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Na úvod
k 48. zväzku zborníka
Studia Academica Slovaca

Tradičnou a neodmysliteľnou súčasťou letnej školy slovenského jazyka
a kultúry Studia Academica Slovaca je rovnomenný zborník príspevkov,
ktoré odzneli vo forme prednášok v rámci jej vzdelávacieho programu.
Predkladaný 48. zväzok zborníka nadväzuje na rozsiahlu a jedinečnú sériu publikovaných príspevkov z letnej školy a podčiarkuje akademický
a vedecký rozmer tohto podujatia. Pripomeňme len, že autormi a prednášateľmi príspevkov aktuálneho 55. ročníka letnej školy sú poprední
vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci pôsobiaci na slovenských univerzitách a v ústavoch Slovenskej akadémie vied. Najpočetnejšie je, tak ako po minulé roky, zastúpená naša alma mater Univerzita
Komenského a jej Filozofická fakulta, ktorá je zároveň hlavnou organizátorkou letnej školy. Na príprave prednášok publikovaných v tomto
zväzku participovali aj prednášatelia z Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie
vied v Bratislave.
K náplni tohtoročného, v poradí už 48. zväzku, patria štúdie a príspevky, ktoré spája predovšetkým zameranie na problematiku tzv. vlastivedných disciplín. Sú tu zastúpené príspevky z oblasti lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, etnológie, histórie, teatrológie a hudobnej
vedy. Jednotlivé štúdie korešpondujú s celkovými úlohami a zámermi
letnej školy, ale zároveň v syntetizujúcej alebo parciálnej podobe svojou tematickou náplňou reflektujú aj špecifickú a aktuálnu vedeckovýskumnú problematiku jednotlivých oblastí slovakistiky.
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Prvý oddiel zborníka s názvom Vektory identity v historickej i súčasnej reflexii (Dynamické zmeny a hľadanie identity v jazyku, literatúre
a kultúre) korešponduje s jednou z ústredných tém 55. ročníka letnej
školy. Jednotlivé príspevky ponúkajú pohľad na túto problematiku z aspektu jazykového správania súčasných nositeľov spisovnej slovenčiny,
reflektujú odraz problematiky identity a kultúry v súčasnej lexikografii, všímajú si problematiku národných mýtov, legiend a stereotypov
v historickej pamäti a v literárnych textoch slovenskej literatúry 19.
storočia, v historickom priereze analyzujú vývin identifikačného úsilia
o profesionalizáciu slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí a venujú
sa aj prezentácii takých výrazných reprezentantov národnej osobitosti,
ako je salašníctvo či bryndza.
Druhý oddiel zborníka nazvaný Jazyk, literatúra a kultúra v reflexii
aktuálneho vedeckého výskumu sa dominantne orientuje na prezentáciu aktuálnych výskumných trendov v lingvistike, literárnej vede, histórii a v teatrológii. Najpočetnejšie sú tu zastúpené príspevky z oblasti
jazykovedy, ktoré sa venujú otázkam frazeológie, výskumu súčasného jazyka z aspektu korpusovej lingvistiky, lexikologickej a sociolingvistickej problematike. Viaceré lingvisticky orientované príspevky
otázku jazyka a jeho výskum vnímajú v interdisciplinárnej interakcii
s výskumom súčasnej slovenskej literatúry či teóriou športových hier
a intrašportovou komunikáciou. Príspevky z oblasti literárnej histórie
sa venujú procesu beletrizácie prózy, genologickým otázkam (dobrodružná literatúra a žáner reportáže), problematike prírodných motívov
v intertextových súvislostiach a pozícii spisovateľa v medzikultúrnom
dialógu. Príspevok z oblasti teatrológie v historickom priereze mapuje
špecifický fenomén slovenského divadelníctva – divadlá malých javiskových foriem, ktoré reprezentuje najmä Radošinské naivné divadlo
a jeho ústredná postava, dramatik, herec a režisér Stanislav Štepka.
Tretiu časť zborníka tvorí celok s názvom Slovenčina v interlingválnych a lingvodidaktických súvislostiach, ktorý sa zaoberá otázkami slovenčiny ako cudzieho jazyka. Príspevky sa venujú možnostiam
inovácií a ozvláštnenia vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka interpretáciou jazykových vtipov (špeciálne slovných vtipov), využitím
komunikačného modelu a tvorivých didaktických metód pri vyučovaní gramatiky, využitiu gramatických a sémantických paralel medzi
8
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angličtinou a slovenčinou pri osvojovaní si gramatickej kategórie vidu
či špecifikácii a označovaniu chýb pri tvorbe akvizičného korpusu písaných textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk.
Záverečný štvrtý oddiel zborníka Pavol Országh Hviezdoslav (1849
– 1921) je venovaný nielen tohtoročnému 170. výročiu narodenia slovenského básnika, dramatika a prekladateľa, ale aj významnej literárnej udalosti – vydaniu nového anglického prekladu Hviezdoslavových
Krvavých sonetov, jedinečného básnického cyklu s protivojnovým zameraním, ktorý preložil John Minahane.
Viacerých výročí a jubileí, ktoré si pripomíname v roku 2019, sa
dotkli aj príspevky publikované v prvých troch oddieloch zborníka:
príspevkom o jednej z Mňačkových „oneskorených reportáží“ si pripomíname 100. výročie narodenia tohto prozaika, dramatika a publicistu, osobitným príspevkom si pripomíname 100. výročie narodenia
básnika slovenského nadrealizmu Vladimíra Reisela, v štúdii venovanej profesionalizácii slovenskej hudobnej kultúry v 20. storočí sme sa
pristavili aj pri 70. výročí vzniku Slovenskej filharmónie a dvoch profesionálnych folklórnych súborov – Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a Lúčnice. Interpretačnou sondou zameranou na hru
Stanislava Štepku Generál s podtitulom Príbeh malého veľkého muža
(2004) v príspevku venovanom Radošinskému naivnému divadlu sme
si pripomenuli aj 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.
Veríme, že zborník prednášok Studia Academica Slovaca sa svojím
obsahom i kvalitou editorského spracovania stane dobrým prameňom
poznania a štúdia jazyka a kultúry nielen pre účastníkov 55. ročníka
tejto letnej školy, ale aj pre širokú domácu a zahraničnú slovakistickú
a slavistickú verejnosť. Na záver pripomíname, že podobne ako celá
séria doteraz vydaných zborníkov aj tento 48. zväzok je k dispozícii
v elektronickej podobe na stránke http://zborníky.e-slovak.sk.
Jana Pekarovičová a Miloslav Vojtech
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I.
Vektory identity v historickej
i súčasnej reflexii
(Dynamické zmeny a hľadanie
identity v jazyku,
literatúre a kultúre)

Studia Academica Slovaca 48/2019

Jazykový cit a um Slovákov
Juraj Dolník

Abstract

The linguistic intuition and reasoning of Slovaks
This paper is about the relationship between the linguistic intuition and reasoning
of standard Slovak-language users. The linguistic intuition is founded on the natural
disposition to behaviour on the basis of an unconscious analogy while the linguistic
reasoning lies in the competence to reflect on the language so that potential conflicts
are pre-programmed. The language user occasionally comes into conflict with himself
and faces a dilemma. Because of the need for a solution to conflicts, he manifests
himself either as a practical practitioner of the natural language or as a partially
trained expert. The author suggests that the current standard language situation in
Slovakia conforms to the belief that in normal situations the position of the practical
practitioner of the language is dominant.
Keywords: linguistic intuition, linguistic reasoning, standard Slovak, current linguistic
life

Úvod
V príspevku sa pertraktuje problém spätý so „spolunažívaním“ jazykového citu a jazykového umu vo vnútornom svete používateľa prirodzeného jazyka, pričom v pozadí je pozorovanie jazykového správania
súčasných nositeľov spisovnej slovenčiny. V centre pozornosti je konflikt vyvolávaný koexistenciou týchto dvoch daností v jazykovej zóne
mentálneho sveta používateľov a tým aj otázka, či sa má podporovať
tendencia k presadzovaniu jazykového umu, alebo tendencia k posilňovaniu statusu jazykového citu. Prezentuje sa presvedčenie, že súčasnej slovenskej spisovnojazykovej situácii zodpovedajú aktivity, ktoré
13
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podporujú kultiváciu jazykového citu jazykovou praxou, čo predpokladá primeraný prístup k jazykovému umu a, samozrejme, ozrejmenie týchto pojmov. Sledovaný problém sa vo výklade dáva do svetla
jazykovej odbornosti. Podáva sa vertikálna schéma odborníkov, ktorá
sa potom aplikuje na odborníkov vo vzťahu k materinskému jazyku.

Schéma vertikálnej kategorizácie odborníkov
Ľudské aktivity sa vykonávajú na rozličnom stupni racionality. Podľa
toho aj odlišujeme typy aktérov označovaných ako odborníci a neodborníci. Pomocou prívlastkov ich môžeme schematicky hierarchizovať
takto: praktický odborník – školený odborník – teoretický odborník
– metaodborník. Praktický odborník príslušný druh aktivity ovláda na
základe vlastných aj prevzatých skúseností a praktického usudzovania
na úrovni receptúrnych pravidiel, čiže jednoduchých schém „praktickej činnosti, ktoré určujú, ako máme postupovať, aby sme dosiahli
potrebný cieľ (ako máme rozložiť oheň, upiecť chlieb, taviť kov, dvíhať
bremeno, riadiť štát a pod.)“ a ktoré „sa ukladajú v individuálnej a kolektívnej pamäti a odovzdávajú v rámci tradícií z pokolenia na pokolenie ako spôsob optimálneho riešenia úloh určitého druhu“1. Kým
neodborník koná metódou pokusov a omylov, praktický odborník
praktickou činnosťou nadobudol to, čo potrebuje na dosiahnutie cieľa. Koná na úrovni prostej empirickej racionality, ktorá zahŕňa aj skúsenosť, že isté ciele pripúšťajú aj variantné spôsoby konania. Školený
odborník disponuje znalosťami získanými učením sa verbalizovaných
pravidiel, ktoré sú aplikačnými reprezentáciami vedeckých výrokov
o vzťahoch a súvislostiach v príslušnom výseku sveta. Keďže má prístup
k formulovaným pravidlám, môže sa pri riešení úloh opierať o ne, a tak
jeho konanie prebieha na vyššom stupni racionality. Tieto pravidlá sa
môže naučiť bez toho, aby vnikol do vedeckého poznania, z ktorého
sú vyvodené. Toto poznanie je doménou teoretického odborníka. Jeho

1

ČERNÍK, Václav – FARKAŠOVÁ, Etela – VICENÍK, Jozef: Teória poznania. Bratislava : Pravda, 1986, s. 271.
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racionalitu zvyšuje to, že disponuje znalosťou vedeckých teórií, na základe ktorej sa dokáže orientovať v danom výseku sveta, vysvetliť ho
(ponúknuť vedeckú explanáciu) alebo aj prognózovať zmeny v ňom.
Najvyšším stupňom racionality sa vyznačuje metaodborník, ktorý
je schopný reflektovať, čo sa deje v danom odbore, kriticky analyzovať teórie a metodológie v ňom, a teda ich posúdiť z hľadiska opisnej
(deskriptívnej) aj vysvetľovacej (explanačnej) adekvátnosti. Abstraktnologická myšlienková línia vedie k „metametaodborníkovi“ atď., ale
tu ide o dôležitosť sebareflexívnej schopnosti teoretického odborníka
ako predpokladu otvorenosti voči alternatívam.
Táto schéma vertikalizácie odborníkov so zreteľom na stupňovateľnosť racionality sa dá uplatniť aj na hierarchizáciu jazykových odborníkov, takže môžeme hovoriť o praktickom, školenom, teoretickom
jazykovom odborníkovi, ako aj o metateoretickom jazykovom odborníkovi. Ide o vertikalizáciu vzhľadom na kompetenciu spätú s prirodzeným jazykom, o postupnosť od praktickej jazykovej kompetencie
cez školenú a teoretickú jazykovú kompetenciu k metateoretickej jazykovej kompetencii. Sociálny život jazykového spoločenstva prebieha
ako interakcia jeho členov diferencovaných ich vybavenosťou týmito
kompetenciami. Týka sa to, prirodzene, aj spisovnojazykového života
Slovákov. Napĺňa ho interakcia jazykových odborníkov na rozličnom
stupni racionality, v okruhu ktorých, samozrejme, kvantitatívne prevládajú praktickí jazykoví odborníci s odlišnou školenou jazykovou
kompetenciou. Jednou z možností, ako sa dá pristúpiť k náčrtu spisovnojazykového života Slovákov v súčasnosti, je ich opísanie ako jazykových odborníkov, ktorí koexistujú koordinatívne – ich jazykové správania sú zosúladené –, subordinačne a submisívne – „elitní“ jazykoví
odborníci si podriaďujú ostatných a „neelitní“ sa podrobujú „elitným“
–, disonančne – v ich jazykových správaniach sa prejavuje nesúzvuk
– aj konfliktne, čo sa prejavuje v sporoch o jazykovú správnosť.

Praktický jazykový odborník
Každý jednotlivec v procese primárnej socializácie, a teda enkulturácie, nadobúda status praktického jazykového odborníka na základe
15
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toho, že v ňom zreje praktická jazyková kompetencia ako schopnosť
navodzovať jazykové štruktúry, ktoré môže použiť na vyjadrenie svojho vnútorného stavu aj intencie v sociálnej interakcii, ako aj schopnosť
vnímať navodené štruktúry s porozumením. Prívlastok praktický dáva
najavo, že túto kompetenciu nadobúda v jazykovej praxi získavaním
skúseností s používaním jazykových znakov, ktoré sa mu v komunikácii ukladajú do pamäti bez toho, aby venoval pozornosť ich osvojovaniu. Dôležitý je výraz navodzovať. Vyjadruje sa ním, že aktivita
hovoriaceho zameraná na vyjadrenie istého obsahu a na realizáciu
istej intencie vyvoláva z pamäti zodpovedajúce jazykové štruktúry,
ktoré má osvojené, resp. si osvojuje, pričom ich vyvolávanie prebieha tak ako ich osvojovanie – neuvedomene s oporou o dispozíciu na
analogické správanie, chápané ako správanie „v tom zmysle, duchu“
ako už vnímané správanie. Ide o analógiu so správaním iných aj s už
realizovaným vlastným správaním, pričom závažné je, že ide o analógiu v rámci komunikačného diania. Dispozícia na neuvedomovanú,
praktickú analógiu, teda analógiu vykazovanú v jazykovej praxi, v komunikačnom kontexte, je v základe toho, čo bežne nazývame jazykový
cit. Praktická jazyková odbornosť je založená na jazykovom cite ako
dispozícii nositeľa jazyka, ktorá vzišla z jazykovej praxe a formuje výrazové štruktúry jazyka.
Jazykový cit je vlastný nositeľom materinského jazyka. Z toho
vyplýva, že jazykový cit a spisovný jazyk sú zlučiteľné vtedy, ak tento jazykový útvar má status materčiny. Ešte nemáme empirické údaje
o tom, či Slováci považujú spisovnú slovenčinu za svoj materinský jazyk (konkurenciou sú nárečia, a to, prirodzene, tam, kde sú ľudia silne
„impregnovaní“ dialektom, ale významné je aj to, ako chápu spisovný
jazyk). Podmienky na kladnú odpoveď sú však už vytvorené: spisovnú
slovenčinu v podstate používa celé slovenské jazykové spoločenstvo,
prenikla aj do neverejných komunikačných sfér a situácií, odovzdáva
sa z generácie na generáciu prirodzeným spôsobom, a teda jednotlivci
si ju osvojujú ako prirodzený jazyk v prirodzenom prostredí v rámci
primárnej socializácie. Tieto podmienky sú živnou pôdou pre to, aby
sa používatelia spisovného jazyka riadili jazykovým citom a opierali
sa o prirodzenú koordináciu jazykových správaní členov jazykového
spoločenstva, navodzujúcu endogénne jazykové normy. Na tieto pod16
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mienky však vplývajú rozličné faktory, čím sa komplikuje presadzovanie jazykového citu v spisovnojazykovom živote (porov. ďalej).
Praktická odbornosť nositeľa materinského jazyka zodpovedá
tomu, že jazyk je praktický jav, jav, ktorý vznikol, rozvíjal sa a stále
existuje v jazykovej praxi. Odbornosť nositeľa jazyka plynie z toho, že
tento jav je mu dôverne známy, pretože si ho zvnútorňoval od začiatku
svojej primárnej socializácie, pričom táto internalizácia prebieha tak,
že sa ňou reprodukuje vznik a rozvíjanie tohto praktického javu: reprodukuje sa jeho založenosť na praktickej (nie abstraktnej) analógii.
Dieťa si osvojuje jazyk tak, že reaguje na počuté jazykové výrazy ich
vyslovovaním a používaním „v tom duchu, zmysle“, ako ich vyslovujú
a používajú iní, čiže na základe analógie v komunikačnom kontexte.
Do povahy praktického osvojovania jazyka sa premieta praktická povaha jazyka, takže kto si takto osvojuje jazyk, je jeho praktickým znalcom – nadobudol status praktického jazykového odborníka. Je to odborník, ktorý prakticky ovláda jazyk tým, že dospel do stavu, keď jeho
dispozícia na praktickú analógiu je adaptovaná na jazyk ako praktický
jav. Povaha tohto javu a tým aj praktického jazykového odborníka sa
zreteľne prejavuje v spontánnych jazykových zmenách, ktoré lingvisti
registrujú ako prirodzenú dynamiku jazyka, pokiaľ to neprotirečí ich
odbornému vnímaniu toho, čo sa deje v jazyku (porov. ďalej). Napríklad výskyt plurálového nominatívneho tvaru záujemci alebo výherci
je prejavom realizácie možnosti, ktorú ponúka analogické správanie
v jazykovej praxi, teda správanie „v tom duchu, zmysle“, čo už existuje.
Špecialista na synchrónnu dynamiku morfológie spisovnej slovenčiny
zistil: „Vývin ... zreteľne ukazuje na čoraz väčšie používanie prípony
-i. Prípona -i je dnes produktívna pri slovách so slovotvornou príponou -ca. Vývin pri slovách na -ca nadväzuje na vývin pri slovách so
slovotvornými príponami -ista a -ita, ktoré už predtým dostali pád.
príponu -i...“2. Tvar záujemci, výherci je produkt praktického analogického správania, ktorým sa mení tvar záujemcovia, výhercovia tak,
že inovovaný tvar zodpovedá tomu, čo už existuje (cyklista – cyklisti,
poeta – poeti → záujemca – záujemci; podporným faktorom je aj frek-

2

DVONČ, Ladislav: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava : Veda, 1984, s. 29.
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ventovaný výskyt koncovky -i pri životných mužských substantívach:
chlapci, chodci, branci, speváci, vojaci atď.). Navodiť a akceptovať také
zmeny umožňuje jazykový cit. Veľmi „čerstvým“ príkladom je výskyt
slovesa chápať s datívnou väzbou: chápem tomu (namiesto akuzatívnej
väzby: chápem to). Evidentné je, že táto väzba sa navodila v komunikačnom kontexte zahŕňajúcom sloveso rozumieť s datívnou väzbou
(rozumiem tomu). Praktická analógia tu funguje na pozadí toho, že
v istých kontextoch používatelia vnímajú slovesá chápať a rozumieť ako
voľne zameniteľné – nepociťujú potrebu ich sémantickej diferenciácie
–, takže sa správajú „v tom duchu, zmysle“, čo je v ich jazyku bežné:
s významovo zhodnými slovami môžeme zhodne zaobchádzať (porov.
tešiť sa z niečoho – radovať sa z niečoho, utekať za autobusom – bežať
za autobusom a pod.). Pripomeňme si aj rozšírenú rozlúčkovú štruktúru vidíme sa zajtra (namiesto uvidíme sa zajtra), ktorá dobre ilustruje
„bystrosť“ jazykového citu, na základe ktorej sa tu používateľ správa
analogicky s historickým prézensom, ktorý používa na sprítomnenie
minulosti – analogicky sprítomňuje budúcnosť. Ešte jeden príklad.
Praktický jazykový odborník, ktorému je jeho jazyk dôverne známy,
cíti, že napadlo mi aj napadlo ma zodpovedajú duchu toho, čo v jeho
jazyku je: napadlo mi podľa prišlo/zišlo mi na um, napadlo ma podľa
metaforizácie, ako prepadlo ma zúfalstvo, zhodil ma pred žiakmi a pod.
Tento príklad však znázorňuje aj to, že ak praktická analógia navodí
alternatívu – napadlo ma/napadlo mi –, navodí sa aj potenciálna neistota, ktorá sa stáva reálnou, ak sú používatelia vystavení tlaku správnosti,
vychádzajúcemu z predstavy jednotnej normy, ktorá môže spochybniť
jazykový cit ako spoľahlivú oporu dobrého jazykového správania. Takú
predstavu ilustroval Henrich Bartek ešte v roku 1933, keď uviedol príklad konkurencie slovesa pokladať niekoho za niečo so slovesom považovať niekoho za niečo, ktoré zaregistroval u Martina Kukučína. Táto
alternatíva v ňom vyvolala potrebu položiť si otázku, ktoré sloveso je
správnejšie, zdôrazňujúc, že ani jazykový cit „dobrého autora“ nemusí byť vždy spoľahlivý (takže skutočný, bezvýhradne spoľahlivý „dobrý
autor“ nie je konkrétny jednotlivec, ale abstraktný ideál). Odpovedá na
ňu: „Čítaním iných dobrých autorov ostane nám v jazykovom vedomí
poučenie, že pokladať niekoho za niečo je správnejšie, lebo väčšina autorov tak píše, a že považovať niekoho za niečo je menej dobré. K tomu
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znalec jazykovej historie môže pridať aj upozornenie, že sloveso pokladať od štúrovských čias je bežné v našej spisovnej reči a že považovať
je novšieho dáta. Slovenský dialektolog môže zas ľahko konštatovať, že
pokladať je bežné v ľudovom úze. Na základe týchto okolností praktický
filolog bude istotne odporúčať len väzbu pokladať niekoho za niečo. Ako
vidieť, najistejšou oporou pre správnosť jazykovú je shoda jazykového
citu s dobrými autormi, so živou rečou ľudu a s jazykovou historiou“.3
H. Bartek teda výskyt alternatívy vnímal ako signál možnej nedostatočnosti jazykového citu, čo ho stimulovalo k hľadaniu opory pre rozhodnutie o správnosti v pôvode spisovnej slovenčiny. V súčasnosti sú
obidve slovesá súčasťou spisovnej normy, čiže sa potvrdzuje, že jazykový cit M. Kukučína tu nezlyhal, ale náklonnosť ku kontrole jazykového citu jazykovým umom sa naďalej živí, pričom Bartek implicitne
predpovedal opačný vývoj, keď konštatoval, že v tom období jazykový
cit bol jednotným v základných veciach, takže „jazykový cit nemôže
nám byť nateraz (zdôraznil J. D.) jedinou spoľahlivou oporou pri riešení
otázok správnosti jazykovej“4. Ale ani po viac ako ôsmich desaťročiach
toto „nateraz“ nestráca aktuálnosť. Zdôrazňuje sa potreba posilňovania
jazykového umu. Ideálom je stav, keď používateľ spisovnej slovenčiny sa
jazykovo správa na úrovni školeného jazykového odborníka.

Školený jazykový odborník
Nositeľ spisovnej slovenčiny sa má stať školeným jazykovým odborníkom absolvovaním vzdelávacieho cyklu v predmete slovenský jazyk
a literatúra na základnej a strednej škole. Podporným faktorom je verejná jazyková kritika a výchova aj jazykové poradenstvo. Nadobúdaním znalostí o spisovnej slovenčine má byť nositeľ spôsobilý racionálne
posúdiť, čo je správne (vzdelávanie sa, samozrejme, neredukuje na túto
otázku, ale v sledovanej súvislosti je relevantná táto jeho stránka). Učí

3

4

BARTEK, Henrich: O správnosti jazykovej. Slovenská reč, 2, 1933 – 1934, č. 1, s. 7.
Citované podľa súdobého pravopisu.
Tamže, s. 6.
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sa gramatické pravidlá, vzory, modely, typy, čo mu má umožniť racionálnu orientáciu v gramatike, pochopenie toho, čo patrí do spisovnej
normy a čo nie, ako aj racionálne rozhodnutia pri výskyte problémových javov. Vzdelávací proces tak smeruje k tomu, aby nositeľ spisovnej slovenčiny reflexívne ovládal svoj jazyk, aby na základe získaných
znalostí dokázal uvažovať o jeho prostriedkoch z hľadiska ich správnosti (aj primeranosti v danom kontexte), a teda pripravene vstúpiť aj
do diskurzu o jazykovej správnosti. Ideálny školený jazykový odborník
teda dokonale ovláda jazykové pravidlá na základe toho, že sa ich systematicky učil, naučené pravidlá vie aplikovať a vie nimi argumentovať
vo veci správnosti jazykových štruktúr. Inak povedané, vyznačuje sa
rozvinutým jazykovým umom, ktorý ho uspôsobuje na racionálne metajazykové reakcie pri normatívnom diskurze o spisovnom jazyku.
Žiak vstupuje do spisovnojazykového vzdelávacieho procesu ako
zrejúci praktický jazykový odborník, a tak sa vynára otázka, ako podporuje jeho jazykové zrenie to, že sa učí jazykové pravidlá, vzory, podľa
ktorých sa ohýbajú slová, alebo vetné typy, ktorým zodpovedajú triedy
viet. Rozvíjanie jazykového umu by malo byť v službe zrenia jazykového citu. V komplexnom procese zrenia jazykového citu a cieľavedomého rozvíjania jazykového umu sa stretáva praktická analógia s umovou
analógiou, čo niekedy navodzuje konflikt. Praktickou (kontextovou)
analógiou sa napríklad navodil singulárový genitívny tvar Soni, Dáši,
Máši a pod., ale umová (abstraktná, bezkontextová) analógia je „proti“,
lebo veď ide o skloňovanie podľa vzoru ulica, teda správny tvar je Sone,
Dáše, Máše a pod. podľa ulice; jazykový um nasmeroval používateľov na
odvodeninu výdavok s odkazom na model reprezentovaný deriváciou
vyrobiť – výrobok, vystrihnúť – výstrižok, a teda vydať – výdavok, ale
jazykový cit ich orientoval na výdaj, pretože praktická analógia ich naviedla na metonymické použitie tohto slova: výdaj ako činnosť, miesto
činnosti (výdaj zásielok, peňazí) aj špecifikovaný predmet – výdaj ako
výdavok, ktorý však kodifikovaná norma vylučuje; na základe praktickej analógie sa do jazykového úzu dostala aj odvodenina zbytok, a to
v spätosti s derivátmi prebytok a nadbytok, avšak umová analógia upriamila pozornosť len na deriváciu zvýšiť – zvyšok a pod. Príklady naznačujú, že používatelia jazyka školení s „nekompromisnou“ orientáciou
na jazykový rozum sú potenciálne vystavení jazykovej schizofrénii, pre20
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javujúcej sa v tom, že isté jazykové štruktúry inak cítia, prežívajú a inak
ich vnímajú umom. Bežným úkazom je, že používateľ sa náhodne pristaví pri istom výraze, ktorý používa so samozrejmosťou a ktorý dobre
funguje, a spochybní ho umom, napríklad vysokú textovú frekvenciu
má výraz častokrát, v pozadí čoho je praktická analógia, ale pri jeho náhodnom vnímaní jazykovým umom používateľ usúdi, že segment -krát
je tu zbytočný – potom ho však používa ďalej, lebo jeho jazykový cit ho
orientuje na to, čo je vlastné jazyku: niekoľkokrát, veľakrát – častokrát.
To, čo sa žiaci v materinskojazykovom vzdelávacom procese učia
a o čo sa opiera verejná jazyková kritika a výchova, pochádza z jazykovej teórie. Využívajú sa práce teoretických jazykových odborníkov,
ktorí vytvárajú kultúru jazykovedného myslenia, a teda mentálne prostredie, určujúce akceptovanú znalostnú bázu materinskojazykového
vzdelávania. Na základe čoho sa formujú praktickí jazykoví odborníci, závisí od ponuky teoretických jazykových odborníkov (dôležití sú,
pravdaže, didaktici a metodici, aplikujúci ponukový fond na výučbu
slovenčiny ako materinského jazyka).

Teoretický jazykový odborník
Teoretický jazykový odborník reprezentuje vyšší stupeň racionality
v poznávaní jazyka, čo sa prejavuje v tom, že podáva systematický opis
jazyka v jeho komplexnosti a vysvetľuje ho na teoreticky zdôvodnenom základe. Opis jazyka v jeho komplexnosti je deskriptívny ideál,
zahŕňajúci sieť pojmov, ktoré myšlienkovo zobrazujú všetky stránky
jazyka, všetky vzťahy a súvislosti relevantné pre stavbu, fungovanie
a vývin jazyka, ako aj okolnosti, podmienky jeho používania. Opis
je predpokladom vedeckého vysvetlenia jazyka, odpovedí na otázky,
prečo je jazyk taký, aký je, prečo tak funguje, prečo sa mení. Prestíž
teoretického jazykového odborníka spočíva v tom, že sa mu prisudzuje
status znalca, ktorý sa vie suverénne orientovať v jazyku („vie o jazyku
všetko“) a dokáže vysvetliť jeho prejavy aj podstatu. Čo je však mimo
zorného poľa bežných používateľov jazyka, je diferencovanosť teoretických jazykových odborníkov z hľadiska pozadia, z ktorého pristupujú
k opisu a vysvetľovaniu jazyka.
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Teoretickí jazykoví odborníci – ako aj iní teoretickí odborníci – sa
myšlienkovo pohybujú v istej vedeckej paradigme a jazyk skúmajú
metódami, plynúcimi zo zvolenej metodológie. Spisovná slovenčina sa
skúma v rámci systémovej, komunikačno-pragmatickej aj kognitivistickej paradigmy. K dispozícii sú teda poznatky o jej stavbe, fungovaní
jej prostriedkov aj jej vývine, získané metódami systémovej lingvistiky,
poznatky o jej používaní, nazhromaždené jej skúmaním v komunikácii na základe prístupov a metód lingvistickej pragmatiky, ako aj poznatky o jej kognitívnom spôsobe existencie. Z hľadiska zameranosti
tohto výkladu je dôležitá orientácia v týchto poznatkoch so zreteľom
na ich užitočnosť a adekvátnosť vo vzťahu ku kultivovaniu spisovného
jazyka. Potrebná je metateoretická jazyková odbornosť.

Metateoretický jazykový odborník
Metateoretický jazykový odborník reprezentuje najvyšší stupeň racionality vnímania jazyka, lebo dokáže posúdiť prínos teórií k poznaniu
jazyka a zdôvodniť preferovanosť tej-ktorej teórie vzhľadom na to, aký
zmysel hľadáme v poznávaní jazyka. Pri posudzovaní teórií je zvlášť
významná otázka, z akého presvedčenia, týkajúceho sa povahy jazyka,
vychádza daná teória. Ide o nomologickú, alebo autopojetickú realitu,
čiže realitu, ktorá je ovládaná objektívnymi zákonitosťami, alebo o realitu, ktorá je autonómna v tom zmysle, že si sama vytvorila pravidlá,
podľa ktorých sa riadi a ktoré môže aj sama meniť? Ak východiskom je
prvé presvedčenie, buduje sa naturalistická (nazýva sa aj denotatívna)
teória jazyka. Takou je teória jazyka založená na ideách klasickej systémovej lingvistiky, v rámci ktorej sa opísala aj stavba, fungovanie a vývin spisovnej slovenčiny, ktorý sa aj v jej duchu vysvetľoval. Systémovolingvistická teória sa stala aj hlavnou oporou kodifikácie spisovnej
normy. Fundamentálnou tézou tejto teórie je, že spisovná slovenčina
je ovládaná zákonitosťami, ktoré sú objektívne, a teória ich má zobraziť, aby mohla byť vedecky zdôvodneným zdrojom znalostí pre jej
kultivovanie na báze vedeckej kvalifikovanosti. Tejto teórii sa prisúdila
taká sila, že sa premietla do zákona o štátnom jazyku v podobe normatívneho výroku, podľa ktorého akýkoľvek zásah do kodifikovanej
22
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podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný.
Presvedčenie o nomologickej povahe spisovnej slovenčiny a zodpovedajúca naturalistická teória sa povýšili na vedecky zdôvodnený ideový
fundament regulácie spisovného jazyka.
Na druhom presvedčení je založená antinaturalistická (nazýva sa aj
konotatívna alebo ideografická teória), podľa ktorej sa spisovný jazyk
riadi sociálnymi pravidlami (nie zákonitosťami). Tým sa dáva najavo,
že spisovná slovenčina nemá povahu „takmer prírodnej“ (kváziprírodnej) reality, ale povahu kultúrnej reality, v ktorej dominujú štandardizácie (konvencionalizácie), ktoré síce jednotlivec nemôže ľubovoľne
meniť, ale môže „iniciovať“ zmeny, ktoré môžu, ale nemusia nastať.
Kulturologicky motivovaná teória spisovného jazyka vedie k predstave
takého riadenia jeho kultivovania, ktoré sa približuje k stavu prirodzenej koordinácie jazykového správania členov jazykového spoločenstva,
vytvárajúcej endogénne jazykové normy, t. j. normy založené na „regulačnej samospráve“ nositeľov jazyka. Kým prívržencom naturalistickej
teórie ide o to, aby dospeli k chápaniu „skrytého“ v jazykových javoch,
ich podstaty, zástancovia antinaturalistickej teórie chcú rozumieť jazyku, teda rozumieť jeho nositeľom, ktorí nie sú vydaní napospas objektívnym zákonitostiam jazyka, ale oni sami sú jeho riadiacou silou.
Významným počinom metateoretického jazykového odborníka
je jeho reflexia teórií jazyka z perspektívy otázky, ako sa vyrovnávajú
s tým, že používatelia spisového jazyka v dejinnej etape jeho existencie
ako materinského jazyka fungujú ako jeho prežívatelia aj pozorovatelia. Z tohto hľadiska spisovný jazyk sa vyskytuje v empirickom a racionálnom spôsobe existencie. V svetle systémovolingvistickej teórie sa
spisovný jazyk objavuje v racionálnej existenčnej modalite, tak, ako sa
ukazuje pozorovateľovi, ktorý ho analyzuje a pripisuje mu štruktúru.
Pragmatistická teória (v kontakte s kognitivistickou teóriou) obracia
pozornosť na jeho empirickú modalitu, jazyk sa v nej zobrazuje v perspektíve jeho prežívateľa v komunikačných udalostiach. Reflexia teórií vyúsťuje do otázky, ako koexistuje vo vnútornom svete používateľa
spisovného jazyka jeho jazykový cit, ktorý koreluje s empirickou modalitou jazyka, s jeho jazykovým umom, ktorým prejavuje jazyk v jeho
racionálnom spôsobe existencie. A potom do normatívnej otázky, ako
má byť táto koexistencia regulovaná.
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Problém:
pomer medzi jazykovým citom a jazykovým umom
Spisovná slovenčina funguje tak, že jej používatelia sa riadia jazykovým citom, čo je možné preto, lebo jej demokratizácia pokročila tak
ďaleko, že si ju osvojujú ako materinský jazyk, ale do jej prirodzeného
používania zasahuje aj jazykový um, pretože nie sú len prežívatelia jazyka, ale aj jeho pozorovatelia, ktorí môžu uvažovať o jazyku a jeho
prostriedkoch z rozličných pohnútok. Nositelia spisovnej slovenčiny
sú praktickí jazykoví odborníci s potenciálnou schopnosťou reagovať
na jazykové prostriedky umom, a túto schopnosť realizujú vo vzdelávacom procese nasmerovanom na formovanie školených jazykových
odborníkov. Školitelia (učitelia slovenského jazyka) sú v role sprostredkovateľov spisovnej slovenčiny v jej racionálnom spôsobe existencie,
opísanom teoretickými jazykovými odborníkmi na základe chápania
jazyka určeného systémovou lingvistikou. Jazykový um žiakov sa rozvíja v duchu tohto chápania. Metateoretický jazykový odborník povie,
že je to chápanie jazyka odvodené z dvojsvetového modelu reality: realita sa skladá zo sveta javov, „za“ ktorými sa skrýva svet podstát.
V materinskojazykovom vzdelávaní je jazykový um upriamovaný na
dvojsvetový model jazyka, na to, že existujú konkrétne, zmyslami vnímateľné jazykové štruktúry – to sú prvky javového jazykového sveta –,
ktoré reprezentujú pravidlá, vzory, modely ako abstraktné jazykové entity – abstraktné podstaty jazykových javov5. Tento model je konformný
s naším základným umovým spracovaním sveta, spočívajúcim v tom, že
konštruujeme všeobecniny (napr. „strom“), ktorými zjednocujeme javy
(„lipa“, „dub“ atď.) a tak vytvárame pre seba poriadok vo svete, v ktorom sa umovo dobre orientujeme. A kde sa dobre orientujeme, cítime
kognitívnu istotu. Vyjadrené v duchu platónovskej filozofie, umnosť
je poriadkotvorný princíp, takže jazyková umnosť je princíp tvoriaci
poriadok v jazyku. Vybavuje sa nám skúsenosť z učenia sa cudzieho
jazyka v školskom prostredí. Keď máme dobrý prehľad o gramatických
vzoroch a pravidlách a vieme podľa nich utvárať jazykové štruktúry,

5

Porov. s výkladom v práci DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava : Kalligram, 2012.
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čiže vieme sa kognitívne dobre orientovať v gramatike daného jazyka,
máme pocit, resp. sme presvedčení, že ovládame predpokladovú bázu
jazyka – znamená to kognitívnu istotu – a ďalej treba len cvičením nadobúdať jazykové zručnosti a návyky. Predpokladá sa, že umový poriadok je v základe ovládania vlastného jazyka, takže pre dobré ovládanie
spisovnej slovenčiny treba upevňovať znalosť tohto poriadku.
Slovenské jazykové spoločenstvo je týmto predpokladom impregnované. Keďže ide o znalosť jazykového poriadku, považuje sa za samozrejmé, že v spoločenstve sú experti – profesionálne školení a teoretickí jazykoví odborníci –, ktorí majú „jazykovú moc“ a určujú, čo
je správne, aj keď demokratizačný pohyb v spoločnosti, zahŕňajúci
tendenciu k stúpajúcej emancipácii používateľov spisovnej slovenčiny,
smeruje k znižovaniu dištancie od tejto moci. Veď kde sa môže prejaviť
znalosť jazykového poriadku v kompletnosti? V jazykovom ume takto
školených jazykových odborníkov, ktorých poslanie je kultivovať jazykový um používateľov ako praktických jazykových odborníkov s menším či väčším jazykovoumovým deficitom. Vedomie ich deficitnosti sa
reprodukuje ich permanentným opravovaním (spájaným aj so sankciami) v školskom aj mimoškolskom prostredí (aj kodifikačným výkladovým slovníkom, ktorý upozorňuje na „nesprávne“ výrazy a pripája
k nim „správne“, napr. akonáhle – správ. len čo, sotva, hneď ako, čípok
– správ. čapík, dielčí – správ. čiastkový, doporučiť – správ. odporučiť,
plieseň – správ. pleseň a pod.; Krátky slovník slovenského jazyka, 1997).
Metateoretický jazykový odborník však obracia pozornosť aj na
tradíciu jednosvetového modelu reality, ktorý je založený na presvedčení, že existuje len svet javov6. Ak sa táto tradícia uplatní vo vzťahu
k jazykovej realite, jestvujú len zmyslovo vnímateľné jazykové javy
s významami, na ktorých osvojovanie a používanie má používateľ
potrebné dispozície, rozvíjané v jazykovej praxi a prejavujúce sa ako
jazykový cit. V tomto cite niet abstraktných pravidiel, vzorov, modelov, jeho obsahom sú empirické jazykové štruktúry späté s prežívaním

6

Poučný výklad podáva KRÄMER, Sybille: Sprache, Sprechakt, Kommunikation.
Sprachtheorethische Positionen des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main : Suhrkamp
Verlag, 2001.
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toho, čo je vo vlastnom jazyku možné. Prežívateľ jazyka neskloňuje,
nečasuje, nevytvára slová podľa abstraktných vzorcov, ale jednoducho
používa v kontextoch osvojené tvary a na základe praktickej analógie
navodzuje ešte nepoužívané tvary a vytvára nové slová.
Nositeľ spisovnej slovenčiny vedome či nevedome, epizodicky
(viac-menej náhodne) či sústavnejšie (často opakujúc) sa vyrovnáva
s problémom pomeru medzi jazykovým citom a jazykovým umom,
plynúcim z jeho jazykovej dvojpozičnosti – jeho pozície používateľa aj
možného pozorovateľa jazyka. Ako má konať, keď sa jazykový cit a jazykový um nezhodujú? Má počúvať hlas jazykového citu, alebo jazykového umu, keď sa mu objavia dvojice, ako hrať na bubon – na bubne,
ísť pre vodu – po vodu, kvôli chorobe – pre chorobu, zemiakové hranolky
– hranolčeky, dramatické role – roly, zatĺkať – utajovať, kolóniek – kolónok, vidíme sa zajtra – uvidíme sa zajtra, pod Babiou horou – Babou
horou, preplatiť – uhradiť (vyplatiť, zaplatiť) atď.?

Záver
Jazyková prax je poznačená touto otázkou. Keď lingvista hovorí, že
„zasahovat do jazykové praxe je totiž jedním z přirozených sklonů
mluvčích“, takže „průběh jazykové praxe je tak spoluurčován reflexí
této praxe, přičemž tato reflexe je zároveň součástí jazykové praxe samé“7, poukazuje na to, že človek aj ako používateľ jazyka, ktorý ovláda svojím jazykovým citom, zostáva umovou bytosťou, a teda je pripravený na umové reakcie aj v jazykovej praxi. Keď D. Cameronová8
zdôrazňuje, že zámerné zásahy sú podstatnou súčasťou každodennej
jazykovej praxe, lebo používatelia majú záujem o zlepšovanie svojho
jazyka (alebo o jeho „čistenie“, preto svoju teóriu chápe ako teóriu jazykovej hygieny – používatelia sú jazykoví hygienici), vyzdvihuje význam jazykového umu. Žiada sa však povedať aj to, že umové reakcie

7

8

STARÝ, Zdeněk: Ve jménu funkce a intervence. Praha : Univerzita Karlova, 1995,
s. 145.
CAMERON, Deborah: Verbal Hygiene. London/New York : Routledge, 1995.
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používateľov majú výdatnú živnú pôdu v diskurze o spisovnom jazyku,
ktorým sa podporuje tendencia k naturalizácii takého vnímania tohto
jazyka, ktoré je konformné s presvedčením o potrebe dôslednej umovej regulácie jeho noriem. Otázkou je, či k súčasnej spisovnojazykovej
situácii tento diskurz nie je násilný, a teda či nie je čas na diskurzný
obrat, ktorým sa pozornosť zaostrí na jazykový cit. Nejde o elimináciu
jazykového umu z jazykovej praxe, o to, aby sa používatelia „odnaučili“ nasadzovať v nej svoj um, ale o to, aby sa posilňovala ich viera vo
vlastný jazykový cit a tým sa aj upevňovalo ich jazykové sebavedomie.
Vyhrotene vyjadrené, buď sa podporuje tendencia k posilňovaniu jazykového umu v jazykovej praxi, alebo tendencia k prehlbovaniu dôvery v jazykový cit, ktorá tlmí jazykovoumové reakcie. Aj táto dilema
je súčasťou aktuálneho jazykového života Slovákov9.
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My, Oni – a Tí ešte horší
Vytváranie negatívnych národných obrazov
v slovenskej próze 19. storočia
Marta Fülöpová

Abstract

Us, them, and those who are even worse: the formation of negative national images
in 19th-century Slovak prose
This paper deals with the origins of national image formation in 19th-century Slovak
prose with a particular focus on the images of outsiders. These characters in literary
works situated in the national discourse are oftentimes considered to be bad because
they were perceived as a threat to the national community. The basis of the research is
formed by literary works that belong to the literary canon. Two contradictory concepts
may be distinguished within this corpus: the Slovak national concept and the Hungarus concept, both of which produced hostile images in a different way. Both directions, however, depicted the phenomenon of expatriation and Magyarons negatively,
which is why the second part of the paper deals with the image of the Magyarons,
its characteristic positions, and the interpretation of selected textual passages dealing
with this topic.
Keywords: auto-image, hetero-image, Magyaron, Slovak prose, 19th century

Východiská vytvárania obrazov My – Oni
Príspevok sa venuje východiskám vytvárania národných obrazov v slovenskej umeleckej próze 19. storočia s osobitným zreteľom na obrazy
„cudzích“. Tieto postavy v literárnych textoch písaných v intenciách
nacionálneho diskurzu sú často hodnotené ako tie zlé, lebo boli vnímané ako hrozba pre národné spoločenstvo. Základ výskumu tvoria
28
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diela patriace do literárneho kánonu, ako napríklad tvorba Jána Chalupku (1791 – 1871), Jána Kollára (1793 – 1852), Ľudovíta Štúra (1815
– 1856), Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1886), Jána Kalinčiaka
(1822 – 1871), Ľudovíta Kubániho (1830 – 1869), Jonáša Záborského
(1812 – 1876), Svetozára Hurbana Vajanského (1847 – 1916), Eleny
Maróthy-Šoltésovej (1855 – 1939), Terézie Vansovej (1857 – 1942),
Martina Kukučína (1860 – 1928) a Jozefa Gregora Tajovského (1874
– 1940), pretože v slovenských podmienkach bola literatúra veľmi dôležitým prostriedkom budovania národného sebaobrazu.
Moderné národné identity, ako ich vnímame dnes, sa formovali na
podloží rozpadajúceho sa feudalizmu. Pôsobením reformácie, ktorá
kládla dôraz na poznávanie Písma v jazyku veriacich, prispením osvietenstva a racionalizmu, Francúzskej revolúcie, ktorá významne siahala
na dovtedajšie istoty v pevné usporiadanie sveta, a v dôsledku napoleonských vojen1 sa na javisku dejín objavuje národ ako moderná entita,
ako spoločenstvo ľudí, ktorých „niečo spája“. Jednotliví predstavitelia
národných hnutí sa pokúsili práve o definíciu tohto spojiva. Ako riešenia sa ponúkali jazyk, minulosť, vlasť, krajina či občianstvo. Ale vždy
tu jestvovalo najmä spojivo v podobe toho, čo spoločne odmietali, keďže uvedomenie si toho, že existujeme, vzniká aj na základe odmietnutia niečoho, čím nie sme. Odlišujeme sa, teda sme. Tento princíp
funguje na individuálnej aj na kolektívnej úrovni, a teda aj na báze
národnej identity.
Na pozadí týchto primárnych procesov fungujú aj národné reprezentácie používajúce základné členenie na „My“, ktorí vytvárajú svet
bezpečia, a na „Oni“, ktorí môžu byť pre nás hrozbou2. Etnologička
Eva Krekovičová, opierajúc sa o metodológiu príbuzných vied, v tejto
súvislosti rozlišuje kategórie „Cudzích“ a „Iných“3. „Iní“ predstavujú
1

2

3

Porov. KOŠŤÁLOVÁ, Petra: Stereotypní obrazy a etnické mýty. Praha : Sociologické
nakladatelství, 2012, s. 25.
Názorným príkladom vytvárania obrazu hrozby sú napríklad The Others v seriáli
Game Of Thrones.
KREKOVIČOVÁ, Eva: Konštruovanie obrazu „iných“ v očiach Slovákov. Medzi autoobrazom a heteroobrazmi. In: KILIÁNOVÁ, G. a kol. (eds.): My a tí druhí v modernej
spoločnosti. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, s. 476.
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skupinu, ktorá od „nás“ nie je vzdialená, medzi nimi a nami existujú
styčné body, predstavujú však inakosť (napr. Rómovia v slovenskom
folklóre), kým „Cudzí“ disponujú výrazne negatívnymi charakteristikami, preto ich možno interpretovať ako nositeľov ohrozenia.
Presná definícia hrozby je pre človeka taká istá existenciálna otázka ako potreba bezpečia. Strach je totiž emócia, ktorá upozorňuje na
nebezpečenstvo ohrozujúce život, individuálne aj kolektívne bytie.
Z pohľadu psychológie literatúry podľa Pavla Štubňu „potreba pociťovať strach je pre ľudskú rasu vývojovou nevyhnutnosťou“4. Identifikovať hrozbu, aby sa pred ňou dalo chrániť a aby sa jej dalo čeliť, bolo
teda pre človeka evolučnou nevyhnutnosťou.
Základnú polohu obrazu „My“ skupiny možno preto vymedziť škálou charakteristík na osi „človek, náš, rodina“, čiže entity definované
genetickým príbuzenstvom, čo predstavuje sféru bezpečia. Paradigmu
cudzích ohraničujú vlastnosti stereotypne vnímané ako nepriateľské,
ktoré sa pohybujú od heretika, pohana, barbara, nechutného jedinca5 po nečloveka, zviera a démona6. Na základe toho možno tvrdiť,
že hlavným organizačným faktorom pri vytváraní autoobrazov a heteroobrazov jednotlivých národov je zobrazenie seba ako nadradeného
člena a tých druhých ako podradných. Na tieto účely slúži napríklad
princíp delegitimizácie, vyvrátenia legitimity existencie, či prítomnosti
tých druhých na istom území, alebo princíp dehumanizácie7, zapieranie totožnej ľudskej podstaty napríklad charakteristikami zverskosti či
démonickosti. Tieto javy možno považovať za evolučne podmienené,
archetypálne.

4

5

6

7

ŠTUBŇA, Pavol: Hororový žáner z pohľadu psychológie literatúry (1. časť). Dostupné
na: https://www.prohuman.sk/psychologia/hororovy-zaner-z-pohladu-psychologie
-literatury-1-cast.
K fenoménu nečistoty podrob. ŠTUBŇA, Pavol: Hororový žáner z pohľadu psychológie literatúry (2. časť). Dostupné na: https://www.prohuman.sk/psychologia/hororovy-zaner-z-pohladu-psychologie-literatury-2-cast.
KOŠŤÁLOVÁ, Petra: Stereotypní obrazy a etnické mýty. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 74.
Podrob. WHITE, Hayden: Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje. Praha : Univerzita Karlova v Prahe, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 233.
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My a Oni v procese formovania slovenskej národnej idey
Slovenská národná identita v 19. storočí sa formuje hlavne na pozadí
maďarskej a nemeckej národnej myšlienky. „Oni“ sú tým jasne definovaným. Majú svoje charakteristiky, svoju akosť, inakosť, negatívnu
inakosť, ako „My“. Konkurujúce reprezentácie sú založené na vyhrotenom konflikte, „oni“ ohrozujú a obmedzujú „náš” národný život.
Pri vymedzovaní týchto špecialít zohrala dôležitú úlohu literatúra
a literárni tvorcovia. V procese formovania moderných národov v 19.
storočí sa v Uhorsku z literatúry v mnohých prípadoch stala „Ancilla gentem“, slúžka národa a národného záujmu, lebo na jej ploche sa
mohol prejaviť základný legitimizačný faktor národného bytia – jazyk.
Popri národnoreprezentatívnej a jazykovoreprezentatívnej funkcii
však pomáhala aj pri kanonizovaní národných charakteristík. Tie do
literatúry prenikali z oblasti súdobého vedeckého diskurzu. Osvietenstvo hlásalo potrebu vzdelávania obyvateľstva pre ľahšiu spravovateľnosť krajín. Aby sa efektivita vzdelávania zvýšila, vzdelanci – aj na báze
encyklopedizmu – sa začali venovať ľudu, aby ho spoznali, a tak naň
vedeli presnejšie vplývať. Zovšeobecňovaním poznatkov začali jednotlivým národom a národnostiam pripisovať isté charakteristiky. Tieto
vedomosti sa stali súčasťou štatistiky, vednej disciplíny, predchodkyne
etnografie, ako na to poukazuje výskum historika P. Šoltésa. Pomocou
štatistiky sa v diskurze „etablovala osvietenská idea, že každý národ [...]
sa vyznačuje osobitým a jedinečným charakterom...“ a je „výsledkom
pôsobenia rôznych faktorov“.8 Literatúra tieto charakteristiky svojimi
umeleckými prostriedkami pretvorila na príťažlivé a spolupodieľala sa
na ich etablovaní v širšom spoločenskom diskurze tým, že popri vedeckosti im dodala aj punc estetickosti. Estetická dimenzia textu sa
totiž spolupodieľa na vytváraní hodnotenia opisovaných javov9.
8

9

ŠOLTÉS, Peter: „Maďar je ohnivý ako Talian... Slovák je, tak ako Poliak, oddaný pálenke.“ Národný charakter Slovákov a Maďarov v uhorských a rakúskych štatistikách
do roku 1848. Forum Historiae, 6, 2012, č. 2, s. 34. Dostupné na: http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2012/texty_2_2012/soltes.pdf.
Podrob. ŠTUBŇA, Pavol: Psychológia literatúry. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 60.
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V slovenskej próze 19. storočia sa vyčleňujú dve skupiny autorov10 – predstavitelia slovenskej národnej koncepcie a konceptu Hungarus, ktorý vytváral iné delenie na „svojich” a „cudzích”, ako jemu
konkurujúca a historicky presadzujúca sa slovanská/slovenská národná predstava. Koncepciu uhorského vlastenectva „Hungarus“ možno
veľmi zjednodušene chápať tak, že jej predstavitelia sa považovali za
Uhrov (nie však za Maďarov) a Uhorsko zobrazovali ako svoju vlasť.
Svoju „uhorskosť“ a „slovenskosť“ nezobrazovali ako disjunkciu, ale
ako implikáciu (Uhor a súčasne Slovák). Slovenská národná myšlienka
exkludovala maďarskosť v takej miere, že to postupne negovalo aj jej
uhorskú identitu. Deliaca línia medzi týmito skupinami nie je ostrá,
niektorí autori svoje postoje počas života modifikovali, posúvali sa po
osi od uhorskosti po slovenskosť a späť.
Národný mýtotvorca11 Ján Kollár vo svojich reprezentatívnych
memoároch12 Pamäti z mladších rokov života o sebe hovorí napríklad
ako o rodákovi z Uhorska13. Ale nespomenie Maďarov a Nemcov ani
na jednom mieste bez toho, že by ich obrazy nepostavil protikladne
k pozitívnemu obrazu Slovákov, alebo k opisu nepripojil negatívnu
emóciu: „chvála patrí ani nie tak Maďarom, ako skôr Slovákom, lebo
takmer všetci Uhri, ktorí študujú na tunajších alebo iných univerzitách
bohoslovie, sú Slováci. Ani ja nie som Maďar, ale Slovák.“14
Pri vykresľovaní postavy učiteľa Magdu sa Kollár napríklad pokúsi
neupozorniť na etnicitu postavy. Magda podľa autorského rozprávača
zohral v Kollárovom živote dôležitú úlohu, nahrádzal mu otca a po-

10

11

12

13

14

Podrob. KÁŠA, Peter: Stredoeurópske súvislosti v slovenskej romantickej historickej
próze. In: Porównania, 2011, č. 9, s. 197 – 198.
Podrob. VOJTECH, Miloslav: Ján Kollár – tvorca slovanského mýtu. In: VOJTECH,
Miloslav: Tvorcovia literatúry a literárnej histórie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 22 – 49.
SZENTESIOVÁ, Lenka: Pátranie po živote, kráse a osamelosti. Analýza vybraných
aspektov autobiografie Jána Kollára. Česká literatúra, 66, 2012, č. 4, s. 487 – 516.
KOLLÁR, Ján: Dielo. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009,
s. 274.
KOLLÁR, Ján: Dielo. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009,
s. 274 – 275.
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sunul ho po jeho dráhe učenca, čo koniec-koncov bolo Kollárovým
naplnením života. Pri tejto postave rozprávač neuvedie v priebehu
rozprávania, že ide o horlivého Maďara, spomenie to až v záverečnej
časti diela, kde už o morálnych kvalitách Magdu nie je reč. Snaží sa
tak vyhnúť vytvoreniu kontratypu, kladnej maďarskej postavy, ktorá
by narážala na ideologicky motivovaný negatívny obraz Maďarov. Kollárov spôsob zobrazovania Maďarov je prítomný u viacerých autorov
tvoriacich v línii slovenskej národnej koncepcie. V ich tvorbe je obraz
Maďarov dominantne negatívny, je obrazom konkurenta, vo vzťahu ku
ktorému sa slovenská predstava definuje. Seba vykresľuje ako pozitívny
pól a Maďarov ako negatívny, ku ktorým sa viažu vlastnosti ako lenivosť, krádeže, zbojníctvo, temperament, chlipnosť a necudnosť. Heteroobraz Maďarov je založený na princípe protikladov, na vylúčení,
i keď poloha konkurenta, nepriateľa v slovenskej literatúre neprináležala výlučne Maďarom (bolo to všetko neslovenské, ako na to poukazuje napríklad Rudolf Chmel15).
Stereotyp „zlých“ Maďarov, aplikovaný takmer schematicky v dielach slovenskej národnej koncepcie, sa na niektorých miestach prekonáva pri obraze medziľudských vzťahov. V románe Eleny Maróthy-Šoltésovej Moje deti „opravdivo oduševnená maďarská vlastenka Valika“16
dokáže pochopiť a akceptovať Ivanovo národné presvedčenie, keďže sa
poznajú a majú k sebe dobrý vzťah.

Koncepcia Hungarus
Koncepcia Hungarus vznikla rozšírením pôvodného stavovského chápania národa: Uhrami sú všetci zemania krajiny, bez ohľadu na ich etnicitu – na občianske chápanie – Uhrami sú všetci obyvatelia Uhorska,
bez ohľadu na ich etnicitu17. Autori tvoriaci podľa tejto koncepcie vo
15

16
17

CHMEL, Rudolf: S predsudkami proti predsudkom alebo O trvácnosti stereotypov. In:
CHMEL, Rudolf: Moje slovenské pochybnosti. Bratislava : Kalligram, 2004, s. 219.
MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena: Výber I. Bratislava : Tatran, 1978, s. 348.
Podrob. DEMMEL, József: Z Uhra Maďarom. In: Rozštiepená minulosť. Kapitoly
z histórie Slovákov a Maďarov. Budapest : Terra Recognita, 2013, s. 52.
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svojich dielach vytvárajú harmonický obraz spolunažívania Slovákov
a Maďarov v spoločnej vlasti so spoločnou minulosťou, pri ktorom buď
prízvukujú historickú symbiózu týchto dvoch etník, alebo zobrazujú
Uhorsko a Uhrov bez ďalšieho etnického vymedzenia. Ak sa v dielach
týchto slovenských tvorcov (medzi ktorých by sme mohli zaradiť napríklad Jána Kalinčiaka, Ľudovíta Kubániho, Jána Palárika, Kolomana Banšella) vyskytuje konflikt na báze etnicity, jeho nositeľom je iný
element ako maďarský18. Podobným spôsobom zobrazujú Slovákov
maďarské literárne texty, ako členov „My“ skupiny, ktorá sa vytvárala
na základe koncepcie Hungarus (všetci obyvatelia Uhorska sú Uhrami
– po maďarsky – Maďarmi). Preto napríklad u M. Jókaiho slovenskí
honvédi bojujúci v domobrane v revolúcii 1848/49 o sebe hrdo vyhlasujú: „Ja som Maďar.“19
Podobne integračne zobrazuje Maďarov a Slovákov Ľ. Kubáni v nedokončenom historickom románe Valgatha, v ktorom vykresľuje obraz
pokojného spolunažívania Slovákov a Maďarov v minulosti a ich boj
za spoločné ciele: „Vladislav, hrdinský kráľ Uhorska, leží už šesť rokov
vstred svojich, za slávu kresťanstva a samostatnosť kresťanskej Európy
padlých víťazov slovenského a maďarského pôvodu, na rovinách Varny
pochovaný.”20
Martin Kukučín vo svojej próze Na podkonickom bále21 zobrazuje
intrigy žien v snahe uloviť si pre mladú dievčinu bohatého ženícha.
Ohrdnutý mladý Maďar Pétry je v tomto texte vykreslený so sympatiami rozprávača, rovnako chýba aj schematizovaný protiklad dobrý,
cudný Slovák – zlý, necudný Maďar.

18

19

20

21

Podľa Petra Kášu Ján Kalinčiak zobrazuje uhorské dejiny protikladom „MY (uhorskí zemania, Slováci, kuruci...) ONI (nemeckí dobyvatelia, labanci a ich velitelia...)“.
KÁŠA, Peter: Stredoeurópske súvislosti v slovenskej romantickej historickej próze.
Porównania, 2011, č. 9, s. 197.
V origináli po slovensky s maďarskou transkripciou: „Ja szom magyar!“ JÓKAI,
Mór: Akik kétszer halnak meg. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966, s. 23.
KUBÁNI, Ľudovít: Valgatha a iné prózy. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej
literatúry, 1965, s. 147.
KUKUČÍN, Martin: Sobrané spisy Martina Kukučína. Sväzok II. Turčiansky Svätý
Martin : Matica Slovenská, 1938, s. 153 – 180.
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Ján Kalinčiak v próze Mládenec slovenský zasa spája Slovákov
– pohanov s novoprišlými Maďarmi, tiež pohanmi. Obraz pohanov
v tomto diele je negatívny, nositeľmi kladných hodnôt sú nepochybne predstavitelia kresťanského slovenského bratstva, no Kalinčiakova
tvorba sa vo všeobecnosti vyznačuje snahou o pochopenie aj tej druhej
strany: „Každý národ na seba dačo držiaci neľahko opúšťa svoje – hoc
aké bludné presvedčenie, neprijíma odrazu nové pravdy – hoc aké spasiteľné [...] Mnohým nebol nemilý pád kráľovstva slovenského, lebo
mohli znovu slúžiť svojim bohom, mohli im zasa prinášať jedlo, mohli
sa vypomstiť nad utláčateľmi svojej viery [...] Tak sa mnohí poddali
novoprišlým pohanom.“22 Kalinčiakov spôsob zobrazovania proti sebe
stojacich hrdinov sa v mnohom opiera o tradíciu výstavby podobných
obrazov v antických eposoch, kde sú v istom zmysle slova na oboch
stranách hrdinovia.
Pretvorenie šľachtickej koncepcie uhorského národa na občiansky
maďarský národ anticipovalo vznik (staro)nového fenoménu: premena sa týkala aj mnohých etnických Slovákov, ktorí túto spoločenskú
požiadavku akceptovali a prijali maďarskú národnú ideu za svoju.
Z pohľadu slovenskej národnej myšlienky to boli Slováci, ktorí sa zriekli
svojho národa, stali sa odrodilcami23, v horšom prípade maďarónmi24,
aktívne šíriacimi maďarskú národnú koncepciu prostredníctvom maďarizácie či maďarománie. Fenomén pomaďarčenia a maďarománie aj

22
23

24

KALINČIAK, Ján: Dielo I. Bratislava : Slovenský Tatran, 2001, s. 195.
Csaba Kiss Gy. upozorňuje aj na jemný významový rozdiel medzi výrazmi odrodilec
a maďarón, ktorý spočíva v stupni aktivity týchto postáv. Maďarónov tento autor
považuje za nositeľov aktívnej maďarizácie. Porov. KISS GY., Csaba: „Národovci“
a „panslávi“ v oblasti Horného Uhorska v románoch Kálmána Mikszátha a Svetozára
Hurbana Vajanského. Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 4 – 5, s. 376.
Výraz maďarón prebraný z chorvátčiny pôvodne označoval predstaviteľa politického hnutia hlásajúceho jednotu Chorvátska a Uhorska. Tento výraz v slovenčine
označuje Nemaďara horliaceho za maďarskú národnú myšlienku. Porov. KISS GY.,
Csaba: „Národovci“ a „panslávi“ v oblasti Horného Uhorska v románoch Kálmána
Mikszátha a Svetozára Hurbana Vajanského. Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 4 – 5,
s. 369 – 376. V skúmaných prózach boli prítomné takmer výlučne postavy so slovenským pôvodom.
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autori tvoriaci podľa Hungarus koncepcie zobrazujú výlučne v negatívnej polohe.

Maďaróni – tí, ktorí sú horší než „Oni“
V slovenskej literatúre sa vyčleňujú postavy etnickým pôvodom slovenské, ktoré „podľahli“ maďarizácii a chceli sa stať Maďarmi. Ale stali
sa „iba“ maďarónmi. Otázka maďarónstva a odpadlíctva má v slovenskej literatúre morálny kontext. Romantizmus sa do značnej miery
opieral o holistickú predstavu národa, podľa ktorej celok je viac ako
len súčet všetkých častí25, a v ňom iba až súčinnosť všetkých orgánov
zabezpečí životaschopnosť celku. Tento prístup zákonite vedie k zobrazovaniu „odpadlíkov“ ako nezdravého elementu. Maďaróni takto
predstavujú „chorý“ element v spoločnosti, vyčnievajúci, vylučujúci sa
a teda aj element odsúdený na zánik. Maďarónstvo v tejto koncepcii
znamená pre Slovákov popretie vlastnej slovenskej podstaty, prináša
so sebou neschopnosť rozvíjať svoje pozitívne vlohy. Zapríčiňuje zánik
kladne hodnotenej slovenskosti.
Proces prijímania „cudzích“ prvkov (jazykových, vnútorných aj
vonkajších charakteristík) narúša celistvosť osobnosti, ktoré zapríčiňujú morálny úpadok a zabíjajú ducha aj telo. Uchopenie fenoménu
maďarónstva práve cez akt násilia je v slovenskej literatúre veľmi silný
a dominantný. K samotným maďarónom sa väčšinou pridružujú obrazy s implicitným kódovaním násilia alebo jeho explicitným vyjadrením, často veľmi expresívnym: „,Po slovensky v Uhrách hovoriť,ʻ dodal s takým dôrazom, že mu až sliny fŕkali, ,je zločin hodný šibeniceʻ“26
(Jonáš Záborský: Šofránkovci).
V románe Koreň a výhonky Svetozár Hurban Vajanský vo výkriku
postavy, ktorej syn zomiera na následky zhýralého života vo veľkomeste, kam odišiel na štúdiá, aby sa pomaďarčil, uvádza taktiež viaceré

25

26

HIRT, Tomáš: Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. Dostupné
na: http://www.antropoweb.cz/cs/prehled-zakladnich-tezi-modernistickeho-pojet.
ZÁBORSKÝ, Jonáš: Dielo I. Bratislava : Tatran, 1989, s. 309.
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zložky obrazu maďarónov: „Školy, školy, dúpätá hnusoby a záhuby!
Otrava, pekelná pasca! Pána si chcela mať, pána! Tresci vás Boh, zlodeji
a prznitelia detí našich! Pána si chcela mať! Už ti ho popanštili, už ti ho
zmaďarizovali! Nešťastná žena, hriešna mať!“27 V tejto pasáži sa v koncentrovanej podobe objavujú charakteristiky nepriateľských obrazov,
ako napríklad hnus (čiže vyššie spomenutá nechutnosť), hriešnosť,
démonickosť v podobe obrazu pekla, a špecificky aj popanštenosť, čo
predstavuje prijatie maďarských charakteristík, lebo heteroobraz Maďarov obsahoval negatívne stavovské stereotypy prekódované na národné.
Pomaďarčenie, proces „vzniku“ maďaróna, zobrazujú jednotlivé
prózy na dvoch úrovniach – na úrovni postavy a na úrovni kolektívu.
Na úrovni postavy maďarizácia prebieha preberaním jazyka, prispôsobením si vonkajšieho výzoru (postavy si nechajú narásť fúzy, obliekajú
sa podľa maďarskej módy) a vnútorným prerodom – postava si postupne osvojuje negatívne maďarské vlastnosti (napríklad pýcha), na
ktoré sa nabaľujú iné negatívne charakteristiky a vzniká konflikt medzi
maďarónom a Slovákmi, ktorí sú zobrazovaní ako tí dobrí: „Učiteľ si
nezískal dôvery hlavne pyšným chovaním sa na ulici, násilným predvádzaním novôt v kostole a vôbec, že nehľadel žiadnych stykov s dedinou“28 (J. G. Tajovský: Štedrý večer).
Ako ilustráciu procesu mravného rozkladu osobnosti následkom
maďarizácie možno uviesť postavu Ladislava Vrábľa, odrodilca z románu Koreň a výhonky S. H. Vajanského. Pri jeho charakteristike plnej negatívnych maďarských národných stereotypov Vajanský zapojí
aj ďalšiu paradigmu záporných stereotypov – množinu meštianskych
stereotypov, ako napríklad svetáctvo a ultramódnosť, snobizmus a neschopnosť zapojiť sa do normality dediny: „Zato i vžil sa milý Lacko do
svetáckeho života asimilačnou spôsobnosťou, ktorá je, žiaľ, tak veľká
v slovenskom plemene. Zo Slováka okolnosti vykrešú, čo sa im zach-

27

28

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Časť druhá. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1962, s. 33.
TAJOVSKÝ, Jozef Gregor: Výber z diela. Bratislava : Slovenské nakladateľstvo detskej
knihy, 1953, s. 239.
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ce: Nemca s akuratesou a filisterstvom, Maďara s povrchným chvastúnstvom a impertinenciou, veľkomestského boháča so závratníckymi
špekuláciami, zručnými bankrótmi [...] Nosil sa ultramódne, dal si narásť na malíčku ľavej ruky dlhý paznecht, ktorý bolo treba denne desať
ráz čistiť, škrabkať a často umele obrezávať.“29 Osobnostný morálny
úpadok vyústi nakoniec do fyzického zániku postavy.
Vajanský tento princíp uplatňuje aj na kolektívnej úrovni. Na príklade mestečka Rohova v spomínanom románe Koreň a výhonky zobrazuje typizovaný príklad pomaďarčenia mesta, ktoré prebieha od
premenovania ulíc, nápisov, cez zavedenie maďarských kázní až po
vytesnenie slovenčiny z verejných priestorov. Tento proces prináša so
sebou nielen hospodársky, ale aj morálny rozklad mesta, do obrazu
ktorého Vajanský zakomponuje maďarské heterostereotypy ako zhýralosť či chlipnosť, vyplývajúce z maďarského autostereotypu náruživosti
a temperamentu. Skaza mesta sa dokonáva v záverečnej kapitole Kocúrkovský sardanapal, v ktorom sú maďarónske orgie zobrazené pomocou
veľmi odvážnych erotických výjavov: „Zmes tancujúcich hustla tak,
že bolo tam horúce; tí ľudkovia sa strcali, žmolili na jednom mieste,
telo o telo, bez ladu a skladu, jedine takt primášových huslí rozkazoval, podľa neho tanečník, stojac obkročmo pri tanečnici, prestupoval
z nohy na nohu, a ona tesne pri ňom, oblapená jeho rukami nad pásom, pohybovala telom napravo i naľavo, stojac na jednom mieste.
Takto, temer s fotografickou vernosťou, vyzeral každý pár osebe. Vcelku bola to zmes kolísajúcich sa mladých tiel, výparmi rozohrievajúcich
jedno druhé. Bolo to verejnosťou zaokrývané tajnostkárstvo, ktoré by
si ani polopanna nedovolila v útulnom zátiší bez svedkov. Keď sa barbarizmus mieša s módou, povstávajú také spoločenské netvory, ako je
neomaďarský čardáš.“30 Orgie ukončí požiar, v ktorom zahynú viacerí maďaróni. Tento obraz – popri svojej priznanej antickej motivácii
príbehom kráľa Sardanapala, ktorý, keď už nemohol uniknúť svojim
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VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Časť prvá. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1962, s. 63 – 64.
VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Časť druhá. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1962, s. 115 – 116.
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nepriateľom, sa uprostred orgie podpálil aj so svojimi konkubínami
a sluhami, možno (nad)interpretovať aj ako alúziu na požiar Ríma za
vlády cisára Neróna, keď potom na troskách zničeného hriešneho mesta neskôr vyrastá kresťanská civilizácia. Popri tomto „pohanskom“ rozmere je v obraze maďarónov u Vajanského súčasne obsiahnutá takmer
celá škála paradigmy „Cudzích“, ako bolo uvedené v úvode – v citáte
sa objavuje napríklad „barbarizmus“, ale s maďarónmi sa spája aj charakteristika „netvora“, ktorá predstavuje priame vyjadrenie popretia
existencie (ne-tvor). Príznačný je aj moment odmietnutia individualizácie, miera uniformizácie obrazu maďarónov, konotujúca bezduchosť
a masovosť31.
Maďaróni pre slovenskú societu znamenali hrozbu zvnútra, na ich
obraz sa preto naviazalo morálne odsúdenie nepriateľa z vlastných radov, fenomén janičiarstva a zradcovstva. Pri ich obraze sa aktivizovalo
(a stále aktivizuje) napríklad príslovie „poturčenec horší od Turka“,
ktoré produkovalo obrazy nepriateľa, ktorý je horší než tí „cudzí“: „je
horší nad všetko zlé na svete, nepriateľ z vlastnej krvi, lebo rany ním
zadané, obyčajne nielen bolia, ale pália až do najhlbších tajomných
skrýš duše!”32 (J. Kalinčiak: Mládenec slovenský)
Na základe tohto princípu možno tvrdiť, že v porovnaní s maďarónmi ešte aj maďarské postavy nadobúdajú pozitívne vyznenie. Ako
príklad uvediem citát z románu Eleny Maróthy-Šoltésovej Proti prúdu: „Nech žijú spravodliví Maďari, naši bratia podľa vlasti! – ale nech
zahanbená je všetka odrodilá čeľaď, táto škvrna neotužených národov,
a nech sú zmarené jej záhubné snahy!“33 Pozitívny obraz Maďarov však
nemá širšiu platnosť, v spomenutom románe sa vyskytujú aj veľmi negatívne maďarské charaktery a charakteristiky, citované miesto slúži
na posilnenie negatívneho rozmeru obrazu odrodilstva. Protiklad pozitívneho hodnotenia Maďarov a negatívneho hodnotenia maďarónov
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ŠTUBŇA, Pavol: Hororový žáner z pohľadu psychológie literatúry (2. časť). Dostupné na: https://www.prohuman.sk/psychologia/hororovy-zaner-z-pohladupsychologie-literatury-2-cast.
KALINČIAK, Ján: Dielo I. Bratislava : Slovenský Tatran, 2001, s. 197 – 198.
MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ, Elena: Proti prúdu. Bratislava : Tatran, 1971, s. 244.
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väčšinou slúži na zvýraznenie záporného obrazu odrodilstva, na
vyjadrenie ich vylúčenosti zo spoločnosti, do ktorej sa pre rozklad
ich osobnosti nemôžu začleniť ani na strane „skutočných“ Maďarov.
Podobný príklad uvádzam z prózy Šofránkovci Jonáša Záborského, kde sa pomaďarčená postava Pandrlák vydá na cestu hľadať hrob
Attilu, vodcu Hunov. V maďarskom meste Jászberény však narazí na
nepochopenie miestnych: „Keď videl s hlbokým vlasteneckým žiaľom
trestuhodnú nedbanlivosť Jásberénčanov v tom ohľade, vysvetlil im,
že Atila bol hrozný bič v ruke božej pre každého, kto nechcel uznať, že
Hunno-Maďari sú prvý národ na svete a že im všetko, čo dýcha, slúžiť
musí. ,Keďže tak,ʻ chopil sa toho tázateľ (Maďar, doplnila M. F.), ,bič
boží netreba hľadať, lež radšej utekať pred ním.ʻ Smiech, čo z toho vypukol, svedčil, že popularita Pandrlákova je preč.“34
Z uvedeného citátu vyplýva, že maďarománia Pandrláka medzi
„skutočnými“ Maďarmi narazí na výsmech a na odmietnutie pre jej
nerozumnosť. Maďarské postavy v tomto autorskom pláne vyznievajú ako nositelia rozumnosti a pomäteného Pandrláka medzi seba neprijmú. Maďaróni tak nie sú vylúčení len zo slovenského autoobrazu,
ale aj z maďarského heteroobrazu. Svojím spôsobom maďaróni tvoria
zvláštnu skupinu, ktorá nepatrí nikam, sú horší než „Oni”.

Pokus o prekonanie
Napriek veľmi výrazne disjunktívnej polohe maďarónov v slovenskej
literatúre u niektorých autorov možno identifikovať snahu prekonať
toto vylúčenie, a to spôsobom, že vyhranený nacionalizmus identifikujú ako nadnárodný fenomén a dokážu dať znak rovnosti medzi slovenské a maďarské národné blúznenie. Takéto riešenia nie sú veľmi
frekventované, objavujú sa naozaj okrajovo. Ako prvý príklad uvediem
scénu z románu Suchá ratolesť S. H. Vajanského, v ktorej sa odohráva
predvolebný stret dvoch táborov – maďarónskeho na čele s postavou

34

ZÁBORSKÝ, Jonáš: Dielo I. Bratislava : Tatran, 1989, s. 324.
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Podnebíka a „panslavistického“ pod vedením Žúrika: „Jedna strana
kričala ,íljen Podnebík,ʻ druhá, niečo slabšia, ,nech žije Žúrikʻ. Každá
chcela prekričať druhú, takže konečne nebolo iné počuť iba ,íkʻ, ,íkʻ,
,íkʻ. [...] No vzdor všetkým protivám v oboch táboroch, schádzali sa
v jednom bode: v smäde totiž po hodinovom pochode. Bez povelu teda
zabočila nová stotina do hostinca.“35 Po vypuknutí krčmovej bitky sa
obaja korteši skryjú pod stôl: „Von vyjsť z hostinca báli sa obidvaja
jednakým strachom, lebo pred hostincom neprestával bojový hurhaj.
Dvaja nepriatelia pod tlakom toho istého strachu a nebezpečia zostali
svorne pri dverách stemnelej krčmy.“36 Vajanský majstrovsky priložil
k sebe obraz protivníkov, ku ktorým jediným gestom pripojí zvierací
štatút – vykrikovanie ich mena sa premení na „-ík, -ík“, čo evokuje
kvíkanie prasiatok. Obe postavy a oba tábory zjednocuje akási subhumanita – či už v podobe naznačeného zvieracieho aspektu37, alebo aj
v pudovosti, keď sa dajú ovládať smädom alebo spoločnými emóciami. Vajanský tým naznačuje totožnú, ale menej než ľudskú podstatu
oboch protagonistov. Týmto spôsobom nadväzuje na racionalistickú
tradíciu prítomnú napríklad v tvorbe Jonáša Záborského, ktorý v próze Šofránkovci využil podobnú kompozíciu zosmiešnenia oboch strán:
„Pandrlák chodil po beťársky, so svojou ,pípkouʻ a svojím ,koštökomʻ
v nohaviciach, hromžil na Rusov, zneucťoval Slovákov, blúznil o veľkosti a sláve Maďarov. Kakerlak trúchlil, chodil vždy zadumaný, písal verše, snil o budúcej veľkosti Slovákov, nadával ich utláčateľom Maďarom,
utekal od každého kaputoša a žida ako od zradcu národa, drotárov
a sluhov oproti tomu objímal.“38 Záborského satirické kulminácie nerozumnosti nakoniec vyústia do zániku oboch strán, maďarón aj pansláv zomierajú spolu v dôsledku vlastnej nerozumnosti. Podľa Anny
35

36

37

38

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Suchá ratolesť. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo
krásnej literatúry, 1965, s. 67 – 68.
VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Suchá ratolesť. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo
krásnej literatúry, 1965, s. 69.
Podrob. MIKULA, Valér: Chalupkov zverinec („Zvierací“ aspekt Chalupkových postáv). In: MIKULA, Valér: Od baroka k postmoderne. Interpretačné sondy do slovenskej literatúry. Levice : L. C. A., 1997, s. 41 – 48.
ZÁBORSKÝ, Jonáš: Dielo I. Bratislava : Tatran, 1989, s. 345.

41

Studia Academica Slovaca 48/2019

Krulákovej Záborský jednoducho „potrebuje vidieť nerozum zničený”39.
Tieto miesta predstavujú ojedinelý pokus prekonať obraz maďaróna
ako nepriateľa. Ani v týchto prípadoch však nedochádza k ich integrácii.
Morálne uchopenie problematiky interpretované ako hriech a pokles
charakteru pretrváva, len dochádza k vylúčeniu krajného nacionalizmu
aj na vlastnej strane. Predsa však identifikácia totožných javov na oboch
stranách predstavuje prekročenie rozmerov autoobrazu a heteroobrazu
smerom k výsmechu a odideologizovaniu týchto prvkov40.
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Identita, kultúra, slovníky:
slovenčina v zrkadle súčasnej lexikografie
Martina Ivanová

Abstract

Identity, culture, dictionaries: Slovak in the mirror of contemporary lexicography
This study deals with the issue of lexicography from the perspective of critical
lexicographic discourse studies. Based on an analysis of collected feminatives and the
method of semantization of lexical units in three interpretative dictionaries of Slovak
(Slovak Language Dictionary, 1959–1968, Short Dictionary of Slovak Language, 2003,
and Dictionary of Contemporary Slovak Language, 2006, 2011, 2015), the study seeks
to point out the cultural and social determination of lexicographic practice into which
existing cultural and ideological models are projected. The dictionary is thus seen as
a specific case of discursive practices that are part of social practices. The methods
of the lexicographic processing of units in the explanatory dictionary therefore both
reflect and participate in the establishment of social identities and cultural models.
Keywords: lexicography, dictionary, critical lexicographic discursive studies,
feminatives, explanation of meaning

Úvodné poznámky
Lexikografia predstavuje aplikovanú oblasť náuky o lexikálnej zásobe,
ktorá sa zaoberá teóriou a praxou tvorenia slovníkov1. V niektorých

1

Porov. LASKOWSKI, Roman: Leksykografia. In: Encyklopedia języka polskiego.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 183; HLADKÁ, Zdeňka:
LEXIKOGRAFIE. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík
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prístupoch sa pod lexikografiou rozumie tiež opis a analýza metód
tvorenia slovníkov, ich teória a typológia2. V štruktúre jazykovedných
disciplín sa akcentuje tiež úzke prepojenie lexikografie a lexikológie,
ktorá sa často chápe ako vedecký základ, východisko lexikografie.
V závislosti od typu slovníka však možno postulovať aj úzke vzťahy
lexikografie a gramatiky, štylistiky, lexikálnej štatistiky, korpusovej lingvistiky a iných. Z toho dôvodu možno lexikografiu chápať ako autonómnu jazykovednú disciplínu, ktorá prostredníctvom vlastných
metód a teoreticko-metodologických východísk a prístupov využíva
poznatky celého okruhu jazykovedných disciplín na tvorbu slovníkov
rôzneho druhu. V druhom význame sa termín lexikografia používa
na označenie súboru slovníkov rôzneho druhu existujúcich v istom
priestore, jazykovo vymedzenom teritóriu. Okrem termínu lexikografia sa v jazykovednej teórii pracuje aj s termínom metalexikografia. Metalexikografia sa definuje ako jazykovedná disciplína, ktorá sa
zaoberá teóriou a metodológiou lexikografického opisu, typológiou
a charakteristikou slovníkov rôznych druhov a výskumom lexikografie
ako súboru slovníkov jestvujúcich v istom priestore (národnom, sociálnom a pod.), porov. Żmigrodzki3.
Cieľom jazykového slovníka je opis a analýza jednotiek z pohľadu
rôznych jazykových subdisciplín. Každý typ slovníkov má svoje špecifické nároky: teoretické, praktické, kognitívne, lingvistické i mimolingvistické. K základnému typu slovníka patrí jednojazyčný slovník,
ktorý vychádza z lexikálneho materiálu súčasného jazyka, t. j. jazyka
živého, všestranne rozvinutého a používaného v komunikácii4. V našej štúdii budeme pracovať s troma výkladovými slovníkmi: Slovní-

2

3

4

– M. Nekula – J. Pleskalová. Dostupné na: URL: https://www.czechency.org/slovnik/
LEXIKOGRAFIE.
Porov. LEWICKI, Andrzej M.: Leksykografia. In: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999, s. 301
– 304.
Porov. ŻMIGRODZKI, Piotr: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice :
Wydawnicztwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 16.
Porov. Manuál lexikografie. Eds. F. Čermák – R. Blatná. Praha : Nakladatelství
a vydavatelství H&H, 1995.
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kom slovenského jazyka (1959 – 1968, ďalej SSJ), Krátkym slovníkom
slovenského jazyka (2003, ďalej KSSJ) a prvými troma dielmi Slovníka
súčasného slovenského jazyka (2006, 2011, 2015, ďalej SSSJ).
F. Čermák5 konštatuje, že pre výkladový slovník je charakteristická
intersubjektívna povaha: jeho základom je prienik mentálnych modelov hovoriacich. Slovníky sú určené kolektívnemu používateľovi.
Problematika používateľa má podľa autora pragmatický a sociologický
aspekt. Pragmatický aspekt sa prejavuje vo vzťahu k postojovým, expresívnym a konotačným zložkám, ako aj k encyklopedickým a situačným súvislostiam. Sociolingvistické hľadisko sa prejavuje vo vzťahu
k charakteru používateľa. Používateľom slovníka môže byť celá národná spoločnosť, vzdelané vrstvy, školopovinná mládež a pod. V prípade, že je adresátom celá národná spoločnosť, na slovník sa kladie požiadavka, aby obsahoval spoločensky relevantné heslá zodpovedajúce
spoločenskej diferenciácii (týka sa to výkladu ekonomických, politologických, ekologických a iných termínov).

Identita, kultúra, slovník
Podľa J. Dolníka6 je jazyk prostriedok na vytváranie mentálnej a sociálnej kultúry. Mentálnu kultúru tvoria idey, hodnoty a konvencie,
ktoré sa označujú ako mentefakty (v protiklade k artefaktom). Mentefakty vytvorené jazykom sú zachytené v slovníkoch a gramatikách.
Slovník možno teda chápať nielen ako súbor slov a výrazov existujúcich v tom-ktorom jazyku, ale aj ako jazykovo fixovaný kultúrny tezaurus, akumulátor existujúcich kultúrnych konceptov (porov. napr.
dievča pre všetko, nielen o dievčati, ale o akejkoľvek osobe, ktorá „vykonáva všetky drobné, obyč. nepopulárne práce“; motivačné pole frazémy označujúcej podradný pracovný, resp. spoločenský status osoby
sa tu spája so ženským pólom), ale tiež ako súbor štandardizovaných

5

6

Manuál lexikografie. Eds. F. Čermák – R. Blatná. Praha : Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1995, s. 18.
DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 86.
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ponúk rozličnej normatívnej sily (buď chlap, vzmuž sa „vzchop sa“, nadobudnutie duševnej sily a rovnováhy sa motivačne spája s mužským
princípom). V práci J. A. Fishmana7 sa slovníky označujú jednak ako
kultúrne konštruované (zdôr. M. I.), jednak ako kultúrne konštruujúce (zdôr. M. I.) artefakty. Podobné názory nájdeme v práci J. Dolníka,
ktorý jazykové znaky (ktoré slovník zachytáva) označuje ako multiplikátor aj konštituent kultúry8. Ak si pomôžeme známym výkladom
významu a použitia frázy starý mládenec (v angličtine bachelor), pri
ktorej sa vo výkladovom slovníku uvádza výklad „starý mládenec
neženatý, slobodný muž, ktorý už prekročil vek zvyčajný pri uzavretí
manželstva“, možno sa pýtať, či sa v slovníkovom výklade iba reflektuje jestvujúci kultúrny model sveta (v ktorom ako kultúrna preferencia
funguje uzavretie manželstva v istom veku) alebo či sa aj samotný slovník nestáva legitimizujúcou silou následne determinujúcou jazykové
a sociálne praktiky.
Faktom ostáva, že každý slovník – hoci sa usiluje o maximálnu objektívnosť a nepredpojatosť – je svojským obrazom konkrétnej etapy
života danej spoločnosti, a teda aj reflexiou jej kultúry a systému jej
hodnôt, vzťahov existujúcich v kultúre v danom období. Slovník nielen
opisuje, reflektuje, ale paralelne aj fixuje, internalizuje kultúrne vzorce,
teda isté modely, štandardy, rámce odkazujúce na akceptované hodnoty a vzorce správania v tej-ktorej spoločnosti a kultúre, a sprostredkúva tak používateľovi orientačný pôdorys jestvujúceho sociokultúrneho
sveta. Už W. Frawley zdôrazňoval, že slovníky nevznikajú a neexistujú
v sociálno-politickom vákuu9. Najfrapantnejším prípadom sú samozrejme slovníky vznikajúce v období jestvovania totalitárnych štátov.
V tomto kontexte možno napríklad spomenúť analýzu zameranú na
7

8
9

FISHMAN, Joshua A.: Dictionaries as Culturally Constructed and as Culture-Constructing Artifacts: The Reciprocity View as Seen from Yiddish Sources. In: Cultures,
Ideologies, and the Dictionary: Studies in Honor of Ladislav Zgusta. Eds. B. Kachru
– H. Kahane. Tübingen : Max Niemeyer Verlag 1995, s. 29 – 34.
DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 140.
FRAWLEY, William: Intertextuality and the Dictionary: Towards a Deconstructionist
Account of Lexicography. Dictionaries. Journal of the Dictionary Society of North
America, 7, 1985, č. 1, s. 1 – 20.
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spôsob výkladu politických termínov v monolingválnych anglických,
ruských a litovských slovníkoch v štúdii A. Veisbergsa10 či analýzu
sovietskej lexikografie v období tzv. marrizmu11. V lexikografických
prácach podliehajúcich totalitárnej ideológii dochádza jednak k eliminácii nežiaducich heslových výrazov, a to buď z toho dôvodu, že
tieto výrazy boli použité režimovo nežiaducimi osobami (A. Veisbergs
ako príklad uvádza Litovský slovník literárneho jazyka), alebo z dôvodu
existencie korpusu očisteného od nežiaducich zdrojov (ako spomína
A. Veisbergs, v sovietskom litovskom korpuse sa systémovo neuvádzali
moderní autori a emigranti).
V slovenskom kontexte možno tento fenomén ilustrovať porovnaním výkladu politicky zafarbených výrazov a termínov v SSJ a v KSSJ
a SSSJ, napr. kapitalizmus:
SSSJ: spoločensko-ekonomické zriadenie opierajúce sa o súkromné
vlastníctvo, súťaž súkromných podnikov na trhu, úsilie dosahovať
zisk a vkladať (investovať) tento zisk opäť do podnikania
KSSJ: polit.-ekon. systém trhovej ekonomiky charakterizovaný slobodným súkromným podnikaním a rozvojom tech. kapitálu (výr.
prostriedkov), ktorý funguje obyč. v rámci demokratického polit.
systému
SSJ: buržoázne zriadenie, ktoré je založené na vykorisťovaní námezdnej
práce, v ktorom výrobné prostriedky sú majetkom triedy kapitalistov a slúžia im na prisvojovanie plodov cudzej práce.
Pri porovnaní výkladu politického termínu kapitalizmus v spomínaných výkladových slovníkoch môžeme pozorovať časovú determinovanosť a ideologické nánosy prítomné vo výklade SSJ, naopak výklad v SSSJ smeruje k ideologicky neutrálnemu opisu.
10

11

VEISBERGS, Andrejs: Defining Political Terms in Lexicography: Recent Past and Present. Dostupné na: http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2002/072_2002_
V2_Andrejs%20Veisbergs_Def ining%20Political%20Terms%20in%20
Lexicography_Recent%20Past%20and%20Present.pdf.
FARINA, Donna: Marrism and Soviet Lexicography. In: Cultures, Ideologies, and
the Dictionary: Studies in Honor of Ladislav Zgusta. Eds. B. Kachru – H. Kahane.
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1995, s. 153 – 170.
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Ako konštatuje A. Veisbergs12, rôzne výklady významov jednotiek
môžu byť motivované:
– sémantickými zmenami: živý jazyk sa vyvíja a slovníky na tieto vývinové zmeny reagujú,
– historickými zmenami: mení sa chápanie istých výrazov (slovníky
reflektujú nielen jazykové zmeny, ale aj zmeny v postojoch),
– rôznorodosťou prístupov k lexikografickému výkladu významu
a k lexikografickej definícii,
– rôznorodosťou individuálnych prístupov lexikografov.
Tieto zmeny môžu zasiahnuť kognitívnu, nocionálnu, ale aj hodnotiacu zložku významu, porov. napr. výklad slova buržoázia v SSJ: „vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti, vlastniaca výrobné prostriedky
a vykorisťujúca proletariát“, v KSSJ: „v marxistickom chápaní vládnuca
trieda vlastniaca výr. prostriedky a vykorisťujúca proletariát“ a v SSSJ:
„v marxizme vládnuca trieda kapitalistickej spoločnosti“. Výklad v SSJ
obsahuje komponent „vykorisťujúca proletariát“, oproti tomu sa výklad
v KSSJ síce nemení, avšak je obohatený o nadstavbovú postojovú sémantizačnú poznámku („v marxistickom chápaní“), ktorá sa stáva súčasťou výkladu aj v SSSJ („v marxizme“), kde sa už z výkladu eliminuje
zložka s potenciálnym axiologickým príznakom („vykorisťujúca“).
Akým spôsobom sa kultúra premieta v slovníku:
– výberom heslových jednotiek: v ére korpusovej lexikografie je v popredí frekvenčné hľadisko, avšak zohľadniť možno aj hľadisko encyklopedické; okrem frekvenčného kritéria sa pri výbere hesiel musí
reflektovať aj otázka tzv. disponibilných slov, teda výrazov, ktoré síce
nie sú bežné, ale sú potrebné v istých nebežných situáciách;
– spôsobom výkladu významu, v ktorom sa premieta encyklopedická
znalosť sveta, situačná viazanosť lexikálnych jednotiek;
– spôsobom uvádzania štýlových a citovohodnotiacich kvalifikátorov;

12

VEISBERGS, Andrejs: Defining Political Terms in Lexicography: Recent Past and Present. Dostupné na: http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2002/072_2002_
V2_Andrejs%20Veisbergs_Def ining%20Political%20Terms%20in%20
Lexicography_Recent%20Past%20and%20Present.pdf.
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– reflektovaním normatívneho hľadiska (odlišovanie spisovných
a nespisovných výrazov, uvádzanie poznámky „vhodnejšie“ pri vybraných výrazoch);
– charakterom exemplifikácie: výberom spojení a viet ilustrujúcich
význam jednotky (exemplifikácia sa v lexikografickej teórii chápe
ako podporný činiteľ sémantizácie), preferovaním istých zdrojov
a autorov a pod.;
– zachytením frazeologického fondu: frazeologické výrazivo daného
jazyka predstavuje jazykovo fixované hodnotové nazeranie na isté
štandardizované životné situácie, reflektujúce jazykový obraz sveta
príslušného sociokultúrneho spoločenstva.

Kritická lexikografická diskurzívna analýza
V štúdii W. Chena13 sa konštatuje, že lexikografia a jej produkty, slovníky, nie sú nikdy zbavené istej hodnotovej orientácie, nie sú apolitické a nestoja mimo spoločenského kontextu. Naopak, odráža sa v nich
ideológia, moc a politika. Autor spomína prípad, keď bol v roku 2016
The Oxford Dictionary of English obvinený zo seximu z dôvodu použitia spojenia a rabid feminist („zúrivá, fanatická feministka“, prel.
M. I.) ako príkladu pri výklade významu adjektíva rabid. Vydavateľ
najprv zareagoval konštatovaním, že ich príklady pochádzajú z reálneho jazykového úzu, neskôr sa však ospravedlnil a súhlasil s korekciou
exemplifikácie pri danom hesle14. Ďalším podobným prípadom bola
sťažnosť Jewish Chronicle z roku 1924 adresovaná vydavateľstvu Oxford University Press. Dôvodom bolo uvedenie preneseného významu
„cheat, overreach“ („podvádzať, preháňať“, prel. M. I.) bez akéhokoľvek
kvalifikátora pri hesle Jew („Žid“, prel. M. I.). Odpoveďou vydavateľa
13

14

CHEN, Wenge: Towards a discourse approach to critical lexicography. International
Journal of Lexicography, 2019, s. 1. Dostupné na: https://academic.oup.com/ijl/
advance-article/doi/10.1093/ijl/ecz003/5306896.
V slovenskom kontexte by rovnaké obvinenie mohlo zaznieť v súvislosti s dokladom
radikálna feministka (pri hesle feministka) či radikálny feminizmus (pri hesle feminizmus).
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bolo, že úlohou lexikografa nie je vynášať hodnotiace súdy týkajúce
sa spravodlivosti alebo adekvátnosti používateľskej praxe a že reálnou
otázkou pre lexikografa nie je, či je daný význam neslušný, ale či jestvuje“15. Táto kritická pripomienka však mala vplyv na lexikografickú prax
v tom, že takéto typy významov sa začali označovať ako derogatívne
a začala sa pri nich uvádzať poznámka, že ich použitie môže byť urážlivé alebo potenciálne urážlivé.
V tejto súvislosti možno spomenúť aj slovenský kontext. Pri hesle
žid sa zachytáva význam „človek bažiaci po zisku“ iba v Synonymickom
slovníku slovenčiny (2004) a to s kvalifikátorom pejoratívnosti, daný
význam však neuvádza SSJ ani KSSJ. Zaujímavé je tiež spracovanie
hesla cigán. Napriek existujúcim korpusovým dokladom sa v SSJ, KSSJ
ani SSSJ nezachytáva pri danej jednotke význam „klamár“, porov. doklady z korpusu: Zasa klameš, cigán cigánsky., Myslel som si však, že ak
sa priznám k hudbe, potom už nič nemôžem zaprieť, všetci budú vedieť,
že som cigán a že som ich klamal. Naopak, vo frazeologickej zóne sa
objavujú frazeologické jednotky, v ktorých sa odrážajú negatívne stereotypy vzťahujúce sa na toto etnikum, porov. robiť cigána „robiť pomocnú, nekvalifikovanú prácu (na stavbe a pod.)“, hovor. expr. je tu ako
u cigánov „neporiadne, špinavo“. Dané príklady potvrdzujú, že jazyk
sa často stáva transportným prostriedkov predsudkov, pričom na rozdiel od jazykového úzu sa tieto stereotypné predstavy prostredníctvom
spracovania slovníka etablujú a fixujú. Na jednej strane sa tak slovník
stáva reflexom jestvujúcej kultúry ako kultúrne konštruovaný artefakt,
na druhej strane však vzniká otázka, či sa tieto predsudky a stereotypy
prostredníctvom slovníka, ktorý funguje ako inštitúcia svojho druhu
(teda ako kultúrne konštruujúci artefakt), zároveň nelegitimizujú (pri
frazéme robiť cigána sa neuvádza kvalifikátor pejoratívnosti ako signál
potenciálnej derogatívnosti).
Kritická reflexia slovníkovej praxe viedla k etablovaniu tzv. kritických lexikografických diskurzívnych štúdií. P. Benson16 vymedzuje

15

16

BENSON, Phil: Ethnocentrism and the English Dictionary. London & New York :
Routledge, 2002, s. 50.
Tamže.
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slovník ako osobitý typ diskurzu, a to na základe myšlienok M. Foucaulta17, že sociálna prax je podmienená historicky špecifickými pravidlami dotýkajúcimi sa produkcie a distribúcie vedomostí. Na základe analýzy monolingválnych anglických slovníkov autor napríklad
odhaľuje etnocentrickú orientáciu anglických slovníkov a ukazuje, ako
sa poznatková báza v anglických slovníkoch filtruje cez angloamerickú perspektívu18. Na základe tejto analýzy argumentuje, že štruktúra
monolingválnych slovníkov predstavuje špeciálny spôsob vytvárania
a distribúcie znalostí, čo je spojené so širšou otázkou sociálnej moci
a kontroly. To ho vedie k záveru, že slovník predstavuje špecifický typ
diskurzu, ktorý nemôže byť posudzovaný inými kritériami ako ostatné
diskurzy podieľajúce sa na našom poznaní sveta a na sociálnych praktikách s ním spojených. V kritickej lexikografickej diskurzívnej analýze sa preto výklad významu chápe ako rekontextualizujúci postup
a slovník sa vymedzuje ako rekontextualizovaný diskurz úzko spojený
s ostatnými sociálnymi/diskurzívnymi praktikami, resp. ako priestor,
v ktorom sa odohrávajú ideologické a sociálne zápasy. Slovníkový výklad významu podľa týchto názorov nie je iba odrazom, abstrahovaným objektom zdrojových použití, ale naopak, slovníky vytvárajú významy, prepisujú a prezentujú objekty novým spôsobom19.
Možnosti kritickej lexikografickej diskurzívnej analýzy budeme demonštrovať na príklade dvoch parciálnych rozborov slovenských výkladových slovníkov: prostredníctvom (ne)uvádzania feminatív a ilustrovaním spôsobov sémantizácie vybraných výrazov. Analýzu budeme realizovať na prvých troch dieloch SSSJ, v KSSJ a SSJ.

17

18

19

FOUCAULT, Michel: Discipline and Punish: The Birth of the Prison. London : Penguin, 1979.
V kontexte slovensko-maďarských vzťahov možno v tejto súvislosti spomenúť rôznorodý charakter konotácií, ktoré vyvoláva použitie termínov Trianonská zmluva,
Trianonský mier, Trianonská mierová zmluva a Trianonský mierový diktát (posledné
spojenie sa v slovenských výkladových slovníkoch nezachytáva).
CHEN, Wenge: Bilingual Lexicography as Recontextualization: A Case Study of
Illustrative Examples in a New English–Chinese Dictionary. Australian Journal of
Linguistics, 35, 2015, č. 4, s. 311 – 333.
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Výber heslových jednotiek: problematika feminatív
Porovnanie troch výkladových slovníkov slovenského jazyka – SSSJ,
KSSJ a SSJ – poskytuje obraz vývoja tendencií v zachytávaní feminatív.
Časové rozpätie medzi jednotlivými vydaniami lexikografických diel
možno interpretovať aj v zmysle kultúrno-spoločenských pohybov,
v ktorých sa odráža sociálny status žien v spoločnosti.
V slovenčine podobne ako v iných slovanských jazykoch personálne
substantíva mužského rodu neoznačujú iba osoby mužského pohlavia,
ale genericky zastupujú obe pohlavia. Na druhej strane sa v slovenčine
môžu tvoriť feminatívne pomenovania v zásade bez výraznejších slovotvorných obmedzení (napr. na rozdiel od poľštiny, pre ktorú je typická
tzv. maskulinizácia). V genderovej lingvistike sa konštatuje, že používanie generického maskulína vedie často k jazykovej neviditeľnosti žien20.
Na analýzu uvádzania feminatív v slovenských výkladových slovníkoch sme si vybrali jednotky z týchto sémantických okruhov: názvy
(ťažkých manuálnych) povolaní typicky asociovaných s mužskými vykonávateľmi (baníčka, murárka, kominárka, inštalatérka, lakovačka),
názvy povolaní s vyšším statusom, resp. pomenovania hodností (prezidentka, premiérka, konzulka, líderka, kandidátka), názvy z oblasti
športu (boxerka, futbalistka, hokejistka, džudistka, vzpieračka).
Jednotka

20

SSJ

KSSJ

SSSJ

murárka

•

–

•

kominárka

–

–

•

lakovačka

–

•

•

baníčka

–

–

•

inštalatérka

•

–

•

boxerka

–

–

•

futbalistka

–

•

•

Porov. KARWATOWSKA, Małgorzata – SZPYRA-KOZŁOWSKA, Jolanta: Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2005.
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hokejistka

–

•

•

džudistka

?

–

•

vzpieračka

–

–

?

biskupka

–

–

•

prezidentka

–

•

•

premiérka

–

•

•

kandidátka

•

–

•

líderka

?

•

•

konzulka

–

•

•

Naša mikroanalýza ukazuje na zaujímavé rozdiely, pokiaľ ide o jednotlivé sémantické mikroskupiny. Čo sa týka názvov manuálne vykonávaných profesií, napriek časovému ukotveniu nachádzame najviac
chýbajúcich feminatív v KSSJ (murárka, kominárka, inštalatérka, baníčka), KSSJ eviduje len feminatívum lakovačka. Naopak, v SSJ možno
nájsť doložené feminatívne formy murárka, inštalatérka, čo môže súvisieť aj s obdobím vzniku slovníka (v čase komunizmu sa proklamovala
emancipácia žien a ich participácia v rôznych, aj manuálne vykonávaných povolaniach). Pokiaľ ide o pomenovania z oblasti športu a pomenovania statusovo prestížnejších profesií a hodností, SSJ zaznamenáva
len feminatívum kandidátka. To naopak neevidujeme v KSSJ, ktorý
však zachytáva feminatíva z oblasti populárnych športov (hokejistka,
futbalistka), ako aj statusovo prestížne povolania a hodnosti (s výnimkou feminatíva biskupka a už spomínaného feminatíva kandidátka).
Najsystémovejšie sa zachytávajú feminatíva v SSSJ (s výnimkou feminatíva vzpieračka, ktoré ešte nebolo spracované). Možno to vysvetliť jednak lexikografickou koncepciou, dostupnosťou materiálových
zdrojov (korpusové dáta), ale aj zmenami v spoločensko-politickom
a kultúrnom priestore. Tieto lexikálne „biele miesta“ v lexikografických prácach možno interpretovať zo sociolingvistickej pozície (teda
na základe mimojazykovej skutočnosti: ide o absenciu žien v istých
druhoch povolaní alebo činností, porov. napr. údaj, že podiel žien na
zimných olympijských hrách sa od roku 1924 zvýšil zo 4,3 % na 40,3 %
a podiel žien na letných olympijských hrách sa od roku 1896 zvýšil
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z 0 % na 45 %21, ako aj z hľadiska jestvujúcich kultúrnych a ideologických modelov (už spomínané preferovanie vykonávania manuálnych
prác aj ženami v čase socializmu).
Zaujímavými prípadmi sú aj procesy neosémantizácie, teda prípadov, keď feminatívum nadobudne nový význam, porov. napr. výklad
slova notárka v SSJ „notárova žena“ a postulovanie polysémie v SSSJ:
1. „žena vykonávajúca povolanie, funkciu notára“, 2. „hovor. zastar.
notárova žena“.

Výklad významu v slovníku
V SSSJ možno nájsť nasledujúcu definíciu lexikálneho významu: „Lexikálny význam možno opísať ako hierarchicky usporiadanú štruktúru
významových prvkov... Časť prvkov má pojmovú (nocionálnu, kognitívnu) podstatu. Tieto prvky odrážajú komplex vedomostí, ktoré
o označovanej mimojazykovej entite (objekte, jave, príznaku) majú
používatelia jazyka na úrovni bežného poznania. Prvky, ktoré odrážajú postoje nositeľov jazyka k realite, ako aj postoje hovoriaceho
k partnerovi, tvoria pragmatickú zložku významu. Lexikálna pragmatika zahŕňa hodnotiace a citovohodnotiace postoje (podmieňujúce štýlovú, resp. funkčnú určenosť slov obsahujúcich takýto príznak),
používanie slov v rozličných kontextoch podmienených komunikačnou situáciou, apelatívne zložky, záporné alebo kladné (často kultúrne podmienené) asociácie a obrazy navrstvené na nocionálnu zložku
významu.“22

21

22

Pozri SAWICKA-STĘPIŃSKA, Brygida: Women in the Polish Language of Sports:
Feminatives and Other Displays of Gender Asymmetry. In: Communication as
a Life Process, Volume Two: The Holistic Paradigm in Language Sciences. Eds. M.
Bogusławska-Tafelska – M. Haładewicz-Grzelak. Cambridge : Cambridge Scholar
Publishing, 2019, s. 237 – 247.
Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová.
Bratislava : Veda, 2006. Ako konštatuje K. Buzássyová, v SSSJ sa tieto aspekty premietajú do výkladu významu spresňujúcimi, konkretizujúcimi poznámkami v sémantizácii, napr. (často so záporným hodnotením), (z pohľadu kritikov), (s negatív-

56

Martina Ivanová

Problematiku kladných alebo záporných asociácií možno ilustrovať na výklade slova dedinčan v spomínaných výkladových slovníkoch.
Zatiaľ čo v SSJ sa pri tomto výraze vymedzuje jeden lexikálny význam
„obyvateľ dediny, vidiečan“, do ktorého sa nepremietajú hodnotiacopostojové asociácie, v KSSJ a SSSJ sa pri tejto jednotke počíta s polysémiou, pričom okrem nocionálneho významu (spojeného s lexikálnym
motívom dedina) sa vymedzuje aj pejoratívny význam, pri ktorom dochádza k eliminácii motivačnej zložky (stráca sa spätosť s lexikálnym
motívom dedina) a do popredia je vysunutá hodnotiaca zložka: v KSSJ
nachádzame sémantizáciu „človek s dedinskými spôsobmi“ (pričom
sa odkazuje na pejoratívny význam adjektíva dedinský „majúci nízku
kult., spoloč. ap. úroveň“), v prípade SSSJ sa pejoratívny význam špecifikuje ako „človek vyznačujúci sa jednoduchým, priamočiarym myslením, jednoduchým výzorom a obyč. aj neuhladenými spôsobmi“. Vo
výklade SSSJ sa ukazuje relevantnosť typických príznakov – zatiaľ čo
v KSSJ sa len všeobecne odkazuje na nízku kultúrnu alebo spoločenskú
úroveň, v SSSJ sa do výkladu významu dostali špecifické príznaky ako
„priamočiare myslenie“, „jednoduchý výzor“, „neuhladené spôsoby“.
Možno teda konštatovať, že ako relevantné sémy prítomné v sémantizácii sa už nevnímajú len dištinktívne príznaky spoločné všetkým
exemplárom kategórie (metóda nevyhnutných a dostačujúcich príznakov), ale aj typické príznaky, ktorými nemusia disponovať všetky členy
príslušnej kategórie (prototypová sémantika). Možno predpokladať, že
identifikácia typických príznakov sa opiera o bežné poznanie reálnych
používateľov, čo dokazuje aj možnosť použitia diagnostickej parafrázy
typický dedinčan, porov. Už odmalička športoval, na strednú školu chodil do futbalovej triedy. Začal podnikať, oženil sa. Typický dedinčan., Sú
to typickí dedinčania, ona sa motká po dome, upratuje, nahlas sa modlí
a neprestajne zapára do manžela, on vylihuje v posteli a oberá ovocie,
naoko pomáha v domácnosti, no hlavne sa potužuje vínom.
nym postojom hovoriaceho k označovanému javu/označovanej skutočnosti) a pod.
Porov. BUZÁSSYOVÁ, Klára: Konotatívne a pragmatické príznaky lexikálneho významu. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika
(pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Eds. K. Buzássyová – B. Chocholová
– N. Janočková. Bratislava : Veda, 2010, s. 56 – 75.
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Pravda, nie všetky typické príznaky sa automaticky stávajú súčasťou
výkladu významu. Napr. v nasledujúcom fragmente literárneho textu:
Stále mám akosi potrebu ukazovať sa ženskejšie. Stále nad tým premýšľam. Aby som nevyzerala ako lesba. Rozprávačka použije spojenie vyzerať ako lesba, vyzerať ženskejšie, hoci spomínaný výzor typickej lesby
a typickej ženy bližšie neexplikuje. To znamená, že aj keď pravdepodobne väčšina používateľov dokáže interpretovať intenciu rozprávačky
zameranú na špecifikáciu typických vlastností ženy a lesby (napr. „spôsob úpravy vlasov“, „spôsob obliekania“), opis jednotiek lesba a žena
sa v slovníku obmedzuje na jazykovologické diferenciačné príznaky,
porov. lesba „žena sexuálne zameraná na osobu rovnakého pohlavia,
lesbická, homosexuálna žena, lesbička“ (SSSJ), žena „dospelá osoba
ženského pohlavia“ (KSSJ). Na tomto príklade možno ilustrovať vzťah
medzi opisom lexikálneho významu a encyklopedickým „profilom“
opisovaného objektu. V kognitívnolingvistickom prístupe sa zdôrazňuje, že neexistuje principiálny rozdiel medzi sémantikou a pragmatikou, ale lexikálne jednotky predstavujú zdroj prístupu k encyklopedickým znalostiam, ktoré sa aktivujú použitím slova v kontexte.
Ak teda prijmeme tézu, že lexikografický jazyk predstavuje špecifický prípad diskurzívnej praktiky, môžeme pristúpiť k analýze tohto
jazyka a sledovať, ako sú isté kultúrne koncepty konštruované v slovníkoch23, resp. či a v akej miere sa fenomény ako sexizmus, kolonializmus, gender, ageizmus stávajú súčasťou lexikografického diskurzu24.
Výsledky takéhoto skúmania možno prípadne dať do súvisu so sociálnymi, ekonomickými alebo historickými mocenskými vzťahmi medzi
dominantnými a podriadenými skupinami. Ako príklad možno v slovenskom kontexte uviesť výklad významu výrazov láska, súlož, milenec, milovanie vo výkladových slovníkoch:
23

24

BENSON, Phil: Ethnocentrism and the English Dictionary. London & New York :
Routledge, 2002.
TENORIO, Enh H.: Gender, Sex and Stereotyping in the Collins Cobuild English Language Dictionary. Australian Journal of Linguistics, 20, 2000, č. 2, s. 211 – 230; MOON,
Rosamund: Meaning, Ideologies and Learners’ Dictionary. In: Proceedings of the XVI
Euralex International Congress: The User in Focus. Eds. A. Abel – C. Vettori – N. Ralli.
Bolzano/Bozen : Institute for Specialised Communication and Multilingualism, 2014.
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láska
SSSJ
2. náklonnosť jedného pohlavia k druhému, ľúbostný cit, ľúbosť, milovanie
súlož
KSSJ
pohlavný styk (muža a ženy)
milenec
KSSJ
1. muž v ľúbostnom vzťahu k žene, milý
2. iba mn. milenci muž a žena v ľúbostnom vzťahu, ľúbostný pár
SSSJ
1. muž, ktorý má intímny ľúbostný vzťah so ženou (často vydatou)
2. muž a žena v ľúbostnom vzťahu, milenec a milenka, milenecký pár
milovanie
SSSJ
náklonnosť obyč. jedného pohlavia k druhému, láska, ľúbosť
Výklady významov, ako ich nachádzame v slovenských výkladových slovníkoch, odrážajú preferenciu heterosexuálnej normy. Emocionálne vzťahy (láska) a sexuálne vzťahy (milovanie, súlož, milenec) sa
v slovenských výkladových slovníkoch prezentujú výhradne ako heterosexuálne typy vzťahov, a to prostredníctvom výkladových komponentov „muž a žena“, resp. „jedného pohlavia k druhému“. V jazykovom obraze sveta sprostredkovanom v slovenskej lexikografii sa tak pri
konceptualizácii emočného poľa lásky a sexuality profiluje ako dominantný heteronormatívny model. Na porovnanie uveďme výklad významu slova láska v slovníku Wielki słownik języka polskiego25: miłość

25

Wielki słownik języka polskiego. Dostupný na: https://www.wsjp.pl/.
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1. „silne uczucie do drugiej osoby, wywołujące chęć stałego przebywania z nią i uszczęśliwiania jej, przejawiające się troską i czułością,
połączone zwykle z przywiązaniem i szacunkiem“ („silný cit k druhej
osobe, ktorý vyvoláva túžbu byť neustále v jej spoločnosti a robiť ju
šťastnou, prejavujúci sa starostlivosťou a nehou, spojený zvyčajne s (citovým) putom a úctou“, prel. M. I.). Z porovnania oboch výkladov je
zrejmé, že v poľskom slovníku sa rezignuje na akcentovanie pohlavnej odlišnosti osôb v ľúbostnom vzťahu (ako výkladový komponent sa
použije iba spojenie „druhá osoba“) a naopak, lexikografický výklad
sa orientuje na uvádzanie typických príznakov lásky (túžba byť v spoločnosti milovanej osoby, robiť ju šťastnou, starostlivosť, neha, (citová)
väzba, úcta).

Závery
V závere sa možno vrátiť k definícii lexikálneho významu tak, ako sa
uvádza v teoretickej časti SSSJ. V prístupe kritických lexikografických
diskurzívnych štúdií sa na jednej strane akceptuje intersubjektívna povaha lexikálneho významu ako komplexu vedomostí, ktoré o označovanej mimojazykovej entite (objekte, jave, príznaku) majú používatelia
jazyka na úrovni bežného poznania, na druhej strane sa však pripomína, že konštruovanie významu nie je izolované od prebiehajúcich
diskurzívnych, politických a kultúrnych procesov, výklady významov
sa utvárajú v istom kultúrnom kontexte prostredníctvom negociačných mechanizmov a môžu byť vystavené zmenám26. Dobrým príkladom môže byť v slovenskom kontexte spor o definíciu výrazov pohlavie
a rod, ktorý sa oživil v súvislosti s prekladom Istanbulského dohovoru
(Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu, 2011), ale aj s tvorbou rôznych iných práv-

26

Porov. CHEN, Wenge: Towards a discourse approach to critical lexicography. International Journal of Lexicography, 2019, s. 12. Dostupné na: https://academic.oup.
com/ijl/advance-article/doi/10.1093/ijl/ecz003/5306896.
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nych predpisov. Mediálne diskusie sa v tomto prípade preniesli aj na
jazykovednú pôdu27, pričom platí, že stanovisko lingvistu a lexikografa
sa môže v tomto prípade stať súčasťou argumentačného inštrumentária
jednotlivých protagonistov sporu. Výklad významu výrazov pohlavie
a rod v pripravovaných zväzkoch SSSJ tak bude nevyhnutne spojené
s negociačnými mechanizmami, ktorých rezultát nadobudne v príslušnom spoločenskom, politickom a kultúrnom kontexte legitimizačnú autoritu. Jazyk používaný v lexikografii sa tak stáva súčasťou sociálnych praktík, ktoré nielen reflektujú, ale aj participujú na etablovaní
spoločenských ideológií a kultúrnych modelov28, preto zdôrazňuje, že
aj v lexikografii je nutné prijať tézu, že objektívne a neutrálne poznanie
o jazyku a svete neexistuje a že súčasťou lexikografického procesu je
vždy ideologická, kultúrna, resp. eticko-politická dimenzia. Tento fakt
však neznamená rezignáciu na úsilie o maximálnu objektívnosť lexikografickej práce a napĺňanie vysokých lexikografických štandardov,
práve naopak, zdôrazňuje sa však nutnosť kritickej reflexie zameranej
na lexikografickú epistemológiu a prax. Z toho dôvodu je nutné interpretovať slovníky v kontexte a vnímať ich zároveň ako výsledky29, ako aj
konštituujúce prvky týchto kontextov30.

27

28

29

30

Porov. JAROŠOVÁ, Alexandra: Výrazy pohlavie a rod. Kultúra slova, 52, 2018, č. 6,
s. 331 – 337.
CHEN, Wenge: Towards a discourse approach to critical lexicography. International
Journal of Lexicography, 2019, s. 12. Dostupné na: https://academic.oup.com/ijl/advance-article/doi/10.1093/ijl/ecz003/5306896.
FISHMAN, Joshua A.: Dictionaries as Culturally Constructed and as Culture-Constructing Artifacts: The Reciprocity View as Seen from Yiddish Sources. In: Cultures,
Ideologies, and the Dictionary. Studies in Honor of Ladislav Zgusta. Eds. B. Kachru
– H. Kahane. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1995, s. 34.
Štúdia vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 2/0017/17 Slovník
súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových
hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum).
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Karpatské salašníctvo a bryndza
ako súčasť národnej kultúry
Juraj Janto

Abstract

Carpathian mountain sheep farming and bryndza as a part of the national culture
In the text, the author discusses how an external impulse that came to Slovakia
transformed into one of its prominent representations of national characteristics.
The Wallachian colonization brought a new way of sheep farming to the Carpathians:
mountain sheep farming with seasonal breeding at mountain sheep farms and
a focus on milk production. Several specific instruments, buildings, customs, folklore,
language terms, and so on were associated with it. One of these was cheese production
and its further processing into bryndza (sheep cheese). This impulse significantly
established itself and expanded in Slovakia thanks to the mountainous topography of
the area. There was a domestic transformation of the mutual phenomena of Carpathian
mountain sheep farming as well as the creation of new ones. This is also evidenced by
bryndza, which took on a distinctive Slovak appearance thanks to its popularity, sales
in the markets, and sites of bryndza manufacture.
Keywords: Carpathian sheep farming, bryndza (sheep cheese), bryndza manufacturing
sites, national culture, Wallachian colonization

Salašníctvo – horský chov oviec, ktoré podstatne formovalo podobu
tradičného spôsobu života na väčšine územia dnešného Slovenska, sa
pokladá za typickú súčasť slovenskej kultúry. Sú s ním spojené viaceré
výrazné fenomény – špecifický folklór a hudobné nástroje (fujara, píšťaly), bačovský riad (napr. črpáky), odev, pracovné artefakty (valaška) a
pod. Samostatnú skupinu predstavujú mliečne výrobky – hrudkový syr
a jeho transformácie: oštiepok, parenica, bryndza, žinčica atď. Hoci sa
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salašníctvo vníma ako domáci fenomén, jeho pôvod leží v juhovýchodnej Európe a je spoločný pre celú karpatskú oblasť. Avšak na Slovensku,
aj z dôvodu jeho väčšinovo hornatému reliéfu, sa významne rozšírilo,
prispôsobilo domácim podmienkam a podnietilo vznik ďalších prvkov (ako napr. fujara, parenica). Aj preto sa salašníctvo stalo výrazným
domácim prejavom, ale zároveň i spojivom s ostatnými karpatskými
krajinami (Rumunskom, Zakarpatskou Ukrajinou, juhovýchodným
Poľskom a východnou Moravou). Významné miesto salašníctva a s ním
spojených javov v kolektívnom vedomí výrazne ukotvilo aj profesionálne (výtvarné, literárne, filmové atď.) umenie. I vďaka tomu sa stalo
jedným z výrazných reprezentantov národnej osobitosti Slovákov.

Príchod karpatského salašníctva na Slovensko
Ovce patria k najstarším zdomácneným zvieratám a ich chov poznali aj Slovania, ktorí prišli na naše územie v 5. storočí. Od stredoveku
sa častejšie objavujú aj písomné doklady, ktoré svedčia o ich význame
v celkovom hospodárstve. V systéme tzv. nížinného chovu (tak ako ho
poznávame z etnografických dát z 19. a 20. storočia) sa ovce každodenne vyháňali na pasienky v okolí vidieckeho sídla, obdobne ako napr.
hovädzí dobytok, a chovali sa hlavne na mäso, vlnu, kožu a hnoj. Dojili
sa len zriedka a ak, tak jeden či dva razy do dňa. K prelomu v tomto
dovtedajšom spôsobe dochádza počas kolonizácie na valaskom práve
v 14. až 16. storočí. Objavil sa nový spôsob chovu oviec – (karpatské)
salašníctvo, pre ktoré bol typický sezónny pobyt oviec na salašoch
a zameranie na mliečnu produkciu. Príčina, ktorá ho vyvolala, sa vidí
v románskych (latinizovaných) obyvateľoch Balkánu, ktorí sa zaoberali
kočovným horským pastierstvom oviec – Valachoch1. Tí hľadali nové
1

Germánske slovo Walh(a) má pôvod pravdepodobne v keltskom mene kmeňa. Germáni ním označovali románskych, resp. romanizovaných Keltov a cudzincov. Slovania ho používali pre románske etniká (neskôr tiež slovom Vlach užšie označovali
Talianov a Románov v Dalmácii a Valach používali pre Rumunov). Podľa KADLEC,
Karel: Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uherských. Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vĕdy, slovesnost a umĕní, 1916, s. 3.
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pastviny a presúvali sa na sever (tiež zrejme aj pod tlakom tatárskych
a neskôr tureckých výbojov), na územie rumunského Valašska a Karpát v Sedmohradsku. Ďalej kočovní pastieri prechádzali postupne po
horskom oblúku, pričom sa do migrácie zapájalo vždy miestne obyvateľstvo, ktoré si osvojovalo nový spôsob chovu oviec a s ním spojenej mliečnej produkcie. Prvé zmienky o nich na Slovensku máme
zo začiatku 14. storočia2, pričom v počiatočných kolonizačných vlnách
v kontaktnej oblasti na východe prevažovali rusínski pastieri z Polonín3. Čím ďalej osídľovanie postupovalo na západ, tým viac v ňom dominovalo domáce slovenské obyvateľstvo. Kolonizácia tak nadobúdala viacetnický charakter východorománskych (Valasi4) a slovanských
(Rusíni, Slováci, Poliaci) skupín5. Skončila sa na severozápadnom cípe
karpatského oblúka v moravskom Valašsku, kde vytvorila svojrázny
kultúrny región. Pomenovanie valach stratilo svoj pôvodný etnický
význam a stalo sa označením zamestnania.
Kolonizácia na valaskom práve priniesla na Slovensko osídľovanie dovtedy vôbec alebo málo využívaných horských a podhorských
oblastí, ktoré neboli vhodné na pestovanie obilnín. Avšak nové plemeno dlhosrstých odolných valašiek dobre znášalo chov na vyššie
položených vyklčovaných poľanách či dokonca aj nad pásmom lesa
2

3

4

5

Najstaršie osídlené valaské obce v roku 1317 boli Snina v Zemplínskej a Stročín
v Šarišskej stolici. Podľa NOVÁK, Ján: Karpatské salašníctvo v karpatskom oblúku.
In: Po stopách valachov. Brno : Tribun EU, 2013, s. 144.
Dokladom tejto migrácie je aj posun rusínskej jazykovej hranice viac na západ
a rozšírenie východného kresťanstva až po Spiš a Horehronie.
Valasi sa pokladajú za predkov Rumunov, Moldavcov a tzv. južných Valachov – Arumunov.
Kolonizácia rozšírila napr. aj termíny, ktoré majú spoločný románsky (rumunský)
pôvod: čutora, črieda, geleta, komárnik, koliba, strunga, košiar, bača, kľag, bryndza,
putera, srvátka, redik, kumhár, urda, žinčica, grúň, podišiar, vatra a i. Aj geografické názvy stanovíšť či vrcholov, ktoré sa vyskytujú v rôznych obmenách na celom
horstve, sú svedectvom postupu karpatského salašníctva: Kýčera (zarastená hora);
Čierťaž (klčovaný a vypálený les), Minčoľ, Magura, Pleš, Poľana, Sihla (nízky neprechodný smrekový les na mokradi), Slatina, Bukovina a pod. Majú pravdepodobne
skôr slovanský pôvod. Podľa NOVÁK, Ján: Karpatské salašníctvo v karpatskom oblúku. In: Po stopách valachov. Brno : Tribun EU, 2013, s. 170.
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sa nachádzajúcich prirodzených pasienkoch – holiach (vo Vysokých
a Nízkych Tatrách, v Malej a Veľkej Fatre). To umožnilo zapojiť tieto
oblasti do hospodárskej produkcie. Práve preto kolonizáciu podporovali panovníci i zemepáni a poskytovali obyvateľom výhody a úľavy
z povinností. Zapájali sa do nej aj domáci poddaní, ktorým prinášala okrem spomenutých úľav aj možnosti ďalších zdrojov obživy. Na
kolonizáciu na valaskom práve plynule nadväzovala kopaničiarska
kolonizácia (niekde sa s ňou i súbežne prekrývala) v 17. až 19. storočí. Znamenala osídľovanie najmä sezónne využívaných chotárnych
sídiel podhorských oblastí domácim obyvateľstvom.6 Niekde sa práve
početné valaské salaše menili na trvalé sídla, s čím súvisel aj postupný
prechod a nárast významu roľníctva, takisto aj stabilizácia dovtedy
viac či menej migrujúcich valachov. Nový spôsob chovu oviec sa postupne presadil na väčšine (približne na dvoch tretinách) územia Slovenska – v jeho horských a podhorských regiónoch. V nížinných oblastiach (predovšetkým Podunajská a Východoslovenská nížina) pretrvala dovtedajšia forma chovu oviec s ich každodenným vyháňaním
na okolité pasienky, so zameraním na nemliečnu produkciu a s menším významom, a tým pádom i prienikom ovčiarstva do každodennej
kultúry.

Salašný chov oviec
Z hľadiska organizačných foriem poznáme dve podoby salašníctva. Prvou je individuálny typ, v ktorom si každá rodina, gazdovstvo s vlastníctvom zvyčajne niekoľkých desiatok oviec zabezpečovali pasenie
vlastnými silami na svojom salaši. V prípade menšieho počtu oviec sa
gazdovia, väčšinou príbuzní, spájali dohromady, resp. jeden dával svoje ovce na salaš druhému tak, aby spolu (salašníci, košiarnici) vytvorili
stádo so 150 až 200 ovcami. Táto individuálna forma nadväzovala na
starší polonomádny spôsob chovu (transhumancia), ktorý bol pravde-

6

Kopaničiarske osídľovanie vytvorilo špecifický typ rozptýleného osídlenia, ktoré je
známe pod označeniami kopanice, lazy, štále, rale, bačovy a i.

68

Juraj Janto

podobne dominantný aj na Slovensku v počiatkoch valaskej kolonizácie (a dlhodobo pretrvával v rumunskej a rusínskej oblasti Karpát).
Okrem pravidelného presunu po vyhradených pasienkových trasách
sa vyznačoval práve rodinným vlastníctvom veľkého počtu oviec. Individuálne salašníctvo mohlo pretrvať tam, kde gazdovstvá vlastnili veľké výmery pasienkových plôch, často aj v priamom susedstve usadlosti
s obytným domom. Bolo to v oblastiach s rozptýleným, najmä stredoslovenským lazovým osídlením, preto sa táto forma niekedy označuje
ako podpoliansky či detviansky typ. Laznícke rodiny s málo úrodnou,
ale hojnou rozlohou pôdy nachádzali zdroj svojej obživy práve v ovčiarstve.
Druhým organizačným typom salašníctva, ktorý na Slovensku prevládal, bolo kolektívne pasenie. V kompaktných sídlach boli
pasienkové plochy prevažne spoločné a v obmedzenej výmere, preto
tu aj gazdovstvá vlastnili len niekoľko oviec. Na ich pasenie v sezóne
vytvárali spoločný salaš, v ktorého stáde boli ovce všetkých majiteľov.
Baču, príp. aj pastierov – valachov si gazdovia (často združení v salašnom spolku) najímali na začiatku roku pred začiatkom sezóny. Úlohou
baču bolo celkové riadenie prác a spracovanie mlieka na syr. Valach
predovšetkým pásol a dojil. Honelníkmi boli mladí školopovinní
chlapci, ktorí pomáhali pri pasení, nadháňaní oviec na dojenie
a ďalších prácach. Ich funkciu neskôr nahrádzali ovčiarske psy.
Salašná sezóna trvala od apríla do októbra (toto obdobie bolo obvykle rámcované od Ďura do Mitra). Presné dátumy prvého výhonu
a návratu oviec zo salaša záviseli od miestnych zvyklostí, podnebia
a počasia v danom roku. Salaše sa umiestňovali tak, aby z nich bol
dobrý prístup na všetky pasienky, aby mali spojenie s dedinou a prístup k prameňu i vode na napájanie. Nachádzala sa na nich koliba –
zrubová stavba so šindľovou strechou s dvoma priestormi. V hlavnom,
väčšom, bolo ohnisko (neskôr i sporák), na ktorom sa spracovávalo
mlieko a pripravovala strava. Menšia komôrka (komárnik) slúžila na
zretie a odkladanie syra na polici (podišiari). Bača a ostatní pastieri
spávali v kolibe alebo v samostatných prenosných kolibkách, v ktorých
strážili ovce. Základ ich stravy tvorili mliečne produkty – žinčica, menej kvalitný syr, maslo a halušky, cestoviny, strukoviny, zemiaky. Tými
ich zásobovali z dediny pri návšteve salaša jeden či dvakrát do týždňa.
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V odeve pastierov, ktorý sa inak nelíšil od tradičného odevu, dlhšie
pretrvávali niektoré vrchné časti, ktoré sa u roľníkov už prestali nosiť,
napr. súkenná halena či huňa, guba so zatkaným dlhým vlasom, bunda
z ovčích koží. K osobitým pastierskym súčastiam patril tiež široký kožený opasok, kapsy, pastierske palice (s rukoväťou v tvare háku, ktorý
umožňoval chytiť ovcu za nohu), valašky (pôvodne pracovné nástroje
na rúbanie, ale i na podpieranie a ako zbraň) a biče. Užitočnými pri pasení boli aj zvonce, podľa ktorých sa rozlišovali ovce i stáda – plechové
a menej časté liate (spiežovce, liatovce).
Ovce boli na salaši počas noci a dojenia uzavreté v drevenej ohrade
– košiari. Dojili sa trikrát, ku koncu sezóny dvakrát denne tak, že prechádzali cez otvor v ohrade (strunge), kde ich pastieri chytili a podojili
do gelety, nízkej drevenej nádoby. Ručné dojenie sa dodnes pokladá za
náročnú prácu a jeho ovládanie bolo podstatné pri najímaní pastierov.
Po rannom a obednom dojení valasi ovce odvádzali na pašu. Na individuálnych salašoch dojil ovce hociktorý člen rodiny vrátane žien, kým
v systéme kolektívneho salašníctva platil magicko-ochranný zákaz ich
účasti nielen pri dojení, ale aj prístupu k strunge, resp. všeobecného
zdržiavania sa na salaši. Gelety s nadojeným mliekom sa precedili do
väčšej drevenej putery. Na jeho zrážanie sa v minulosti používal kľag,
ktorý sa pripravoval z usušených žalúdkov cicajúcich mláďat (rinciek),
neskôr sa prešlo na chemické syridlo. Zrazená hmota sa po odstátí
zbierala do plátennej plachty a nechala sa asi deň odkvapkať. Potom sa
syr uložil na drevenú policu (podišiar), kde zrel niekoľko dní. Takto sa
získal hlavný produkt salašného chovu oviec. Zo zostávajúcej tekutiny
(srvátka alebo žinčičník) sa varením pripravovala žinčica. Syr sa ďalej
mohol spracovať na bryndzu, oštiepky, parenicu či obdobné produkty.
Z ovčieho mlieka (resp. zo žinčice) sa vyrábalo aj maslo.
Okrem mlieka ovce poskytovali aj mäso, vlnu, kožu a hnoj. Jahňatá
– barančeky sa zvykli zabíjať na Veľkú noc, ale hlavným obdobím výseku bola jeseň po skončení salašnej sezóny. Vtedy sa vyraďovali staré
ovce a vyškopené barany, čo súviselo aj s možnosťou skladovania mäsa
v zimnom období. Ovce, najmä jalové, a barany sa zabíjali aj pri rôznych sviatočných príležitostiach, svadbách, krstinách, hodoch, príp. na
salaši pri hostinách a pod. Okrem mäsa sa využívali v tradičnej strave
aj vnútornosti (varila sa z nich polievka, mozog a krv sa upražili na
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cibuľke). Mäso sa konzervovalo solením – nakrájané na kusy a uložené v sudoch v zemi alebo v tečúcej vode vydržalo aj v letnom období
niekoľko týždňov. Nasolené mäso sa aj údilo. Ako omasta i liek sa využíval ovčí loj7. Pred prvou svetovou vojnou sa na Slovensku v priemere
najviac konzumovalo práve ovčie mäso; s úpadkom ovčiarstva ho postupne nahradilo hovädzie a bravčové.
Ovce sa zvykli strihať nožnicami na jar, zvyčajne pred výhonom na
salaš, a na konci leta. Vlna sa očistila a následne priadla na priadzu,
ktorá sa používala na tkanie súkna alebo pletenie. Kože zo zabitých
baranov a starých oviec sa používali na výrobu kožúškov, kožuchov,
dlhých búnd i kožených nohavíc; z jemných jahňacích kožiek sa zvykli
vyrábať baranice.
Po skončení salašnej sezóny zvyčajne na Mitra (na Demetera, 24.
októbra) sa ovce vracali majiteľom. Pokiaľ to počasie ešte dovoľovalo,
každodenne sa vyháňali na pašu; počas zimy a kotenia sa už väčšinou
kŕmili v ovčiarňach. V podtatranských dolinách bolo známe aj zimovanie oviec mimo trvalých sídel v zimných košiaroch – mrazniciach.
Ovce sa tu kŕmili pripraveným senom, a pokiaľ sa dalo aj v lesoch8.

Bryndza na Slovensku
Základným hospodárskym produktom karpatského ovčiarstva bol
hrudkový syr. Ten sa konzumoval buď priamo alebo sa spracovával na
ďalšie produkty. Jedným z najčastejších bola bryndza, teda premiesený
a nasolený ovčí syr, čo bol zároveň aj spôsob jeho konzervácie. Znalosť
jej výroby na Slovensku súvisí najpravdepodobnejšie so šírením samotného salašníctva9. Slovo bryndza (rum. brânză = syr) je rumunského
7
8

9

PODOLÁK, Ján: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava : Veda, 1982.
Podrob. JANTO, Juraj: Salašný chov v Detve a na Slovensku. Muzeológia a kultúrne
dedičstvo, 4, 2016, č. 2, s. 95 – 106.
Menej pravdepodobné teórie uvádzali, že znalosť jej výroby priniesli obchodníci
zo Starej Turej pri svojich cestách v Rumunsku či dokonca, že bryndza sa vyrábala
na Slovensku už v rímskych časoch v okolí Kežmarku. BALKO, Ján: Bryndziarsky
priemysel na Slovensku. Martin : Družstvo pre predaj bryndze, 1940, s. 14.
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(valaského, románskeho) pôvodu a vyskytuje sa v rôznych obmenách aj
v iných krajinách. Označuje buď všeobecne (ovčí) syr alebo jeho rôzne
úpravy, najčastejšie solením a miesením. Prvý písomný výskyt slova
bryndza je na Slovensku zaznamenaný z roku 147010. Zmienky o bryndzi (v tvaroch brynyz, bronza, berenze, brinza, boronza a pod.) v nasledujúcom období pribúdajú najmä v urbároch feudálnych panstiev.
Samotné slovo sa vyskytovalo vo všetkých slovenských nárečových
oblastiach s výnimkou juhozápadného a časti východného Slovenska;
na myjavských kopaniciach a v dolnom Tekove používali všeobecný
termín ovčí (príp. horkí, galatkoví) syr11.

Domáca výroba bryndze
Pod bryndzou sa všeobecne rozumel osobitý produkt z ovčieho hrudkového syra12, ktorý sa po dozretí odnášal zo salaša do domácností
majiteľov oviec13. Na salašoch sa vyrábala bryndza len minimálne,
najčastejšie na pripravované jedlo, a to z čerstvého syra alebo z urdy

10

11

12

13

V listine zo 17. 9. 1470 vydanej zvolenským županom a ľupčianskym spolunájomníkom V. Mölsteinom, v ktorej povoľuje šoltýsovi Ladislavovi Valachovi s osadníkmi
osídliť opustený majer Šebenicu (terajšia Valaská), za čo boli povinní platiť zámku
Ľupča ročne 25 baranov, 25 škopov a bryndzu (brinzam). RAPOŠ, Karol: Pôvod
salašníctva v Brezne. Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 20, 1928, č. 2, s. 44.
PODOLÁK, Ján: Pôvod a rozšírenie ovčieho syra zvaného bryndza na Slovensku. Slovenský národopis, 25, 1977, č. 2, s. 263 – 265.
Máme však doklady, že na výrobu bryndze sa používalo aj kravské alebo miešané
mlieko. Napr. v urbári Vršateckého panstva z 1. 1. 1683 sa píše: „Brynzu pansku jsou
tež dvakrat do roka povinni vzit, k žatve a k pustu... Jestli sa jim da sama kravska,
jeden cent za pet zlatych, pakliž michana z ovču, tehdy cent za šest zlatych a jestli
sama ovča, jeden cent za sedem zlatych.“ WATZKA, Ján: Urbár hradného panstva
Vršatec. In: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II (XVII. storočie). Bratislava :
Vydavateľstvo SAV, 1959, s. 459.
Ako píše Hugolín Gavlovič: „Tá je bačovská povinnosť: ovečky čítati, hrudy syra ze
všech ovec na bryndzu zbírati.“ GAVLOVIČ, Hugolín: Valaská škola mravúv stodola. Zlatý fond denníka SME 2007 (1755). Dostupné na: http://zlatyfond.sme.sk/
dielo/165/Gavlovic_Valaska-skola-mravuv-stodola#axzz4gscUi692, s. 496.
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– hustej hmoty, ktorá vznikla pri varení žinčice14. V domácnostiach
sa hrudy syra nechali ešte dozrieť v drevených korytách na chladnom
mieste v komore alebo v pivnici. Po odkrojení tenkej vrchnej kôrky
hrudu zrelého syra pokrájali a rukami vymiesili. Pridávali pritom soľ
(na hornej Orave i pokrájanú cibuľu alebo pažítku na Zamagurí) a celú
hmotu natlačili do drevenej nádoby (gelety, dieže, súdka, putery). Niekde ju zaliali roztopeným maslom, bravčovou masťou, srvátkou alebo
mliekom; v oblasti Zamaguria primiešali ako konzervačný prostriedok lieh alebo rum15. Na spracovanie sa mohol použiť aj suchý alebo
zaúdený syr. V okrajových oblastiach pôvodného rozšírenia salašnej
kultúry (myjavské kopanice, stredné Ponitrie, dolný Tekov) sa bryndza
vyrábala aj z tvarohu, ktorý sa pripravoval z kyslého mlieka16. Podľa
historických prameňov bol na Slovensku známy aj na archaický spôsob
uskladnenia a prepravy bryndze vo vreci z očistenej ovčej (alebo kozej)
kože – temľove17. Po uzavretí sa zašilo a mohlo sa na údenie zavesiť do
dymu (takýto spôsob pretrval na Balkáne a v Rumunsku až do 2. polovice 20. storočia18).
Bryndza sa vyrábala v domácnostiach chovateľov na celom Slovensku19 s výnimkou nížinného juhozápadného a častí východného
Slovenska, kam karpatské salašníctvo nepreniklo20. Dorábala sa hlavne
pre vlastnú potrebu a bola tiež súčasťou poddanských dávok zemepánovi. Jej výroba bola v minulosti rozšírená v juhovýchodnej Európe aj
14
15
16
17
18

19

20

PODOLÁK, Ján: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava : Veda, 1982, s. 274.
Tamže, s. 181.
Tamže, s. 270. Zdôvodňovalo sa to nedostatkom kľagu.
Temľov sa uvádza tiež v urbároch ako miera poddanskej dávky.
V Rumunsku sa označuje ako brânză de burduf, natlačená do drevenej nádoby ako
brânză de puţină. Tamže, s. 276 – 277.
J. Balko sa tiež zaoberá teóriami, kde sa na Slovensku prvýkrát bryndza vyrábala
– na Liptove (podľa známej liptovskej bryndze) alebo na salašoch v Trenčianskej župe
(podľa názorov bryndziarskych rodín Vagača a Moleca). BALKO, Ján: Bryndziarsky
priemysel na Slovensku. Martin : Družstvo pre predaj bryndze, 1940, s. 15. Tieto
názory sú však málo pravdepodobné (porov. NOVÁK, Ján: Karpatské salašníctvo
v karpatskom oblúku. In: Po stopách valachov. Brno : Tribun EU, 2013, s. 77 – 190).
PODOLÁK, Ján: Domácke spracovanie a uskladňovanie bryndze. In: Etnografický
atlas Slovenska. Bratislava : NÚ SAV, 1990, s. 21.
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v celej karpatskej oblasti. No kým sa inde presadili iné syrové výrobky,
ktoré sa rozšírili na trhoch, na Slovensku zostala jej výroba dominantným produktom salašníctva, a to aj vďaka odbytu na vzdialenejších
trhoch už v 18. storočí. Bryndzu vysoko oceňoval (za najlepšiu sa považovala liptovská) nielen Matej Bel, ale aj iní, ktorí ju porovnávali
so zázračným liekom (tzv. benátskym teriakom). Obohatená o víno,
materinu dúšku a iné aromatické byliny (šafrán, rasca) sa natlačila do
geliet, zaliala maslom, aby neplesnivela, a posielala do zahraničia.

Bryndziarne
Kľúčovú úlohu v ďalšom vývoji výroby a rozširovania bryndze zohrali špecializované výrobne – bryndziarne21. V roku 1787 vznikla prvá
z nich v Detve z iniciatívy obchodníka Jána Vagača zo Starej Turej. Ten
s ovčím syrom experimentoval – rozdrvený ho rozvaľkal na drevenej
doske, čím dosiahol jemnejšiu a rovnomernejšiu konzistenciu. Vmiesil
potom do bryndze soľ a vytvaroval ju do kompaktnej tuhej, ale masťovitej hmoty. Keďže chutila jeho odberateľom, rozhodol sa v Detve otvoriť sezónnu potravinársku výrobňu, do ktorej odoberal syr z okolitých
salašov. Tu syr dozrieval, potom sa ručne drvil, vaľkal, solil a miesil do
hrúd. Celý tento proces trval asi dva týždne. Bryndza sa vyrábala spočiatku od skorej jari do júna, ale pokiaľ bol dostatok kvalitného syra,
predlžovala sa jej výroba až do októbra. Okolo roku 1800 detvianska
výrobňa zaviedla mletie na ručných mlynoch s drevenými valcami, čo
prácu uľahčilo22. Vagačovská bryndziareň svojimi novými výrobnými
postupmi prispela k vytvoreniu špecifickej slovenskej bryndze23.
21

22

23

Vznikali tiež v dobovom kontexte oživenia chovu oviec v dôsledku osvietenskej
podpory na zvýšenie domácej produkcie vlny.
Na začiatku 20. storočia sa vtedajší majiteľ Alexander Vagač natrvalo usídlil v Detve,
postavil tu dom a do výroby zaviedli benzínové (1914) a neskôr elektrické (1928)
motory. HLADIL, Gustáv: 150 leté jubileum nejstarší brynzárny v Československu
Alexander Vagač v Detvě na Slovensku. Praha : Nákladem firmy Alexander Vagač
Detva, 1937, s. 13 – 15.
Viac k dejinám Vagačovskej bryndziarne JANTO, Juraj: Slovenské bryndziarstvo
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Druhú výrobňu založil o 10 rokov neskôr, v roku 1797, ďalší Staroturan Peter Molec vo Zvolenskej Slatine. K známym patril aj podnik Makovického v Ružomberku (1850), Burkhardtov v Mičinej
a v Pstruši, Manicov v Tisovci, ďalšieho Staroturana Valla (uvádza sa
aj ako Valo, Wallo) 24 a Witmanna vo Zvolene. V druhej polovici 19.
storočia založil v Detve po vzore svojho krajana (menšiu) bryndziareň
aj Ján Galbavý25.
Odbyt produktu spočiatku zabezpečovali samotní výrobcovia. Furmanský voz sa vyložil slamou alebo vŕbovou prútenou košinou, potiahol sa plachtou a bryndzu do neho nabili ako pevný blok. Jej predaj bol
populárny napríklad na viedenskom Naschmarkte. Predajca po bryndzi búchal, odrezával ju priamo z voza a vážil ju na mincieri. Volali ho
preto Käsesteger – krájač, „štuchač“ syra, z čoho vzniklo poslovenčené
kaštikár26. Takáto šnajdka (z nem. schneiden – krájať) – tvrdá bryndza sa zvykla baliť aj do drevených jedľových sudov, čo sa nakoniec
presadilo ako hlavný spôsob. Drobní odberatelia si kupovali bryndzu
v menších 5- až 10-kilogramových geletách, ktoré boli vo vnútri vyložené – na udržanie trvanlivosti – tenkou bukovou dyhou. Narastajúci dopyt po bryndzi viedol k rozdeleniu výroby, dopravy a predaja,
ktorému sa primárne začali venovať samostatní obchodníci. Napokon
predaj z vozov zanikol postupne v druhej polovici 19. storočia po presadení sa železnice ako hlavnej dopravy.
K ďalšej zásadnej zmene vo výrobe bryndze došlo na sklonku 19.
storočia, keď zvolenský bryndziar Teodor Vallo pridal namiesto tuhej
soli do rozdrveného syra osobitne pripravený soľný roztok. Vznikla
tak mäkká a roztierateľná bryndza, ktorá sa s menšími úpravami vyrába aj dnes. Objavenie a uvedenie mäkkej roztierateľnej bryndze v roku

24

25
26

a vagačovská výrobňa v Detve. K 230. výročiu vzniku prvej bryndziarne. Muzeológia
a kultúrne dedičstvo, 5, 2017, č. 2, s. 51 – 59.
Z ďalších bryndziarov zo Starej Turej pochádzali Ďurkovič, Klimáček, Ježo, Párovský, Roháček, Slezáček, Valovič a i. BALKO, Ján: Bryndziarsky priemysel na Slovensku. Martin : Družstvo pre predaj bryndze, 1940, s. 20.
Jeho firma zaviedla v roku 1924 prvú priemyselnú výrobu oštiepkov na Slovensku.
BALKO, Ján: Bryndziarsky priemysel na Slovensku. Martin : Družstvo pre predaj
bryndze, 1940, s. 25.
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1892 a jej balenie v geletách viedlo k novej etape jej výroby a k rastúcemu záujmu.
S rastúcim dopytom i jednoduchšou výrobou vzrastal od začiatku
20. storočia počet producentov bryndze, ktorí však často zhoršovali
jej kvalitu (používaním kravského syra, primiešavaním margarínu, zemiakov). Poctiví bryndziari sa preto usilovali o zvrátenie tohto stavu
a ochranu výroby. Prvú legislatívnu úpravu výroby a predaja bryndze
sa podarilo prijať v roku 1927, ale zásadnejším bolo až vládne nariadenie z roku 1935, ktoré ako kontrolný orgán ustanovovalo Bryndziarsky
syndikát27. Kým v roku 1925 bolo na Slovensku 25, v roku 1936 už 48
oprávnených bryndziarní, ktoré spolu vykúpili takmer 1,9 mil. kg ovčieho syra a predali takmer 1,6 mil. kg bryndze, z toho 30 % na Slovensku28, zvyšok zväčša v Česku a v Rakúsku.
Po roku 1948 boli bryndziarne postupne znárodnené, pridružené k mliekarenským závodom29. Bryndzu vyrábali v desiatich mliekarňach, pričom existovali dve akostné označenia: Liptovská bryndza,
ktorá sa vyrábala len z ovčieho hrudového syra a Bryndza, čo bola
zmes s kravským tvarohom. Pretože chovy oviec klesali, prejavovala
sa disproporcia medzi výrobnou kapacitou bryndziarní a možnosťami
nákupu ovčieho syra. Znižovala sa tiež kvalita a export bryndze (ten
smeroval najmä do Rakúska a do USA sa vyvážal ako polotovar nasolený hrudkový syr pre bývalého majiteľa bryndziarne V. Feldmanna,
ktorý z neho pre krajanov vyrábal bryndzu). Od polovice 60. rokov 20.
storočia sa začínala výroba stabilizovať, zavádzali sa nové technológie
(pneumatický lis, mechanizácia atď.), upúšťalo sa od geletiek a prešlo sa
k drobným spotrebiteľským baleniam strojom30. Výroba bryndze i stavy oviec rástli (v roku 1987 sa vyrobilo takmer 5,4 mil. kg a chovalo sa
621-tisíc oviec) až do roku 1990, kedy sa začal opäť výraznejší pokles31.
27
28

29
30
31

Tamže, s. 36.
BALKO, Ján: Bryndziarsky priemysel na Slovensku. Martin : Družstvo pre predaj
bryndze, 1940, s. 43.
KERESTEŠ, Ján: Ovčiarstvo na Slovensku. Považská Bystrica : Eminent 2008, s. 372.
Tamže, s. 383 – 385.
SELECKÝ, Ján: Slovenská bryndza a jedlá s bryndzou. Zvolen : vlastným nákladom
autora, 2008, s. 62.
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Po roku 1989 sa popri transformovaných pôvodne veľkých
mliekarenských podnikoch objavili znovu na scéne aj niektoré staré bryndziarske firmy – Molec vo Zvolenskej Slatine či Witmann vo
Zvolene; Vagačovci sa už k podnikaniu nevrátili (z dôvodu likvidácie
výroby v Detve po znárodnení i pre prerušenie rodinnej kontinuity).
V nových ekonomických podmienkach obstáli len niektorí výrobcovia. Viedol sa aj zápas o uznanie tradičnej výroby kvalitnej a pravej
bryndze. V roku 2008 sa jej podarilo získať v Európskej únii štatút
chráneného zemepisného označenia s názvom Slovenská bryndza.
Podľa neho musí obsahovať viac ako 50 % vyzretého hrudkového ovčieho syra. Z ovčiarskych výrobkov takýto štatút získal aj Slovenský
oštiepok, Slovenská parenica, Oravský korbáčik, Zázrivský korbáčik,
Klenovský syrec a Zázrivské vojky. V kategórii Zaručená tradičná špecialita figuruje Ovčí hrudkový syr – salašnícky, Ovčí salašnícky údený
syr 32. Bryndza je stále obľúbená a rozšírená, je pokladaná za typický
a tradičný slovenský produkt ako taká i v spojení s bryndzovými haluškami, ktoré sú vnímané ako národne jedlo33. Hoci jej výroba pochádza
z pastierskych kultúr Balkánu a je známa v celej oblasti karpatského salašníctva, vďaka vhodným a osobitým podmienkam valaského chovu
oviec, bryndziarňam a ich úpravám syra sa zrodila špecifická slovenská
bryndza.
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Charakter identifikačného úsilia
o profesionalizáciu slovenskej hudobnej
kultúry v 20. storočí
(pristavenie sa pri rokoch s „deviatkou“)
Ľubomír Chalupka

Abstract

The nature of identification efforts to professionalize Slovak musical culture in the
20th century (with special attention given to years ending in nine)
The process of the gradual professionalization of 20th-century Slovak musical culture,
which was capable of enriching the creative environment at home as well as asserting
itself internationally, was varied and marked with remarkable activities as well as
negative moments. The geographical position of Slovakia, subject to external sociopolitical influences, was offset by the creative potential of individual generations of
Slovak musicians (composers, performers, musicologists, critics, and organizational
workers) who tried to raise the Slovak music scene to a higher standard of quality
by cultivating ambitions of self-identification as well as acculturation. Giving special
attention to individual years ending in nine (starting with 1919 and ending with 1999)
provides an indicative role in the study of the developmental movement of Slovak
music towards dynamic elements in the past century.
Keywords: Slovak musical culture, 20th century, professionalization

Profesionálna úroveň tvorivých aktivít hudobníkov pôsobiacich na
území Slovenska v starších storočiach bola nesporná, ako dokumentujú výskumy našich hudobných historikov. Ak máme na mysli pojem
hudobnej kultúry ako sústavy združujúcej nielen nadané individuality, ale sledujúcej aj konkrétne umelecko-historicky závažné zámery
a ciele pri jej podiele na rozvoji národného povedomia, jej skúmanie
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sa sústreďuje až na vývoj po roku 1918. Vznik Československej republiky viazaný k tomuto roku sa stal spoločensko-politickou udalosťou,
otvárajúcou predtým nemysliteľné príležitosti pre kultiváciu talentu
a schopnosti jednotlivcov i kolektívov venujúcich sa hudbe, nastupujúcich priebežne počas 20. storočia do formujúcej sa spoločnosti na
Slovensku. Počas tohto obdobia možno vymedziť štádiá jednak dynamizácie pri budovaní identity slovenskej hudobnej kultúry ako profesionálnej sústavy, ale aj, ako to pri vývoji umeleckej kultúry býva, aj fázy
retrográdne, stabilizujúce až obmedzujúce, ktoré brzdili rozvíjajúce sa
iniciatívy v prostredí slovenských hudobníkov1.
Ak sme spomenuli rok 1918 ako významný predel, treba uviesť, že
neblahé politické reálie, ktoré predtým ovplyvňovali ambície slovenských hudobníkov v podmienkach Rakúsko-Uhorska, mali za následok roztrieštenosť, náhodnosť, izoláciu, spoliehanie sa na pestovanie
hudobného života len na úzkom priestore ich pôsobenia, najčastejšie
v menších mestách na území Slovenska vo funkcii chrámových hudobníkov, zborových dirigentov a učiteľov na základných školách.
Pre slovenských hudobníkov neboli vytvorené základné predpoklady
pre elimináciu obsahovo redukovaných a až na výnimky amatérskych
zámerov a výsledkov, nemali vlastné vzdelávacie inštitúcie, nedisponovali telesami, ktoré by saturovali náročnejšie produkcie. Zatvorenie
Matice slovenskej v roku 1875 znamenalo zrušenie možného centra
usmerňovania a kultivovania aj domácich hudobných aktivít. Treba
podotknúť, že už v priebehu 19. storočia, následkom uplatňovania
ideí Veľkej francúzskej revolúcie, sa i v prostredí slovenských vzdelancov rodilo dôležité sebaidentifikačné úsilie, zamerané na odhaľovanie
skrytých dispozícií, viazaných – podobne ako aj v iných európskych
krajinách, kde sa rozvíjali idey národného obrodenia – na hodnoty
uložené v domácej folklórnej tradícii, konkrétne v slovenských ľudových piesňach a tancoch. Zberateľská a vydavateľská činnosť sústredená na oživovanie a sprístupňovanie tejto tradície bola prvým impulzom k vyššiemu než len inštinktívnemu budovaniu národného

1

Dejiny slovenskej hudby. Ed. O. Elschek. Bratislava : ASCO, 1996; A History of Slovak
Music. Bratislava : Veda, 2003.
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povedomia o vlastných hodnotách. Spomenutý vznik Československej
republiky znamenal pre kultiváciu tohto povedomia závažný historický okamih, nastala príležitosť pre slovenských hudobníkov predstaviť
takú sebaidentifikačnú ambíciu, ktorá stavala na troch predpokladoch
perspektívnej profesionálnej hudobnej kultúry: zbaviť sa predchádzajúcich väzieb na centrá hudobného života v Budapešti, resp. Viedni
a hľadať nový dialóg s českou hudobnou kultúrou, jej tradíciou a výsledkami, sprostredkovanými českými hudobníkmi prichádzajúcimi
v podobe kultúrnej misie na Slovensko. Napokon tretí predpoklad sa
viazal na postupné sebavedomie slovenského spoločenstva hudobníkov v záujme vytvorenia vlastnej základne, ktorá mala mať profesionálnu štruktúru v zmysle jednak narastania sebaidentifikačného povedomia, ale aj schopnosti vytvoriť štatút slovenskej hudobnej kultúry
smerujúcej k úrovni, schopnej aj samostatne, vďaka kultivovaným výsledkom v jednotlivých sférach budovaného hudobného života, vstupovať do partnerského a konfrontačného priestoru voči iným, okolitým národným hudobným kultúram2. Vývojové podmienky a stimuly
počas prebiehajúceho 20. storočia viedli k permanentnému napätiu
medzi sebaidentifikačnými a akulturačnými kultúrotvornými ambíciami, pretože sebaidentifikácia slovenskej hudobnej kultúry ako špecifickej entity mohla vykazovať aj rezíduá obrodeneckých tendencií,
zahľadenie sa do seba, zdôrazňovanie národnej výlučnosti až s prvkami nacionalizmu alebo inej ideologicky konštruovanej predstavy3.
Narastanie jej profesionálnej úrovne znamenalo akceptovať zo strany
akulturačnej ambície výzvu na otvorenie sa voči podnetom z okolitých
vyspelých európskych hudobných kultúr, akokoľvek sa mohli javiť ako
nezvyčajné, cudzie a navonok neprijateľné pre domáce skúsenosti. Prekonávanie takýchto xenofóbnych reakcií bolo takisto súčasťou narastajúceho profesionalizmu, pretože otvárali slovenskej hudbe príležitosť
preverovať, do akej miery sa sprostredkované podnety zvonku organicky začleňovali v transformovanej podobe do slovenskej hudobnej
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hudba, 32, 2006, č. 3 – 4, s. 211 – 233.
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tvorby a hudobného života ako akceptovateľné, a zároveň schopné
otvorenej konfrontácie s okolím na báze rovnocennosti a partnerstva.
Profesionalizmus v sledovanom kultúrno-tvorivom prostredí sa počas
20. storočia formoval tak na predpoklade dostatočnej vzdialenosti od
oboch extrémov – pocitu, že slovenská hudba má natoľko vynikajúce
špecifické kvality, že majú „svetovú“ úroveň a sú sebestačné, na druhej
strane frustrácie, že aktivity „malého národa“ s krátkou minulosťou
nemajú šancu sa presadiť v prostredí vyspelejších, profesionálne artikulovaných hudobných kultúr a musia preto v záujme „dobiehania
zameškaného“ prijať všetko zvonku ako nespochybniteľné a prospešné
hodnoty4.
Pokúsme sa prostredníctvom pristavenia sa pri jednotlivých rokoch
vo vývoji slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia ukončených „deviatkou“ pripomenúť vonkajšie, heteronómne i vnútorné, autonómne
fázy cesty k jej profesionalizmu5. Tak ako sme zdôraznili v jednom
z našich príspevkov6, vyčlenenie určitých konkrétnych rokov neznamená, že historickému vývoju priznávame mechanickú periodizáciu
prebiehajúcu v pomyselných desaťročiach. Podobne platí, že medzi
heteronómnymi a autonómnymi faktormi historického vývoja jestvuje
jednak kauzálna súvislosť, synchrónnosť, ale zároveň aj samostatnosť
a vývojová špecifickosť v oblasti hudobnej kultúry, čo predpokladá
nerovnaký vývoj7, pretože charakter tvorivosti nemusí odzrkadľovať
iba stimuly zvonku, prispôsobenie sa podmienkam i tlakom zo spoločensko-politického vývoja, ale má svoju vlastnú periodizáciu, danú
umelecko-štýlovými pohnútkami tvorivých individualít a zoskupení
a vnútornými koncepčnými predstavami o štatúte profesionálnej hudobnej kultúry na Slovensku.
4

5

6

7

CHALUPKA, Ľubomír: Akulturačné procesy v slovenskej hudbe 20. storočia. Slovenská hudba, 33, 2007, č. 3 – 4, s. 317 – 328.
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CHALUPKA, Ľubomír: „Osmičky“ vo vývoji slovenskej hudby 20. storočia. In: Studia
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Pozri KRESÁNEK, Jozef: Hudobná historiografia. Bratislava : Univerzita Komenského, 1981.
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Keď 28. októbra 1918 vznikla Československá republika, bola podporená aj na základe Martinskej deklarácie (Deklarácie slovenského
národa) vyhlásenej o dva dni neskôr na zhromaždení v Martine, v ktorej sa Slováci rozhodli pre spolužitie s Čechmi v novoutvorenom štáte.
Začiatky fungovania vytvoreného politického útvaru neboli jednoduché. Napríklad Bratislava, najväčšie mesto na území Slovenska, sa stalo súčasťou republiky až v júni 1919 a v tom istom roku bola celistvosť
tohto územia najmä na východe ohrozovaná výpadmi vojsk Maďarskej republiky rád. O to obdivuhodnejšia bola energia, s akou sa začala
budovať inštitucionálna infraštruktúra v prostredí hudobného života
na Slovensku s cieľavedomou perspektívou vytvorenia základov profesionálnej hudobnej kultúry. Už na jeseň 1919 sa organizačne pripravil štart dvoch významných inštitúcií, ktoré tvorili jadro identifikácie
slovenskej hudobnej kultúry už na báze profesionalizmu. Prvou bolo
zriadenie Hudobnej školy pre Slovensko, ktorá už v novembri začala
vyučovanie v troch odboroch: klavírnom, speváckom a inštrumentálnom. Dovtedy mohli záujemcovia z radov Slovákov o vyššie vzdelanie
v oblasti hudby navštevovať len školy mimo rodnej krajiny. Na prvých
krokoch tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou sa podieľali skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský (1881
– 1958), absolvent pražského Konzervatória, dirigent Miloš Ruppeldt
(1881 – 1943), odchovanec Konzervatória v Lipsku, pôsobiaci pred
vojnou aj v Argentíne (medzi slovenskými vysťahovalcami) a moravský kňaz Alois Kolísek (1868 – 1931), presídlený do Bratislavy, ktorý
mal porozumenie pre rozvoj slovenského hudobného života. Škola sa
na základe kvalitných učebných osnov a pôsobenia pedagógov pomerne rýchlo stala zázemím pre výchovu nových generácií profesionálne vzdelaných slovenských hudobníkov a hudobných pedagógov.
V roku 1922 sa vedenia Hudobnej školy ujal skladateľ a klavirista Frico Kafenda (1883 – 1963), ktorý dokázal pomocou svojich odborných
a manažérskych schopností povýšiť školu, premenovanú na Hudobnú
a dramatickú akadémiu, na úroveň porovnateľnú s konzervatóriami
v Prahe a Brne. Druhou inštitúciou bolo zriadenie Družstva Slovenského národného divadla, ktoré garantovalo činnosť operného súboru vďaka vedeniu rozhľadených českých dirigentov Milana Zunu
a neskôr Oskara Nedbala. Organizačne bola činnosť Družstva SND
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pripravená tak, že už na jar 1920 sa uviedli prvé operné predstavenia
(najprv v českom jazyku). Tak Hudobná škola, ako aj Slovenské národné divadlo už od počiatku dokumentovali náročnosť a cieľavedomosť svojej činnosti, ktorá kontinuitne pokračuje až do dnešných čias.
Úspešnosť v prvých rokoch ich pôsobenia bola o to obdivuhodnejšia,
ak vieme, že obe inštitúcie neboli priamo štátne, ale ako súkromné
museli každoročne žiadať o finančnú podporu z pražských ministerstiev. Treba spomenúť, že keď v roku 1919 vznikla Univerzita Komenského, plánovalo sa, že k nej bude patriť aj teologická fakulta, kde
sa predpokladala aj príprava vysokoškolsky vzdelaných hudobníkov.
Kvôli tomu do Bratislavy pricestoval renomovaný odborník pre oblasť
cirkevnej hudby, český hymnológ Dobroslav Orel (1870 – 1942). Keďže fakulta sa nestala súčasťou novej univerzity, Orlove služby sa využili
o dva roky neskôr, keď sa ujal vedenia Seminára hudobnej vedy na novozriadenej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, čím sa začala
výchova vysokoškolsky vzdelaných slovenských muzikológov a iniciovalo sa profesionálne organizované vedecké bádanie najmä v oblasti výskumu a prezentácie hudobno-historických pamiatok z územia
Slovenska. Na jar roku 1919 sa v Bratislave vytvoril miešaný spevácky
zbor Zora, ktorý jednak rozšíril počet fungujúcich zborových formácií na Slovensku konštituovaných na základe národnostnom, konfesionálnom, resp. triednom, ktorý si trúfol na uvádzanie aj náročných
vokálnych skladieb.
Dvadsiate roky uplynulého storočia znamenali rozhodujúce decénium pre formovanie profesionality vo viacerých sférach hudobného
života na Slovensku. Úsilie o prezentáciu kvality bolo napriek malým
skúsenostiam realizované pomerne rýchlo. Najmä vo viacnárodnostne rozvrstvenej Bratislave išlo o identifikáciu slovenského národného
prejavu voči prítomnému kultúrnemu vkusu nemeckej a maďarskej
menšiny, ako aj o uvedomelé prijímanie pomoci zo strany českých
hudobníkov. V roku 1929 prišlo k premiére dvoch rozsiahlych kompozícií, ktoré dokumentovali užitočnú generačnú a štýlovú diferenciu v rámci moderne orientovanej kompozičnej tvorby na Slovensku,
ako aj konfrontáciu interpretačných združení. Cirkevný hudobný
spolok pri Dóme sv. Martina s úctyhodnou minulosťou (založený bol
už v roku 1833) uviedol vokálno-inštrumentálnu skladbu Tri básne
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na Rilkeho Marienleben pre soprán, miešaný zbor a orchester z pera
umeleckého vedúceho a dirigenta spolku Alexandra Albrechta (1885
– 1958), európsky rozhľadeného skladateľa. Bratislavský symfonický
orchester, ktorý účinkoval pod hlavičkou Osvetového zväzu, bol zostavený z hráčov operného divadla, resp. amatérskej Slovenskej filharmónie. Napriek nedostatočnej finančnej záštite zo strany štátu nasadil
vysoké dramaturgické ciele a pod vedením českých operných dirigentov Oskara Nedbala (1874 – 1930) a neskôr jeho synovca Karla (1888
– 1964) založili (od roku 1923) aj tradíciu abonentných koncertov orchestra. Oskar Nedbal naštudoval a vo februári 1929 uviedol absolventskú kompozíciu čerstvého odchovanca pražského Konzervatória,
mladého Alexandra Moyzesa (1906 – 1984), štvorčasťovú Symfóniu
č. 1, prvé dielo iniciujúce nasledovnú tradíciu slovenských symfonických skladieb, ktoré sa stali identifikačnými opusmi profesionality ich
autorov8. V sledovanom roku prišlo k ďalšiemu posilneniu budovanej
profesionálnej štruktúry slovenského hudobného života. V roku 1926
sa začalo vysielanie bratislavskej odbočky celoštátneho Rádiojournalu.
Šírenie hudby prostredníctvom rozhlasu znamenalo jednak významný sociologický faktor sprostredkovania hudby aj obyvateľstvu mimo
väčších miest na Slovensku a zároveň dôkaz, že hudobné relácie pripravené a vysielané z Bratislavy nebudú obmedzené len na autentický
folklór a prenosy produkcie rómskych kapiel z bratislavských kaviarní,
ako sa domnievali centrálne kruhy v Prahe. O náročnosti hudobných
programov svedčí založenie profesionálneho rozhlasového symfonického orchestra, ktorý svoju činnosť začal v sledovanom roku 1929.
Išlo o prvé samostatné, štátom dotované orchestrálne teleso na Slovensku.
Ďalšia „deviatka“ v letopočte sa viaže na závažné vonkajšie zásahy
do vtedajšej už úspešne rozvíjanej štruktúry hudobného života. Politická realita tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny znamenala rozbitie Československej republiky. V marci 1939 vznikol slovenský štát pod

8

CHALUPKA, Ľubomír: Cestami k tvorivej profesionalite. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015.
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kuratelou hitlerovského Nemecka a vzápätí sa z územia Čiech a Moravy stal protektorát. Hoci ešte v apríli toho roku sa konal v Krakove
festival Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu, kde slovenskú
tvorbu úspešne zastupovala Sonatína pre husle a klavír mladého skladateľa Eugena Suchoňa (1908 – 1993), udalosti predznamenávajúce
vojnovú kataklizmu sa diali rýchlo. Slovensko museli opustiť poslední
českí hudobníci, ktorí sa závažnou mierou zaslúžili o budovanie profesionálneho hudobného života, čím prišlo k zrušeniu, resp. oslabeniu
činnosti už fungujúcich hudobných inštitúcií (napr. sa musela prerušiť výchova muzikológov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, lebo
odbor nemal profesora). Z Prahy sa vrátili poslední absolventi Majstrovskej školy Vítězslava Nováka, skladateľ a čerstvý muzikológ Jozef Kresánek (1913 – 1986) a skladateľ Dezider Kardoš (1914 – 1991).
Malo prísť k zrušeniu hudobného vysielania v Bratislave, pretože nemeckí poradcovia sa domnievali, že úroveň bratislavského rozhlasu je
veľmi slabá a relácie musia byť koordinované z Viedne. Alexandrovi
Moyzesovi, šéfovi hudobného vysielania, sa podarilo presvedčiť hostí
z Viedne o personálnej i odbornej spôsobilosti bratislavskej redakcie
zabezpečiť vlastnými silami hudobné programy9. Tieto negatíva spojené s kultúrnou politikou vojnového slovenského štátu však na druhej
strane znamenali aj vzpruhu pre zvýšené sebavedomie slovenských
hudobníkov, ktorí priebežne doplňovaní o ďalšie čerstvé odborné sily
dokázali udržať profesionálnu úroveň hudobných aktivít, nadobudnutú v medzivojnovom období. O ideologické zázemie týchto aktivít sa
mala starať Hudobná komora založená v lete 1939, združujúca „spoľahlivých“ hudobníkov10.
O desať rokov neskôr zaznamenávame ďalšie zásahy z heteronómnej sféry vývoja spoločnosti na Slovensku do organizačnej štruktúry
hudobného života. Pomerne krátke obdobie demokracie po ukončení
2. svetovej vojny a obnove Československej republiky, kedy slovenská

9

10

ZELJENKA, Ilja: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984). Bratislava : Scriptorium musicum, 2003, s. 38 – 40.
Hudobná komora mala slovenskú a nemeckú sekciu. Jej členmi nemohli byť hudobníci židovského pôvodu.
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hudobná tvorba aj v medzinárodnej konfrontácii – konkrétne na pódiách každoročne organizovaného medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar (1. ročník sa konal v r. 1946) – úspešne obhajovala svoju profesionálnu úroveň. Razantné zmeny v spoločensko-politickom
usporiadaní Československa nastali v dôsledku prevratu vo februári
1948, keď sa moci chopila komunistická strana s nastolením totalitných praktík v zmysle začlenenia republiky do mocenskej sféry Sovietskeho zväzu v povojnovej ideologicky rozdelenej Európe. Tieto praktiky obsahovali dôslednú ideologickú kontrolu najmä v oblasti umenia
a vedy. Smernice na túto kontrolu v oblasti hudobnej kultúry, zasielané
z Moskvy, sa sústreďovali na pôdu novej inštitúcie, Zväzu československých skladateľov, založeného v máji 1949. Ochotu slovenských
hudobníkov participovať na vzniknutej spoločenskej situácii si štátne
a stranícke orgány zabezpečili veľkorysou podporou v oblasti rozvoja hudobného života na Slovensku, sústredeného najmä na Bratislavu.
V roku 1949 vzniklo štátne profesionálne teleso, Slovenská filharmónia a na jeseň toho roku sa začalo vyučovanie na novozaloženej Vysokej škole múzických umení, kde na Hudobnej fakulte sa pripravovali
odborníci pre skladateľské, spevácke, inštrumentačné, dirigentské, tanečné profesie. V zmysle proklamovaného „socialistického realizmu“
distribuovaného zo Sovietskeho zväzu mala byť novovznikajúca tvorba naplnená „národnou formou“ a „socialistickým obsahom“. Národnosť v hudbe sa mala manifestovať adoráciou ľudového umenia, neraz
spôsobom resuscitácie obrodeneckých praktík z 19. storočia. Aby sa
folklórna tradícia v tomto zmysle oživovala, štát zriadil v Bratislave
dve telesá – profesionálny Slovenský ľudový umelecký kolektív a mládežnícky súbor Lúčnica. O tom, ako ideologická kontrola postihovala
konkrétne umelecké výsledky, svedčí osud opery Krútňava od Eugena
Suchoňa. Jej premiéra v decembri 1949 znamenala síce uznanie profesionálnych kompozičných kvalít autora pri tvorbe prvého moderného
hudobno-dramatického diela, opierajúceho sa námetovo o autentické
prostredie slovenskej dediny, ale myšlienkový rámec opery zameraný
na obhajobu čistoty umenia vzbudil podozrenie zo strany oficialít, že
nejde o naplnenie zásad požadovanej tvorby na báze „socialistického
realizmu“ a „správneho“ triedneho výkladu deja. Preto bola Krútňava stiahnutá z repertoáru a skladateľ musel siahnuť k revízii pôvodnej
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verzie11. Bol to signál k dôsledným ideologickým previerkam novovznikajúcej slovenskej kompozičnej tvorby12.
Rokovanie 20. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu,
konaného vo februári 1956, bolo spojené s kritikou dogmatických
praktík v politickej praxi vládcu J. V. Stalina. To vzbudilo nádej v krajinách sovietskeho bloku, že táto kritika sa prejaví aj v zmiernení totalitných praktík v oblasti riadenia kultúry a umenia a poskytne priestor
pre slobodnejšie tvorivé východiská a prirodzené generačné a štýlové
konfrontácie. Tento priestor sa začal realizovať aj na pôde slovenskej
umeleckej kultúry. Na jeseň v roku 1956 vyšlo prvé číslo literárneho
mesačníka Mladá tvorba, o rok neskôr sa zriadila Galéria Cypriána
Majerníka určená na prezentáciu tvorby mladých výtvarníkov. Len
v oblasti hudobnej kultúry a kompozičnej tvorivosti bola situácia
pokojná. Štruktúra hudobného života na Slovensku bola obohatená
v roku 1959 zriadením tretej opernej scény, v rámci činnosti Divadla
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Pokojnú situáciu sčeril
len príspevok muzikológa Ladislava Burlasa (1927) v novozaloženom
odbornom periodiku Slovenská hudba. Autor sa v ňom kriticky zameral na tri okruhy prevládajúce v spektre novovznikajúcej skladateľskej
tvorby: na pretrvávajúcu spokojnosť tzv. reprezentatívnej generácie
slovenských skladateľov so svojou tvorivou pozíciou, ktorá mala za následok štýlovú normatívnosť a vývojovú statiku, na vulgarizáciu pojmu „národná forma“ v dôsledku primitívneho folklorizovania, a považoval za neúnosné uzavierať sa pred inšpiráciami, ktoré poskytovali
tvorivé výsledky popredných osobností európskej hudobnej tvorby
1. polovice 20. storočia13. Opatrenia nastolené kultúrno-ideologickým
oddelením Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, ktoré
boli prenesené aj na pôdu umeleckých zväzov, považovali kritické hlasy za „revizionizmus“ a úsilie mladých za „neúctu“. Burlas bol v roku
11

12

13

ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Život plný hudby. Bratislava : Mladé letá,
2005.
Pozri DONOVALOVÁ, Viera: Slovenská hudba v rokoch 1949 – 1956. Slovenská
hudba, 13, 1969, č. 8, s. 295 – 304; 14, 1970, č. 5 – 6, s. 150 – 160.
BURLAS, Ladislav: Myšlienky o vývine národnej hudby. Slovenská hudba, 1, 1957,
č. 2, s. 59 – 67.
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1959 pozbavený miesta pedagóga na Katedre hudobnej vedy FF UK
a zjazdové rokovania Zväzu československých skladateľov vo februári a Zväzu slovenských skladateľov v decembri tohože roku sa niesli
v duchu záverov monumentálneho Zjazdu socialistickej kultúry zvolaného v máji 1959 do Prahy, kde takmer tisícka [!] delegátov z radov
umeleckých a vedeckých pracovníkov z celého Československa mala
potvrdzovať „vernosť“ zásadám „socialistickej“ kultúry, umenia a vedy.
Tŕňom v oku vedúcich predstaviteľov Zväzu slovenských skladateľov
boli samovzdelávacie semináre, ktoré si zorganizovali mladí skladatelia a muzikológovia od mája do októbra 1959, ktorými chceli paralyzovať takmer nulové, resp. tendenčné informácie, ktoré sa im dostávali
počas štúdia na VŠMU o vývoji európskej hudobnej tvorby v 1. polovici 20. storočia, vrátane najaktuálnejších povojnových tvorivých trendov. Kritika voči „nezdravému poklonkovaniu mladých voči smerom
a smeríkom zo Západu“ na spomínanom 1. zjazde Zväzu slovenských
skladateľov bola zosobnená v podobe útoku voči novým dielam Ilju
Zeljenku (1932 – 2007)14.
60. roky v Československej republike sa v celej spoločnosti a najmä
v oblasti umeleckej tvorby a vedeckého myslenia niesli v znamení akulturačnej otvorenosti voči sviežim tvorivým a koncepčným podnetom
z aktuálneho prostredia Európy. Vďaka narastajúcej pružnosti kontaktov a získavaniu sebavedomia v okruhu aplikácie kompozično-technických a štýlotvorných podnetov poznamenala vtedajšiu slovenskú
skladateľskú tvorbu predtým neobvyklá šírka stvárňujúcich postupov
a expresívnych výsledníc. Pohyb poznačený umeleckým hľadaním
a nachádzaním bol poznateľný v rámci jednotlivých generačných
vrstiev, najvýznamnejšie v prostredí etablujúcej sa „slovenskej hudobnej avantgardy“15. O jednom z vrcholov cieľavedomej aktivity tejto generácie svedčí organizácia Smolenických seminárov pre súčasnú hudbu. Druhý ročník tohto podujatia sa uskutočnil v apríli 1969 za účasti

14
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CHALUPKA, Ľubomír: Generačné a štýlové konfrontácie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 18 – 67.
CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011.
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aj popredných predstaviteľov vtedajšej európskej hudobnej avantgardy
a muzikológie na čele s György Ligetim (1923 – 2006). Z domácich
organizátorov podujatie venované prednáškam, koncertom a workshopom zabezpečili skladatelia Ladislav Kupkovič (1936 – 2016), Peter
Kolman (1937) a muzikológ Peter Faltin (1939 – 1981). Všetci traja
onedlho z vlasti emigrovali, pretože na slovenskú hudobnú tvorbu
i život začali doliehať kultúrno-politické dôsledky okupácie Československa v auguste 1968 vojskami Varšavskej zmluvy. Hudobníci voči
tomuto aktu tiež protestovali, ako svedčí zasadanie Mimoriadneho
zjazdu Zväzu slovenských skladateľov vo februári 1969. Protesty však
boli následne paralyzované činnosťou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Nový minister, spisovateľ Miroslav Válek, zaslal umeleckým
zväzom list, v ktorom požadoval súhlas s aktuálnou kultúrnou politikou. To znamenalo zriecť sa výdobytkov získaných v priebehu 60.
rokov v dôsledku aktivity najmladšej generácie hudobníkov a prispôsobiť sa tlakom tzv. normalizácie. Popri takýchto negatívnych zásahoch
do nadobudnutej slobody sa objavili na sklonku sledovaného decénia
aj pozitívne črty. Zákon o federatívnom usporiadaní Československa,
prijatý v októbri 1968 na Bratislavskom hrade, začal platiť od 1. januára
1969. Pre oblasť slovenskej hudobnej kultúry to znamenalo oslabenie
dovtedajších centralistických mechanizmov a možnosť spravovať si samostatne z Bratislavy organizáciu a rozvoj inštitucionálneho hudobného života. Na jar 1969 z pôvodného Pragokoncertu vznikla koncertná
agentúra Slovkoncert (s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach),
na jeseň tohože roku začala činnosť Štátna filharmónia Košice, ďalšie
profesionálne orchestrálne teleso na Slovensku. Na VŠMU sa zriadila
Katedra hudobnej teórie a aktuálnu publicistiku začalo zabezpečovať
nové odborné periodikum Hudobný život16. Na pôde Ústavu hudobnej
vedy Slovenskej akadémie vied boli vydané prvé dve čísla muzikologickej ročenky Musicologica Slovaca17.
16

17

Časopis onedlho zabezpečoval aj obsahovú náplň dovtedajšieho periodika Slovenská hudba, ktoré bolo kvôli „pravičiarskej a protisocialistickej“ orientácii v roku
1971 zrušené.
Ústav hudobnej vedy SAV bol zakrátko na základe „normalizačných“ politických
previerok zbavený samostatnosti a začlenený do Umenovedného ústavu. Podobná
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V druhej polovici 70. rokov ešte fungovali kruté dôsledky tzv. normalizácie, t. j. návratu k dogmatickým praktikám riadenia kultúry
a umenia na Slovensku, ale v prostredí slovenského hudobného života
sa darilo čiastočne eliminovať ich dopad, keď sa pôvodne vylúčení členovia zo Zväzu slovenských skladateľov dostávali do oficiálnych dramaturgických koncertných programov. V rámci 4. ročníka Týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby vo februári 1979 boli uvedené premiéry
diel autorov z radu najviac postihnutej generácie „slovenskej hudobnej
avantgardy“ (Ilja Zeljenka, Juraj Hatrík, Miro Bázlik, Tadeáš Salva,
Jozef Sixta, Juraj Beneš). V tom istom roku sa profesionálna úroveň
slovenskej opernej tvorby potvrdzovala na zahraničných pódiách, opera Vzkriesenie Jána Cikkera18 bola uvedená v divadle v švajčiarskom
Berne a Krútňava Eugena Suchoňa prenikla dokonca do USA (bola
to prvá a doteraz úspešná prezentácia scénického diela slovenského
skladateľa na americkom kontinente).
Rok 1989 sa spája s významnou spoločensko-politickou udalosťou.
Tzv. Nežná revolúcia v novembri ukončila vyše štyridsaťročnú vládu
jednej strany na Slovensku, presadzujúcu ideologické zásahy aj do tvorivej a koncepčnej sústavy formovania hudobnej kultúry. Anticipácia
revolučných zmien bola badateľná už v predchádzajúcich mesiacoch
roka, prejavila sa napríklad v dramaturgii koncertných podujatí, keď
pôvodná každoročná prehliadka Týždeň novej skladateľskej tvorby sa
premenovala na Novú slovenskú hudbu a v programe sa objavili jednak staršie, nielen novovzniknuté diela, so zámerom pripomenúť si
vývojovo dôležité opusy zo starších decénií, ale aj prijatie tých kompozičných techník, ktoré boli počas „normalizácie“ vyhlásené za nezlučiteľné so „socialistickým realizmom“, ako aj priestor pre prezentáciu diel predstaviteľov „slovenskej hudobnej avantgardy“. Ročník
1989 časopisu Hudobný život už od prvých čísel priniesol príspevky,
ktoré bez ideologických predsudkov poukazovali na progresívne črty

18

previerka postihla aj Katedru hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK, kde vznikla
integrovaná Katedra marxisticko-leninskej estetiky a vied o umení.
Na jeseň 1979 na scéne SND zaznela premiéra 7. operného diela Cikkerovho, Rozsudok (na námet nemeckého spisovateľa Heinricha von Kleista).
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vývoja slovenskej hudby, najmä decénia 60. rokov, resp. pripomenuli
tvorivý odkaz slovenského emigranta, muzikológa. V programe festivalu Bratislavské hudobné slávnosti sa objavili aj kompozície čerpajúce
z Biblie, čím sa prelomilo ateistické tabu, kladené na inšpiračné zázemie slovenskej skladateľskej tvorby. Tak bolo pripravené prostredie pre
spontánne a rýchle prijatie revolučných ideí iniciovaných na pochode
pražských študentov 17. novembra 1989. Už o dva dni neskôr prejavili
zástupcovia umeleckej a vedeckej inteligencie na stretnutí v bratislavskej Umeleckej besede záujem podieľať sa na politicko-spoločenskom
zápase o zmenu dovtedajšieho režimu. V bratislavskom Parku kultúry
a oddychu sa následne zišlo asi pol tisícky zástupov umeleckých zväzov, vedeckých inštitúcií, neorganizovaných umelcov, kultúrnych pracovníkov a vysokoškolských pedagógov na aktíve, v ktorom vyjadrili
podporu aktuálnym politickým požiadavkám (zrušenie vedúcej úlohy
komunistickej strany, príprava slobodných volieb, odstúpenie zdiskreditovaných nositeľov moci, prepustenie politických väzňov). Ani
oblasť slovenskej hudobnej kultúry nezostala pasívna voči revolučnému nadšeniu. Na pôde Vysokej školy múzických umení sa vytvorilo
koordinačné centrum pre aktivity študentov zo všetkých škôl a v posledných číslach periodika Hudobný život sa publikovali závažné vyhlásenia z prostredia oficiálnych hudobných inštitúcií. Predsedníctvo
Zväzu slovenských skladateľov vyjadrilo podporu nastoleným revolučným požiadavkám a ponúklo svoje funkcie k dispozícii. V decembri sa
ustanovil Akčný výbor, zložený zo zástupcov jednotlivých hudobných
profesijných odvetví, ktorý prijal povinnosť pripraviť vznik novej organizácie združujúcej slovenských hudobníkov na zásadách demokracie
a slobody. Na pôde Slovenskej akadémie vied i Filozofickej fakulty UK
sa pripravili podmienky pre nové fungovanie predtým z ideologických
dôvodov zrušených samostatných inštitúcií – Ústavu hudobnej vedy
a Katedry hudobnej vedy.
Posledný rok 20. storočia predstavil slovenskú hudobnú kultúru ako
kvalitne fungujúci profesionálny mechanizmus v intenciách slobodného rozvíjania iniciatív s podporou štátu, ale poskytujúci priestor aj pre
tvorivosť v oblasti občianskych združení. Popri jestvujúcich festivaloch
vznikli ďalšie podujatia jednak v oblasti tzv. vážnej hudby (činnosť interpretačných telies zameraných na pestovanie hudby od stredoveku
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po aktuálnu súčasnosť), ale aj vo sfére jazzu, populárnej hudby, folklórnej hudobnej tradície a cirkevnej hudby. Vďaka vyhláseniu samostatnej
Slovenskej republiky v januári 1993 sa Slovensko stalo samostatným
členom Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu, akulturačné
ambície slovenskej hudby sa prejavili nielen v pružnej vzájomnej spolupráci medzi hudobnými umelcami z domova i zahraničia. Viacerí
predstavitelia slovenskej hudby absolvovali viacmesačné stáže a študijné pobyty v zahraničí, niektorí zo skladateľov sa rozhodli natrvalo presťahovať do iných krajín (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko,
Švédsko, Kanada) a naopak, na Slovensko sa presídlil ruský skladateľ
Jevgenij Iršai (1951), absolvent Konzervatória v Petrohrade. Premiéra
monumentálneho Rekviem na záver tisícročia z pera skladateľa Ivana
Hrušovského v októbri 1999 akoby symbolicky predstavila myšlienky
ekumenizmu, spoločných ideí duchovnej a svetskej tvorby, otvorenosti
komunikácie v domácom i medzinárodnom meradle, myšlienky, ktoré
vystužovali proces identifikácie slovenskej hudby v priebehu 20. storočia ako profesionálnej kultúrno-tvorivej sústavy.
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Vnímanie slovenskej minulosti
– problém legiend, mýtov a stereotypov
Vladimír Segeš

Abstract

Perceptions of the Slovak past: legends, myths, and stereotypes
The emergence of Slovak national auto-images, stereotypes, and myths dates back to
the times of the formation of Slovak national consciousness. These played a major
role in shaping Slovak culture and identity, and in most cases their genesis dates
back to the 19th century. Two typical examples expressing a substantial imbalance
in the perception of the Slovak community’s past can be distinguished. The first
one is the example of a negative stance towards one’s own past, the so-called selfunderestimation (mental insignificance). The second stereotype is a manifestation of
self-overestimation (mental delusions of grandeur). The next stage of the diffusion of
(auto)stereotypes was the undemocratic regime embodied by the Communist party
and its ideology, which distorted the interpretation of national history. Of all the
specific myths, stereotypes, and autostereotypes, which even after 1989 still remain
ingrained in a large part of Slovak society, this paper mentions the myth of antiquity
and glory of the Slovak nation, the stereotype of being under the yoke of Hungary for
a thousand years, and the image of Slovakia as being at the heart or at the crossroads
of Europe. On the other hand, new social conditions in Slovakia created opportunities
for free self-reflection, the denomination of neuralgic moments of history that had
given rise to various complexes, self-overestimation and self-underestimation, and the
sense of being under threat. These new conditions also pointed out the baselessness of
stereotypes, autostereotypes, and myths in the historical consciousness.
Keywords: national stereotypes, myths, perception of the past, Slovak culture and
identity
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Legendy, mýty a stereotypy sú tri rôzne a zároveň v mnohom aj
komplementárne či príbuzné prejavy vnímania a spracovania minulosti i reality v spoločnosti. Predstavujú dôležité prvky ľudskej civilizácie
a kultúry, lebo sú prirodzenou súčasťou kolektívnej pamäti ľudských
spoločenstiev, či už ide o mikrokomunity (napríklad rodina, rod a príbuzenstvo, dom či ulica, školská trieda i športový klub) alebo makrospoločenstvá (napríklad regióny, národy, štáty, ale aj kontinenty). Ako
relevantné fenomény zasahujú veľkú časť populácie v tej-ktorej krajine,
dostávajú sa do školských učebníc alebo literárnych i historických čítaniek a presakujú do politickej kultúry. Stali sa súčasťou či významným
substrátom identity a tradície, ako aj historického, národného a kolektívneho, ako aj individuálneho vedomia. Do zorného uhla slovenskej
vedy sa problematika legiend, mýtov a stereotypov vrátane autostereotypov dostala len nedávno1. V príspevku sa zameriavam najmä na
reflexiu slovenskej minulosti so zreteľom na stereotypy.

Minulosť Slovenska a Slovákov a viacrozmernosť
našich dejín
Územie dnešného Slovenska vzhľadom na geografickú polohu a prírodný terénny reliéf nepatrilo v minulosti medzi husto obývané oblasti
Európy a nikdy sa nestalo geostrategickým ohniskom ani geopolitickým ťažiskom dejinného vývoja. Existenčné predurčenie malej a nepočetnej krajiny ležiacej vždy skôr na periférii či pomedzí než v centre
európskeho diania však Slovensko a jeho obyvateľov neuchránilo pred
mnohými vojnovými a násilnými konfliktmi. Odveké súperenie etník,
národov či štátov o hegemóniu v strednej Európe, ako aj v Karpatskej
1

Jedným z podnetov na hlbšie skúmanie tejto problematiky v slovenských spoločenských vedách sa stala anketa Mýty, legendy a stereotypy v našich dejinách, ktorú uverejnil časopis História, 2, 2002, č. 4, s. 40 – 41, č. 5, s. 18 – 19. Takým bol aj seriál Slovenská národná mytológia v denníku SME v desiatich pokračovaniach v roku 2003,
ktorý v rozšírenej a doplnenej forme zhmotnila kolektívna monografia 21 autorov
Mýty naše slovenské. Zostavili E. Krekovič, E. Krekovičová, E. Mannová. Bratislava :
Academic Electronic Press, 2005.
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kotline, bolo zároveň bojom o strategickú kontrolu nad podunajským
migračným a komunikačným koridorom, ktorý obojstranne spájal
jednak západ s východom a jednak sever s juhom Európy. Dunaj sa
vinie popri Slovensku síce len na juhozápade, no rozhodujúco spoluvytváral či formoval geopolitický priestor našej krajiny2.
Slováci nikdy neboli početným národom, čo dokumentuje skutočnosť, že tak v minulosti ako aj dnes každý okolitý národ či štát bol a aj
je prinajmenej dvakrát väčší. Historicky i geopoliticky determinujúcou okolnosťou je aj to, že Slovenská republika ako vlasť či suverénny
štát Slovákov sa štátoprávne konštituovala až v 20. storočí. Najmä to je
dôvodom, že v slovenskej minulosti sa veľmi dlho prejavovala absencia vlastnej štátnosti. Navyše, ani v otázke, ktorý štátny útvar možno
považovať za prvý suverénny štát Slovákov, nepanuje konsenzus nielen
vo verejnosti a v radoch predstaviteľov politickej scény, ale ani medzi
samotnými historikmi či právnikmi3.
Na rôznych fórach – v pedagogickom procese, na publicistickej
a vedeckej úrovni – často zdôrazňujem, že významným znakom slovenských dejín je ich viacrozmernosť. Jej spoznanie umožňuje pochopiť, že aj malý národ môže mať vo veľkých dejinách zástoj – spravidla
2

3

KLEIN, Bohuslav: Náčrt geopolitického vývoja Slovenska do začiatku 20. storočia.
In: PEKNÍK, Miroslav a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava : Veda, 2000,
s. 37 – 60.
V prípade vzniku a jestvovania prvých dvoch slovenských republík sa tak stalo v nepriaznivej medzinárodnej politickej situácii; či už to bol rok 1939, keď na nátlak
Adolfa Hitlera Slovenský snem 14. marca 1939 vyhlásil samostatný slovenský štát
(neskôr premenovaný na Slovenskú republiku), alebo rok 1968, keď po augustovej vojenskej intervencii a faktickej okupácii Československa vojskami Varšavskej
zmluvy podľa zákona o česko-slovenskej federácii z 27. októbra 1968 vznikla s účinnosťou od l. januára 1969 Slovenská socialistická republika ako integrálna súčasť
Československej socialistickej republiky. Zo striktne štátoprávneho hľadiska tento
stav fakticky neovplyvnila skutočnosť, že 20. apríla 1990 Federálne zhromaždenie
prijalo nový ústavný zákon o názve spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý znel
Česká a Slovenská Federatívna Republika. Žiada sa pritom poznamenať, že ďalšia
(v poradí tretia či štvrtá), čiže súčasná suverénna Slovenská republika, ktorá vznikla
1. januára 1993, sa však z hľadiska právnej kontinuity k uvedeným predchádzajúcim
republikám nehlási.
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nie je dôležitý, no môže byť zaujímavý. Ak v časovej vertikále slovenských dejín rozoznávame starosloviensky, veľkomoravský, uhorský
alebo česko-slovenský rozmer, potom aj v staroslovienskych, veľkomoravských, uhorských či česko-slovenských dejinách je badateľný slovenský rozmer. Viacrozmernosť našich dejín sa napokon prejavuje aj
v tom, že nie sú len dejinami plebejcov a robotného ľudu, ale že v nich
majú popri Slovákoch a iných menšinách svoje náležité miesto aj dejiny príslušníkov inteligencie, šľachty a šľachtických rodov, významných
osobností a napokon aj všetkých panovníkov, ktorí kedy na území Slovenska vládli4.
Pri pohľade na výklad a chápanie takých kategórií ako dejiny, národ, štát či vlastenectvo si pozorovateľ neraz kladie otázku, kde tkvejú
príčiny a korene myšlienkovej dezorientácie Slovákov? Ako vysvetliť
polarizované či pokrútené pamäte o dlhodobom súžití s Maďarmi
a Čechmi, z novších dejín napríklad o vojnovom slovenskom štáte, Slovenskom národnom povstaní či období komunistického režimu? Hlbšie skúmanie, vnímanie a reflexia vlastnej minulosti pre gro slovenskej
spoločnosti znamená vlastne prechod od amorfných pojmov (kapitalizmus, komunizmus, diktatúra) k celkom konkrétnym otázkam a jasne definovateľným kategóriám, ako sú otázka osobnej zodpovednosti,
respektíve spolupodieľanie sa na perzekúcii politicky nepohodlných
jednotlivcov a skupín (Židia, komunisti, nekomunisti)5.

4

5

Svedectvom toho je napríklad kolektívna monografia SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. Bratislava : Kleio, 1998. Ďalej
pozri DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír: Vojvodcovia. 111 osobností vojenských
dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012.
Historické východiská a skúsenosti slovenskej spoločnosti, jej profilácie a integrácie
v kontexte moderného stredoeurópskeho diania načrtávajú SEGEŠ, Vladimír – SEGEŠ, Dušan: Slowakischer Sonderweg – eine Nation an der Peripherie der Kreuzung
Europas. In: Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung. Schriften des
Zentrum für Europäische Integrationsforschung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Bd. 54. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, s. 83 –
110. Predmetom tejto štúdie je aj genéza a vývoj slovenských mýtov a stereotypov,
ako aj ich renesancia po roku 1989.
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Značná časť slovenskej spoločnosti vrátane istej časti politického
spektra vníma vlastnú minulosť, ako aj vzťahy v štáte a so susednými
krajinami celkom inak ako spoločenskovedné disciplíny. Ľubomír Lipták výstižne definoval slovenské dejiny ako „konflikt politiky a vedy“6.

Dejiny, dejepisectvo, pamäť a politika
Podľa Ivana Kamenca pragmatická politika – bez ohľadu na rozdielnosť svojej ideovej orientácie – vždy hľadala a nepochybne aj v budúcnosti bude hľadať v dejinách, a predovšetkým v ich interpretáciách či
neraz aj dezinterpretáciách, najmä argumenty a zdôvodnenia vlastnej
legitimity a ideológie. Každé politické hnutie, každá politická strana,
sociálna, národnostná či náboženská skupina, každý režim, ale aj jednotlivci, ktorí sa usilujú o moc alebo ju už majú, sa obracajú do histórie. Selektívne z nej vyberajú udalosti i osobnosti, aby ich účelovo interpretovali. V snahe vytĺkať politický kapitál (moc, bohatstvo) sa vždy
akoby nanovo pokúšajú formovať „nového človeka“, jeho myslenie,
a teda aj jeho vedomie – vrátane historického7.
Pri tejto manipulácii s pamäťou sa rodia legendy a antilegendy,
ktoré následne prerastajú do vcelku životaschopných stereotypov či
autostereotypov, plodiacich nové mýty, ktoré sa vďaka rôznym faktorom (žurnalistika, umenie, film, literatúra, propaganda a podobne)
odrážajú aj v historickom vedomí spoločnosti. Problémom identifikácie pojmu historické vedomie, ako na to poukázal Ivan Kamenec,
je skutočnosť, že sa jeho stav zamieňa, ba niekedy úplne stotožňuje
s historickým vedením či presnejšie s historickými znalosťami, teda
s úrovňou poznania či nepoznania základnej faktografie národných,
ako aj všeobecných (svetových) dejín8.

6

7

8

LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Bratislava : Kalligram, 1999, s. 36.
KAMENEC, Ivan: Problémy s identifikáciou historického vedomia. In: Verejná mienka a politika. Historické vedomie slovenskej spoločnosti. Bratislava : Veda, 2006, s. 17.
Tamže, s. 17 – 18.
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Historické vedomie – podobne ako identita – sa viac formuje na
báze emocionálnej než racionálnej. Nezastupiteľnú úlohu tu má tradícia, čiže obrazne povedané „dejiny v našich hlavách“. Profesionálna
historiografia tradície síce spoluvytvára, no práve citovo determinované tradície sa často dostávajú do konfliktu s racionálnymi výstupmi
historického bádania a vedy9.
Kolektívna historická pamäť je heterogénna; jej nositeľmi sú mnohé
subjekty s rozmanitými, neraz protirečivými záujmami, s nerovnakými vedomosťami i skúsenosťami získanými buď osobne alebo v rámci
recipovania pamätí odovzdávaných z generácie na generáciu10.
Historické vedomie nemôže byť jednotné ani jednoliate, nemá ani
pevne ustálené hranice. Nie je to statický stav, ale raz viac, inokedy zasa
menej dynamický, nikdy sa nekončiaci proces, reagujúci na najrôznejšie vplyvy a podnety, ktoré sú úplne nezávislé od vývoja a výsledkov
slovenskej historickej vedy11. V tejto súvislosti nemôžem nespomenúť
aspoň dve zarážajúce, no relevantné črty dnešnej doby, a to, že takmer
vo všetkých oblastiach verejného spoločenského života čoraz viac dominuje povrchnosť, priemernosť, ba až podpriemernosť, a neraz aj neserióznosť. Druhou je zasa fakt, že skutočná veda je pre väčšinu ľudí
nudná, no výmysly a neuveriteľné či konšpiračné príbehy prezentované najmä bulvárnou žurnalistikou ich naopak priťahujú a fascinujú12.

Genéza mýtov, stereotypov a autoobrazov
Národné mýty, legendy, autoobrazy a stereotypy nie sú výhradnou záležitosťou Slovákov. Ich základné podoby nachádzame u každého ná9
10

11
12

Tamže, s. 19.
Na tomto mieste by som chcel poukázať na fenomén viacgeneračnej pamäte, ktorý
v rozsahu neveľkom, no hutnom príspevku podnetne priblížil LIPTÁK, Ľubomír:
Generáciomer... alebo dejiny a jeden ľudský život. Historická revue, 3, 1992, č. 1,
s. 34 – 36.
Tamže.
Tieto myšlienky som okrem iného akcentoval v recenzii SEGEŠ, Vladimír: Dva nepodarky z opisovačskej dielne majstra fušera. Knihy a spoločnosť, 3, 2006, č. 12, s. 7.
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roda, pričom mnohé z nich sú univerzálne. Avšak na Slovensku – ako
na to poukázal Dušan Segeš – nadobudli pod vplyvom historickej skúsenosti a etnickej skladby krajiny často špecifické formy13.
Na margo ich klasifikácie možno spomenúť základnú kostru modelu maďarsko-česko-slovenského hungaristu a filológa Petra Rákosa,
ktorý skonštatoval, že náš vlastný obraz, ako aj obraz iných národov či
etník pozostáva z niekoľkých vrstiev (segmentov). Každý národ si totiž
vytvára obraz o svojej minulosti (imago historiae), obraz o svojom životnom priestore (imago loci), o svojom jazyku (imago linguae), vlastných zvykoch (imago mori) a svojej „misii“, čiže poslaní a historickom
predurčení14.
Stereotypy a náš vzťah k nim výstižne definoval Walter Lippmann,
keď konštatoval: „We are all captives of the pictures in our heads. – Všetci
sme zajatcami obrazov (predstáv), ktoré máme v svojich hlavách.“15
Vznik slovenských národných autoobrazov, stereotypov či mýtov
siaha do čias formovania slovenského národného povedomia. Boli
rozšírené v úzkom kruhu slovenských vlastencov, elity, a taktiež v prostredí amerických Slovákov. Žiada sa pritom podotknúť, že národné
mýty, autoobrazy a najmä úsudky sú potrebné pre základnú orientáciu každého jednotlivca. Len ťažko by sa dal nájsť národ, respektíve
etnikum, ktoré by nemalo svoje mýty. Rozhodujúce je však to, do akej
miery ovplyvňujú celkový obraz vlastnej minulosti, a či nie sú prevažujúcim, alebo v mnohých aspektoch výlučným faktorom16.
V zásade možno rozlíšiť dva typické príklady, ktoré vyjadrujú veľkú
nerovnováhu vo vnímaní minulosti v slovenskej spoločnosti. Prvý je

13

14
15

16

SEGEŠ, Dušan: Reflexie o minulosti v slovenskej spoločnosti – problém mýtov a autostereotypov. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava : Veda, 2006,
s. 48 – 52.
RÁKOS, Petr: Mravuprosté epištoly : ni kázání, ni kárání. Praha : Karolinum, 2002.
LIPPMANN, Walter: Public Opinion. New York : Harcourt, Brace and Co., 1922.
Citát z prvej kapitoly knihy The World Outside and the Pictures In Our Heads. Dostupné na: http://www.podmonkeyx.com/article.asp?Titles=150.
SEGEŠ, Dušan: Reflexie o minulosti v slovenskej spoločnosti – problém mýtov a autostereotypov. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava : Veda, 2006,
s. 49.
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príkladom negatívneho postoja k vlastnej minulosti a pôvodu, možno ho označiť ako sebapodceňovací obraz (mentálna malosť). Druhý
z mýtov je prejavom sebapreceňovania (mentálne velikášstvo).

Podoby sebapodceňujúcích autoobrazov
Podoby sebapodceňovacích autoobrazov sa dajú zhrnúť do hesiel:
„Sme národom plebejským“, respektíve „Sme národom bez dejín“ alebo „Nie sme historickým národom“, „Každý nám len ubližoval či ubližuje“.
Mýtus o Slovákoch ako plebejskom národe sa tešil a v časti slovenskej spoločnosti vlastne aj naďalej teší veľkej obľube. Jeho vznik v prvej
polovici 19. storočia bol odpoveďou na neuspokojivú spoločenskú situáciu Slovákov čeliacich celoplošnému maďarizačnému a asimilačnému tlaku. Presvedčivosť mýtu rástla úmerne so zvyšujúcim sa národnostným útlakom a maďarizáciou, ktoré boli nespochybniteľným
faktom. Útlak stelesňoval cudzí mocipán, ktorého protipólom bola pospolitá spoločnosť, slovenský ľud so svojimi zvykmi a obyčajmi, čo akcentujú romantické myšlienky o „ľudovej kultúre“, o „čistote a originalite jazyka“, o „čistote a civilizáciou neskazenom vidieku“ a prototypy
– kultúrne identifikačné kódy slovenského „pastiera“, „baču“ a „dobrého zbojníka“, a to aj napriek tomu, že tradičná ľudová kultúra Slovenska bola roľnícka, a nie pastierska.17
Keďže mocipán ako symbol útlaku bol zároveň hlavným nositeľom
súvekých modernizačných trendov, odzrkadlilo sa to na vzťahu slovenskej spoločnosti ku kapitalizmu, liberalizmu a prvkom moderny,
ktoré považovala za cudzie. Plebejskosť tak nadobúdala antimoderný
náboj, čo skomplikovalo neskorší vzťah Slovákov k univerzálnym európskym hodnotám a modernizačným trendom. Konflikt najvýraznejšie vystupoval tak, že sa dávali do protikladu hodnoty a vlastnosti.

17

Bližšie pozri KREKOVIČOVÁ, Eva: Mýtus plebejského národa. In: Mýty naše slovenské. Bratislava : Academic Electronic Press, 2005, s. 86 – 93.

102

Vladimír Segeš

Protikladom mesta – čiže pomyselného „molochu“ – bola nedotknutá
dedina, majere, kopanice; protipólom fabrík vybudovaných vo väčšine
za cudzí kapitál bol romantický a čistý krajobraz vidieka18.
Protikladom individualizmu a s ním spojeného životného štýlu bol
kolektivizmus, rodinná a susedská solidarita. Práve tieto väzby, spojené
s rurálnym (vidieckym či dedinským) charakterom slovenskej spoločnosti sa osvedčili ako efektívne obranné mechanizmy proti vonkajším
tlakom – v 19. storočí asimilačným, a v 20. storočí proti úsiliu ľudáckej
a následne komunistickej diktatúry preniknúť do všetkých sfér spoločenského a súkromného života.
S mýtom plebejskosti úzko súvisí stereotyp o tisícročnom raz maďarskom, inokedy zasa panskom útlaku, a napokon aj populárnosť Jánošíka19.
Po roku 1948 prešiel autoobraz plebejskosti zvláštnou metamorfózou. Podstatnou mierou k tomu prispela marxistická ideológia
a skutočnosť, že pozornosť komunistickej štátnej moci sa sústredila do
bližšie neurčenej budúcnosti. Dávala občanom „ľudovodemokratickej“ a neskôr „socialistickej“ republiky perspektívy, ktoré boli čisto deklaratívne a iluzórne. Polarizovala „temnú“ minulosť so „svetlou“ budúcnosťou, respektíve „svetlým zajtrajškom“. Pod vplyvom tejto manipulácie sa dejiny Slovákov zlievali do súvislého príbehu spoločenského
útlaku. Ako priam cnostná vlastnosť Slovákov sa do popredia dostávala ich bieda, vykresľovali sa ako obete permanentnej nespravodlivosti,

18

19

SEGEŠ, Dušan: Reflexie o minulosti v slovenskej spoločnosti – problém mýtov a autostereotypov. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava : Veda, 2006,
s. 50. Podrobnejšie pozri SEGEŠ, Vladimír – SEGEŠ, Dušan: Slowakischer Sonderweg – eine Nation an der Peripherie der Kreuzung Europas. In: Mitteleuropa. Politische Kultur und europäische Einigung. Schriften des Zentrum für Europäische
Integrationsforschung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Bd. 54.
Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, s. 91 – 98.
Mýtus o tisícročnom maďarskom útlaku analyzuje FINDOR, Andrej: Tisícročná poroba? In: Mýty naše slovenské. Bratislava : Academic Electronic Press, 2005, s. 71 –
76. Z početnej literatúry o jánošíkovskom mýte pozri HLÔŠKOVÁ, Hana: Národný
hrdina Juraj Jánošík. Tamže, s. 94 – 103.
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urážok a bezprávia.20 Komunistický slogan „Proletári všetkých krajín
spojte sa!“ dával výkladu o biede Slovákov punc cnosti a mravnosti.
Výklad slovenských dejín v období komunistického režimu sa vytrhol z časového a priestorového kontextu, marginalizovalo sa európske
kultúrne dedičstvo. Minulosť Slovákov a dejepis ako vyučovací predmet propagujúci jej pokrivený obraz zároveň narážali na rastúci nezáujem podstatnej časti slovenskej spoločnosti. Školský dejepis sa stal
nepopulárnym predmetom.
Priamym dôsledkom tohto vývoja sa stala aj skutočnosť, že zdravý
spoločenský optimizmus ako relevantný fenomén neprenikol do kolektívneho vedomia Slovákov21. Pri pokuse o istú diagnózu súčasnej slovenskej spoločnosti a berúc do úvahy pretrvávajúce stereotypy, možno
si položiť oprávnenú otázku, či relatívne vysoká miera spoločenskej
akceptability voči trestnej činnosti (hospodárska kriminalita, privatizačné podvody a škandály, korupcia) nesúvisí s tým, že naším najpopulárnejším národným a ľudovým hrdinom dodnes zostáva zbojník
Juro Jánošík. Je nepochybne symptomatické, že keď roku 2013 Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa vo Freiburgu
zorganizoval vedecké sympózium vôbec prvýkrát venované Slovensku,
dal mu názov Jánošík & Co – Alte und neue Bilder von der Slowakei22.
Populárnosť Jánošíka a jánošíkovského mýtu sa dodnes ako politický inštrument využíva aj vo sfére každodennej politiky nielen doma,
ale aj v zahraničí. Svedčí o tom napríklad pozadie citátu „Jánošík bol
prvý socialista“. Tento viacnásobný citát slovenského politika Roberta
Fica okrem iného odznel aj na jeho stretnutí s Tonym Blairom v Londýne 18. 4. 2006 v sídle predsedu britskej vlády. Tlačový úrad Downing
Street ani tlačový úrad Labouristickej strany v Londýne vtedy nezve20

21

22

SEGEŠ, Dušan: Reflexie o minulosti v slovenskej spoločnosti – problém mýtov a autostereotypov. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava : Veda, 2006,
s. 50.
SEGEŠ, Vladimír: Za zdravý spomienkový optimizmus. Historická revue, roč. 9,
1998, č. 9, s. 1.
Súbor príspevkov v podobe 10 vedeckých štúdií vyšiel pod názvom „Jánošík & Co“.
Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Schriftenreihe des Instituts für
Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa. Band 15. Münster : Waxmann, 2015.
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rejnili o stretnutí správu pre médiá. Podľa oficiálnej správy slovenskej
sociálnej demokracie: „O dobrú náladu na stretnutí sa postaral aj ,jánošíkovskýʻ opasok, ktorý Robert Fico podaroval Tonymu Blairovi so
slovami, že patril prvému ľavičiarovi na Slovensku, ktorý bohatým bral
a chudobným dával.“23 Podľa Ficovho vyjadrenia Blair sa potešil nielen
daru na pamiatku, ale aj jeho „definícii“. V rovnakej či modifikovanej
podobe Robert Fico – nielen ako opozičný politik, ale aj ako premiér
– vyslovil tento výrok viackrát, dokonca s tým, že Juraj Jánošík je veľkým vzorom jeho vlády.

Podoby sebapreceňujúcich autoobrazov
Druhý z mýtov – sebapreceňujúci autoobraz o Slovensku je prejavom
osobitého, no nereálneho velikášstva. Možno ho klasifikovať ako „útek
dopredu“ pred komplexom menejcennosti, prameniaceho z chápania
vlastnej minulosti. Prezentuje Slovensko ako „srdce Európy“, či tiež
dôležitú „križovatku“ alebo európsky „most“. Niekdajší slovenský premiér Vladimír Mečiar videl a vyhlasoval Slovensko za „Švajčiarsko východnej Európy“.
Po roku 1989 možno hovoriť o renesancii sebapreceňovacích autostereotypov. Nadväzovali na mýty či utkvelé predstavy staršieho dáta,
ako napríklad vnímanie Tatier ako pravlasti všetkých Slovanov. Svoju
úlohu tento mýtus zohral aj v myšlienke slovanskej vzájomnosti. Vo
veľkej časti slovenskej spoločnosti má živnú pôdu mýtus o starobylosti
a sláve slovenského národa24, no aj predstava o Slovensku, respektíve
území obývanom Slovákmi, ako o križovatke Európy. Avšak obyvatelia
dnešného územia Slovenska v minulosti svoju krajinu nevnímali ako
stred väčšieho geopolitického priestoru. Ľubomír Lipták dokonca pri23

24

Dostupné na: http://www.strana-smer.sk/351/r-fico-rokoval-s-t-blairom (navštívené 18. 4. 2006).
Bližšie pozri STEINHÜBEL, Ján: Odkedy môžeme hovoriť o Slovensku a Slovákoch.
In: Mýty naše slovenské. Bratislava : Academic Electronic Press, 2005, s. 24 – 29;
TURČAN Vladimír: Pribina a Svätopluk – slovenskí veľmoži? In: Mýty naše slovenské. Bratislava : Academic Electronic Press, 2005, s. 30 – 35.

105

Studia Academica Slovaca 48/2019

rovnal Slovensko k ostrovu, ktorý nebol živnou pôdou progresu v európskej škále, ale naopak, stál v ceste dejinným prúdom25.
Slovensko nie je jediným „srdcom“ Európy a ani obec Krahulce nie
je jediným „stredom“ Európy. Podobný fenomén možno nájsť u Poliakov, Bielorusov, Ukrajincov či Litovčanov. V zápase o to, ktorá krajina
je stredom Európy, nejde o presné výpočty geografického stredu, ale
v prvom rade o symbolickú záležitosť. Je to vec prestíže.
Najmä pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ sme boli svedkami akéhosi rituálneho zápasu o miesto v strede Európy. Išlo o úsilie
o pozitívnu diskrimináciu voči iným kandidátskym krajinám, o predvádzanie vlastného stredoeurópanstva. Nemalo by byť pre Slovákov
hanbou priznať si, že naša krajina v minulosti ležala na periférii modernizačných trendov. Pri pohľade na čoraz rastúci počet investícií
svetových automobiliek a často neskrývaný obdiv až závisť našich susedov nie je vylúčené, že sa zrodí, a vlastne sa už zrodil nový stereotyp
Slovenskej republiky ako stredoeurópskeho „tigra“ automobilového
priemyslu z počiatku 21. storočia26.

Reflexia kľúčových udalostí našich dejín v 20. storočí,
čiže záverečné zamyslenie
Slovensko v 20. storočí zažilo viacero prelomových politických udalostí a zásadných historických zmien, ktoré sa viažu hlavne na roky 1918,
1938, 1939, 1944, 1945, 1948, 1968, 1989, 1993. Každá z týchto udalostí
je nielen predmetom historickej reflexie, ale aj súčasťou heterogénnej
tradície; má či mala svojich súčasníkov, zostala v ich pamäti, zaznamenaných či nezaznamenaných spomienkach i spomínaniach; mnohé
z nich však zahalil závoj zabudnutia spolu s ich nositeľmi, keďže mnohí
z nich už nie sú medzi nami.
25

26

LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Bratislava : Kalligram, 1999, s. 36.
Poukázal na to SEGEŠ, Dušan: Reflexie o minulosti v slovenskej spoločnosti – problém
mýtov a autostereotypov. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava :
Veda, 2006, s. 51.
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Najmä zákerná vojenská invázia v auguste 1968 a následná okupácia našej krajiny nastolila pred mojou generáciou nové otázky, okrem
iného aj pravdy a lži, keď z okupácie sa oficiálne stala „bratská pomoc“.
Pri reflexii študentských rokov (1968 – 1973) musím spomenúť aj to,
že sme postupne pociťovali, ako sa mení doba a v nej aj niektorí ľudia.
Keď sme nastúpili na univerzitu, hoci bolo už po auguste 1968, vládol
tam ešte duch obrodenia a otvorenosti. Keď sme promovali, takzvaná
normalizácia (v skutočnosti abnormalizácia) a konsolidácia (v skutočnosti demoralizácia) pomerov spoločnosti boli už v plnom prúde, čo
náš vtedajší najobľúbenejší pedagóg Jozef Novák jadrne vyjadril slovami: „Kolegovia, proti vetru sa Pravda čítať nedá.“
A práve tieto kľúčové udalosti, v ktorých Slováci ťahali skôr za
kratší povraz a museli sa podriaďovať vôli silnejších, evokuje otázku:
Aké možnosti mali a majú malé národy v historickom procese a civilizačnom vývoji? Jeden z možných scenárov som načrtol na kongrese vojenskej histórie v Amsterdame roku 2010: môžu lavírovať medzi
dobrovoľnou alebo nanútenou poslušnosťou a podriadenosťou voči
väčším a silnejším mocnostiam; v podriadenosti či vo vazalstve môžu
čakať na blahosklonnosť alebo oslabenie svojho pána, seniora, protektora či tzv. staršieho silnejšieho „brata“; v príhodnej, pritom však veľmi
zriedkavej chvíli sa môžu zbaviť doterajšieho jarma a uzavrieť spojenectvo s iným, zväčša však opäť omnoho silnejším protektorom.
Toto historické perpetuum mobile malých národov, a teda aj Slovákov, je sprevádzané syndrómom výberu či voľby medzi väčším a menším zlom, teda nie medzi dobrom a zlom. To bol aj prípad Slovenska
a jeho politických predstaviteľov v moderných dejinách27. Fenomén
a tragika menšieho zla by si zaiste zaslúžili väčšiu pozornosť, presahujú
však rámec tohto príspevku.

27

SEGEŠ, Vladimír: Militärische Aufstände der Slowaken. Ziele und Möglichkeiten einer
kleinen Nation. In: Insurgency and Counterinsurgency: Irregular Warfare from 1800
to the Present. XXXVI. CIHM Congress 29 August – 3 September 2010 Amsterdam.
Hague : Netherlands Institute of Military History, 2011, s. 332.
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Radošinský naivný fenomén
– Štepkova cesta k človeku
Juliana Beňová
Abstract

The Radošina Naive phenomenon: Štepka’s road towards humans
In the 1960s, a theatrical phenomenon was born in the village of Radošina. Stanislav
Štepka, a young student of Slovak, founded an amateur theatre in his native village
(the first play premiered on 25 December 1963), which has been operating successfully
on the Slovak theatrical scene for more than half a century. The Radošina Naive
Theatre, which later gradually transformed into a professional group, is an authorial
theatre with original poetics, and Štepka is the exclusive author of the showcased
plays. During the theatre’s first years of existence, Štepka worked as an author, actor,
literary manager, scenographer, and director. At the core of Štepka’s works lies the
belief that serious topics should be narrated with humour and by seeing the bigger
picture. Štepka particularly used this approach in the era of socialism, when he fought
against totalitarian practices through theatrical endeavour. His plays are a reflection
of the contemporary world. He often deals with serious social problems and unveils
the depth and complexity of human beings. Stories that appear to be “naive” at first
glance deal with exposed ethical and civic issues and feature a characteristic humour,
the author’s leniency towards human weaknesses, self-deprecation, and a unique use
of language (including the Western Slovak dialect).
Keywords: theatre of small stage forms, the Radošina Naive Theatre, the playwright
Stanislav Štepka

Malé javiskové formy
Cesta človečinou. Aj tak možno nazvať 56 rokov existencie Radošinského naivného divadla, jedinečného fenoménu, ktorý v slovenskej
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divadelnej tradícii nemá obdobu. Na začiatku (dnes už dlhej a úspechmi vydláždenej) divadelnej cesty stálo mladícke nadšenie devätnásťročného študenta Pedagogickej fakulty v Nitre, slovenčinára Stanislava
Štepku, ktorý sa rozhodol v rodnej dedine založiť divadlo. Snáď najviac sa nechal inšpirovať vtedy etablujúcou sa a populárnou produkciou divadiel malých javiskových foriem, ktoré sa začali objavovať už
koncom päťdesiatych rokov 20. storočia v českom prostredí a neskôr
aj na Slovensku. Išlo o nový typ divadiel, ktoré dostali názov – ako antonymum k veľkým divadlám – malé divadlá. Väčšinou tieto divadlá
pôsobili na malých javiskách, v študentských domovoch, v adaptovaných malých sálach, v komorných, improvizovaných priestoroch a od
štátnych divadiel ich odlišovalo to, že „priniesli do svojho repertoáru
nové tóny, vyjadrovali nový, iný životný pocit a ignorovali v podstate
ideologizujúce témy“1. Išlo najmä o uvádzanie alternatívnych a okrajových divadelných žánrov, medzi ktorými dominovali kabaret, kabaretná hra, estráda, ale aj divadlo poézie, s cieľom vymedziť sa oproti
oficiálnym, kamenným divadlám v rovine estetickej i tematickej. Tieto
malé javiskové formy odmietali postupy tradičnej činohry a nahradzovali ich princípom montáže, prelínaním žánrov, zaraďovaním hudby
(blues, rock and roll, jazz) a poézie, pričom sled javiskových obrazov sa
opieral najmä o prvky metaforizácie, asociatívnosti, paródie. Na javisku
sa objavil aj odlišný prístup k publiku. Herci v malom priestore mali
k divákovi bližšie nielen fyzicky, ale aj spôsobom práce – herecký prejav
smeroval k bezprostrednosti, prirodzenosti a civilnosti, bol neformálny,
bez pátosu a hereckých klišé, staval na recesii, humore a hovorovej reči2.
Očarený a inšpirovaný malými javiskovými formami zakladá študent Stanislav Štepka v decembri 1963 v rodnej obci Radošina divadlo,
1

2

ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 457.
Najväčší rozmach zaznamenali u nás divadlá malých javiskových foriem v 60. a 70.
rokoch 20. storočia, kedy v Česku vznikli divadlá Semafor, Divadlo na zábradlí, Rokoko, Činoherní klub, Divadelní studio v Ústí nad Labem, Ypsilonka v Liberci a na
Slovensku divadlá Horizont, bratislavská Tatra revue, Divadlo poézie a mnohé ďalšie.
Podrobne o divadlách malých javiskových foriem na Slovensku pozri ŠTEFKO, Vladimír: Malé javiskové formy – zrod alternatívneho divadla? Javisko, 39, 2007, č. 2, s. 2 – 4.
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ktoré sa neskôr zmenilo na profesionálny divadelný súbor. V divadle
malých javiskových foriem uvidel zrazu jedinečnú príležitosť, ako z javiska hovoriť to, čo si myslí a čo skutočne chce. K spolupráci vyzval
vedúceho radošinskej kapely Lux Ľudovíta Machoviča a už 25. decembra 1963 uviedli v miestnom kultúrnom dome Štepkovu prvú satirickú kabaretnú hru Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z. Avšak po
premiére obecenstvo prebralo na seba atribút z prvotiny – ostalo nemé
a chladné – nekonvenovala mu forma ani obsah nových umeleckých
pokusov, nebolo zvedavé na mladícke mentorstvo. Hra sa dožila len
štyroch repríz. Prvotný neúspech a stratu ilúzií opísal Štepka po rokoch takto: „Po prvej hre Nemé tváre mi bolo trpko, sklamal som radošinských divákov, asi najviac moju matku. Veď akoby vtedy na Božie
narodenie v roku 1963 v radošinskom kultúrnom dome z javiska nemí
hovorili k hluchým... Zariekol som sa: nebudem robiť malé javiskové
formy, budem sa venovať publicistike a poézii.“3 Plánované predsavzatie však splnil len čiastočne. Písal básne, glosy a reportáže do novín,
za poéziu získal dokonca aj celoslovenské ocenenie. Avšak stále ho
to ťahalo k divadlám malých javiskových foriem a k písaniu hier pre
vlastné divadlo. Počas povinnej vojenskej služby v Prachaticiach (Česká republika) sformoval súbor a napísal kabaretný titul Pitva, ktorý
mal premiéru 22. mája 1966 v Mestskom divadle v Prachaticiach. Hra
o absurdite v československej ľudovej armáde a vojenské reminiscencie
rozbehli šnúru úspešných predstavení doma i v zahraničí. Po návrate
z vojenčiny začal Štepka hľadať v Radošine a okolí hercov a herečky do
budúceho divadla a formovať súbor. Hra Pitva4 mala v Radošine premiéru 26. marca 1967 a odštartovala fascinujúcu divadelnú cestu vtedy
ešte amatérskych radošinských divadelníkov.
V radošinskom Klube mladých vyrástlo komorné divadielko pre
tridsaťdva divákov. Jeho umelecký súbor tvorili učiteľka Oľga Májovská,
krčmár a gitarista Jozef Vičan, klampiar Miroslav Siget a učiteľ Stanislav

3

4

ŠTEPKA, Stanislav: Predpoveď na zajtra : Dve správy o mojom dvadsiatom storočí
(s predpoveďou na zajtra). Bratislava : Divadelný ústav, 2013, s. 17.
Divadelná hra Pitva (1966) bola ocenená ako text a stojeden repríz napovedá aj
o diváckom úspechu.
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Štepka. Už pri prvých inscenáciách bolo možné pozorovať hlavné poznávacie znaky Štepkovej divadelnej poetiky, ktorými sú dodnes najmä
irónia, humor, „človečina“, miestny dialekt, osobitá hudba a piesne, špecifický herecký prejav. Zakladateľ divadla Stanislav Štepka bol ovplyvnený tvorbou pražských „maloformických“ divadiel (najmä Semaforom
Jiřího Suchého), ale k tomu „svojmu“ pridal ešte „optiku ľudového, naivného divadla, ako ho zažil v rodnej Radošine“5. Dominujúca insitnosť
predvádzaných príbehov sa javila ako nesmierne produktívna, vďaka
nej odhaľoval autor dobové spoločenské anomálie v novej estetickej podobe a scénickej forme. Ukazuje sa, že Štepkovo trojročné tvorivé mlčanie malo napokon zmysel, veď po ňom prišli nesmierne úspešné hry,
každý rok jedna – v roku 1968 to bola hra Z duba padol, oddýchol si (51
repríz), o rok neskôr Pŕŕŕ (50 repríz)6 a v roku 1970 sa na javisku objavili
dnes už kultové diela Jááánošííík (501 repríz)7 a v roku 1971 Človečina
(344 repríz)8. Je dôležité pripomenúť, že takýto počet repríz dosiahlo
divadlo v podmienkach, keď takmer každú z hier sprevádzalo odmietnutie nadriadených schvaľovacích orgánov a nad mnohými vystúpeniami visel nápis „neschválené“9. K jedným z nariadení štátnych orgánov
patrilo aj oznámenie (datované 1. marca 1971) z vtedajšieho Okresného
výboru socialistického zväzu mládeže o zákaze používať pôvodný názov
Slovenské naivné divadlo. Radošinskí divadelníci tak začínajú vystupo5

6

7

8

9

ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 459.
Hra Pŕŕŕ hovorila o dobe, keď sa ľudia „zabudli“ a zmenili sa na stádo, nad ktorým
bič plieska. V roku 1969 inscenácia Pŕŕŕ zvíťazila na prestížnom Celoslovenskom
festivale kabaretných divadiel v Poprade.
V roku 1970 opustil Stanislav Štepka miesto učiteľa na základnej škole v obci Bojná
a odišiel do Bratislavy, kde sa stal redaktorom Učiteľských novín. V redakcii sa stretol
s Milanom Markovičom a spoločne pripravili inscenáciu dnes už legendárnej hry
Jááánošííík. Hra mala premiéru 14. novembra 1970 v radošinskom Klube mladých.
Hra mala premiéru v Štepkovej réžii 14. novembra 1971 (do roka a do dňa od Jááánošíííka) v Klube mladých v Radošine. Bratislavská premiéra kultovej Človečiny sa
konala v A-divadle (Divadle Za rampami).
V roku 1969 odohrali radošinskí divadelníci ukážky z inscenácie Pŕŕŕ pred pracovníkmi Okresného národného výboru v Topoľčanoch a od tej chvíle mali zákaz účinkovať v Topoľčianskom okrese.
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vať pod názvom Radošinské naivné divadlo (RND) a špecifickým obsahom i formou zapĺňajú už rozvinutú sieť slovenských divadiel.
Vzniku a etablovaniu divadla s osobitým umeleckým smerovaním
– „maloformátové“, amatérske, autorské – nepochybne dopomohli aj
výrazné spoločensko-politické premeny, ku ktorým v Československu došlo v šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Zmiernenie politického napätia, značná liberalizácia, uvoľnenie
v oblasti cenzúry a odbúravanie schematizmu vplývali na umeleckú
tvorbu v profesionálnych i amatérskych divadlách v rovine formy i obsahu. Na javiská sa dostávala moderná európska dramatika, modelová i absurdná dráma, nové divadelné formy a žánre, otvárali sa dvere
experimentu v oblasti témy i výrazu. Z dôvodu značnej presýtenosti
„kamenným“ divadlom (známy repertoár, konvenčný umelecký prejav) sa začínalo dariť rôznorodým nekonvenčným a experimentálnym
aktivitám, čo napokon vyústilo do vzniku nových divadelných súborov
a divadiel. Slovenské divadlo prešlo etapou „výrazného záujmu divadelných tvorcov o prácu v experimentálnych podmienkach štúdiových
divadiel, kde došlo k zásadnej reorganizácii divadelného priestoru“10,
s čím súviseli aj zmeny hereckého prejavu (zjavný posun k autenticite
a prirodzenosti). V takejto situácii sa na divadelnej mape Slovenska
etablovalo nové autorské divadlo, ktoré sa postupne transformovalo na
jedno z progresívnych slovenských profesionálnych divadiel.

Radošinské naivné divadlo
Radošinské naivné divadlo začínalo v rámci divadiel malých javiskových
foriem ako amatérske divadlo a rovnako ako mnohé iné súbory sa stretávalo „s politickou nevôľou, so zákazmi a obmedzeniami jeho činnosti“11,
čo viedlo k striedaniu hracích priestorov, no najmä k častému hrávaniu

10

11

Podrobne v štúdii MAŤAŠÍK, Andrej: Slovenské herectvo na prelome tisícročí – odklon
od mimetického princípu divadelnej tvorby. Slovenské divadlo, 58, 2010, č. 2, s. 143.
ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 459.
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„na čierno“. Úspešné hry, akými boli Jááánošííík, Človečina či Alžbeta
Hrozná alebo KRW STORY12, uvádzali v bratislavskom A-divadle, v Divadle u Rolanda, v Divadelnom klube mládeže na Sibírskej ulici, v Klube
spojov, v PKO, no najmä na vysokoškolských internátoch, kde nebolo
potrebné predkladať povolenie na predvádzanie hry. Predovšetkým na
javiskách vysokoškolských internátov mali repliky, ktoré z javiska zneli,
najmä „humorný či politický podtext a skoro vždy mohutný ohlas“13.
Vysokoškolské internáty zrodili i pokrstili radošinské divadlo.
Prvé oficiálne predstavenie organizované štátnou umeleckou agentúrou Slovkoncert odohrali radošinci v auguste 1979 a už v zime toho
istého roku sa divadlo presťahovalo z Klubu spojov do bratislavského
Parku kultúry a oddychu (PKO), v ktorom od 7. januára 1980 pravidelne účinkovalo desať rokov. Najúspešnejšie hry RND začali vychádzať aj
na dlhohrajúcich platniach, čím sa radošinský fenomén priam bleskovo
dostal medzi širokú verejnosť. K popularite súboru nepochybne prispievali aj knižné vydania Štepkových drám – ako prvá vyšla vo vydavateľstve Tatran v roku 1983 kniha Radošinské naivné divadlo, ktorá obsahuje
hry Jááánošííík, Človečina a Slovenské tango, s doslovom Ivana Kusého
a s ilustráciami Svetozára Mydla, a za ňou nasledovali ďalšie publikácie14.
12

13

14

Hra Alžbeta Hrozná alebo KRW STORY mala premiéru 11. januára 1975 v réžii Jaroslavy Havettovej a dosiahla 217 repríz.
ŠTEPKA, Stanislav: Predpoveď na zajtra : Dve správy o mojom dvadsiatom storočí
(s predpoveďou na zajtra). Bratislava : Divadelný ústav, 2013, s. 18.
Divadelná činnosť Radošinského naivného divadla a hry Stanislava Štepku sú zachytené vo viacerých knižných publikáciách: Radošinské naivné divadlo (hry Jááánošííík, Človečina, Slovenské tango; Bratislava : Tatran, 1983); Tri správy (hry Ako sme
sa hľadali, Ako bolo, Ako som vstúpil do seba; Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989);
Radošinské naivné divadlo II (hry Kúpeľná sezóna, Svadba, Čierna ovca, Pavilón B,
O čo ide; Bratislava : Tatran, 1989); Tri sny (a doslov do snov) – kniha obsahuje hry:
Loď Svet, Pokoj domu tomuto, Delostrelci na Mesiaci a Štepkovu esej s názvom Doslov do snov (Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1993); Otcovské znamienka alebo Sedem naivných hriechov (publikácia obsahuje sedem hier: Ženské oddelenie, Vygumuj
a napíš, Lás-ka-nie, Materské znamienko, Kino Pokrok, Tata, Konečná stanica; Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1998); Kronika komika 1 (päť prvých hier RND: Nemé
tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z, Pitva, Z duba padol, oddýchol si, Pŕŕŕ a Jááánošííík ako aj príbehy o hrách, dokumenty, listy a fotografie o štyridsiatich sezónach
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Štepkove hry začali inscenovať aj na iných profesionálnych javiskách,
nielen na scéne RND. Divadlo pre deti a mládež v Trnave uviedlo 23.
januára 1981 v réžii Juraja Nvotu hru Ako som vstúpil do seba a 27. marca 1981 Štátne divadlo Košice predstavilo autora Stanislava Štepku hrou
Slovenské tango v réžii Martina Petericha. Jubilejný večer k dvadsiatemu výročiu vzniku RND sa neobišiel bez vzácnych hostí – radošincov
poctili návštevou Jiří Suchý, Milan Lasica, Július Satinský, Jan Burian
– a hudobné čísla predviedol Originální Pražský Synkopický Orchestr.
Z nepochybne zaujímavých produkcií divadla možno vydeliť tie,
ktoré sa uskutočnili mimo domovskej scény a orientovali sa na početné publikum. K takým možno zaradiť aj veľkolepé výtvarno-divadelné
podujatie v Terchovej pod názvom Pocta Jááánošíííkovi alebo Generálka na 500. reprízu (1986), ktoré pripravili Stanislav Štepka a výtvarník Alex Mlynarčík či kultúrno-spoločenskú akciu nazvanú Šíny do
Radošiny (jún 1989), počas ktorej sa pred 12 500 divákmi na radošinskom futbalovom štadióne uskutočnil netradičný koncert RND a jeho
hostí. Okrem vystúpení v domácom prostredí absolvovali radošinci aj
množstvo zájazdov za hranice Slovenska. Kým do roku 1989 vystupovali najmä v susednom Česku, neskôr uskutočnili viaceré zájazdy do
Európy i do zámoria. V roku 1990 sa predstavili vo viedenskom divadle Freie Bühne a v novembri toho istého roku sa vydali na prvý záRND v rokoch 1963 – 2003; Bratislava : Ikar, 2003), Kronika komika 2 (päť hier
RND: Človečina, Alžbeta Hrozná, Hrob lásky, Rozprávka o tom, ako žijeme dodnes,
ak sme nepomreli, Slovenské tango ako aj príbehy o hrách zo sedemdesiatych rokov,
dokumenty a fotografie; Bratislava : Ikar, 2004), Kronika komika 3 (desať hier RND:
Kúpeľná sezóna, Svadba, Čierna ovca, Nevesta predaná Kubovi, Pavilón B, O čo ide,
Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Loď Svet, Vygumuj a napíš a autorské rozprávanie
o osemdesiatych rokoch v RND, dokumenty a fotografie; Bratislava : Ikar, 2005)
Kronika komika 4 (jedenásť hier RND: Pokoj domu tomuto, Lás-ka-nie, Delostrelci na
Mesiaci, Hostinec Grand, Dohoda možná, Materské znamienko, Kino Pokrok, Tata,
Konečná stanica, Ako som vstúpil do seba, Včela v zime a príbehy o hrách a o súbore
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, dokumenty, recenzie, fotografie, listy; Bratislava : Ikar, 2006) a zatiaľ posledná Kronika komika 5 zachytávajúca činnosť divadla
v rokoch 2000 – 2009 (sedem divadelných hier RND: Súpis dravcov, Ako sme sa
hľadali, Generál, Hra o láske, Stvorenie sveta, Niekto to rád slovenské, Mám okno
a záznamy, recenzie, fotografie; Bratislava : Ikar, 2012).
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morský zájazd do Kanady a USA. S mimoriadnym úspechom odohrali
predstavenia medzi Slovákmi v srbskej Vojvodine, v Starej Pazove, Kovačici a v Báčskom Petrovci, v máji roku 1993 zahrali pred talianskymi
divákmi a slovenskými rodákmi v Ríme a v roku 2002 divadlo vystúpilo na zimnej olympiáde v Salt Lake City a v Las Vegas.

Dramatická tvorba Stanislava Štepku
Prajné obdobie tvorivej klímy konca šesťdesiatych rokov 20. storočia
predstavovalo akýsi základný stavebný kameň neskorších úspechov
Radošinského naivného divadla – pôvodne autorského divadielka malých foriem. Autorské divadlo umožňovalo mladým ľuďom „realizovať
v tvorivej atmosfére svoj generačný názor na deformujúcu sa spoločnosť, ktorej začali nastavovať pokrivené zrkadlo“15, čo Štepka uskutočňoval najmä poetizujúcou iróniou i sebairóniou, spoločenskou satirou
a vzácnym (často až čiernym) humorom, ktorými si ako autor i režisér
získaval divákov a znepokojoval cenzorov. Hry Stanislava Štepku odhaľovali dobové anomálie a problémy v novom svetle, vo svetle „frapujúco jednoduchom, zbavenom nánosov konvencií v zobrazovaní“16
a prinášali vždy živé, aktuálne témy, čo im zabezpečovalo výraznú rezonanciu u publika. Zámerom autora i režiséra bolo najmä prvkami humoru, irónie, satiry i paródie v spojení s poetickými piesňami a často aj
odvážnymi scénickými nápadmi vylepšovať (či dokonca zachraňovať)
okolitý beznádejný spoločenský systém a usilovať sa o jeho premenu.
Kým Štepkove prvé hry boli reakciou na deformácie politického, spoločenského i umeleckého charakteru, v neskorších sa usiloval preniknúť
k podstate týchto deformácií, hľadať ich príčiny a ukazovať dôsledky.
Pri čítaní jeho hier v časovom slede prídeme k zaujímavému poznaniu
– v počiatočnom období tvorby sa autor opieral najmä o iróniu a sati15

16

PODMAKOVÁ, Dagmar: Od veľkých obrazov k minimalizmu, od farebnosti k priemeru v „postmodernej“ slovenskej réžii. In: Proces rozvoja divadelnej réžie po roku
1989. Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2012, s. 51.
ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 459.
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ru, ktorú uplatňoval v ostrej kritike spoločenských javov a vlastností
človeka, neskôr inklinoval k humoru a jemnej komike, keď ostrý výsmech nahradil bezpríznakovým poukazovaním na problematický jav,
aby napokon prešiel k sústredenému zobrazeniu jednotlivca, ktorý je
mierou všetkých vecí. Ak hovoríme o stvárňovaní jednotlivca, nemáme
na mysli ukazovanie toho „veľkého“ v človeku, ale zobrazovanie jedinca
konfrontovaného so sebou samým a s okolím. V Štepkových hrách vždy
nájdeme „človeka „malého“ vo veľkom svete alebo „veľkého“ v malom
svete“17. K takýmto hrdinom možno zaradiť aj postavy zo slovenskej
i svetovej histórie (Juraj Jánošík, Jozef Murgaš, Henri Rousseau, Milan
Rastislav Štefánik18), pomocou ktorých dokázal dramatik sprostredko17

18

ČAHOJ, Peter: Stanislav Štepka. In: ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 601. Komplexný pohľad na
dramatickú tvorbu Stanislava Štepku možno nájsť v štúdii teatrológa Petra Čahoja
publikovanej v knihe Dejiny slovenskej drámy 20. storočia na stranách 599 – 623.
Súčasťou publikácie je aj zoznam hier Stanislava Štepku a ich knižných vydaní.
V hre Generál (2004) prehodnocuje Štepka národný mýtus generála Milana
Rastislava Štefánika s ľahkosťou a nadhľadom, o čom svedčí aj podtitul hry Príbeh malého veľkého muža. Autor interpretuje hru ako príbeh o nadpriemernom
a všestrannom človeku, ktorý nemá byť len holdom významnej osobnosti, ale jeho
cieľom je tvorivo inšpirovať tých, ktorí by svoj talent a schopnosti mohli zasvätiť,
rovnako ako Štefánik, v prospech veľkých myšlienok. Známu historickú osobnosť
kreuje Štepka ako ľudskú bytosť, človeka z „mäsa a krvi“, nie ako postavu z národných dejín a učebníc histórie. Neodhaľuje politické zákulisie, intrigy či vojenské
ťaženia, ale zobrazuje človeka s jeho najľudskejšími vlastnosťami. Generála Štefánika ukazuje ako človeka vtipného, nadmieru empatického a nie ako zidealizovaného hrdinu. K téme Štefánika sa Štepka vrátil aj v roku 2018, keď hru Generál
prepracoval a v RND ju uviedli pod názvom Malý veľký muž, tentoraz takmer ako
výpravný muzikál spolu so súborom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
(SĽUK). Pod režijným vedením Ondreja Spišáka, s pôsobivou hudbou Juraja Haška
(v hudobnej úprave Stanislava Palúcha a v interpretácii hudobnej skupiny SĽUK-u),
v choreografii Ladislava Cmoreja, v dobových štýlových kostýmoch Kataríny Hollej
a funkčnej, poetickej scéne Františka Liptáka slovom, spevom a tancom predstavili
divákom Štefánika – osobnosť, ktorej podľa Štepku naozaj nič ľudské nebolo cudzie.
Prepojenie poetík dvoch rozdielnych súborov (hudobno-tanečného Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a RND) ponúklo divákom novú dramatickú kvalitu,
ktorú mnohí po premiérach nazvali tvorivým činom.
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vať zaujímavý, formálne i obsahovo atypický obraz mentality Slovákov
či iných národov. Môžeme konštatovať, že ak Štepkove prvé parodické
hry boli účinnou satirou spoločenských pomerov, neskôr už prevážili moralizujúce tendencie, ktoré napokon vystriedal posun k nostalgickosti a jemný ironický nadhľad. V každej hre sa však dramatikova
pozornosť upiera aj na to, čo je „nadčasové, čo je spojené s istotami
človeka, s hierarchiou hodnôt. S univerzálnym konfrontuje dočasné,
s reálnym fiktívne, virtuálne. Ale zakaždým mu ide o človeka“.19
Z formálneho hľadiska sa Štepkove drámy vyznačujú originálnou
štruktúrou – dramatický text je vždy popretkávaný piesňami, autor
mieša rôzne jazykové štýly a využíva techniku montáže. Práve zmes
štýlov, autenticita výpovedí spojená s univerzálnosťou času a priestoru, využívanie dialektu20 pre charakterizáciu postáv ako aj čistý humor
a odkrývanie absurdity najrozličnejších typov, vyvolávajú u divákov
i čitateľov smiech a už viac než polstoročie robia z dramatika príťažlivého a inscenovaného autora. Pre jedinečnú Štepkovu poetiku, často
označovanú ako smutno-smiešnu, snáď najviac pristane atribút dvojpólovosti či dvojmodelovosti, ktorý možno badať rovnako v tematickej,
charakterizačnej i jazykovo-štylistickej rovine. Ide tu o osciláciu medzi
objektívnym a subjektívnym, okrajovým a dôležitým, reálnym a snovým, konkrétnym a abstraktným. Túto dvojvrstvovosť autor zreteľne
uplatňuje aj na úrovni jazyka, kde práve v jazykových prostriedkoch pozorujeme snáď najväčšiu odlišnosť, či už ide o striedanie dialektu a spisovného jazyka, o prenášanie významov z iných komunikačných sfér,
o aktualizovanú frazeológiu, o slovné hračky alebo slovnú komiku21.

19

20

21

ČAHOJ, Peter: Stanislav Štepka. In: ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 621.
Nárečie, ktoré Stanislav Štepka využíva v hrách, patrí k typu západoslovenských
dialektov, presnejšie k skupine stredonitrianskych nárečí. Leží na rozhraní štyroch
nárečových oblastí: piešťanskej, hlohovskej, topoľčianskej a nitrianskej.
Jazykové osobitosti Štepkových dramatických textov sa stali predmetom analýzy
na internom seminári pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Výsledky podrobnejšieho pohľadu na tvorbu Stanislava Štepku z hľadiska využívania
jazykových prostriedkov boli uverejnené v časopise Kultúra slova. Pozri Kultúra slova, 21, 1987, č. 3, s. 65 – 93.
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Základom Štepkovej tvorby je ľudová múdrosť založená na poznaní, že o vážnych veciach treba hovoriť s humorom a nadhľadom. Toto
heslo uplatňoval najmä v období socializmu, keď „bojoval“ zbraňami
bezbranných – humorom, satirou, iróniou, sarkazmom –, pomocou
ktorých sa usiloval o víťazstvo nad totalitnými praktikami vtedajšieho
reálneho socializmu. Jeho hry sú dodnes plné vtipných dialógov a nadhľadu, reflektujú súčasnosť a často riešia závažné spoločenské problémy (nie prvoplánovo, skôr v hlbších a širších súvislostiach). A navyše,
texty plné „ľudových bonmotov, originálnych postrehov a pozorovaní,
kombinované s pesničkami, paródiami a presiflážami“22 sa dostali do
rúk divadelného súboru, ktorý sa rokmi zlepšoval a profesionalizoval,
čo viedlo k nadšenému ohlasu dnes už viacgeneračného publika.
Viac než päťdesiat rokov je Stanislav Štepka jediným autorom
píšucim pre Radošinské naivné divadlo. V divadle pôsobí ako riaditeľ
a umelecký šéf – principál, výhradný autor textov a piesní, režisér23,
herec a spevák. A hoci si k spolupráci často pozýva rôznych umelcov,
predsa len možno hovoriť o kmeňových režiséroch, hercoch i hudobníkoch súboru. Réžie väčšinou zveruje do rúk Juraja Nvotu a Ondreja Spišáka, hudbu skladajú Ľubica Čekovská a Juraj Haško, scénu má
na starosti František Lipták a pod kostýmy sa podpisujú najmä Peter
Čanecký a Mona Hafsahl. Takmer každá z inscenácií Radošinského naivného divadla je vystavaná v harmonickom súzvuku s predlohou a od
polôh hravosti a humoru postupne prerastá do vážnej správy o stave
súdobého sveta a človeka v tomto svete. K silným miestam inscenácií
RND patria najmä tie, v ktorých sa „radošinská“ poetika objavuje vo
všetkých scénických zložkách, keď divák vníma nielen textovú, ale aj
javiskovú dvojdomosť smutného a veselého, keď je štylizované „naivné“ konanie postáv zabalené do priznaného „nedôsledného“ herectva,
vďaka čomu postavy získavajú väčšiu mieru autenticity a keď sa reálne
a insitné striedajú prirodzene, presne tak ako v každodennom živote.
22

23

ŠTEFKO, Vladimír a kol.: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav, 2011, s. 459.
Ako režisér sa Stanislav Štepka podpísal pod tieto inscenácie: Pitva, Z duba padol,
oddýchol si, Pŕŕŕ, Jááánošííík, Človečina, Hrob lásky, Rozprávka o tom, ako žijeme
dodnes, ak sme nepomreli a Človečina 2.
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Kvalitný dramatický text budovaný na špecifickej a originálnej poetike, láskavom humore a jedinečnom (kritickom a zároveň nadmieru
zhovievavom) pohľade na svet je stavebným kameňom pre každú z inscenácií Radošinského naivného divadla. Divadla, ktoré už viac než
polstoročie objavuje hĺbku a zložitosť ľudského bytia a v úsilí oddeľovať
podstatné od nepodstatného ponúka divákom nadčasové, hodnotové
a pravdivé „správy“ o stave súčasného sveta.
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Sufixálne augmentatívne adjektíva
v súčasnej slovenčine
Katarína Gajdošová

Abstract

Suffixal augmentative adjectives in contemporary Slovak
This paper focuses on augmentative adjectives ending in the suffixes -ánsky and
-izný. It summarizes how they are processed within available codification and noncodification lexicographical works, which work with this type of adjective differently
in their assessment of adjectives in the question from the functional point of view
(stylistic and functional qualifiers) as well as in their differing interpretation or
classification of the relevant lexeme in dictionaries. The paper also focuses on the
utilization of augmentatives in the contemporary written and spoken corpora. By
comparing dictionaries and corpus material, this paper determines whether the
inventory comprised of this type of augmentative adjective is being broadened,
narrowed, or fixed in the contemporary language.
Keywords: augmentative, adjective, hyperbole, expressivity, corpus, dictionary

Úvod
Augmentatívne adjektíva ako samostatnú a počtom nie celkom zanedbateľnú podskupinu augmentatív v slovenčine vnímame v slovenskej
lingvistike ako mikrosystém slov, ktoré sú v porovnaní s augmentatívnymi substantívami viac v úzadí. Aj zo školskej praxe máme mnoho
príkladov, kde na pokyn doložiť príkladom augmentatíva v slovenčine
uvádzajú žiaci v odpovedi substantíva, najčastejšie chlapisko, psisko či
skalisko, občas sa objaví odpoveď v podobe adjektíva vysokánsky. Podobné príklady uvádzajú aj v súčasnosti rozšírené portály so školským
125

Studia Academica Slovaca 48/2019

učivom, napr. oskole.sk1, referaty.centrum.sk2 či zones.sk3. Preto sme
sa rozhodli venovať väčšiu a sústredenejšiu pozornosť augmentatívnym adjektívam a (znovu)objaviť, ako fungujú dnes.
V slovenskej lingvistike sa augmentatívnymi adjektívami zaoberali
v priebehu desaťročí viacerí lingvisti. Išlo zväčša o zameranie sa na augmentatíva ako na celok, teda spoločne na substantívne, slovesné, príp.
z iných slovných druhov utvorené lexémy. V 50. rokoch 20. storočia
Š. Koperdan4 analyzoval ustaľovanie slovného druhu adjektív, v rámci
ktorého sa do jeho kategorizácie dostali explicitne aj augmentatívne
a deminutívne adjektíva. O spracovaní augmentatív v Slovníku slovenského jazyka (ďalej SSJ)5 informuje v časopise Slovenská reč E. Smiešková6. Výskumom augmentácie v slovenčine a nemčine sa zaoberal
J. Pallay7; o augmentatívnych substantívach zakončených na -isko píše
vo svojej rozsiahlej štúdii M. Nábělková8. Jednou z najnovších lexikologických prác k tejto problematike je text A. Böhmerovej9 o sufixálnych deminutívach a augmentatívach v slovenčine, v ktorom autorka
všeobecne opisuje spôsob ich tvorenia a uvádza konkrétne príklady.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

http://www.oskole.sk/?skola=zakladna-skola&id_cat=4&clanok=96762269.
https://referaty.centrum.sk/slovencina-a-cestina/gramatika/38973/?page=2.
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/14184-lexikologia-slovna-zasobaz-hladiska-povodu-doby-pouzivania-expresivnosti/.
KOPERDAN, Štefan: Sémanticko-morfologická klasifikácia prídavných mien v slovenčine. Slovenská reč, 21, 1956, č. 6, s. 332, 338.
Slovník slovenského jazyka. I. – VI. Red. Š. Peciar. Bratislava : Vydavateľstvo SAV,
1959 – 1968. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/?d=peciar.
SMIEŠKOVÁ, Elena: Augmentatíva a ich miesto v slovníku spisovného jazyka. Slovenská reč, 21, 1956, č. 1 – 2, s. 79 – 81.
PALLAY, Jozef: Augmentácia v slovenčine a nemčine. In: Varia V. Zborník príspevkov
z V. kolokvia mladých jazykovedcov. Zost. M. Nábělková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1996, s. 83 – 90.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Domiská, knižiská, psiská a iné modifikačné substantívne deriváty v slovensko-českom pohľade. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Zborník na
počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava : Veda, 2010, s. 396 – 424.
BÖHMEROVÁ, Ada: Suffixal Diminutives and Augmentatives in Slovak. Lexis [Online], 2011, č. 6. Dostupné na: http://journals.openedition.org/lexis/429.
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Z nášho hľadiska najzaujímavejšou prácou zachytávajúcou (aj) celé
spektrum augmentatívnych adjektív je štúdia J. Bartákovej10 z deväťdesiatych rokov minulého storočia, ktorá hodnotí náš predmet záujmu
primárne v komparácii s českými adjektívami tohto typu.
Zhrňujúco možno konštatovať, čo uvádzajú aj autori vyššie zmienených odborných textov, že augmentatívne adjektíva patria k disfemizmom a vyjadrujú neprimeraný rozmer (v zmysle šírky alebo objemu) alebo sa v nich odráža neprimeraná miera negatívnych vlastností
reality. V slovenčine sa primárne augmentatívne adjektíva tvoria od
adjektív buď špecifickými typmi zakončenia -ánsky a -izný, alebo ich
charakterizujú prefixy pra-, pre- a pri-. Prefix pra- vyjadruje „značný
stupeň miery“11 a možno ho kumulovať s cieľom zintenzívnenia expresívnosti, napr. pradávny, prastarý, praprastarý. Podľa J. Bartákovej
možno význam modifikovaný prefixom pra- vyjadriť ako „nevídane,
nevýslovne, obzvlášť AZ (adjektívum v základnom tvare)“12. Prefix prereprezentuje „veľmi veľký stupeň miery vlastnosti. Takto modifikované adjektíva sú silne expresívne príznakové, ale na rozdiel od spojení
s pra- nie v negatívnom zmysle“13, napr. prekrásny, premilý, prepotrebný, premúdry, preveľký, preveselý. Z hľadiska počtu reprezentantov je
tento prefix druhým najproduktívnejším pri tvorbe augmentatívnych
adjektív. Najproduktívnejším je prefix pri-, ktorý „modifikuje adjektíva
v zmysle nadmernosti miery zvýšenej väčšmi, než je potrebné. Prefix
sa pripája alebo k akostným adjektívam, ktoré v spojení s ním vyjadrujú nadmernú prítomnosť zmyslami vnímateľných vlastností, ktoré
charakterizujú určitú substanciu (pričierny, prijasný, prikyslý, pritrpký,
priostrý, pritupý, prihladký, priťažký, privlhký ap.) či nadmernú mieru priestorovej a časovej vlastnosti (prihlboký, priširoký, priúzky, prikrátky, pridlhý, primladý, pristarý) alebo nadmernú mieru duševných
vlastností (prihrdý, prihlúpy, priskúpy, priveselý). Prefix možno pripájať
10

11
12
13

BARTÁKOVÁ, Jarmila: Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42.
Red. I. Pospíšil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1994, s. 75 – 88.
Tamže, s. 83.
Tamže, s. 84.
Tamže, s. 84.
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aj k vzťahovým adjektívam: k desubstantívam (priokatý, prichlpatý),
k deverbatívam (priusilovný, pridotieravý), k negatívne prefigovaným
adjektívam (prineskorý, prinerozumný, neprinepatrný), k particípiám (prinadutý). Prefixom pri- možno modifikovať i cudzie adjektíva
(privulgárny, priordinárny, priseriózny) i už intenzifikované adjektíva
(primalučký, primalunký).“14 Oba typy modifikácie – prefixálna aj sufikálna – zintenzívňujú mieru vlastnosti.
Okrem primárnych vyššie spomenutých augmentatívnych adjektív môžeme v slovenčine hovoriť aj o sekundárnych adjektívach tohto typu. Patria medzi ne adjektíva s cudzími prefixami hyper-, super-,
ultra-, vyjadrujúcimi značný veľkostný alebo kvalitatívny nárast, napr.
hyperkritický, superobrovský, ultraľahký. Do tejto skupiny špecifických
augmentatívnych adjektív sa zaraďujú aj staršie prefixy sedmo-, veľa-,
vele-, veľ(ko)-. Augmentatíva utvorené pomocou nich nachádzame najmä v staršom SSJ, vždy aj s identifikáciou špecifického statusu v jazyku
v podobe príslušného kvalifikátora (bás., zastar.), napr. sedmokrásny,
veľactený, veľamúdry, veleslávny, veľmocný, veľkoumný. Vzhľadom na
rozsah tejto adjektívnej problematiky uvádzame v nasledujúcom texte
podrobnejší pohľad len na sufixálne tvorené augmentatívne adjektíva.

Adjektíva so sufixom -ánsky / -izný v slovníkoch
a korpusových zdrojoch
V nasledujúcej časti prinášame pohľad na aktuálny stav augmentatívnych adjektív podľa uvedeného zakončenia tak, ako sa vyskytujú v súčasnom jednojazyčnom písanom korpuse prim-8.0-public-sane (ďalej
prim)15, v hovorenom korpuse s-hovor-6.0 (ďalej shk)16 a vo webovom
14

15

16

BARTÁKOVÁ, Jarmila: Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42.
Red. I. Pospíšil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1994, s. 84 – 85.
Slovenský národný korpus – prim-8.0-public-sane. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ.
Štúra SAV 2018. Dostupný na: https://korpus.juls.savba.sk.
Slovenský hovorený korpus – s-hovor-6.0. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
SAV 2017. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.
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korpuse web-4.0 (ďalej web)17, a porovnávame ich spracovanie aj v dostupných slovníkových zdrojoch, teda v Krátkom slovníku slovenského
jazyka (ďalej KSSJ), v SSJ a v prvých troch zväzkoch Slovníka súčasného slovenského jazyka (ďalej SSSJ). Keďže SSSJ je v súčasnosti k dispozícii zatiaľ len v troch zväzkoch (A – G, H – L, M – N), prítomnosť
augmentatívnych adjektív začínajúcich sa na iné ako v týchto zväzkoch
spracované písmená sme overili v Ortograficko-gramatickom slovníku.
A – Ž18.
Pri sufixálne tvorených augmentatívnych adjektívach J. Bartáková
uvádza, že ich počet je „obmedzený na niekoľko adjektív typu vysoký,
veľký, dlhý ap., ktoré už samé vyjadrujú veľký rozmer, ktorý sa modifikovaním ešte zväčší, zintenzifikuje“19. V článku spolu uvádza 25 augmentatívnych adjektív tohto zakončenia: dlhokánsky, dlhočizný, dlhánsky, dlžizný, drobizný, hlbokánsky, hlbočizný, hrozitánsky, hrubitánsky,
hrubizný, hrubičizný, hrubočizný, mohutánsky, obrovitánsky, ohromitánsky, ozrutánsky, tolikánsky, toličizný, ukrutánsky, velikánsky, veličizný, vysokánsky, vysočizný, širokánsky, širočizný. Z uvedených adjektív sa
v slovníkoch a v korpusoch nachádzajú všetky20 augmentatíva okrem
adjektíva drobizný21. Pri sumarizácii všetkých existujúcich augmentatív tohto typu registrujeme dnes okrem uvedených augmentatív ešte
ďalšie dve augmentatíva, ktoré J. Bartáková neuvádza. Ide o adjektíva
hrubánsky a ďalečizný. Prvé z nich patrí k rozšíreným adjektívam, keď-

17

18

19

20
21

Slovenský národný korpus – web-4.0. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
2018. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.
Ortograficko-gramatický slovník. A – Ž (používateľská verzia Slovníka súčasného
slovenského jazyka). Red. M. Sokolová – A. Jarošová. Dostupné na: https://lex.juls.
savba.sk.
BARTÁKOVÁ, Jarmila: Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A. 42.
Red. I. Pospíšil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1994, s. 81.
Ich zastúpenie v jednotlivých slovníkoch a v korpusoch je rôzne.
Toto adjektívum J. Bartáková spomína len na základe odkazu J. Horeckého, porov.
BARTÁKOVÁ, Jarmila: Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A.
42. Red. I. Pospíšil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1994, s. 83.
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že sa nachádza v SSJ, SSSJ aj v korpusových zdrojoch v písaných korpusoch prim aj web, teda absentuje len v KSSJ a v hovorenej komunikácii
reprezentovanej v našom výskume korpusom shk. Druhé adjektívum
ďalečizný je spracované len v SSJ a nenachádzame ho v žiadnom zo
súčasných textových zdrojov. Hodnotíme ho ako zastarané a nepoužívané.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame jednotlivé augmentatívne adjektíva so zakončením na -ánsky a -izný, ako sú spracované v slovníkoch a ako ich evidujeme aj v súčasných písaných a hovorených korpusoch.
Tab. 1 Spracovanie augmentatívnych adjektív zakončených na -ánsky/-izný
v dostupných slovníkoch, v korpusoch a v štúdii J. Bartákovej
SSJ

KSSJ

SSSJ

PRIM

WEB

SHK

J. Bartáková

ďalečizný

+

-

-

-

-

-

-

dlhánsky

+

+

+

+

+

-

+

dlhočizný

+

+

+

+

+

+

+

dlhokánsky

+

+

+

+

+

+

+

dlžizný

+

+

+

+

+

-

+

hlbočizný

+

+

+

+

+

-

+

hlbokánsky

+

+

+

+

+

-

+

hrozitánsky

+

+

+

+

+

+

+

hrubánsky

+

-

+

+

+

-

-

hrubičizný

-

-

-

+

-

-

+

hrubitánsky

-

-

-

+

-

-

+

hrubizný

+

+

+

+

+

-

+

hrubočizný

-

+

+

+

+

-

+

mohutánsky

+

-

-

-

-

-

+
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obrovitánsky

+

-

+

+

+

+

+

ohromitánsky

+

-

+

+

+

-

+

ozrutánsky

+

-

+

+

+

-

+

širočizný

+

+

+

+

+

-

+

širokánsky

+

+

+

+

+

-

+

toličizný

+

+

-

-

-

-

+

tolikánsky

+

-

-

+

-

-

+

ukrutánsky

+

+

+

+

+

-

+

veličizný

+

+

+

+

+

+

+

velikánsky

+

+

+

+

+

+

+

vysočizný

+

-

+

+

+

+

+

vysokánsky

+

+

+

+

+

+

+

V porovnaní s predchádzajúcim časom22, keď sa augmentatívne
adjektíva dlhánsky a dlhokánsky vyskytovali nepomerne, ako uvádza
J. Bartáková (podoba dlhokánsky bola frekventovanejšia, kým adjektívum dlhánsky bolo menej časté), môžeme konštatovať, že frekvencia týchto augmentatív v písanom korpuse prim je dnes porovnateľná
(dlhánsky 424 výskytov; dlhokánsky 414 výskytov a v oboch prípadoch
ide o pomerne vysokofrekventované augmentatívne adjektíva – podľa
absolútnej frekvencie 5. a 6. miesto v zozname augmentatív so sufixmi
-ánsky/-izný).
Až 14 adjektív zo zoznamu môžeme označiť za frekventované a používané: adjektíva dlhokánsky, dlhočizný, hrozitánsky, velikánsky, veličizný, vysokánsky nachádzame vo všetkých dostupných korpusových
aj slovníkových zdrojoch; adjektíva dlhánsky, dlžizný, hlbokánsky, hlbočizný, hrubizný, ukrutánsky, širočizný, širokánsky sú spracované vo
všetkých slovníkoch, nájdeme ich v písaných korpusoch (prim, web),

22

Máme na mysli rok 1994, keď vyšiel článok J. Bartákovej.
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no v hovorenej komunikácii sa nenachádzajú. Najmenej slovníkovo
spracovaných adjektív z uvedeného zoznamu je v KSSJ (hrubánsky,
obrovitánsky, ohromitánsky, ozrutánsky, vysočizný), čo však vyplýva
z koncepcie tvorby tohto slovníka a výberu lexém, ktoré doň boli zaradené. Tri z týchto adjektív hrubánsky, ohromitánsky, ozrutánsky nenachádzame ani v hovorenej komunikácii. V nej nenájdeme ani adjektívum hrubočizný, ktoré nie je spracované zo slovníkových zdrojov iba
v SSJ. Adjektíva hrubitánsky, hrubičizný nie sú zachytené v žiadnom
z dostupných slovníkov, v textoch ich nachádzame s nižšími frekvenciami len v písanom korpuse prim (hrubičizný 6 výskytov; hrubitánsky
3 výskyty). Pokles používania augmentatív odvodených od nárečových
a hovorových adjektív, ako uvádza J. Bartáková, no spracovaných v SSJ
aj KSSJ sledujeme pri adjektívach mohutánsky, toličizný, ďalečizný, ktoré sa dnes v korpuse nenachádzajú ani v jednom výskyte.
Ako sme už pri niektorých adjektívach tohto typu naznačili, ich
výskyt v hovorenej komunikácii je možné dokladovať len pri niektorých z nich (dlhokánsky, dlhočizný, hrozitánsky, obrovitánsky, velikánsky, veličizný, vysokánsky, vysočizný), čo predstavuje približne 28 % zo
všetkých potenciálnych augmentatív s týmto zakončením. Možno teda
konštatovať, že augmentatívne adjektíva sú typické viac pre písanú komunikáciu, hoci pôvodne sme predpokladali opačnú tendenciu osobitne pre príznak expresívnosti v prípade týchto adjektív, čo naznačuje
aj slovníkové spracovanie týchto hesiel.
V tabuľke 2 sumarizujeme výskyt augmentatívnych adjektív v textoch. Adjektíva sú zoradené v prvom stĺpci podľa abecedy, v ďalších
stĺpcoch uvádzame ich absolútnu frekvenciu v jednotlivých korpusoch. Keďže ide o nerovnako veľké korpusy, neporovnávame údaje
o absolútnej frekvencii medzi nimi, ale len v rámci jedného korpusu,
kde môžeme zistiť, ktoré augmentatívne adjektíva sú v rámci daného korpusu (istého typu textov) najčastejšie a ktoré sú v ňom menej
časté.
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Tab. 2 Absolútna frekvencia augmentatívnych adjektív zakončených na
-ánsky/-izný v písaných korpusoch prim a web a hovorenom korpuse shk
SNK

web

ďalečizný

0

0

0

dlhánsky

427

270

0

dlhočizný

1817

2791

2

414

910

2

61

52

0

0

0

0

123

102

0

hlbokánsky

37

37

0

hrozitánsky

216

236

2

hrubánsky

70

39

0

hrubičizný

6

0

0

hrubitánsky

3

0

0

243

101

0

hrubočizný

89

171

0

mohutánsky

0

0

0

obrovitánsky

313

681

2

ohromitánsky

41

15

0

240

96

0

99

95

0

436

528

0

toličizný

0

0

0

tolikánsky

1

0

0

ukrutánsky

82

39

0

290

192

1

velikánsky

4178

4202

71

vysočizný

169

81

1

1066

1002

6

dlhokánsky
dlžizný
drobizný
hlbočizný

hrubizný

ozrutánsky
širočizný
širokánsky

veličizný

vysokánsky

SHK
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Z hľadiska opisov významov augmentatív tohto typu v slovenských
slovníkoch možno konštatovať rôzne spôsoby ich zachytenia. V súvislosti so spracovaním augmentatív v SSJ treba spomenúť článok E.
Smieškovej o spracovaní augmentatív v SSJ, kde uvádza, že počet augmentatívnych adjektív s príponami -ánsky a -izný je obmedzený a všetky prípady sú expresívne. Ďalej taxatívne vymedzuje, o ktoré adjektíva
ide: velikánsky, veličizný, hlbokánsky, hlbočizný, vysokánsky, vysočizný,
širokánsky, širočizným, dlhočizný, ukrutánsky, hrozitánsky23.
Augmentatívne adjektíva spracované v SSJ obsahuje tab. 1. Okrem
nich v tomto slovníku nájdeme aj ďalšie adjektíva tohto typu, ktoré však radíme k zastaraným, a preto sme ich do celkového sumáru
v tab. 1 nezaradili. Ide o adjektíva starizný, veličazný, významovo aj
dlhoký a dĺžavný. Na adjektívum dĺžavný nenachádzame žiadne doklady ani v jednom textovom korpuse SNK. Adjektívum starizný sa
v korpuse prim nachádza 7x, v korpuse web 1x, v hovorenom korpuse
sa nenachádza. Adjektívum veličazný má spolu 9 výskytov: 4 výskyty v korpuse prim, 5 výskytov v korpuse web, pričom 1x je adjektívum spomínané v odbornom článku M. Majtána v časopise Slovenská
reč a 1x v starších textoch Zlatého fondu SME. Adjektívum dlhoký je
z uvedených najfrekventovanejšie (7x v korpuse prim, 20x vo webovom korpuse, 0x v hovorenom korpuse), avšak z jeho použitia – vo
webovom korpuse v prevažnej väčšine v textoch Zlatého fondu SME
– tiež možno usudzovať, že je to zastaraná lexéma. Ostatné augmentatívne adjektíva sú spracované v SSJ s kvalifikátorom expresívne, pri
niektorých sú kvalifikátory ešte rozšírené: dlhokánsky (nár.), ozrutánsky, tolikánsky (zried.). Výklad je pri augmentatívach tohto typu jednotný, ide o výklad pomocou opisu s prítomnosťou adverbia veľmi,
teda veľmi {dlhý, hlboký, hrubý, vysoký, ďaleký, široký}; pri adjektívach
dlhočizný, dlžizný intenzifikované „veľmi, neobyčajne dlhý (v priestore
a čase)“. Výklad týchto adjektív v SSJ je nekonzistentný, čo sa týka prítomnosti synoným v konkrétnych prípadoch. Napríklad pri adjektíve
dlhokánsky je vo výklade uvedené synonymum dlhočizný, pri adjektíve

23

SMIEŠKOVÁ, Elena: Augmentatíva a ich miesto v slovníku spisovného jazyka. Slovenská reč, 21, 1956, č. 1 – 2, s. 79.
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dlhočizný však synonymné adjektívum dlhokánsky nenájdeme. Podobne je to pri adjektívach hrubánsky – hrubizný, veličizný – velikánsky.
Z tohto hľadiska sú synonymami obojstranne vykladané len adjektíva
vysokánsky – vysočizný, širokánsky – širočizný. Výklad adjektív s významom neobyčajných rozmerov/veľkosti – ohromitánsky (neobyčajne,
veľmi veľký, ohromný, obrovský), ozrutánsky (mimoriadne veľký, ozrutný, velikánsky, obrovský) – je v slovníku spracovaný len synonymami.
Augmentatíva mohutánsky a obrovitánsky sú v SSJ spracované veľmi
stroho, prostredníctvom východiskových adjektív mohutný a obrovský.
Prvé z uvedených adjektív je osobitne hodnotené ako zveličené, kvalifikátor zvel., druhé je bez akéhokoľvek ďalšieho spresnenia.
V KSSJ sa spracúva najmenej z augmentatívnych adjektív, spolu len
15. Všetky adjektíva sú označené ako expresívne, adjektívum hrozitánsky má navyše pridaný aj kvalifikátor hovorové. Výklad je spracovaný
tromi spôsobmi: opisom „veľmi hrubý“ v prípade adjektív hrubizný/
hrubočizný24; opisom a synonymami v prípade adjektív dlhokánsky/
dlhánsky25, hlbokánsky, velikánsky, vysokánsky, širokánsky a len synonymami v prípade adjektív dlhočizný, dlžizný, hlbočizný, veličizný, širočizný. Osobitné spracovanie majú adjektíva hrozitánsky a ukrutánsky,
ktorých výklad obsahuje odkazy na konkrétne významy východiskových adjektív hrozný a ukrutný.
V SSSJ je po písmeno N (aktuálne posledný tretí zväzok je M – N)
spracovaných 10 adjektív tohto typu: dlhokánsky, dlhočizný, dlhánsky,
dlžizný, hlbokánsky, hlbočizný, hrozitánsky, hrubizný, hrubočizný, hrubánsky. Ich spracovanie je konzistentné. Pri adjektívach odvodených
od základového dlhý (dlhokánsky, dlhočizný, dlhánsky) sa uvádza temer
vo všetkých prípadoch totožný výklad v prvom význame „majúci veľmi veľký rozmer v priestore, mimoriadne dlhý (v súvislosti s výškou, so
vzdialenosťou a pod.)“ aj v druhom význame „majúci veľmi veľké časové rozpätie“; synonymá sú z tejto trojčlennej skupiny použité podľa
toho, o ktoré heslo ide, teda pri hesle dlhokánsky sú uvedené synonymá
dlhočizný, dlhánsky, pri hesle dlhočizný synonymá dlhokánsky, dlhán-

24
25

Spracované ako varianty.
Spracované ako varianty.
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sky a pri hesle dlhánsky synonymá dlhokánsky, dlhočizný. Heslo dlžizný
má iný výklad: „veľmi, nadmerne dlhý“ a ako synonymum sa pri ňom
uvádza adjektívum dlhočizný. Pri adjektívach hlbokánsky, hlbočizný,
hrubizný a hrubočizný je spracovanie konzistentné v súvislosti s hĺbkou a hrúbkou vo výklade hesla, len adjektívum hrubočizný obsahuje
vo výklade zvýšenie miery prostredníctvom príslovky veľmi (majúci
veľmi veľkú hrúbku). Osobitný výklad je prítomný pri adjektíve hrozitánsky (majúci mimoriadne veľkú mieru vlastnosti, veľký rozmermi al.
intenzitou, obrovský, ohromný, nesmierny), pri ktorom sú ako synonymá uvedené adjektíva, z ktorých je len jedno augmentatívne (hrozný,
velikánsky, strašný, príšerný). Všetky augmentatíva tohto typu spracované v SSSJ sú označené ako expresívne, pri adjektíve hrozitánsky je
navyše uvedený aj kvalifikátor hovorové.
Pri augmentatívach tohto typu registrujeme zmenu kvalifikátorov.
Všetkým augmentatívam spracovaným v slovníkoch je priradený kvalifikátor expr. (expresívne slovo), pri niektorých z nich však dochádza
v priebehu rokov k zmenám. Kým adjektívum hrozitánsky nadobudlo
ďalší príznak (v SSJ je spracované len s kvalifikátorom expr.; v KSSJ
a SSSJ má navyše aj príznak hovor.), pri adjektíve dlhokánsky sa naopak jeden kvalifikátor zrušil (v SSJ má okrem príznaku expr. aj kvalifikátor nár.; v KSSJ a SSSJ je uvedený len kvalifikátor expr.).

Záver
V príspevku sme analyzovali spracovanie augmentatívnych adjektív
zakončených na -ánsky/-izný v dostupných slovníkoch a zistili sme,
akú distribúciu má v súčasnosti tento typ augmentatív v reálnych písaných a hovorených textoch. V porovnaní s výskumom J. Bartákovej
z konca deväťdesiatych rokov minulého storočia môžeme konštatovať,
že veľké zmeny v tejto v podstate uzatvorenej skupine adjektív nebadáme. Rad augmentatív bol obohatený len o adjektívum hrubánsky, ktoré
sa vyskytuje v písaných textových zdrojoch aj v slovníkovom spracovaní (KSSJ, SSSJ). Niektoré adjektíva (hrubitánsky, hrubičizný) majú nižšiu frekvenciu, čo ich stavia na perifériu v jazyku a aj mimo spracovania v slovníkoch. Naopak, iné adjektíva, ktoré slovníky nezachytávajú
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(alebo len niektoré) – obrovitánsky, ohromitánsky, ozrutánsky, vysočizný – majú svoje stabilné miesto v jazyku a používatelia jazyka po nich
vzhľadom na ich expresívnosť stále siahajú. Pri adjektívach drobizný,
mohutánsky, tolikánsky, toličizný, ďalečizný môžeme konštatovať, že
tieto augmentatíva utvorené od nárečových adjektív sa v súčasnom jazyku používajú minimálne alebo sa nepoužívajú vôbec.
Všeobecne možno zhrnúť, že sémantickým príznakom podskupiny
augmentatívnych adjektív so sufixom -ánsky/-izný je primárne priestorová rozmernosť (dĺžka, hĺbka, hrúbka, šírka), sekundárne miera vlastností v prípade adjektív, ktoré už v základnej podobe významovo pokrývajú zväčšenú mieru alebo intenzitu (hrozný – hrozitánsky, obrovský
– obrovitánsky, veliký – velikánsky). Primárne je tento sémantický odtieň veľkého stupňa miery a modifikácie kvantity vlastností charakteristický pre druhú skupinu augmentatívnych adjektív s prefixmi prea pri- (premúdry, priťažký), ktorou sa budeme perspektívne zaoberať
osobitne.
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Formovanie slovenskej dobrodružnej
literatúry v 17. – 18. storočí
Zuzana Kákošová

Abstract

The development of Slovak adventure literature in the 17th and 18th centuries
This study looks at the process of the fictionalization of Slovak baroque prose’s typical
genres, such as diaries, biographies, autobiographies, memoirs, and travelogues. The
emphasis is placed on literary works containing indisputable signs of leaning towards
artistic literature, such as Denník (the Diary) by Joachim Kalinka, the anonymous
literary work Uhorský Robinzon (Hungarian Robinson), and particularly the literary
work of Maurice Benyovszky entitled Pamäti a cesty (Memoirs and Travels). Of all
the fictionalizing elements, the author focuses on the spread of fiction into inherently
documentary literary works and on processes responsible for narration becoming more
dynamic and visual, the individualization of characters, and bringing entertainment
into the foreground.
Keywords: Slovak baroque prose, Joachim Kalinka, Móric August Beňovský,
Hungarian Robinson

Slovník slovenského jazyka definuje dobrodružstvo ako „príhodu, zážitok, odvážny skutok, ľahkomyseľný, nerozvážny kúsok spojený s nebezpečenstvom“ a ako osobitný variant dobrodružstva zdôrazňuje „ľúbostné dobrodružstvo“1. Ako synonymum môžeme nájsť cudzie slovo
„avantúra“, ktoré sa nám spája najmä s turbulentným ľúbostným živo-

1

Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo
SAV, 1959. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/.
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tom predovšetkým mužov. Dobrodruh je potom ten, „kto vyhľadáva
neobyčajné, vzrušujúce situácie, príhody, nebezpečenstvá, nerozvážny
človek, ale aj pobehaj, podvodník“, človek, čo nerozvážne riskuje, napríklad aj v politike (politický dobrodruh). V slovenčine máme aj ženský ekvivalent v podobe slova „dobrodružka“. Príbehy, situácie či hrdinovia, ktorí by zodpovedali naznačeným charakteristikám dobrodružnosti, sa vyskytujú v literatúre od najstarších čias v hojnom počte.
Dobrodružstvo a dobrodruhovia priťahujú pozornosť autorov i čitateľov/adresátov literatúry odjakživa. V staršej slovenskej literatúre však
prevažujú hrdinovia presne opačného charakteru: obetaví bojovníci za
svoje presvedčenie, mučeníci pre vieru, hrdinovia boja proti Turkom
a pod. Ak sa stretávajú s dobrodružstvom, tak len preto, že ich cesty za
splnením poslania sú nebezpečné a vyžadujú si odvahu či statočnosť
niekedy až nadľudských rozmerov.
Obdobie baroka bolo veľmi dôležité aj z hľadiska formovania slovenskej umeleckej prózy (beletrie), hoci ešte stále ani jedno z jej diel
nemôžeme nazvať románom, keďže sa tu objavujú len tendencie k beletrizácii v dokumentárnych alebo polodokumentárnych dielach.
Autori prevažne zaznamenávajú svoje životné príbehy alebo životné
osudy svojich najbližších, preto k dominantným žánrom umeleckej
prózy v baroku patria kroniky, memoáre, biografie, autobiografie a cestovné denníky. Prevažuje v nich záujem o reálny život, ktorý je však len
faktografický, zážitkový, autori nejavia snahu vytvárať príbeh, fabulu.
Beletrizačné prvky ako uplatnenie fikcie, umeleckého výmyslu, umelecké zovšeobecňovanie faktov, dynamika a vizualizácia rozprávania,
individualizácia pri charakteristike postáv, exponovaná zábavná funkcia a ďalšie2 neprenikali do všetkých žánrov rovnako, niektoré (ako napríklad memoáre) poskytovali autorovi viac priestoru pre reflexiu i sebavyjadrenie, prípadne pre hodnotenie faktov alebo vkladanie rôznych
fiktívnych príbehov. Z hľadiska tendencie k beletrizácii predstavuje zaujímavý prípad Diarium (Denník) Joachima Kalinku (1601 Ružomberok – 1678 Zittau v Nemecku). Písal si ho počas väznenia v Prešporku

2

MINÁRIK, Jozef: Beletrizačné tendencie v slovenskej barokovej memoárovej literatúre. Listy filologické, 111, 1988, č. 2, s. 125 – 128.
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(Bratislave) v rokoch 1671 – 1672. Je to zaujímavý dobový dokument,
výstižný obraz vtedajších spoločenských, politických a náboženských
pomerov, ale tiež obraz súkromného života autora (manželka, dcéra)
a jeho spoluväzňov. Väzni sa mohli pohybovať vo vnútornom meste,
avšak nie neobmedzene (mali napr. večierku). Kalinka podáva svedectvo o súdnom vyšetrovaní, bol obvinený z odpadlíctva a zrady, vyčítali
mu styky s Mikulášom Drabíkom. Na jednej strane sa mu vyhrážali
smrťou, ale na strane druhej sa ho usilovali získať na stranu katolíkov
a prinútiť ku konverzii. Okrem toho v denníku nájdeme typické zápisky denných drobných, ale i závažnejších udalostí, či zaujímavé príbehy
z každodenného spoločenského, kultúrneho, politického, náboženského i cirkevného života vo vtedajšom Prešporku (Bratislave). Dôležitú úlohu zohrávajú záznamy rozhovorov v kruhu spoluväzňov, listy
príbuzným a známym a tiež prosbopisy za prepustenie na slobodu.
Rozhovory sa odohrávali najmä pri spoločnom stolovaní a poskytujú
nám pohľad do súkromia súdobého človeka, do jeho myslenia, zvykov
a správania. Rozprávali si rôzne zábavné príhody ako prvoaprílové žarty, príhodu o únose milenky, nájdeme tu zaujímavý opis sprievodu flagelantov či záznam verbovania vojakov a iné. V Kalinkovom denníku
sa teda kombinujú zápisky rôzneho charakteru a z literárneho hľadiska
sú asi najzaujímavejšie záznamy vtedajších populárnych poviedkových, anekdotických a fecetických príbehov a navyše sme svedkami aj
metód ich šírenia. Pre skrátenie dlhej chvíle si ich rozprávali samotní väzni napríklad pri jedle, najmä po večeroch a pod. V Denníku je
zapísaných devätnásť historiek, poviedok, anekdot a facécií: o pánovi
a slúžke vydávajúcej sa za ducha mŕtvej panej; o farárovi a potrestanej mulici; o čarodejníkovi a sklárovi; o Faustovi; o pánovi a ryšavom
hostinskom či o sluhovi zabitom klobásou. Rovina Kalinkovho textu,
ktorej súčasťou sú spomínané príbehy, vôbec nesúvisí s jeho životnou
situáciou a slúži temer výlučne na pobavenie či rozptýlenie.3 Umelecká
individualita autora sa preto v umeleckej próze prejavuje predovšet-

3

MINÁRIK, Jozef: Baroková literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava : SPN,
1984, s 104; Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva III/2, Próza, dráma a ústna ľudová slovesnosť. Bratislava : Slovenský Tatran, 1997, s. 52 – 53.
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kým v opisných partiách, v častiach inklinujúcich k cestopisu a v reflexívnych častiach memoárov.
Okrem už spomínanej poznávacej a čiastočne i estetickej funkcie sa
v barokovej próze dá identifikovať aj funkcia propagačná, ktorej sú predchádzajúce dve nezriedka podriadené. Spočíva v zjavnom úsilí autora
propagovať svoju konfesionálnu skupinu a dominuje u autorov, ktorí
písali o prenasledovaní protestantov na Slovensku. Až v ďalších barokových dielach, ktoré už nemajú také výrazné náboženské východisko
a cieľ (D. Krman ml.: Itinerarium. Cestovný denník, asi 1709 – 1711),
alebo ich už vôbec nemajú (Daniel Speer: Uhorský alebo Dácky Simplicissimus, 1683; Móric August Beňovský: Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského, 1790), stráca sa lamentatívno-mystizujúci charakter
i zjavná snaha publikovať konfesijné záujmy (u Krmana toto posledné
ešte čiastočne funguje, kým u Speera a Beňovského nájdeme skôr snahu
po dobrodružstve a špeciálne u toho druhého propagáciu seba samého).
Podoba barokovej slovenskej prózy súvisí s podobou celej barokovej epochy. Odrážajú sa v nej nepriaznivé životné podmienky i tragické
dejinné udalosti: vzrastajúci sociálny útlak, krvavé náboženské boje,
turecké vpády, tridsaťročná vojna, protihabsburské povstania, bieda,
mor a živelné pohromy. Z toho vyplývajúci pesimizmus, beznádejnosť,
zúfalstvo, životná neistota, nedôvera v pozemský život sa odrážajú aj
v barokových prozaických dielach. Tieto nepriaznivé okolnosti na jednej strane vyvolávali intenzívnejšie hľadanie istôt, ale na strane druhej
aj živelnú obranu, ktorú predstavovala surovosť, drastickosť, stúpanie
agresivity. Prejavovalo sa to v známej barokovej antitéze pozemskej
až neestetickej, drastickej naturalistickej zmyslovosti a duchovného,
náboženského mysticizmu, v zmiešaných pocitoch strachu zo smrti
a radosti zo smrti ako vysloboditeľky zo „slzavého údolia“. V krajných
situáciách na hranici života a smrti barokový človek smrť privoláva
ako vysloboditeľku, ale má strach zo smrti, aby jeho utrpenie nezostalo
utajené, ako nám to zaznamenali spomínané prózy evanjelikov o súdoch a putovaní na španielske galeje v Neapole. Rovnako majú silné
vedomie povinnosti upovedomiť „svet“ (Európu), verejnosť, domáce
prostredie o krutom a neľudskom zaobchádzaní s protestantmi.
Medzi črty barokovej psychiky patrili i pomstychtivosť, úskočnosť,
zákernosť, intrigovanie, násilie a ukrutnosť. Do inventára barokovej
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záľuby v ukrutnosti treba zarátať krvavé výjavy ukrižovania, drastické
scény mučeníckej smrti, surové opisy telesného trýznenia, naturalistické vykresľovanie zániku, rozkladu, hnusu a hniloby (podrobné opisy
popráv a mučenia v diele Daniela Speera Uhorský Simplicissimus ako
lámanie v kolese, stiahnutie z kože, nastoknutie na kôl a pod.).
Literárna antitéza senzualizmu prejavujúceho sa v pozemskej až neestetickej, drastickej, brutálnej naturalistickej zmyslovosti a spiritualizmu, duchovného, náboženského mysticizmu sa chápala ako cesta k vyššiemu poslaniu cez útrapy podstúpené na tomto pozemskom svete, ako
cesta pravej viery, z ktorej nemožno zísť ani za cenu straty života. Sme
svedkami vážnej dilemy väzňov, či majú „právo“ zachrániť si život útekom, akokoľvek nebezpečným a riskantným. Chápu útek ako možnosť,
v ktorej sa prejavuje alebo môže prejaviť mimoriadne priaznivo Božia
milosť, ktorá ich ochraňuje v krízových situáciách (Juraj Láni: Krátke
a pravdivé historické rozprávanie o ukrutnom a takmer neslýchanom pápeženeckom väznení – Kurze und wahrhafte historische Erzählung von
der grausamen und fast unerhörten papistischen Gefängniss, Lipsko 1675,
1676, 1680; čiastočne dielo Tobiáša Masníka: Vezení i vysvobození kneze
Tobiáše Masniciusa, 1676). Ostávajú nažive napriek všetkému utrpeniu,
ktorému sú vystavení. Minimálne, skoro vôbec sa tu však neprejavuje hlboká rezignácia, aj keď ich snaha urobiť všetko pre to, aby zostali nažive,
je tu zjavná, nie je však forsírovaná, stavaná do popredia, je skôr v úzadí.
V popredí sú skôr podrobné (alebo relatívne podrobné) opisy surových,
ukrutných a krvavých scén, obrazov a výjavov mučenia. Má sa tak dosiahnuť zmena viery, reverzy. Takýmito scénami je naplnené dielo Jána
Rezika Prešovské popravisko postavené roku 1687 čiže Prešovská jatka
– Theatrum Eperiense anno 1687 erectum seu Laniena Eperiensis z roku
1687, ktoré je podrobným opisom vyšetrovania a popráv prívržencov
Thökölyho povstania, alebo opis bitky pri Poltave v Cestovnom denníku
(Itinerarium) Daniela Krmana ml. z rokov 1709 – 1712.
V rokoch 1650 – 1750 sa rozvíjala predovšetkým memoárová a cestopisná próza. Tento rozkvet prózy súvisel s tureckým vpádom v roku
1663 i s náboženským prenasledovaním po odhalení tzv. Wessellényiho sprisahania. Zo žánrov to boli kroniky, memoáre, autobiografie,
denníky a cestovné denníky. Vyvrcholenie rozvoja prózy v tomto období predstavujú posledné roky 17. storočia a začiatok 18. storočia: au143
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tobiografie, memoárové prózy, autobiografické cestopisné prózy, osobné denníky, kroniky a biografie, autobiografie i cestopisná denníková
próza. Rok 1750 je akýmsi medzníkom, po ktorom sa začína objavovať
už aj dobrodružná autobiografická a cestopisná próza i rôzne zábavné
žánre napríklad v kalendároch. Tieto naposledy menované predstavovali stredné a drobné prozaické žánre, ako sú paródie, paškvily, exemplá, bájky, poviedky, anekdoty a facécie písané nielen po latinsky, ale
najmä slovakizovanou češtinou. Vychádzali aj v tzv. ľudových knižkách
a plnili predovšetkým zábavnú funkciu.
V barokovej próze ešte len prebieha proces oddeľovania žánrov vecnej a umeleckej prózy. Jednotlivé diela nemajú vyhranenú žánrovú podobu, poznačil ich synkretizmus didaktických, informatívnych a umeleckých prvkov. V memoárovej a cestopisnej próze aj prvkov náboženských, kázňových, polemických a propagačných. Okrem toho vo vývine
barokovej prózy zohrala dôležitú úlohu aj tematizovaná bezprostredná skúsenosť, a to v biografických žánroch, cestopisných a zábavných
prózach, ale i v poézii orientovanej zábavne alebo sociálno-kriticky.
V oboch dielach, ktoré sa v slovenskej barokovej literatúre pokladajú
za priekopnícke z hľadiska zábavnosti, dobrodružnosti, či formovania
beletrie, sú základom viac alebo menej hodnoverné osobné skúsenosti,
vlastné zážitky. K tým menej hodnoverným, viac fiktívnym patrí anonymná nemecká memoárová a cestopisná próza s názvom Uhorský Robinzon alebo Osudy a podivuhodné dobrodružstvá Karola Jettinga, rodeného Uhra – príspevok k poznaniu krajín a ľudí (Ungarische Robinson
oder: Schicksale und wunderbare Abentheuer Karls Jetting, eines gebohrnen Ungarns. Ein Beytrag zur Laender und Menschenkenntnis. Viedeň,
1797), ktorá je žánrovým variantom obľúbenej „robinzonády“, románu, ktorý je pomenovaný podľa diela Daniela Defoea Robinson Crusoe
(1719). Kombinujú sa tu biografické fakty s beletristicky štylizovanými
dobrodružstvami (Jettingov život na opustenom ostrove). Neznámy
autor v nej stvárňuje životné osudy a dobrodružstvá bratislavského rodáka Karola Jettinga (1730 – 1790). Biografické fakty (napr. Jettingove
zážitky v Prešporku, vo Viedni, Londýne a Maroku) kombinuje s beletristicky štylizovanými dobrodružstvami (najmä jeho život na opustenom ostrove). Pokúša sa napísať dobrodružný cestopis v duchu tzv.
robinzonád. Robinzonáda patrí k dobrodružným žánrom modernej
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literatúry, možno ju považovať za žánrový variant románu. Býva písaná
v prvej osobe, zväčša sa venuje jedinému človeku, ktorý sa hrou osudu
dostane na more, stroskotá (niekedy aj viackrát) alebo ho zajmú (divosi,
piráti, moslimovia a pod.), prežíva a trpí v otroctve, buduje a bráni svoj
svet. Robinzonáda oplýva opismi spôsobu života arabov, divochov, námorníkov, stretneme sa tu s dravou zverou, krvavými súbojmi, množstvom zemepisných názvov, s opismi pracovných postupov.
Uhorský Robinzon je rozdelený do dvoch častí a dielo sa začína
predhovorom. V ňom anonymný autor vysvetľuje, že celý príbeh dostal na papieroch od priateľa a opisuje osudy jeho otca. Pritom anonymný autor ich len prepísal a upravil. Prvá časť románu má však veľa
spoločných faktov so životom Karla Jettinga, ale druhá časť už tieto
črty nemá (nie sú to Jettingove zážitky) a aj štýl písania je iný. Rozprávač je v duchu robinzonád priamy (v 1. osobe). Prvá časť sa odohráva
v menej exotických oblastiach: príbeh sa začína v Uhorsku, mladý hrdina bez mena študuje. Po otcovej smrti pracuje vo Viedni u advokáta,
ktorý je vykreslený ako veľmi zlý, lakomý a bezohľadný človek, ktorý
mu platí tak málo, že to nestačí na živobytie. Mladík ho preto začne
okrádať. Konflikt nastáva, keď si z advokáta urobí zlomyseľný žart a ten
sa ho chystá zažalovať na polícii. Je to však jeden z mála humorných
momentov v tomto románe. V obave z odhalenia krádeží, verejnej potupy a uväznenia uteká z Viedne preč. Na úteku stretne tajomného cudzinca (bohatý dobrý anglický zmenárnik), ktorý sa ho ujme a spolu
s matkou ich odvedie do Londýna. Tu sa zamiluje, no rodičia jeho milej upadnú do dlhov, z ktorých ich vykúpi zmenárnik. Ten ho pošle na
diplomatickú misiu a tu sa začínajú jeho pravé dobrodružstvá. Loď, na
ktorej sa plaví, sa dostane do búrky, stroskotá na ostrove blízko Afriky
plnom Maurov. Tí si z členov posádky spravia otrokov a autor podrobne znázorňuje obrazy utrpenia hlavného hrdinu, veľmi kruté a početné. Robinzon je telesne týraný, bitý, nemá dostatok potravy, dokonca
je nútený piť ťaví moč, na tele má množstvo rán, ktoré hnisajú, a je na
pokraji smrti, pričom stále musí pracovať. Ukazuje tu aj správanie sa
primitívnych spoločenstiev, ktoré rozpútajú krvavú bitku kvôli jednému otrokovi. Hrdina na niekoľko dní stratí zrak, modlí sa však k Bohu
a zrak sa mu vráti. Nasleduje veľmi netypický koniec prvej časti, ktorý
sa nekončí útekom či bojom o záchranu, ale pokojným vyslobodením
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pomocou diplomacie anglického konzula. Robinzon sa vracia domov
a opisuje svoje neuveriteľné šťastie.
Druhá časť je však napísaná úplne inak. Už na začiatku je hrdina
povolaný do Marseille a na ceste jeho loď napadnú piráti. Hrdina sa
znovu ocitá v pozícii otroka. Zachráni však svojmu pánovi Selimovi
život a spriatelí sa s ním. Selim púšťa Robinzona na slobodu, zajme ho
však Selimov žiarlivý syn a Robinzon sa znovu dostáva na loď, ktorú
znova napadnú piráti. Na lodi vybuchuje pušný prach a Robinzon jediný prežije, voda ho vyplaví na ostrov. V tomto momente sa Uhorský
Robinzon začína zjavne podobať na svojho anglického brata. Žiaden
motív, žiadna scéna v Uhorskom Robinzonovi nie je vymyslená, každá je napísaná podľa vzoru Defoeovho románu: náš Robinzon si stavia dom na kopci, tiež s rebríkom, chová kozy, pestuje pšenicu, robí
si chlieb, pivo, nájde stroskotanú loď pri pevnine, z ktorej si zoberie
veľa užitočných vecí, chová psy. Na ostrov prichádza loď, na ktorej sa
posádka vzbúrila proti kapitánovi, ktorého Robinzon zachráni a s jeho
pomocou znovu ovládne loď a dostane sa na nej domov. Sú však spracované stručnejšie, na menšom priestore a koniec je veľmi rýchly.
Uhorský Robinzon má veľa spoločných čŕt s druhou spomínanou
prózou založenou na osobných zážitkoch. Jej autorom je Móric August
Beňovský (Vrbové 1746 – Madagaskar 1786) a predstavuje v svojej
podstate autobiografické dielo s prvkami dobrodružnosti s názvom Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského (Londýn 1789). Beňovský v ňom stvárňuje s veľkou dávkou beletristickej invencie svoje dobrodružstvá na Sibíri a na Kamčatke (ruské zajatie, vyhnanstvo a útek),
na mori (plavba do čínskeho prístavu Macao) a na Madagaskare (budovanie francúzskej kolónie a vyhlásenie domorodcami za najvyššieho
náčelníka Madagaskaru). Beňovský nepísal primárne literárne dielo,
ale rozsiahly a podrobný životopis (curriculum vitae), ktorý mal slúžiť
ako dôkazový materiál o jeho skúsenostiach a schopnostiach.
Mal to byť podklad pre získanie francúzskeho súhlasu s druhou
výpravou na Madagaskar, kde chcel založiť francúzsku kolóniu a mal
poslúžiť ako návnada pre európskych panovníkov a kolonizátorov, aby
financovali Beňovského projekty.
Preto v jeho texte zohráva veľkú úlohu hyperbola (jednotlivých
udalostí, či vlastných vlastností a schopností) a fantázia (mnohé uda146
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losti dotvoril alebo si ich jednoducho vymyslel). V jeho diele sa tesne
prelína realita s fantáziou a nie vždy a všetko sa dá od seba oddeliť.
Potreboval mať slávnych predkov a v mladosti vykonať udatné činy.
Pamäti sú dôkazom o rozprávačskom talente Mórica Beňovského,
o schopnostiach zaujať čitateľa odvahou, láskou, túžbou po slobode
a poznávaní neznámych svetov.
Beňovský pochádzal z uhorskej šľachtickej rodiny, preto býva často
námetom rôznych úvah jeho národnosť (slovenská, maďarská, poľská,
ale i francúzska). Ako jeden z vodcov poľského povstania sa dostal do
ruského zajatia na Sibír a na Kamčatku. Na Sibíri žil v Tobolsku, kde mohol aj písať. Vyhnanci na čele s Beňovským zorganizovali útek, zmocnili
sa lode a plavili sa popri brehoch Japonska do čínskeho prístavu Macao.
Beňovský sa v Macau zoznámil s predstaviteľmi francúzskych úradov.
Dostal sa do Francúzska, kde ponúkol kráľovi, že založí na Madagaskare kolóniu. Plán sa mu podarilo uskutočniť. Madagaskarskí domorodci
si ho dokonca zvolili za najvyššieho náčelníka. Pamäti a cesty podávajú
udalosti jeho života len v hrubých rysoch, sú viac obrazom Beňovského vnútorného sveta (opisuje hrdinstvá, ktoré by bol chcel urobiť), ide
o obraz sveta, v ktorom by bol chcel žiť, autoportrét človeka, ktorým by
bol chcel byť. Niečo sa podarilo aj v skutočnosti (ušiel z Kamčatky, stal
sa generálom, grófom i kráľom Madagaskaru), ale mnohé nie.
V centre pútavého a napínavého rozprávania stojí autor, podčiarkuje tu svoju výnimočnosť, glorifikuje svoje činy a dramatizuje udalosti,
ktoré neraz napĺňa vymyslenými beletrizujúcimi faktami. Preto jeho
autobiografickú a cestopisnú denníkovú prózu môžeme smelo zaradiť
do dobrodružnej literatúry. Je to typ literatúry, ktorá sa vyznačuje príbehovosťou a dramatickosťou. Dejová línia je chronologická a vybudovaná na slede množstva epizód, nečakaných komplikácií, ba až strašidelných scén. Dôraz je na nie bežnom prostredí a aj hlavná postava
musí byť niečím výnimočná. V dobrodružnej literatúre je produktívny
tiež kontrast kladných a záporných postáv a ako dôsledok ich zrážok
sa často objavuje a zdôrazňuje prvok nebezpečenstva4. V Beňovského
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KUSÁKOVÁ, Lenka: Dobrodružná povídka. In: Krásná próza raného obrození 1/
Studie. Praha : Univerzita Karlova, 2003, s. 48 – 50.
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diele vzniká zaujímavá kombinácia funkcií, dielo malo predovšetkým
pritiahnuť pozornosť bohatých a mocných vtedajšieho sveta k osobnosti Mórica Beňovského, a zároveň výrazne pracovalo s prvkami literatúry určenej na zábavu a oddych. Pri dobrodružnej literatúre sa
spomína ešte jedna vlastnosť, a to poznávacia hodnota, ktorá prináša
poznatky z prírody a spoločenských vzťahov exotických krajín. U Beňovského je to pre Európu veľmi vzdialená Sibír a východná Ázia, či
neskôr Afrika a Madagaskar.
Beňovskému sa teda, ako sme už naznačili, darí celkom šikovne zastierať hranice skutočného a vymysleného, ktoré nie sú zreteľné, a aj
vymyslené má charakter hodnoverného rozprávania. Fikcia, schopnosť
umelecky hodnoverne, nie reálne a faktograficky podať charakter sa tu
prejavuje pri modelovaní kladných postáv, najmä tých, ktoré kooperujú s hlavnou postavou, ale aj záporných, nekooperujúcich či dokonca
strojacich intrigy proti hlavnej postave. Tiež hlavná postava, samotný
Beňovský, je v podstate literárna postava. Má idealizovaný charakter
a aj jeho činy sú len chvályhodné, či už absolútne alebo v danom kontexte. Povýšil svoj status na grófa už v čase, keď ním ešte reálne nebol,
a na tento status sa potom viažu aj ďalšie jeho pozitívne vlastnosti.
Ostatné postavy majú v deji Beňovského diela Pamäti a cesty rôzny
zástoj. Niektoré sa dejom len mihnú, iné zotrvajú v jeho spoločnosti
dlhšie. V porovnaní so samotným Beňovským by sme ich však všetky
mohli označiť za vedľajšie. V zásade by sa dali rozdeliť na dve skupiny – na postavy reálne, ktoré Beňovský buď skutočne poznal, alebo
o nich počul: Gerasim G. Izmailov (ruský navigátor), Denis I. Čičerin (gubernátor Sibíri), Plenisner (gubernátor Ochotska), Čulošnikov
(zradca vyhnancov), Kuznecov (vyhnanec), Grigorij Nilov (kapitán,
veliteľ Kamčatky, u Beňovského však gubernátor), Dimitrij Bočarov
(ruský navigátor) a mnohí ďalší. Tieto sú opísané len stručne, bez nejakej väčšej detailizácie.
Fiktívne postavy sú podané s oveľa väčším dôrazom na detail a dostávajú v texte väčší priestor: Chruščev, Panov, Stepanov, či Afanázia.
Predstavujú podrobnejšie prepracované charaktery, ktoré majú v diele nezastupiteľnú úlohu: ovplyvňujú dej, hlavnú postavu, podieľajú sa
na dramatizácii deja, sú neustále v blízkosti Beňovského a dokonca
v mnohých situáciách majú demonštrovať a potvrdzovať charakter sa148
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motného grófa, najmä v zmysle jeho idealizácie. K týmto vlastnostiam
patrí to, že je inteligentný, dobrotivý, spravodlivý, diplomatický, verný,
cieľavedomý, hrdý muž s vodcovskými vlohami. Všetky tieto vlastnosti sa realizujú cez jeho činy alebo reakcie okolia, v ktorých dominujú
najmä vypäté situácie. Darilo sa mu v nich predstaviť seba samého ako
po všetkých stránkach výnimočného človeka. Okrem toho sa tu Beňovský prezentuje aj ako človek s ďalšími vlastnosťami, aj praktickými: je moreplavcom, námorníkom s takými špeciálnymi zručnosťami
ako navigácia či znalosť kormidlovania lode (napríklad v situácii, keď
prevezme velenie lode pri búrke na ceste z Ochotska na Kamčatku do
Boľšerecka): „Kapitán, rovnako presvedčený, že loď z veľkej časti vďačila za svoju záchranu nášmu úsiliu (=vyhnancov spolu s Beňovským,
pozn. aut.), nechcel odovzdať velenie do rúk svojmu, ešte stále v okovách spútanému, zástupcovi a vyhlásil, že mi zveruje riadenie lode,
kým nebude v stave ho prevziať.“5 V nasledujúcej časti plnej údajov
z námorníctva o smere vetra a kurze lode sa Beňovskému síce nepodarí zmocniť sa lode a so svojimi druhmi ujsť, ale zdarne privedie loď
do prístavu: „1. decembra sme uvideli zem, ktorú námorníci označili
za hory na Aljaške (=omyl, pozn. aut.), a podľa ich rád som viedol loď
k ústiu Boľše.“6
Beňovský zaujímavo pracuje s fikciou aj v častiach, ktoré majú navonok čisto dokumentárny, vecný charakter. Údaje o krajine, ekonomike, obchode, sú reálne alebo viac menej reálne, fiktívna, vymyslená
je situácia, v ktorej sa o nich referuje z pozície hlavnej postavy. Samotný Beňovský mnohé z opisovaných krajín neprešiel, jeho vedomosti
o ich flóre, faune a obyvateľstve pochádzajú „z druhej ruky“, nie sú
výsledkom jeho vlastnej skúsenosti a pozorovania.
V Beňovského Pamätiach nájdeme tiež prvky detektívky, pátrania
po zradcoch, odhalenie „traviča“ a jeho potrestanie. Od prvého momentu, keď sa v zajatí rozhodne pracovať na svojom oslobodení (predovšetkým útekom), je ohrozované úsilie Beňovského a jeho spoločníkov z radov trestancov zradou a najmä strachom z nej. Dôsledkom sú
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pomerne komplikované opatrenia na ochranu spoločenstva (stanovy,
prísahy a pod.) a neustále sledovanie konania členov spoločenstva.
Aj tak sa zrade a pokusom o fyzickú likvidáciu Beňovského ako vodcu a jeho najbližších nedokážu vyhnúť. Keď sa členovia spoločenstva
otrávia osladeným čajom (jeden z nich dokonca i zomrie), rozhodnú
sa „traviča“ potrestať. Zdôveria sa gubernátorovi a na jeho odhalenie
použijú známu lesť. Kupcovi, ktorý cukor otrávil, ponúknu čaj osladený údajne týmto jeho cukrom: „,Vidíte,ʻ povedal (=gubernátor, pozn.
aut.), ,to dobré srdce vyhnancov? Včera mi priniesli ako dar k Novému
roku dve hrudy cukru tak, ako ich tu vidíte.ʻ Pri týchto slovách Kazarinov (=kupec, travič, pozn. aut.) zbledol a gubernátor sa ho spýtal, či
mu je nevoľno, na čo on odpovedal kladne, ospravedlnil sa a chcel sa
vzdialiť...“7 Gubernátor však naliehal, aby čaj vypil, na čo „už nepochyboval o svojom odhalení, hodil sa pánu Nilovovi k nohám a priznal sa,
že on sám otrávil cukor, lebo chcel zbaviť spoločenstvo takého netvora, ako som ja (=Beňovský, pozn. aut.).“8 Usvedčený travič sa chce zachrániť obvinením Beňovského zo sprisahania a plánov na útek, avšak
márne, gubernátor ho nepočúva. Nevedomky však Kazarinov odhalí
zradcu z radov sprisahancov Piacinina, ktorého následne zhromaždenie spoločenstva vyhnancov odsúdi na smrť. Táto epizóda je dokladom
toho, ako mal všetko Beňovský dobre premyslené a skĺbené. Príbeh
má totiž aj dohru v podobe hľadania už mŕtveho Piacinina. Namiesto
neho kancelárovi gubernátora privedú Piacininovho menovca, ktorý
samozrejme o ničom nevie a žiadneho pána Kazarina nikdy nevidel.
Dôležitou súčasťou Beňovského textu je dynamizácia rozprávania,
či vizualizácia a ich vzájomná podpora. Tenzívno-detenzívny oblúk
funguje u neho tak, že dejové napätie kulminuje pri stretnutí hrdinov
s nečakanou prekážkou, v okamihoch prekvapenia alebo pri nepredvídaných zvratoch situácie. Po tom prichádza uvoľnenie, ktoré býva
expozíciou k ďalším konfliktom a zvratom. Aj v situáciách na hranici
života a smrti prichádza šťastný koniec. Keď na lodi (už na úteku) zavládne hlad a nemajú ani pitnú vodu (ako následok nešťastia, ale aj
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správania sa posádky prídu o vodu), zo zúfalstva si varia bobrie kožušiny a „viacerí druhovia vyumývali svoje topánky a čižmy...“ a v hrnci
ich bolo „viac ako dvadsať párov.“9 Situáciu však vystupňuje na hranicu
života a smrti, keď v priam divadelnej scéne vystúpi Beňovský pred posádku: „Už som neveril, že sa udržím pri živote, a cítil som sa od hladu
a slabosti celkom vysilený, a preto som po rozdelení prídelu odkryl
pred spoločnosťou karty.“10 Dáva im rady, kadiaľ sa majú vydať k pobrežiu, či ktorým smerom by mohol byť nejaký ostrov. Posádku to dojalo a samozrejme ponúknu svoje jedlo a vodu, ktoré Beňovský prijme,
ale len pod podmienkou, že sa s nimi podelí. Napätie je vystupňované
aj zúfalstvom námorníkov, ktorí pijú morskú vodu či čaj uvarený z nej.
Vykúpenie prichádza až s ohlásením zeme a zakotvením.
Beňovského text dobrodružného charakteru existuje ako kombinácia reálnych faktov a autorovej fantázie, koexistujú tu spolu (paralelne,
popri sebe) informácie o reálnom čase a priestore, ale aj neexistujúce
či už reálie ale najmä vzťahy, popretkávané autorovými reflexiami, komentármi a pod. Nie je to však ešte dobrodružná literatúra v zmysle jej
žánrového chápania o sto rokov neskôr, ako sa sformovala napríklad
v diele Karla Maya. Na rozdiel od neho základom sú reálne zážitky
autora, ktorý je totožný s hlavným hrdinom. Čo však má Beňovského spôsob podania deja spoločné s dobrodružnou literatúrou, tak to
je rozvíjanie deja akoby v neohraničenom priestore, postavy (najmä
hlavný hrdina) prekonávajú temer bez problémov až neuveriteľné
vzdialenosti (prechod z Petrohradu až na Kamčatku alebo plavba popri pobreží po úteku z Kamčatky a ďalšie).
Súčasťou Beňovského rozprávania je aj exponovaná zábavnosť.
Avšak v tom zmysle, že epizódy nemajú prvoplánovo rozosmiať (smiešne, komické), ale skôr zaujať, odpútať pozornosť od vážnosti situácie,
uvoľniť napätie, oživiť v podstate vážny text, na chvíľu prerušiť jeho
zameranie na hlavnú zápletku. Takto by sa dali chápať časti venované
opisu akýchsi šachových turnajov alebo opis stavby harfy a hry na ňu,
prípadne rôzne príhody a príbehy.
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Kompozičné stereotypy dobrodružnej literatúry nájdeme aj u Beňovského: zápas dobra (vyhnanci) a zla (ich väznitelia a vôbec všetci
nepriatelia, ktorí ich ohrozujú na ceste z vyhnanstva); sujetová schéma
boja hrdinu, ktorému pomáhajú utláčaní, za spravodlivosť, prípadne
slobodu; polarizácia postáv na kladné a záporné, tenzívno-detenzívna
kompozícia, každá epizóda má svoj viac alebo menej výrazný vrchol
napätia, ktoré sa uvoľňuje v detenzii v podobe uspokojivého (pre hlavného hrdinu) riešenia. Toto potom vo výsledku garantuje pútavé príbehy, vzrušujúce zápletky, rozmanité typy postáv a sugeruje vieru, že
v konečnom dôsledku dobro víťazí nad zlom.
V úvode sme spomínali žánrovú nevyhranenosť slovenskej barokovej prózy, jej žánrový synkretizmus. Keby sme mali byť dôslední, mohli
by sme vymenovať žánre, ktoré vo väčšej alebo menšej miere nájdeme
zastúpené v diele Pamäti a cesty Mórica Augusta Beňovského: memoáre, cestopis, biografia a autobiografia, portrét, ľúbostný príbeh, detektívka (pátranie po zločincovi), topografia, anekdota, humorný príbeh
(facécia), denník (námorný denník), proroctvo, mravoučná poviedka,
exemplum, vecné žánre, strašidelná poviedka a možno aj mnohé ďalšie. V podstate z literárneho hľadiska nie je až také dôležité, či písal
Beňovský pravdu alebo „pravdu“, ktorá sa mu hodila do celkovej koncepcie. Napísal však určite zaujímavé dielo, ktoré inšpirovalo početné
generácie autorov a čitateľov a v podstate dodnes inšpiruje11.
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Motivické echá Súľovských skál
Marianna Koliová

Abstract

Echoes of the motif of the Súľov Rocks
This paper addresses the intertextual connections between three literary works:
Súľovské skaly (The Súľov Rocks, 1806) written by the Austrian author Theone
(Maria Therese von Artner), Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku (A Picturesque
Journey down the Váh in Hungary, 1826, 1844) written by the Hungarian noble Alojz
Medňanský, and Prechádzka po považskom svete (The Walk around the World of the
Považie Region, 1844) written by the Slovak Romantic writer Jozef Miloslav Hurban.
The primary interest is in finding out the extent to which the motif of the Súľov Rocks
is reflected in the individual authors’ literary works and in finding out how the motif
has been modified and further developed. The analysis and interpretation of this motif
complex gives an account of the development of the literary image of the Súľov Rocks
as well as of the individual aesthetic, philosophical, and ideological foundations of the
authors who have used this motif in their literary works.
Keywords: The Súľov Rocks, intertextuality, classicism, enlightenment, romanticism,
curse, priest, the suffering mother

„Iba pokrikovanie furmana a plieskanie je známe ich echu“1

Súľovské skaly na Považí neďaleko Bytče predstavujú v súčasnosti
atraktívny cestovateľský cieľ, ktorý návštevníka láka členitým reliéfom,
masívnymi skalnými stenami a rozmanitými „fantastickými“ skalnými

1

ARTNER, Therese von: Neuere Gedichte von Theone. Tübingen : In der J. G.
Cotta’schen Buchhandlung, 1806, s. 119.
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útvarmi. To, že sa Súľovské skaly tešili istej obľube už aj v minulosti,
dokladajú medziiným literárne texty, ktorým sa v príspevku budeme
bližšie venovať. Konkrétne ide o panegyrickú báseň Súľovské skaly (Die Felsen von Szulyo, 1806) od rakúskej autorky Theone2, ako aj
o dva cestopisné texty, a to od uhorského šľachtica Alojza Medňanského (Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku – Malerische Reise auf dem
Waagflusse in Ungern, 1826, 1844) a slovenského romantického autora
Jozefa Miloslava Hurbana (Prechádzka po považskom svete, 1844).
Ako už naznačuje samotný názov príspevku, budeme sa v ňom primárne venovať problematike intertextového nadväzovania. Zaujíma
nás, ktoré motívy prechádzajú z jedného literárneho diela do druhého,
ako aj otázka funkcie jednotlivých motívov v analyzovaných textoch.
Zároveň sa pozrieme aj na motivické modifikácie a celkovú vývinovú
líniu motivického komplexu Súľovských skál vo vybraných textoch.
Príroda, respektíve určitý krajinný výsek – v našom prípade Súľovské skaly – v rámci estetického spracovania vždy figuruje ako istá projekčná plocha, na ktorú sa premietajú tou-ktorou kultúrou podmienené a formované prejavy autorovej senzibility3. Cez motivickú analýzu
Súľovských skál sa teda nedozvedáme iba niečo o literárnom obraze
Súľovských skál, ale najmä o literárno-estetických, filozofických či ideologických východiskách samotného autora, ako aj doby, v ktorej žil.
Prvý literárny pomník postavila Súľovským skalám Theone, respektíve Maria Therese Artnerová, a to formou panegyrickej básne, ktorej
preklad tu uvádzame4:

2

3

4

Pod pseudonymom Theone sa skrýva Maria Therese von Artner (1772 – 1829),
dcéra rakúskeho generála, ktorá sa narodila v Šintave (GLOSÍKOVÁ, Viera: Handbuch der deutschsprachigen Schriftsteller aus dem Gebiet der Slowakei (17. – 20. Jahrhundert). Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1995,
s. 23). Vo svojej tvorbe M. T. Artnerová recipuje dobové antikizujúce vplyvy klasicistickej proveniencie, ako aj vplyvy sentimentalizmu. Taktiež v nej rezonujú vlastenecké a patriotické gestá.
MAURER, Michael: Natur als Landschaft – Reisen als ästhetische Erfahrung. In:
Neue Impulse der Reiseforschung. Berlin : Akademie Verlag, 1999, s. 301.
V preklade sme sa zamerali najmä na zachytenie sémantickej a motivickej zložky.
Formálnu stránku – báseň je napísaná v sapfických strofách – sme nezohľadňovali.
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Súľovské skaly
Chvejem sa, závrat sa ma chytá! [...]
Po dlhom mĺkvom údive sa mi prinavracia hlas i slovo.
Veľa si mi, ó, Najvyšší, prisľúbil:
ešte viac som však uzrela.
Leží tu hlavné mesto, azda Babylon Európy, už tisícročia v rumoch?
Premiestnili sa sem šmahom prútika všetky rumy Níla,
všetky jeho staroveké divy a monumenty?
Tento vznešený obraz dušu dvíha!
Široký chrbát horstva skál sa tu vinie do polkruhu,
nahé od päty po vrchol,
na ktorom, ako Kybela, ostnaté koruny nosí.
Nepozná rastlinstva táto oblasť.
Len architektkou príroda tu chcela byť.
Postavila amfiteáter [...]
Pozrite na tieto steny, príkre, akoby dlátom opracované;
Tam z hlbín kruhu,
vyzdvihla hrozivo týčiace sa obelisky [...]
Tam, s vlastným výtvorom nespokojná,
ho umelkyňa znova rozdrúzgala na trosky.
Ešte vidno zvyšky hromobitia,
ktoré zvalilo vrcholce do údolia, a zrútené ruiny,
ktoré znova nakopené, sa strašlivo týčia.

Zároveň sme v texte zvýraznili signifikantné slová a slovné spojenia, s ktorými sa
stretneme aj v cestopisoch A. Medňanského či J. M. Hurbana.
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„Tu,“ Grék by povedal,
„áno, tu pochoval kedysi Zeus pod bralami drzé pokolenie Titanov;
Tu, pozrite! Vrhá šípy na tisíce a tisíce.“
V hrotoch, ktoré korunujú vrcholce,
poľahky by Niobu objavil, bolesťou na kameň obrátenú.
Básni on ďalšie mýty zo zázračných postáv.
„Nevyvstáva jasne pred vami lev, tam na vrcholci?
A tam vlk? Muž, čo dvíha kyj, a tamten,
skladajúc ruky ako k modlitbe, kľačiac na zemi?
Oni všetci raz boli plní života za čias Persea,
keď tu hrdina preletel nad nimi egidou ozbrojený,
ešte spoly na pochybách o jej čarovnej moci.
A skusmo skloní Medúzin obličaj k zemi –
hľa, z okolia sa stali – všade, kam dočiahli jeho čarovné lúče – strnulé
bralá.“
Tak bohatá na divy si ty, ó, otčina,
ktoré nik nepozná! Keby sa nimi mohla pýšiť dáka susedná ríša,
už dávno by sa o nich chýry šírili.
Nespočetné deti tlačiarenského lisu a rydla by ich rozniesli,
k menu Álp by pripísali aj meno ich.
Nevážime si poklady, ktorými
Ťa obdarila Európa, ako svoje obľúbené dieťa. [...]
Kto prebrázdil Karpát výšiny, ich jaskyne a priepasti,
kde nevyužito klíčia rastlinné a kamenné poklady?
Pri pekných nivách myslíme iba na pašu dobytka,
pri hrdom háji na lov či vykrmovanie svíň žaluďmi,
na mlyny pri jasných potokoch. Alebo na pstruhy.
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Meno Roháč nevyriekol žiaden cestovateľ,
iba ak v zlej nálade, že sa mu tam koleso zlámalo.
Nejaký prekáravý horský duch mu to za trest vykonal.
Ako len žasnú skaly nad mojím bľabotavým chválospevom!
Nikdy doposiaľ nepočuli spevy.
Iba pokrikovanie furmana a plieskanie je známe ich echu.
Ako lýra Orfea či Amfiona im prichodím.
Tak aj divoch skáče vo vytržení pri ešte nikdy nepočutých tónoch škripľavých huslí.
A keď v hnevlivej výčitke dvíha sa moja pieseň,
zašumí melodicky strunami závan z výšin čela Roháča,
nechá ich sedemnásobne znieť.5

Uvedená báseň Súľovské skaly bola v 19. storočí v rámci nemeckojazykového kontextu habsburskej monarchie pomerne rozšírená6. Je
zaradená do autorkinej zbierky Novšie básne (Neuere Gedichte) z roku
1806, avšak už predtým bola v mierne pozmenenej podobe uverejnená
aj v druhom zväzku Bredeckého Príspevkov k topografii Uhorského kráľovstva (Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern) z roku 1803,
a to v rámci krátkeho cestopisného záznamu s rovnomenným názvom
ako báseň Súľovské skaly, autorom ktorého je pravdepodobne sám vydavateľ Príspevkov k topografii Uhorského kráľovstva Samuel Bredecký7.

5

6

7

ARTNER, Therese von: Neuere Gedichte von Theone. Tübingen : In der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, 1806, s. 115 – 119.
Text básne nachádzame aj v SARTORI, Franz: Naturwunder des Oesterreichischen
Kaiserthumes. Zväzok 4. Wien : Anton Doll, 1809, s. 219 – 224, ako aj v publikácii
Jurende’s Mährischer Wanderer für das Jahr 1842. Geschäfts- und Unterhaltungsbuch
für alle Provinzen des Österreichischen Kaiserstaates, 31, Brünn, 1841, s. 279.
V Bredeckého Príspevkoch k topografii Uhorského kráľovstva, ktoré predstavujú
zbierku textov od rôznych autorov, sú pri názve cestopisného záznamu Súľovské skaly uvedené iba iniciály T. v. A. Explicitne je Artnerová identifikovaná ako autorka
celého textu (krátkeho prozaického úvodu, ako aj samotnej básne) v jednej recenzii
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Súľovské skaly sú v básni štylizované do podoby skamenených pozostatkov dávnych mýtických čias, na ktorých badať stopy Dia, Titanov či Persea, pričom práve skazonosný pohľad Medúzinho obličaja
premenil celú oblasť na skaly. Okrem tejto pre klasicizmus typickej
antikizujúcej motiviky je signifikantná aj komplementárna osvietensko-racionalistická línia, ktorá sa manifestuje v tematizovaní pragmatického aspektu užitočnosti krajiny, a to v podobe výčitky v súvislosti
s nevyužitým potenciálom „rastlinných a kamenných pokladov“.
Spomenúť treba tiež patriotické ladenie textu, ako aj celkovo vysokú vzdelaneckú štylizáciu lyrického subjektu, ktorá sa prejavuje najmä
ku koncu básne, kde sa prostredníctvom antropomorfizácie – za využitia toposu skromnosti – tematizuje „žasnutie skál“ nad „bľabotavým
chválospevom“8 lyrického subjektu. Tento moment je navyše umocnený kontrastným usúvzťažnením vysokého s nízkym, zastúpeným
v básni „nevzdelancami“, ktorých synekdochicky reprezentuje krik
furmanov, respektíve plieskanie biča. Zároveň autorka naráža aj na
problematiku absentujúcej literárno-estetickej tematizácie Súľovských
skál, ktoré by si mali prostredníctvom početnejšieho umeleckého spracovania vydobyť popredné miesto na estetickom „Parnase“, a to hneď
vedľa už pevne etablovaných Álp.

8

na Bredeckého Príspevky k topografii Uhorského kráľovstva (ZACH, Franz Xaver:
Monatliche Correspondenz zur Befördeung der Erd- und Himmels-Kunde. Zväzok
10. Gotha : Verlag der Beckerschen Buchhandlung, 1804, s. 257). V inej recenzii
sa však v súvislosti s textom Súľovské skaly uvádza, že obsahujú vydarený poetický
opis T. Artnerovej (rozumej báseň), ktorému predchádza prozaický úvod samotného vydavateľa, čiže Bredeckého (Neue Leipziger Literaturzeitung. Zväzok 2. 1808,
č. 59, s. 931), čo dáva do tej miery zmysel, že báseň sa v úvode komentuje týmito
slovami: „Ktorý vzdelanec by sa nepodelil pri pohľade na tieto skaly o tie isté pocity,
ktoré skrsli v duši jednej poetky, ktorá je iste známa každému môjmu čitateľovi ako
Theone“ (BREDETZKY, Samuel: Die Felsen von Szulyo, (Sulo). In: Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern. Zväzok 2. Ed. S. Bredetzky. Wien : Camesinaische
Buchhandlung, 1803, s. 20 – 21). Pokiaľ teda T. Artnerová neodkazuje sama na seba,
respektíve na svoje umelecké „ja“ (Theone), tak autorom prozaickej časti je niekto
iný, najpravdepodobnejšie sám Bredecký.
ARTNER, Therese von: Neuere Gedichte von Theone. Tübingen : In der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, 1806, s. 119.
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A. Medňanský sa vo svojom cestopise Malebná cesta dolu Váhom
v Uhorsku síce explicitne neodvoláva na Theone, ale dosah jej básne
na autorov opis Súľovských skál je evidentný. Pre väčšiu názornosť odcitujeme rozsiahlejší úryvok z Medňanského cestopisu9, pričom opäť
zvýrazníme relevantné motívy:
„Všade, kde sa združilo viacero vrchov, čnejú k nebesám väčšie masy zlepencových brál a mohutné kolosy, ktoré jasnejšie znázorňujú útok titanov na Olymp, no takéto čudesné skalné útvary, veže, obelisky, podoby
zvierat i ľudí, vytesané akoby umeleckou rukou v najjemnejších kontúrach, nenájdete nikde inde. Prekonajú každú predstavu aj najodvážnejšej
obrazotvornosti. Akoby tu bolo zmeravelo z preddiluviálneho obdobia
s chrámami, palácmi, pomníkmi aj obyvateľmi, čakajúc na prebudenie
zvukom trúb. Tieto voľne čnejúce stĺpy, asi štyri siahy zvýše, sotva niekoľko stôp v priemere, ozdobovali vari halu, pred ktorou stojí poprsie
vojvodcu so šišakom na hlave. Tamtie tri končité kužele, vypínajúce
sa dohora rovno z trávy ďaleko od rumov mesta, pokrývajú kráľovské
hroby vyhubeného rodu. Z pomknutých okien tohto priamo z nízkych
chatrčí dohora vyrastajúceho paláca hľadievali asi ľúbezné oči, nežné a belasé ako nebo, na zúbkované múry hradu, v ktorom býval milý.
Z vytesanej kazateľnice márne sa rozlieha kazateľov hlas k trom blízkym
hráčom okolo okrúhleho stola, ktorí sa nevedia vzdať zhubnej vášne. Aby
sa nemusel dívať na tú ohavnosť, odvrátil sa mníško naproti od troch
hriešnikov a pred úzkym oltárom prosí úpenlivo všemohúceho, aby ich
uchoval od trestu. Z polkruhovitého amfiteátra (druhú polovicu zhltla
zem) akoby bol skutočne vyskočil tu lev, tam vlk i brešúci pes, ktorých

9

Na Medňanského opis Súľovských skál zase explicitne nadväzuje rakúsky topograf
A. J. Krickel v diele Putovanie z Viedne cez Prešporok a Trnavu do baníckych miest
Štiavnica, Kremnica a Bystrica, a odtiaľ do Turca a na Považie. Autor vyzdvihuje
Medňanského „nádherný opis“ Súľovských skál a v zhode s ním vymenúva tie isté
bytosti ako on: kazateľ s kazateľnicou, vojvodca so šišakom na hlave, traja hráči,
lev, vlk, pes (KRICKEL, Adalbert Joseph: Wanderung von Wien über Preßburg und
Tyrnau in die Bergstädte Schemnitz, Kremnitz und Neusohl, und von da in die Turotz
und das Waagthal. Wien : M. Chr. Adolph, 1831, s. 243 – 244).
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naháňa mužský so zdvihnutým kyjakom. – Ktože by len spočítal všetky
priam nesčíselné postavy stále sa meniace, znova vznikajúce a zanikajúce
ako deti a diela ľudí.“10

Okrem Medňanského evidentného motivického nadväzovania
(obelisky, rumy, amfiteáter, lev, vlk, muž s kyjakom) je badateľná aj obdobná antikizujúca tendencia v podobe mytologického námetu útoku
titanov na Olymp, čo predstavuje jemnú modifikáciu vo vzťahu k Artnerovej básni. Perspektíva sa tu presúva z Diovej porážky Titanov, ktorú vyzdvihuje Artnerová, na ich samotný útok na Olymp.
Napriek istým mytologickým referenciám možno však u Medňanského predsa len badať určitý odklon od antikizujúcej tradície smerom
k romanticky ladenej rozprávkovej tradícii, respektíve istý posun k legendám a povestiam, ktoré autorovi boli tak dobre známe a blízke11.
Táto autorova afinita sa v citovanom úryvku prejavuje cez motiviku
hradov, vymretých kráľovských rodov, cez motív lásky medzi chudobným dievčaťom a vznešenejším „milým“, ako aj cez typický rozprávkový topos zakliateho, respektíve vyjadrené slovami Medňanského
„zmeraveného“ mesta a ich obyvateľov, čakajúcich na zvuky trúb, ktoré
ich majú prebrať.
Medňanského cestopis sa totiž vyznačuje istou poetologickou
dvojdomosťou, respektíve až trojdomosťou v zmysle jeho situovanosti
na osi osvietenstvo – preromantizmus – romantizmus. Ak sme teda
pri Medňanského opise Súľovských skál pred chvíľou upozornili na
prítomnosť antikizujúcich prvkov a romanticky ladenej rozprávkovej
motiviky, teraz treba spomenúť jeho obšírne geologické vysvetlenie
príčin vzniku Súľovských skál, ktoré sa zas nesie v semioticky opačnom, t. j. osvietensko-vedeckom mode, pričom samotnému výkladu
geologických príčin predchádzajú tieto príznačné slová: „Nech ma či-

10

11

MEDŇANSKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom. Preklad Viktória Hornáková.
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007, s. 100 – 101.
Roku 1829 Medňanský vydáva Povesti, rozprávky a legendy z uhorskej minulosti
(Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit).
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tatelia neobviňujú z prepiatej fantázie, že ich triezvym očiam chcem za
skutočné natískať bytosti, čo som si sám povymýšľal [...] pokúsim sa
presvedčiť neveriacich Tomášov tým, že vyložím príčinu tohto nanajvýš zvláštneho a nakoľko mi je dosiaľ známe, jedinečného útvaru svojho druhu.“12
Veľký záujem o Súľovské skaly prejavuje vo svojom cestopise tiež
Jozef Miloslav Hurban. Preto do tretice uvedieme aj v jeho prípade
obšírnejší citát so zvýraznenými miestami, ktoré motivicky nadväzujú
na Artnerovej báseň alebo na Medňanského cestopis:
„Ďeďinka Súlov sa strje dolu dolinou pod nohamí – a na konci od západu
zašnuruvaná je ňezmernimi skaliskamí, ktorje ňič ináč, len jako Babilon,
alebo Persepolis, alebo Carthago z rumou sa dvíhajúc tu pozorovaťela
ohromja [...] Dažďom zme šli, ale abi sa nám ňebo odmeňilo za toto našťíveňje nás, práve keď sa nám skali v amphitheatrálnom oblúku vijavili
– vistúpilo aj slňječko, a oprelo sa o tje obeliski, hradi, a piramídi prirodzenje [...] Táto úžina skalnatá sú opravdovje Thermopyli Slovenskje.
[...] Celuo toto královstvo skál tíchto ňezmerních je jako zakljati jeden
vek zo svojimi luďmi [...] Hňeď sa vežja hore obeliski, hňeď vipínajú
veže skalnatje [...] medzi tím zas vidno tam postavi a sochi, tu zas potvori
a jakjesi hieroglifi a mumie. [...] Šetko toto sa mi tak podobalo, jako kebi
jedno jezero rostopenjeho olova bou dakto z ňeba do mora naljau, bo takjeto asi bi sa boli museli z ochladljeho razom olova nastrjelať figúri. [...]
Prvá figúra [...] predstavuje rozdrážďenjeho psa [...] Za rozjažením tím
psom vidno i holím okom o mnoho ale lepšje ďalekohladom opatrením
konskú hlavu i s hrivou sa rochtať sa psom [...] Prvuo odďeleňje skál od
pounoci má na konci svojom za medzu okrúhlu skalu, pri ktorej je socha
majestátna, predstavujúca velmi pravďive kňaza [...] poňiže tejto je ňiššja skalka dokonále spuosob a formu kancla majúca, ňemeňej zdarňe sa
viňíma s ňej podoba kňaza modljaceho sa [...] jako bi severnje tjeto ríše
zakljate modlitbou ochráňiť chceu pred potvorami proťivnimi. Ňeďaleko
tej bráni ohromnej, Thermopylamí slovenskimí nazvanej vipínajú sa tri

12

MEDŇANSKÝ, Alojz: Malebná cesta dolu Váhom. Preklad Viktória Hornáková.
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007, s. 101.
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podobi na strmej skaliňe, tá od pounočnej strani je hieroglif ňečítatelní,
postava bez určitosťi, všeobečnosť jakovási ideálna; ale za ňou stojí zretelná postava, vimezeních ťahou a zhibou a na prví pohlad viďí sa hňeď
jako žena vážna žjalom a bolesťou zmorená, pripodobňila sa mi v prvom
pohljadnuťí matke od ďeťí opusťenej, od cudzích potupenej od ňeprjaťelou mučenej. Táto postava v pohlaďe tíchto šetkích zjevou fantastickích
– je ňječo preňikavjeho, živjeho – híbajúceho sa. Ňiže tejto zretelňe sa
viďí zase kňaz – zostaralí, moch na plecjach jeho rastúci dodáva tím vjac
accentu starobe. Tento sa zdá poťešuvať chcjeť matku rostrúchlenú, ale
sám je vižjalení a viplakaní nad životom uprchlim bez najmenšjeho tímto
zakljatím svetom pomožeňja. Za tímto sa zas zrazi a priepasťi – aš sa
k Thermopylám tjeto piramídi spusťja. [...] Je to tu zas modljaci sa kňaz
[...] Ja som sa dlho ňemohou od ňeho odtrhnúť, bo čím som vjac celú
túto zostavenosť považuvau, tím živejšje som v tom šetkom viďeu symbol
nášho ňešťesťja. V prosrjedku potvor skalnatich – seďí kňaz skalnatí na
modlitbách: – to mi ňikdá s pameťi ňevinďe, tento obraz musí zaujať každjeho – kto s bolesťou srcca svojho sem priďe. Ešťe ked som odchádzau
– dlho som sa obzerau na túto symboliku; s premeňeňím mjesta šetki
tje mumie a potvornje podobi svoje postavi meňili, sám jeďiní ten kňaz
ňikdi podobu ňemeňiu, ždi len jako modlitebňík zo skloňenou hlavou sa
vijavuvau. “13

Už zbežný pohľad na tento citát z Hurbanovho cestopisu potvrdzuje
motivické kontinuum (rumy, amfiteáter, obelisky, hrady, veže, pes atď.)
v zmysle nadväzovania na dielo Artnerovej a Medňanského. K motívu Babylonu, na ktorý sme už narazili v básni Artnerovej, Hurban
enumeratívne priraďuje aj ďalšie slávne staroveké mestá a miesta ako
Palmýra14, Persepolis, Kartágo či Termopyly, pričom touto kumuláciou
emblematických miest zvýznamňuje samotnú lokalitu Súľovských skál.
Zároveň však vidíme aj Hurbanovo diferenciačné úsilie – Termopyly
už nie sú pre neho iba Termopyly, ale v súvislosti s nimi Súľovské ska-

13

14

HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 226 –
232.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 227.

163

Studia Academica Slovaca 48/2019

ly až dvakrát explicitne označuje ako „slovenské Termopyly“, čím sa,
prirodzene, vyzdvihuje nacionálno-teritoriálne vymedzenie uvedenej
lokality a jej včlenenie do slovenského kontextu15.
Ak sa v citovanej pasáži pozrieme na motiviku odkazujúcu na starovek, udrú do očí v Hurbanovom cestopise egyptské reálie (obelisky,
pyramídy, múmie, hieroglyfy), ktoré s výnimkou obeliskov nenachádzame ani u Artnerovej ani u Medňanského. Túto Hurbanovu egyptskú
motivickú líniu (afinitu) treba chápať v širšom kontexte jeho rozsiahlej
filozofickej reflexie, ktorá je v cestopise štylizovaná do podoby rozhovoru Hurbana s pánom Orgovánom – de facto ide však len o Hurbanov monológ – na ceste z Uhrovca do Súľova16. Svojou povahou a ideovým zameraním tu autorova reflexia nadväzuje na Heglom poznačenú
Štúrovu koncepciu umenia, ako ju tematizoval vo svojich prednáškach
na evanjelickom lýceu v Bratislave a neskôr publikoval v diele O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. V Hurbanovom poňatí
sa totiž egyptské umenie vyznačuje hlavne symbolickosťou, ktorej však
ešte chýba „prenikavosť ducha“17:

15

16

17

Obdobná diferenciačno-emancipačná snaha sa prejavuje aj v požiadavke mať svoju
vlastnú slovenskú kultúrnu, respektíve literárnu tradíciu: „Preca ale je to žalosná
skúšenosť, že Ňemci vjac veďja o tíchto ďivoch prírodi našej Tatranskej – leš mi sami,
že žjadni z naších učeních a básňikou zreťel svoj na tjeto ďivje krási, a krásne ďivi ňeobráťiu!“ (HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844,
s. 233). Hurban tu v podstate formuluje podobnú požiadavku ako Artnerová, ktorá
v svojej básni postulovala patriotickú potrebu literárne spracovať isté regióny, čo
malo prispieť k ich zviditeľneniu v rámci Uhorska. Hurban sa však v tejto súvislosti
už nepohybuje v uhorskom patriotickom mode, ale v mode užšom nacionálnom
v zmysle emancipovania a etablovania slovenskej kultúrnej/literárnej tradície.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 213 –
224.
„Duch“ a „hmota“ tvoria ideové východisko Hurbanovho filozofického konceptu
v zmysle heglovsko-štúrovského dialektického ponímania vývinu ducha a predmetnosti, respektíve ako „,vyjavovanie‘ ducha národa v jeho skutkoch“ (BÍLIK, René:
Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár. Slovenská literatúra, 58, 2011, č. 3, s. 221 –
222), pričom táto tendencia je badateľná tiež v Hurbanových literárnych dielach
s historickou tematikou (napríklad Olejkár), ako aj v jeho cestopisnej tvorbe.
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„Ešťe tu len samí symbol – od Foenixa viobrazenjeho – až do svatích tajemstvou nadzemskich aj podzemskich, to jest piramíd a labirinthou. [...]
Rozumuj človeče kolko chceš o Aegyptskej symbolice, o hieroglifoch,
o piramídach, o labirinthoch – preca len ždi na to príďeš, že títo Aegypťaňja zavjazali tje hádki a uzle umeňja, ale jích sami rozvjazať ňevládali.
Jako kolvek sa Aegypťaňja lud velikjeho umeňja: tak umeňje jejich je len
zvon bez hlasu, život bez híbaňja sa, tajemstvo v ňedostupitelnom zámku
ukrituo. Ňič zretelnjeho ňeviďíš na celom tomto Aegyptskom umeňú.“18

Súľovské skaly v Hurbanovom cestopise figurujú v istom slova
zmysle ako krajinná scenéria, na ktorú autor aplikuje svoje filozoficko-umenovedné postuláty: „medzi tím zas vidno tam postavi a sochi,
tu zas potvori a jakjesi hieroglifi a mumie [...] vipínajú sa tri podobi na
strmej skaliňe, tá od pounočnej strani je hieroglif ňečitatelní, postava
bez určitosťi, všeobecnosť jakovási ideálna.“19 Hurban pritom neaktualizuje ani tak „negatíva“, prisudzované našimi romantikmi egyptskému
umeniu, ale sústreďuje sa skôr na moment mysticky ladenej symbolickosti, záhadnosti a tajomnosti celého výjavu, čiže na charakteristiky,
ktoré neupiera ani samotnej egyptskej kultúre.
Určitú argumentačnú konzistentnosť vidno v cestopise aj v tom,
že Hurban pripisuje atribút živosti v rámci scenérie Súľovských skál
nie takým výjavom, ktoré predstavujú akési nečitateľné hieroglyfy, ale
zreteľnej postave „vimezeních ťahou a zhibou“, pričom „na prví pohlad viďí sa hňeď jako žena vážna žjalem a bolesťou zmorená“, v ktorej
je – v porovnaní s ostatnými fantastickými výtvormi – „ňječo preňikavjeho, živjeho – híbajúceho sa“.20 Práve táto postava, ktorú Hurban
identifikuje ako matku „od ďeťí opusťenej, od cudzích potupenej od
ňeprjaťelou mučenej“21, zaujíma svojou sémantickou zaťaženosťou
centrálne postavenie v rámci opisu Súľovských skál.

18

19
20
21

HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 214 –
215.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 228-231.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 231.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 231.
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Tento motív zároveň však odkazuje – a to prinajmenšom od čias
Kollárovej Slávy dcery – na pevne etablovanú alegóriu trpiacej matky reprezentujúcej „utrápený“ národ22. Hurban pritom operuje v bipolárnom opozičnom mode („svoje“ – „cudzie“), pričom pozitívne
obsadené „svoje“ reprezentuje „trpiaca matka“ a negatívne „cudzie“
predstavujú „mučiaci nepriatelia“ či „potupujúci cudzí“, čo sa v rámci
celkového diskurzu, v ktorom sa Hurban pohybuje, implicitne spája
s nacionálnym kontextom.
Spomínaný opozičný modus23 sa manifestuje aj v obrannom geste postavy kňaza, ktorý „tjeto ríše zakljate modlitbou obráňiť chceu
pred potvorami proťivnimi“24, pričom sa tu zároveň dostávame k ďalším dvom nosným motívom, a to k postave kňaza a alegórii zakliatej
krajiny. Motív kňaza dominuje v Hurbanovom opise Súľovských skál
nielen z kvantitatívneho hľadiska (frekventované opakovanie motívu),
ale – podobne ako postava matky – aj z kvalitatívneho aspektu. Vyznačuje sa totiž v rámci scenérie Súľovských skál svojou „zreteľnou“
rozpoznateľnosťou25, pričom obidva motívy sú v cestopise navyše aj
explicitne usúvzťažnené: „Tento (kňaz – pozn. M. K.) sa zdá poťešuvať
chcjeť matku rostrúchlenú, ale sám je vižjalení a viplakaní nad životom
uprchlím bez najmenšjeho tímto zakljatím svetom pomožeňja.“26

22

23

24
25

26

V súvislosti s rozšírenosťou trpiteľskej štylizácie, respektíve stereotypizácie v nacionálnom diskurze pozri MOLDA, Rastislav: Ideálny obraz národa. Stereotypizácia
uhorských národností v slovenskej cestopisnej a národopisnej literatúre 19. storočia.
Martin : Matica slovenská, 2015, s. 91 – 97.
Opozičné nastavenie nachádzame však aj v básni Artnerovej, no nie v zmysle nacionálnom, ale na už spomínanej osi „vysoká vzdelanecká tradícia“ verzus „nízka
ľudová/nevzdelanecká tradícia“.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 230.
Okrem zreteľnosti sa Hurbanov kňaz vyznačuje zároveň aj istou nemennosťou
a stálosťou, ktorá evokuje nadčasovú platnosť výjavu vzhľadom na jeho konštantnosť
vo vzťahu k pohybu v priestore: „s premeňeňím mjesta šetki tje mumie a potvornje
podobi svoje postavi meňili, sám jeďiní ten kňaz ňikdi podobu ňemeňiu, ždi len jako
modlitebňík zo skloňenou hlavou sa vijavuvau“ (HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, s. 232).
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 231.
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Odhliadnuc od prípadnej profesijnej motivácie projekcie Hurbana
ako kňaza27 do okolitej krajiny, treba v tomto kontexte zdôrazniť, že
motív kňaza tu vstupuje do tesného významového spojenia s alegóriou
zakliatej krajiny, ktorá bola – ako je známe – v rámci slovenského romantizmu pevne etablovaná, pričom vyjadrovala „neuspokojivý stav či
situáciu, nezriedka ako reflexia národného života“28. Kňaz teda v tomto kontexte reprezentuje/zastupuje „úlohy“ národovcov, ktoré spočívali nielen v úteche „trpiacej“ matky-národa, ale aj v jej potenciálnom
odkliatí, ako to topos zakliatej krajiny29 vyžaduje a v sebe implikuje.
Ako vidieť, celý výjav Súľovských skál sa tak v Hurbanovom umelecky štylizovanom cestopisnom videní stáva sakralizovanou alegóriou30 slovenského národného života. Z tohto hľadiska je signifikantné
aj záverečné unifikačne, zjednocujúco monumentalizujúce gesto: „Ja
som sa dlho ňemohou od ňeho odtrhnúť, bo čím som vjac celú túto
zostavenosť považuvau, tím živejšje som v tom šetkom viďeu symbol
nášho ňešťesťja.“31
Analýza ukazuje, že napriek evidentným motivickým filiáciám,
ktoré možno evidovať u sledovaných autorov, majú uvedené motívy
predsa len diametrálne odlišnú platnosť. Najlepšie to vidno práve na
podklade porovnania postavy modliaceho sa (Artnerová), respektíve
27
28

29

30

31

Roku 1840 bol Hurban vysvätený za kňaza.
PÁCALOVÁ, Jana: Od rozprávok k alegórii národného života (Ku konštituovaniu
alegórie zakliatej krajiny v slovenskom romantizme). Slovenská literatúra, 64, 2017,
č. 1, s. 10.
Explicitne to formuluje Ľ. Štúr: „Dlho to, ďalekými cestami, pustými horami ide odklínač a pomocník v povestiach našich, aby prišiel k svojim dobre známym, mnoho
on to robí, prestáť a vytrpieť musí, aby pomohol z kliatby svojim druhom, svojim
bratom, tak sa veru i my musíme mnoho ustávať, aby sme pomohli tomu skľúčenému, od dlhých časov dobitému ľudu, tým našim druhom, našim bratom, musíme
tu mať vôľu čistú a trpezlivosť železnú a len tak sa nám podarí slušnými spôsobmi
vyviesť našich z toho biedneho stavu“ (ŠTÚR, Ľudovít: Dielo. Bratislava : Kalligram
– Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007, s. 265).
Sakralizácia sa dosahuje najmä cez topický motív utrpenia, ako aj motív modlitby
či frekventovaný výskyt postavy kňaza.
HURBAN, Jozef Miloslav: Prechádzka po Povaskom sveťe. Ňitra, 2, 1844, s. 231 –
232.
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kazateľa (Medňanský) či kňaza (Hurban). Kým u Artnerovej a u Medňanského táto postava vystupuje „iba“ ako jedna zložka v komplexe
iných kamenných výtvorov a nedochádza k jej ďalšej sémantizácii, tak
u Hurbana sa zas, naopak, stáva z postavy modliaceho kňaza centrálny
sakrálno-nacionálny symbol.
Podobne je to aj s motívom zakliatej krajiny, ktorá u Medňanského
predstavuje „iba“ konvenčný rozprávkový topos, nevstupujúci do širšieho významového plánu cestopisu. U Hurbana nadobúda však tento
motív až ontologickú platnosť. Mení sa na alegóriu celkového stavu
slovenského národa, čím zároveň presahuje hranice textu a vstupuje
do komunikácie s dobovým slovenským romantickým diskurzom32,
v ktorom sa táto alegória generovala a v rôznych literárnych textoch
ďalej pestovala a upevňovala33.
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Remeslá, staršie profesie a spoločenské
postavenia – ich premietnutie v slovenskej
frazeológii
Jozef Mlacek

Abstract

Crafts, older professions, and social positions: their projection in Slovak
phraseology
The author examines phrasemes motivated by the name of a craftsman, or some of his
specific activities, as well as phrasemes reflecting the different statuses of craftsmen
(masters, hands, and apprentices). He finds that there are units that are motivated
by a variety of crafts in Slovak phraseology and that phrasemes related to the most
common (and usually also the oldest) crafts are more common in communication.
Even with the abundant occurrence of this type of phrasemes, the author states that
there is no specific archetype of phrasemes, such as phrasemes motivated by farming
or pastoralism.
Keywords: crafts, craftsmen, phrasemes, craft-related jobs and their reflection in
phraseology, the liveliness and decline of this type of phraseme

Od vyjdenia Mikových prác o frazeológii v druhej polovici 80. rokov
minulého storočia1 sa v našom domácom frazeologickom diskurze
takmer všeobecne prijíma myšlienka, že podstatnú časť celej našej fra1

MIKO, František: Miesto frazeológie vo vyučovaní slovenského jazyka z hľadiska jazykovej kultúry. In: MIKO, František a kol.: Frazeológia v škole. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1989, s. 10 – 64; MIKO, František: Teoreticko-metodická
časť. In: MIKO, František a kol.: Frazeológia v škole. Učebné texty pre štúdium slovenského jazyka. Nitra : Dekanát Pedagogickej fakulty v Nitre, 1985, s. 6 – 63.
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zeológie tvoria obrazné spojenia čerpané z roľníckeho a pastierskeho
prostredia. Sám F. Miko nielen v súvislosti s frazeológiou, ale s celou
našou národnou kultúrou hovorí o naznačených dvoch archetypoch,
o roľníckom a pastierskom archetype v našej kultúre. Voľnejšie by sa
po súčte týchto archetypov dalo hovoriť, že v jadre našej frazeológie sú
najmä spojenia, ktoré sú motivované tradičným vidieckym spôsobom
života. Pravdaže, ako vo frazeológii azda všetkých európskych národov
a jazykov majú aj v našej frazeológii oddávna výrazné zastúpenie aj
prevzaté frazémy. Tie môžu mať a často aj mávajú mnohoraké celkom
odlišné pozadie či podložie. Osobitné postavenie majú medzi nimi tie
s biblickými alebo širšie s kresťanskými východiskami. Spomedzi nich
najmä výrazy orientované na morálne rozmery ľudského života možno
pri ich bohatom a výraznom zastúpení v našom fonde – ako to výrečne potvrdzuje rozsiahle doloženie takýchto jednotiek prakticky v celej
monografii J. Skladanej2 o vývine našej frazeológie v predspisovnom
období – pokladať vlastne za akýsi ďalší z archetypov našej frazeológie3. Podľa citovaného F. Miku väčšina z týchto prevzatých frazém
predstavuje tzv. kultúrnu, podľa iných autorov knižnú zložku nášho
frazeologického fondu.
Pochopiteľne, ani naša frazeológia aj napriek často zdôrazňovanej
ustálenosti neostala bez rozličných premien, aj v nej sa všeličo dosť
podstatne obmenilo, a to nielen v stvárnení konkrétnych jednotiek (tu
dochádzalo v zmysle známej Mokienkovej koncepcie4 predovšetkým
k zhusťovaniu, resp. kondenzovaniu vyjadrenia, hoci celkom neznáme
nie sú zasa ani prípady s prejavmi opačnej tendencie, teda spojenia,
v ktorých pri frazeologizácii dochádzalo k rozširovaniu výrazu), ale

2

3

4

SKLADANÁ, Jana: Frazeologický fond slovenčiny v predspisovnom období. Bratislava :
Veda, 1993.
Porov. napríklad: HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Motivovanosť slovenskej frazeológie kresťanstvom. Prace filologiczne, 44, 1999, s. 207 – 212; SKLADANÁ, Jana: Odraz
kresťanskej kultúry v slovenskej frazeológii. In: Slovenská kresťanská a svetská kultúra.
Studia Culturologica 1. Red. J. Skladaná. Bratislava : Veda 1996, s. 120 – 135; najnovšie BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera: K výskumu biblickej frazeológie.
Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2017.
MOKIENKO, Valerij M.: Slavianskaja frazeologija. Moskva : Vysšaja škola, 1980.
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aj v tom, odkiaľ, z ktorých oblastí spoločenského života sa brali, resp.
utvárali nové jednotky tohto fondu. Už dávnejšie sa pritom zistilo, že
na prvých miestach medzi naznačenými sférami sú okruhy spojené
s vývinom remesiel, neskôr zasa s priemyselnou výrobou a s celou
na to nadväzujúcou spoločenskou diferenciáciou. Pritom však dosť
prekvapuje zistenie, že tento rozmer našej frazeológie sa v slovenskej
lingvistike nejako sústavnejšie neskúmal, že tu teda možno nájsť len
niekoľko parciálnych pohľadov na zastúpenie takýchto frazém v našom fonde (do tohto okruhu priamo alebo aspoň čiastočne patria
najmä niektoré z takto orientovaných štúdií M. Dobríkovej). Naznačenú medzeru v takomto výskume trochu vypĺňa osobitná časť knihy
už nebohého etnológa a popritom aj viacročného zástupcu riaditeľa
letnej školy Studia Academica Slovaca Ladislava Mlynku Remeselník
vo vidieckom prostredí (2004)5. V takejto situácii (a pritom zároveň aj
s prihliadnutím na viaceré podnety z novších kognitívnych prístupov
ku skúmaniu celej frazeológie) sa príslušná problematika priam ponúka na trochu ucelenejšiu analýzu aspoň niektorých otvorených otázok
z tohto okruhu.
Ak hneď na začiatku tohto nášho uvažovania o naznačenej problematike nadviažeme na zaiste celkom odôvodnené Mikove konštatovania o celkovej povahe našej frazeológie, teda o dominancii frazém
motivovaných tradičným vidieckym životom (veď tie sa opierali predovšetkým o kolektívnu prácu pri zostavovaní „slovníkovej“ časti knihy Frazeológia v škole), môžeme predpokladať, že frazémy „vzaté“ z tematických okruhov naznačených titulom tohto textu sa javili/mohli
javiť v istom čase/v istých obdobiach ako nové, teda ako frazeologické neologizmy. A keď prijmeme uvedenú premisu, môžeme následne
v celom ďalšom texte aplikovať niektoré spomedzi najnovších kognitívne orientovaných výkladov frazeologickej neologiky aj na skúmanie
titulom tohto textu vytýčených okruhov našej frazeológie. Máme tu na

5

Ide tu konkrétne o kapitolu s názvom Remeslá a remeselníci v slovenskej ľudovej
frazeológii, ktorá bola už krátko predtým uverejnená v 33. zväzku zborníka Studia
Academica Slovaca. MLYNKA, Ladislav: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Stimul, 2004, s. 139 – 154.
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mysli najmä mnohoraké podnety ukrajinského kognitívneho frazeológa N. F. Alefirenka6.
Podľa jeho prístupu možno za mimojazykové (extralingvistické)
faktory, ktoré podmieňujú premenlivosť frazém i celej frazeológie
(v jeho výkladoch ide konkrétne najmä o vznik nových jednotiek, teda
frazeologických neologizmov), pokladať predovšetkým mnohé spoločensko-politické fakty (vojny, prevraty, revolúcie, vzbury a pod.), ďalej rozmanité kultúrno-vzdelávacie činitele (myslí sa aj na materiálnu
kultúru a teda konkrétne na také skutočnosti, akými sú rozličné objavy
alebo vynálezy meniace napr. aj spôsoby výroby a zasahujúce často aj
do spôsobu života celej spoločnosti alebo aspoň istých jej častí: čím
väčšie je rozvrstvenie spoločnosti, tým viac je aj možností posúvania
či presúvania názvov a spojení z jednej sféry do iných) a viaceré sociálno-psychické danosti, ktoré sa môžu odrážať na osi hodnotenia
a následne aj na štylistickej rovine vyjadrovania naznačených faktov.
Prepojenie poznatkov z týchto okruhov s vlastnými jazykovými poznatkami historickej frazeológie, teda napr. aj s poznatkami o veľkých
problémoch pri samom identifikovaní frazeologizmov v historických
textoch7, resp. prihliadanie na mnohoraké poznatky z obidvoch naznačených okruhov predstavuje hádam najproduktívnejšiu alebo aspoň
najsľubnejšiu cestu k výraznejšiemu prehĺbeniu poznania nielen tých
častí našej frazeológie, ktoré sme signalizovali už v titulku tohto textu,
ale azda aj aspoň niektorých rozmerov celej našej frazeológie.
Hoci v nasledujúcich častiach tohto textu budeme sledovať všeličo
z historického vývinu našej frazeológie, náš prístup k zvolenej téme
nebude celkom patriť do presnejšie pojmovo vymedzenej historickej
frazeológie, ako ju u nás predstavujú najmä mnohé práce už spomínanej J. Skladanej. Na druhej strane však môžu nasledujúce poznámky
o vytýčených okruhoch našej frazeológie všeličo aspoň napovedať či
6

7

ALEFIRENKO, Nikolaj F.: Neofrazemika v kognitivno-onomasiologičeskom aspekte.
In: Komparacja wspólczesnych jezyków slowiańskich. 3. Frazeologia. Red. W. Mokijenko i H. Walter. Opole : Universität Greifswald – Uniwersytet Opolski, 2008,
s. 249 – 261.
U nás predovšetkým SKLADANÁ, Jana: Frazeologický fond slovenčiny v predspisovnom období. Bratislava : Veda, 1993.
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naznačiť, azda i doplniť k vlastnej historickej frazeológii, napr. smerom k väčšej či menšej živosti niektorých konkrétnych frazém z tohto
okruhu až po súčasnosť. Treba ešte doložiť, že materiálovo sa budeme
opierať jednak o viaceré príklady z citovanej monografie J. Skladanej
(hoci frazém z práve toho okruhu, ktorý chceme sledovať, nie je medzi nimi mnoho) a jednak o isté staršie slovníky a zbierky paremiologických spojení (najmä D. Sinapius Horčička, A. Bernolák a A. P.
Záturecký).
Na začiatku vlastného výkladu si treba na pozadí vyššie vytýčeného kognitivistického prístupu naznačujúceho či priamo vyžadujúceho
prepojenie jazykových a mimojazykových poznatkov položiť základnú
otázku, aké znalosti, resp. poznatky vôbec prichádzajú do úvahy v súvislosti so sledovaným okruhom frazém. Keďže chceme skúmať, ako
sa do frazeológie dostáva odraz remesiel, výrobných odvetví a s nimi
súvisiacich spoločenských premien, je zreteľné, že spomedzi Alefirenkom uvedených extralingválnych faktorov tu majú rozhodujúce postavenie tie z jeho druhého okruhu, teda napríklad rozličné vynálezy,
objavy a podobne, lebo práve ony boli tým podložím, z ktorého sa odvíjal rozvoj remesiel a cechov, neskôr rozličných výrobných (či priamo
priemyselných) odvetví a následne aj mnohoraké premeny spoločenského života. Celkom však nemožno obísť ani faktory z Alefirenkovej
uvedenej prvej skupiny, veď práve hlboké spoločenské premeny našej
spoločnosti v 19. a najmä v 20. storočí všeličo prevrátili aj v samej existencii a prestíži remesiel a výroby (preto nás nemôže prekvapiť, že medzi spojeniami s motiváciou z tej istej sféry nachádzame jednak výrazy
so zreteľne pozitívnymi konotáciami, ale rovnako aj výrazy s výslovne
negatívnou hodnotiacou charakteristikou), ako aj v celom nadväzujúcom nastavení spoločnosti. Všeličo z toho sa následne odrazilo aj
v jazyku a konkrétne aj v našej frazeológii.
Ak začneme naznačené sledovanie od počiatkov, teda od etapy vydeľovania sa remesiel od roľníctva, resp. od poľnohospodárskej výroby,
zisťujeme, že tam nachádzame predovšetkým tie remeselné odvetvia,
ktoré sa odvíjali od domácej výroby, teda od spracovania prírodných
materiálov, od toho, čo ponúkalo roľníctvo alebo poľnohospodárstvo,
chov zvierat, lov (preto spomínaný L. Mlynka označuje napr. kováčstvo, hrnčiarstvo a tkáčstvo za akýsi predstupeň skutočnej remeselnej
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výroby8). Až potom sa objavujú aj ďalšie výrobné odvetvia a spolu
s tým aj vzájomná výmena produktov, resp. tovarov z naznačených
okruhov (trhy, kupectvo...), teda skutočné remeslá i obchod a tie spolu „stvorili“, ako to obrazne formuloval L. Mlynka9, stredoveké mesto
(a práve s tým súvisiacu urbanizáciu spoločnosti pokladá spomínaný
N. Alefirenko za ďalší z významných faktorov rozvíjania a inovovania
celej frazeológie). Všeličo z tohto rozvoja mnohých remesiel sa špecificky a postupne, ale pritom nie nejako priamočiaro odrazilo aj v našej
frazeológii. Odrazili sa v nej, pravdaže, aj mnohoraké pohyby v „živote“, v samej organizácii remesiel aj v postavení celej remeselnej výroby v spoločnosti (zo začiatku tzv. bratstvá remeselníkov, neskôr cechy
a následne až tzv. živnostenské spolky a potom zasa stagnácia alebo až
ústup niektorých remesiel, prípadne ich pokles na úroveň drobných
opravárstiev) alebo niektorých odvetví v nej (napr. „panské“ a ťažké,
„čisté“ a „špinavé“, náročné, teda také, ktoré si vyžadovali náročnú prípravu, alebo nenáročné na zvládnutie, teda také, ktoré mohol zvládnuť
takmer každý, teda napríklad aj postihnutý, bezpečné alebo nebezpečné, vyhľadávané alebo menej vyhľadávané, prosperujúce a teda aj výnosné alebo zasa naopak neprosperujúce a teda aj menej výnosné remeslá: aké remeslo, taký cech; rozumieť sa do niečoho ako zlatnícky učeň;
hladný ako mlynárova sliepka – kováčova kobyla a šustrova žena chodia
bosé) a z iného hľadiska napokon rozdielne statusy, profesijné pozície
či postavenia adeptov alebo kvalifikovaných vykonávateľov remesla:
učeň – tovariš – majster (napr. učeň – mučeň; neraď sa s tovarišom,
ale s majstrom). Už sám výpočet alebo skôr aspoň náznak spomenutých prístupov k jazykovej (a konkrétne potom najmä k frazeologickej) prezentácii remesiel a remeselníkov, ako aj spoločenských vzťahov
a premien s nimi nejako prepojených zreteľne signalizuje veľkú pestrosť tejto časti frazeológie. Pristúpme teda k vlastnej analýze niektorých spomedzi jej naznačených dimenzií.

8

9

MLYNKA, Ladislav: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka
v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Stimul, 2004, s. 139.
Tamže, s. 117.
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Za jeden z najelementárnejších typov ustálených spojení sledovaného typu sa v doterajšom výskume10 pokladajú ustálené prirovnania,
v ktorých sa vyskytuje názov nejakého remesla (alebo remeselníka)
v pozícii prirovnávacej zložky spojenia (comparatum). Tieto prirovnania mávajú pritom až dvojakú výstavbu: byť taký ako nejaký remeselník
alebo robiť niečo ako nejaký remeselník (nemusí vždy ísť o remeselníka
v presne vymedzenom zmysle11, ale aj o vykonávateľa hocakej nie roľníckej alebo pastierskej práce, resp. činnosti). Teda napr.: (byť) čierny,
špinavý ako kominár (staršie aj ako kochniar), červený ako šuster pod
kolenom – bežať ako švec do trhu, na jarmok; chrápať ako drevorubač,
kliať ako furman, ako kočiš; naťahovať niečo ako švec kožu na kopyto,
vykrikovať ako kofa na trhu, priberať sa do niečoho ako kňaz orať, rozumieť sa do niečoho ako zlatnícky učeň, obracať slová ako ševci boty,
chlípe ako šefraník a pod. Je zrejmé, že tu ide o celkom okrajový typ
frazeologizácie, prirovnávaná zložka spojenia (comparandum) stojí
vlastne za hranicami frazémy a iba významové posuny (intenzifikácia
alebo názornosť spojené niekedy so signálmi irónie) robia takéto prirovnanie ustáleným a frazeologizovaným. Takýchto jednotiek nebýva
vo frazeológii nijakého jazyka nejako veľa, na druhej strane však pri
nich možno zistiť, že vznikali už od najstarších čias, teda od samých
začiatkov remesiel, vlastne už od Mlynkom naznačených predstupňov
skutočných remesiel, a prakticky až do nedávnych období, čo zasa dokladujú také prirovnania, ako sú robiť niečo ako stroj, robiť niečo ako na
bežiacom páse, robiť niečo ako spomalený film a pod.
Za jadro sledovaného druhu frazém možno pokladať jednotky, ktoré vznikli transformáciou čiže prehodnotením slovných spojení odrážajúcich isté reálne skutočnosti zo sféry nejakého remesla, nejakého
druhu výroby do iných oblastí, a to na základe analógie alebo naopak
na základe protikladnosti či paradoxnosti označovaných skutočností,
10

11

Porov. KUZNECOVA, Irina V.: Slavianskije ustojčivyje sravnenija s komponentom-nazvanijem professii. In: Die Phraseologie in Raum und Zeit – Frazeologija vo
vremeni i prostranstve. Red. H. Walter, V. M. Mokienko, A. V. Savčenko. Greifswald,
2012, s. 110 – 113.
Porov. MLYNKA, Ladislav: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Stimul, 2004, s. 14.
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resp. situácií, prípadne na základe iných typov vzťahov. Takéto jednotky sú pozoruhodné až z dvoch hľadísk, totiž jednak šírkou svojho
záberu do sféry tých najrozličnejších remesiel či druhov výroby alebo
aj ich premietnutia v širšom spoločenskom živote (teda tým, akých remesiel či pozícií sa dané jednotky dotýkajú), a jednak tým, čo konkrétne, aké skutočnosti, resp. spojenia sa vyberajú zo „života“, z fungovania
jednotlivých remesiel. Formálne môže ísť o jednotky, v ktorých sa explicitne meno nejakého remeselníka alebo nejakej oblasti remeselnej
výroby spomína, alebo o jednotky bez takéhoto priameho signálu, ale
so zreteľnou väzbou, so zreteľnou motiváciou v istej konkrétnej remeselnej alebo výrobnej sfére. Popri naznačených dvoch prístupoch k takýmto jednotkám sa tu ponúka aj pohľad cez prizmu ich – s Burgerom
povedané12 – živosti (die Lebendigkeit), teda z hľadiska toho, že kým
niektoré z nich sú živou, aktívnou a teda aj frekventovanou zložkou
súčasnej komunikácie, iné sú už na okraji, resp. ich máme doložené iba
v starších textoch alebo príručkách. Súvislejší prehľad aj charakteristiku celého sledovaného druhu frazém začneme práve sledovaním tohto
ich rozmeru a konkrétne teda uvedením toho, ktoré „remeselnícke“,
remeslami motivované frazémy sa javia ako najživšie, najbežnejšie.
Neprekvapuje, že medzi takéto jednotky patria viaceré spojenia motivované prostredím tých najstarších či najtradičnejších remesiel, ako
sú kováčstvo, mlynárstvo, obuvníctvo (šuster, švec, čižmár), tkáčstvo,
z trochu novších krajčírstvo, alebo zasa spomínanými statusmi vykonávateľov remesla (majster, tovariš, učeň), prípadne aj samým názvom
remeslo. Medzi takéto frazémy možno zaradiť najmä tieto spojenia:
kuť železo za horúca (u A. P. Zátureckého v podobe Za horúca kováč
kuje), mať viacej želiezok v ohni, Komu Pán Boh nedaruje, tomu kováč
neukuje (známe aj so zmenou v druhej časti s odlišnou motiváciou:
v apatieke nekúpi), novšie aj kuť zradu, resp. kuť pikle, kováči mu, jej,
im v bruchu vyhrávajú, klince kujú (všetky s „kováčskou“ motiváciou),

12

BURGER, Harald: Problembereiche einer historischen Phraseologie. In: Europhras
95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt.
Hrsg. W. Eismann. Bochum : Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1998, s. 79 –
108.
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hnať niekomu vodu na mlyn (to je voda na môj, jeho, ich... mlyn), mlieť
z posledného, pustiť si jazyk do mlyna (novšie aj na špacír, jazyk mu,
jej, im... ide ako mlyn, ako mlynské kolo; obidvoje s významom „veľmi
veľa rozprávať, tárať“), byť, nájsť sa, ocitnúť sa medzi dvoma mlynskými
kameňmi, Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči, Kto prv príde, prv melie
(všetky s „mlynárskou“ motiváciou), Šidlo vo vreci neutajíš (príslovie,
popri ktorom je rovnako známe aj porekadlo Vykľulo sa šidlo z vreca),
bežať ako švec, šuster na jarmok, byť na jedno kopyto (všetky s motiváciou z obuvníctva; k poslednému je aj výraz s ním synonymný, ale
s odlišnou motiváciou z inej, tkáčskej oblasti: byť na jednom brde tkaní;
z nej je aj žartovné spojenie husto ťa tkali), niečo je horúcou ihlou šité,
prišiť niekomu niečo za golier, prevracať kabát, merať rovnakým, dvojakým metrom, Dva razy meraj a raz strihaj (všetky s motiváciou zo
sféry krajčírstva). K rovnako živým frazémam patria aj niektoré spojenia alebo parémie (resp. frazeotextémy) motivované spomínanými
statusmi vykonávateľov remesla (učeň, tovariš, majster), ako sa samým
názvom remeslo, prípadne remeselník: Tovariš – nevie nič, Nejednaj sa
s tovarišom, ale s majstrom, Učeň – mučeň, ísť, odísť, poslať niekoho na
vandrovku (keď sa učeň chcel stať tovarišom alebo tovariš majstrom,
musel ísť na dlhšiu vandrovku, pracovať u ďalších majstrov, aby sa zdokonalil v danom remesle), Bieda (psota) najlepší majster, Práca chváli
majstra, majster nad majstrov, majster tisíc remesiel, tisíc kumštov, liezť
niekomu do remesla (do kšeftu), zavesiť remeslo na klinec, Remeslo má
zlaté dno; Remeselník – zlatá babka, keď netečie, aspoň kvapká; Remeselník – zlatá ruka, čo zarobí, to presúka.
Popri týchto živých, aktuálne stále využívaných jednotkách je v našom frazeologickom fonde aj väčšie množstvo spojení motivačne prameniacich v tých istých remeselných prostrediach, resp. v tých istých
názvoch statusov pre vykonávateľov remesla, ale zreteľne ustupujúcich
či aj celkom zastaraných. Takýchto jednotiek je dokonca viacej, ako
bolo tých živých, ale aspoň ilustračne tu spomenieme len niekoľko
z nich. Naznačenú povahu majú napríklad spojenia: Od kováča uhlie
nekupuj (variantne doložené už v Bernolákovom slovníku), Na to kováč drží kliešte, aby sa nepopálil (už od D. Sinapia Horčičku), Žiak bez
knihy, kováč bez kladiva, Kováč ku kováčovi a hrnčiar k hrnčiarovi, Švec
sa neporúbe, Ševci kožu naťahujú a páni pravdu, To má čižmár v zisku,
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čo natiahne v pysku, Čižmár sa teší dratve a sedliak žatve, Ide mu to
ako slepému tkáčovi útok, Plátno je vždy hotový peniaz, Krosná nechcú
behúňa, ale seď u mňa, hluchý ako mlynár v jeseni, Nieto majstra nad
kováča – ten zo starého robí nové, Bár sem já malý jako myš, predsa
som len tovariš (od Bernoláka, pravopisne upravené), Ženenie je dobré
remeslo, ale nie časté, Zlodejstvo – ľahké remeslo, ale ťažký cech (vidíme,
že pri posledných príkladoch ide o posunutý význam slova remeslo).
Ešte odlišnejšie prípady možno nájsť pri slove tovariš, pri viacerých
z nich ide o pôvodnejší, starobylejší význam tohto slova, o význam
„druh, spoločník“ (porov. aj rus. tovarišč): Veselý tovariš na ceste za
dobrý koč stojí, Dobré tovarišstvo robí dobrých ľudí (obidva príklady
doložené už u Bernoláka), dávať sa do tovarišstva, do bratstva s niekým. Ako naznačujú príklady uvedené v tomto odseku (teda nielen
tie s komponentom tovariš, tovarišstvo), tendenciu k ústupu zreteľne
vykazujú predovšetkým jednotky, ktoré obsahovali banálne konštatovania bez výraznejších obrazných posunov, ktoré teda boli zhustenou
a priamou charakteristikou istej stránky činnosti, práce príslušného
remeselníka, alebo ktoré zasa vychádzali z posunutého a dnes už menej známeho významu niektorého svojho komponentu (také sú napr.
posledné uvedené príklady so slovom tovariš).
Naznačené rozdiely v živosti jednotiek z predchádzajúcich dvoch
odsekov mávali aj majú, pravdaže, mnohoraké príčiny. Okrem činiteľov spomenutých v posledných vetách tu mohli zohrávať alebo aj reálne
zohrávajú podstatnú úlohu aj také skutočnosti, ako je spoločenský status jednotlivých remesiel: niektoré skôr „panské“, iné zasa čierne, ťažké
– nositeľov tých prvých pokladali za „pánov“; spoločensky všeobecne
potrebné alebo skôr iba príležitostne potrebné, výnosné a menej výnosné, také, čo jestvovali v celom historickom vývine, a zasa také, čo
boli príznačné skôr iba pre niektoré etapy vývinu remesiel atď.13 alebo
fakt, či dané spojenie vypovedalo o samom remesle, o spôsoboch nejakej činnosti v ňom (napr. Švec sa neporúbe), alebo zreteľne mierilo do
iných oblastí (teda od začiatku predpokladalo obrazné použitie, napr.

13

Viac MLYNKA, Ladislav: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Stimul, 2004, s. 16.
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husto ťa tkali, pustiť si jazyk do mlyna), ako napokon aj to, o aký modus
výpovede či výroku išlo: na jednej strane seriózne hodnotenie alebo
konštatovanie a na druhej strane zasa napr. situačné, žartovné, prípadne až ironické vyjadrenie, napr. Od kováča uhlie nekupuj = z druhej
ruky nič nekupuj: seriózna rada alebo odporúčanie – Niet väčšieho
blázna ako baník, lebo ten hľadá tam, kde si nič nepoložil. Alebo: Úradník – ukradník: žartovné, až zľahčujúce vyjadrenie o špecifikách baníckej práce, resp. ironická „ľudová“ charakteristika vykonávateľa nie
manuálnej práce.
Poslednými uvedenými príkladmi sa dostávame ešte k jednej skupine frazém so sledovaným typom motivácie, a to k jednotkám, ktoré
vychádzajú z prostredia ďalších remesiel, prípadne z prostredia ďalších
zamestnaní či nadväzujúcich spoločenských pozícií. Škála takýchto
spojení nie je nejako osobitne široká, jednako však sú zaujímavé už
tým, na aké profesijné oblasti sa nimi poukazuje, a zároveň aj skutočnosťou, že niektorými spomedzi nich sa zasa pripomínajú (v kolektívnej pamäti udržiavajú) aj niektoré z bežnej komunikácie už ustúpivšie, resp. aj celkom zabudnuté remeslá či iné profesie alebo na ne
nadväzujúce spoločenské či služobné postavenia. Aké remeslá alebo
zamestnania sa tu teda častejšie spomínajú? Sú to predovšetkým hrnčiar (Hrnčiar hrnčiarovi závidí; Hrnčiar (sklenár) sa mu zasmial – keď
sa hlinené nádoby alebo sklo rozbilo, uvedení remeselníci sa tomu tešili), kupec (staršie aj kramár: Trafil kupec na kramára, Každý kupec
svoju partéku chváli, Aký pán, taký krám, Nie so všetkým na trh, do
trhu), plátenník, súkenník (tenký plátenník, tenký súkenník = slabý odborník), uhliar (Nájde kováč uhliara a uhliar kováča; z každého dreva
uhlie páliť), pekár (U Boha milosť, u pekára žemľa), mäsiar (Mäsiar keď
nevyšteká, veru nevyseká; to je taký mäsiar – kde tu svinka uhynula),
murár, tesár (ukázať niekomu, kde tesár, murár nechal dieru = vyhnať
niekoho z domu), kuchár (Hlad je najlepší kuchár; mnoho kuchárov
polievku presolí = keď mnohí radia pri nejakej činnosti, výsledkom je
nepodarok; kuchárka sa pary naje). Z oblasti príležitostných či okrajovejších oblastí obživy sú ojedinele doložené také zamestnania, resp.
služby, ako sú vtáčnik, hudec (Rybár, vtáčnik a hudec – traja žobráci),
hrobár (ujsť hrobárovi z lopaty). Do tejto skupiny spojení patria aj jednotky motivované pomenovaniami istých úradných postov, ako boli
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richtár (stále živé robiť richtára niekomu, pri niečom), slúžny, hajdúch
(bol tu slúžny aj pán hajdúch, nebojím pána ani kapitána, len toho hajdúcha, čo po zadku búcha).
Keď chceme celý predchádzajúci pohľad na sledovaný výsek z celonárodnej frazeológie sumarizovať, žiada sa vysloviť aspoň týchto
niekoľko všeobecnejších konštatovaní: a) Jednotiek skúmaného typu
je v našom jazyku pomerne veľa, jednako sa ukazuje, že tu nemožno
v duchu spomínaného mikovského triediaceho prístupu hovoriť o nejakom celkom osobitnom archetype frazém. b) Z prehľadu zreteľne
vidieť, že jednotky sledovaného druhu motivačne vychádzajú z prostredia mnohých remesiel, zamestnaní či spoločenských postov, resp.
pozícií, bohatšie sú však doložené najmä tie, ktoré súvisia s niektorými
tradičnejšími remeslami, zamestnaniami či postaveniami. c) Sledovaný materiál zreteľne ukázal rozdiely z hľadiska živosti frazém – kým
niektoré z nich sú aj pri svojej starobylosti bežnou zložkou súčasnej
komunikácie (také bývajú najmä obraznejšie spojenia), iné ustupujú,
alebo už aj celkom ustúpili zo živej reči a stretáme ich len v slovníkoch,
resp. špecifickejších, najmä historických či historizujúcich textoch
(také sú predovšetkým jednotky mieriace na samu povahu daného
remesla či zamestnania alebo jednotky obsahujúce motivačne neznámy, resp. významovo zastretý slovný komponent). d) Potvrdilo sa, že
ku všetkým predchádzajúcim čiastkovým záverom, ba aj k celej našej
analýze zreteľne prispelo nadväzovanie na viaceré interdisciplinárne
rozmery danej problematiky (tu konkrétne najmä na historicko-etnologické výskumy L. Mlynku).
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Jazyková reflexia prirovnaní
s komponentom farby v slovenskej
literatúre 21. storočia
Marianna Sedláková – Ivana Kovalíková

Abstract

The linguistic reflection of comparisons with colour components in 21st-century
Slovak literature
This paper deals with the analysis of 417 comparisons of the Slovak National Corpus
(in 204 works by 107 authors from 2000–2017) with a specific colour component
(white, pale, black, red, blue, green, and yellow). The analysis confirmed the
assumption that fixed comparisons were predominantly present in characters’ voices
(10% of all excerpted comparisons), while non-stabilized ones prevailed in the
narrator’s voice (90%). The more frequent the comparison, the higher number of its
variations. The most common of the studied phrasemes are those with the outer-pole
colour component (white, pale, and black), which cannot be attributed a positive or
negative symptom based on their meaning. Most of the comparisons with the colour
component were used for external human characteristics. The authors more often
turned established phrasemes into semantic variants, and less often into syntactic
variants, or they hybridized phrasemes on exceptional occasions. Quite often, there
were direct visual comparisons of two specific visually-related substances present in
the texts, which already refer to specific communication situations and functionally
deviate from systemic language patterns.
Keywords: comparisons, colour components, Slovak literature, contemporary
authors
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V tomto príspevku nadväzujme na naše staršie výskumy frazeológie z hľadiska ľudských poznávacích procesov1. Náš ďalší čiastkový
výskum sme zamerali na farby hlavne v ustálených frazémach typu
prirovnania, ale aj v prirovnaniach neustálených, aby sme mohli hlbšie
preniknúť do procesu vzniku frazémy. Prirovnanie, pri ktorom vzniká zámerná konfrontácia dvoch javov pri poznávaní a jeho rečovom
vyjadrení, totiž považujeme za hraničný počiatočný stupeň vzniku
obrazného pomenovania typu metafory vznikajúcej na ikonicko-symbolickom princípe2. Výskumnú vzorku tvoria prirovnania, ktoré sa
vyskytli v dielach umeleckej literatúry rôznej kvality, ktoré boli publikované v rokoch 2000 – 2017 a ktoré ich autori poskytli Slovenskému
národnému korpusu (ďalej SNK3). Po tejto vzorke sme siahli preto, že
v priamej rečovej komunikácii sa takto zameraný výskum veľmi ťažko uskutočňuje, ale umelecká literatúra zároveň najlepšie odráža stav
používania frazeologizmov v bežnej komunikácii. Predpokladáme, že
najbližšie k bežnej, autormi odpozorovanej komunikačnej skutočnosti, budú mať skúmané javy vyskytujúce sa v priamej reči postáv, kým
v prirovnaniach vyskytujúcich sa v autorskej reči očakávame vyššiu
mieru kreativity, akú by sme mohli z vývinového hľadiska predpokladať u pôvodcov – anonymných ľudových tvorcov výstižných okaziona-

1

2

3

SEDLÁKOVÁ, Marianna: Svedectvo frazeológie o univerzálnom poznávaní sveta zmyslami. In: Studia Academica Slovaca 38. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009,
s. 297 – 306; SEDLÁKOVÁ, Marianna: Komunikačný aspekt paralel ontogenézy a fylogenézy reči. Habilitačná práca. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2011; SEDLÁKOVÁ, Marianna: Komunikačný status frazém a jeho
kultúrno-etnické pozadie. In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 184 – 192.
SABOL, Ján: Semiotické pozadie komunikačných sústav. In: Súčasná komunikačná
jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied,
Pedagogická fakulta, 2004, s. 30 – 36.
Slovenský národný korpus – prim-6.1-public-img-sk. V 204 dielach 107 autorov
z rokov 2000 – 2017, ktoré sú súčasťou SNK, sme v prirovnaniach našli zastúpenie
týchto farieb: biely ako (92), bledý ako (89), čierny ako (108), červený ako (60),
modrý ako (28), zelený ako (22) a žltý ako (18).
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lizmov, ktoré sa následne komunikačným ustálením stali frazeologickými jednotkami4.

Prirovnania s komponentom biely
V našich kultúrnych podmienkach s výraznou kresťanskou tradíciou
sa symbolika bielej farby viaže k základnému významu čistota (telesná
i duchovná), pričom táto symbolika na základe psychologickej interpretácie farby (neurčitosť, neistota, oslobodenie, nový začiatok) čiastočne korešponduje i s kultúrami, kde biela farba symbolizuje na prvý
pohľad iné hodnoty, napríklad protipól dobra a zla známy i zo starej
slovanskej mytológie, popri iných mytológiách5.
Ako ustálené frazeologizmy obsahujúce komponent biely a spojku
ako ako porovnávací základ (tertium comparationis6) sa v najnovšom
slovenskom slovníku (ďalej SSSJ) uvádzajú tri prirovnania (ako holub
– šedivý; ako sneh/mlieko – jasný, žiarivý, čistý; ako stena – veľmi bledý). Podobné prirovnania v slovníku s komponentom bledý (ako stena,
krieda, smrť, plátno) treba považovať za významovo zúžené varianty
prirovnaní s bielou farbou, o čom svedčí aj ich výskyt v našej vzorke
(najmä variantné frazémy s oboma komponentmi). Z 86 prirovnaní
s farebným označením bledý viac ako polovicu tvorilo prirovnanie
bledý ako stena, približne 12 % prirovnanie bledý ako smrť a asi 8 %
bledý ako krieda. Všetky tri prirovnania SSSJ uvádza presne v poradí tak, ako je to aj podľa našej frekvencie. Štvrté v slovníku uvedené
ustálené prirovnanie (bledý ako plátno) sa v skúmaných textoch priamo nenachádza, ale mohli by sme ho nájsť v jedinečnom neustálenom
prirovnaní tvár bledá ako panenská spodnička, podobne by sa ako sémantické varianty prirovnania bledý ako smrť dali označiť prirovnania
bledý ako mŕtvola (3x), ... duch (2x), ...Morena (1x), ... Báthory (1x).
4

5
6

Omnoho vysvetliteľnejšie sú existujúce umelé frazémy v lexikálnom systéme (biblické, antické či inak knižné).
Veľmi známy je starý čínsky symbol jin a jang.
Terminológiu preberáme z publikácie MLACEK, Jozef – ĎURČO, Peter a kol.: Frazeologická terminológia. Bratislava : Stimul, 1995.
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Podobne by bolo možné takto vidieť i prirovnanie biely ako vápno (2x)
vo vzťahu k prirovnaniu biely ako stena. Viaceré prirovnania v textoch
ukazujú na priame prepojenie na frazeologizmy biely ako sneh/mlieko
vo význame jasný, žiarivý, čistý. Za také treba považovať prirovnania
z našich textov: bledý ako sneh (3x), ... Snehulienka (1x), ... mlieko (2x),
... cmar (2x). Úzka sémantická súvislosť bielosti a bledosti je zjavná
i vo vzorke prirovnaní obsahujúcich komponent biely. V tejto skupine je najpočetnejšie (32 %) zastúpené prirovnanie biely ako sneh už aj
s nami sem priradenými sémanticky súvisiacimi variantmi, ktoré vo
vzorke vystupujú ojedinele. Kvantitatívne porovnateľne sú v skúmanej
vzorke zastúpené prirovnania biely ako stena (15 %) a biely ako krieda
(13 %). Tieto prirovnania sú už omnoho menej použité vo variantných
podobách. Ako varianty sa tu vyskytujú len biely ako vápno v súvislosti
so stenou a prípad na bielo natretej steny, o ktorom budeme hovoriť
neskôr. „Solitérmi“ neustálených prirovnaní ako bieli snehuliaci, biele
ako pravnučky Snehulienky, biely ako bolesť v samom oku snehu možno demonštrovať autorskú kreativitu. Keďže sa pohybujeme v prostredí umeleckých textov, predpokladáme, že všetky varianty ustálených
prirovnaní vznikli v snahe autorov vyhnúť sa opakovaniu a výrazovému klišé, oživiť či nejako ozvláštniť text. Tento predpoklad potvrdzuje
i fakt, že väčšina neustálených prirovnaní sa nachádza v autorskej reči
umeleckých textov, kým v reči postáv sa podľa nášho predpokladu
naozaj vyskytujú temer výlučne len ustálené prirovnania (až na jeden-dva prípady). Ustálené prirovnania s komponentom biely/bledý vo
vzorke prevažovali (76 %) oproti neustáleným prirovnaniam (26 %).
V autorskej reči bol pomer ustálených a neustálených prirovnaní približne 3:1, v priamej reči bol pomer 10:1. Na vyššie spomenutý autorský štylistický zámer poukazuje i fakt, že ak jeden autor použil viackrát
to isté ustálené prirovnanie, väčšinou to nebolo v tom istom texte (knihe, titule). Rozšírením kontextu použitého prirovnania možno pozorovať, ako autor s prirovnaním pracuje. Napríklad vo vete „... až kým
neboli bieli ako snehuliaci a nikto nič nevidel a nevedel“ prirovnanie
odráža konkrétnu situáciu pri guľovaní a prirovnanie pomenúva vizuálny obraz pohybujúcich sa živých bytostí doslova obalených snehom,
čo korešponduje s postavou snehuliaka – snehom znázornenú podobu
človeka (priame názorné prirovnanie dvoch konkrétnych vizuálne sú186
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visiacich substancií). Aj v prípade druhej ukážky stačí pomerne úzky
kontext (My tri sme prišli do Chorvátska biele ako pravnučky Snehulienky) na to, aby sme vytušili satirický podtón variantu ustáleného prirovnania. Na dešifrovanie ďalšieho variantu prirovnania nám však už nestačí minimálny kontext, ktorý SNK používateľom ponúka („... v úplne
nečakanom momente, bielom ako bolesť v samom oku snehu...“), by sme
sa mohli iba domnievať, že ide o vysoko lyrický žáner textu, to je ale
všetko, bez širšieho kontextu sa tento príklad ďalej analyzovať nedá.
Ako ďalšie príklady tvorivej práce autorov s ustáleným prirovnaním
môžeme uviesť rozvitie prirovnania použitím epiteta, ktoré reprezentuje to, k čomu sa prirovnáva (comparatum) v ustálenom prirovnaní:
... a ten plášť je biely ako napadnutý sneh, bol biely ako prvý sneh, ...
vo vlasoch ako horský sneh, ... vraj je belší ako vločky tunajšieho snehu... Tu však treba podotknúť, že niekedy prívlastok, ktorý je častejšie
používaný pri obmieňaní prirovnania, môže mať úplne opačný efekt,
ako je ozvláštnenie, často výrazne priblíži prirovnanie ku klišé (čerstvo
napadnutý sneh, prvý sneh). Vyššie spomenutý príklad prirovnania vo
vete Jeho predtým prekrvená tvár bola biela ako bielo natretá stena, nesie v sebe tušiteľnú úvahu autora o tom, že hoci kedysi bývali steny najmä z hygienických dôvodov natierané vápnom, a teda mávali prevažne
či výlučne bielu farbu, dnešný človek, berúc do úvahy súčasný životný
kontext, predsa nemôže použiť frazeologizmus protirečiaci súčasnej
realite7. Podobný spôsob uvažovania iného autora možno vidieť i na
modifikovanom prirovnaní ... bledí ako holá sadrokartónová stena...,
alebo aj na prirovnaní ... je belšia ako náprotivná stena..., ktorý ale rovnaký konflikt rieši iným spôsobom ako dva predchádzajúce prípady
– konkretizáciou, podobne ako je to i v prípadoch, ak sa ako prirovnávajúca substancia využije niečo, čo nemá jednoznačne žiadanú farebnú charakteristiku: Ferdinand bol bledý ako mramor v mešite sultána
Selima. Za iný, veľmi pôsobivý, štylistický akt dokazujúci, že ozvláštniť
prirovnanie možno i iným spôsobom, ako je pridanie či zámena ustá-

7

Nie náhodou ide v tomto príklade o autora s podobným celkovým autorským zámerom, ktorý je príznačný pre literárnu postmodernu. Literárnu reflexiu skúmanej
problematiky ponúkame v osobitnej štúdii (v tlači).
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leného prívlastku, možno považovať syntaktický variant modifikácie
ustáleného prirovnania: Ani sneh nebol belší ako jej telo.
V skúmaných textoch boli v prirovnaniach použité rozličné a najčastejšie i jedinečné substancie bielej farby. Z týchto substancií za tradičnejšie v našej vzorke možno považovať vápno v súvislosti so stenou.
V súvislosti s plátnom8 možno tradične i za biele považovať samotné
plátno, obliečku, vypranú bielizeň, periny (i vo vzťahu k plátnu, ale i vo
vzťahu k periu). Z prírodných substancií sa vo vzorke vyskytli: perly
(2), mlieko (2), ruky (2), kosti, kamene, deň, nevesta, ľalia, breza, labuť,
labutie krídlo, (morská) pena, hmla, slnko, rozkvitnutá jabloň, ktorým
racionálne nemožno pripísať rovnakú intenzitu belosti, ktorá ich však
všetky spája. Zo substancií súvisiacich s materiálnou ľudskou produkciou to boli: blesk biely ako meč z elfej ocele, rezance, mlynárov učeň,
podkolienky s gumičkou. S duchovnými princípmi kresťanského charakteru súvisia (aj keď nie výlučne) také prirovnania ako biela ako Jana
z Arku, pretože Jana z Arku bola nevinná, ale v situácii pred popravou
mohla byť aj bledá a iné prirovnanie (prastará mama) biela ako anjel.
Za menej „výstižné“ či nejakým spôsobom príznakové by sa dali označiť pľuzgieriky biele ako hrachy, lebo pri hrachu sa v tomto konkrétnom
prípade percipient viac upriami na ich veľkosť ako na bielu farbu, ktorá
ani pri suchom hrachu nie je celkom typická a môže adekvátne fungovať len pri porovnaní so sviežim – zeleným hrachom9; stĺpy v podzemí (Jeho steny boli biele ako stĺpy v podzemí a rovnako vydávali tlmené
bledé svetlo) sú produktom fiktívneho autorského prostredia; vtáčatko
(... až tam stál uprostred izby celý holý, biely ako vtáčatko) odráža (uvedomelé či podvedomé) spojenie beloby a nahoty v autorskom obraze
situácie, ktoré je pravdepodobne zapríčinené i frazeologicky ustálenými spojeniami v oboch prípadoch (a z hľadiska systému by tu mohlo
ísť o skríženie frazém) a napokon alabaster, abstrahovaný z kontextu
môže vyznievať nefunkčne (tým, že môže byť aj ružovkastý), v našom
konkrétnom prípade obstojí, keďže prirovnávajúcou substanciou je

8
9

Čo SSSJ uvádza v hesle bledý.
V súvislosti s výraznou príznakovosťou hráškovej zelene pripúšťame, že v historickom kontexte to tak kedysi aj komunikačne mohlo fungovať.
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pokožka. Za celkom osobité z geografického a kultúrneho (možno aj
autorského) hľadiska treba považovať prirovnanie k čerstvému fufu
(... na nebi žije nespočetné množstvo anjelov bielych ako čerstvé fufu).
Prirovnanie je z knihy z prostredia Afriky, slovo sa v poviedkach knihy
niekoľkokrát opakuje a len z kontextu viacerých poviedok sa dozvedáme, že ide o jedlo bielej farby, ktoré sa jedáva s omáčkami. Ako raritný
spôsob počítačom vygenerovaného textu, ktorý musí výskumník dôkladne zrevidovať, uvedieme prípad vety Sprievod uzatvárali dve ženy
v bielom ako plačky na hinduistickom pohrebe v Indii, v ktorom, samozrejme, nejde o priame prirovnanie, len náhodné spojenie hľadaných
komponentov v texte (spájací výraz sa vďaka elipse dostal do postavenia ako v prirovnaní), text nám však približuje inú symboliku bielej
farby v odlišnom kultúrnom prostredí, ako sme o tom písali v úvode.
Pri porovnaní bielej a čiernej farby využitých v porovnaniach v našich textoch prevyšuje biela (1,5:1). Ako ustálené frazeologizmy obsahujúce komponent čierny ako porovnávací základ sa v SSSJ uvádzajú
dve prirovnania: čierny ako atrament/kavka/kolomaž/kominár/noc/
sadza/smola/vrana (pričom v hesle chýba špecifický výklad prirovnania ako v prípadoch s komponentom biely), z čoho vychodí, že tu
ide len o priame porovnanie farby porovnávaného a porovnávajúceho
komponentu vo frazéme (ako v prípade bledý). Druhým prirovnaním
v slovníku je prirovnanie čierny ako Cigán/černoch – vo významoch: a)
tmavej pleti, b) opálený. Z ustálených prirovnaní, ktoré uvádza SSSJ,
bolo v našej vzorke najpočetnejšie zastúpené prirovnanie čierny ako
noc (21), smola (9), sadza (7), kolomaž (2), atrament (1), kavka (1);
lexéma vrana sa v pozícii comparata v našej vzorke nevyskytla, ale za
synonymné považujeme prirovnania s komponentom havran, krkavec
podobne ako kavka v tejto pozícii. S prekvapením sme zistili, že najpočetnejšie prirovnanie v našej vzorke čierny ako uhoľ (2x vo variante
uhlie, 4x vo variante žúžoľ) SSSJ vôbec neuvádza10, čo považujeme za
chybu, lebo sami vnímame toto prirovnanie ako ustálené, ale i Krátky
slovník slovenského jazyka (2003, ďalej KSSJ) v samostatnom hesle uhoľ
a žúžoľ tieto prirovnania uvádza (rovnako ako Malý frazeologický slov-

10

Uvádza ho však E. Smiešková v Malom frazeologickom slovníku (2000).
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ník), hoci pri hesle čierny sú uvedené len dve prirovnania čierny ako
noc a čierny ako žúžoľ, čo by podľa našej vzorky naozaj zodpovedalo
najfrekventovanejším prirovnaniam (v prípade, že žúžoľ zastupuje aj
synonymá uhoľ, prípadne uhlie). Prirovnanie čierny ako neger z našej
vzorky považujeme za expresívnejšie synonymné k vyššie uvedenému
prirovnaniu s komponentom černoch. Po uvedenej korekcii slovníka
konštatujeme, že pomer ustálených a neustálených prirovnaní pri prirovnaniach s komponentom čierny v porovnávacom základe je temer
zhodný ako v skupine prirovnaní s komponentom biely/bledý (približne 4:1). V priamej reči sme zaznamenali len 10 prirovnaní (9 % zo
všetkých), pričom sú tu ustálené a neustálené prirovnania v pomere
(2,5:1). Z neustálených prirovnaní sa v pozícii comparatum pri neustálených prirovnaniach vyskytli tieto substancie: eben (4), káva (3), tma
(3, hoci tu by sa dalo uvažovať len o variante noci), čierna farba (3),
asfalt (2), zem (2), duša (2), studňa (2) a len po jednom raze sa vyskytli:
kominár, smrť, vyhorená zápalka, myšlienky, trnky, husté obočie, čierne
kruhy pod očami, gumáky, valec písacieho stroja a udiareň.

Prirovnania s iným farebným komponentom
V skúmanej vzorke textov sa vyskytovali prirovnania so spoločným
znakom červený 60-krát. M. Puškárová11 uvádza ako významy červenej farby najmä teplo, lásku, život, ale i hanbu, vášeň a hnev. Tieto
významy korešpondujú s tými, v ktorých sa využíva komponent červenej farby aj v nami skúmaných v prirovnaniach. Malý frazeologický
slovník uvádza ako ustálené nasledovné tvary: červený ako krv – intenzívne červený; ako ruža, ako pivónia – spájajúce sa s ľudskou tvárou;
ako paprika, ako moriak, ako rak – len o ľudskej tvári, napr. od hnevu,
rozčúlenia či zahanbenia; ako cvikla – zväčša o nose, ako oheň, ako
plameň – väčšinou o vlasoch a tvári. V SSSJ sú tieto tvary rozšírené
o ďalšie varianty: červený ako paradajka, ako repa – veľmi červený; ako

11

PUŠKÁROVÁ, Mária: Svet v symboloch (Slovník k výkladu snov). Bratislava : Spolok
slovenských spisovateľov, 2000.
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jahoda, ako malina – pekne. V nami analyzovanej vzorke umeleckých
textov sa vyskytli takmer všetky zmienené podoby s výnimkou pivónie. Najčastejší výskyt sme zaznamenali pri prirovnaní červený ako rak
(8), pričom druhý so zvieracím komponentom červený ako moriak má
minimálny výskyt (1), čo pravdepodobne odráža vyššiu frekvenciu
prirovnania s komponentom rak v reči používateľov jazyka. Môže to
byť spôsobené aj faktom, že rak je svojou červenou farbou, ktorú zväčša dosiahne pri varení, nápadnejší ako moriak, ktorého (len) časť tela
(hlava a krk) pri „hneve“ výrazne sčervenie, ak takto možno o „citoch“
moriaka hovoriť. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim bolo prirovnanie s komponentom patriacim do rastlinnej prírodnej sféry – červený ako paprika (5). Z ďalších variantov, ktoré uvádzajú slovníky ako
ustálené, sme v umeleckých textoch našli už pomenej výskytov: ako
paradajka (2), ako ruža (2), ako repa (2), ako cvikla (2), ako malina (2),
ako jahoda (1), pričom takmer vo všetkých prípadoch išlo o vyjadrenie
farby pleti, alebo aj konkrétnejšie – tváre12. Z ustálených tvarov frazém
sa v umeleckých textoch nachádzali v pozícii comparata krv (3), plameň (1) a oheň (1). Podiel ustálených prirovnaní obsahujúcich comparandum červený je v skúmaných prozaických umeleckých textoch 45
%. Zároveň treba podotknúť, že v tomto prípade sa žiadne z prirovnaní
nevyskytovalo v priamej reči, t. j. všetky patrili do reči autorskej.
Pokiaľ ide o neustálené prirovnania, v pozícii prirovnávacej zložky
sa v umeleckých textoch vyskytli substancie: králik (3), tehla (2), červená farba (2), višňa (2), jabĺčko (2) a po jednom raze sme v textoch našli:
angorák, paviánia riť, čínska zástava, štrnástka (vo význame štrnásťročné dievča), nafarbená pingpongová loptička, čerešne, melón, reďkovka, vlasy, babkine šaty, alkoholik, zore, školáčka, Indián, Turek, terminátor, túz, pionierske šatky. V prirovnaniach s komponentom králik
a angorák sú v oboch prípadoch prirovnávanou časťou oči, a zároveň
ich možno považovať za synonymné varianty, pretože výraz „angorák“
je slangovým výrazom pre pomenovanie živočíšneho druhu angorský
králik, pre ktorý je typické biele sfarbenie a výrazné červené oči.

12

V jedinom prípade (vyjadrenom synonymom „rajčina“) bolo prirovnávanou časťou
slnko.
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Z analyzovaných umeleckých textov sme vyexcerpovali 28 prirovnaní so spoločným znakom modrý. Prirovnávaciu formu zachytáva
KSSJ v podobách modrý ako jasná obloha/nevädza/nebo/nezábudky.
V analyzovanej vzorke sme našli všetky uvedené tvary v počte: ako
nebo (7), ako obloha (4), ako kvety nezábudky (1), ako nevädze (1), čo
spolu tvorí 43 % ustálených tvarov. Až v dvanástich prípadoch je súčasťou prirovnávacej konštrukcie comparandum oči, z toho desať prirovnaní očí sa viaže s comparatom obloha a nebo. Za zvláštnosť môžeme
považovať prirovnávanie samotnej farby neba a oblohy k nezábudke13
či k nezvyčajnému komponentu okena.
Z tvarov neustálených prirovnaní sa v pozícii comparanda vyskytli
všetky len jedenkrát: okena, cyanóza, tráva, moja perina, zafíry, slivka, more, mariánska farba, Panna Mária, modrá farba, klin na zástave,
voda, oči, pavučina, slovo boha. Z uvedených budí asi najväčšiu pozornosť substantívum tráva, ktoré je použité v prirovnaní so spoločným
znakom modrý príznakové. Dôležitým sa však v interpretácii stáva
celkový kontext, ktorý uvedenú zvláštnosť vysvetľuje (Oči má modré
ako tráva. Teda tráva z jeho básničiek...). Podobne zvláštnym sa javí aj
prirovnanie modrého mora k abstraktnému slovu boha.
Poslednými analyzovanými boli prirovnania s farebným komponentom zelený (22) a žltý (18). KSSJ uvádza jediný prirovnávací tvar:
zelený ako túz. V SSJ sme našli ďalšie: zelený ako tráva/lístie/smaragd.
V textoch analyzovanej umeleckej literatúry sme našli osem prirovnaní s uvedenými komponentmi, čo tvorí len 36 % z ich celkového
množstva. V pozícii comparata sa vyskytovali substancie tráva (3),
túz (3), smaragdy (2). Všetky ostatné prirovnania obsahovali neustálený komponent, pričom každý z nich sa v prózach vyskytoval len jedenkrát: pivová fľaša, zrkadlo, rákosie, farba, klíčiaci život, žabí sopeľ,
sedma, nádej, sveter, ďatelina, žaba, ovocie, moje plody, oči. V priamej
reči sa nachádzali len tri prirovnania, z toho dve mali ustálenú podobu
s komponentom túz v zmysle farby tváre a jedno prirovnanie malo expresívnu podobu žabí sopeľ.

13

Len na prvý pohľad, lebo nebo môže mať aj iné farby, kým nezábudka nie.
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V SSJ a v MFS je možné ďalej nájsť nasledovné podoby prirovnaní s komponentom žltý ako púpava/žĺtok/vosk/citrón/kanárik. V nami
analyzovanej vzorke sa vyskytovali len tri prirovnania obsahujúce takúto ustálenú časť – žltá ako púpava, ako vosk, ako kanárik, čo tvorí 17
% prirovnaní comparandom žltý. Všetky ostatné tvary možno považovať na neustálené: slnko (3)14, zlato (2), oči tigrice (2) a po jeden výskyt
sme zaznamenali pri prirovnaniach s komponentom plameň sviečky,
káva, jantár, celofán, pergamen, piesok, stohy obilia, mladé húsa. Z uvedených prirovnaní považujeme za zaujímavé využitie komponentu
zlato v polohe comparata, nakoľko samotné zlato je považované za samostatný druh farby a teda v konečnom dôsledku dochádza k prirovnávaniu jednej farby k inej.

Záver
Náš predpoklad, že skúmaná vzorka by mohla odzrkadľovať situáciu
v bežnej reči, sa potvrdil aj tým, že ustálené prirovnania sa naozaj prevažne vyskytovali v reči postáv (67 %), kým neustálené (53 %) zasa
prevažovali v autorskej reči. Zistili sme tiež, že čím je prirovnanie frekventovanejšie, tým sa zvyšuje počet jeho variantných podôb.
Najfrekventovanejšie zo skúmaných frazém sú tie s komponentom
krajných pólov farebnosti (biely, bledý, čierny) a nemožno im podľa významu prisúdiť pozitívny či negatívny príznak. Väčšinou boli využité
na vonkajšiu charakteristiku človeka. Prirovnania typu biely ako stena
boli vo všetkých prípadoch využité na charakteristiku farby pokožky
človeka. Podobne je to aj s prirovnaním biely ako sneh, ktoré malo vo
väčšine prípadov rovnakú funkciu, vyskytli sa však aj prípady, v ktorých bolo toto prirovnanie použité na charakteristiku farby vlasov15.

14

15

V tomto prípade musíme však vysloviť počudovanie nad tým, že žiaden zo slovníkov toto prirovnanie nezaznamenáva ako ustálené.
SSSJ uvádza pre tento význam typické prirovnanie biely ako holub, Smieškovej slovník prirovnanie biely ako jabloň a Frazeologický slovník K. Habovštiakovej a E. Krošlákovej uvádza aj variant hlava ako mlieko.
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V prirovnaniach s komponentom čiernej farby dominuje v pozícii
comparanda substantívum oči, ktorých farba je prirovnávaná najčastejšie k uhľu a noci. Čierna farba vlasov je najčastejšie prirovnávaná
k uhľu alebo aj k havranovi. Z prirovnaní, ktoré sa dominantne využívajú v rovnakej funkcii – vonkajšej charakteristike postavy –, sa i v prirovnaniach k červenej farbe v pozícii comparanda vyskytli porovnateľne najmä sfarbenie ich pokožky, najčastejšie tváre pričom najčastejšie
využívané comparatum bolo rak, menej paprika. V prípade prirovnaní
v tvare modrý ako nebo išlo vo všetkých prípadoch o vyjadrenie farby
očí.
Pokiaľ ide o tvorivú invenciu jednotlivých analyzovaných autorov16, badať medzi nimi rozdiely v prístupe k využívaniu ustálených
tvarov prirovnaní s farebným komponentom či vytváraní nových, autorských. Sú autori, u ktorých sa vyskytli len tvary ustálených prirovnaní s farebným komponentom, pričom najčastejšie sa opakujúcim
bolo práve prirovnanie biely/bledý ako stena/sneh a prirovnanie čierny
ako uhoľ/noc. U niektorých autorov sa tieto tvary vyskytujú aj opakovane, čo z umeleckého uhla pohľadu vyznieva príznakovo. A sú aj
autori, v ktorých tvorbe ustálené prirovnania prevažovali, ale vyskytli
sa u nich aj prirovnania neustáleného typu. Autori z ustálených frazém niekedy vytvárali sémantické varianty (tvár bledá ako panenská
spodnička), výnimočnejšie syntaktické varianty (Ani sneh nebol belší
ako jej telo.). Z anomálnych procesov sme zaznamenali kontaminačné
skríženie dvoch prirovnaní (...až tam stál uprostred izby celý holý, biely
ako vtáčatko). Pomerne často sa v textoch vyskytli i priame názorné
prirovnania dvoch konkrétnych vizuálne súvisiacich substancií, ktoré
už odkazujú na konkrétne komunikačné situácie a funkčne vybočujú
z vnútrosystémových jazykových zákonitostí.

16

Viac v osobitnej štúdii venovanej literárnej reflexii skúmanej problematiky (v tlači).
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Somatická lexika v športovej komunikácii:
lexéma ruka v trénerskom komunikačnom
registri
Daniela Slančová – Terézia Kovalik Slančová

Abstract

Somatic lexis in sport communication: the lexeme hand in the coaching
communication register
This paper deals with the linguistics of sport. It is part of broader interdisciplinary
research into intra-sport communication. It is methodologically based on the theory
of games, specifically volleyball, and the theory of the communication register, the
theory of lexical motivation, and the complex understanding of the meaning of
the lexical unit. The material is based on a trimodal video-audio-graphic corpus
obtained from authentic communication recordings between a coach and male and
female volleyball players of an older school age in the coaching and match dialogue.
The paper analyses somatic lexis with a focus on the lexeme hand, its connotations,
and its usage contexts. The frequency of the lexeme hand and its register-motivated
meaning, the specification of the register-motivated meaning in both nominal and
verbal connotations, and the situational specification of meaning is interpreted. The
connection between sport and language phenomena and the iconic character of the
coaching communication register is observed.
Keywords: communication register, somatic lexicon, collocation, register-motivated
meaning, coach, volleyball, linguistics of sport

Úvod
Náš príspevok je súčasťou širšie koncipovaného výskumu komunikácie v športe, presnejšie, komunikácie trénerov a hráčov/hráčok staršie196

Daniela Slančová – Terézia Kovalik Slančová

ho školského veku v kolektívnych loptových hrách (futbal, hádzaná,
volejbal). Kým v jeho predchádzajúcej fáze sme sa venovali komplexnej pragmatickej analýze tohto typu komunikácie1, v súčasnej fáze sme
svoj pohľad zúžili a sústredili sme sa na jeden zo sledovaných športov
– volejbal a na jednu stránku jazykovej interakcie – lexiku. Na začiatku
sme si kládli otázku, či a ako môže výskum intrašportovej komunikácie priniesť relevantné a využiteľné poznatky jednak lingvistike, jednak
vedám o športe2, a to najmä v súvislosti s faktom, že športová komunikačná sféra (s čiastočnou výnimkou mediálneho stvárnenia športu)
sa nachádza na okraji lingvistického aj športovovedného záujmu3. Náš
predpoklad bol optimistický a postupujúci výskum nás len utvrdil
v presvedčení, že výskum športovej komunikácie môže skutočne prispieť k poznaniu súčasnej jazykovej aj športovej situácie, a to až do
takej miery, že uvažujeme o samostatnej vednej disciplíne – športovej
lingvistike. Jej široko chápaný predmet interdisciplinárneho skúmania
predstavuje jazyk a jeho fungovanie v športovej komunikačnej sfére,
pričom športovú lingvistiku možno z lingvistického hľadiska chápať ako aplikovanú lingvistickú disciplínu a z hľadiska vied o športe
ju možno začleniť buď do okolia vied o športe ako hraničnú vednú
disciplínu, ktorá patrí do svojho základného vedného odboru (lingvistiky), avšak participuje na dotváraní poznatkov v športových vedách,
alebo ju možno chápať ako samostatnú disciplínu v rámci športovej
humanistiky, prípadne ako subdisciplínu športovej komunikácie.4

1

2

3

4

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti.
Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi
kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov : Prešovská univerzita
v Prešove, Fakulta športu, 2014.
SLANČOVÁ, Daniela: Komunikácia v športe v prieniku lingvistík. In: Registre jazyka
a jazykovedy (I). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014,
s. 37 – 43.
Do istej miery to dokazuje aj fakt, že v celej histórii zborníkov Studia Academica
Slovaca (1972 – 2018) sa nenachádza ani jeden príspevok, ktorý by tematizoval šport.
SLANČOVÁ, Daniela – KOVALIK SLANČOVÁ, Terézia: Športová lingvistika
– vymedzenie interdisciplinárneho výskumu. Slavica Slovaca, 53, 2018, č. 3 – 4,
s. 109 – 116.
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Metodologické východiská
Metodologicky sa opierame o (a) teóriu športových hier, konkrétne
volejbalu, (b) teóriu komunikačného registra, (c) teóriu lexikálnej motivácie a (d) komplexné chápanie významu lexikálnej jednotky.
Stručná charakteristika volejbalu. Podľa Oficiálnych pravidiel volejbalu5 je volejbal kolektívna športová hra, ktorú hrajú dve družstvá
na ihrisku rozdelenom sieťou. Cieľom hry je v súlade s pravidlami odbiť loptu ponad sieť do súperovho priestoru tak, aby dopadla do poľa
súpera, a súčasne zabrániť tomu, aby dopadla na vlastnú polovicu ihriska. Nami sledovaná veková kategória starších žiakov a starších žiačok vo veku 13 až 15 rokov je súčasťou jednej zo štyroch etáp športovej
prípravy detí a mládeže – etapy základnej prípravy. Príprava prebieha
v podobe tréningov a súťažnej činnosti. Hlavným cieľom v hernej príprave je osvojenie si základných útočných a obranných herných činností jednotlivca a herných kombinácií, a to všetkými hráčmi. V. Císař6 uvádza, že herné úspechy družstva sú založené na tréningu. Každé
družstvo hrá tak, ako trénuje. Vo vzťahu k súťaženiu by sa v tejto vekovej kategórii mal rešpektovať motivačný charakter súťaže, pričom výsledok (umiestnenie v súťaži) nie je prvoradý a rozhodujúca je výchova
perspektívnych hráčov.
Teória komunikačného registra. Vychádzame z vlastnej adaptácie pojmu register, ktorej východisko tvorí koncept sociálnej inštitúcie
ako relatívne stáleho, v danom spoločenstve či v skupine uznávaného súboru predpisov a noriem správania. Komunikačný priestor príslušný sociálnej inštitúcii tvorí inštitucionálnu komunikačnú sféru.
V príslušných komunikačných sférach sa ustálil preferovaný spôsob
verbálneho a neverbálneho správania. Konvencionalizované jazykové
a parajazykové správanie preferované v komunikačnej sfére prislúchajúcej sociálnej inštitúcii je makrosociálny komunikačný register.
5

6

Oficiálne pravidlá volejbalu 2017 – 2020. Schválené 35. kongresom FIVB v roku
2016. Platné pre všetky súťaže od 1. mája 2017. Fédération Internationale de Volleyball. Dostupné na: http://www.avrsr.sk/administracia/prilohy/dokument/oficialne_pravidla_volejbalu_2017_2020.pdf.
CÍSAŘ, Václav: Volejbal. Praha : Grada, 2005.

198

Daniela Slančová – Terézia Kovalik Slančová

Na dynamické aspekty fungovania sociálnej inštitúcie, predstavované
sociálnymi rolami, ako aj na také sociálne javy, ako je sociálny status,
sociálna vzdialenosť (dištancia) a sociálny vzťah, sa viaže preferované
konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie – mikrosociálny komunikačný register. V súvislosti so športovou komunikáciou
vychádzame z nasledujúcej štruktúry: športu ako sociálnej inštitúcii
prislúcha športová komunikačná sféra. Preferovaný spôsob jazykového a parajazykového správania uplatňovaný v športovej komunikačnej
sfére je športový (makrosociálny) komunikačný register. Preferovaný
spôsob jazykového a parajazykového správania trénera, ktorý sa (aj)
ním stáva reprezentantom sociálnej roly, je trénerský (mikrosociálny)
komunikačný register. Ten sa uplatňuje v základných žánroch – tréningovom a zápasovom dialógu7, ktorého aktuálna podoba je ovplyvňovaná aj individuálnym personálnym štýlom trénera.
Teória lexikálnej motivácie. Vo výskume lexiky trénerského komunikačného registra sa opierame o teóriu lexikálnej motivácie v podobe, ktorej základy v slovenskej lingvistike položil J. Furdík8 a rozpracoval M. Ološtiak9. Pri skúmaní lexikálneho systému sa v teórii lexikálnej motivácie vychádza z predpokladu neizolovanosti a motivovanosti
lexikálnych jednotiek a z preferencie onomaziologického prístupu pri
skúmaní lexiky. Zároveň sa opierame o motivačnú typológiu, ako ju
v citovanej publikácii postuloval M. Ološtiak, a o východisko, že „určovanie jednotlivých motivačných typov sa primárne viaže na lexiu“10.
Kľúčovým sa pre nás stal typ registrovej motivácie lexikálnych jedno-

7

8

9

10

Bližšie pozri in SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Reč pohybu, autority
a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2014.
FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice : Vydavateľstvo LG, 2008.
OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, 2011.
OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina: Kapitoly z lexikológie. (Lexikálna syntagmatika a viacslovné pomenovania). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 16.
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tiek, ktorý vychádza z konceptu komunikačného registra. M. Ološtiak
za registrovo motivované pokladá lexémy, ktoré sa používajú na základe príznaku situačnej podmienenosti. Lexika príslušného komunikačného registra patrí podľa M. Ološtiaka medzi registrové markery – t. j.
„lingválne a paralingválne prostriedky, ktoré sú typické pre určitý komunikačný register“11. Teória lexikálnej motivácie je pre nás zároveň
kľúčom na pochopenie usporiadania registrovo motivovaných lexikálnych jednotiek ako siete vzťahov, ktoré tvoria základ slovníka vo volejbalovom subregistri športového komunikačného registra, a zároveň
toho, ako sa príslušný slovník realizuje v trénerskom mikrosociálnom
komunikačnom registri.
Komplexné chápanie významu lexikálnej jednotky. Vychádzame
z chápania lexikálneho významu, ako ho predstavuje napr. Slovník súčasného slovenského jazyka12, prípadne iné zdroje13, no pojmový a pragmatický význam lexikálnej jednotky striktne neoddeľujeme. Chápeme

11

12

13

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 269.
BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. [1. zv.]. Bratislava : Veda, 2006, s. 27 – 28: „Lexikálny význam je
komplexný obsah lexikálnej jednotky vyvolaný vo vedomí používateľov jazyka lexikálnou formou, výrazovou stránkou lexikálnej jednotky. Má intersubjektívnu povahu, ktorá umožňuje jeho široké používanie v reči. Lexikálny význam možno opísať
ako hierarchicky usporiadanú štruktúru významových prvkov, ktoré majú dvojakú
povahu. Časť prvkov má pojmovú (nocionálnu, kognitívnu) podstatu. Tieto prvky
odrážajú komplex vedomostí, ktoré o označovanej mimojazykovej entite (objekte,
jave, príznaku) majú používatelia jazyka na úrovni bežného poznania. Prvky, ktoré
odrážajú postoje nositeľov jazyka k realite, ako aj postoje hovoriaceho k partnerovi, tvoria pragmatickú zložku významu. Lexikálna pragmatika zahŕňa hodnotiace
a citovohodnotiace postoje (podmieňujúce štýlovú, resp. funkčnú určenosť slov obsahujúcich takýto príznak), používanie slov v rozličných kontextoch podmienených
komunikačnou situáciou, apelatívne zložky, záporné alebo kladné (často kultúrne
podmienené) asociácie a obrazy navrstvené na nocionálnu zložku významu.“
NOVOTNÁ, Renata: Lexikální význam. In: CzechEncy – Nový encyklopedický
slovník češtiny, 2017. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/LEXIKÁLNÍ VÝZNAM: „mentální intersubjektový korelát formy lexému ve vědomí uživatele.
Jednotlivé tvary lexému mají týž l. v., avšak liší se významem gramatickým“.
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ho holisticky, hranicu medzi sémantikou a pragmatikou vidíme ako
neostrú14. V registrovo motivovanej lexike ide o vysokú mieru prepojenosti pojmového (konceptuálneho) významu a jeho inštitucionálneho (makroregistrového) fungovania, čo znamená, že podľa nášho
názoru možno uvažovať nielen o výskyte danej jednotky v príslušnej
komunikačnej sfére, ako na to upozorňuje Slovník súčasného slovenského jazyka, ale o registrovom (registrovo motivovanom) význame danej
lexikálnej jednotky. To znamená, že daná jednotka sa vyznačuje nielen
tým, že sa preferenčne používa v istej komunikačnej sfére, ale že v danej komunikačnej sfére má špecifický – registrovo motivovaný – význam. Registrovo motivovaný význam chápeme škálovito: ako „vlastný“ registrovo motivovaný význam monosémickej lexémy alebo lexie
polysémickej lexikálnej jednotky fungujúci len v príslušnej komunikačnej sfére, teda príslušnom komunikačnom registri, resp. subregistri, a ako registrovo motivovanú špecifikáciu významu takých lexikálnych jednotiek, ktoré fungujú v rozličných komunikačných sférach, no
túto špecifikáciu nadobúdajú práve v danej komunikačnej sfére, resp.
komunikačnom registri, príp. subregistri. Hranice medzi registrovým
významom a registrovou špecifikáciou významu nie sú ostré; chápeme ich ako kontinuálne. Významy lexikálnych jednotiek s registrovo
motivovaným významom aj registrovo motivovanou špecifikáciou
významu sa potenciálne ďalej špecifikujú kontextovo na základe ich
syntagmatických vlastností, ktoré sa prejavujú v kolokáciách príslušnej
lexikálnej jednotky. Použitím lexikálnej jednotky v konkrétnej komunikačnej situácii sa situačne aktualizujú.
Na analýzu lexiky trénerského komunikačného registra nám slúžia
viaceré zdroje:
• Predovšetkým ide o trimodálny korpus nášho výskumného materiálu (pozri nižšie);
• Situačne podmienené registrovo motivované špecifikácie lexikálneho významu a registrovo motivované významy lexikálnych jed-

14

Porov. napr. aj SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie: Když začínáme mluvit... Lingvistický
pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha : Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, 2013.
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notiek konfrontujeme s ich zachytením vo všeobecných aj špecializovaných výkladových slovníkoch, prekladových slovníkoch, špecializovaných príručkách, teda v zdrojoch, v ktorých sa tematizuje
a lingvisticky a metalingvisticky spracúva športový makrosociálny
komunikačný register, v našom prípade sa sústreďujeme na volejbalový subregister ako subregister športového makrosociálneho
komunikačného registra, resp. trénerský mikrosociálny komunikačný register trénerov volejbalu;
• Veľmi dôležitým kritériom posudzovania registrovo motivovaných
významov a registrovo motivovanej špecifikácie významu je dlhoročná konkrétna skúsenosť jednej zo spoluautoriek štúdie ako
hráčky, trénerky a učiteľky volejbalu.
Ďalším aspektom komplexného chápania významu lexikálnej jednotky je prepojenie významu a komunikačného zámeru. Aj v tomto
prípade je používanie registrovo motivovanej lexiky spojené so sociálne určenými komunikačnými zámermi príslušnej komunikačnej sféry.

Výskumný materiál
Náš výskum sa zameral na dvoch trénerov mládežníckych družstiev
chlapcov a dievčat vo volejbale. V prvej fáze výskumu to bolo družstvo
chlapcov, v druhej fáze išlo o dievčenské družstvo. V priebehu dvoch
sezón v prvej fáze a jednej sezóny v druhej fáze výskumu sme sa zamerali na audiovizuálne zachytenie verbálnej a neverbálnej interakcie trénera a hráčov/hráčok v tréningových jednotkách a zápasoch15.
Tréningové jednotky a zápasy sme zachytávali na statickú videokameru. Okrem toho mali tréneri na krku na šnúrke zavesené citlivé zariadenie nahrávajúce zvukový rečový prejav (diktafón). Nahrávanie
bolo zabezpečené za prítomnosti spoluautorky štúdie, ktorá zároveň

15

Išlo o športové kolektívy VK Chemes Humenné (chlapci) a ŠK ELBA Prešov (dievčatá). Trénerom aj hráčom/hráčkam, ktorí sa zúčastnili na výskume, patrí naša veľká
vďaka.
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vyhotovovala počas nahrávania poznámky. Počas výskumu sme získali videonahrávky a audionahrávky piatich tréningov a piatich zápasov
v prvej fáze výskumu a štyroch tréningov a štyroch zápasov v druhej
fáze výskumu. Verbálny a neverbálny prejav trénerov a čiastočne hráčov/hráčok (ak sa dostali do blízkosti nahrávacieho zdroja) sa transkriboval pomocou transkripčného a kódovacieho systému CHAT
systému CHILDES16. Takýmto spôsobom sme získali trimodálny (video-audio-grafický) korpus, ktorý sa stal východiskom našej analýzy.
Transkripty sme z programu CLAN pretransformovali do programu
EXCEL Microsoft Office a následne kódovali jednotlivé sledované javy,
ktoré sme ďalej spracúvali.
Na ďalšie spracovanie sme si náhodným výberom zvolili šesť súborov pre trénera chlapčenského a šesť súborov pre trénera dievčenského družstva, osobitne po tri tréningové jednotky a po tri zápasy
pre každého trénera. Výsledný korpus lexikálnych jednotiek sa skladal
z 50 914 tokenov.

Somatická lexika v trénerskom komunikačnom registri
Pri stručnej charakteristike volejbalu sme uviedli, že cieľom volejbalovej hry je v súlade s pravidlami odbiť loptu ponad sieť do súperovho
priestoru tak, aby dopadla do poľa súpera, a súčasne zabrániť tomu,
aby dopadla na vlastnú polovicu ihriska. Z hľadiska ovládania lopty
patrí volejbal medzi najnáročnejšie športové hry preto, že sa pri ňom
lopta odbíja predovšetkým rukami. V niektorých prípadoch dovoľujú pravidlá volejbalu odbiť loptu nohami, telom i hlavou, neplatí to
však pre podanie, ktoré musí byť vykonané rukou. Táto charakteristika
16

CHILDES (Child Language Data Exchange System), konštituovaný začiatkom 80.
rokov minulého storočia (1984) na výskum detskej reči v celosvetovom rámci, využíva tri základné nástroje: transkripčný a kódovací systém CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcript), program analýz CLAN (Computerized Language Analysis) a svetovú databázu vzoriek transkriptov. Je to však veľmi operatívny nástroj,
ktorý možno využiť aj v inej oblasti empirického výskumu hovoreného prejavu, než
je detská reč (porov. https://childes.talkbank.org/).
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volejbalu sa odráža aj vo výskyte somatickej lexiky, teda pomenovaní,
ktoré sa vzťahujú na ľudské telo. V našich súboroch sme zachytili 37
somatických lexém, z toho 34 v tréningovom dialógu a 24 v zápasovom
dialógu, pričom v 14 prípadoch sa v tréningovom aj zápasovom dialógu vyskytli identické lexémy (v abecednom poradí): členok (kotník17),
hlava, hrudník, chrbát, koleno, lakeť, noha, prst, rameno, riť, ruka, zadok, zápästie. Na prvý pohľad je badateľný výrazný frekvenčný rozdiel
výskytu somatickej lexiky v prospech tréningového dialógu, a to v počte lexém (34 oproti 24), ale predovšetkým v celkovom výskyte: 1078 výskytov somatickej lexiky v tréningovom dialógu oproti 274 výskytom
somatickej lexiky v zápasovom dialógu. Tento rozdiel vyplýva z charakteru tréningových jednotiek a zápasov. Počas tréningových jednotiek sa tréneri venujú rozličným druhom cvičení a nácvikom herných
činností s niekoľkonásobným pomenovaním jednotlivých častí tela, na
ktoré sa vzťahuje vykonávanie príslušnej činnosti. Zápasový dialóg sa
odvíja od dynamickejšej a koncentrovanejšej činnosti zápasu, preto sa
aj vo vzťahu k ľudskému telu obmedzuje na najdôležitejšie inštrukcie,
upozornenia, vysvetlenia.
Pomenovanie častí tela sa v reči trénera objavuje aj vtedy, ak sa vo
vzťahu k nim objaví nejaký problém, napr. nepríjemný pocit, bolesť
alebo zranenie, napr. Daro jak s tou nohou?; príp. v nasledujúcom dialógu medzi trénerom a hráčom18:
(i)
*TRE:
*HRA:
*TRE:

17

18

ty jak ruka?
v pohode.
hej?

Nespisovný výraz pre členok použitý trénerom chlapčenského družstva v tréningovom dialógu.
Rečový prejav trénera zachytávame na základe pravidiel spomínaného transkripčného systému CHAT, teda nepoužívame interpunkciu (okrem otáznika a výkričníka
a uzuálnej bodky za každou replikou) a okrem proprií nepoužívame veľké písmená, a to ani na začiatku výpovedných jednotiek. Pri prepise používame nasledujúce
skratky a značky: *TRE = tréner; *HRA = hráč/hráčka, # = pauza; %com = komentár.
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Niektoré zo somatických lexém sa vyskytujú aj ako súčasť frazeologicky motivovanej lexiky, napr. máme to vo svojich rukách tak poďme to
urobiť; on ešte nemá odnahrávané aby to mal v ruke; všetci keď odbíjate
teda všetci až na pár výnimiek tak máte nohy jak Chaplin.
Somatickú slovnú zásobu možno na základe častí ľudského tela, na
ktoré sa vzťahuje, rozdeliť do nasledujúcich lexikálno-sémantických
domén, pričom centrálne pomenovania (ruka, noha, hlava, telo) patria
tak v tréningovom, ako aj v zápasovom dialógu k najfrekventovanejším substantívnym lexémam.
Lexikálno-sémantická doména RUKA: dlaň, lakeť, palec, paža, päsť,
plece, prst, rameno, ruka, rúčka, špička, zápästie;
Lexikálno-sémantická doména NOHA: členok/kotník, koleno, noha,
päta, stehno;
Lexikálno-sémantická doména HLAVA: brada, hlava, jazyk, nos,
oči, tvár, ucho, úsmev;
Lexikálno-sémantická doména TELO: bok, brucho, hruď, hrudník,
chrbát, krk, panva, pás, platnička, prdel, riť, srdce, srdiečko, svaly, telo,
trup, zadok.

Lexéma ruka v trénerskom komunikačnom registri,
jej kolokácie a kontexty
Vzhľadom na charakter volejbalovej hry je pochopiteľné, že najfrekventovanejšou zo všetkých somatických lexém je lexéma ruka,
ktorá patrí medzi najfrekventovanejšie substantíva vôbec. Tabuľky 1
a 2 zachytávajú poradie najfrekventovanejších substantívnych lexém19
19

Frekvenčné poradie sme určovali na základe priemeru rangov, teda čísel, ktoré udávajú poradie lexémy s rovnakou frekvenciou určované podľa klesajúcej frekvencie
jednotlivých lexém v čiastkových súboroch. Súbory sú tvorené lexikou v jednotlivých
tréningových jednotkách (6 súborov) a zápasoch (6 súborov). Tento údaj sme kombinovali s výskytom lexémy v počte sledovaných súborov a s údajom o výskyte danej
lexémy v rečovom prejave oboch trénerov alebo len jedného z nich. Medzi prvými
desiatimi lexémami sú len také, ktoré sa vyskytli v reči oboch trénerov a vo všetkých
sledovaných súboroch, osobitne pre tréningové jednotky a osobitne pre zápasy.
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v rečovom prejave trénerov osobitne v tréningovom a osobitne v zápasovom dialógu.20
Tabuľka 1: Prvých desať najfrekventovanejších substantív v tréningových jednotkách
Poradie

Rang

Lexéma

Absolútna
frekvencia

Počet
trénerov

Počet
súborov

1

1,3

lopta

402

2

6

2

2,5

ruka

411

2

6

3

5,8

noha

148

2

6

4

8,5

strana

91

2

6

5

8,7

sieť

91

2

6

6

11,8

lakeť

61

2

6

7

12

prsty

62

2

6

8

13,8

dvojica

47

2

6

9

14

stred

46

2

6

10

14,2

prihrávka

43

2

6

Tabuľka 2: Prvých desať najfrekventovanejších substantív v zápasových jednotkách

20

Poradie

Rang

Lexéma

Absolútna
frekvencia

Počet
trénerov

Počet
súborov

1

1,2

lopta

293

2

6

2

4,3

servis

134

2

6

3

5,2

ruka

92

2

6

Medzi prvými desiatimi najfrekventovanejšími substantívami v tréningovom dialógu sú prítomné štyri lexémy patriace k somatickej lexike (ruka, noha, lakeť, prsty),
kým v zápasovom dialógu je to len lexéma ruka.
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4

5,8

príjem

117

2

6

5

6

blok

81

2

6

6

7,2

kľud

71

2

6

7

8,2

čiara

67

2

6

8

8,7

bod

51

2

6

9

10,2

aut

50

2

6

10

10,2

ihrisko

52

2

6

Lexéma ruka sa v trénerskom komunikačnom registri používa vo
svojej primárnej forme; zaznamenali sme len dve slovotvorne a expresívne motivované deminutívne podoby rúčka, a to v tréningovom dialógu trénera dievčenského družstva v situácii, keď inštruktážny dialóg
prebieha v blízkosti trénera a hráčky a vyznačuje sa celkovým pozitívnym a motivačným naladením:
(ii)
*TRE: a ešte ľavá ruka musí ísť hore hej?
*TRE: Viki urob to rýchlejšie.
*TRE: normálne rýchlejšie to teraz urob no že hop.
*TRE: výborne aj veľmi dobre nohy si mala to je ono.
*TRE: pravú rúčku.
*TRE: musí ísť hore hej?
*TRE: zabúdaš na pravú ruku.
*TRE: to je ono.
(iii)
*TRE: aj pravú ruku keď ideš poď dole poď ideme spolu.
*TRE: hore sa ťahám obidvomi rukami # ľavý lakeť tak toto ide dopredu # a šup hej?
*TRE: dobre?
*TRE: musíš obidvomi rúčkami ísť hore # dozadu # popri tele # dopredu dobre?
%com: ukazuje na hráčke a spolu s hráčkou.
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Lexému ruka používajú obaja tréneri takmer výlučne tak, ako ho
v prvom význame sémantizujú slovníky, teda „ľudská horná končatina“21. Druhá časť prvého významu lexémy ruka, teda „jej časť od zápästia s prstami“ sa takmer vôbec nepoužíva; ak chcú tréneri upozorniť na túto časť hornej končatiny, používajú presnejšie určenie zápästie
a prsty, napr. dokončíme to už zápästím, preto ti lopta letí do steny lebo
máš zápästie vytočené tak; dobre dievčatá teraz prstami len, Laura menej pracuj rukami prsty musíš dávať, no tak prsty začnite už konečne
používať. Takmer vôbec nevyužíva športovo registrovo motivované
pomenovanie hornej končatiny paža22. Vyskytla sa len raz v tréningovom dialógu trénera dievčenského družstva, aj to ako synonymické
vyjadrenie k substantívu ruky: jak vyskočíš na ten blok snaž sa mať tie
prsty tak a viacej v obrane preťažené paže hej? / lebo trošku sú od seba
a tak máš ruky.
Pri pomenovaní ruka platí aj charakteristika zo Slovníka slovenského jazyka, že sa často využíva v množnom čísle. Plurálové formy sú
tak v tréningovom, ako aj zápasovom dialógu oveľa frekventovanejšie.
V tréningovom dialógu je to v pomere 1 : 2,3; v zápasovom 1 : 3 v prospech plurálových foriem. V samostatnom použití sa lexéma ruka používa takmer v úplnosti len v plurálovej podobe ruky v komunikačných
aktoch upozornenia alebo výčitky (napr.: ruky zase tie ruky čo včera na
tréningu som ti hovoril), pričom pri jednoslovných výpovediach je interakčným orientátorom intonácia. Použitie plurálovej alebo singulárovej formy závisí aj od toho, ktorá z herných činností je v reči trénera
tematizovaná, či ide o typ hernej činnosti, pri ktorej sa primárne používajú obe ruky (prihrávka, nahrávka, blok) alebo jedna ruka (podanie,
smeč), od druhu vykonávaného cvičenia, na ktorom sa ruky zúčastňujú, ako aj od toho, či tréner počas hernej činnosti či počas cvičenia

21

22

Krátky slovník slovenského jazyka: „1. ľudská horná končatina; jej časť od zápästia
s prstami slúžiaca na prácu“; Slovník slovenského jazyka: „1. (často v mn. č.) jedna
z horných končatín ľudí, pomocou ktorých chytajú predmety a ktorými pracujú;
časť hornej končatiny od zápästia s prstami“.
Krátky slovník slovenského jazyka charakterizuje lexému paža kvalifikátorom tel.
(= termín, výraz z telovýchovy).
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sleduje obe ruky alebo sa sústreďuje len na jednu ruku (to bola jedna
ruka, nie s jednou (rukou), obidve ruky hore; vyhodiť si dvomi rukami,
chytiť loptu do dvoch rúk). Poukazujú na to aj kolokácie lexémy ruka
(porov. nižšie), v ktorých sa tak singulárová, ako aj plurálová podoba
vyskytuje v identických slovných spojeniach: mäkká ruka/mäkké ruky,
pevná ruka/pevné ruky, tvrdá ruka/tvrdé ruky, vystretá ruka/vystreté
ruky; dať ruku/ruky dopredu, dať ruku/ruky tam, držať ruku/ruky, krčiť
ruku/ruky, mať pevnú ruku/pevné ruky, mať pokrčenú ruku/pokrčené
ruky, mať ruku/ruky tak, napnúť ruku/ruky, pozerať na ruku/ruky, robiť
s rukou/rukami čo, rozťahovať ruku/ruky tak, vystrieť ruku/ruky, vytočiť
ruku/ruky, vytiahnuť ruku/ruky.
Ako sme na to už vyššie poukázali, významy lexikálnych jednotiek s registrovo motivovaným významom aj registrovo motivovanou
špecifikáciou významu sa potenciálne ďalej špecifikujú kontextovo na
základe syntagmatických vlastností, ktoré sa prejavujú v kolokáciách23
príslušnej lexikálnej jednotky. Kolokácie lexémy ruka sme sledovali
podľa ich slovnodruhového obsadenia a podľa pozície. Podľa slovnodruhového obsadenia sme diferencovali nominálne a verbálne kolokácie a podľa pozície pravostranné a ľavostranné kolokácie. Celkový
počet typov zistených kolokácií v kolokačnej paradigme lexémy ruka
zachytáva tabuľka 3.24

23

24

Pri chápaní kolokácie vychádzame z klasického chápania J. R. Firtha, podľa ktorého
sú kolokácie pozície okolo kľúčového slova uzuálne obsadzované inými slovami,
resp. slová, ktoré sú obvyklými lexikálnymi partnermi kľúčového slova, javy častého
výskytu určitých slov pri kľúčovom slove. (JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vymedzenia kolokácií. Jazykovedný časopis, 58, 2007, č. 2, s. 81 – 102). Ako na tom istom
mieste pripomína A. Jarošová, J. R. Firth bol presvedčený, že skúmané slová treba
študovať „spolu so slovami, ktoré ich zvyčajne sprevádzajú“.
Vzhľadom na rozsah štúdie bude kolokačná pradigma lexémy ruka získaná z nášho
výskumného materiálu aj s príkladmi ich výskytu publikovaná na inom mieste.
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Tabuľka 3: Výskyt typov kolokácií v kolokačnej paradigme lexémy ruka v tréningovom (T) aj zápasovom (Z) dialógu
kolokácie

pravostranné

ľavostranné
T+Z

spolu

T

Z

T

Z

nominálne

19

4

7

2

verbálne

33

2

105

24

6

170

spolu

52

6

112

26

6

202

32

Súbor kolokátov a kontextov v opore o situáciu, v ktorých sa lexéma ruka v singulárovej aj plurálovej podobe v tréningovom aj zápasovom dialógu vyskytuje, sa zúčastňuje na tvorbe a ustaľovaní registrovo
motivovaného významu tejto lexémy. Nepriamo to dokazuje aj porovnanie s kolokátmi lexémy ruka/ruky v Slovníku slovných spojení: Podstatné mená25 – z nami zaznamenaných kolokácií sa v tejto publikácii
zachytáva v singulári len 10 prípadov26; v pluráli ani jeden.
Charakter kolokátov sprevádzajúcich ústredné substantívum ruka,
a to tak nominálnych, ako aj verbálnych, ľavostranných aj pravostranných, má v prevažnej väčšine priestorový, resp. pohybovo-priestorový
charakter. Ruka/ruky sa nachádzajú (resp. majú či musia nachádzať)
v priestore, resp. smerujú po vertikále hore – dole (kolokáty: hore, dole,
zospodu hore, viac hore, vysoko, nízko, prirodzene voľne vedľa tela, popri tele), po horizontále dopredu (dopredu, dopredu pred telo), v strede
pred telom a do strán (k sebe, od seba) alebo po diagonále (šikmo vystretá ruka), aj kombinovane (dole dopredu), resp. sa nimi poukazuje na špecifickú lokalizáciu týkajúcu sa prevažne tela alebo hracieho
priestoru, a to zväčša predložkovými pádmi (pri uchu, pod lakte, na
hruď; na sieť, na zemi), alebo deikticky (tam, kde, tu).

25

26

ĎURČO, Peter – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela a kol.: Slovník slovných spojení. Podstatné mená. Bratislava : Veda, 2017.
Ide o nasledujúce kolokácie: mäkká, natiahnutá, pevná, pravá, studená, vystretá
ruka, chytiť niečo do ruky, dvihnúť ruku, natiahnuť ruku, vystrieť ruku.
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Implicitnú priestorovú (pohybovo-priestorovú) sému obsahujú aj
ďalšie nominálne27 aj verbálne lexie, s ktorými sa substantívum ruka
spája (ľavá, pravá, napnuté, naprahnutá, pevná, pokrčená, prepnuté).
Napr. primárne kvalitatívno-hodnotiace adjektívum mäkký má v spojeniach mäkká ruka/mäkké ruky v podstate priestorový význam, označuje nenáležité držanie rúk s povoleným svalstvom – za žiaduce sa
považujú tvrdé ruky, teda ruky napnuté, vystreté. Atribút nachystané
znamená, že ruky sú umiestnené náležitým spôsobom vyhovujúcim
príslušnej hernej činnosti. Podobne je to aj v spojeniach vysoká/veľká
a nízka/malá práca rúk: pozor na vysokú alebo veľkú prácu rúk, pozor
na prácu rúk nízka práca rúk malá práca rúk hej?, prípadne minimálny
pohyb rukami. Tu ide o postavenie rúk pri odbití – buď je to príliš veľké
úsilie pri nastavení rúk a predĺžený pohyb (vysoká/veľká práca rúk),
alebo, naopak, nedostatočne vynaložené úsilie (nízka/malá práca rúk).
Priestorovú sému obsahujú s malými výnimkami všetky verbá, ktoré sme zaznamenali ako pravostranné kolokáty: čakať28, ostávať, padnúť, rozchádzať sa, smerovať, stáť, vytočiť. Verbum ísť ako pravostranný kolokát má vo všetkých zistených kolokáciách priestorový význam
„zasahovať, dostávať sa niekam v priestore“29 (dobre ľavá ruka išla, ľavá
ruka už absolútne nešla, zase len ruky išli a telo nešlo, hlavne sa budeme venovať ako má ísť správne ruka) a vyskytuje sa v kontexte ďalších
lokalizátorov (ľavá ruka ide na hruď, akonáhle už ide ruka hore už mu27

28

29

Je to tak aj v spojení s ďalšími lexémami somatickej lexikálnej zásoby. Zaznamenali
sme kontextové spojenia s lexémami zo samotnej lexikálno-sémantickej domény
RUKA: lakeť (Mirka lakte k sebe vystri pokrčené ruky máš), rameno (otvor rameno,
otvor ruku, lakeť vytiahni von), päsť (daj ruku do päste a päsťou normálne s päsťou
servuj); ako aj lexikálno-sémantickej domény TELO: brucho (Klaudia veľmi máš na
bruchu ruky dopredu viacej pred telo), hruď (ľavá ruka ide na hruď) a telo (len rukami
robíš musíš celým telom); NOHA: noha (ruky a/aj nohy).
V metaforickom význame v kontexte zase Rišo tá ruka stojí tam a čaká má kolokácia
ruka čaká význam „zotrvávať na istom mieste“ (Slovník súčasného slovenského jazyka).
Význam 10 verba ísť in: IVANOVÁ, Martina – SOKOLOVÁ, Miloslava – KYSEĽOVÁ, Miroslava – PEROVSKÁ, Veronika: Valenčný slovník slovenských slovies na
korpusovom základe. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
2014, s. 162 (VSSS).
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sím byť v nízkom strehu). Podobne je to aj s ľavostrannými verbálnymi
kolokátmi, ktoré bývajú rovnako sprevádzané ďalšími lokalizátormi:
dať/dávať30, držať31, dvíhať/dvihnúť, hýbať, ísť, krčiť, máchať, nachystať,
napnúť, nastaviť, natiahnuť, nechať, otvoriť, podať32, podržať, pokrčiť,
ponaťahovať, postaviť, povoliť, prepnúť, pristáť, púšťať, rozťahovať/roztiahnuť, spojiť, štrikovať33, švihnúť, tlačiť, ťahať sa, ukazovať, vyhodiť,
vystrieť, vysunúť, vytáčať/vytočiť, vyťahovať/vytiahnuť, vytriasť, založiť,
zastaviť.
Séma priestorovosti sa objavuje v rozličných modifikáciách, ako
činnosť, stav aj ako výsledok činnosti, napr.:
• Činnosť: vystrieť, nachystať si, pokrčiť, prepnúť, napnúť, postaviť
ruky; dať ruky na zem;
• Stav: ruky sú vystreté, sú prepnuté, sú na zemi, postavenie rúk;
• Výsledok činnosti: vystreté, nachystané, pokrčené, prepnuté, napnuté
ruky.
S priestorovou špecifikáciou je spojený aj výrazne kvalitatívne hodnotiaci význam kolokátov: a už boli ruky zle už boli pokrčené; hej Nina
zase odfláknutá ruka šikmo vystretá; a ruky rýchlejšie dopredu, a súvisí
s ňou aj pomerne vysoké zastúpenie ukazovacieho zámena tá, ktoré
funguje ako intenzifikátor (napr. vystri ruky – vystri tie ruky pri bloku).
Oveľa menšiu skupinu kolokátov tvoria všeobecnejšie alebo konkrétnejšie pomenovania činností, ktoré sa vykonávajú rukami alebo
ktoré ruky vykonávajú: robiť rukami/s rukami/s rukou, pracovať rukami – ruky pracujú – práca rúk (veľká, malá, vysoká, nízka), použiť ruky,
hrať rukou/rukami; odbíjať rukou; manipulačné verbá búchať, chytiť34,

30
31

32
33
34

Význam 2 verba dať/dávať vo VSSS (s. 81): umiestniť niekam.
Význam 2 verba držať vo VSSS (s. 117): zachovávať v istej polohe: ty len drž tú ruku
musíš držať tú ruku.
V spojení poďte si podať ruky na konci zápasu.
Pejoratívne metaforické zhodnotenie nenáležitých, neefektívnych pohybov rukami.
Verbum chytiť sa vyskytuje aj v mierne obraznom, frazeologizovanom registrovo
motivovanom spojení nech si to chytí do ruky lebo nebol tri týždne na tréningu, čo sa
v športovom komunikačnom registri označuje aj spojeniami „cítiť loptu“, „mať pocit
lopty“ a znamená zvyknúť si na dotyk s loptou.
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prípadne percepčné a kognitívne verbá: pozerať (keď bude útočiť pozeraj na ruku), sledovať (sleduj ruku točiacej sa hráčky), strážiť (len tú ruku
si stráž), sústrediť sa (sústreď sa na tú ľavú ruku), zabúdať/zabudnúť
(nezabudni na ruky). V tejto skupine kolokátov sa niektoré verbálne
kolokáty preferenčne viažu na označovanie pohybov pri jednotlivých
herných činnostiach: otvoriť, vyťahovať/vytiahnuť sa preferenčne spája
s hernými činnosťami podanie (otvor tú ruku) a smeč (len ju vytiahni
a zasmečuj, vytiahni ju a práskni do toho); pracovať rukami s obojručným odbitím zdola – tzv. bagrom (menej pracuj rukami, veľmi pracuješ
rukami), založiť s hernou činnosťou blok (založ tie ruky).
O dôležitosti náležitej činnosti rúk pre volejbalovú hru svedčí aj
charakter modálnych slovies, ktoré sa spájajú s verbálnymi kolokátmi
– v prevažnej väčšine je to sloveso musieť vyjadrujúce nutnosť (vystreté
ruky musia byť, musíš ich vystrieť a dať k sebe, obidvoma rukami musíš ísť hore), podobne ako oveľa menej frekventované modálne sloveso
mať, rovnako s výrazom nutnosti (a kde majú byť ruky?, ruky aké majú
byť?, ktorá ruka má byť vpredu?).

Záver
V príspevku sme sa venovali lexéme ruka v trénerskom komunikačnom registri. Sledovali sme frekvenciu danej lexémy a registrovo motivovaný význam a jeho špecifikáciu v kolokáciách a aktualizáciu v kontextoch. V analýze sme uplatnili interdisciplinárny prístup, a to v tom
zmysle, že jazykové javy sme interpretovali ako súvisiace so športovými javmi a procesmi, resp. nimi podmieňované. Výskyt lexémy ruka
medzi najfrekventovanejšími substantívami tak v tréningovom, ako
aj v zápasovom dialógu priamo súvisí s podstatou volejbalovej hry.
Rovnako výrazný nepomer absolútnej aj relatívnej frekvencie lexémy
ruka v prospech tréningového dialógu možno odvodiť od tréningovej
situácie, v ktorej sa tréneri venujú rozličným druhom cvičení a nácvikom a zdokonaľovaniu herných činností s niekoľkonásobným pomenovaním jednotlivých častí tela, v tomto prípade ruky/rúk, na ktoré
sa vzťahuje vykonávanie príslušnej činnosti. Zápasový dialóg sa odvíja
od dynamickejšej a koncentrovanejšej činnosti zápasu, preto sa aj vo
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vzťahu k ľudskému telu obmedzuje na najdôležitejšie inštrukcie, upozornenia a vysvetlenia. Lexia ruka sa v tréningovom aj zápasovom dialógu používa vo význame, ktorý sémantizujú slovníky len v prvej časti
prvého významu („ľudská horná končatina“) tejto lexémy. Kolokácie,
v ktorých sme zaznamenali výskyt lexie ruka, sa vyznačovali registrovo
motivovanou špecifikáciou významu a mali v absolútnej väčšine prítomnú pohybovo-priestorovú sému. Tá bola buď explicitne vyjadrená, alebo implicitne prítomná. Všetky tieto skutočnosti poukazujú na
úzke prepojenie športovej komunikačnej sféry a volejbalovej komunikačnej situácie v tréningových jednotkách a zápasoch a sémantiky
lexémy ruka a jej kolokácií. Zároveň sú zistené skutočnosti dôkazom
ikonického charakteru rečového prejavu trénera a trénerského komunikačného registra, ktorý priamo reflektuje športovú realitu. V neposlednom rade aj táto parciálna sonda dokazuje, že poznanie a poznávanie športového komunikačného registra môže prispieť k poznaniu
súčasnej slovenčiny.
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Mňačkova „oneskorená reportáž“ Klára
Mária Stanková

Abstract

Klára: Mňačko’s “Delayed Reports”
This paper discusses a collection of prose by Ladislav Mňačko from 1963 entitled
“Delayed Reports” (Oneskorené reportáže). Mňačko’s work is one of the most
important prose books of Slovak literature from the second half of the 20th century
from a journalistic and literary point of view as well as particularly from a social and
political one, because it thematizes the staged political trials of the 1950s. Based on
an interpretation of one of the texts from the collection, Klára, the aim of the present
paper is to clarify the use of journalistic and artistic literary approaches in order to
contribute to a consideration of what genre this work represents. The paper uses
knowledge of journalism theory, especially in the field of reporting, as well as literature
theory and interpretation.
Keywords: Ladislav Mňačko, Oneskorené reportáže (Delayed Reports), Klára, report,
Slovak literature

Ladislav Mňačko, významný slovenský reportér, publicista a spisovateľ, vzbudzoval a stále vzbudzuje pozornosť a protichodné názory
v slovenskej kultúre i spoločnosti nielen svojou tvorbou, ale i svojimi
názormi či činmi. V tomto roku si pripomíname sto rokov od narodenia „červeného Hemingwaya“.
L. Mňačko1 sa narodil 29. januára 1919 v českej obci Valašské Klobouky, detstvo a mladosť však prežil v Martine, o čom píše napríklad

1

Viac o Mňačkovom živote do roku 1968: LEIKERT, Jozef: Taký bol Ladislav Mňačko.
Bratislava : Luna, 2008.

216

Mária Stanková

v autobiografickej zbierke próz Marxova ulica z roku 1957. Kým sa stal
novinárom, vystriedal viacero zamestnaní, bol vyučeným predavačom
a pracoval i na stavbe2. V roku 1939 sa pokúsil o útek do ZSSR, o rok
neskôr bol pri pokuse „o prekročenie nemecko-holandských hraníc
väznený v koncentračnom tábore a neskôr internovaný na nútené práce do baní pri nemeckom Essene“3. Toto obdobie Mňačkovho života
je ale pomerne nejasné, ako na to upozorňuje i jeho životopisec Jozef
Leikert: „Čo robil Ladislav Mňačko po odchode zo Slovenska, o tom
veľa nevieme, táto časť jeho života je stále veľkou neznámou.“4
Po druhej svetovej vojne, počas ktorej sa Ladislav Mňačko zapojil
do partizánskeho hnutia, „v roku 1945 vstúpil do komunistickej strany
a začal pracovať ako redaktor v redakciách denníkov Pravda a Rudé
právo“5 a v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch pôsobil ako spravodajca v rôznych európskych a ázijských krajinách. Z tohto obdobia napísal
viacero reportážnych kníh6.
V súlade so svojím komunistickým presvedčením sa zaradil k popredným novinárom Československa – skúsenosti z tohto obdobia od
konca vojny do zhruba polovice päťdesiatych rokov tematizoval vo viacerých svojich prozaických dielach. Jeho ideály o komunistickej strane
však čoskoro vyprchali, a stal sa z neho kritik režimu. V predhovore
k prvému „ponovembrovému“ vydaniu svojej zbierky Oneskorené reportáže, ktorý nazval Po dvadsiatich siedmich rokoch, uviedol, že tieto
prózy písal „ako komunista, ktorý po vytriezvení z naivnej viery nevedel sa a ani nechcel zmieriť s neľudskosťou a neschopnosťou totalitného režimu, ktorý sám roky pomáhal upevňovať. Skúsenosti z rokov
bezuzdného teroru a bezprávia sa mi zdali v príkrom rozpore s hu-

2

3
4
5

6

VOJTECH, Miloslav: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 40.
Tamže.
LEIKERT, Jozef: Taký bol Ladislav Mňačko. Bratislava : Luna, 2008, s. 33.
VOJTECH, Miloslav: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 40.
Napríklad Izrael – národ v boji, Albánska reportáž, Dobrodružstvo vo Vietname,
Ďaleko je Whampoa, U-2 sa nevracia.
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mánnou ideológiou, ktorú som vyznával, za ktorej ideály a ich uskutočnenie som bojoval ešte v čase, keď som písal túto knihu.“7
Spisovateľ v roku 1956 vystúpil s ostrou kritikou režimu na II. zjazde československých spisovateľov8, v tom istom roku sa stal i šéfredaktorom Kultúrneho života9. Ďalší významný medzník v živote Ladislava Mňačka predstavujú roky 1967 a 1968. V roku 1967 emigroval do
Izraela, na protest voči antiizraelskému postoju Československa k izraelsko-arabským vojnám, aby sa v roku 1968 na pár mesiacov vrátil,
a potom v auguste definitívne odišiel žiť do Rakúska. Jeho emigrácia10
vyvolala vlnu záujmu nielen medzi spisovateľmi a novinármi, ale najmä zo strany politikov a vedenia strany, čo vyústilo až do odobrania
československého štátneho občianstva L. Mňačkovi. Ďalším následkom tohto činu bola skutočnosť, že „v čase tzv. normalizácie bol zbavený členstva v Zväze slovenských spisovateľov, jeho diela boli vypustené
z učebníc a zakázané“11. V Rakúsku spisovateľ naďalej písal, na Slovensku sa jeho knihy opätovne začali vydávať až po roku 1989. Zomrel 24.
februára 1994 v Bratislave.
Ladislav Mňačko je autorom mnohých kníh, do literatúry vstúpil
ako básnik zbierkami Piesne ingotov (1950) a Bubny a činely (1954),
i viacerými dramatickými textami. Najviac sa však venoval prozaickým útvarom, napísal viaceré zbierky reportáží, autobiografické prózy
i romány. Z hľadiska dejín slovenskej literatúry sa najčastejšie spomína
jeho román Ako chutí moc z roku 1968, v ktorom satirizuje pomery
v strane a štáte.

7
8
9

10

11

MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : LITA, 1990, s. 5.
Pozri LEIKERT, Jozef: Taký bol Ladislav Mňačko. Bratislava : Luna, 2009, s. 121 – 139.
VOJTECH, Miloslav: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 41.
Viac o Mňačkovej emigrácii LEIKERT, Jozef: Emigrácia Ladislava Mňačka do Izraela
ako prejav odporu voči antiizraelskej politike Československa. In: FERENČUHOVÁ,
Bohumila a kol.: Slovensko a svet v 20. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV
vo vydavateľstve Prodama s. r. o., 2006, s. 217 – 235; STANKOVÁ, Mária: Prípad
Mňačko. Otázky žurnalistiky, 61, 2018, č. 3 – 4, s. 108 – 116.
VOJTECH, Miloslav: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov III. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 41.
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Medzi jeho najznámejšie a najúspešnejšie knihy patrí zbierka
dvanástich krátkych próz s názvom Oneskorené reportáže, ktorá vyšla v roku 1963. Viaceré z jej textov boli uverejňované i na stránkach
Kultúrneho života a zbierka patrí „spolu s Tatarkovou satirou Démon
súhlasu (1956) ku kľúčovým literárnym textom slovenskej literatúry,
ktoré najotvorenejšie demaskovali podstatu a charakter stalinského režimu 50. rokov“12.
Oneskorené reportáže už v čase svojho vydania zaznamenali čitateľský ohlas, „vďaka Mňačkovmu sugestívnemu spôsobu odhaľovania
následkov politických represálií“13. O tom svedčia i reakcie v ankete
Slovenských pohľadov, ktoré boli uverejnené v dvanástom čísle časopisu v roku 1963. Karol Rosenbaum i Pavol Števček na otázku: Čo považujete za najpozoruhodnejšie činy slovenskej a českej literatúry v roku
1963? odpovedali práve Mňačkovou zbierkou. Význam Oneskorených
reportáží zdôrazňuje i Mňačkov kolega, Slavo Kalný, podľa ktorého je
žáner reportáže priamočiarejší a aktuálnejší než Tatarkove či Bednárove prózy14.
Tematicky sa Oneskorené reportáže sústreďujú na inscenované procesy v 50. rokoch, ktoré Mňačko ako novinár zažil na vlastnej koži.
Tieto texty predstavujú „portréty ľudí nespravodlivo obvinených a postihnutých perzekúciami a zároveň obžalúvajú súdnictvo v časoch
gottwaldovskej éry“15. Dvanásť reportáží sa sústredí na psychologické
vykreslenie postáv, ktoré sa vyrovnávajú s následkami procesov, a zároveň na ich príkladoch autor vykresľuje atmosféru života v danom
období. Mňačko sa v týchto textoch „prejavil ako citlivý pozorovateľ so
zmyslom pre detaily, so schopnosťou prenikať pod povrch opisovaných
javov a odkrývať skryté súvislosti“16, čomu zrejme napomohlo jeho povolanie reportéra a skutočnosť, že svoje „postavy“ poznal.
12
13

14
15

16

Tamže, s. 45.
HOCHEL, Igor: Ladislav Mňačko. In: SEDLÁK, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava – Martin : Litcentrum – Matica slovenská, 2009, s. 268.
KALNÝ, Slavo: Svedkovia mojej doby. Bratislava : Marenčin PT, 2011, s. 164.
VOJTECH, Miloslav: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov III. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 45.
Tamže.
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Pri tejto knihe je zásadným (nielen) interpretačným problémom
samotný názov. Každý text, ktorý má vo svojom názve žánrové označenie, vyvoláva nevyhnutne otázku – ide skutočne o text daného žánru? Nakoľko sú Mňačkove Oneskorené reportáže reportážami? Pri ich
čítaní je zrejmé, že sú to beletrizované, ak nie vyslovene beletristické
texty. Sú to teda poviedky?
V nadväznosti na tieto otázky sa vo svojom príspevku najprv zameriam na žáner reportáže, na jeho definíciu a základné vlastnosti. Následne sa pomocou interpretácie pozriem na jednu z próz v Mňačkovej
zbierke, ktorá má názov Klára, aby som poukázala na tie prvky textu,
ktoré sú reportážne a na tie, ktoré sú naopak typické pre poviedku,
resp. umeleckú prózu v širšom slova zmysle.

Reportáž
Ak vychádzame z definície zaužívanej v slovenskej žurnalistike, ktorá
tvrdí, že „reportáž je osobné svedectvo reportéra o nejakej významnej
a aktuálnej skutočnosti, plasticky a dramaticky zobrazenej jeho videním a cítením“17, môžeme súhlasiť s tým, že Mňačkove texty zo zbierky
Oneskorené reportáže reportážami sú. Kadnár zároveň ponúka i termín „umelecká reportáž“, v ktorom zdôrazňuje umelecké zobrazenie
skutočnosti, zovšeobecňovanie, nadsázku a domýšľanie18. Pri Mňačkových prózach prevláda autorovo videnie a cítenie, a zároveň i značný
odklon od faktografickosti19, presnosti i aktuálnosti tém (ako ostatne
naznačuje samotný názov knihy).
Problematiku beletrizácie reportáže vo svojej štúdii Poznámky
k štýlu súčasnej slovenskej reportáže podrobne rozvinul i Pavol Čipka. Konštatuje, že reportáž využíva bohatú škálu prostriedkov belet17

18
19

KADNÁR, Emil: Novinárska publicistika beletristické novinárske žánre. Bratislava :
SPN, 1983, s. 45.
Tamže.
Na tento fakt upozornila už súdobá literárna kritika. Pozri: ŠÚTOVEC, Milan:
Územie reportáže. Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 3, s. 133; ŠTEVČEK, Pavol: Jednoznačne... Slovenské pohľady, 79, 1963, č. 12, s. 5.
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rie, čo vedie k prelínaniu žánrov20. Upozorňuje však na skutočnosť, že
majstrovský štýl s prekypujúcou obraznosťou sa nemôže vnímať ako
základný znak dobrej reportáže21, ale že rozhodujúcou vlastnosťou je
dokumentárnosť reportáže a autorov bezprostredný vzťah k zobrazovanej realite22.
Samotný Mňačko v úvode knihy svoje prózy nazýva obrátenými
reportážami23 a pri vysvetľovaní toho, ako a prečo kniha vznikla sa
(podobne ako v textoch samotných jedenástich próz) vyjadruje emotívnym spôsobom, sústredí sa na tematické zameranie svojich textov,
ktoré vysvetľuje týmito slovami: „Potuloval som sa po krajine, po stavbách, navštevoval som závody, zoznamoval som sa s rozvinutými i zanedbanými kútmi našej vlasti, hľadal som námety, ľudí, tému – a ako
roky leteli, iná, ťaživá téma vytrvale vyhľadávala mňa, zvonila pri bránke domu, v ktorom bývam, klepala na dvere hotelových izieb, vnikala
do môjho súkromia v najrozličnejšom dennom i nočnom čase, trápila
ma, dráždila, nedala mi pokoja.“24 Už v úvodnom texte autor nastoľuje
otázku medzi reportážnosťou a beletristickosťou svojich próz, ktorej si
bol vedomý. Treba sa zamyslieť i nad prívlastkami, ktoré Mňačko pre
svoje reportáže použil – na jednej strane adjektívum oneskorený, na
strane druhej obrátený. Je zrejmé, že prívlastok oneskorený má základný i prenesený význam. Základný význam označuje fakt, že reportáže
knižne vychádzajú neskôr ako časopisecky, a zároveň že boli napísané
neskôr, že nie sú aktuálne vo svojich témach. Prenesený význam v sebe
skrýva negatívny odtienok, ktorým Mňačko naznačuje, že o daných
témach hovorí neskôr, ako mal, že sa k nim vyjadruje oneskorene,
že sa na ne takmer zabudlo. Prečo autor použil adjektívum obrátený
v akomsi pokuse žánrovo zaradiť svoje texty, sa už nedozvieme. Napriek tomu, že Mňačko vyučoval novinárske žánre na Katedre žurna20

21
22
23

24

ČIPKA, Pavol: Poznámky k štýlu súčasnej slovenskej reportáže. Novinářský sborník,
4, 1961, č. 3 – 4, s. 346.
Tamže.
Tamže, s. 347.
MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 5.
Tamže.
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listiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave25, jeho
kolega Slavo Kalný Mňačkovo písanie charakterizuje ako subjektívne
a chaotické26.
Žáner reportáže detailne vo svojej knihe Být přitom. Reportáž jako
metoda a žánr spracoval nórsky žurnalista a spisovateľ Jo Bech-Karlsen. Okrem iného v nej vyčleňuje deväť základných vlastností reportáže: vyhľadávanie a odkrývanie, osobný dojem, voľnosť vo výbere
témy, mnohostranný pohľad, pestrosť, kompozíciu, dejovosť, vykreslenie prostredia a osôb a citový apel27. Ak sa pokúsime nájsť, respektíve charakterizovať prítomnosť a rozsah týchto atribútov reportáže
v Mňačkovej próze Klára, je zrejmé, že autor bol prítomný na mieste činu a udalosť rekonštruuje. Jeho text je osobne zaujatý28, tému si
vybral, ponúka na ňu minimálne trojaký pohľad29. Zároveň je tento
text v Bech-Karlsenovom ponímaní „pestrý“ – próza sa vyvíja a mení,
25

26

27

28

29

V súvislosti s Mňačkovou závislosťou od cigariet spomína Mňačkovo pedagogické pôsobenie i jeho biografista J. Leikert: „Na jeho ,húlenieʻ si dobre pamätajú aj
študenti, ktorým prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.“ (LEIKERT, Jozef: Taký bol Ladislav Mňačko. Bratislava : Luna, 2008, s. 329)
a dopĺňa túto informáciu spomienkou Mňačkovho študenta Jána Čomaja, ktorému
Mňačko prednášal koncom päťdesiatych rokov novinárske žánre (tamže).
„Svojich vyvolených protagonistov nestrašil poznámkovým blokom, magnetofónom, spovedaní netušili, že sú spovedaní, bavili sa v kuchyni, putike či na priedomí. Azda preto, pokiaľ ide o fakty, kadečo nereportérske povystrájal: neuvádzal
mená hrdinov, nie vždy identifikoval miesto, konfabuloval, mystifikoval... Hoci bol
na „mieste činu“ a svojho hrdinu „autenticky“ spovedal, opísal svoje „videnie“. (...)
„Obnažené skutočnosti sa na čitateľa valili v akomsi kompozičnom neporiadku,
akoby ktosi zdvihol hať a riava slov a informácií strhávala čitateľa. V čom spočíval
jeho reportérsky kumšt? Azda v tom, že viac videl, lebo aj viac vedel. Vedel lepšie
ako iní objavovať svet okolo seba.“ (KALNÝ, Slavo: Svedkovia mojej doby. Bratislava
: Marenčin PT, 2011, s. 166.)
BECH-KARLSEN, Jo: Být přitom. Reportáž jako metoda a žánr. Oslo : Universitetsförlaget, Institut for Journalistik, 1991, s. 28 – 29.
Tento fakt značne posilňuje využitie ich-erzählung. Rozprávačom textu je novinár,
ktorý subjektívne opisuje svoje skúsenosti s Klárou a navyše svoj postoj k nej v rámci sujetu mení.
Rozprávačov – novinárov, Klárin osobný súkromný a v protiklade k nim na situáciu
nazerá z hľadiska politicko-spoločenskej štruktúry.
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postavy (resp. minimálne ich názory a postoje) sú dynamické. Rovnako platí, že jej kompozícia sa skladá z viacerých štylisticky i motivicky
odlišných častí30 a ide o dejovú prózu, ktorá vykresľuje postavy (menej už prostredie, ak ho vnímame ako literárny priestor, o to silnejšie
však prostredie ako kontext, „ovzdušie“ danej doby). O tom, že všetky
Mňačkove prózy zo zbierky Oneskorené reportáže sa vyznačujú citovou
apelatívnosťou, niet pochýb, a explicitne to zdôrazňuje i autorov úvod.
Najmä v prípade prózy Klára je autorov apel výrazný, čo sa prejavuje
napríklad na premene rozprávačovho vnímania Kláry zo „stelesnenia
zlej nálady“31 na ženu plnú „pohody a neskrývaného šťastia“32.
I recenzent Oneskorených reportáží Milan Šútovec v Slovenských
pohľadoch upozornil na „kríženie dvoch druhov, kríženie, pri ktorom
nerozoznať ,faktík’ od ,nefaktíku’, pri ktorom sa reportáž tvári ako beletria a beletria ako reportáž, pri ktorom sa autorov sentiment tvári
ako sentiment tých iných, tých postihnutých účastníkov optimistickej
tragédie, takéto kríženie je nemiestne, lebo ohrozuje dôveru v pravdu,
o ktorú v tejto knihe ide predovšetkým – pravdu optimizmu.“33 Šútovec najmä pri použití expresívnej lexémy „faktík“ odkazuje na krátky
text Pavla Števčeka, ktorý vyšiel v dvanástom čísle Slovenských pohľadov v roku 1963. Števček si ako odpoveď na anketovú otázku „Čo považujete za najpozoruhodnejšie činy slovenskej a českej literatúry v roku
1963?“ zvolil práve Mňačkove Oneskorené reportáže34. Svoj názor zdôvodnil aj týmito slovami: „Lebo Mňačkova kniha (nedokonalá, kompromisná, nie celkom pravdivá, faktíky skresľujúca, nekomponovaná,
s nízkou jazykovou kultúrou, s nedôsledným dialektickým myslením;
stačí?) budúci vývin slovenskej a českej literatúry podstatne ovplyvní.

30
31

32
33
34

Kompozícii vybranej prózy sa bližšie budem venovať v interpretačnej časti.
MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 117.
Tamže, s. 118.
ŠÚTOVEC, Milan: Územie reportáže. Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 3, s. 133.
Spomedzi spisovateľov a literárnych vedcov oslovených redakciou Slovenských pohľadov Oneskorené reportáže spomenul i K. Rosenbaum, ktorý paradoxne ako ich
nedostatok vnímal „prílišnú dokumentárnosť“. (ROSENBAUM, Karol: Odpovedať
na takúto otázku. Slovenské pohľady, 79, 1963, č. 12, s. 4.)
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A nielen literatúry, aj v tom je to. Mňačko totiž oneskorene nastolil nevyhnutnosť ďalších oneskorených reportáží, oneskorených básní, noviel, románov, kritík atď. V priebehu niekoľkých mesiacov ho prečítalo,
nezveličujúc, niekoľko stotisíc ľudí. Tieto zástupy možno charakterizovať všelijako, najradšej by som ich nazval oneskorenými požieračmi pravdy, no to nás nezbavuje povinnosti vidieť v nich najmä zákonodarcov etiky a estetiky literatúry po roku 1963. Mňačko – a spolu
s ním tie zástupy – pomocou Oneskorených reportáží určili prípustné
maximum strachu z pravdy o našom živote. Budúca literatúra, ak chce
byť na niečo dobrá, môže ísť len pod túto vybojovanú čiaru. Pravdaže,
nepochybujem, môže ísť – a určite aj pôjde – predovšetkým nemňačkovskými spôsobmi.“35 I z jeho textu je tiež zrejmé, že nechápe prózy
z tejto zbierky ako reportáže v pravom slova zmysle, keď zdôrazňuje, že
sú „nie celkom pravdivé“ a skresľujú „faktíky“. Zároveň Števček v pomerne krátkom texte zdôrazňuje potrebu písania o procesoch v 50. rokoch, hoci i oneskorene a to v akejkoľvek žánrovej podobe.

Poviedka
Próza Klára je pomerne krátky text a v rámci Mňačkovej zbierky vyčnieva nielen svojím názvom, ktorý tvorí ženské krstné meno, ale najmä témou. Táto próza je vyrozprávaním príbehu päťdesiatničky Kláry,
ktorá po sľubnej kariére a vážnej chorobe prišla o zamestnanie, spoločenské postavenie a po smrti manžela i o ďalší nádejný vzťah. Podobne
ako väčšina Mňačkových postáv v tejto zbierke má i Klára komplikovanú minulosť, ktorá napriek tomu, že sa vlastne ničím neprevinila,
ovplyvňuje jej súčasnosť. Ostatné ženské postavy v knihe sú vedľajšie, raz je to žena, ktorá odhodlane znášala svoj osud i osud svojho
neprávom odsúdeného manžela, no ten po prepustení už našiel len
náhrobný kameň s jej menom, inokedy žena, ktorá nevydržala a dala
sa s manželom rozviesť, a potom i žena, ktorá pod tlakom okolností
svedčí proti svojmu manželovi a odsúhlasí vykonštruované obvinenia.

35

ŠTEVČEK, Pavol: Jednoznačne... Slovenské pohľady, 79, 1963, č. 12, s. 5.
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Klára je jediná próza v rámci Oneskorených reportáží, ktorá tematizuje
osud ženskej protagonistky.
Subjektívne hľadisko, psychologický i ľudský rozmer a spôsob
stvárnenia života jednej ženy odlišuje túto prózu od ostatných v zbierke. I v ostatných textoch Oneskorených reportáží sa Mňačko sústredí na
nezvyčajné osudy jednotlivcov, ktoré tiež podáva subjektívne a emocionálnym až sentimentálnym spôsobom36. Zároveň treba poznamenať,
že autor vo svojej stratégii chce naznačiť, že ide o osudy, ktoré v kontexte danej doby napokon asi až tak nezvyčajné neboli. Domnievam sa,
že ženská postava ako symbol emocionálnosti, subjektívnosti, iracionality, istej slabosti, a zároveň nezdolnej viery a vytrvalosti, ktorá mu
umožňuje v celom texte pracovať s protikladmi, je súčasť Mňačkovej
autorskej stratégie. V protiklade k smrteľne chorej, starnúcej žene, ktorá sa z centra diania dostala na okraj pozornosti, pôsobí vykresľovanie
systému a spoločnosti oveľa silnejšie, pretože pracuje s emocionalitou
a psychológiou svojej postavy. Nosným protikladom poviedky, jej základným stavebným kameňom, je intímny vzťah vs. spoločenské usporiadanie. Na túto skutočnosť upozorňuje už prvá veta prózy: „Prehŕňam sa v hŕbe dokumentov a listov.“37 Dokumenty reprezentujú oficiálnu sféru, kým listy, nachádzajúce sa v Klárinej zložke, naopak oblasť
súkromného života jednej ženy. Tento protiklad tvorí leitmotív celého
textu, autor ho zdôrazňuje najmä v pasážach, v ktorých sa zamýšľa nad
usporiadaním a fungovaním úradníckej mašinérie38. Jeho až absurd-

36

37

38

Upozorňuje na to i M. Šútovec: „Bolo cítiť. Od prvej strany skoro až po poslednú bolo predovšetkým cítiť. Duševná domovina Mňačkových smutných hrdinov je
umiestnená vo sfére citov a pocitov.“ (ŠÚTOVEC, Milan: Územie reportáže. Slovenské pohľady, 80, 1964, č. 3, s. 132)
MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 117.
„A predsa ma tie spisy vzrušujú, čítam jeden za druhým, podpisy na nich nie sú
hocijaké, sú to odpovede ministrov, ktorí už nie sú ministrami, povereníkov, ktorí
už nie sú povereníkmi, podaktoré sucho úradné, poznať na nich, že ich koncipoval osobný tajomník... List pribúdal k listu, úradné vyrozumenie k úradnému vyrozumeniu, povereník vnútra vám povoľuje... Ministerstvo vnútra vám zamieta,
Ministerstvo zahraničia zamieta vašu žiadosť... Povereníctvo vnútra povoľuje, Mi-
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ným vyústením je rozprávačovo hľadanie „súdruha sa39“: „... možno je
to sám stelesnený súdruh sa – robilo sa, porušovalo sa, nedbalo sa...“40,
„zodpovedný súdruh sa... nikto iný, ani pečiatka, ani podpis, len sa...
zamieta sa, povoľuje sa, nevyhovuje sa, sasasasasa, kto je to ten súdruh
sa? Ako môže takýmto spôsobom zasahovať do osudov ľudí?“41 Mňačko už v úvodných častiach prózy spochybňuje takúto skutočnosť viacerými rečníckymi otázkami: „Komu na tom záležalo, kto toto všetko
potreboval? Štát? Socializmus? Národ? Spoločnosť?“42 Práve spoločnosť skúša rozprávač označiť za druhého vinníka Klárinho stavu: „hovorilo sa o nej kadečo, hovorilo sa o nej veľa a kadečo, nikto o nej nevedel nič určité, ale každý vedel čosi, čosi s ňou nebolo v poriadku, bola
predsa na liečení v cudzine, to je podozrivé, nie? (...) Čosi s ňou nebolo
v poriadku, natoľko, že ju prepustili z povereníctva, nie pre čosi, čo by
jej mohli dokázať, len tak, preventívne...“43 Rozprávač hodnotí Klárine
problémy s byrokraciou a mocou ako perfídnu škodoradostnú hru44.
Protiklad súkromného a oficiálneho reprezentujú i rôzne otázky,
ktorých je v texte množstvo. Jednu skupinu tvoria rečnícke otázky rozprávača („Komu na tom záležalo, kto toto všetko potreboval? Štát? Socializmus? Národ? Spoločnosť?“45 alebo „Bol pre protištátnu činnosť
zavretý a na veľa rokov väzenia odsúdený B. spokojný s jej prácou?
A je na svojich súrodencov hrdá, ako sa bola údajne vyjadrila? Je?
Je hrdá na iných svojich súrodencov, ktorí spolu s matkou zahynuli

39

40

41
42
43
44
45

nisterstvo vnútra zamieta, Ministerstvo zahraničia zamieta... Kancelária prezidenta
republiky vás upozorňuje na platné zákonné predpisy...“ (MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 118)
Kriticky ladený článok o „súdruhovi sa“, čiže anonymnom agensovi rôznych činov
v danom období, uverejnil Mňačko aj v prvom čísle Kultúrneho života v roku 1966
(MŇAČKO, Ladislav: Bez súdruha SA. Kultúrny život, 21, 1966, č. 1, s. 1 a 5)
MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 122.
Tamže, s. 127.
Tamže, s. 118.
Tamže, s. 119.
Tamže, s. 126.
Tamže, s. 118.
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v Oswienčime? Je? Je hrdá na svojho otca, ktorého rozdrúzgal strom?
A je hrdá na to, že pracovala v Clementisovej kancelárii? Že písala do
komunistických novín, že ich kolportovala, že ju zavreli, že bojovala
v gemerských horách? Je hrdá?“46) a Klárine naliehavé otázky („... myslíte, že som sa veľmi prehrešila? Že je to veľmi odsúdeniahodné, keď
človek ako ja, opuncovaný vidinou smrti, ešte raz sa vrhne do života?“47). Druhý typ otázok sú „reálne“ otázky zo súdneho konania, ktoré
posilňujú reportážnosť textu: „Uvádzaš, že jednou z tvojich povinností
bolo sprevádzať zahraničných hostí. Akým hosťom si pritom dávala
prednosť? Mohla by si povedať, ako si sa osvedčila v práci, či boli tvoji
predstavení s tvojou prácou spokojní? Najmä dotyčný B.? Si na svojich
súrodencov v Izraeli hrdá?“48
Text rozpráva rozprávač v prvej osobe, strieda sa v ňom prítomný čas s minulým. So striedaním gramatických časov súvisí absencia
chronologickosti, resp. logickosti49 ako takej, čo markantne ovplyvňuje
plán deja. Mňačko síce svoj text začína in medias res – „Prehŕňam sa
v hŕbe dokumentov a listov.“50 –, no už v druhej vete sa vracia do minulosti, charakterizuje Kláru nie opisom jej vlastností, ale pocitov, aké
vyvolávala v ostatných ľuďoch. Podobným postupom striedania časov i perspektív, z akých charakterizuje protagonistku, je vybudovaná
kompozícia celého textu.
Napriek tomu, že ide o pomerne krátky text, ktorý akoby len opisoval súhrn životných strastí Kláry, v rámci naratívu v ňom nastávajú
zásadné zmeny, čo súvisí so spomínaným striedaním časov a najmä
faktom, že próza akoby pokryla celých Kláriných päťdesiat rokov, a zároveň neustále implicitne zdôrazňuje fakt, že Klárin vzťah s cudzincom trvá štrnásť rokov. V optike rozprávača sa Klára mení, čím viac
46
47
48
49

50

Tamže, s. 127.
Tamže, s. 124.
Tamže, s. 120.
Paradoxy a nelogickosti v próze na úrovni obsahu i formy zrejme tiež patria k Mňačkovej autorskej stratégii, možno ich vnímať ako zrkadlo pre dobu plnú paradoxov
a nelogickostí.
MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 117.
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spoznáva jej osud. Klára sa mení i objektívne, je šťastná, má svojho
cudzinca51. Rozprávač v úvode Kláru odmieta, negatívne ju hodnotí,
čo sa veľmi rýchlo zmení tým, ako sa ponára do dokumentov, ktoré
mu – ako novinárovi – poskytla. V texte sa objavuje ďalší paradox,
ktorý charakterizuje danú dobu – nič nie je tak, ako to vyzerá, resp. tak,
ako chcú, aby si ľudia mysleli, že to vyzerá. Skutočnosť, že rozprávač je
novinár, prózu približuje k žánru reportáže. Zároveň sa v tomto fakte
skrýva ďalší paradox – novinár bez ohľadu na snahu o objektívnosť
nielen zobrazuje Klárine emócie, ale on sám sa prejavuje v širokej škále
citov k nej.
Je pravda, že v rámci reportáží v tejto zbierke, ktoré tematizujú procesy 50. rokov, tento text vyčnieva aj akousi jednoduchosťou až nepodstatnosťou. Príbeh o žene, ktorá nemôže žiť s cudzincom, predsa
z tematického hľadiska v porovnaní s ostatnými možno chápať ako banálnejší. Domnievam sa, že i to je dôvod, prečo ho Mňačko do knihy
zaradil. Kým v ostatných reportážach vzťahové problémy len naznačil,
tu na nich postavil celý sujet. A presne naopak – spoločensko-politické
problémy a udalosti sú v úzadí, hoci sú dôvodom Klárinho nešťastia.
Z hľadiska tvarovania textu je próza Klára jednoznačne umeleckým
textom. Je plná rečníckych otázok, zvolaní, neukončených výpovedí
s tromi bodkami, častými opakovacími figúrami52, expresívnym slovosledom a špecifickou lexikou, ktorá sa vyznačuje jednak expresívnymi
lexémami, ale i metaforami či citoslovcami53. Zároveň je v jazykovej
stránke textu badať tendenciu k hovorovému štýlu, ktorú ešte posilňuje i viackrát využitá nepriama reč. Viacero spomenutých vlastností
typických pre umelecký štýl je badať napríklad v závere prózy: „Ale

51

52

53

Spôsob, akým Mňačko pomenúva postavu Klárinho partnera, je tiež expresívny.
Túto postavu nazýva vždy „tým cudzincom“, čím odkazuje na istú xenofóbnosť, odmietanie cudzieho, ktoré je jednou z príčin Kláriných problémov s úradmi.
Opakovanie a hromadenie ako prostriedok expresívnosti Mňačko použil napríklad
v citovanej pasáži s rečníckymi otázkami rozprávača, ktoré nadväzovali na otázky
z Klárinho výsluchu.
Citoslovce predstavuje i poslednú vetu celej prózy: „Eh!“ (MŇAČKO, Ladislav: Oneskorené reportáže. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1963, s. 128) ako
reakciu na všetko, čo sa v nej udialo.
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nedávno zazvonila... príde, má vízum, dostal vízum, príde, vieš, príde,
predstav si, príde, príde! Príde! Príde! O týždeň... O týždeň sme pili
koňak.“54

Záver
Mňačkova próza Klára predstavuje jedinečnú „oneskorenú“ reportáž
aj z dôvodu, že je zakončená šťastným koncom. Určiť jej žáner je náročné, keďže viacero odborníkov beletrizáciu chápe ako súčasť dobrej
reportáže, respektíve štýlu autorov. Je zrejmé, že Mňačkove Oneskorené
reportáže oscilujú kdesi na pomedzí žurnalistiky a umeleckej prózy, čo
do veľkej miery odráža autorovu osobnosť i jeho autorské gesto55.
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Deminutívne adjektíva v súčasnej
slovenčine

(na báze Slovenského národného korpusu)
Mária Šimková

Abstract

Diminutive adjectives in contemporary Slovak (based on the Slovak National
Corpus)
This paper focuses on an analysis of diminutive adjectives processed in lexicographical
descriptions and particularly in the way they function in contemporary Slovak. These
are words expressing a heightened quality and are formed by adding diminutive
suffixes to their ends (-učký, -ičký, -unký, -inký, -ušký, and their variants). In addition to
the basic suffixes, the corpora-analysed texts contained multiplication of morphemes
(-ičičičičký, -ilililinký, etc.), their combination with prefixation (using the prefixes
pri-, super-, mikro- etc.) and the strengthening of expressivity by a softening of the
consonants (bieľulinký and slaďučký). Diminutive adjectives are marked as expressive
words in dictionaries, but diminutivization also serves as a means of creating
euphemisms (smradľavučký) and verbal irony (pripitučký).
Keywords: diminutive, adjective, suffix, corpus, frequency

Deminutíva v súčasnej slovenčine
Jednou z charakteristických vlastností slovenského jazyka, ktorou jazyky štandardne nedisponujú, je schopnosť tvoriť zdrobneniny od základov z viacerých slovných druhov. Za zdrobneniny (deminutíva) sa
považujú „slová (najčastejšie substantíva, menej často adjektíva, adverbiá a slovesá), ktorými sa vyjadruje menší rozmer, menšia miera
niečoho alebo istý postoj k slovesnému deju. Zdrobňujúci význam
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dodáva príslušnému základnému slovu zdrobňujúca prípona: -ček,
-ík, -čka, -ko, -ička, -ok, -ienka, -učký“1. Nie všetky výrazy zakončené týmito sufixmi sú zdrobneniny, napr. pilník, stolička, zárobok sú
základné, nezdrobnené pomenovania. Homonymia deminutívnych
a neutrálnych zakončení pri rovnakom základe slov môže spôsobiť
isté nedorozumenia najmä pri komunikácii s hovoriacimi učiacimi sa
alebo používajúcimi slovenčinu ako cudzí jazyk (napr. borovička ako
zdrobnenina od stromu borovica = malá borovica vs. borovička ako
pomenovanie jedného zo slovenských alkoholických nápojov).
Existenciu, ba pribúdanie zdrobnenín v súčasnej slovenčine si
uvedomujú aj bežní používatelia a rodení hovoriaci a vyjadrujú svoje
postoje k ich nadmernému používaniu (adjektívne zdrobneniny sme
v ukážke zvýraznili tučnou kurzívou, zdrobneniny z iných slovných
druhov obyčajnou kurzívou):
„... Väčšina kolegov vo firmičke tiež kávičkuje, čajíkuje a na obedík mňamka, šmakocinka. A aj nejaký dezertík na zúbok by radi.. Pobehujú s notbučíkom, a že na stolíku mi nechal faktúrku.. ... Zdrhám do virtuálneho sveta,
tam je to samá princeznička, a nejaký tominko83 jej písmenkuje k fotočke,
že je zlatunká babenka a posiela je smajlík. Ona jemu cmúčik.. ...
Bernolák by sa v hrobe obrátil a Štúr vlasy trhal, keby vedeli kam to dospelo! A keby Cyrilko s Metodíkom len tušili, ako im tú slovenčinu sprzníme ...
Ale to až dnes sú tie zdrobneniny taký módny hit! ...
No možno sme si tú snahu o minimalizmus trošku pomýlili a nejako sa
to zvrhlo.. Možno všetci chcú vyzerať drsne, a zároveň pôsobiť aj dojmom
citlivého intelektuála.. Možno je to snaha vymyslieť niečo originálne ...
Vážení priatelia, prajem nádhernučký dník“2

Téma deminutív a eufemizmov bola predmetom viacerých jednojazyčných i porovnávacích výskumov, pri ktorých sa zvyčajne konštatovalo, že sa tejto oblasti nevenuje veľká pozornosť. Autori sa pritom najčastejšie sústreďovali na substantívne zdrobneniny a na ich lexikogra-

1
2

Encyklopédia jazykovedy. Sprac. J. Mistrík a kol. Bratislava : Obzor, 1993, s. 493.
https://slamenik.blog.sme.sk/c/491509/zdrobnenina-drobnej-zdrobneninky.html.
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fické spracovanie3. Predmetom nášho príspevku je analýza mikrosystému deminutívnych adjektív, ich spracovania v teoretických výkladoch
a lexikografických opisoch a ich fungovania v komunikácii – v písaných
i hovorených zdrojoch Slovenského národného korpusu (ďalej SNK4).

Deminutívne adjektíva alebo adjektíva so zväčšenou
mierou vlastnosti
V základnom opise slovenskej slovnej zásoby – v kolektívnej monografii Lexikológia – je adjektívam tohto typu venovaný krátky odsek,
v ktorom sa ako základná deminutívna prípona pre adjektíva vyčleňuje prípona -učký, ostatné sa označujú za jej varianty: „Príponou -učký
a jej variantmi -ušký, -unký, -ulinký, -učičký, -ičký sa tvoria čisto akostné prídavné mená vyjadrujúce vyššiu mieru danej vlastnosti, napr. slabučký, tichučký, suchučký, útlučký, útlušký, hladučký, hladušký, kratučký,
slabunký, krehunký, maličký, tenulinký.“5
V prehľade slovenských sufixálnych deminutív a augmentatív uvádza A. Böhmerová6 ako deminutívne sufixy -ičký/-inký, k nim v 2.
stupni sufix -ilinký a -učký/-unký, k nim v 2. stupni sufix -ulinký. H.
Gladkova, porovnávajúc české a slovenské deminutíva a využívajúc aj
staršie zdroje, považuje adjektívne deminutívne formanty v slovenči3

4
5

6

Porov. napr. BALÁŽOVÁ, Ľubica: Osobné (depersonálne) deminutíva: špecifická
polysémia a jej lexikografické spracovanie. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Zborník
na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : Veda, 2010, s. 209 – 223; GLADKOVA,
Hana: Centrum a periferie kategorie deminutivnosti (Co ukázala sonda do paralelního korpusu). In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 471 – 486; SZYMCZAK-ROZLACH, Mariola:
Eufemizmy w wybranych słownikach języka połskiego i języka słowackiego. In: Slovo –
Tvorba – Dynamickosť. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : Veda, 2010,
s. 224 – 234.
https://korpus.juls.savba.sk.
ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.
BÖHMEROVÁ, Ada: Suffixal Diminutives and Augmentatives in Slovak. Lexis [Online], 2011, č. 6, časť 4.2.
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ne za sekundárne a vymedzuje ich v tomto rozsahu: -ičk-, -ink-, -učk-;
-ušk-, -učičk-; -ulink-, -enkast-7.
Najpodrobnejšiu analýzu slovenských deminutívnych adjektív
(v porovnávacom slovensko-českom aspekte) vypracovala J. Bartáková8. Na rozdiel od citovaného hesla v Encyklopédii jazykovedy, kde
sa zdrobneniny charakterizujú ako slová vyjadrujúce menší rozmer,
menšiu mieru niečoho (porov. vyššie), J. Bartáková hovorí o týchto
adjektívach ako o skupine slov so zväčšenou mierou vlastnosti, ktorá sa vyjadruje v rámci osobitného druhu stupňovania: „Eufemisticky
ladené odvodeniny akostných adjektív paradoxne vyjadrujú prostredníctvom deminutívnych prípon v skutočnosti zveličenie. Všeobecne
možno ich význam vyjadriť spojením „veľmi, neobyčajne + AZ“ (malučký, malučičký – veľmi, neobyčajne malý)“9. Deminutívne prípony
tohto typu označuje J. Bartáková za zložené formanty, ktoré majú na
začiatku -u- alebo -i- a do ktorých je možné podľa potreby vkladať
ďalšie morfémy. Modely so začiatočným -u- (-učký, -učičký, -učičičký, -ušký, -uľký – ojedinelé, -unký, -uninký, -ulinký, -ulilinký), najmä
model typu mladučký, sú podľa nej značne produktívne (v obidvoch
jazykoch). Adjektíva utvorené sufixmi začínajúcimi sa na -i- sa podľa
J. Bartákovej využívajú iba v češtine. „V slovenčine síce nájdeme ojedinele v textoch starších autorov podobné doklady, predovšetkým je to
adjektívum maličký, ktoré je dodnes živé, ale prednosť sa dáva u-ovým
podobám, zatiaľ čo i-ové sa pociťujú ako bohemizmy či archaizmy“.10
Uvedené konštatovania sme overili v lexikografických dielach
a v textoch spracovaných v SNK, kde sme hľadali adjektíva zakončené
príponami -ičký, -inký, -učký, -unký a -ušký.

7

8

9
10

GLADKOVA, Hana: Centrum a periferie kategorie deminutivnosti (Co ukázala sonda do paralelního korpusu). In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 481.
BARTÁKOVÁ, Jarmila: Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A.
42. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1994, s. 75 – 81.
Tamže, s. 76. Pomocou značky AZ autorka skracuje pomenovanie „adjektívny základ“.
Tamže, s. 79. Pri tomto konštatovaní sa autorka odvoláva na závery zo staršej štúdie
M. Marsinovej.
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Analyzované lexikografické opisy a korpusové zdroje
Na analýzu opisu deminutívnych adjektív v súčasnej slovenčine sme
využili Slovník slovenského jazyka11 (ďalej SSJ) a Krátky slovník slovenského jazyka12 (ďalej KSSJ). Zamerali sme sa na adjektíva s kvalifikátorom expr. (expresívny výraz) a/alebo s výkladom obsahujúcim slovo
veľmi, napr.:
chudučký, chudunký, chudulinký príd. expr. veľmi chudý: ch-é dieťa,
ch-á tvár.
V SSJ sa nachádza 39 a v KSSJ 49 základových adjektív, od ktorých
sú spracované deminutíva tvorené pomocou vyššie uvedených, ale
i ďalších prípon. V spoločnom prieniku je 28 základových adjektív, ostatné adjektíva sú rozdielne.
Deminutívne adjektíva spracované v SSJ i KSSJ sú od základov:
biely, bledý, blízky, dobrý, drobný, chudý, krátky, krehký, ľahký, malý,
mäkký, milý, nízky, pekný, pomalý, riedky, rovný, skromný, slabý, sladký,
starý, svetlý, šťúply, tenký, tichý, tučný, úzky, žltý.
Deminutívne adjektíva spracované iba v SSJ sú od základov:
čerstvý, čierny, chudobný, nežný, plachý, prostý, smiešny, svieži, úbohý,
útly, vetchý.
Deminutívne adjektíva spracované iba v KSSJ sú od základov:
celý, čistý, drahý, hladký, holý, chlpatý, chutný, jemný, mladý, modrý,
nahý, nevinný, nový, okrúhly, sám, sprostý, suchý, sypký, teplý, tlstý, zlatý.
Okrem kvalifikátora expr. sa v KSSJ nachádza pri dvoch deminutívnych adjektívach aj kvalifikátor zjemn. (zjemnený výraz, eufemizmus):
tlstučký, tlstunký, tlstulinký príd. expr. zjemn. pekne, príjemne tlstý, tučnučký: t-é tielko
sprostučký, sprostunký, sprostulinký príd. expr. zjemn. sprostý: s-é
dieťatko.

11

12

Slovník slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959 –
1968.
Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4.,
dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003.
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V KSSJ sa popri výkladoch pomocou príslovky veľmi využívajú aj
príslovky celkom, pekne a príjemne:
celkom čistý, príjemne čistý; (príjemne) chlpatý; veľmi al. príjemne
mäkký; (príjemne) okrúhly; príjemne teplý; pekne, príjemne tlstý;
(pekne, na pohľad príjemne) tučný.
V SSJ sa v podobných prípadoch nachádza iba príslovka príjemne,
a to pri heslách mäkučký i mäkušký, mäkulinký i mäkunký, sladunký
i sladulinký (tu prenesene pri doklade sladunká spomienka).
Materiálovým východiskom našej ďalšej analýzy sú tri obsahovo
rozdielne korpusy z celku Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV:
Tab. 1 Korpusové zdroje SNK použité na analýzu; tokeny sú znaky alebo
reťazce znakov zvyčajne oddelené medzerami, t. j. slová aj neslovné súčasti
textu (interpunkčné znamienka, číslice, matematické znaky a pod.)
Názov korpusu

Rozsah korpusu

prim-8.0-publicsane

1,4 miliardy
73,75 %
tokenov
publicistické,
1,1 miliardy slov 16,33 % umelecké,
8,91 % odborné,
1,01 % iné texty

1955 – 2017;
prevládajú
texty od r.
2000

web-4.0

3 miliardy
tokenov
2,4 miliardy slov

–

? – do
polovice r.
2017

s-hovor-6.0

6,6 milióna
tokenov
5,5 milióna slov

bežné rozhovory,
diskusie
v médiách,
spontánne
prednášky
a prezentácie,
výpovede
respondentov
v projektoch Oral
History Ústavu
pamäti národa
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Časové rámce
vzniku textov

90. roky 20.
st. – 2016;
prevládajú
nahrávky od r.
2008
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Jednotlivé deminutíva sme v korpusoch vyhľadávali pomocou
príslušných zakončení – hľadanie pomocou CQL typu [lemma=“.*ičký“]. V nasledujúcich tabuľkách uvádzame z každej skupiny prvých
10 najfrekventovanejších foriem, zoznam ďalších nájdených deminutív usporiadaných podľa zakončenia a frekvencie v analyzovaných
korpusových zdrojoch je v prílohe na konci príspevku. Z frekvenčných
údajov uvádzame iba absolútnu frekvenciu (FRQ), teda počet výskytov konkrétnej lemy v danom korpuse (v leme sú zahrnuté výskyty
všetkých tvarov slova použitých v kontexte). Na základe absolútnej
frekvencie neporovnávame množstvo výskytov medzi korpusmi, ktoré majú nerovnaký rozsah (porov. tab. 1), ale analyzujeme vyťaženosť
(ne/rovnomernosť zastúpenia) jednotlivých foriem v jednom korpuse.
Deminutívne adjektíva zakončené na -ičký
Tab. 2 Výskyt najfrekventovanejších deminutívnych adjektív zakončených
na -ičký v zdrojoch SNK; zoznam ďalších adjektív z tejto skupiny je v prílohe na konci príspevku
prim-8.0-public-sane

web-4.0

FRQ
21 871

s-hovor-6.0
FRQ

1.

maličký

46 633

maličký

2.

novučičký

3 258

celučičký

3

3.

celučičký

383

celučičký

711

samučičký

2

4.

samučičký

355

samučičký

276

novučičký

2

5.

maličičký

44

staručičký

115

skromnučičký

1

6.

každučičký

27

každučičký

109

pomaličký

1

7.

plnučičký

21

každičký

57

malučičký

1

8.

staručičký

21

prvučičký

42

9.

prvučičký

18

maličičký

41

10.

bielučičký

15

mladičký

29

1 966

maličký

FRQ

novučičký

343
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Inventár základov, od ktorých sú utvorené deminutíva pomocou
sufixu -ičký, nie je veľký: v korpuse prim sme našli deminutíva od 15
základov, v korpuse web od 20 a v hovorenom korpuse od 6 základov.
Vo všetkých troch korpusoch je s veľkým odstupom najfrekventovanejšie adjektívum maličký a vyskytujú sa aj ďalšie deminutíva so základom malý a sufixom -ičký, napr. maličičký, malučičký, maliličký. Autori
textov v korpusoch prim a web využívajú nielen možnosť vsúvať ďalšie morfémy, ale aj viaceré grafické možnosti na posilnenie expresivity
a zdôraznenie veľkej miery príslušnej vlastnosti: mááličký, maličičičký,
dlllllllhučičký, poooomaličký (porov. v prílohe). Využívaným prostriedkom je aj tvorba kompozít typu nový-novučičký a kombinovanie s prefixálnym tvorením: primaličký, supermaličký.
Základové adjektíva a adjektiváliá (každý, prvý), od ktorých sa tvoria deminutíva tejto skupiny a ktoré sme našli v korpusových zdrojoch, nevyčerpávajú inventár deminutív spracovaných v slovníkoch.
Nachádzajú sa tu však aj deminutíva od iných základov: pravý, vlastný.
Zakončenie na -ičký sa v podstate vzťahuje iba na tvary maličký, pomaličký a registrujeme ho aj vo webovom korpuse v podobách pochádzajúcich z češtiny (každičký, mladičký). Ostatné deminutíva v tejto skupine sú utvorené variantnou príponou začínajúcou sa na -u-: -učičký.
Deminutívne adjektíva zakončené na -inký
Tab. 3 Výskyt najfrekventovanejších deminutívnych adjektív zakončených
na -inký v zdrojoch SNK; zoznam ďalších adjektív z tejto skupiny je v prílohe na konci príspevku
prim-8.0-public-sane

web-4.0

FRQ
1.

malinký

2.

malilinký

3.

FRQ

FRQ

malinký

10 525

malinký

106

653

malilinký

1 384

malilinký

12

jedinký

501

jedinký

565

čistulinký

3

4.

drobulinký

347

jemnulinký

347

kratulinký

3

5.

tenulinký

325

tenulinký

333

drobulinký

3

238

1 568
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6.

ľahulinký

177

drobulinký

328

ľahulinký

2

7.

slabulinký

157

ľahulinký

215

slabulinký

2

8.

jemnulinký

114

slabulinký

201

čistulilinký

1

9.

čistulinký

113

uzulinký

134

tenulinký

1

10.

uzulinký

95

mäkulinký

131

mäkulinký

1

Najfrekventovanejšie deminutíva v tejto skupine sú opäť od základu malý, hoci ich frekvencia nie je taká vysoká ako pri zakončení
na -ičký. V porovnaní s predchádzajúcou skupinou je v tejto skupine celkovo väčší inventár deminutív a ich využitie v písaných textoch
je vyváženejšie. Okrem základov, od ktorých sú deminutíva opísané
v slovníkoch, sa v textoch využívajú na ich tvorbu aj ďalšie adjektíva:
pokojnulinký, krotulinký, prvulinký, zdravinký. Základný sufix -inký
sa aj v tejto skupine nachádza iba pri deminutívach malinký, malilinký a pri adjektiváliu jedinký, všetky ostatné deminutíva sú utvorené
variantom so začiatočným -u-: -ulinký. Pomerne často sa tu využíva vsúvanie ďalších morfém (každulililinký, krehulilililililinký, porov.
v prílohe), posilňovanie expresivity pomocou zmäkčovania spoluhlások (bieľulinký, kraťulinký, maľulinký) a kombinovanie s prefixálnym
tvorením (mikromalinký, primalinký, ultramalinký). Deminutívne podoby adjektív a adjektiválií sú často súčasťou kontextov so zdvojeným
použitím rovnakého základu (malý-malinký) alebo s väčším podielom
deminutív aj z iných slovných druhov, ako to dokladajú ukážky z korpusu prim:
Eric Mowbray Knight: „ Ale veď len jediný , jedinký raz, mamulienka.“
Miroslav Saniga: „Medveďko Spachtoško za tých pár dníčkov, čo nemohol
vziať do papuľky ani len jednu – jedinkú bobuľku čučoriedôčky, načisto
pochudol.“
Henryk Sienkiewicz: „Na belasom nebi nebolo jedinkého obláčika a celý
svet sa kúpal v zlatých lúčoch slnka.“
Andrej Plávka: „Ináče zo svojich mazaníc odložil som si iba jeden jedinký olejček na pamiatku, o ktorom druhí povedali, že sa naň dá pozrieť.“
Anton Baláž: „Aké smutné to bolo: chodili od kameňa ku kameňu, od
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hlbočiny k hlbočine, ponárali ruky do ľadovej vody, ale jediného ráčika
nenahmatali, jedinkého pstrúžika nevyplašili.“
Ladislav Ballek: „Môžem povedať ako apatekár, farmaceut, ako sa vraví,
že z tohto hľadiska nevyrastie v poli jedinká rastlinka pre nič za nič, len ju
treba poznať.“

Deminutívne adjektíva zakončené na -učký
Tab. 4 Výskyt najfrekventovanejších deminutívnych adjektív zakončených
na -učký v zdrojoch SNK; zoznam ďalších adjektív z tejto skupiny je v prílohe na konci príspevku
prim-8.0-public-sane web-4.0
FRQ

s-hovor-6.0
FRQ

FRQ

1.

mladučký

5 026

mladučký

8 191

kratučký

21

2.

staručký

3 103

ľahučký

6 367

staručký

20

3.

kratučký

2 492

kratučký

5 874

tenučký

17

4.

tenučký

2 170

staručký

4 942

mladučký

14

5.

slabučký

2 035

tenučký

4 500

jemnučký

13

6.

ľahučký

1 794

mäkučký

3 213

slabučký

13

7.

každučký

1 519

slabučký

3 148

čistučký

9

8.

čistučký

867

každučký

2 811

milučký

9

9.

drobučký

855

jemnučký

2 601

peknučký

9

uzučký

812

sladučký

2 461

uzučký

7

10.

Najproduktívnejším formantom pri tvorbe deminutívnych adjektív
v slovenčine je sufix -učký, ktorý sa využíva aj v značne frekventovaných priezviskách typu Lahučký, Maľučký, Milučký, Miľučký. Inventár
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adjektív v tejto skupine vysoko prekračuje počet deminutívnych adjektív spracovaných v slovníkoch (porov. v prílohe), pričom nejde len
o jednotlivé až okazionálne výrazy (netušenučký, surovučký, zanedbanučký, zaujímavučký), ale aj o lemy s pomerne vysokou frekvenciou
(guľatučký, hlúpučký, choručký, zdravučký). Bohaté zastúpenie majú
deminutíva zo sémantickej skupiny pomenovaní farieb (fialovučký,
hnedučký, nazelenalučký, ružovučký, sivučký, zeleňučký).
V tejto skupine neevidujeme vsúvanie morfém (okrem sladučučučučučučký, slaďučučký) ani iné varianty sufixu -učký. Živé je kompozitné tvorenie nielen so spoločným základom slov (celý-celučký), ale aj
s rozdielnymi základmi, ktoré môžu spolu súvisieť (ide o isté stupňovanie významu: tučnučký-mäkučký), no môžu byť aj v opozícii (kratučký-rýchlučký, kyslasto-sladučký). Príznačné pre túto skupinu deminutív
je zjemňovanie (škaredučký, tlsťučký, ušatučký) a ironizácia (najmilučký, poslušnučký, pripitučký, vygumovanučký).
Deminutívne adjektíva zakončené na -učký bývajú takisto súčasťou
kontextov s väčším podielom deminutív aj z iných slovných druhov,
ako to dokladajú ukážky z korpusu web:
pietruchova.wordpress.com: „Zrejme si teda doteraz, šťastnučkí a hlúpučkí, žijú vo svojej rajskej záhrade a nepoznajú rozdiel medzi dobrom
a zlom.“
najmama.aktuality.sk: „Preto prajem Matiaskovi aj rodičom aby si každučkú spoločnú chvíľku užívali naplno a aby boli všetci zdravučkí a šťastnučkí
a aby im Matiasko vždy dával takú lásku akou sa k nemu správajú oni.“
nevesta.sk: „A aj keby nie, budú mi pripomínať náš šťastnučký deň, svadobný deň.“
chudnime.kiga.sk: „Ešte raz ti gratulujem a prajem ti aj tvojej malinkej
Dianke aby ste boli zdravučký, šťastnučký a aby si mala stále taký úsmev
na tvári ako v tej chvíli , keď ti povedali, že sa ti narodí tvoje vytúžené
dievčatko.“
forum.astrencin.sk: „To isté ako v Ružomberku, ... opäť domáci v závere
celí šťastnučkí zdržovali aby si zachovali tú remízku.“
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Deminutívne adjektíva zakončené na -unký
Tab. 5 Výskyt najfrekventovanejších deminutívnych adjektív zakončených
na -unký v zdrojoch SNK; zoznam ďalších adjektív z tejto skupiny je
v prílohe na konci príspevku
prim-8.0-public-sane

web-4.0

FRQ

s-hovor-6.0
FRQ

FRQ

1.

ľahunký

182

ľahunký

367

zlatunký

5

2.

slabunký

140

drobunký

317

nizunký

4

3.

drobunký

135

zlatunký

174

drobunký

2

4.

bielunký

101

slabunký

147

malunký

2

5.

mladunký

39

mladunký

130

tenunký

2

6.

krehunký

31

milunký

127

bielunký

1

7.

čistunký

27

bielunký

111

dobrunký

1

8.

tenunký

26

tenunký

80

jemnunký

1

9.

milunký

23

uzunký

68

krásnunký

1

10.

uzunký

19

jemnunký

60

milunký

1

Deminutíva zakončené na -unký predstavujú frekvenčne aj počtom
jednotiek malú skupinu, ktorú tvoria zväčša adjektívne základy opísané v slovníkoch (okrem výrazov ružovunký, prvunký, tupunký). Sufix -unký nemá varianty, neposkytuje možnosť vsúvať ďalšie morfémy,
nenachádzajú sa tu ani kompozitá. Ojedinelé je predponové tvorenie
(prečisťunký, prezlatunký). V textoch webového korpusu sa vyskytujú
chybné podoby najmä v súvislosti s nepoužívaním alebo nesprávnym
používaním diakritiky (lahunký, mekunký).
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Deminutívne adjektíva zakončené na -ušký
Tab. 6 Výskyt najfrekventovanejších deminutívnych adjektív zakončených
na -ušký v zdrojoch SNK; zoznam ďalších adjektív z tejto skupiny je v prílohe na konci príspevku
prim-8.0-public-sane

web-4.0

FRQ

s-hovor-6.0
FRQ

1.

tenušký

99

mladušký

131

2.

mäkušký

91

starušký

38

3.

mladušký

83

tenušký

34

4.

drobušký

34

slabušký

29

5.

slabušký

18

mäkušký

27

6.

starušký

14

zlatušký

24

7.

kratušký

13

peknušký

14

8.

peknušký

10

drobušký

13

9.

sladušký

9

kratušký

8

10.

jemnušký

9

bielušký

7

FRQ
tenušký

1

Najmenej početná a najmenej frekventovaná je skupina deminutívnych adjektív zakončená na -ušký (v hovorenom korpuse iba jeden
výskyt jednej lemy). Okrem deminutív evidovaných v lexikografických opisoch sa tu nachádza iba jedno deminutívum s iným základom (červenušký). Zakončenie na -ušký sa vyskytuje aj v priezviskách
Drahušký, Lubušký, Milušký. J. Bartáková označuje toto zakončenie za
variantný model k modelu -učký. Spojenie adjektíva malý s druhostupňovým sufixom -ušenký v podobe malušenký uvádza ako „síce ojedinelé, ale veľmi frekventované“13. Formu malušenký sme však v korpu-

13

BARTÁKOVÁ, Jarmila: Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. A.
42. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1994, s. 78.
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sových zdrojoch našli iba v jednom výskyte vo webovom korpuse, a to
v českom kontexte.

Zhrnutie
V súčasnej slovenčine sa zdrobneniny používajú v značnej miere – najmä v bežnej hovorenej komunikácii by sme mohli hovoriť
v podstate o deminutivizácii, ktorá prebieha predovšetkým v slovnom
druhu substantív (napr. kávička, čajíček, dníček, slniečko, zdravíčko,
slečinka). Deminutíva registrujeme aj v slovnom druhu adjektív, kde
pokrývajú sémantické polia najmä časových a priestorových dimenzií
(mladunký, staručký, kratulinký), pomenovaní farieb a iných výsledkov zmyslového vnímania (fajnučký, hebučký, voňavučký). Najčastejšie
sa tvoria pomocou sufixu -učký, menej často pomocou sufixov -ičký,
-inký, resp. variantov -učičký, -ulinký, a najmenej pomocou sufixov
-unký, -ušký. V skupinách deminutív tvorených sufixmi -ičký, -inký
výrazne prevládajú deminutíva tvorené od základu malý, v ďalších
skupinách sú najfrekventovanejšie základy mladý, starý, ľahký, krátky,
tenký. Väčšina základov, od ktorých sme nachádzali deminutíva v textoch analyzovaných korpusových zdrojov, bola spracovaná aj v lexikografických opisoch. V skupine deminutív so zakončením na -učký
však počet jednotiek použitých v textoch vysoko prekračoval inventár
deminutívnych adjektív zachytených v slovníkoch, pričom nešlo iba
o jednotlivé použitia, ale aj o vyššie počty výskytov. Naopak, mnohé
tvary opísané v slovníkoch predstavujú len systémové jednotky, ktoré
sa v komunikácii vyskytujú minimálne alebo vôbec (napr. čerstvulinký
5 výskytov, čerstvunký 0, čerstvušký 1, peknučičký 1 výskyt).
Používatelia využívajú možnosť násobiť sufixy (napr. zlatulilililinký, maličičičký) a aj inak graficky zvýrazniť expresivitu významu
(napr. malllllllliiiiiiiiinký, dlllllllhučičký). Typické je opakovanie toho
istého základu (napr. sám-samučký, každý-každučký) a kombinovanie
rôznych základov (napr. milučký-zlatučký, krásne-milo-smutnučký).
V niektorých deminutívach dochádza k vynechaniu konsonantu zo základu adjektíva (napr. drobný – drobnušký, drobušký; mäkký – mäkkučký, mäkučký) alebo ku kráteniu vokálu zo základového adjektíva (napr.
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nízky – nizučký, nizunký, ale i sám – samučký). Takéto zmeny nenastávajú vo všetkých podobných prípadoch (napr. štíhly – štíhlučký), resp.
dochádza k používaniu viacerých pravopisných podôb (napr. hlúpy
– hlúpučký, hlupučký; blízky – blízučký, blizučký). Používatelia pracujú
aj s možnosťou zmäkčovať spoluhlásky d, t, n, l, a tak zjemňovať alebo
zvýrazňovať mieru deminutíva (napr. guľaťučký, hlaďučký, jemňučký,
slaďučký).
Analýza výskytov deminutívnych adjektív v súčasných textoch
spracovaných v zdrojoch Slovenského národného korpusu potvrdila
záver J. Bartákovej o produktívnosti modelov so zakončením na -učký.
Na rozdiel od jej pozorovaní sme však zistili, že modely na -unký sú
menej produktívne a deminutíva so sufixom -ušký sú už značne zriedkavé. Využívajú sa aj modely so začiatočným -i-, ktoré sú zvyčajne rozvité ďalšou morfémou a začínajú sa tak rovnako na -u- (napr. rovnučičký, milulinký).
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Príloha
Zoznamy menej frekventovaných deminutívnych adjektív
a ich výskytov v zdrojoch SNK
Deminutívne adjektíva zakončené na -ičký
prim-8.0-public-sane: holučičký, malučičký (po 4 výskyty), maliličký, mladuštičký, slabučičký (po 2), tenuštičký, pomaličký, mááličký, milučičký (po
1 výskyte)
web-4.0: staričký (28 výskytov), kratičký (27), pomaličký (19), plnučičký (18),
bielučičký (15), celičký (13), celý-celučičký, nový-novučičký (po 6), maliličký, mladuštičký (5), holučičký (3), celucičký, celuličký, nahučičký, nemaličký,
vlastnučičký (po 2), dlllllllhučičký, maličičičký, malý-maličký, peknučičký,
poooomaličký, pravučičký, primaličký, rovnučičký, supermaličký, tenuštičký,
zlatučičký (po 1 výskyte)
Deminutívne adjektíva zakončené na -inký
prim-8.0-public-sane: kratulinký (77 výskytov), mladulinký (47), mäkulinký
(45), tichulinký (43), sladulinký (37), chudulinký (35), bielulinký (32), krehulinký (25), bledulinký (24), malulinký (19), drobnulinký, starinký, zlatulinký
(po 12), každulinký (11), chutnulinký (9), hladulinký, žltulinký (po 8), peknulinký, teplulinký (po 7), samulinký (5), celulinký, milulinký (po 4), dobrulinký, ľahulilinký, prostulinký, riedulinký, svetlulinký (po 3), nizulinký (2),
jemňulinký, každulililinký, kraťulinký, malililinký, malilililinký, pokojnulinký, pomalinký, rovnulinký, skromnulinký, starulinký, štíhlulinký, tenulilinký
(po 1 výskyte)
web-4.0: kratulinký (110 výskytov), čistulinký (101), sladulinký (57), bledulinký, chudulinký (po 45), zlatulinký (42), mladulinký (39), krehulinký (38),
malulinký, každulinký (po 36), bielulinký (31), pomalinký (26), tichulinký
(23), drobnulinký (21), teplulinký (16), hladulinký (15), svetlulinký (14),
peknulinký (11), prostinký (10), mäkkulinký (9), malililinký, milulinký (po
8), celulinký, modrulinký (po 7), samotinký, slabulilinký (po 6), čerstvulinký, chutnulinký (po 5), jeden-jedinký, nizulinký, žltulinký (po 4), jemnulilinký, makkulinký, malilililinký, novulinký (po 3), dobrulinký, drobulilinký,
hebulinký, kratulililinký, krotulinký, malilililililinký, prostulinký, samulinký,
sladulilinký, tenulilinký (po 2), bieľulinký, jedenjedinký, každinký, každulili247
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linký, každulilinký, kratulilinký, kraťulinký, krehulilililililinký, malililililinký,
malllllllliiiiiiiiinký, malý-malilinký, malý-malinký, maľulinký, mikromalinký,
mäkulilinký, nežnulinký, pokojnulinký, pomalilinký, primalinký, prvulinký,
riedulinký, rovnulinký, sprostulinký, teplulilinký, tichulililinký, ultramalinký,
uzulililinký, úzulinký, zdravinký, zlatulilililinký, zlatulilinký (po 1 výskyte)
s-hovor-6.0: jemnulinký (1 výskyt)
Deminutívne adjektíva zakončené na -učký
prim-8.0-public-sane: milučký (743 výskytov), sladučký (715), bielučký (687),
mäkučký (588), jemnučký (511), hlúpučký (476), tichučký (456), chudučký
(443), teplučký (337), krehučký (297), drobnučký (277), peknučký (269),
novučký (254), chutnučký (252), žltučký (203), hladučký (195), zlatučký
(196), tučnučký (191), celučký (173), ružovučký (165), nizučký (124), dobručký (111), bledučký (104), guľatučký (100), samučký (99), prostučký (95),
mäkkučký (86), skromnučký (85), okrúhlučký (84), útlučký (79), voňavučký
(65), hebučký (55), zdravučký (49), štíhlučký (48), malučký (46), úbohučký
(41), krásnučký, riedučký (po 35), suchučký (32), čerstvučký (30), naivnučký,
šťastnučký (po 27), červenučký (26), sprostučký (25), modručký, rovnučký (po
24), nežnučký (22), plnučký (19), jednoduchučký, svetlučký (po 18), opitučký, sypučký (17), chudobnučký, drahučký (14), chlpatučký (12), sivučký (11),
nevinnučký, tlstučký (po 9), nahučký (8), krotučký, spokojnučký, šťúplučký
(po 5), blízučký, hlupučký, holučký, zelenučký (po 4), biednučký, bucľatučký, choručký, chrumkavučký, jedinučký, maľučký, opustenučký, rozkošnučký,
smutnučký, sviežučký, šikovnučký, trápnučký (po 3), belasučký, blbučký, čiernučký, hnedučký, chatrnučký, krpatučký, lacnučký, najmilučký, poslušnučký,
pripitučký, prvučký (po 2), belostnučký, bieľučký, citlivučký, čipernučký, dlhučký, dobroprajnučký, fajnovučký, fajnučký, guľaťučký, hladnučký, hlasnučký, chabučký, jednoduchučký, miernučký, múdručký, plachučký, plnýplnučký, pokornučký, priemernučký, prikratučký, prislabučký, ryšavučký, silnučký,
slušnučký, surovučký, šedivučký, špinavučký, tesnučký, trasľavučký, tvrdučký,
unavenučký, veselučký, vlastnučký, voľnučký, vyľakanučký (po 1 výskyte)
web-4.0: teplučký (2 339 výskytov), čistučký (1 771), mäkkučký (1 666),
milučký (1 503), uzučký (1 404), peknučký (1 083), zlatučký (875), drobučký
(855), tichučký (773), bielučký (767), hlúpučký (706), novučký (700), chutnučký (664), chudučký (645), hladučký (487), dobručký (469), hebučký (453),
drobnučký (418), ružovučký (382), krehučký (366), voňavučký (338), žltučký
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(300), celučký (294), tučnučký (272), zdravučký (231), krásnučký (194), nizučký (192), bledučký (191), samučký (131), guľatučký (129), svetlučký (114),
útlučký (112), malučký (105), čerstvučký (104), štíhlučký (103), sprostučký
(99), prostučký (94), skromnučký (82), modručký (69), červenučký (66), jednoduchučký, okrúhlučký (po 56), choručký (53), lahučký (51), suchučký (50),
chlpatučký (47), úbohučký (41), spokojnučký (39), nežnučký (34), naivnučký
(26), fajnovučký (23), chudobnučký, makkučký (po 21), opitučký, plnučký (po
19), rovnučký, smutnučký (po 18), riedučký (17), čiernučký, hlupučký, tlstučký (po 16), makučký, maľučký (po 15), fajnučký, trápnučký (po 14), blbučký,
tepľučký (po 12), biednučký, chrumkavučký (po 11), chabučký, pripitučký,
úzučký (po 10), krátučký, zelenučký (9), mlaďučký (po 8), blízučký, kludnučký, mekučký, nahučký, nevinnučký (po 7), drahučký, miernučký, mrňavučký,
múdručký, roztomilučký, sivučký, šikovnučký, šťastnučký (po 6), hladnučký,
hnedučký, holučký, slaďučký, smiešnučký, šťavnatučký (po 5), celý-celučký,
gulatučký, prvučký, trapnučký, živučký (po 4), citlivučký, jedinučký, krasnučký, kraťučký, nízučký, plešatučký, rozkošnučký, slepučký, slušnučký, šedivučký,
zlaťučký (po 3), bucľatučký, bystručký, čačanučký, čisťučký, dlhučký, hlaďučký,
huňatučký, chutňučký, jemňučký, každý-každučký, krotučký, krpatučký, kyslučký, kľudnučký, lacnučký, mokručký, mudručký, novočučký, okrúhľučký,
pokornučký, posratučký, redučký, ryšavučký, sladkučký, smradľavučký, spokojňučký, stručnučký, šťúplučký, triezvučký, tučňučký, ušatučký (po 2), agilnučký, bacuľatučký, blizučký, cintľavučký, cukríkovo-ružovučký, čipernučký,
číručký, ďengľavučký, dnešnučký, domýšľavučký, drsnučký, drzučký, fialovučký, fúzatučký, guľaťučký, chápavučký, chatrnučký, chuťnučký, jeduvatučký,
kakanučký, kjaasnučký, kratučký-rýchlučký, krivučký, kvalitnučký, kvasnučký, kyslasto-sladučký, lepkavučký, lesklučký, mekkučký, milučký-zlatučký,
mladučký-mladučký, mlsnučký, mľaďučký, namyslenučký, napraženučký,
nazelenalučký, nechutnučký, neposednučký, nervóznučký, neupravenučký, novučučký, nudnučký, nádhernučký, oblučký, opatrnučký, opustenučký,
pekňučký, pokojnučký, polohlúpučký, pomalučký, popletenučký, poslednučký, posledňučký, prekrásnučký, premúdručký, prenádhernučký, presladučký,
pribratučký, prihriatučký, príjemnučký, prťavučký, pupkatučký, pyšnučký,
rapavučký, ruuužovučký, silnučký, sladučučučučučučký, slaďučučký, slizučký,
smädnučký, spitučký, spupnučký, super-jemnučký, svetloružovučký, sám-samučký, sľabučký, škaredučký, tlusťučký, triviálnučký, tučnučký-mäkučký,
unavenučký, úzučko-úzučký, vlastnučký, vlažnučký, vlhkučký, vonavučký, vy249
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gumovanučký, vypatlanučký, vyľakanučký, vôňavučký, výbornučký, zanedbanučký, zaujímavučký, zeleňučký, zvedavučký (po 1 výskyte)
s-hovor-6.0: chudučký, ľahučký (po 6 výskytov), mäkučký (5), malučký, tichučký (po 4), drobučký, teplučký, zlatučký (po 3), bielučký, dobručký, hladučký, naivnučký, ružovučký, štíhlučký (po 2), biednučký, bledučký, celučký,
čerstvučký, drobnučký, hebučký, chorľavučký, chudobnučký, chutnučký, kľudnučký, mäkkučký, maľučký, modručký, netušenučký, rovnučký, rozkošnučký,
sladučký, šedivučký, tepľučký, vetchučký, žltučký (po 1 výskyte)
Deminutívne adjektíva zakončené na -unký
prim-8.0-public-sane: sladunký (14 výskytov), bledunký (13), zlatunký (12),
chudunký, jemnunký, kratunký (po 11), tichunký (10), starunký (7), mäkunký
(6), malunký (5), teplunký (4), hebunký, nizunký, peknunký (po 3), drahunký,
hladunký (po 2), bieľunký, blízunký, celunký, hlúpunký, novunký, prostunký,
riedunký, sprostunký, svetlunký, štíhlunký, úzunký, žltunký (po 1 výskyte)
web-4.0: bledunký (56 výskytov), čistunký (55), svetlunký (49), chudunký
(43), malunký, krehunký (po 38), teplunký (35), kratunký (27), lahunký (22),
tichunký (20), mäkunký (17), žltunký (15), dobrunký (14), hladunký (12),
peknunký (11), útlunký (10), úzunký (9), hebunký, nizunký, starunký (po 7),
celunký (6), modrunký (5), mäkkunký, prostunký (po 4), drahunký, maľunký, samunký, štíhlunký (po 3), kraťunký, ružovunký, slaďunký, suchunký (po
2), drobnunký, každunký, krasňunký, mekunký, novunký, prečisťunký, prezlatunký, prvunký, riedunký, skromnunký, sprostunký, sypunký, teňunký, tlstunký, tupunký (po 1 výskyte)
s-hovor-6.0: mladunký (1 výskyt)
Deminutívne adjektíva zakončené na -ušký
prim-8.0-public-sane: drobnušký, zlatušký (po 6 výskytov), bledušký,
mäkkušký, teplušký, žltušký (po 4), malušký (3), hladušký, rovnušký (po 2),
bielušký, bystrušký, čerstvušký, červenušký, dobrušký, skromnušký, tučnušký
(po 1 výskyte)
web-4.0: hladušký, sladušký (po 6 výskytov), drobnušký, jemnušký, milušký
(po 5), bledušký, zlatušký (po 3), celušký, červenušký, čiernušký, dobrušký,
ľahušký, skromnušký, teplušký (po 2), krátušký, malušký, mäkkušký, žltušký
(po 1 výskyte)
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Socializovaný význam lexém
označujúcich osoby
Lujza Urbancová

Abstract

The socialized meaning of lexemes denoting people
The starting point of this paper is pragmatics and social deixis research. The author
pays attention to the part of lexical meaning which is based on socialization or is
created in a certain community based on social relations, history, or culture. The issue
is documented on the lexemes miss, lady, woman, and teacher. The research shows that
in some people’s names there is a significant difference between the meaning expressed
in the dictionary and the meaning influenced by socialization.
Keywords: lexical meaning, socialization, socialized meaning, cultural image of the
world, pragmatics

Uvedenie témy
Sociálny význam lexém označujúcich osoby uvedieme prostredníctvom týchto príkladov:
„Sú dámy, ktoré si na oslovenie pani potrpia a opravia každého, kto ich, či
už s cieľom polichotiť, alebo len zo zvyku, osloví slečna. Sú hrdé na to, že už
prekonali „slečnovské“ obdobie a zakotvili v prístave manželskom. Stotožnili
sa so svojou novou rolou manželky a matky a iné oslovenie ako pani je pre
ne urážlivé. Sú dámy, pre ktoré je status slečna v určitom veku už neprijateľný. Povedzme taká štyridsaťtri ročná slobodná žena nebude nikoho opravovať, ak ju osloví pani (možno len v prípade, ak chce s dotyčným nadviazať
bližší kontakt, vtedy skromne a koketne sklopí zrak a prezradí toto sladké
251
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tajomstvo, ktoré v sebe nesie odkaz – som voľná, ak máš záujem). Naopak.
Oslovenie slečna môže jej neprajné okolie trochu sarkasticky používať „proti
nej“. Moja známa je slobodná, bezdetná žena. Učí na gymnáziu. Má štyridsaťsedem a riaditeľ školy, ktorá patrí medzi najžiadanejšie v regióne, si
na poradách, ani pred žiakmi neodpustí použiť patričný dôraz na „slečna
profesorka“. Je pravda, že oslovenie pani sa nespája ani tak s vekom, ako so
stavom – vydatá či slobodná...
Na druhej strane mne, vydatej žene s dieťaťom zalichotí, keď ma v autobuse
či v obchode niekto osloví slečna (podotýkam, že v tom čase pri sebe svoje
dieťa nemám). Stále sa cítim byť mladá, atraktívna a hodná tohto oslovenia.
Neuráža ma, práve naopak. Byť slečnou je jednoduchšie. Také slobodnejšie.
V tomto oslovení sa skrýva ešte nejaká statusová budúcnosť na rozdiel od
pani.“1
„Potvrdzuje to aj Beata Belanová, ktorá je pri práci v personálnej agentúre
v kontakte s mnohými ženami: „Ak viem, že ide o študentku, hovorím zväčša
automaticky slečna. Ak nie, radšej volím pani. Dosť často sa mi však stáva,
že naše mladšie klientky toto oslovenie rozchichoce. Majú ho totiž spojené so
staršími ženami a samy sa ako panie necítia. Neraz ma s hrdosťou opravia:
ja som ešte slečna. Myslím, že v osobnom styku je toto neformálnejšie slovíčko v poriadku. Druhá vec je korešpondencia alebo oficiálne dokumenty. Tam
podľa môjho názoru nemá čo hľadať.“2

Úvod
Texty ukazujú, že význam lexém slečna a pani je širší ako ten, ktorý je
uvedený v slovníku, prípadne daný kontextom. Zároveň je už na začiatku zrejmé, že niektoré zložky významu môžu byť v textoch úplne protikladné. Odpoveď na otázku, prečo je používanie lexém slečna
1

2

KOSCELNÍKOVÁ, Marika: Pani alebo slečna. 14. 9. 2013. Dostupné na: https://mamaaja.sk/clanky/mama/pani-alebo-slecna.
ZEMKOVÁ, Elena – SEDLÁKOVÁ, Katarína: Slečna – kompliment či urážka.
12. 3. 2012. Dostupné na: https://feminity.zoznam.sk/c/878824/slecna-kompliment-ci-urazka#ixzz5h7tN4GCi.
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a pani v jazyku rôznorodé, prečo môžu vzniknúť negatívne reakcie, ak
odporučíme lexému slečna nepoužívať, môže dať pragmatika a konkrétne výskum sociálnej deixy.
Vlastnosťou deiktických jazykových prostriedkov je ich kontextová
interpretácia a pri sociálnej deixe vstupuje do procesu komunikujúca
osoba (porov. „Za deiktický sa považuje každý jazykový prvok, ktorého význam zahŕňa identifikáciu objektu... prostredníctvom jeho vzťahu k rečovému aktu... Určujúcou vlastnosťou deiktických prvkov je
teda to, že sa viažu s kontextom rečového aktu v prospech identifikácie
objektu“3). Sociálna deixa je označenie sociálnych vzťahov v jazykových prostriedkoch, môže odkazovať na sociálny status osôb participujúcich na rečovom akte4. Sociálny status vyjadrený v lexéme nie je
nemenný, spolu s vývinom spoločnosti sa reinterpretuje. V tomto kontexte uvažujeme o sociálnom statuse produkujúcej alebo percipujúcej
osoby, tiež však môže ísť o status pomenúvanej osoby – podľa toho,
ktorému jazykovému prostriedku sa venuje pozornosť. Sú obdobia,
keď môže byť význam rozkolísanejší, napríklad pri rôznych spoločenských zmenách alebo po vedeckých objavoch. V istých etapách môže
používanie lexémy spôsobiť nejednoznačnosti a komunikačné nedorozumenia najmä pri komunikácii v rôznych skupinách s diferencovaným hodnotovým systémom.

Socializovaná časť lexikálneho významu
Stephen C. Levinson5 rozdeľuje sociálnodeiktické informácie kódované v jazyku na vzťahové (relational) a absolútne (absolute). Vzťahové
odrážajú vzťahy medzi hovoriacou osobou a referentom, hovoriacou
a percipujúcou osobou, hovoriacou osobou a jej okolím, hovoriacou
3

4

5

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava :
VEDA, 2009, s. 252.
Porov. LEVINSON, Stephen C.: Deixis. In: Handbook of Pragmatics. Oxford : Blackwell Publishing, 2006.
LEVINSON, Stephen, C.: Pragmatics. Cambridge : Cambridge University Press,
2008. 19. vydanie, prvýkrát vydané v roku 1983, s. 90.
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osobou a prostredím, resp. situáciou. Absolútne informácie sú výrazy
používané výlučne istými osobami, napríklad v niektorých jazykoch
isté slová môžu použiť výlučne muži alebo výlučne ženy (authorized
speakers), prípadne niektoré slová sa používajú len pre isté typy osôb
(authorized recipients). Budeme sa sústrediť na vzťahové i absolútne
informácie vyjadrené v lexikálnom význame, označujeme ich aj ako
socializovanú časť lexikálneho významu.
V procese socializácie sa človek stáva súčasťou istej society. Jedným
z prvkov začlenenia je i jazyk. „Ako lexikálny systém, t. j. množstvo
slov prepojených vzájomnými vzťahmi do sémantických polí, tak aj
gramatický systém s kategóriami času, vidu, rodu, čísla atď. pomáhajú
v ľudskej mysli rozčleňovať skutočnosť na časti, uskutočňujú kategorizáciu častí, pripisujú im určité charakteristiky a utvárajú medzi nimi
vzťahy.“6 To, ako pomenujeme v istom jazyku a v istej spoločnosti mimojazykovú realitu, túto realitu do určitej miery utvára. Uvažujeme tu
o začlenení do väčšej skupiny zjednotenej národným jazykom, fixujúcim poznanie získané touto spoločnosťou.
V texte sa odráža kultúrny obraz sveta, ako o tom píše Juraj Dolník
– t. j. prvky sociálnej kultúry (sociofakty), mentálnej kultúry (mentefakty) i materiálnej kultúry (artefakty). „Kultúrny obraz textu je teda
efekt spôsobu reagovania tvorcu na ponuky kultúry, resp. kultúr, ktoré ho sprevádzajú od začiatku jeho socializácie.“7 Uvedené odrazy sa
v texte môžu prejaviť v menších jazykových jednotkách, napr. v lexike,
ale aj v rámci celej výstavby textu či charakteru istého diskurzu. Dôležité je uvedomenie si pôsobenia kultúr a nie jednej kultúry, čo naznačuje štrukturáciu komunity spojenej jedným jazykom.
Uvažujeme tu v podstate o axiologickej kompetencii ako súčasti
kompetenčného potenciálu človeka. „Kompetenčný potenciál človeka
zahŕňa aj orientačnú kompetenciu, čiže schopnosť spoznávať vo svete vlastnosti a vzťahy, ktoré majú pre neho ako konajúcu bytosť istý

6

7

BARTMIŃSKI, Jerzy: Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní
etnolingvistiky. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinium, 2016,
s. 19.
DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 125.
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zmysel. Ich zmysel spočíva v tom, že ich spoznávaním človek realizuje
ciele svojich konaní. Ide o vlastnosti a vzťahy, ktoré sú relevantné pri
identifikácii entít, ako aj o príznaky a relácie, na ktoré sa prihliada pri
ich hodnotení. Orientačná kompetencia sa teda skladá z dvoch čiastkových kompetencií. Identifikačná kompetencia sa viaže na potrebu
poznávacej štrukturácie sveta, kým axiologická kompetencia je spätá
s potrebou diferenciácie spoznaných entít so zreteľom na ich významovosť, t. j. na to, aký význam majú pre človeka vzhľadom na jeho
motivačný svet.“8
Ukazuje sa, že v rámci pragmatiky môžeme uvažovať o sociálnodeiktickej informácii v lexéme, o axiologickej kompetencii komunikujúcich osôb, o socializovanej zložke lexikálneho významu alebo o kultúrnom obraze textu. Dané termíny sa nevylučujú, naopak, prekrývajú
sa v značnej miere a dopĺňajú sa. Ich rozlíšenie môže byť založené na
tom, čo je v danom výskume akcentované. V aktuálnom texte sa budeme venovať lexémam, ktoré fungujú v istom kontexte na základe aktualizácie socializovanej zložky významu. Túto oblasť si intenzívne uvedomujeme pri osvojovaní cudzieho jazyka, lebo práve socializované
zložky významu sa najťažšie učia a získavajú sa v procese spoznávania
spoločnosti.

Lexémy slečna a pani
Lexémy slečna a pani majú v KSSJ9 takéto vysvetlenie: slečna je dospievajúce dievča, slobodná žena (často v oslovení); pani má okrem iných
významov aj označenie vydatej alebo (staršej) dospelej ženy. Základné
významové rozlíšenie tvorí spojenie vydatá žena a slobodná žena, ako
aj adjektíva mladá a stará, resp. staršia. Práve uvedené lexémy – vydatá,
slobodná, mladá, stará – sú odrazom sociálnych vzťahov, nesú v sebe aj

8
9

Tamže, s. 44.
KAČALA, Ján – PISÁRČÍKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej, eds. (2003): Krátky
slovník slovenského jazyka. 4. doplnené a upravené vydanie. Bratislava : Veda, 2003.
Dostupné na: http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4.
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informáciu o statuse ženy, ktorý nie je možné jednoznačne opísať, význam mu dáva societa a príslušný kontext. Napríklad spojenie vydatá
žena neznamená „iba“ ženu, ktorá má manžela, ale v našich podmienkach to môže deklarovať heterosexuálnu ženu, okrem toho spojenie
stojí v opozícii k spojeniu slobodná žena (nevydatá žena, stará dievka).
Status slobodná žena a vydatá žena má dynamický charakter – už v súčasnosti neočakávame, že pre celú spoločnosť zjednotenú rovnakým
jazykom bude mať rovnaký význam. Nemáme na mysli interpretáciu
aktu uzatvorenia manželstva, ale to, aký význam dáva tomuto aktu istá
spoločnosť10. Adjektíva mladá a stará neoznačujú presnú vekovú hranicu a tiež môžu niesť sociálnodeiktickú informáciu. Označenie osoby
podľa veku ako mladá, staršia a stará je tiež súčasťou statusu. Mladosť
môže znamenať nezrelosť, ale aj atraktívnosť, staroba môže označovať
zrelosť, múdrosť, ale aj neatraktívnosť. Vychádzajúc z rôznych textov,
mohli by sme spracovať významový okruh oboch lexém a už na základe empírie je možné uviesť, že nájsť jednoznačné vymedzenie lexém
by nebolo možné.
–
–
–
–

V úvodných textoch má lexéma pani tieto významy:
žena, ktorá je vydatá, je matka (ženy sú hrdé na túto rolu),
vyjadrenie statusu,
žena od „istého“ veku,
staršia žena.

Slečna sa objavuje v týchto významoch a funkciách:
– mladá, atraktívna,
– voľná, dostupná žena,
– slobodná bezdetná žena,
10

Sociálny stereotyp ilustruje tento text: „Keď sa kedysi dievča nevydalo do tridsiatky,
hovorilo sa o ňom ako o starej dievke. Stalo sa terčom posmechu či uštipačných poznámok. Staré dievky sa naozaj cítili menejcenné. Dnes sa bežne mladé ženy ani po
tridsiatke nehrnú do vydaja a nemajú z toho nijaké komplexy. Alebo áno? Existuje
ešte fenomén starej dievky?“ (KOPCSAYOVÁ, Iris. Kam zmizli staré dievky? In: SME
Žena, 20. októbra 2011. Dostupné na: https://zena.sme.sk/c/6102390/kam-zmizlistare-dievky.html).
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– žena, ktorá má pred sebou statusovú budúcnosť,
– kompliment,
– urážka (v istom veku).
Ku komplexnosti pohľadu na lexémy slečna a pani je potrebné pridať aj významovo príbuznú lexému mužského rodu – pán. Jeho význam korelujúci s významom pani je v KSSJ: (zdvorilé) označenie
dospelej mužskej osoby; označenie alebo oslovenie mužskej osoby
s uvedením mena, titulu. Lexéme slečna v mužskom rode čiastočne
zodpovedá mládenec: slobodný mladý muž, mladík, šuhaj, avšak absentuje tu funkcia oslovenia.
Lexéma pán na rozdiel od pani nie je spojená s rodinným stavom,
ale s vekom – dospelá osoba (nie staršia). Mládenec sa nepoužíva ako
oslovenie. Ukazuje sa, že osobitné oslovenie pre slobodnú osobu mužského pohlavia v slovenčine nemáme.
Z hľadiska pragmatiky nie je možné robiť všeobecné závery, môžeme sa vyjadriť k istému kontextu a komunikujúcim osobám. V našom
prípade, keďže sa zaoberáme lexémou, je možné zhrnúť niektoré socializované zložky lexikálneho významu, avšak bez ašpirácie na úplnosť.
Pragmatika a konkrétne sociálna deixa dáva napríklad odpoveď na
otázku, prečo v Európskom parlamente zrušili oslovenie slečna a stretlo
sa to s kritikou niektorých poslancov. Rovnako v slovenskom jazyku
môžeme v súčasnosti očakávať rozkolísané používanie slova slečna pri
oslovení mladej ženy. Ak predchádzajúce obdobia upevňovali absolútnu sociálnodeiktickú informáciu, tak zmenou sociálneho prostredia sa
tendencia k absolutizácii oslabuje. Absolútna sociálna deixa – obsiahnutá v lexémach slečna a pani – sa mení na relačnú – vyjadruje sa ňou
vzťah medzi hovoriacimi, ako aj všetky ďalšie relačné osi. Ak sa na
to pozrieme z aspektu socializácie, podľa toho, v akej spoločnosti sa
pohybujeme, vnímame časti lexikálneho významu ovplyvnené sociálnymi vzťahmi. Môže sa tak stať, že niekto považuje lexému slečna za
neutrálnu a nevidí dôvod na jej substituovanie v istých kontextoch, iný,
naopak, vníma diskriminačnú rovinu jej použitia.
Orgány Európskej únie na úrovni svojich odporúčaní sledujú tendenciu neutralizovať absolútne sociálnodeiktické (alebo socializované) informácie, ale na druhej strane tento proces naráža na kritické
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hlasy, ktoré sa hlásia k pôvodným, ustáleným informáciám obsiahnutým v lexémach, ako o tom svedčí tento komentár:
Komentár: EÚ zakazuje „slečnu“ a „pani“
V snahe vytvoriť „genderovo neutrálny“ jazyk a urobiť z nás obojpohlavných
hermafroditov sa Európska únia rozhodla obmedziť používanie oslovení
„slečna“ a „pani“, „miss“ a „Mrs“, „Frau“ a „Fräulein“, „Madame“ a „Mademoiselle“, či „Senora“ a „Senorita“. Sú totiž politicky nekorektné.
Keď sa politická korektnosť zblázni
Bruselskí byrokrati vydali nové odporúčanie (našťastie nie právne záväzné),
podľa ktorého oslovovanie žien ako „pani“ alebo „slečny“ nie je už ďalej v súlade s politickou korektnosťou. Informoval o tom britský denník Daily Mail
a to v serióznej rubrike „Spravodajstvo“, nie azda (ako by sa mohlo zdať)
v rubrike „Naša fikcia“. Nápad sa k europoslancom, politikom a úradníkom
dostal vo forme brožúry, ktorá pobúrila najmä britských konzervatívcov.
Oslovenia ako „pani“ alebo „slečna“ zrejme pre EÚ nie sú prijateľné, lebo
odhaľujú pred druhými (zvlášť pred mužmi), či je žena vydatá alebo slobodná. Takéto odhalenie by mohlo viesť k tomu, že žena sa stane obeťou
sexuálneho predátora.“11

Jednotné ponímanie lexikálneho významu v jednej societe nie je
samozrejmosťou a o to viac je to nesamozrejmé až nemožné v útvaroch
spájajúcich rôzne jazykové spoločnosti, a teda kultúrne obrazy sveta.

Lexéma žena
Rozhovor v obchode:
A: Už sa snažím minimalizovať šatník.
B: Aj ja by som to chcela. Ale sme ženy.

11

Komentár: EÚ zakazuje „slečnu“ a „pani“. In: Aktuality.sk. 19. 3. 2009. Dostupné na:
http://www.aktuality.sk/spravy/komentare/komentar-eu-zakazuje-slecnu-a-pani.
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Repliky z rozhlasu:
– Zmena, že máme na čele štátu ženu, je veľmi vítaná.
– Chcem poďakovať všetkým slovenským chlapom, že sme dopriali žene
zastávať takýto post.
Lexéma žena by mohla byť predmetom osobitnej štúdie, v tomto texte naznačíme niektoré časti významu. KSSJ vysvetľuje význam
lexémy žena ako dospelá osoba ženského pohlavia. V úvodnej replike z rozhovoru je význam slova žena obohatený o to, že ženy sa rady
krášlia, kupujú oblečenie. Ide o význam vytvorený v istej spoločnosti
a založený na stereotypizácii.
V ďalších replikách ide o komentovanie situácie po zvolení prezidentky Slovenskej republiky v roku 2019. To, že na čele štátu stojí žena,
by mohlo byť neutrálne (a v niektorých societách určite je), uvedené
repliky však ukazujú, že žena stojí na čele nášho štátu prvýkrát a tiež
to, že v istých kontextoch je jej status interpretovaný vôľou príslušníkov mužského pohlavia. Daná replika prezentuje kultúrny, historický
aj sociálny kontext, je tiež odrazom rodového rozdelenia spoločnosti.

Lexéma učiteľka
Na prednáške:
A: My sme sa dohodli, že si budeme do reči takto skákať. Ale to všetko so
všetkým súvisí.
B: Učiteľky.
KSSJ uvádza význam slova učiteľ, učiteľka: kto z povolania vyučuje.
Tento význam nám nevysvetľuje repliku B v uvedenom dialógu. Na jej
pochopenie musíme poznať stereotypné názory v našej spoločnosti.
V tomto prípade ide o aktualizáciu významu, že je to osoba, ktorá rada
hovorí, všetko vie a poučuje iných.
Príklad socializovanej zložky významu prostredníctvom rozdielneho hodnotového kontextovania dvoch rodovo polaritných lexém
poskytuje Jana Valdrová. Píše o statusovej nerovnosti označení učiteľ a učiteľka (v českom jazyku) reflektovanej vo výpovedi: „Učiteľ je
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profesia, učiteľka je diagnóza.“12 V slovenskom prostredí sú podobné
repliky nie neznáme. Autorka uvádza príklad z tlače, konštruujúci významovú zložku lexém dvoch rodov: „Podporujeme stav, keď – hrubo
povedané – kdekoľvek učí žiakov nejaká neschopná krava v prepychovej multimediálnej učebni, zatiaľ čo schopný kantor by dokázal viac
s kriedou a tabuľou.“13 Autorka to komentuje tak, že neschopnú kravu
si nespojíme s mužom, ale spojenie schopný kantor asociuje muža14.

Záver
Predstavené lexémy označujúce osoby nesú časť významu tesne spojenú so societou, v ktorej sa používajú. Táto časť odráža hodnoty istého
spoločenstva, jeho históriu, kultúru či postoje a je variabilná. Spoločenstvo nie je homogénny celok, preto je takýchto významov niekoľko
a neraz sú úplne protichodné. Dynamika spoločenských vzťahov zanecháva pečať aj v tom, ako sa spoločenské zmeny reflektujú v jazyku.
Nejde len o vznik nových lexém, ale aj o obohacovanie lexikálneho
významu už existujúcich. Výskumnou otázkou z oblasti pragmatiky
ostáva, ako sa môžu úspešne používať v komunikácii, resp. ako vieme,
že význam sprostredkovaný produkujúcou osobou bol prijatý percipujúcim človekom rovnako, prípadne podobne. Ďalšiu výzvu v tomto
smere prestavuje sprostredkovanie socializovanej časti lexikálneho významu pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka15.

12

13

14
15

VALDROVÁ, Jana: Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha : Slon, Sociologické nakladatelství, 2018, s. 110.
KOMÁREK, Michal: „Školství? Peněz dost, rozumu málo. Citované podľa: VALDROVÁ, Jana: Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních
identit. Praha : Slon, Sociologické nakladatelství, 2018, s. 111.
Tamže, s. 111.
Text bol napísaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0747/18 Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie
obrazov sveta.
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Vladimír Reisel
v kontexte medzikultúrneho dialógu
Martin Vašš

Abstract

Vladimír Reisel in the context of intercultural dialogue
The paper is focused on the reflection of Vladimír Reisel in the context of intercultural
dialogue. Reisel had the opportunity to travel to many remote and exotic countries and
therefore conduct a dialogue with diverse cultures. Apart from the stable influence of
Czech culture and Prague, we can consider the influence of Paris to be a dominant
feature of Reisel’s intercultural dialogue; he stayed there from 1945 to 1949. The
influence of French culture on Reisel’s personality and artistic creation is eminent.
In Paris he had the opportunity to meet a number of distinguished personalities of
French and world culture. The years 1945 to 1952 represent the period of the most
dynamic intercultural dialogue in Reisel’s life. As a diplomat, Reisel also had the
opportunity to travel to Buenos Aires and Rio de Janeiro. From 1958 there were trips
to the Soviet Union, Albania, Egypt, Syria, Lebanon, and Cuba. In addition to the
listed destinations, Reisel also had the opportunity to get to know Rome, Istanbul,
Madrid, and other cities. However, the Stalinist era in the early 1950s had a negative
and destructive impact on his travel poetry, which was distorted by the schematism
of socialist realism. Therefore, Reisel’s real personal and cultural experiences from
foreign travels can be seen in his memoires Vidím všetky dni (I See All Days) (2017),
which was written from 1990 to 1993.
Keywords: Vladimír Reisel, intercultural dialogue, memoirs, Paris, seaside and exotic
countries, socialist realism

Vladimír Reisel (1919 – 2007) predstavuje významnú postavu modernej slovenskej kultúry. Vnímame ho predovšetkým ako básnika
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a jedného z kľúčových predstaviteľov slovenských nadrealistov. Reisel
je však menej známy ako cestovateľ a diplomat. Práve vďaka jeho cestovateľským a diplomatickým aktivitám sa môžeme bližšie pozrieť na
túto menej známu stránku jeho osobnosti. Vďaka svojim cestovateľským aktivitám mal možnosť stretnúť sa s rôznymi kultúrami a viesť
s nimi dialóg. Preto sa v príspevku budem zaoberať fenoménom medzikultúrneho dialógu v živote Vladimíra Reisela. Nebudem sa zámerne venovať Reiselovej bratislavskej životnej etape, ale zamieram sa na
Reiselove skúsenosti s pobytmi v metropolách a na miestach, ktoré
predstavujú odlišné kultúrne podhubie ako domáca slovenská kultúra,
pričom si budem všímať jeho interakciu s cudzím a neznámym prostredím.
Kvôli prehľadnosti budem text členiť na základe jednotlivých významných zdrojov Reiselovho medzikultúrneho dialógu. Popri Prahe
a Paríži to budú aj Reiselove kontakty a inšpirácie prímorskými a exotickými krajinami. Vzhľadom na skutočnosť, že V. Reisel predstavuje jedného z popredných básnikov slovenského nadrealizmu, nebolo
možné ponechať bokom cestopisné črty v jeho poézii, ktoré však boli
zdeformované jeho príklonom k socialistickému realizmu v 50. rokoch. Vznikne tak príležitosť na ukážku deštruktívneho vplyvu komunistickej ideológie na spôsob umeleckého spracovania jeho nadobudnutých zážitkov a skúseností z inonárodného kultúrneho prostredia
a možnosť ich konfrontácie s Reiselovými memoármi Vidím všetky dni
(2017), ktoré napísal v rokoch 1990 – 1993.1

Pražské vplyvy a inšpirácie v období štúdií (1937 – 1939)
Za prvý vstup do Reiselovho medzikultúrneho dialógu môžeme považovať takmer dvojročné obdobie, ktoré strávil v Prahe ako študent čes1

Ťažiskovým prameňom, na základe ktorého je možné analyzovať Vladimíra Reisela
v kontexte medzikultúrneho dialógu, sú jeho pamäti, ktoré písal v rokoch 1990 –
1993 a ktoré boli publikované pod názvom Vidím všetky dni až v roku 2017. Názov
uvedených pamätí bol upravený vydavateľom. Porov. REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017.
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koslovenčiny a francúzštiny na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.
Z hľadiska kultúrnej atmosféry Praha na Vladimíra Reisela po jeho
príchode pôsobila ako menší Paríž. Stal sa takmer denným návštevníkom divadiel a divadielok, umeleckých výstav, postupne spoznával
mnohých významných českých básnikov a spisovateľov, divadelníkov,
hercov a výtvarníkov. Ohromujúcim dojmom na neho tiež pôsobili
pražské knižnice, v ktorých nachádzal celú modernú svetovú literatúru
v prekladoch alebo v origináloch2.
Výber Prahy nebol pritom náhodný – lákadlom boli nielen Reiselovi obľúbení básnici a spisovatelia, ale i významní českí profesori,
ktorí prednášali na Karlovej univerzite3. Okrem toho sa vtedy v Prahe
vyskytovalo množstvo slovenských literátov a výtvarníkov. Už počas
prvých dní jeho pražského pobytu navštívil Jána Smreka v redakcii
Elánu v budove Mazáčovho nakladateľstva na Spálenej ulici. Bolo to
ich prvé osobné stretnutie a Smrek nechcel uveriť, že autor, ktorého
básne publikoval už v roku 1935, je iba osemnásťročný mladík. Práve
v Smrekovej redakcii sa mohol zoznámiť s vtedajšími slovenskými literátmi a umelcami, ktorí v tej dobe pôsobili v Prahe4.
Osobitnou kapitolou Reiselových pražských štúdií bolo zoznamovanie sa s poprednými českými básnikmi, predovšetkým s Vítězslavom
Nezvalom, ktorý bol vedúcou osobnosťou českého surrealizmu, a Jaroslavom Seifertom. Nezvala navštívil priamo u neho doma na Vinohradoch, kde mu venoval exemplár svojej práve vyjdenej zbierky Vidím
všetky dni a noci5. Napriek skutočnosti, že Nezval rozpustil českú sur-

2
3

4

5

REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017, s. 76 – 77.
Najväčší význam pre Reisela mali českí profesori František Xaver Šalda, Jan
Mukařovský, Albert Pražák a Josef Kopal. Tamže, s. 69 – 70.
Vladimír Reisel tam spoznal Štefana Letza, Dobroslava Chrobáka a Michala
Chorvátha. Počas výstav v Mazáčovej galérii sa zase zoznámil s Jánom Želibským,
Fridrichom Hoffstädterom, Cypriánom Majerníkom, Štefanom Bednárom a Jánom
Mudrochom. V Štefánikovej koleji sa zoznámil so sochármi Františkom Gibalom
a Františkom Petrašovičom a s maliarmi Petrom Matejkom, Júliusom Nemíčkom
a Vincentom Hložníkom. S týmito umelcami sa vzhľadom na spoločné bývanie stretával denne a boli dobrými priateľmi. Tamže, s. 81 – 82.
Vladimír Reisel do tejto zbierky zaradil aj báseň Vítězslav Nezval, čo ho motivovalo
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realistickú skupinu, Reisel spolu s Jaroslavom Dubnickým, Móricom
Mittelmannom-Dedinským a Michalom Považanom zostávali v styku s jej členmi. Stretávali sa v malej zasadačke Mánesu, kde boli ich
častými spoločníkmi Karel Teige, maliarka Toyen (Marie Čermínová)
a maliar Jindřich Štyrský6.
Okrem stretnutí s množstvom umelcov boli pre Reisela inšpiratívne
návštevy knižnice Umeleckopriemyselného múzea a čítanie časopisov
francúzskej avantgardy Minotaure a Chiers d’Art. Vďaka nim sa oboznámil s poéziou francúzskych surrealistov Paula Éluarda, Benjamina
Péreta, André Bretona a René Crevela. Okrem toho si v Prahe osvojil
kaviarenský životný štýl. Uvedené idylické obdobie však netrvalo dlho,
pretože doň vstúpili agresívne plány nacistického Nemecka. Reiselovi
sa do pamäti hlboko vryli zážitky z 15. marca 1939, keď došlo k okupácii Čiech a Moravy nemeckou armádou a k vyhláseniu Protektorátu
Čechy a Morava. Reiselove dni v Prahe tak boli spočítané, pretože po
vzniku Protektorátu sa rozhodlo, že slovenskí študenti študujúci na
českých univerzitách sa majú ako cudzí štátni príslušníci vrátiť na Slovensko a tam pokračovať v štúdiách na Slovenskej univerzite v Bratislave. Výnimku v tomto ohľade mali iba študenti končiacich ročníkov. Na
konci marca 1939 si preto Reisel prišiel do Bratislavy vybaviť prestup
na Slovenskú univerzitu7 a bez problémov sa mu tam podarilo získať
ubytovanie a štipendium. V polovici apríla 1939 sa tak na šesť rokov
rozlúčil s Prahou a otvoril svoju bratislavskú nadrealistickú a bohémsku epizódu, ktorá trvala až do roka 19458.

6
7
8

priniesť mu čerstvý exemplár priamo do jeho bytu na Vinohradoch. REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni a noci. Trnava : Urbánek a spol., 1939, s. 165.
REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017, s. 85 – 86.
Uvedený názov niesla Univerzita Komenského v rokoch 1939 – 1954.
REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017, s. 87 – 96.
Vzhľadom na obmedzené rozsahové možnosti príspevku a nastavenie témy sa nebudem zaoberať Reiselovým pôsobením v Bratislave v rokoch 1939 – 1945. V prípade
záujmu o Reiselovu bratislavskú bohémsku a nadrealistickú epizódu pozri bližšie:
VAŠŠ, Martin: Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938 –
1945. Bratislava : Marenčin PT, s. 64 – 79.
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Parížske vplyvy a inšpirácie (1945 – 1949)
Vladimír Reisel sa po oslobodení Bratislavy 4. apríla 1945 a obnovení Československa v máji 1945 najprv zamestnal v redakcii denníka
Pravda, no zakrátko si ho vybral vtedajší štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí Vladimír Clementis do pozície tlačového atašé na
československé veľvyslanectvo do Paríža, pričom dočasne tam mal
vykonávať aj funkciu kultúrneho pridelenca. Reisel najprv v auguste 1945 nastúpil do tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí
v Prahe a otvoril tak svoju šesťročnú úradnícku kariéru v službách
československého štátu. O niekoľko týždňov odcestoval malým nemeckým lietadlom značky Siebel do Paríža, pričom celú svoju výbavu
si niesol v troch či štyroch plátenných kufroch. Po päťhodinovom lete
pristál na vojenskom letisku Villacoublay pri Paríži, kde ho už čakal
šofér pracujúci pre československé vyslanectvo, ktorý ho odviezol do
hotela Bristol na Rue du Fauburg-Saint-Honoré v blízkosti Champs-Élysées9. V uvedenom hoteli vyhradenom pre zahraničných diplomatov Reisel býval celý prvý rok svojho parížskeho pobytu, ktorý
trval až do roku 1949. Reiselovi pri jeho prvej prechádzke po parížskom Champs-Élysées lahodne zneli v ušiach klopkania drevených
podpätkov francúzskych žien. Hneď dospel k názoru, že krajšie ženy
boli v prevahe.
V období teplej jesene 1945, keď sa Reisel začínal oboznamovať
s parížskym každodenným životom, bol už parížsky kaviarenský život
naplno obnovený. Prítomnosť amerických vojakov v parížskych lokáloch nepôsobila vždy príjemne, najmä pokiaľ popíjali pivo a vykladali
si nohy na kaviarenské stoličky alebo stoly. Reisel skonštatoval, že prítomnosť amerických vojakov v Paríži a celkovo vo Francúzsku trvala
ešte dlho10. I keď sa v rokoch 1948/1949 dalo opäť vypozorovať väčšiu
prítomnosť amerických spisovateľov a umelcov v Paríži, na sklonku 40.

9

10

FIALA, Václav: Umělecká Paříž. Průvodce po stopách spisovatelů, básniků, malířů, hudebníků a bohémů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 246 – 247, 252 – 253.
REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017, s. 144 – 145.
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rokov to boli predovšetkým diplomati, vojaci a úradní činitelia, ktorí
uvádzali do chodu Marshallov plán11.
Vladimír Reisel sa rýchlo zžíval s parížskym každodenným životom
a usiloval sa presahovať svoju úradnícku rutinu na československom
vyslanectve, ktorá okrem vybavovania každodenných administratívnych formalít pozostávala aj z málo oslovujúcich recepcií a večierkov,
kde však nemohol očakávať intelektuálne inšpiratívnych ľudí. Reisel
sa preto usiloval vyhľadávať nové miesta, ktoré naňho pôsobili čarom
neznámeho sveta. Je preto pochopiteľné, že vo svojich spomienkach
na parížsky pobyt nevenoval svojim úradníckym aktivitám na československom vyslanectve v Paríži väčší priestor a naopak, zameriaval
sa v nich na spoznávanie nových miest a najmä nových osobností,
ktoré mnohokrát presahovali rámce francúzskej kultúry a umenia. Vo
svojich memoároch dával prirodzene väčší priestor tým osobnostiam,
ktoré sa stali jeho priateľmi.
Medzi prvých Reiselových priateľov, s ktorými sa zoznámil počas
svojho parížskeho pobytu, patril kolega z tlačového a kultúrneho oddelenia československého vyslanectva Eduard Goldstücker, ktorý prišiel do Paríža krátko po skončení vojny z londýnskeho exilu. Podobne
ako Reisel bol dobrým znalcom českej a slovenskej literatúry, pričom
skutočnosť, že bol vyštudovaným germanistom, nebola prekážkou
ich spoločných rozhovorov o francúzskej, českej a slovenskej kultúre.
Goldstücker rovnako býval v hoteli Bristol a podľa Reiselových slov ho
uvádzal do parížskeho kultúrneho života, keďže mal pred ním niekoľkomesačný predstih. Vďaka nemu sa Reisel mohol zoznámiť so srbským surrealistickým básnikom a esejistom Markom Ristićom, ktorý
bol v tom čase juhoslovanským veľvyslancom v Paríži a rovnako býval
v Bristole12. Goldstücker pôsobil v Paríži do 28. februára 1947, keď nastúpil na novú pozíciu veľvyslaneckého radcu v Londýne13.
11

12
13

BEEVOR, Anthony – COOPEROVÁ, Artemis: Paríž po osvobození 1944 – 1949.
Praha : Beta, 2007, s. 293.
REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017, s. 146.
GOLDSTÜCKER, Eduard: Vzpomínky 1945 – 1968. Praha : G Plus, 2005, s. 25. Eduard Goldstücker popri svojom pôsobení vo funkcii československého kultúrneho
atašé vypomáhal na poste redaktora československého vysielania francúzskeho roz-
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Spomedzi spisovateľov slovanského sveta urobili na Reisela v Paríži
veľký dojem poľský spisovateľ Jerzy Putrament, ktorý v tom čase pôsobil ako poľský veľvyslanec v Paríži, a ruský spisovateľ Ilia Erenburg,
s ktorým sa Reisel zoznámil vďaka svojmu nadriadenému na československom vyslanectve Adolfovi Hoffmeisterovi, ktorý bol súčasne
aktívnym českým spisovateľom. Reisela obzvlášť potešilo, že sa mohol
zoznámiť s Erenburgom, s ktorým zdieľal viacerých parížskych priateľov z radov umelcov.
Paríž predstavoval kolísku avantgardného umeleckého smeru surrealizmu, čo predstavovalo pre Reisela významnú motiváciu, aby sa
pokúsil stretnúť s predstaviteľmi tohto smeru, ktorý bol taký blízky
jemu a jeho slovenským básnickým druhom z nadrealistickej skupiny. Reiselove zoznámenie s významnými avantgardnými básnikmi
Paulom Éluardom a Tristanom Tzarom prebehlo v jeho hotelovej izbe,
keď v nej usporiadal svoje prvé literárne posedenie. Paul Éluard následne napísal rukopisný pozdrav slovenskej nadrealistickej skupine,
ktorý Reisel neskôr odovzdal Mikulášovi Bakošovi. Paul Éluard, Tristan Tzara a Marko Ristić predstavovali častých Reiselových spoločníkov počas jeho pobytu v Paríži14.
Reisel sa v roku 1946 stal svedkom konfrontácie Tristana Tzaru
ako predstaviteľa starej surrrealistickej skupiny so skupinou mladých
surrealistov, ktorí boli zoskupení okolo „starého“ surrealistu André Bretona. Uvedená konfrontácia vznikla počas Tzarovej prednášky
o surrealizme, ktorá sa konala na Sorbonne. Tzara sa v nej usiloval dokázať, že zapojenie väčšiny bývalých surrealistov do francúzskeho hnutia odporu proti nemeckej okupácii znamenalo rozpad surrealizmu
v „čistej“ forme. Reisel bol svedkom rozličných foriem rušenia Tzarovej
prednášky zo strany Bretonových stúpencov: ustavične ho prerušovali, vykrikovali a hádzali po ňom rozličné predmety vrátane kalamárov
s atramentom. Nakoniec s veľkým hlukom opustili poslucháreň. Pre
Reisela to bola jediná možnosť vidieť André Bretona. Zo skupiny pred-

14

hlasu, ktorý po jeho odchode do diplomatických služieb prevzal Albert Marenčin.
MARENČIN, Albert: Čo nevošlo do dejín. Bratislava : Marenčin PT, 2012, s. 33 – 34.
REISEL, Vladimír: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017, 146 – 151.
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vojnových surrealistov Reisel osobne spoznal ešte Philippa Soupalta
a Jacqua Préverta15. Reisel sa v Paríži spoznal aj so spisovateľom Louisom Aragonom a s jeho manželkou ruského pôvodu Elsou Trioletovou. Aragon bol v tom čase popredným predstaviteľom Komunistickej strany Francúzska. Medzi Reiselových parížskych priateľov sa tiež
zaradil francúzsky spisovateľ Claude Morgan, ktorý počas nemeckej
okupácie Francúzska vydával Les Lettres françaises clandestines16.
Reiselovými priateľmi sa stali tiež viacerí španielski výtvarníci pôsobiaci v Paríži, ktorých označovali ako španielsku parížsku školu.
Patrili medzi nich maliari Oscar Domínquez, Hernando Viñes, Joaquín Peinado, Pedro Flores Garcia, Manuel Viola, Antoni Clavé, maliar a sochár Ginés Parra a sochár Honorio García Condoy. Uvedená
skupina španielskych výtvarníkov predstavovala súčasť vtedajšieho
parížskeho umeleckého života a Vladimír Reisel mal možnosť často
navštevovať ich ateliéry a domácnosti, pričom nevynechával spoločné
stretnutia v ich obľúbených krčmičkách na Montparnasse, kde zvykli
popíjať ružové víno s hovorovým označením „cibuľová šupka“.
Reisel sa najviac zblížil s Oscarom Domínquezom, ktorý spolupracoval s Bretonovou surrealistickou skupinou a prispieval do ich
publikácií. Reiselovi imponoval jeho životný štýl, ktorý považoval za
surrealistický. Radi spoločne chodievali do reštaurácie Barcelona na
Montmartri, v ktorej sa schádzala takmer výlučne španielska spoločnosť a tancovali sa zväčša len španielske tance. V uvedenej reštaurácii
vystupovali aj mladí tanečníci a speváci v typickom španielskom odeve. Reisel sa tam vďaka Domínquezovi mohol zoznámiť s vtedy slávnou španielsko-francúzskou herečkou Mariou Casarès. Reiselovi španielski priatelia z radov výtvarníkov boli častými hosťami v jeho byte
vo štvrti Vaugigard na námestí Adolphe Chérioux č. 11. Reisel od niektorých kúpil alebo dostal viacero obrazov, z ktorých si mohol vytvoriť
malú galériu španielskeho umenia. Prostredníctvom Domínqueza mal
Reisel možnosť zoznámiť sa s nepochybne najznámejším španielskym
výtvarníkom žijúcim v Paríži, ktorým bol Pablo Picasso. K stretnutiu

15
16

Tamže, s. 157 – 158.
Tamže, s. 151.
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s Picassom však nedošlo v Paríži, ale v južnom Francúzsku počas prvej
Picassovej vernisáže keramiky vo Vallauris. Reiselovi na celý zvyšok
života utkvel v pamäti Picassov prenikavý pohľad.17
Parížsky kultúrny a spoločenský život sa po skončení druhej svetovej vojny rýchlo zotavoval z rokov okupácie a v čase Reiselovho príchodu už opäť naplno pulzoval. Reisel si zároveň musel zvykať na veľmi rušnú premávku spojenú s rannými a podvečernými dopravnými
špičkami. Zakrátko dospel k názoru, že ani on sa v Paríži nezaobíde
bez auta, čo ho viedlo k absolvovaniu autoškoly. Začiatkom roka 1946
získal poukaz na auto značky Citroën 11 a čoskoro si zvykol na parížske dopravné situácie. Reiselov pobyt v Paríži pochopiteľne spestrovali
návštevy divadiel, kabaretov, kaviarní, bistier a ďalších typov lokálov.
Spomedzi širokej ponuky kabaretov na Montmartri a Montparnasse si
Reisel najviac obľúbil malý kabaret Ève na Place Blanche.
Reisela ako básnika obzvlášť lákali parížske kaviarne a bistrá, v ktorých sa schádzali slávni literáti a umelci. Všimol si, ako známe kaviarne
Dôme a Rotonde na Montparnasse, ktoré udávali hlavný tón v medzivojnovej ére, zostali po skončení druhej svetovej vojny už len muzeálnymi atrakciami, pričom v kaviarňach Café de Flore a Deux Magots
v Latinskej štvrti sa naopak obnovovala klientela zložená z literátov
a ďalších typov umelcov. Kaviareň Deux Magots v Latinskej štvrti sa
v povojnovom Paríži stala jedným z hlavných miest, kde sa zdržiaval
Jean-Paul Sartre spolu s ďalšími vyznávačmi existencializmu. V tejto
súvislosti by sa dalo tiež doplniť, že to bol práve Sartre, ktorý túto kaviareň vďaka svojej častej prítomnosti opäť vytiahol na výslnie18. Reisel
nemohol obísť ani nový element vo vtedajšej palete parížskych lokálov, ktorým boli existencialistické bistrá v Latinskej štvrti, pričom najvychýrenejšími boli Tabou a Bar Verte. Najslávnejším návštevníkom
uvedených barov bol samozrejme existencialistický filozof a spisovateľ
17
18

Tamže, s. 154 – 156.
Kaviareň Deux Magots v Latinskej štvrti sa v povojnovom Paríži stala jedným
z hlavných miest, kde sa zdržiaval Jean-Paul Sartre spolu s ďalšími prívržencami
existencializmu. JOHNSON, Paul: Intelektuálové. Praha : Návrat domů, 1995, s. 252;
s. 34. ŽUPNÍK, Peter – PUKOVÁ, Andrea: Zaľúbení do Paríža. Kaviarenské romance
mesta svetiel a jeho literárny život. Bratislava : Petrus, 2014.
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Jean-Paul Sartre19. Reisel tieto lokály navštevoval počas celého pobytu
v Paríži a väčšinou mu tam robili spoločníkov mnohí slovenskí a českí priatelia z radov umelcov, ktorým tam robil v mnohých ohľadoch
kultúrneho sprievodcu. V bistre Tabou sa nepopíjali len aperitívy, ale
prebiehali tam rôzne typy kultúrnych podujatí od recitácií modernej
poézie, cez spievanie šansónov, tanca až k hudbe malého černošského
jazzového orchestra. Nie je preto prekvapujúce, keď sa tu mohol Reisel zoznámiť so známou francúzskou šansoniérkou Juliette Gréco.20 Na
Reisela hlboko zapôsobili tiež vystúpenia Edith Piaf v Olympii a Maricea Chevaliera v Théâtre des Champs-Élysées. Do jeho pamäti sa tiež
natrvalo vryl zážitok z celovečerného koncertu legendy amerického
jazzu Louisa Armstronga v Salle Pleyel, v ktorej sa tiesnili tisíce poslucháčov21.
Osobitnú kapitolu Reiselovho pobytu v Paríži tvoria jeho kontakty
so slovenskými a českými umelcami, ktorí v hojnom počte prúdili do
povojnového Paríža, ktorého význam vzrástol aj kvôli mierovej konferencii. V máji 1946 sa konala prvá väčšia výstava českej a slovenskej
modernej maľby v galérii na Rue La Boetie, ktorej organizátormi bol
Adolf Hoffmeister a český avantgardný maliar Josef Šíma. Reisel sa so
Šímom stretával prakticky denne nielen na pôde československého
vyslanectva, ale aj vo svojej domácnosti a v malých kaviarňach Latinskej štvrte. Na otvorenie spomínanej výstavy prišli viacerí slovenskí
výtvarníci, ktorí boli Reiselovými priateľmi: Ján Mudroch, Peter Matejka, Jozef Šturdík, Ladislav Guderna a Orest Dubay. Nechýbal medzi
nimi ani výtvarný teoretik Karol Vaculík. Reisel sa stal na niekoľko
dní ich hostiteľom, a to nielen v Paríži, ale aj v Chartres, Rouene a na
normandskom pobreží. Inou skupinou, ktorá v tom čase dorazila do
Paríža v súvislosti s mierovou konferenciou, boli spisovatelia Ivan
Horváth, Daniel Okáli, Juraj Slávik-Neresnický, Theo Herkeľ Florin,
Miloš Ruppeldt a Matej Andráš. Reiselovi obzvlášť utkvelo v pamäti posedenie pri zmrzline v známej parížskej cukrárni Rumpelmayer
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na Rue de Rivoli, ktorého sa zúčastnili Juraj Slávik-Neresnický, Theo
Herkeľ Florin a Miloš Ruppeldt. Spolu so skupinou mladších a menej
dôležitých členov československej mierovej delegácie, medzi ktorými
boli aj Ivan Horváth a Daniel Okáli, Reisel absolvoval prehliadku vychýrených parížskych nočných lokálov. Podľa jeho vyjadrenia to vždy
skončilo len pri popíjaní šampanského a čiernej kávy.22
V povojnovom Paríži sa etablovalo viacero slovenských umelcov
a intelektuálov, s ktorými bol dlhší alebo kratší čas Reisel v kontakte.
Najdlhšie sa v tomto období zdržali v Paríži literáti Alexander Matuška, Juraj Špitzer a Herman Klačko spolu s výtvarníkmi Kolomanom
Sokolom a Jozefom Šturdíkom. Pri spoločných stretnutiach zákonite
vznikali rôzne komické situácie. Keď skupina slovenských maliarov po
vernisáži prechádzala cez Champs-Élysées, jeden z nich, ktorého Reisel vo svojich pamätiach taktne nemenoval, si zrazu vytiahol z tašky
veľký makovník a cestou si z neho uhrýzal. Reisel sa ho prekvapene
opýtal, načo si so sebou z domova priniesol makovník. Odpovedal
mu, že doma kolovali chýry o tom, že v Paríži je nedostatok potravín.
V tomto období síce ešte pokračoval režim prídelov potravín na lístky,
no na voľnom trhu sa dalo dostať prakticky všetko, pričom v reštauráciách sa vôbec nemuselo platiť lístkami23.
Reisel chodieval s Alexandrom Matuškom vždy podvečer na aperitív do existencialistického bistra Bar Verte. Keď mu raz Matuška
navrhol, aby sa išli pozrieť do niektorého z nočných lokálov, vybrali sa do Ève, kde pred nimi tancovali polonahé tanečnice. Napriek
preventívnemu zadováženiu prezervatívov to napokon skončilo len
pri popíjaní šampanského. Reisel bol s Matuškom takmer v dennom
kontakte a spoločne vysedávali na terasách mnohých kaviarní a v literárne ladených malých baroch v Latinskej štvrti, pochodili množstvo
galérií, menších divadiel a ateliérov Reiselových španielskych priateľov.
Nechýbali ani návštevy Folies Bergère, Casino de Paris a Moulin Rouge.
Spoločne si tiež prezreli stredoveké katedrály v Rouene, v Chartres
a v Remeši. Niekoľko víkendov dokonca strávili na normandskom po-
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breží, kde si prezreli atlantický val, ktorý tam v čase okupácie Francúzska vybudovalo nacistické Nemecko.
Zakrátko sa ich spoločníčkou na terasách parížskych kaviarní
a v umeleckej baroch Latinskej štvrte stala výtvarníčka Lea Mrázová,
ktorá prišla na študijný pobyt. Na kratší pobyt pricestoval aj Reiselov
priateľ maliar Viliam Chmel, ktorého príchod oslávili v Reiselovom
byte. Počas najbúrlivejšieho večierka u Reiselovcov tieklo víno a koňak
Rémy Martin. Medzi Reiselových najtichších hostí patril maliar Jozef
Šturdík, ktorý tiež absolvoval potulky po všetkých známych parížskych
miestach. V roku 1948 zažil Reisel príjemné chvíle s maliarom a grafikom Kolomanom Sokolom. Najčastejšie sa pohybovali v prostredí
ateliérov Reiselových španielskych priateľov a lokálov Montparnassu
a Montmartru.24
Na začiatku roka 1949 už Reisel vedel, že jeho parížsky pobyt sa
chýli ku koncu, keď mal už vytýčený termín svojho návratu do Prahy
v marci toho istého roka. Spolu s manželkou sa preto rozhodli stráviť
posledné chvíle pobytu vo Francúzsku na azúrovom pobreží. Počas
svojich potuliek už na druhom aute značky Citroën 11BL prešli malebné Provensálsko, Arles a Avignon. V marci 1949 Reisela očarila takmer
prázdna francúzska Riviéra a mestá Marseille, Saint-Tropez, Cannes,
Antibes, Nice, Monte Carlo a Menton. Reisel počas svojho tri a pol
ročného pobytu v Paríži nadobudol známosti s mnohými osobnosťami
francúzskej i svetovej kultúry a súčasne pomáhal mnohým slovenským
umelcom, ktorí prišli na študijné pobyty do Paríža. Retrospektívne svoj
parížsky pobyt vnímal ako mimoriadne významný vo svojom živote:
„Videli sme a zažili toľko, že spomienky nám vystačia na celý život.“25
Na základe Reiselových memoárov by sme mohli dospieť ku konštatovaniu, že jeho komunistické presvedčenie nijakým spôsobom nebolo
prekážkou k tomu, aby si v plnej miere vychutnával „buržoázne“ lákadlá, ktoré vtedajší Paríž ponúkal.
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Cesty do exotických a prímorských krajín (1950 – 1951)
Reiselov návrat do Prahy znamenal, že sa na niekoľko rokov musel zmieriť s jednotvárnosťou úradníckej práce na ministerstve. Jeho
pôsobenie v Prahe však malo aj pozitívne stránky. Mohol obnovovať
staré priateľstvá so slovenskými a českými umelcami žijúcimi v Prahe,
ktoré obohacovali časté návštevy bratislavských literátov a výtvarníkov, s ktorými spomínali na „staré zlaté časy bratislavskej bohémy“.
Z hľadiska medzikultúrneho dialógu však boli významnejšie viaceré
Reiselove cesty do zahraničia, ktoré absolvoval ako diplomatický kuriér v rokoch 1950 – 1951. Na jeseň 1950 bol Reisel vyslaný do Južnej
Ameriky. V rámci uvedenej dvojtýždňovej cesty s dobrodružnými prvkami navštívil Buenos Aires a Rio de Janeiro.
Reisel letel z Paríža do Buenos Aires štvormotorovým vrtuľovým
lietadlom typu Constellation a celý let trval neuveriteľných 36 hodín.
Po medzipristátiach v Madride, Dakare a brazílskom Recife lietadlo
pristálo v Buenos Aires. Reisel o tomto meste nemal žiadne konkrétne predstavy a preto ho na druhý deň ráno ohromila nielen enormná
vlhkosť vzduchu, ale i mrakodrapy spolu s rušnou dopravou. Reiselov pobyt v Buenos Aires trval len tri dni a nemal tak dostatok času
hlbšie preniknúť do argentínskej kultúry a mentality. Najviac ho tam
však zaujal všadeprítomný kult Evity Perónovej, ktorý mu v mnohých
ohľadoch pripomínal katolícky kult Panny Márie. Obrázky diktátorovej manželky sa totiž nachádzali doslova na každom kroku. Uvedený
fenomén pripisoval exaltovanosti španielskej mentality26.
Československé veľvyslanectvo v Brazílii viedol jeden z Reiselových
pražských priateľov, čím Reisel získal väčšie možnosti spoznať Rio de
Janeiro a jeho blízke okolie. Reisel sa ubytoval pri slávnej pláži Copacabana. Už zakrátko po svojom príchode do Brazílie si uvedomil, že táto
krajina napriek faktu, že úradným jazykom je portugalčina, nezdieľa
portugalskú, ale brazílsku národnú a kultúrnu identitu. Podľa Reisela
zmes najrôznejších národov a etník vytvorila špecifickú brazílsku iden-
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titu, temperament, tradície a piesne. Brazílska spoločnosť v ňom vyvolávala dojem, že tam neexistuje rasová nenávisť: „Akoby ľudia cítili, že
v nich koluje krv rozličných rás.“27 Novou kultúrnou skúsenosťou bola
často až groteskná preplnenosť tamojšej mestskej hromadnej dopravy,
ktorú tvorili električky a autobusy. Metro v tom čase totiž ešte nebolo
dobudované. Neuveriteľné množstvá ľudí, ktorí boli doslova navešaní
na dopravných prostriedkoch, pôsobili na Reisela miestami katastrofálnym dojmom. Najviac to pocítil pri svojom presune na futbalový
štadión Maracaná, kde si chcel vychutnať zážitok zo zápasu brazílskej
futbalovej ligy. Štadión Maracaná zapôsobil na Reisela ako na Európana nezvyčajným dojmom. Najviac ho na ňom prekvapili architektonické špecifiká a zvyklosti publika, ktoré zápas ukončilo s petardami
a streľbou z pištolí so slepými nábojmi.
Ďalším prekvapením pre pomerne scestovaného Reisela bolo také
množstvo čističov topánok, aké nevidel v žiadnom z miest, ktoré vo
svojom živote navštívil. Čističmi topánok boli väčšinou bosé černošské
deti, čo na Reisela ako komunistu zanechalo silný dojem. Udivovalo ho
pritom, že túto prácu nevykonávali s odporom, ale akoby to bola pre
nich zábava či potešenie. Po celodennej práci, alebo veľakrát len čakaní
na prácu si neskoro večer chodili líhať na niektoré z osvojených miest
v bočných uličkách. Reisel ich veľakrát počas svojich návratov do hotela musel opatrne obchádzať. Nadobudol pritom dojem, že v uličkách
tohto prepychového mesta spávajú desaťtisíce chudobných nocľažníkov.
Reiselov pobyt v Riu de Janeiro sa neplánovane predlžoval kvôli
čakaniu na francúzske vízum, keď do Prahy sa mal vrátiť cez Paríž.
Predpoludnie si spestroval kúpaním na svetoznámej pláži Copacabana, ktorá bola v uvedenom ročnom období poloprázdna. Na pláži
obdivoval krásu brazílskych žien, ktoré naňho urobili taký dojem, že
ich po návšteve Ria de Janeiro vo svojom rebríčku najkrajších žien zaradil pred Francúzky. Jeden z večerov v Riu de Janeiro strávil Reisel
v kabarete na parížsky spôsob, kde si mal možnosť zatancovať sambu
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s jednou z prítomných krásavíc. Zažil tiež na vlastnej koži typickú brazílsku džungľu, keď sa vydal na výlet do okolia vtedajšieho brazílskeho
hlavného mesta28.
V polovici decembra 1950 sa Reisel ako diplomatický kuriér vydal
na ešte dobrodružnejšiu cestu do iránskeho Teheránu. Krátko pred odletom si Reisel mal možnosť posedieť s čilským básnikom a diplomatom Pablom Nerudom v pražskom hoteli Alcron, kde si mohli obidvaja
zaspomínať na Paríž. Po strastiplnej ceste s viacerými núdzovými medzipristátiami sa Reisel cez Istanbul dostal do Teheránu. V Istanbule
strávil kvôli zmeškanému letu niekoľko dní, čo mu umožnilo sa trochu
oboznámiť s jeho kultúrou. Po prílete do Teheránu sa ubytoval v služobnom byte československého veľvyslanca v miestnej vilovej štvrti.
Reisel podľa svojich slov počas pobytu v Teheráne do seba vstrebával
„úžasne farebný svet Orientu“ a dokonca si nechal od svojho kurdského šoféra kúpiť islamský modlitebný koberček. Teherán však na
Reisela pôsobil dosť nepríjemne kvôli množstvu prachu, nečistoty na
uliciach a archaickej mestskej kanalizácii, ktorú tvorili otvorené kanály plné splaškov. Negatívne vnímal tiež kontrastné sociálne výjavy,
keď na jednej strane videl množstvo otrhaných detí a na druhej strane
eleganciu bohatších a najbohatších obyvateľov. Zo sociálneho hľadiska
na neho zdrvujúco pôsobila návšteva obrovských tehelní za mestom,
kde v hlbokých jamách nielen pracovali, ale i žili miestni robotníci aj
s rodinami. Návšteva typického teheránskeho bazára, ktorý sa v arabskej reči označuje súk, bola pre Reisela úplne novým typom kultúrnej
skúsenosti – dalo sa tam dostať prakticky všetko. Kumuláciu kultúrnych vnemov dokreslila aj štedrovečerná večera u poľského veľvyslanca s poľskými vianočnými jedlami a vianočným stromčekom.
Na druhý deň už Reisel balil kufre a cez Káhiru odletel do Ríma,
kde sa dozvedel, že pre zlé počasie sú lety do strednej Európy pozastavené na neurčitú dobu. Mal tak príležitosť stráviť v Ríme viacero dní,
počas ktorých obdivoval historické pamiatky, vysedával v kaviarňach
a stravoval sa v jednej z trattorií, kde ho prijali ako priateľa a stáleho
hosťa. Pobyt v Ríme ukončil 30. decembra 1950. Reisel sa do Ríma a do
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Talianska vrátil ešte niekoľkokrát a veľmi si túto krajinu obľúbil29. Jeho
cesty do vzdialenejších krajín sa prerušili na jar 1952, keď bol v atmosfére „honu“ na buržoáznych nacionalistov na vlastnú žiadosť uvoľnený
z ministerstva zahraničných vecí a vďaka svojmu starému nadrealistickému priateľovi Rudolfovi Fabrymu nastúpil 1. apríla 1952 do redakcie
časopisu Život30. Diplomatické pôsobenie Vladimíra Reisela v rokoch
1945 – 1952 mu umožnilo spoznať nové krajiny a kultúry spolu s mnohými významnými a svetoznámymi umelcami. Uvedené cesty sa mu
stali inšpiračnými zdrojmi pre celý rad básní, ktoré vyšli najmä v 50.
rokoch a boli výrazne zdeformované filtrom socialistického realizmu.

Cesty do Sovietskeho zväzu
Počas prvých rokov pôsobenia v redakcii Života sa Reisel musel obmedziť na reportérske potulky po Slovensku, no v septembri roka 1956
otvoril novú kapitolu ciest do vzdialených a exotických krajín. Vtedajší
tajomník Zväzu slovenských spisovateľov Ctibor Štítnický totiž zorganizoval výletnú plavbu skupiny spisovateľov po Dunaji až do jeho ústia
pri meste Izmail, ktoré leží na ukrajinsko-rumunskej hranici. Z Izmailu následne odcestovali do Odesy, kde boli ubytovaní v domove spisovateľov v blízkosti mora. Odesa na Reisela pôsobila ako staré kupecké
mesto, všade bolo množstvo námorníkov z celého sveta, čo jej dodávalo kozmopolitný charakter. Súčasťou koloritu mesta bol aj orientálny
ráz. Z Odesy sa skupina spisovateľov presunula na lodi do Suchumi,
pričom sa zastavili v Novorossijsku, Sevastopole a Soči. Zo Suchumi
celá delegácia odletela do Kyjeva, kde Reisela zaujalo, ako sa toto mesto
zrevitalizovalo zo škôd spôsobených bojmi druhej svetovej vojny. Reisel navštívil Sovietsky zväz ešte veľakrát. Podarilo sa mu oboznámiť
s mnohými zákutiami Moskvy a Petrohradu, ku ktorému si vytvoril
osobitný vzťah. Najviac ho fascinovala petrohradská Ermitáž, kde obdivoval skvosty výtvarného umenia a petrohradské biele noci, počas
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ktorých sa dokázal celé hodiny prechádzať po pustých uliciach. Reisel
si obľúbil aj bieloruské hlavné mesto Minsk, estónske mesto Tallinn
a lotyšskú Rigu. Pri svojich potulkách po Sovietskom zväze nevynechal
ani Gruzínsko a Arménsko, v ktorých ho upútala pohostinnosť tamojších ľudí. Reisel sa dostal aj do Uzbekistanu a slávnych miest niekdajšej
Hodvábnej cesty. Absolvoval tiež cestu na mrazivý Sibír, kde navštívil
mesto Novosibirsk a veľkú rieku Ob31.

Cesty do Albánska, Egypta, Sýrie, Libanonu a na Kubu
Vladimír Reisel sa v júli 1958 stal na tri týždne hosťom Zväzu albánskych spisovateľov, vďaka čomu mohol spoznať a precestovať celé
Albánsko. Najviac času strávil v prímorskom Durrese, kde si mohol
vychutnávať oddych na pláži a popíjanie korenistého koňaku Skanderbeu. Pobyt v Albánsku v ňom zanechal príjemné pocity, keďže tamojší
ľudia naňho pôsobili sympaticky a srdečne. Samotná albánska krajina
v ňom naopak vzbudzovala smutné nálady, lebo v nej prevažovali holé
a skalnaté pohoria. Zakrátko zistil, že významným faktorom bol chov
kôz, ktoré skonzumovali prakticky všetku zeleň, ktorá sa nachádzala
v albánskych vrchoch.32
Ďalšou kapitolou Reiselových ciest do exotických krajín bola cesta do
Egypta tesne pred šesťdňovou vojnou v júni 1967. Reisel bol spolu s dramatikom Igorom Rusnákom hosťom československého kultúrneho strediska v Káhire. Prostredie egyptského hlavného mesta mu bolo počas
dvojtýždenného pobytu zdrojom množstva nových podnetov. Zdrojom
údivu bola chaotická premávka plná rozličných typov áut a cyklistov,
ktorí si na hlavách niesli tácne s rôznymi potravinami. Kurióznosť chaotickej dopravnej situácie umocňoval aj policajt, ktorý jednou rukou riadil dopravu a v druhej ruke držal Korán, z ktorého si potichu odriekaval.
Reisel bol ubytovaný priamo v centre Káhiry v hoteli Ambasador a pobyt v izbe na desiatom poschodí mu spestrovala domestikovaná opica na
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terase protiľahlého domu. Z kultúrneho hľadiska ho v hoteli zaujalo, že
pred výťahom stáli vždy sluhovia z južného Egypta tmavej pleti v dlhých
chalabíjach, ktorí hosťom okamžite brali batožinu a odprevádzali ich až
do izby, kam vzápätí prinášali chladené nealkoholické nápoje.
Popri stretnutiach a besedách s egyptskými spisovateľmi a umelcami mal Reisel možnosť ponavštevovať pamätihodnosti v Káhire a blízkom okolí. Mocným dojmom na neho zapôsobil výlet k Červenému
moru a cesta púšťou. Samotné kúpanie v Červenom mori už nebolo
zďaleka také príjemné, keďže okrem príliš teplej vody v ňom plávali
kusy mazutu z množstva tankerov, ktoré ustavične križovali more. Výnimočným zážitkom bol výlet k rieke Níl, ktorá na Reisela zapôsobila
ako najväčšia rieka, akú kedy v živote videl. Nadchla ho tiež nočná
obloha nad Káhirou posiata množstvom hviezd, ktoré boli lepšie viditeľné ako v Európe33.
Vladimír Reisel mal onedlho možnosť dvakrát navštíviť Sýriu a raz
Libanon. Prvý pobyt v Sýrii trval dva týždne a druhý pobyt jeden
týždeň. V Libanone strávil tiež týždeň. Hlavné mesto Sýrie Damask
bolo pre Reisela ohromujúce nielen kvôli jeho bohatej histórii, ale tiež
vzhľadom na estetické dojmy, ktoré vyvolávalo. Imidž ľudí žijúcich
v Damasku na Reisela nepôsobil arabsky, ale skôr mezopotámsky.
Oproti tradičnému arabskému oblečeniu ho zaujali západne oblečení
muži i ženy. Reisel mal počas svojej prvej cesty do Sýrie šťastie, že
mu spoločníka robil český spisovateľ Alexej Pludek, ktorý oveľa lepšie poznal sýrsku históriu a kultúru. Spoločne obdivovali pouličných
majstrov, damaský súk, stánky s koreninami a kvalitu damaskej pitnej
vody, ktorá bola údajne najlepšou pitnou vodou na Blízkom východe.
Reisel spolu s českým kolegom Pludekom precestovali Sýriu od juhu
až po sever: prešli Homs, Palmýru a Aleppo. Pri porovnaní stretnutí so
sýrskymi spisovateľmi si Reisel všimol rozdiely medzi severom a juhom, keď spisovatelia zo severu Sýrie mali bližšie k európskej kultúre a niektorí dobre poznali francúzsku literatúru, čo Reisela obzvlášť
potešilo. V tomto ohľade vynikalo pozvanie na večeru od profesora
francúzskej literatúry z univerzity v Aleppe na večeru, počas ktorej pri
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červenom víne a francúzskych jedlách spoločne debatovali o francúzskej literatúre a umení.
Po skončení dvojtýždňového pobytu v Sýrii sa Reisel hneď na druhý
deň presunul do Libanonu, kde ich už čakal libanonský spisovateľ Michel Sulejman, ktorý bol častým návštevníkom Československa a venoval sa prekladaniu českej i slovenskej literatúry do arabčiny. Reisel
si tak mohol celý týždeň vychutnávať krásy Bejrútu, unikátne pamätihodnosti tejto krajiny a uchvacujúcu libanonskú prírodu34.
V roku 1970 mal Reisel možnosť dvakrát podniknúť cestu na Kubu.
Obidva pobyty na Kube mu trvali dva týždne. Na Kube ho najviac
uchvátila pestrosť spoločnosti a prírody. V rámci kultúrnych vplyvov
Kuby na osobnosť Vladimíra Reisela dominuje putovanie po stopách
amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya. Reisel najprv navštívil
rybársku osadu Cojímar, ktorá slúžila Hemingwayovi ako inšpirácia
pre jeho svetoznámu novelu Starec a more. Druhým dotykom s Hemingwayom bola návšteva vily, v ktorej Hemingway na Kube býval
a z ktorej vzniklo Hemingwayovo múzeum. Reisela pri prehliadke
exponátov najviac prekvapilo množstvo nacistických reálií, ktoré Hemingway ukoristil na frontoch v Nemecku počas druhej svetovej vojny. Tretím dotykom s Hemingwayom bola skutočnosť, že Reisel počas
svojich kubánskych pobytov rovnako ako Hemingway rád popíjal tamojší obľúbený koktailový nápoj daiquiri. Ďalšou rovinou Reiselových
pobytov na Kube boli stretnutia s početnými kubánskymi spisovateľmi, s ktorými sa stretával aj v rôznych častiach Európy. Reisel sa na
Kube cítil ako doma a veľmi si ju obľúbil.35

Fragmenty z ciest v Reiselovej socialisticko-realistickej
cestopisnej poézii
Na otázku, prečo sa v Reiselových cestopisných básňach z 50. rokov
nedozvieme takmer nič o jeho skutočných osobných zážitkoch a doj-
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moch z ciest, sa nám najprv ponúka všeobecné zhodnotenie, že cestopisná socialisticko-realistická poézia bola v prvom rade socialisticko-realistická a až potom cestopisná. Základnou kostrou každej takejto
básne bola schéma dvoch svetov – „dobrého“ socialistického a „zlého“
kapitalistického. Samotné miesta slúžili len ako kulisa komunisticky
ladenej eschatologickej a dejinnej vízie zápasu medzi „dobrým“ socialistickým svetom, ktorému bol pripisovaný futuristický akcent,
a „zlým“ kapitalistickým svetom, ktorý bolo potrebné prekonať metódou vyvezenia revolúcie. Repertoár kapitalistického sveta slúžil socialisticko-realistickým básnikom len na zacielenie sa na jeho protiklady
v duchu marxistickej ideológie, ktoré súčasne slúžili ako znamenia jeho
budúceho rozkladu alebo zániku. Básnici socialistického realizmu tak
nevideli ani nesmeli vidieť skutočnosť, ale jej prefabrikovaný obraz36.
Pri Vladimírovi Reiselovi podobne ako pri jeho nadrealistických
druhoch vystupuje do popredia ich rezignácia na poetiku nadrealizmu
a obrat k socialisticko-realistickej poézii v 50. rokoch. Keď dáme bokom lákadlá komunistickej ideológie, z ktorých najväčšie spočívalo vo
vieroučnej kvalite intelektuálnej viery v komunizmus spojenej s vierou
v historickú nutnosť jeho príchodu a dramatickosť vstupu do komunistickej strany pre mnohých intelektuálov, ktorí sa tak museli vzdať
slobody a pravdy ako esenciálnych intelektuálnych hodnôt, je vhodné si povšimnúť aj „nadosobne nutkavý vzťah“ krúženia intelektuálov
okolo komunizmu, v rámci ktorého sa z prenasledujúcich mohol hocikedy stať prenasledovaný. Ralf Dahrendorf takisto poukázal na veľmi
silnú a tesnú psychologickú spätosť komunistických intelektuálov so
stranou, ktorej nároky boli voči nim absolútne a strata presvedčenia
ohrozovala život37.
Keď sa Vladimír Reisel začiatkom apríla 1949 vrátil z Paríža do
Prahy, ocitol sa v atmosfére boja proti buržoáznemu nacionalizmu
a kozmopolitizmu. Do kategórie kozmopolitov boli zaradení aj sloven-
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skí nadrealisti. Reisel bol navyše vnímaný ako Clementisov „človek“
a chránenec. Slovenských nadrealistov vrátane Reisela preto zákonite
pochytil strach o život. Reisel retrospektívne označil práve faktor strachu o život za hlavnú príčinu svojej rezignácie na nadrealistickú poetiku a obrat k poetike socialistického realizmu v 50. rokoch38. Je to irónia
osudu, pretože počas svojho pobytu v Paríži Reisel nemal priestor na
básnickú tvorbu a venoval sa len prekladaniu, čo malo za následok, že
po básnickej odmlke vhupol na začiatku 50. rokov z výšin nadrealizmu
rovno do bahna socialistického realizmu.
Kým v debutovej nadrealistickej zbierke Vidím všetky dni a noci
(1939) mali exotické motívy (ako napr. báseň Černoška) a francúzske
elementy spontánnu, surrealizmom inšpirovanú poetiku, v prelomovej socialisticko-realistickej básnickej skladbe Svet bez pánov (1951),
ktorú Reisel s odstupom času vyhodnotil ako „žalostný omyl“, nachádzame typický produkt socialisticko-realistickej „eschatológie“ beztriedneho „konca dejín“: zápas prostého človeka (robotníka Jána) proti
odvekému útlaku a fixáciu myšlienky socialistickej revolúcie vo vývojovo-dejinnej dynamike39. V rámci takto vytvoreného schematického
okruhu je preto úplne prirodzené, že miesta Reiselových ciest, z ktorých fragmenty sa do básnickej skladby Svet bez pánov dostali, plnili
len funkcie statických kulís „zlého“ kapitalistického sveta. Francúzske
prostredie40 tu reprezentuje len niekoľko žalostných fragmentov, ktoré tvoria kulisu pre triedny boj schematickej postavy robotníka Jána
s francúzskym kapitalistickým zamestnávateľom, u ktorého stráca pre
svoje komunistické presvedčenie zamestnanie. Francúzske prostredie
je tu prezentované ako nepriateľské, pretože neindikuje „červenú farbu
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nášho sveta“41. Reiselov variant socialistického realizmu tu tiež nadobúda charakteristickú „spevavú“ budovateľskú polohu42.
Nasledujúca zbierka Doma (1953) bola v najvýraznejšej miere inšpirovaná Reiselovými cestami z rokov 1945 – 1951, ktoré v zbierke
našli odraz v cykle Zápisník. Nie je prekvapujúce, že vzhľadom na
socialisticko-realistickú schematickú poetiku nám tu Reisel ponúka
kontrastujúci obraz svojich ciest ako vo svojich pamätiach, ktoré písal
v rokoch 1990 – 1993. Všetky básne Zápisníka nemajú názvy a sú len
očíslované rímskymi číslicami. V prvej básni venovanej francúzskemu
prostrediu nachádzame celý rekvizitár socialistického realizmu. Lyrický subjekt, ktorý je totožný s Reiselom, tu na parížskom predmestí popíja víno (ako inak) s robotníkmi, Reiselom vychvaľované Francúzky
sa tu menia na pyšné reprezentantky nenávidenej buržoázie – dokonca
aj ich psíky sú „podivné“ a lyrický subjekt tam márne hľadá „ľudskú
tvár“, no naopak vidí „bezprizorné deti“. Posedenie na pláži v úvodnej
básni cyklu Zápisník Reisel mení na sprisahaneckú debatu s revolučne
naladenými stredozemnými rybármi, ktorí čakajú na „svoju“ chvíľu.
Ich rozhorčenie paralelne rastie s tým, ako im lyrický subjekt opisuje
„krásy“ života vo svojej socialistickej vlasti. Aby v básni nechýbala ani
rekvizita „agresívneho“ západného imperializmu, rozhovor lyrického
subjektu s rybármi preruší prenikavý hvizd amerického krížnika. Spevavosť a revolučný entuziazmus je v básni zastúpený obrazom mítingu francúzskej komunistickej strany na čele s Mauriceom Thorezom
v Zimnom velodróme. Reisel v básni očakáva, že francúzsky ľud ho
nesklame a vyzýva ho k ozbrojenej revolúcii proti buržoázii43.
Druhá báseň priestorovo nadväzuje na Reiselov krátky pobyt v Ríme,
no lyrický subjekt si kvôli socialisticko-realistickým okuliarom pochopiteľne nevšíma antické a stredoveké pamiatky, ale „dom chudáka, ktorý sa podobá stajni“, pričom nechýba ani obligátna paranoická obava zo
sledovania „tajnými“ nepriateľského kapitalistického štátu. Ako objekt
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iritácie si vyberá sprievod katolíckych mníchov a amerických turistov,
ktorých stavia do protikladu s rímskym proletariátom. Lyrický subjekt
mu však veští (ako inak) ozbrojenú revolúciu pod vedením J. V. Stalina a vodcu talianskych komunistov P. Togliattiho44. Nemenná socialisticko-realistická schéma bola aplikovaná aj na Reiselove grécke reminiscencie v rámci tretej básne; zmenili sa iba kulisy – Akropola a Atény,
no triedne rozpory a americký imperializmus zostali tie isté45.
V piatej básni Zápisníka Reisel filtroval svoje zážitky z Teheránu. Lyrický subjekt sa pochopiteľne najprv rozbehol na miesto, kde
sa nachádzal J. V. Stalin počas teheránskej konferencie a dokonca sa
mu v jednom z okien sovietskeho veľvyslanectva zjavovala Stalinova
tvár. V tomto kontexte sa nedá vylúčiť zbožšťovanie Stalina, ktorý plnil v systéme komunistickej „náhražkovej“ viery až do Chruščovovej
kritiky jeho kultu v roku 1956 funkciu božstva. Do dramaticky koncipovaných veršov, ktoré mali vyvolávať želaný súcit s iránskym proletariátom, Reisel votkal autentické výjavy z teheránskych ulíc, akurát pri
tom postupoval selektívne a všímal si zásadne len tých sociálne najdeklasovanejších. Neopomenul pritom ani americké tanky Sherman,
ktoré „obchádzali dookola“, aby tým opäť vysunul do popredia ústredného nepriateľa Sovietskeho zväzu v rámci „veľkého sporu“ studenej
vojny. Báseň ukončil burcujúcim apelom, ktorý sľuboval koniec vlády
buržoázie v Iráne46.
I keď sa Reisel vo svojich memoároch nezmieňoval detailnejšie
o svojej návšteve Španielska s výnimkou medzipristátia v Madride počas svojej cesty do Buenos Aires, do básnickej skladby Doma v rámci
cyklu Zápisník zaradil v poradí šiestu báseň s odkazmi na španielske
prostredie. Básni dominujú symbolizujúce postavy proletárskej matky,
„mladej chasy“ a barcelonských robotníkov, ktorých dáva do kontrastu
so žandármi frankistického Španielska. „Mladá chasa“ v básni súčasne
predstavuje symbol možnej komunistickej revolúcie47.

44
45
46
47

Tamže, s. 14 – 15.
Tamže, s. 16 – 17.
Tamže, s. 20 – 22.
Tamže, s. 23 – 24.

284

Martin Vašš

Medzipristátie v Dakare počas spomínanej cesty do Buenos Aires
v roku 1950 bolo pre Reisela podnetom na v poradí siedmu báseň,
v rámci ktorej chcel poukázať na biedu a beznádej afrického obyvateľstva, ktorému však na záver želá vanutie nového vetra od Sahary, ktorý
by im priniesol komunistickú „slobodu“48.
V poradí ôsma báseň bola opretá o Reiselove zážitky z Ria de Janeiro, no súčasne plnila funkciu mosta smerom k návratu domov,
ktorý bol stvárnený v nasledujúcej časti zbierky nesúcej príznačný názov Doma. Lyrický subjekt v prostredí Ria de Janeiro vyjadroval svoju
radosť, že čoskoro opustí nepriateľský kapitalistický svet a vráti sa do
socialistickej vlasti49. Pozitívna citovosť je tak schematicky pripisovaná socialistickému „domovu“ a negatívna citovosť kapitalistickému
svetu50. Reisel do tejto básne vkomponoval svoje skúsenosti s čističmi
topánok čiernej pleti, ktorí prespávali na ulici a pridal aj ďalšie prejavy
sociálne podmienených problémov okrajových vrstiev brazílskej spoločnosti.
V básnickej zbierke Spevy sveta paradoxne dominuje motív domova a návratov. Svedčí o tom aj báseň Môj svet najbližší, v ktorej lyrický
subjekt síce na jednej strane konštatuje, že precestoval „pol zemegule“,
no vždy sa radšej vracal do „rodných polí“ a aj na bulvároch veľkomiest myslel radšej na Bielice a na matku51. Je otázne, do akej miery
môžeme považovať uvedené výpovede za úprimné a do akej miery ich
vnímať v kontexte Reiselovej snahy očisťovať sa od nánosov „zhubného“ kozmopolitizmu.
Tendencia pointovať návrat do socialistického domova ako emocionálny vrchol básne, ktorý mal súčasne plniť funkciu kritiky a obžaloby západného kapitalizmu, pokračovala aj v Reiselovej zbierke
Ďakujem Ti (1957), ktorá vznikla už po novom politickom vanutí vo
východnom bloku, keď v roku 1956 začal N. S. Chruščov presadzovať
politiku destalinizácie. Reiselove skúsenosti s cestami do západných
48
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krajín však opäť slúžili len na selektovanie negatívnych sociálnych javov, ktoré mali vytvárať kontrast k socialistickému východnému bloku.
I keď sú uvedené básne v omnoho väčšej miere osobné ako cestopisné
básne zo zbierky Doma, lyrický subjekt sa naďalej nevie vzdať „svätého“ hnevu nad sociálnymi krivdami západných štátov a nevie sa dočkať návratu do socialistického domova. Uvedenú tendenciu obsahujú
napr. básne Paríž, ... A tri listy z Paríža a Nizza52. Záverečná báseň Deti
tejto planéty veští cez okuliare modernizmu a komunizmu svetu lepšiu
budúcnosť a predstavuje tak očakávaný vrchol zbierky presne v duchu
komunistického vytúženého „konca dejín“ v zmysle „komunistického
raja na zemi“.53
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Interlingválne aspekty
slovenského humoru
Juraj Glovňa

Abstract

Interlingual aspects of Slovak humour
The teaching of Slovak as a foreign language can be enhanced by the interpretation of
language jokes, especially verbal jokes (so-called “in verbis” jokes), which have specific
formal and semantic constructions. Students will understand better some of the
structural-semantic peculiarities of Slovak, such as polysemy, as well as the issue of the
non-translatability of a text. The author applies a theoretical background to examples
of Slovak, Czech, German, English, and French jokes.
Keywords: Slovak as a foreign language, jokes, polysemy, homonymy, the nontranslatability of a text

Vo vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sú užitočné aj
témy, ktoré sú v obsahových koncepciách na okraji záujmu1. Môžu však
ozvláštniť vyučovací proces a pomôcť študentovi preniknúť napríklad
do sémantickej štruktúry osvojovaného jazyka (napríklad otázky polysémie a homonymie) či lepšie pochopiť princíp nepreložiteľnosti textu.
Dobre nám na to môže poslúžiť vtip ako rozšírený a obľúbený žáner
humorných (komických) textov.

1

O nutnosti zvyšovať motiváciu cudzincov (Francúzov) vo vyučovaní slovenčiny ako
cudzieho jazyka píše napríklad Elena Melušová v článku Didaktické využitie a analýza humoru. In: La culture comme phénomène de l´identité nationale. Paris : INALCO, 2010, s. 173.
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Teoretické základy vtipu
Za komické sa vo všeobecnosti pokladajú artefakty, ktoré vyvolávajú
smiech. Predmety prírody nie sú samy osebe smiešne (nie je smiešny
vrch, smiešny kameň, smiešne pole), iba vtedy, ak ich dáme do súvisu
s človekom, t. j. prenášame na ne antropomorfné vlastnosti zo sféry
človeka. Tie vtedy indukujú komické „prevtelenie“. Človek zvyčajne
reaguje na komický podnet spontánnym smiechom. Smiech sa vizuálne prejavuje mimikou tváre a zvukovo zvláštnou rytmikou hlasového
aparátu. Je expresívny (spontánna reakcia na komickú situáciu v realite
– napríklad vážená osoba sa pošmykne na banánovej šupke), alebo ho
indukuje apelatívny kód (recepcia vtipu) alebo môže byť sprievodným
javom emocionálnych stavov (radosť, neviazanosť). Smiech a jeho
variant úsmev môže mať nakoniec aj sociálnu funkciu: je prejavom
spolupatričnosti, súčasťou pozdravu, úctivosti, signalizátorom irónie
a pod.
Možno povedať, že smiech/úsmev je dištinktívny príznak komického artefaktu. Indukuje sa zo všeobecných a špecifických vlastností
komiky, ktorej prejavom môže byť dej (situácia), postava (osoba) alebo
verbálny text. Takto chápaný smiech nie je len fyzickou, lež aj rozumovou, intelektuálnou reakciou.
Otázkou je, na akom princípe sú vybudované komické texty. Možno ich skúmať z rozličných hľadísk: literárnovedných, lingvistických,
sociologických i psychologických.
Nás zaujíma predovšetkým hľadisko lingvistické. Jazyková komika
sa realizuje vo viacerých druhoch textu (slovná hračka, kalambúr, anekdota, wellerizmus, komédia). Jej reprezentačným žánrom je vtip. Aká
je lingvistická podstata tohto druhu textu?
Pod pojmom vtip rozumieme krátky hovorený alebo písaný útvar,
ktorý obsahuje pointu. Krátkosť spočíva v jednoduchosti formy
a v kondenzácii významu. Historicky sa postupne forma vtipov redukovala až do dnešnej pregnantnej podoby. V pozadí vtipu je nejaký
„príbeh“, ktorý môže byť redukovaný až na dialóg v podobe otázka –
odpoveď. Príklad: „Na čo zomrel váš sused?“ – „Na chrípku.“ – „No,
chvalabohu, nič vážne.“ Alebo dotiahnuté ad absurdum: Stretnú sa dvaja poľovníci. Obaja mŕtvi. Iný príklad: Návštevníka noblesného Texasu
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sa pýtajú: „Čo si myslíte o civilizácii tu u nás?“ – „Myslím si, že by to bola
dobrá myšlienka.“
Pregnantnosť formy a kondenzáciu významu vo vtipe vyjadruje –
prirodzene v hyperbole – aforizmus Gabriela Lauba: Vtip je psychologická filozofia v jednej vete. Alebo trochu obšírnejšie: Sú dobré politologické, sociologické a psychologické knihy, ktoré na 600 stranách
povedia skoro toľko, čo vtip.
Ďalšou vlastnosťou vtipu je „prozaickosť“. Ňou sa odlišuje vtip napríklad od žartovnej lyriky či hádaniek, ktoré majú poetickú formu
(vnútorný rytmus, rým, eufóniu atď.).
Vtip je ďalej samostatný, formálne uzavretý text, zvyčajne izolovaný
od ďalšieho textového okolia. Je signalizovaný rámcovými prostriedkami. V ústnej podobe sa uvádza spojením Poznáš tento? alebo Počul
som dobrý vtip. Sám text sa začína štandardizovanými prostriedkami
Stretnú sa dvaja blázni... alebo Príde Móricko... s príznakovým slovosledom. V písanej podobe je signalizáciou rámcových prostriedkov
špecifické grafické usporiadanie.
K záverečným vonkajším signálom patrí fakt, že počúvajúci musí
na vtip reagovať: smiechom (od hurónskeho smiechu až po úsmev),
pochvalou, ironickým posmeškom, prípadne kritikou či mlčaním alebo pridá svoj vlastný vtip.
Ďalšou vlastnosťou vtipu je, že je fiktívny. Je to artefakt, ktorý upozorňuje svojou formou aj obsahom, že nejde o vážnu vec. Fiktívnosť je
vyjadrená formálne epickým prézentom: Veštkyňa hľadí na krištáľovú
guľu. „Máte dve deti,“ hovorí zákazníkovi. „Hm, mýlite sa, ja mám tri
deti,“ namieta muž. „To si myslíte vy...“
Aj prípadné reálne postavy (autority) sa dostávajú do roviny fiktívnej štylizácie so signálom, že obsah je vymyslený a netreba ho brať
vážne. (Stretne sa Trump, Putin a Pellegrini...) Ináč je to napríklad
v anekdote, kde postavy sú historicky aj fabulou reálne a dej vychádza
z nejakej pravdivej alebo domnelej informácie. Podáva sa v minulom
čase.
Vtip ako druh textu sa odlišuje aj od aforizmu. Pod aforizmom sa
rozumie krátky výrok konkrétnej osoby, ktorý je duchaplný (poučný),
nemá však pointu: Učiť učiteľa je ako liečiť mŕtveho. – Píšem ti dlhý list,
na krátky nemám čas. (Blaise Pascal)
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Pointa je totiž raison d’être každého vtipu. V nej sa kumuluje „komická“ energia, jej odhalením sa uvedená energia ruší, recipient pochopí zmysel vtipu. Reakciou – ako sme už spomenuli – je smiech.
V teórii sa odlišujú dva základné druhy vtipov: vecné vtipy
(Sachwitze, vtipy „in rebus“) a slovné vtipy (Wortwitze, vtipy „in verbis“). Tie prvé sa týkajú vecí v tom zmysle, že ich pointa je výsledkom
jazykovej tematizácie komických situácií, ktoré vznikajú kolíziou rozličných noriem, môžu mať nadkultúrny ráz. (Použijúc termín F. Mika:
komická situácia je ikonizovaná v texte.) Príklad: V krčme popíjajú
chlapi. Jeden druhému hovorí: „Vieš, aká je moja žena pracovitá? Včera
som prišiel o tretej v noci a ona ešte stála vo dverách s metlou v ruke.“
Pointa tých druhých, t. j. slovných vtipov, vtipov „in verbis“ – tie
sú predmetom našich úvah – sa generuje priamo z vlastností jazyka,
komický efekt je výsledkom narábania s jeho výrazovými možnosťami.
Vtip má svoju psychologickú štruktúru recepcie. Začína sa expozíciou,
v ktorej sa indukuje pozornosť príjemcu, t. j. utvára sa očakávanie „komického“ efektu (každý vtip speje k pointe). Toto očakávanie sa uberá
jednosmerne dopredu, formuje sa „príbeh“. V druhej fáze nastáva nečakaný zlom, tzv. kolaps schémy2. Pointou sa uzatvára tenzívno-detenzívny oblúk.
Jednotlivé časti textovej výstavby sú rozsahom rozdielne. Najdlhšia je expozícia, druhý segment v poradí – zlom, teda kolaps schémy
očakávania – sa niekedy nedá ako segment izolovať, je to miesto, v ktorom sa stretávajú „sémantické“ vrcholy a tie potom utvárajú pointu.
Existuje plejáda štruktúrne rozmanitých vtipov, od obľúbených jednovetných vtipov typu Education kills by degrees, dvojvetných typov
rozličnej štruktúry, napríklad otázka – odpoveď: „Waiter, what’s this fly
doing in my soup?“ – „It looks like the breaststroke, sir.“, cez „klasické“
vtipy až po široko koncipované vtipné príbehy3.

2

3

PREISENDANZ, Wolfgang – WARNING, Reiner: Das Komische. Poetik und Hermeneutik. München : Fink, 1976, s. 221.
Porov. ULRICH, Winfried: English Jokes and Puns. Stuttgart : Philipp Reklam jun.,
2006.
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Pointa vtipu sa odohráva na sémantickej úrovni. Vzniká tak, že vo
fáze expozície sa utvára vzťah medzi dvoma prvkami, ktoré sú za normálnych okolností nekompatibilné alebo sa nevyskytujú v tom istom
kontexte. Pripravuje sa „pôda“ na prijatie sémantického prvku, ktorý
je nezlučiteľný s prebiehajúcou kolokáciou. Táto nezlučiteľnosť otvára
nový kontext – kontrastívny a z napätia oboch kontextov sa „zrodí“ nečakaný nový význam (zmysel): Dnes som nasadil parohy aspoň piatim
chlapom – chváli sa v krčme istý pán Čierny. Ako si to zvládol? – žasnú
kumpáni. Jednoducho. Vyspal som sa s manželkou.
Interpretácia: Vo vtipe sa fiktívne „štylizuje“ príbeh s témou „sexuálneho chválenkárstva“. Je podporovaný obdivom účastníkov príbehu. Recipient očakáva na základe kolokácie, akým smerom sa „príbeh“
bude uberať. Do kontextu však nečakane „vstúpi“ slovo „manželka“
zo spojenia „vyspal som sa s manželkou“, ktoré je s daným kontextom
nekompatibilné (predtým tu bola nulová informačná prediktabilita).
Nastáva kolaps sémantického rámca, do textu sa uvádza úplne iný, inkongruentný kontext, ktorý však – paradoxne – utvára nový zmysel
(význam) vtipu. Pointa spočíva v zmene intendovaného významu: Paroháčom sa stáva sám „hrdina-chválenkár“.
Podobne vo vtipe: Úradník pobehuje po miestnosti a jačí: „Ó, Bože,
tie bolesti hlavy! Ešte tu prídem o rozum.“ Šéf na to: „Keď ste chorý,
choďte domov. A prestaňte tu pobehovať hore-dolu a chváliť sa!“ Schému
očakávania tu narúša lexéma „chváliť sa“. Náhle sa mení význam: šéf sa
správa k podriadenému nepriateľsky: naznačuje mu, že je neschopný
(implicitne: v hlave nemá nič, teda nemôže prísť o rozum).
V expozícii psychologickej štruktúry funguje princíp kolokácie, t. j.
istého očakávania na základe konvencie. V istom bode sa objaví v texte
jazykový prostriedok, ktorý otvorí nový – konkurenčný (obyčajne inkongruentný) kontext. Z oscilácie oboch kontextov sa vygeneruje nový
zmysel, ten musí recipient odhaliť. Treba povedať, že táto reinterpretácia sa deje v zlomku sekundy, často intuitívne a podobá sa na známy
„code switching“ (striedanie kódov). Uvedené slovo, ktoré je „výhybkou“ pre zmenu kontextu, je buď priamym signalizátorom alebo ho
sprostredkuje iné slovo. Príklad na priamy signalizátor: „Moja žena si
myslí, že je sliepka,“ vysvetľuje muž psychiatrovi. „Tak to je dosť vážne,“
myslí si lekár. „Ako dlho to trvá?“ – „Tri roky.“ „Prečo ste neprišli skôr?“
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– „Potrebovali sme vajíčka.“ [„Reinterpretátorom“ významu je lexéma
„vajíčka“ priamo. Treba pripomenúť, že účinok je tu anaforický. Tak
ako vo väčšine prípadov.]
Dobré slovné vtipy pripomínajú výstavbou štruktúru sna, kde dochádza k sémantickým ruptúram, napríklad porušeniam konvenčných
časovo-priestorových súradníc. Zhustením významu a formy sa kondenzuje informácia, ktorú možno reprodukovať len pri dodržaní komutácie formy a funkcie.
Ak sa vtip analyticky interpretuje (ako to robíme my teraz), stráca
sa jeho účinok. Vtip „zabíjame“. Takisto útvary, pri ktorých sme nútení
dlhšie premýšľať, strácajú charakter vtipov: Aký je rozdiel medzi diplomatom a dámou? – Keď diplomat povie „áno“, myslí „možno“. Keď povie
„možno“, myslí „nie“ a keď povie „nie“, nie je diplomat. – Keď dáma povie
„nie“, myslí „možno“. Keď povie „možno“, myslí „áno“. A keď povie „áno“,
tak to nie je dáma. Ide tu skôr o žartovný text ako o vtip. „Pointa“ – komický účinok sa rozprestiera po celej ploche textu.
Kolokáciu možno chápať užšie (v zmysle Cosériových lexikálnych
solidarít: brechať – pes, blond – vlasy, tmavý – noc) a širšie ako sémantické súbory reprezentujúce kognitívne štruktúry v zmysle lexikálnej
kompatibility. V mimojazykovej oblasti princípu kolokácie zodpovedá
tzv. skúsenostný komplex (pojem F. Mika).
Pointa predstavuje komický potenciál, otvára dvojaké čítanie textu
(v nemeckej literatúre ako „Lesart“). To vyžaduje schopnosť myslieť
v dvoch rovinách súčasne, ktorá sa v teórii označuje pojmom „bisociácia“.

Polysémia a homonymia vo vtipe
Najvhodnejším jazykovým prostriedkom na vybudovanie paralelných
inkongruentných sémantických štruktúr sú polysémantické a homonymné lexémy a polysémantické a homonymné syntaktické štruktúry.
Vo vtipe: „Tak, a teraz vám napíšem recept“ – hovorí lekárka pacientke.
– „Aj vy tak rada varíte, pani doktorka?“ sa v expozičnej fáze otvára
význam lexémy „recept“: doklad na vybratie lieku, ktorý je kontextovo kompatibilný s lexémami lekárka a pacientka. Zlomom a zároveň
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signálom pointy je lexéma „variť“, pomocou ktorej sa „v zlomku sekundy“ zmení intendovaný význam na význam „písomný návod na
prípravu jedla“. Príjemca si tak utvára nový sémantický rámec. Pointou
je „degradovanie“ pacientky, ktorá predstavuje neživotný princíp, pretože nevie adekvátne interpretovať bežný svet a vzbudzuje teda u príjemcu úsmev. V pointe sa mení nezmysel na zmysel.
Kľúčovým prvkom inkongruentných sémantických štruktúr sú
polysémantické slová – to je najčastejšia a najčistejšia forma slovných
vtipov založených na viacvýznamovosti4. Častá je v slovenčine: Syn policajta prišiel zo školy a hovorí: „Ocko! Učiteľka povedala, že by som mal
chodiť do osobitnej školy.“ – „Pozri sa, synak! Keď na to máš, ja s tým
súhlasím.“, ale aj v iných jazykoch: „Wie fanden Sie das Schnitzel?“ fragt
der Kellner. „In dem ich die Zitronenscheibe hochgehoben habe.“
Najčastejšie sa tento druh vtipov vyskytuje v angličtine, kde je
v slovnej zásobe značná časť polysémantických a homonymných slov:
„How do you get down from an elephant?“ – „You don´t. You get down
from a swan.“; Then there was this teacher who was cross-eyed. She had
trouble with her pupils.
Ďalším typom sú vtipy s viacvýznamovými slovami, ktorých jeden označuje vlastné meno: Janko rieši krížovku a pýta sa mamy: Kde
zomrel Napoleon? Na Helene. Oh, práve tam? (preklad z nemčiny: Berni
löst Kreuzwortsrätsel und fragt seine Mutter: „Wo ist Napoleon gestorben?“ – „Auf Helena.“ – „Oh, ausgerechnet.“). Príbuzným typom sú vtipy vybudované na dvojitej interpretácii, na dvojakom čítaní5 frazeologizmov a paremiologických foriem, a to na obraznom a na doslovnom:
„Du sollst wegen deinem Gallenstein keinen Alkohol trinken!“ – „Wieso
nicht? Steter Tropfen höhlt den Stein!“
Polysémantické môžu byť aj syntaktické štruktúry. Tie sa využívajú
vo vtipoch tých jazykov, ktoré majú relatívne voľný slovosled ako slo-

4

5

O polysémii pozri napríklad DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.
Porov. termín „Lesart“ v nemeckej odbornej literatúre, napríklad BURGER, Harald:
Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Neuburg/Donau : Danuvia, 2003.
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venčina a čeština a čiastočne aj nemčina a francúzština. Štruktúrna homonymia môže byť vnútrovetná: Welcher Verlag übernimmt Lyrikband
eines Schriftstellers, der sich schon im Druck befindet?, častejšie však je
výsledkom nadvetného kontextu, ktorý rozhoduje o tom, že výpoveď
možno sémanticky interpretovať dvojako. Z ambiguity sa rodí pointa:
„Pani, môžem si vyskúšať tie červené šaty vo výklade?“ – „Ale, prosím
vás, veď máme kabíny!“
Vo všetkých jazykoch sú obľúbené vtipy – slovné hračky, v angličtine zvlášť, zrejme preto, že ustálený slovosled neutvára priestor pre homonymné vtipy v rámci syntaktickej štruktúry. Tento typ sa označuje
pojmom „pun“ na rozdiel od pojmu „joke“, ktorý je blízky slovenskému významu vtip, resp. nemeckému Witz6. Vo vtipe Why is the Desert
of Arabia the best place for a picnic? Because of the sand which is there.
sa dáva do súvisu substantívum jedlo „sand-wich“ (two pieces of bread
with cheese, meat, egg etc. between them) a voľné syntaktické spojenie
substantíva „sand“ (piesok) a vzťažnej spojky „which“ (ktorý). Pointa
odkrýva novú „logiku“ s vtipným záverom: Môj priateľ dentista chodí
v Tatrách zásadne zubačkou. (M. Lechan) – Ako vyliezť na podstavce
a neohnúť pritom stavce? (T. Janovic) – Eifersucht ist eine Leidenschaft,
die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Vtipná je slovná hračka spočívajúca na rozličnom segmentovaní rovnozvučných sekvencií: Starosta
malého francúzskeho mesta nechal napochodovať dvadsať panien, ktoré
mali pozdraviť víťazného Napoleona, a líškal sa cisárovi slovami: Vingt
coeurs au vainqueur! Napoleon bol zvedavý, ako by bol prijatý ako porazený. Starosta na to hovorí, že by nechal panny sa otočiť so slovami:
Vingt culs au vaincu!7
V uvedených textoch sa uplatňuje princíp hry. Slovenčina je bohatá
na rozličné slovné hry s komickým efektom8. S princípom ambiguity
frazeologických jednotiek a výpovedí paremiologického typu sa často
6

7

8

ULRICH, Winfried.: English Jokes and Puns. Stuttgart : Philipp Reklam jun., 2006,
s. 8.
Upravené podľa GRASSEGGER, Hans: Sprachspiel und Übersetzung. Eine Studie
anhand der Comic-Serie Asterix. Tübingen : Stauffenburg Verlag, 1985, s. 75.
Porov. ŠTRAUS, František – MORAVČÍK, Štefan: Princíp hry v slovenskej poézii.
Martin : Matica slovenská, 2001.
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pracuje v aforizmoch. „Rozdvojenosť“ obrazného a doslovného významu ústi do komického efektu: „Čas sú peniaze,“ povedal čašník a pripočítal dátum. – Scherben bringen Glück – aber nur Archeologen.9
Inkongruentné kognitívne štruktúry ako základný princíp tzv. slovných vtipov (vtipov „in verbis“) svojím vnútorným ustrojením zámerne
sťažuje recepciu vtipov. Počúvajúci očakáva, že vo vtipe je zakódovaná
pointa a koncentruje sa na jej „odhalenie“. Pochopenie vtipu prináša
minimálne dvojakú detenziu: jednak radosť z významového odhalenia
„tajomstva“ (ja som ten vtip predsa len pochopil), ale aj radosť z pochopenia formy (ja som objavil zlom, miesto, kde došlo k „bleskovej“
zmene intendovaného významu na pointu) a jej „estetickej“ hodnoty, keďže ide o „vycizelovaný“ verbálny artefakt nie nepodobný lyrike
(pozri aj pojem komutácia formy a funkcie vyššie). To okrem iného
osvetľuje známy fakt, že je veľkým umením rozprávať, reprodukovať
vtipy. Niekedy čo aj najmenšia odchýlka môže výsledný efekt pokaziť,
ba dokonca znemožniť „odhalenie“ pointy. V nemeckej odbornej literatúre sa používa pojem Pointenkiller, teda „vrah pointy“10.

Otázky tzv. nepreložiteľnosti textu
Vtip ako špecifický komický útvar možno využiť vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka aj pri vysvetľovaní problematiky tzv. nepreložiteľnosti textu. Pokúsime sa ukázať na základe „inkongruentných“
štruktúr vo vtipe, v čom spočíva fenomén nepreložiteľnosti. Ako príklad si môžeme zobrať slovenský vtip: „Sestrička, chcem, aby ma doktor
vyšetril.“ – „Pane, ale tu ste u veterinára.“ – „Veď dobre, ja mám opicu.“
V tomto vtipe je pointa založená na dvojakom čítaní významu slova
„opica“. V súvise s lexémou „veterinár“ sa očakáva kompatibilné slovo
označujúce zviera. Ono sa aj objaví v podobe „opica“, avšak v zlom9

10

GLOVŇA, Juraj: Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten in Aphorismen. In:
Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse. Wien – Veszprém : Edition
Praesens, 2004, s. 100.
ULRICH, Winfried: English Jokes and Puns. Stuttgart : Philipp Reklam jun., 2006,
s. 3.
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ku sekundy sa mení na význam: opica = stav opitosti, respektíve stav
po intenzívnom alkoholickom opojení. Tento vtip možno preložiť iba
do tých jazykov, ktoré majú viacvýznamové slovo „opica“ s rovnakou
sémantickou štruktúrou, ako je to v slovenčine. Je to napríklad čeština, ale nie angličtina (tu nie je „to have a monkey/ape“, lež „to have
a hangover/jag“), ani francúzština (avoir la quele de bois/un cuite), ani
ruština (byť pod muchoj, bankoj, gradusom). Takisto v nemčine nemožno povedať: Ich habe einen Affen. Avšak v nemčine je možnosť
ekvivalentného prekladu, keďže Nemci používajú na označenie tohto
stavu spojenie: Einen Kater haben, teda s lexémou „domáceho zvieraťa“. [Tu nie je dôležité, aká je etymológia slova „Kater“ v spojení: či
ide o význam „kocúr“ alebo „katar“ (Katarrh)]11. Nemecký preklad:
„Schwester! Ich möchte ärztliche Untersuchung.“ – „Sie sind hier aber
beim Tierarzt, mein Herr!“ – „Ja gut, ich habe einen Kater!“ Zrejme pod
vplyvom nemčiny je to možné aj v slovinčine: Imam mačka a hovorovo
aj v poľštine: Mieć kaca.
Prostriedkom tvorby inkongruentnej významovej štruktúry môžu
byť aj vlastné mená, ktoré majú okrem propriálneho aj všeobecný význam. Vo vtipe: „Aus Spaß wurde Ernst – und Ernst wird heute vier Jahre
alt.“ sa využíva dvojaký význam slova „Ernst“, a to ako „vážnosť“ a ako
„osobné vlastné meno“. V kontexte spojenie „vier Jahre alt“ otvorilo
druhý význam a utvorilo tak pointu. Vtip vzhľadom na túto dvojitú
významovosť je nepreložiteľný do iných jazykov.
Vo všetkých slovanských jazykoch nájdeme vtipy s viacvýznamovými lexémami, ktoré sa nedajú preložiť do iných jazykov. To platí aj
pre románske a germánske vtipy. Zvlášť v angličtine je veľa homonymných vtipov, ktoré sú zväčša nepreložiteľné. Súvisí to so štruktúrno-sémantickými vlastnosťami anglického jazyka. Je tu veľa viacvýznamových substantív, lež aj ostatných slovných druhov, najmä slovies, ktoré
vytvárajú rozličné homomorfné a homofónne štruktúry. Ako príklady
na nepreložiteľné vtipy uvádzame slovesné tvary na -ing, V prvom prípade ide o atributívnu a substantívnu funkciu, v druhom o vedľajšiu

11

Porov. RÖHRICH, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg : Herder, 2004, s. 816.
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vetu: 1. „Do you like bathing beauties?“ – „I don’t know. I never bathed
any.“ ‒ 2. „Don’t you love driving?“ – „Well, usually I stop first.“
V angličtine prechádzajú slová z jedného slovného druhu do iného
ľahšie, ako je to v slovenčine a v iných jazykoch. Pritom sa slovnodruhová zmena nesignalizuje gramatickými morfémami ako napríklad v nemčine a v slovenčine. Preto sa môžu hojnejšie využívať pri
tvorbe pointy homomorfné štruktúry: „A dog saw a sign that said WET
PAINT, and he did.“
Spojenie „wet paint“ možno čítať dvojako: „Čerstvo natreté!“, ale aj
„Pomoč natreté (stenu)!“
Príklad na homomorfné vtipy uvádzame aj v slovenčine: Prvomájový sprievod. V jeho čele kráča muž s transparentom v ruke a vykrikuje:
Mier! Mier! Mier! Zozadu sa ozve: Veď mierim, len toľko neskáč! Takýto
vtip je nepreložiteľný do germánskych a románskych jazykov, keďže
ide o rozličné morfologické typy jazykov (analytické verzus flektívne).
S ohľadom na štruktúrne a fonetické vlastnosti možno v angličtine
tvoriť pointu z homofónnych jazykových prostriedkov. Vo vtipe: „First
man: „Is that Hortense?“ – Second man: „I don’t know, she doesn’t look
tense to me.“ meno Hortenzia počuje druhý muž ako spojenie: „whore
tense“ ([ho: tens]). Ďalší vtip sa zahráva s homofónnymi gramatickými
formami: „Waiter!“ ‒ „Yes, sir.“ ‒ „What’s this?“ ‒ „It’s bean soup, sir!“
‒ „No mater what it’s been. What is it now?“
Ak porovnáme také blízke jazyky, ako je slovenčina a čeština, zisťujeme, že väčšina vtipov s homonymnou inkongruenciou sa dá z jedného do druhého jazyka preložiť. Nepreložiteľnosť sa však môže objaviť
z hláskových alebo gramatických dôvodov: Ptali se staršího dědy, jestli
ví, proč je sex pudová záležitost. Děda odvětil: „No jasně. Buďto pude
nebo nepude.“ V slovenčine nie je hláskový súvis medzi prídavným
menom „pudový“ a formou slovesa „ísť“ v budúcom čase, ktorá znie:
„pôjde/nepôjde“.
Ďalšou z jazykových možností, ako sa dajú vysvetľovať študentom
slovenčiny ako cudzieho jazyka otázky nepreložiteľnosti textov, je využívanie frazeologických jednotiek a ustálených spojení vo vtipoch, a to
v tých prípadoch, keď frazémy majú idiomatický ráz a nedajú sa preložiť do cieľového jazyka, teda keď fungujú v komutácii formy a funkcie. Ako príklad na nepreložiteľný vtip s frazeologizmom uvádzame:
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Ist ihm etwas über die Leber gelaufen?“ – „Ja, Alkohol. Dreißig Jahre
lang.“ Spojenie „Es ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen,“ znamená, že človek sa nahnevá pre maličkosť. Slovo „alkohol“ zruší obrazný význam a iniciuje význam doslovný, čím vzniká komický účinok.
Keďže slovenčina nepozná uvedené obrazné spojenie, nemôže preložiť
tento vtipný výrok adekvátne pri zachovaní formy a funkcie.
Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka je atraktívnejšie, ak sa využívajú netradičné témy, medzi ktoré patrí vtip ako frekventovaný a obľúbený útvar humoru.
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Ako učiť gramatiku komunikatívne
a tvorivo
Helena Ľos Ivoríková

Abstract

Teaching grammar communicatively and creatively
This paper deals with efficient methods of teaching grammar in the framework of Slovak
as a foreign language and in the context of current didactic trends of communicative
teaching. It demonstrates the implementation of the principles of communicative
grammar into the educational process by looking at examples taken from the
latest edition of the Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018) textbook and the new
methodological manual/teacher’s book, which is an excellent source of didactic tools
corresponding with the communicative and pragmatic approach. The linguo-didactic
concept in this material is an example of creative and innovative didactic strategies that
are an incredibly valuable source of inspiration for any teacher of Slovak as a foreign
language on their way to the ideal outcome: the accomplishment of a “knowledgeless”
grammatical disposition with students of Slovak as a foreign language.
Keywords: communicative teaching, communicative grammar, knowledge-based/
knowledge-rich and knowledgeless learning, the communicative and pragmatic
approach

V tomto príspevku chceme poukázať na praktické postupy prezentovania slovenskej gramatiky cudzincom inšpirované súčasnými didaktickými trendmi tzv. komunikatívneho vyučovania1, resp. komunika-

1

Komunikatívny prístup bol opísaný vo viacerých prácach, podľa Jarmily Valkovej
(Gramatika v komunikačním přístupu. In: Gramatika ve výuce a testování cizích ja-
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tívnej gramatiky. Použijeme niekoľko konkrétnych príkladov zo série
učebníc Krížom-krážom A1 – B2, najmä z 2., doplneného a prepracovaného vydania učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018) ako aj
z novej publikácie Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1
(2018)2. Zameriame sa na gramatické strany autorky R. Kamenárovej
a jej kolektívu, ako aj na časti lekcií, ktoré ponúkli priestor na prezentáciu gramatiky komunikatívne.
Napriek tomu, že autorky neupustili ani od štandardného spôsobu prezentácie gramatiky formou prehľadných systémových tabuliek
(deklinácia, konjugácia), aj to ako jedinou formou klasickej prezentácie systému, v kontexte inovatívno-kreatívnych prístupov v učebniciach došlo k niekoľkým didaktickým zmenám3, ktoré napomáhajú
zefektívneniu vysvetľovania gramatických javov cudzincom: 1) latinská terminológia, 2) absencia prezentácie vybraných slov a obojakých
konsonantov, 3) postupnosť vysvetľovania pádov (N, A, I, L, D, G), 4)
zmena deklinačných i konjugačných4 vzorov a 5) gramatická kategória
mužskej osoby, ktorou sa výskumne zaoberala R. Kamenárová5.
Okrem týchto didaktických inovácií ponúkajú učebnice i metodická príručka niekoľko nových a efektívnych spôsobov vysvetľovania gra-

2

3

4

5

zyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : Ústav jazykové a odborné přípravy UK,
2015, s. 218 – 229) odporúčame napríklad: LITTLEWOOD, William: Communicative language teaching. An expanding concept for the changing world. In: Handbook of
Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. II. New York : Routledge,
2011, s. 541 – 557.
KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena – MOŠAŤOVÁ, Michaela: Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2018.
KAMENÁROVÁ, Renáta: Komunikatívny prístup ku gramatike slovenčiny ako cudzieho jazyka v sérii učebníc Krížom-krážom. In: Studia Academica Slovaca 43. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 246 – 260.
MOŠAŤOVÁ, Michaela – ŠPANOVÁ, Eva: Lingvodidaktické aspekty klasifikácie
konjugačných tried v slovenčine ako cudzom jazyku. In: Studia Academcia Slovaca
44. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 218 – 233.
KAMENÁROVÁ, Renáta: Paradigmatika maskulín v Slovanskom jazykovom atlase. In: Jazykovedné štúdie 28. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Bratislava :
Veda, 2010, s. 72 – 78.
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matiky, ako aj jej osvojovania, precvičovania a testovania. Ich nosnou
funkciou je najskôr posilnenie tzv. „skúsenosti s používaním jazyka, na
ktorú nadväzuje identifikácia formálnych gramatických prostriedkov,
ktoré tento význam sprostredkovali“6. Posilnilo sa nevedomé učenie
sa gramatiky a vytvoril sa priestor na najskôr intuitívne pochopenie
funkcie a významu cieľového jazykového prostriedku v texte, v jeho
obsahu, s ktorým študenti pracujú7.
Primárnym princípom je prezentácia novej gramatiky v hotových
komunikačných štruktúrach. Ako uvádza J. Pekarovičová, „v komunikatívne ladenom vyučovaní sa uprednostňuje implicitný úvod do
gramatiky. Gramatické učivo sa sprostredkúva induktívne, vychádza
sa z motivačného textu, ktorý obsahuje príklady na daný jav.“8

Komunikatívna gramatika v praxi
Dialógy
Prvým kontaktom s novou gramatikou sú v každej lekcii série učebníc
Krížom-krážom dialógy. V nich sa v novej komunikačnej situácii postavenej primárne na predchádzajúcich, už osvojených, gramatických
javoch prezentuje nová gramatika. Nosnou je však nová téma a nová
situácia (napr. reštaurácia), ktorá by mala študenta zaujať a mal by jej
porozumieť. Ako opisuje M. Valková9, študent najskôr pracuje s obsa-

6

7
8

9

WILLIS, Jane: A flexible framework for task-based learning. In: Challenge and Change
in Language Teaching. Oxford : Macmillan Heineman, 1996. Citované podľa: VALKOVÁ, Jarmila: Gramatika v komunikačním přístupu. In: Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : Ústav jazykové a odborné
přípravy UK, 2015, s. 218 – 229.
Tamže, s. 218 – 229.
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Prezentácia a osvojovanie gramatiky cudzieho jazyka. In:
Studia Academica Slovaca 44. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 240.
VALKOVÁ, Jarmila: Gramatika v komunikačním přístupu. In: Gramatika ve výuce
a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha : Ústav jazykové a odborné přípravy UK, 2015, s. 218 – 229.
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hom, ide o nevedomé učenie sa. Študent číta (napr. rolové čítanie) alebo počúva dialóg, potom vypracuje cvičenia na porozumenie, pričom,
zameriavajúc sa na obsah, pri odpovediach alebo argumentácii (obr. 1)
opakuje (číta) novú gramatickú konštrukciu.

Obr. 1: Krížom-krážom. Slovenčina A1, s. 89

Ak chceme, aby študenti transformovali dialóg podľa vlastnej reality, t. j. napríklad obľúbených jedál, môžeme pokračovať v kontexte nevedomého učenia (rozdáme študentom obrázky jedál s popismi
v inštrumentáli – káva s mliekom, čaj s cukrom, džús s ľadom, špagety so
syrom, hranolky s kečupom). Alebo študentom ponúkneme lexikálnu
dvojstranu s jedlami a prílohami v nominatíve. Musíme však predtým
prejsť v dialógoch k fáze tzv. vedomého učenia sa10, ktoré má niekoľko
stupňov. Najskôr študent nový jav v dialógu zaeviduje, 1) povšimne si
ho (Prosím si rezeň so šalátom / mäso s kapustou / minerálku s ľadom /
kurča s ryžou.), potom si nový jav 2) zatriedi, systematizuje ho (so šalátom /s ľadom / s mliekom vs. s kapustou /ryžou) a utriedi si, ako vlastne
nový jav funguje a lingvisticky ho s pomocou učiteľa pomenuje (inštrumentál: maskulína, neutrá = -om, feminína = -ou). Potom môžeme
pokračovať 3) riadeným precvičovaním (napríklad práca s lexikálnou
dvojstranou a hľadanie možných inštrumentálových spojení) alebo čítaním pre študenta zaujímavého praktického textu, v ktorom pracuje

10

Tamže.
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vedome s novým gramatickým javom. Po dokonalom vedomom precvičovaní sa snažíme primäť študenta k akémusi 4) návyku, automatizácii. Nasleduje fáza, kedy 5) „racionální úsilí při výběru a manipulaci
formy (například při volbě a utváření vhodného gramatického času
v angličtině) se proměňuje v dovednost pohotové reakce s využitím
daného prostředku, připomínající přirozené používání jazyka“11. Gramatika má byť pritom prostriedkom k dosiahnutiu komunikačných
potrieb študenta, nie cieľom.
Podľa J. Dolníka je ideálnym cieľom pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka to, čo je pri materinskom jazyku východiskovým stavom,
tzv. bezznalostná gramatická dispozícia12. J. Pekarovičová pripomína,
že principiálnou otázkou je, ako postupovať, aby cudzinec učiaci sa
slovenčinu „čo najrýchlejšie získal komunikačnú kompetenciu a naučené vedomosti vedel správne uplatniť v rečovej praxi.“13 Zároveň sa
odvoláva na J. Dolníka zdôraznením faktu, že „podstatu komunikačnej kompetencie netvoria len lingvistické znalosti, ale jej nevyhnutnou
súčasťou podľa J. Dolníka (1999) sú aj znalosti o svete alebo sociálne
znalosti vzťahujúce sa na schopnosť používateľa jazyka (v našom prípade cudzinca), nevyhnutným predpokladom úspešnej komunikácie
je získanie lingvokultúrnej či sociokultúrnej kompetencie. Ide teda
o schopnosť identifikovať, ktoré sociálne a lingvistické znalosti sú v danej komunikačnej situácii relevantné.“14
Príkladom na riadené precvičovanie gramatiky v učebnici Krížom-krážom. Slovenčina B2 je napríklad obsahovo atraktívne cvičenie
14 (obr. 2). Študenti chodia často na festivaly a „desatoro účastníka
festivalu“ je pre nich určite zaujímavou témou.

11
12

13

14

Tamže, s. 218 – 229.
Viac k tejto problematike DOLNÍK, Juraj: Slovenčina ako materinský vz. cudzí jazyk.
In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 13 – 25.
PEKAROVIČOVÁ, Jana: Lingvokultúrna koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka
na pozadí teórie profesora Juraja Dolníka. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 523 – 532.
Tamže.
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Obr. 2: Krížom-krážom. Slovenčina B2, s. 93

Dialóg Na zdravie!15 je vtipným pokračovaním situácie v reštaurácii
(nespokojný hosť Róbert). Vtipný text je ideálnym vstupným materiálom k novej gramatickej téme. Študent sa zabáva na obsahu a gramatika nie je predmetom aktivity, ale jej nástrojom. Na podobnom
princípe zábavy (a zanietenej súťaživosti), pri ktorej študent zabúda,
že sa učí, sú postavené i vyučovacie procesy založené na tzv. gamifikácii16. Odporúčaným typom obsahovo zameraného textu je podľa M.
15

16

KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – TICHÁ, Hana – IVORÍKOVÁ, Helena
– MOŠAŤOVÁ, Michaela – KRCHOVÁ, Zuzana – TICHÁ, Hana: Krížom-krážom.
Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 90.
Viac k problematike napríklad: KAPP, Karl M.: The gamification of learning and
instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San
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Valkovej aj tzv. personalizovaný text. Rešpektuje diapazón záujmov
cieľovej skupiny, mal by pozitívne odpovedať na otázku: Prečítal by si
študent tento text so záujmom? Text by mal dať priestor na vyjadrenie
jeho názoru, na komentovanie jeho osobného alebo pracovného života, priestor na veselú príhodu. V 7. lekcii metodickej príručky otvára
tému tvorenia préterita verb (rozumieť, stretnúť, niesť, byť, ísť, jesť) čítanie veselej príhody z dovolenky v Ríme.
Boli sme v Ríme v Taliansku. Išli sme na pizzu, ale nerozumeli sme po
taliansky, hovorili sme po anglicky. Čašník, bohužiaľ, nerozumel po anglicky, a preto sme sedeli a diskutovali po slovensky, ako si objednáme
jedlo. Čašník išiel preč a o chvíľu niesol slovenský jedálny lístok. Prečo?
Bol Slovák zo Žiliny.
Videl, že sme Slováci, a preto si sadol k nám na 5 minút. Bol šťastný, že
stretol slovenských turistov. Sedeli sme tam tri hodiny a zabudli sme na
čas.17

Súčasťou gramatickej strany s tabuľkou slovies v préterite je aj posluchové cvičenie tematicky inšpirované doterajšími dialógmi lekcie.
R. Kamenárová zvolila stratégiu implementácie nových foriem verb
v préterite do textu plného známych faktov a doteraz preberaných
verb z iných konjugačných tried. Neupriamuje pozornosť študentov
na tabuľku plnú nových, neznámych foriem slovies, ale tieto prezentuje v rámci textu už osvojenou gramatikou, čím študenta pozitívne
motivuje k práci s úlohou a k povšimnutiu nového gramatického javu
a jeho následného zatriedenia. Zvýraznili sme nové tvary verb.
Piatok trinásteho
Johanna dnes ráno zaspala. Budík zvonil dvakrát, ale ona spala ďalej. Bola
veľmi unavená, lebo včera večer nemohla zaspať. Neraňajkovala, iba pila

17

Francisco : Pfeiffer, 2012. Dostupné na: http://books.google.sk/books/about/The_
Gamification_of_Learning_and_Instruc.html?id=M2Rb9ZtFxccC&redir_esc=y.
KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena – MOŠAŤOVÁ, Michaela: Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2018, s. 246.
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minerálku. Autobus meškal a ona prišla neskoro na seminár. Nemala hotový referát, objednala iba knihy v knižnici. S Mariannou potom išla do
bufetu, dali si sendvič a silnú kávu. Johanna zabudla, že študijné oddelenie
je otvorené iba doobeda. Potom išla do knižnice. Dve knihy boli požičané a tretiu mohla čítať iba v študovni. Johanna si nemohla odkopírovať článok, lebo kopírka bola pokazená. Zabudla na stretnutie s Barbarou
z Nemecka a meškala aj na stretnutie s Róbertom. Róbert na ňu čakal
v reštaurácii, sedel a čítal noviny. Johanna si nemyslela, že piatok trinásteho je taký hrozný deň.18

Zahrievacie aktivity (warm up)
V novej publikácii Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1
autorky kladú dôraz aj na tzv. zahrievacie alebo prípravné aktivity,
ktoré sú zamerané obsahovo. I keď sú primárne využívané ako isté
lexikálne intro k téme lekcie, sú tiež platformou, ktorá slúži i pre gramatické účely. Napríklad v lekcii 119 sa odporúča jednoduché imitovanie sebaprezentácie lektora (Dobrý deň, volám sa..., som váš učiteľ.
Moja krajina sa volá Slovensko (Ukáže na mape na Slovensko). Som
zo Slovenska). Študenti tu vnímajú gramatiku implicitne vo frázach na
tabuli, reagujú na otázky na kartičkách (v 2. os. sg.), netreba v tejto lekcii vysvetľovať konjugáciu, deklináciu, študenti mechanicky opakujú
frázy a nie sú zaťažení vedomým pomenovávaním gramatických javov.
V lekcii 820 dochádza v zahrievacej aktivite k prvému kontaktu s lokálom. Študenti opisujú svoju/štandardnú/ideálnu kanceláriu. Učiteľ pomáha študentom vytvárať formy lokálu v jednoduchej aktivite, píše ich
na tabuľu do stĺpcov podľa pádovej prípony (vo firm-e, na obed-e, na
18

19

20

KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena – MOŠAŤOVÁ, Michaela – KRCHOVÁ, Zuzana – TICHÁ, Hana: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 247.
KAMENÁROVÁ, Renáta – ŠPANOVÁ, Eva – ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena – MOŠAŤOVÁ, Michaela: Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 7.
Tamže, s. 121.
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stol-e – v miestnost-i, v kancelári-i a i.), čím naznačuje fázu systematizácie nových gramatických javov. Práve za touto spontánnou aktivitou
nasleduje fáza vedomého učenia sa.

„Minikontext“ alebo zmysluplné syntagmy
Novinkou na gramatických stranách R. Kamenárovej v novom vydaní učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018) je aj prezentovanie
gramatických javov na krátkych modelových textoch21 (obr. 3), ktoré
obsahovo korešpondujú s témou lekcie a zároveň na opise praktickej
komunikačnej situácie demonštrujú nové gramatické javy prakticky
v reálnych situáciách. Sú koncipované i ako posluchové cvičenia.

Obr. 3: Krížom-krážom. Slovenčina A1, s. 96

Odporúčanými postupmi komunikatívneho výkladu gramatiky sú
aj tzv. minimálne kontexty alebo aspoň zmysluplné syntagmy22, ktoré nahradia klasické tabuľkové formy prezentácie deklinácie všetkých
vzorov spolu doplnením do jednotnej štruktúry viet, napríklad: N: To
je..., G: Idem z/do..., D: Idem k..., L: Hovorím o... / Som v/na..., I: Stretneme sa s / pred...

21
22

Tamže, s. 20.
HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla: Nové deklarační vzory a postupy v komunikativní
výuce češtiny jako cizího jazyka. In: Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků
(včetně češtiny pro cizince). Praha : Ústav jazykové a odborné přípravy UK, 2015,
s. 42 – 54.
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Zjednodušenie gramatických tabuliek
Z hľadiska komunikatívno-pragmatického prístupu prehodnotila autorka gramatických strán R. Kamenárová aj počet vzorov, ktoré sú relevantné pre študenta na úrovni A1. Do druhého doplneného a prepracovaného vydania učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018)
vybrala vzhľadom na lexikálne minimum tejto úrovne najpočetnejšie
zastúpené vzory: žena, plán, stanica, muž a mesto. Gramatická tabuľka
(obr. 4a) s prehľadom menšieho počtu vzorov je didakticky prehľadnejšia a menej demotivujúca. Vzhľadom na didaktický zámer je výber vzorov a rodovo silných prípon v súlade s kontextom komunikatívno-pragmatického prístupu. Ako uvádza aj M. Hrdlička, na rozdiel od lineárnej lingvistickej gramatiky „didaktická gramatika, mající v důsledku
nezbytného zohledňování úrovně komunikační kompetence uživatele
charakter spirálovitý (cyklická prezentace klíčových gramatických kategorií a jevů, odstupňovaná náročnost učiva, odlišná míra realizovaného záběru popisu), představuje v podstatě jejich upravenou podobu
vycházející vstříc variantním potřebám vyučovací praxe.“23

Obr. 4a: Krížom-krážom. Slovenčina A1, s. 29

Po dostatočnom osvojení si tejto problematiky odporúča R. Kamenárová odprezentovať študentom zjednodušenú tabuľku so 6 základnými vzormi (obr. 4b).

23

HRDLIČKA, Milan: O didaktické gramatice. In. Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk
v súvislostiach. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 29 – 30.
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Obr. 4b: Krížom-krážom. Slovenčina A1, s. 29

Obrázková gramatická definícia
V jazykovo heterogénnych skupinách študentov, najmä ak ide o Neslovanov, neslovakistov, sa osvedčilo i grafické znázornenie gramatickej
definície. Prezentovanie gramatiky týmto spôsobom (obr. 5a, 5b) je
veľmi efektívne napríklad pri nominatíve plurálu mužskoosobových
maskulín, v páde bohatom na gramatické morfémy -i, -ia, -ovia, kde
dochádza i k presahom v rámci príslušnosti k vzoru, napríklad: muž/
muži – otec/otcovia, Miško/Miškovia, ale hosť/hostia, kolega/kolegovia – futbalista/futbalisti. Primárnym cieľom je správne použitie tvaru
substantíva v komunikačnej situácii, nie znalosť príslušnosti k danému
vzoru. Práve v nominatíve plurálu je znalosť tejto príslušnosti pri daných maskulínach paradoxne mätúca. Vizualizácia gramatického pravidla či javu podľa nás korešponduje s konštatovaním M. Hrdličku, „že
je didaktická gramatika orientovaná výrazně prakticky, pragmaticky,
že usiluje o srozumitelnost výkladu, o přehlednost, o naučitelnost i pro
nefilologicky zaměřeného uživatele“24. Ako zároveň dodáva, najmä pre
neslovanských hovoriacich, je možné pripodobňovať výklad niektorých gramatických kategórií (slovesný vid) k filmu alebo fotografii25
alebo aplikovať tzv. signálnu gramatiku, ktorou sa zaoberali S. Škodo-

24
25

Tamže, s. 31.
Tamže.
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vá a B. Štindlová26 a ktorá popisuje jazykový systém „prostřednictvím
grafických prostředků (kurzíva aj.), symbolů (šipka aj.), vizuálních metafor, facilitátorů i signálních slov (např. po příslovci včera následuje
préteritum)“27. Uvádzame príklad obrázkovej gramatickej definície H.
Ľos Ivoríkovej.

Obr. 5a:
Krížom-krážom. Metodická
príručka – slovenčina A1,
s. 134

Obr. 5b:
Krížom-krážom.
Metodická príručka
– slovenčina A1,
s. 134

Sémantizácia výkladu gramatiky
Častým problémom pri výklade deklinácie je skloňovanie neživotných
maskulín podľa vzoru plán (dub) v genitíve singuláru, pri tvorení ktorého si musí študent správne osvojiť použitie sufixu -u alebo -a. Aj preto R. Kamenárová štatisticky vyhodnotila substantívne vzory28. Práve
26

27
28

ŠKODOVÁ, Svatava – ŠTINDLOVÁ, Barbora: Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnicích cizích jazyků. In: Eurolitteraria a Eurolingua. Kreativita
v literatuře a jazyce. Liberec : Technická univerzita, 2008, s. 307 – 314.
Tamže.
KAMENÁROVÁ, Renáta: Substantívne vzory a deklinačný systém v slovenčine z lingvodidaktického hľadiska. In: Studia Academica Slovaca 44. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2015, s. 197 – 217.
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vzhľadom na vyšší výskyt pádovej prípony -u vzoru plán v porovnaní
so vzorom dub (dub-a) došlo v prvom vydaní učebnice Krížom-krážom. Slovenčina A1 k zmene vzoru z pôvodného dub na plán. Ide tu
o reakciu nielen na frekvenciu výskytu daného vzoru, ale i na frekvencie výskytu jednotlivých vzorov, na ktoré poukazuje P. Žigo29. Napriek
zmene vzorov (dub – plán), ktorá korešponduje s komunikačno-pragmatickým prístupom, bolo potrebné vypracovať prehľadnú tabuľkovú
pomôcku na úrovni A2 (obr. 6). R. Kamenárová na základe doterajších
výskumov i svojej výskumnej činnosti vypracovala tabuľku založenú
na sémantizácii výkladu podľa príslušnosti jednotlivých lexém k istej
skupine substantív, ktorá napomáha rýchlejšiemu osvojeniu správnych
pádových prípon prídavných mien – podľa ich významu (materiáliá,
abstraktá, pomenovania častí ľudského tela, častí dňa / týždňa / roka),
pôvodu (cudzie) či spôsobu vzniku (odvodené)30. Keďže neexistuje
jednoznačné pravidlo o použití pádovej prípony -a alebo -u, sprostredkovanie gramatiky touto formou pomôže študentovi pri osvojení si
správnych tvarov aspoň niektorých skupín substantív a následne v ich
správnom použití v bežných komunikačných situáciách.
P. Žigo spresňuje, že v skupine abstraktných maskulín sa nachádzajú aj slová, ktoré sú vlastne deverbatívami (let, beh, skok), a to i v prípade zložených slov, kde je druhá časť slova deverbatívom (teplomer,

29

30

P. Žigo odkazuje na výskum V. Benka, J. Hašanovej a E. Kostolanského, ktorí zistili,
že podľa vzoru plán sa ohýba viac neživotných maskulín (64,76 %). Pozri: BENKO,
Vladimír – HAŠANOVÁ, Jana – KOSTOLANSKÝ, Eduard: Počítačové spracovanie
slovenského jazyka. Časť. 1. Morfológia podstatných mien. Bratislava : Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského, 1998. Téme sa venovala aj MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia koncoviek -a, -u v genitíve singuláru substantív vzoru dub. In: Varia
16. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 321 – 332.
KAMENÁROVÁ, Renáta: Substantívne vzory a deklinačný systém v slovenčine z lingvodidaktického hľadiska. In: Studia Academica Slovaca 44. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2015, s. 197 – 217. R. Kamenárová tiež vyčleňuje v rámci lexiky na
úrovni A1 jednoslabičné konkréta byt, pár, vchod, hrad, kvet, sad, rad alebo už spomínané zložené slová kávovar, časopis, mrakodrap a životopis a iné, napríklad záves,
tovar, preukaz.
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Obr. 6: Krížom-krážom. Slovenčina A2, s. 86.

guľomet, vodovod). Zároveň uvádza, že slová typu list, súd, hlas, stoh,
pot, rok, čas, pluk, mráz, strom, hmyz, trh a i. sú z hľadiska pôvodu
v slovanských jazykoch takými istými deverbatívami, ako slová typu
let, skok, beh, krik, vrh, úkryt a pod.31 Pre potreby lingvodidaktickej
praxe na úrovni A2 je však etymologický výklad skupiny slov list, súd,
hlas atď. náročnejším postupom. Sám autor to komentuje: „Na pozadí
týchto príkladov môže celkom oprávnene vzniknúť námietka, že používateľom jazyka v jazykových príručkách nemožno vysvetľovať etymológie týchto tvarov. Nie je to ani potrebné, dôležitejšie je, aby si to
uvedomovali autori kodifikačných zásad a uplatnili ich aj v metodickej
oblasti vyučovania jazyka.“32
Ako je uvedené aj v tabuľke R. Kamenárovej (obr. 6), pre potreby
úrovne A2 do nej zaradila len lexikálne relevantné maskulína let, resp.
výlet, rok/ teplomer33.

31

32

33

P. Žigo dáva do pozornosti aj jednoslabičné slová dom, dym, med, mak, vrch (pôvodné u-kmene). Komunikačne sú pre nás relevantné slová dom a med.
ŽIGO, Pavol: Variantnosť koncoviek -a/-u v genitíve singuláru neživotných maskulín.
Kultúra slova, 47, 2013, č. 1, s. 9.
Ako dvojtvar roka / roku, teplomera / teplomeru.
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Dopĺňacie tabuľky a definície
Podľa J. Valkovej majú v procese osvojenia si gramatických javov dôležitú úlohu aj tzv. „nezávislé úkoly, při nichž se studující snaží o dosahování
cíle bez bezprostřední pomoci učitele. Patří sem úkoly s doplňováním
informací vyvozováním či na základě názoru.“34 Aj tento typ úloh je zastúpený v sérii učebníc Krížom-krážom A1 – B2 a v novej metodickej
príručke. Posilňujú autonómnosť študenta, pozitívne ho motivujú, keď
vedú študenta k poznaniu, že viaceré gramatické javy či pravidlá si dokáže jednoducho vydedukovať sám. Uvádzame jednoduchý príklad cvičení (obr. 7a, 7b), v ktorých si študenti sami vytvoria systémovú tabuľku
s prehľadom gramatického javu (préteritum) či tvorenia čísloviek.

Obr. 7a: Krížom-krážom. Slovenčina A1, s. 118

Obr. 7b: Krížom-krážom. Slovenčina A1, s. 32

34

VALKOVÁ, Jarmila: Gramatika v komunikačním přístupu. In: Gramatika ve výuce
a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Ústav jazykové a odborné
přípravy UK, 2015, s. 218 – 229.
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Záver
Komunikatívne vyučovanie a najmä efektívne a tvorivé sprostredkovanie gramatiky sú neustálou výzvou pre každého učiteľa slovenčiny
ako cudzieho jazyka. V tomto príspevku sme sa snažili otvoriť tému
didaktizovania výkladu gramatiky formou komunikatívnej či didaktickej gramatiky. Predstavili sme niekoľko konkrétnych príkladov lingvodidaktických prístupov k niektorým gramatickým javom prezentovaným v rámci série učebníc Krížom-krážom A1 – B2 a najmä v novej
publikácii Krížom-krážom. Metodická príručka – slovenčina A1 (2018).
Vzhľadom na šírku problematiky a rozsah príspevku sme sa sústredili
len na vybrané gramatické javy, ktoré si v lingvodidaktickej praxi zasluhujú najväčšiu pozornosť. Veríme, že príspevok bude aspoň malou
inšpiráciou pre učiteľov a povzbudí ich k prehodnoteniu prístupu pri
výklade gramatických javov slovenského jazyka cudzincom.
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Anotovanie chýb
v korpuse písaných textov študentov
učiacich sa slovenčinu
ako cudzí jazyk
Michaela Mošaťová

Abstract

The annotation of errors in a corpus of written texts produced by students learning
Slovak as a foreign language
This paper looks at the description and reasoning behind the concept of an error
tagset, i.e., a set of error markers designed within the process of the formation of an
acquisition corpus composed of written texts produced by students learning Slovak
as a foreign language within the ERRKORP project. This is a joint research project
involving Studia Academica Slovaca from Comenius University’s Faculty of Arts and
the Slovak National Corpus of the Ľ. Štúr Institute of Linguistics. The designed error
markers specify individual errors in texts, i.e., the differences between original word
forms in written texts produced by students and correct forms corrected by annotators
in the process of manual annotation. The annotated texts will then be further processed
in a corpus which will enable them to be used for further research into the process of
learning Slovak as a foreign language in the project’s next stage.
Keywords: language errors, learner corpus, Slovak language, tagging, annotation

Úvod
V príspevku chceme venovať pozornosť opisu a zdôvodneniu výberu chybových značiek navrhnutých pre projekt s názvom ERRKORP.
Ide o spoločný vedecko-výskumný projekt centra Studia Academica
Slovaca Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďa322

Michaela Mošaťová

lej SAS) a Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ.
Štúra SAV v Bratislave (ďalej SNK), ktorého cieľom je: 1) vybudovať
akvizičný korpus písaných textov cudzincov učiacich sa slovenčinu
ako cudzí/druhý jazyk (ďalej SakoCJ), 2) na základe korpusu a korpusových nástrojov analyzovať chyby, ktoré sú v textoch prítomné, a 3)
načrtnúť procesy učenia sa SakoCJ na pozadí koncepcie medzijazyka
alebo prechodného jazyka (angl. interlanguage). Termín interlanguage
sa vymedzuje ako istý vyvíjajúci sa, aproximatívny „jazykový“ systém,
tvorený sčasti jazykovým systémom L1 a sčasti systémom cieľového
jazyka (L2)1. Charakterizovaný je procesom progresu a sústavnej rekonštrukcie smerom k jazyku L2.
Pri príprave korpusu písaných textov študentov učiacich sa SakoCJ
boli pre nás podnetnými existujúce akvizičné korpusy blízkych slovanských jazykov, najmä češtiny2, ale aj angličtiny3 a nemčiny4.
1

2

3

4

MOŠAŤOVÁ, Michaela: Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku v pripravovanom akvizičnom korpuse. In: Studia Academica Slovaca 47. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 347. Viac k termínu v týchto prácach: SELINKER, Larry:
Interlanguage. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10,
1972, s. 209 – 231; CORDER, Stephen Pit: The significance of learner’s errors. Oxford :
Oxford University Press, 1981.
ŠEBESTA, Karel – BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠORMOVÁ, Kateřina – ŠTINDLOVÁ, Barbora – HRDLIČKA, Milan – HRDLIČKOVÁ, Tereza – HANA, Jiří – PETKEVIČ, Vladimír – JELÍNEK, Tomáš – ŠKODOVÁ, Svatava – POLÁČKOVÁ, Marie – JANEŠ, Petr – LUNDÁKOVÁ, Kateřina – SKOUMALOVÁ, Hana – SLÁDEK,
Šimon – PIERSCIENIAK, Piotr – TOUFAROVÁ, Dagmar – RICHTER, Michal –
STRAKA, Milan – ROSEN, Alexandr: CzeSL-SGT: korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací, verze 2 z 28. 7. 2014. Praha : Ústav Českého
národního korpusu FF UK, 2014. Dostupné na: http://www.korpus.cz.
GRANGER, Sylviane – DAGNEAUX, Estelle – MEUNIER, Fanny – PAQUOT,
Magali: International Corpus of Learner English v2 (Handbook + CD-Rom). Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2009.
REZNICEK, Marc – LÜDELING, Anke – KRUMMES, Cedric – SCHWANTUSCHKE, Franziska – WALTER, Maik – SCHMIDT, Karin – HIRSCHMANN,
Hagen – ANDREAS, Torsten: Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau und Annotationen Version 2.01. Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2012. Dostupné na:
https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/
forschung/falko/FalkoHandbuchV2/view. [2019-03-18].
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Charakteristike a pozadiu vzniku projektu sme sa už detailnejšie
venovali na inom mieste5; v tomto príspevku chceme predstaviť náš
návrh anotačného tagsetu, ktorý používame pri ručnej anotácii písaných textov. Anotáciu chápeme ako priraďovanie príslušnej značky
(tagu) konkrétnej chybe vyskytujúcej sa v texte6, v našom projekte ide
o anotáciu vykonávanú manuálne.

Klasifikácia anotačných značiek
Pri tvorbe samotného súboru anotačných chybových značiek sme sa
inšpirovali najmä prácami S. Pita Cordera7, C. Jamesa8, štúdiami českých autorov, najmä K. Šebestu, S. Škodovej a B. Štindlovej9, R. Kotkovej10 a anotačným tagsetom korpusu CzeSL-SGT-cs11.
Pri anotácii jazykového materiálu uplatňujeme kombináciu dvoch
anotačných prístupov.

5

6

7

8

9

10

11

MOŠAŤOVÁ, Michaela: Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku v pripravovanom akvizičnom korpuse. In: Studia Academica Slovaca 47. Bratislava : Univerzita
Komenského, 2018, s. 344 – 350.
ŠEBESTA, Karel – ŠKODOVÁ, Svatava a kol.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 39. Dostupné na: http://akces.ff.cuni.cz/
system/files/ce%C5%A1tina%20-%20c%C3%ADlov%C3%BD%20jazyk.pdf.
CORDER, Stephen Pit: Error Analysis and Interlanguage. Oxford : Oxford University Press, 1981.
JAMES, Carl: Errors in Language Learning and Use. London – New York : Longman,
1998.
ŠEBESTA, Karel – ŠKODOVÁ, Svatava a kol.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012. Dostupné na: http://akces.ff.cuni.cz/
system/files/ce%C5%A1tina%20-%20c%C3%ADlov%C3%BD%20jazyk.pdf.
KOTKOVÁ, Radomila: Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským. Praha : Univerzita Karlova, 2017.
Dostupné na: http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/2014-czesl-sgt-cs.pdf. Taktiež pozri prácu ŠKODOVÁ, Svatava – ŠTINDLOVÁ, Barbora – ROSEN, Alexandr – JELÍNEK, Tomáš – VIDOVÁ HLADKÁ, Barbora: Příručka k morfologické anotaci textů
nerodilých mluvčích češtiny. Verze 1.0, 17. 1. 2019 – dostupné na: http://utkl.ff.cuni.
cz/~rosen/public/2018_prirucka_morfologicke_anotace.pdf.
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1. V prvom rade vychádzame z lingvistickofunkčnej typológie, ktorá spočíva v tom, či chyba, ktorá sa vyskytuje v písanom texte, je:
a) na úrovni jedného segmentu – týka sa jednej grafémy, diakritického znamienka alebo aj interpunkčného znamienka a spravidla ide o chybu na ortografickej alebo foneticko-fonologickej
rovine jazyka,
b) na úrovni časti slova – takto identifikovateľné chyby sa vyskytujú najčastejšie v prípade gramatickej relačnej morfémy alebo
derivačnej morfémy (prefixálnej alebo sufixálnej) alebo v prípade tvarotvornej bázy, ide teda o chyby týkajúce sa morfologickej
alebo derivatologickej roviny jazyka,
c) na úrovni slova – ide najmä o chyby týkajúce sa lexikálno-sémantickej a štylistickej roviny jazyka, ale v niektorých prípadoch aj o morfosyntaktickú rovinu jazyka (chýbajúce auxiliárne
verbá, reflexívne pronominá pri reflexívach tantum),
d) na úrovni slovného spojenia v rámci jednej vety – ide zvyčajne
o chyby morfosyntaktické (nesprávna kongruencia, nesprávna
valencia, nesprávny slovosled – najmä enklitík), ale aj lexikálne
(nesprávne použitie fráz a frazeologizmov),
e) na úrovni textu – takéto chyby presahujú rámec vety: ide
o chyby nadvetnej, štylistickej alebo pragmalingvistickej povahy
(štylisticky nevhodné výrazy, chybne použité textové konektory
a pod.).
Osobitné značky sme sa snažili zvoliť pre všetky relevantné jazykové segmenty, ktoré sú zasahované chybami a ktoré sú relevantné
aj pri ďalšom výskume v oblasti lingvodidaktiky, napr. comma pre
čiarku, char pre grafému, quant pre slabičnú dĺžku/dĺžeň, word pre
foneticky vymedziteľné slovo, phrase pre frázu (porov. tabuľky nižšie).
2. Väčšinu chýb zároveň hodnotíme aj v kontexte povrchovej typológie, podľa ktorej sa každá chyba realizuje ako jedna z troch možností:
a) vynechanie alebo absencia (omission),
b) pridanie (addition),
c) nahradenie alebo substitúcia (substitution) istého segmentu
(grafémy, morfémy, slova a pod.).
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Anotačné značky sú teda zvyčajne zložené z dvoch údajov: 1) z informácie, ktorej časti anotovaného písaného textu sa chyba týka (samostatnej grafémy, diakritického znamienka, slova, slovného spojenia
a pod.), a 2) z informácie, ako sa chyba formálne prejavuje (vynechanie, redundancia alebo substitúcia). V rámci povrchovej typológie používame jednu z nasledujúcich troch značiek: 0, 1 alebo subst, napr. ak
je v texte redundantné slovo (✴cestujem s vlakom – cestujem vlakom),
použijeme značku word1. Ak isté slovo chýba (✴opýtal ma – opýtal sa
ma), uplatníme značku word0, a ak študent v texte použil nevhodné
slovo, miesto ktorého máme v slovenčine inú lexému (✴idem do lekára
– idem k lekárovi), anotujeme takúto chybu značkou substword.
Napriek uvedenému sme sa však niektoré potenciálne možné kombinácie rozhodli do anotačného tagsetu nezaradiť v dôsledku ich nulovej alebo nízkej textovej frekvencie: takou nezaradenou značkou je
napr. substcomma (hoci tagset obsahuje značky comma0 a comma1),
keďže takýto typ chýb sa pri testovacom anotovaní nevyskytoval. Pri
chybách v gramatických relačných morfémach sme upustili od rozlišovania troch možností – morph1, morph0 a substmorph – a rozhodli sme sa použiť iba jedinú značku morph. Dôvodom je to, že nulová relačná morféma sa v morfológii považuje za pozitívne vyjadrenie
morfémy (muž-0, cukráreň-0, žien-0), a preto aj prípady redundancie či
absencie morfémy v takýchto prípadoch (napr. ✴Vidím muž namiesto
Vidím muža) považujeme za substitúciu morfémy. V porovnaní s anotačným tagsetom vytvoreným pre akvizičný korpus češtiny nerodených hovoriacich CzeSL-SGT, kde anotátori pri chybovej značke používajú aj explicitné označenie jednej z piatich lingvistických domén
(ORT, MPHON, MORPH, SYN alebo LEX), považujeme za dostatočné
špecifikovať pri anotácii iba konkrétne lingvistické kategórie alebo javy,
napr. negácia neg, čiarka comma a pod. (autori príručky morfologickej
anotácie pre CzeSL-SGT používajú v tomto zmysle termín rysy)12.

12

Porovnaj ŠKODOVÁ, Svatava – ŠTINDLOVÁ, Barbora – ROSEN, Alexandr – JELÍNEK, Tomáš – VIDOVÁ HLADKÁ, Barbora: Příručka k morfologické anotaci textů
nerodilých mluvčích češtiny. Verze 1.0, 17. 1. 2019, s. 3 – dostupné na: http://utkl.
ff.cuni.cz/~rosen/public/2018_prirucka_morfologicke_anotace.pdf.
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Chyby na úrovni jedného segmentu
V tabuľke 1 uvádzame konkrétny prehľad značiek špecifikujúcich druhy chýb na úrovni jedného segmentu.
Tabuľka 1 Anotačné značky pre chyby na úrovni jedného segmentu

13

Značka

Charakteristika

Príklady13

char0

graféma chýba

prtože (pretože); s študentom
(so študentom)

char1

graféma navyše

súčastne (súčasne)

charmeta

zámena grafém idúcich
bezprostredne po sebe

Sbrsko (Srbsko)

substvow

zámena vokálu

meso (mäso); piatek (piatok);
piesnička (pesnička); diesať
(desať)

substcons

zámena konsonantu

lyba (ryba); yazyk (jazyk); chudba
(hudba); Atlantic (Atlantik)

substdiph

zámena diftongu

pátek (piatok); kvoň (kôň)

cap0

veľké písmeno chýba

ministerstvo financií SR
(Ministerstvo financií SR)

cap1

veľké písmeno navyše

Minister financií (minister
financií); Európska Únia
(Európska únia)

quantbase0 kvantita chýba v kmeni

krasný (krásny); priznam
(priznám)

quantbase1 kvantita navyše v kmeni

výsoký (vysoký)

quantpref0

prinos (prínos)

kvantita chýba
v predpone

V zátvorkách za chybovým príkladom uvádzame správny/opravený výraz.
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quantpref1

kvantita navyše
v predpone

prénos (prenos)

quantsuf0

kvantita chýba v prípone

novy (nový); tuto osobu (túto
osobu)

quantsuf1

kvantita navyše v prípone krásný (krásny)

y1

zámena i – y

medzynárodný (medzinárodný)

y0

zámena y – i

sir (syr)

substchar

zámena znakov

jedlo. Ktoré sa volá (jedlo, ktoré
sa volá)

caron0

mäkčeň chýba

student (študent)

caron1

mäkčeň navyše

več (vec); ďesať (desať)

comma0

čiarka chýba

Ahoj Jana (Ahoj, Jana); Nebol
som tu preto neviem (Nebol som
tu, preto neviem)

comma1

čiarka navyše

V prípade zlého počasia, pôjdeme
do múzea (V prípade zlého
počasia pôjdeme do múzea)

dot0

bodka chýba

13 januára 2016 (13. januára
2016)

dot1

bodka navyše

v 2014. roku (v roku 2014)

hyph0

spojovník chýba

krížomkrážom (krížom-krážom)

hyph1

spojovník navyše

rímsko-katolícky
(rímskokatolícky)

defword

tri a viac zámen znakov
v slove (v koreni) naraz
– s výnimkou chybnej
diakritiky

samuslina (zmrzlina)

defdiacr

tri a viac chýb
v diakritike

paťnast (pätnásť); dolezity
(dôležitý)
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K chybám na úrovni jedného segmentu zaraďujeme primárne ortografické chyby (nevhodne použité mäkčene, veľké písmená, zle použité
vokály a pod.). Samostatne sme pre ďalšiu analýzu vyčlenili nasledujúce označenia chýb, ktoré sú v slovenskom jazyku značne frekventované: zámena vokálu, zámena konsonantu aj zámena diftongu. O zámene vokálu hovoríme vtedy, ak mal byť správne použitý vokál, avšak
namiesto neho je použitý diftong alebo iný vokál, napr. ✴diesať – desať.
Pre kvantitu vokálov a slabičného r, l, čo je v prípade cudzincov jedna
z lingvodidakticky najkomplikovanejších, ako aj časovo najnáročnejších oblastí pri učení sa SakoCJ, sme uplatnili tri rôzne značky:
kvantita v prefixe quantpref, kvantita v sufixe (= relačnej morféme)
quantsuf a kvantita v „báze“ quantbase. Bázou tu chápeme kmeň slova, teda to, čo zostane z gramatického tvaru, ak odtrhneme gramatickú relačnú morfému a derivačný prefix (patrí sem teda aj tematická morféma slovies), napr. ✴zá-hraníčn-ý – za-hraničn-ý, ✴o-česá-m
– o-češe-m. Takto chceme neskôr efektívnejšie analyzovať prípady, kedy
dochádza k chybám v derivačných predponách, kedy v gramatických
príponách a kedy v báze.
Značka defword pokrýva prípady, keď je v slove toľko zámen
grafém, že dochádza až k nezrozumiteľnosti daného slova, k jeho defektnosti, napr. ✴prrdnoska – prednáška. Značka defdiacr sa pri testovacích anotáciách ukázala ako zmysluplná, keď sú v slove minimálne
tri ortografické chyby, ale aj napriek absencii diakritických znamienok je zachovaná zrozumiteľnosť slova (napokon, súčasná písomná
komunikácia – čety, esemesky, statusy na sociálnych sieťach, ale aj
e-maily – je nesporne živým dôkazom podobného a bezproblémového používania takýchto jazykových jednotiek aj v prípade rodených
hovoriacich). Je to pomerne častý jav typický pre rané štádium učenia
sa SakoCJ.

Chyby na úrovni jednej morfémy alebo jedného slova
Tabuľka 2 zobrazuje prehľad značiek na úrovni jednej morfémy alebo
jedného slova.
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Tabuľka 2 Anotačné značky pre chyby na úrovni jednej morfémy alebo
jedného slova
Značka

Charakteristika

Príklady

word0

slovo chýba

opýtal ma (opýtal sa ma); ja
začala študovať (ja som začala
študovať); Vážená, posielam
Vám... (Vážená pani ???,
posielam Vám...)

word1

slovo navyše

píšem s perom (píšem perom);
Ja sa volám Eva a ja študujem
slovenčinu (Volám sa Eva
a študujem slovenčinu)

substword zámena celého slova

morph

tajná vôňa (tajomná vôňa);
prezentovať parfum (darovať
parfum); idem do fakulty
(idem na fakultu)

zámena gramatickej morfémy z galérii (z galérií); dám
svojím kamarátkam (svojim)

substderiv zámena derivačnej morfémy

historitické (historické); zvariť
obed (uvariť)

num

zámena čísla

koláč s ovociami (koláč
s ovocím); ryža sú na tanieri
(ryža je na tanieri)

alt

chyba v alternácii

čašníki (čašníci); lístoky
(lístky); pesa (psa); v ruce (v
ruke); vlaci (vlaky); plakám
(plačem)

asp

chyba v aspekte

budem prísť (prídem)

temp

chyba v čase

zavolal, že o dva dni musel
(musí) odísť

defmorph

chyba v gramatickej morféme všetkiech (všetkých); izboj
(prípady, ak ide o použitie
(izbou)
gramatickej prípony
neexistujúcej v existujúcich
paradigmách v súčasnom
slovenskom jazyku)
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Značka substword slúži na označkovanie takých typov chýb, pri
ktorých ide o zámenu slova na základe formálnej podobnosti slov alebo o zámenu sémantiky a často ide o prejav medzijazykovej homonymie. Podobným prípadom na úrovni derivačnej morfémy sú chyby,
ktoré označujeme značkou substderiv. Značka defmorph má svoje
opodstatnenie vtedy, ak študent použil takú gramatickú morfému,
ktorá sa vôbec nevyskytuje v príslušnej paradigme daného slovného
druhu (ide skôr opäť o interferenciu z jeho jazyka L1 alebo z iného
jazyka, ktorý študent ovláda).

Chyby na úrovni slovného spojenia v rámci jednej vety
Všetky značky uvedené v tabuľke 3 používame na označenie takých
chýb, ktoré zasahujú isté nadslovné úseky vety, teda anotátor značkuje
celé sekvencie slov, ktorých sa oprava týka (pozri aj tabuľku 7).
Tabuľka 3 Anotačné značky pre chyby na úrovni slovného spojenia v rámci
jednej vety
Značka

Charakteristika

Príklady

order

chyba v slovoslede

Tu v minulosti nachádzalo sa
veľa parkov (Tu sa v minulosti
nachádzalo veľa parkov)

congr

chyba v kongruencii

veľa ľudí boli (veľa ľudí bolo), päť
študentov majú (päť študentov má)

dep

chyba v syntaktickej
závislosti inej ako
kongruencia (chyba
vo valencii slovesa,
predložkové väzby)

opýtam sa kamarátku (opýtam sa
kamarátky); idem na fakulte (idem
na fakultu); deväť študenti prišlo
(deväť študentov prišlo)

neg

chyba v negácii

nie budem (nebudem), nikto prišiel
(nikto neprišiel)

space

chyba v delení slov

na príklad (napríklad)
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Vzhľadom na typologické vlastnosti slovenčiny patrí k frekventovaným chybám na všetkých jazykových úrovniach najmä problematika slovosledu (najmä pozície enklitík), kongruencie a dependencie.
Pri kongruencii congr ide o chyby v nesprávnej zhode kongruentného atribútu s nadradeným substantívom (v rode, čísle a páde), chyby
v zhode predikátu so subjektom a pod., napr. ✴Mama varí a ja sedí
– Mama varí a ja sedím; ✴v nového dome – v novom dome; ✴brat bola
unavený – brat bol unavený; ✴nepoznám tá ženu – nepoznám tú ženu.
Značkou dep označujeme všetky prípady chybnej valencie s verbom
alebo s prepozíciou (✴zaujímam sa o politike – zaujímam sa o politiku,
✴chlieb s maslo – chlieb s maslom), ďalej prípady zlého použitia substantíva po číslovkách 5 a viac a po kvantitatívnych výrazoch (✴osem
študenti má – osem študentov má, ✴veľa ľudia robí – veľa ľudí robí).

Chyby na úrovni textu
Tabuľka 4 Anotačné značky pre chyby na úrovni textu
Značka

Charakteristika

Príklady

styl

chyba v nevhodnom
štylistickom výbere slov

na konferencii papkáme (jeme)
obed o pol jednej, mám komputer
(počítač)

phrase

doslovný preklad spojenia/
frázy z iného jazyka

nemá rozprávania (niet o čom)

pragm

chyba v neovládaní
používania v rámci textu

Ahojte, pani profesorka!, Dobrú
noc (na začiatku mailu, ktorý
študentka písala v noci)

theme

chyba v AVČ (téma
– réma)

Mám malú izbu. Len posteľ, dve
skrine, kreslo a písací stolík sú
v izbe. (V izbe je len posteľ, dve
skrine, kreslo a písací stolík.)

connect

chyba v konektore
(nadvetná syntax)

V texte sa zaoberáme slovenčinou.
Jeho (jej) používanie v rôznych
situáciách je ovplyvnené...
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K chybám na úrovni textu zaraďujeme najmä štylisticky nevhodne
použité výrazy (slangové, nárečové, knižné alebo odborné výrazy v prípade, že v kontexte pôsobia nepatrične). Frekventovaným prípadom je
aj nesprávne aktuálne členenie výpovede (poradie témy a rémy).

Proces anotácie
Procesu manuálnej anotácie predchádza najprv zber jazykových dát,
a keďže texty prichádzajú v rôznej forme (v elektronickej forme, zvyčajne v .doc, .docx alebo .rtf súboroch, v rukopisoch, ako skeny alebo
fotky textov v .jpg alebo .png formáte), potrebné je najprv zabezpečiť ich prepis do textovej podoby. Každý text sa značkuje anotátorom v súbore, ktorý obsahuje 3 stĺpce (porov. tab. 4 – 7): v 1. stĺpci je
umiestnený prepísaný a do vertikálnej podoby tokenizovaný pôvodný
písomný text študenta, do 2. stĺpca anotátor vpisuje na príslušné riadky korektné, opravené formy jazykových výrazov, a v 3. stĺpci vkladá
do príslušných riadkov značky anotačného tagsetu. Ak sa v jednom
jazykovom výraze (slove) vyskytujú viaceré chyby (max. tri), značkuje
anotátor všetky jednotlivé chyby za sebou a oddeľuje ich čiarkou bez
medzery. Anotovaný text následne prejde supervízorskou korektúrou
a potom sa zaradí do archívu korpusu, kde bude ďalej spracovávaný
a lematizovaný.
Tabuľka 5 Ukážka anotovaného textu vo vertikálnej podobe
<s>
Videlo

Videla

congr

ranó

ráno

quantbase0, quantsuf1

octov

otcov

charmeta

som

pohľad
.
</s>
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Chyby opravujeme v súlade s týmito zásadami: 1) berieme do úvahy zmysel textu a snažíme sa o vystihnutie pravdepodobného zámeru
autora a 2) dbáme, aby sme vykonávali len minimálne zásahy do textu
(v texte pri oprave robíme čo najmenej formálnych úprav).
Ak nejaký token (znak alebo slovo) v pôvodnom texte študenta
chýba, čo hodnotíme ako chybu, doplní anotátor na príslušné miesto
nový riadok: v 1. stĺpci zapíše slovo NONE, do 2. stĺpca zaznačí chýbajúce korektné slovo alebo znak a do 3. stĺpca príslušnú anotačnú značku chyby (napr. word0, comma0).
Ak chýbajú v texte študenta viaceré slová alebo znaky, doplní anotátor toľko označení NONE (každý na samostatnom riadku), koľko je
potrebných, pričom za každé doplní do 2. stĺpca chýbajúce slovo alebo
znak, ako aj značku chyby v 3. stĺpci.
Ak nejaké slovo v texte študenta chýba, no nie je možné jednoznačne ho identifikovať, do 2. stĺpca sa uvedie značka unk (od angl. unknown). V tabuľke 6 je táto chyba identifikovaná vo formálnej mailovej
komunikácii, existuje totiž viacero možností vhodného, štylisticky nevyhnutného doplnenia, napr. pani/pani XY/pani docentka.
Tabuľka 6 Ukážka anotovaného textu vo vertikálnej podobe
<s>
Dobrý
deň,
vážená
NONE

unk

word0

NONE

,

char0

vstala

quantbase1

počúvajte
:
ráno
som
vstála
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o
pol
siedmej
.
</s>
<s>
Umyvala

Umývala

quantbase0

NONE

som

word0

NONE

sa

word0

son

som

substcons

NONE

si

word0

cerveni

červené

caron0, quantsuf0, morph

tricko

tričko

caron0

modré

quantsuf0

pila

substword

,
obliekala

a
modre
nohavice
a
popila
som
vodu
s
citrónom
.
</s>
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Na zachytenie chýb, ktoré presahujú rámec jedného slova, sa používa označenie začiatku a konca sekvencie slov, ktorých sa jazyková chyba týka, a informácia o type chyby v podobe značky (oprava je
umiestnená medzi značkami @@@* a *@@@):
Tabuľka 7 Ukážka anotovaného textu vo vertikálnej podobe
@@@order
Som
vcera

včera

caron0

všímla

všimla

quantbase0

si
@@@*
Včera
som
si
všimla
*@@@
pohľadnicu

Záver
V príspevku sme predstavili anotačný tagset a proces anotovania
v rámci projektu akvizičného korpusu ERRKORP, ktorý je zameraný
na vytvorenie databázy písaných textov študentov učiacich sa SakoCJ
obohatenej o ručnú anotáciu chýb. Pripravovaný korpus bude slúžiť na
ďalší výskum v oblasti aplikovanej lingvistiky a didaktiky slovenčiny
ako cudzieho aj druhého jazyka so zameraním na štúdium učenia sa
SakoCJ z rôznych aspektov (napr. výskum druhov chýb na jednotlivých
jazykových úrovniach, longitudinálny výskum chýb u jednotlivcov,
výskum chýb na pozadí zvoleného východiskového jazyka a pod.).
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Korpus bude verejne a bezplatne dostupný po registrácii v rámci ponuky Slovenského národného korpusu.
Predstavený anotačný tagset zachytáva najčastejšie sa vyskytujúce
chyby, s ktorými sa stretávame v písaných textoch cudzincov učiacich
sa SakoCJ. V rámci pilotnej prípravy sme značky testovali na 50 textoch rôznej jazykovej úrovne a jazykovej proveniencie. Nazdávame sa,
že navrhnutý a v príspevku opísaný tagset chybových značiek vytvára
predpoklady na dostatočné klasifikovanie chýb s cieľom získať metodicky vhodne opísané jazykové dáta potrebné na ďalšiu analyticko-explanačnú fázu projektu ERRKORP a celkovo v oblasti SakoCJ. Predpokladáme, že niektoré komplikovanejšie chyby, ktoré sme tu vzhľadom
na rozsah príspevku nenaznačili, je možné jemnejšie a precíznejšie
kategorizovať v analytickej časti projektu.
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Slovesný vid v slovenčine
v interlingválnych súvislostiach
Juraj Vaňko

Abstract

The grammatical aspect in Slovak in an interlingual context
The main focus of this paper is on searching for grammatical and semantic parallels
in the field of the lexical-grammatical category of aspect in Slovak and English, which
does not have this category morphologically represented like Slovak does. Given the
link between the category of aspect and the category of tense, the author assumes that
the equivalents of aspect opposites in Slovak may be searched for in the area of verbal
tenses in non-aspect languages such as English. In this respect, the paper compares
or confronts the system of simple and continuous verb forms in English with aspect
and verbal forms of verbs in Slovak. When searching for parallels or the equivalents
of aspect meanings in Slovak, the semantics of verbs and sentence context also play an
important role.
Keywords: Slovak, English, perfective and imperfective aspect, continuous verb forms,
simple verb forms, verb semantics, context

Prax z vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka potvrdzuje, že slovesný vid patrí k najnáročnejšej lingvistickej aj lingvodidaktickej problematike. Náročné je jednak lingvistické spracovanie tejto lexikálno-gramatickej kategórie, jednak samotný výklad tohto fenoménu vo vyučovacej praxi. Treba však poznamenať, že problematika vidu v jazykovej
praxi sa vlastne obmedzuje na tých osvojovateľov slovenského jazyka,
ktorých prvý (alebo tradične materinský) jazyk túto kategóriu nemá.
Ide o komunikačné situácie, keď sa používateľ slovenského jazyka (ako
jeho osvojovateľ) má rozhodnúť pre použitie jednej z vidových dvojíc.
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Z hľadiska prítomnosti alebo absencie kategórie vidu sa jazyky diferencujú na aspektové, t. j. také, ktoré lexikálno-gramatickú kategóriu vidu/aspektu majú, a neaspektové, ktoré túto kategóriu nemajú1.
K aspektovým jazykom sa zaraďujú predovšetkým slovanské jazyky;
z neslovanských jazykov k aspektovým jazykom patria baltské jazyky
(zo súčasných litovčina a lotyština), mandarínska čínština, arabčina,
gréčtina, bantuské jazyky (napr. swahilčina), kaukazské (napr. gruzínčina, abchazština), mongolské (mongolčina, buriatčina, kalmytčina),
nilsko-saharské jazyky (songhai, kanuri, kunama), sumerský jazyk
a niektoré ďalšie.

Čo je ťažšie – pád alebo vid?
V porovnaní s problematikou pádu, ktorá taktiež patrí k lingvodidakticky náročným otázkam, vidová problematika je pri osvojovaní
slovenčiny ako cudzieho jazyka ešte zložitejšia. Pri štúdiu problematiky
pádu treba v podstate zvládnuť dve otázky: sémanticko-syntaktickú,
t. j. ktorý pád v danom syntaktickom kontexte použiť, a morfologickú, čiže v príslušnom syntaktickom kontexte dosadiť korektnú pádovú
koncovku, resp. predložku + pád. Ak si však študujúci osvojí valenciu
slovies, resp. princípy sémantickej usúvzťažnenosti medzi komponentmi vety, ktorá je v tzv. štandardných európskych jazykoch (SAE) podobná, väčšie problémy by v tejto oblasti slovenskej gramatiky nemal
mať. Pri vide je to však náročnejšie.
Podobne ako pri osvojovaní pádu, aj pri vide treba zvládnuť dve
operácie: 1. ktorú z vidových dvojíc v danom kontexte použiť, čiže rozhodnúť sa pre nedokonavý alebo dokonavý vid, a 2. dokázať použiť
korektnú vidovú podobu daného slovesa. Ťažšia je prvá operácia, t. j.
zvolenie adekvátnej vidovej jednotky. Kým pri voľbe pádu sa opierame o sémantické vlastnosti dominujúceho člena (najčastejšie slovesa), voľba adekvátneho člena vidovej dvojice je náročnejšia preto, lebo

1

Pozri napr. GLÜCK, Helmut (Herausg.): Metzler Lexikon Sprache. Dritte, neuarbeitete Auflage. Stuttgart, Weimar : Verlag J. B. Metzler, 2005, s. 61 – 62.

340

Juraj Vaňko

vid je citlivý na viac faktorov: hlavne na čas, a to v zmysle fyzikálnom
aj v zmysle gramatickom, ale aj na kontext výpovede vrátane tzv. situačného kontextu. Komunikačná prax totiž ukazuje, že použitie jednej
z vidových dvojíc veľmi často súvisí aj s okolnosťami realizácie komunikačného aktu a hlavne s komunikačným cieľom výpovede2.
V tomto príspevku hlavnú pozornosť zacielime na hľadanie gramatických paralel v oblasti lexikálno-gramatickej kategórie vidu v slovenčine a v angličtine, ktorá túto kategóriu tak ako slovenčina morfologicky stvárnenú nemá. Pri tomto porovnaní, resp. konfrontácii
budeme vychádzať z pozície osvojovateľa slovenčiny, ktorého prvým
jazykom je angličtina, alebo ktorý ovláda angličtinu na úrovni rodeného hovoriaceho (alebo na podobnej úrovni). Takýto osvojovateľ bude
pri úsilí zvládnuť problematiku vidu v slovenčine prirodzene hľadať
oporu v angličtine, t. j. v tvaroch anglických slovies ako potenciálnych
ekvivalentov vidových významov v slovenčine.

Súvislosť kategórie vidu a kategórie času
ako pomôcka pri osvojovaní problematiky vidu
Súvislosť vidu s kategóriou času sa prejavuje v prvom rade v tom, že
(v slovenčine) prítomný čas nie je vo svojom priebehu ohraničený, preto nemôže byť vyjadrený dokonavými slovesami, ktorými sa vyjadruje
zavŕšenosť, uzavretosť alebo ukončenosť deja. Vďaka tomu sa prítomný
čas používa tak na vyjadrovanie neaktuálnych dejov (V tomto storočí
lietame do vesmíru. Podstatné mená sa delia na konkrétne a abstraktné.
– tzv. generické vety), ako aj dejov prebiehajúcich v momente prehovoru, porov. telefonický rozhovor: A. Kde si teraz? B: (Práve) prichádzame na autobusovú stanicu. K vzťahu kategórie vidu a času treba však
poznamenať, že vid na rozdiel od času nie je kategóriou deiktickou,

2

Na komunikačno-pragmatické faktory motivujúce výber príslušného vidu sme poukázali v príspevku VAŇKO, Juraj: Vidovo-časové vzťahy v súvetí (na pozadí komunikácie). In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava : Univerzita
Komenského Bratislava, 2011, s. 55 – 62.
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t. j. nie je spätý s momentom prehovoru, ale s jeho distribúciou, priebehom v čase.
Spätosť kategórie vidu s kategóriou času umožňuje vysloviť predpoklad, že ekvivalenty vidových protikladov v slovenčine možno v neaspektových jazykoch, akým je aj angličtina, hľadať v oblasti slovesných
časov. Vid ako lexikálno-gramatická kategória však okrem protikladov
dokonavosť – nedokonavosť, ohraničenosť – neohraničenosť zahŕňa aj
protiklady ako neurčenosť – určenosť, neopakovanosť – opakovanosť,
jednorazovosť – viacrazovosť3 a niektoré ďalšie vecnoobsahové aspekty
(momentálnosť, habituálnosť, inchoatívnosť), ktoré sa dajú vyjadriť aj
lexikálne. A práve po týchto prostriedkoch siahajú neaspektové jazyky,
ktoré nimi suplujú nedostatok morfologických tvarov na vyjadrovanie
spomenutých vidových významov. Nazdávame sa, že takouto komparáciou či konfrontáciou gramatických a lexikálnych prostriedkov v aspektových a neaspektových jazykoch možno dospieť k výsledku, ktorý
používateľom angličtiny, ale aj ďalších typologicky podobných jazykov
pomôže primerane operovať s kategóriou vidu v komunikačnej praxi realizovanej v slovenskom jazyku (a v ďalších – najmä slovanských
– typologicky podobných jazykoch).
Vzhľadom na zložitosť vidovej problematiky v tzv. aspektových
jazykoch a s ňou spojenú rôznorodosť jej teoretickej reflexie a interpretácie vrátane nie jednoduchého hľadania vidových ekvivalentov
v neaspektových jazykoch, v tomto príspevku iba načrtneme niektoré
komparatívne aspekty kategórie vidu v slovenčine a v angličtine, majúc na zreteli hlavne lingvodidaktický aspekt. Dôkladnejšie spracovanie vidovej problematiky z konfrontačného hľadiska by si vyžadovalo
rozsah najmenej jednej monografie.
Z pomerne veľkého množstva vymedzení kategórie vidu, s ktorými sa v lingvistike stretávame4, v tomto príspevku budeme vychádzať z chápania vidu prezentovaného v Morfológii slovenského jazyka

3

4

Pozri PAULINY, Eugen: Slovenská gramatika. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1980, s. 159 – 172.
Pozri napr. JAROŠOVÁ, Alexandra: Vidová opozícia a vidová korelácia v slovenčine.
Jazykovedný časopis, 64, 2013, č. 1, s. 5 – 48.
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(MSJ)5: „vid je lexikálno-gramatická kategória slovesa, vyjadrujúca, že
pomenovaný dej sa uvedomuje 1. alebo ako plynúci (prebiehajúci),
2. alebo ako ucelený, uzavretý fakt“. Ak ide o prebiehajúci, neuzavretý
dej, sloveso je nedokonavého vidu, a ak je dej ohraničený, uzavretý, sloveso je v dokonavom vide. O toto chápanie vidu sa opierame aj preto,
lebo je v podstate charakteristické aj pre neslovanské lingvistické práce6 a v tomto duchu sa problematika vidu prezentuje aj v učebniciach
slovenského jazyka pre cudzincov, hoci teoretický výklad otázky vidu
(z pochopiteľných dôvodov) v nich zväčša absentuje7. K tradičnému
chápaniu vidu ako protikladu nedokonavosť – dokonavosť sa pri vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka – aj z praktických, lingvodidaktických či pragmalingvisticky podložených dôvodov – pripája aj
protiklad neurčenosť – určenosť, ktorá sa označuje ako Aktionsart8.
V ďalšej časti príspevku sa zameriame na vidovú opozíciu dokonavosť : nedokonavosť v slovenčine z hľadiska hľadania jej ekvivalentov
v angličtine.

5

6

7

8

Morfológia slovenského jazyka. Vedecký redaktor Jozef Ružička. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966, s. 409 – 410.
Pozri napr. DAHL, Östen (ed.): Tense and Aspect in the Languages of Europe. Berlin
– New York : Mouton de Gruyter, 2000. Dostupné aj online: https://books.google.sk/
books?isbn=311019709X.
Porov. napr. DRATVA, Tomáš – BUZNOVÁ, Viktoria: Slovenčina pre cudzincov.
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998, s. 108 – 109. KAMENÁROVÁ, Renáta a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina A2. 2. doplnené a prepracované
vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, s. 122 – 123. Stručné vysvetlenie
kategórie vidu sa podáva napr. v učebniciach MISTRÍK, Jozef: Basic Slovak. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991, s. 52 – 55. BALÁŽ, Peter – DAROVEC, Miloslav – TREBATICKÁ, Heather: Slovak for Slavicists. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 1976, s. 174 – 175.
DRATVA, Tomáš – BUZNOVÁ, Viktoria, tamže, s. 108 – 109, 163 – 165. GABRÍKOVÁ, Adela a kol.: Krížom-krážom. Slovenčina B2. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. Spôsob slovesného deja (Aktionsart) sa vo viacerých lekciách preberá
v rámci prefixálneho tvorenia slovies.
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Vidová opozícia v slovenčine a jej ekvivalenty
v angličtine
V úvode komparatívneho skúmania vidovej problematiky v slovenčine
(vrátane ďalších slovanských jazykov) a v angličtine treba poznamenať,
že angličtina lexikálno-gramatickú kategóriu vidu v tej podobe, ako ju
poznáme v slovenčine, nemá, porov. slk. kupovať nedok. : kúpiť dok.
– angl. buy značí aj „kupovať“, aj „kúpiť“; slk. písať nedok. : napísať dok.
– angl. write značí „písať“ aj „napísať“. To však neznačí, že angličtina
(a typologicky podobné jazyky) nemá prostriedky na vyjadrovanie
významov ohraničenosti – neohraničenosti, resp. uzavretosti/zavŕšenosti/ukončenosti – neuzavretosti/nezavŕšenosti/neukončenosti deja.
Avšak na rozdiel od slovenčiny, ktorá tieto významy vyjadruje sufixálne a prefixálne (porov. kupovať – kúpiť, písať – napísať), v angličtine sa
v analogických prípadoch využívajú lexikálne, resp. sémantické prostriedky v súčinnosti s tvarmi slovesného času, špecifické syntaktické
konštrukcie a aj niektoré prefixy9 (pozri o tom v ďalšej časti príspevku).

Priebehové slovesné tvary v angličtine a vid v slovenčine:
dokonavý či nedokonavý?
V súvislosti s konfrontáciou vidových protikladov ohraničenosti : neohraničenosti, resp. ukončenosti : neukončenosti v slovenčine
s tvarmi slovesného času v angličtine (okolo 26) sa ako efektívny
postup výkladu ukazuje dichotómia priebehové časy : nepriebehové
(jednoduché) časy, a to preto, lebo vyjadrovanie deja v jeho priebehu
(v prítomnosti, minulosti či v budúcnosti) vylučuje jeho chápanie ako
ukončeného/uzavretého/zavŕšeného, porov.: I am/was /I have been /I
had been reading the book „Čítam/čítal som knihu“; I will be reading the
book „Budem čítať knihu“. Vlastnosť priebehovosti deja má teda vidový
charakter, a keďže priebeh deja je spojený s odkazom na príslušnú ča-

9

Porov. DUŠKOVÁ, Libuše a kol.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny.
Praha : Academia, 1988, s. 242 – 244.
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sovú sféru, „priebehové tvary možno chápať ako kategóriu temporálne
vidovú“10. Z pohľadu používateľa angličtiny ako prvého jazyka možno
v súvislosti s konfrontáciou priebehového slovesného tvaru v angličtine s vidom v slovenčine urobiť záver, že priebehovému (kontinuálnemu, progresívnemu) slovesnému tvaru v angličtine (v jeho základnom
význame) bude zodpovedať sloveso v nedokonavom vide v slovenčine,
porov. niekoľko príkladov: What are you doing? „Čo robíš?“ – I am
writing a letter. „Píšem list.“
Platí to aj v prípadoch, ak sa priebehové tvary používajú na vyjadrovanie futurálnych významov, porov.: What are you doing tomorrow
afternoon? „Čo robíš zajtra poobede?“ – I am playing tennis with Peter.
„Hrám tenis s Petrom.“
Nedokonavosť, nezavŕšenosť deja sa v podobných prípadoch umocňuje tým, že ide o deje realizované v prítomnom čase, resp. o budúce
deje vyjadrené tvarom prítomného času (posledné dva príklady).
Slovesá v nedokonavom vide sa v slovenčine používajú aj v tých prípadoch, ak sú ekvivalentom anglických slovies v tvaroch priebehového
minulého času/priebehových minulých časov, porov.: What were you
doing last night? „Čo si robil včera večer?“ – I was writing my paper. „Písal som článok/štúdiu.“ I have been writing my paper for three
hours. „Píšem článok tri hodiny.“ How long have you been waiting?
„Ako dlho už čakáš/ čakáte?“ I felt tired because I had been working all
day. „Cítil som sa unavený, pretože som pracoval celý deň.“
Podobne sa tvar nedokonavého slovesa v slovenčine používa ako
ekvivalent tvaru priebehového budúceho času v angličtine, vyjadrujúceho dej aktuálne prebiehajúci v budúcnosti, porov.: Can you come
this afternoon? – I can’t, I’ll be writing my paper. „Môžeš prísť dnes
poobede? Nemôžem. Budem písať článok/štúdiu.“
Menšie ťažkosti môžu nastať pri hľadaní vidového ekvivalentu anglickej konštrukcie be going to, ktorou sa vyjadruje zámer hovoriaceho,
resp. veľmi pravdepodobný dej11. Pri vyjadrovaní zámeru prevažuje
v slovenčine nedokonavý vid, porov. He is going to study in Germany.

10
11

Tamže, s. 242.
Tamže, s. 229 – 230.
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„Mieni/chystá sa študovať v Nemecku.“ I am going to play tennis this
afternoon. „Poobede budem /chystám sa hrať tenis.“
Ak si je však hovoriaci istý, že sa niečo určite stane v blízkej budúcnosti ako istý dôsledok prítomného stavu, v slovenčine sa ako ekvivalent anglickej konštrukcie going to použije tvar dokonavého vidu,
napr.: Look at that car! It is going to crash into the yellow one. „Pozri sa
na to auto. (Čochvíľa) narazí do toho žltého.“
Podobne sa priebehovým prítomným časom (zvyčajne v opytovacej vete) vyjadrujú budúce deje aj v rečových situáciách, ak sa hovoriaci potrebuje uistiť, že realizácia deja bude zavŕšená, napr.: Is Peter
coming at all to the school today? „Príde vôbec Peter dnes do školy?“
Ekvivalentom priebehového prézenta v angličtine je aj v tomto prípade
tvar dokonavého vidu budúceho času v slovenčine, vyjadrujúci realizovanie deja v časovom bode dnes.

Jednoduché slovesné tvary v angličtine
a vid v slovenčine
1. Jednoduchý prézent v angličtine – nedokonavý vid v slovenčine
Na rozdiel od vidovo príznakového priebehového tvaru, vyjadrujúceho dej v jeho priebehu, jednoduché slovesné tvary v angličtine sú
vidovo neutrálne, preto je hľadanie ich slovenských vidových ekvivalentov ťažšie, zložitejšie. Výnimkou je iba jednoduchý prézent v angličtine, vyjadrujúci deje, ktoré sa uskutočňujú v čase prehovoru (v širšom
zmysle slova, čiže nielen v bezprostrednej prítomnosti, ale aj v dlhšie
trvajúcej „prítomnosti“ vrátane opakovanosti, všeobecnej platnosti,
nadčasovosti či budúcnosti). V každom prípade však ide o uskutočňujúce sa, neohraničené, neukončené deje, preto im v slovenčine zodpovedá tvar nedokonavého vidu slovesa, porov.: Do you think that meat
is ok to eat? It doesn’t smell very good. „Myslíš si, že to mäso sa môže/
dá jesť? Nevonia veľmi dobre.“ – Where does it hurt? „Kde to bolí?“ –
My feet hurt. „Bolia ma nohy.“ (Dialóg u lekára) – Do you understand
my English? „Rozumiete moju angličtinu?“ – Don’t you believe me? It’s
true, honestly. „Neveríte mi? To je naozaj pravda.“
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Škrtel fouls Kane. Kane takes the free kick. Curtridge shoots and
volleys. O’Brien blocks. „Škrtel fauluje Kanea. Kane má voľný kop.
Curtridge strieľa z voleja. O’Brien blokuje.“ (Športová reportáž)
Mrs Clare doesn’t teach me but she teaches my sister. „Pani Clare
neučí mňa, ale učí moju sestru.“ I read every night before I go to sleep.
„Každý večer čítam, predtým než idem spať.“
Slovakia borders upon Ukraine, Poland, Czech Republic, Austria and
Hungary. „Slovensko hraničí s Ukrajinou, Poľskom...“ The sun rises in
the east. „Slnko vychádza na Východe.“
The train leaves at 6 pm. „Vlak odchádza o 18:00.“ The match starts
at 9 o’clock. „Zápas sa začína o 9:00.“ The next flight is at 6:30 tomorrow
morning. „Nasledujúci let je o 6:30 zajtra ráno.“
Pri posledných troch príkladoch má tvar prítomného času budúcu platnosť v angličtine aj v slovenčine. V angličtine sa budúce deje
zvyčajne vyjadrujú jednoduchým prézentom najmä v časových a podmienkových vedľajších vetách12, porov.:
(1) I suppose it’s better to wait until Dr. Graham comes. „Myslím si, že
bude lepšie počkať, kým príde Dr. Graham.“
(2) Unless something unexpected crops up, we shall finish this week.
„Ak sa nevyskytne niečo nepredvídané, skončíme tento týždeň.“
(3) I’ll remember it as (so) long as I live. „Budem si to pamätať, kým
budem žiť.“
(4) You can use my books as (so) long as you don’t take them home.
„Môžete používať moje knihy, pokiaľ si ich nebudete brať domov.“
(5) I’ll call you when I get there. „Zavolám, keď sa tam dostanem.“
(6) Don’t forget to ring before you go. „Nezabudni zavolať, kým odídeš.“
V podobných prípadoch tvaru anglického jednoduchého prézentu v slovenčine zodpovedá sloveso v budúcom čase, pričom použitie
jednej z vidových dvojíc závisí od kontextu (celého) súvetia, resp. od
významových vzťahov medzi hlavnou a vedľajšou vetou. V zloženom
súvetí (1) realizovanie deja nadradenej vety bude lepšie počkať závisí

12

Tamže, s. 220 (vrátane 1. príkladu na s. 220, 2. príkladu na s. 639, 3. a 4. príkladu na
s. 640).
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od ukončenia deja vedľajšej vety kým príde Dr. Graham, preto je jej
slovesný prísudok v tvare dokonavého vidu, vylučujúceho sa s tvarom
prézenta, porov. nenáležité použitie nedokonavého vidu v prítomnom
čase *kým prichádza Dr. Graham. Podobne aj v súvetí (2) (úspešná) realizácia deja hlavnej vety je podmienená realizáciou/nerealizáciou jednorazovo, neopakovane ponímaného deja slovesa vyskytnúť sa vedľajšej vety, preto je toto sloveso v tvare budúceho času dokonavého vidu.
Podobne možno interpretovať aj súvetia (5) a (6): v súvetí (5) sa najprv
musí uskutočniť (zavŕšiť) dej vedľajšej vety a až potom sa realizuje dej
hlavnej vety a v súvetí (6) je adresát vyzvaný, aby najskôr uskutočnil dej
hlavnej vety a (až) po ňom sa môže realizovať dej vedľajšej vety, preto
sú slovesá v hlavných aj vedľajších vetách v dokonavom vide. V súvetiach (3) a (4) sa doba trvania deja hlavnej vety stvárňuje tak, že vedľajšími vetami sa vyjadrujú paralelne prebiehajúce deje (v angličtine
umocnené výrazom as long as), na ktoré je priebeh deja hlavnej vety
viazaný. Preto je tak v hlavných, ako aj vo vedľajších ekvivalentných
slovenských vetách použité sloveso v tvare nedokonavého vidu.
2. Ostatné jednoduché slovesné tvary v angličtine
a vid v slovenčine
Sústavu jednoduchých (nie priebehových, kontinuálnych) slovesných
tvarov v angličtine okrem prézenta tvoria tri minulé časy (préteritum,
perfektum a plusquamperfektum) a (okrem konštrukcie be going to –
pozri o tom vyššie) dva budúce časy – jednoduché futúrum (future
simple) a predbudúci čas (future perfect). Pri zisťovaní vzťahu uvedených tvarov minulého a budúceho času v angličtine k vidovým významom slovenských ekvivalentov treba vychádzať z toho, že v slovenčine
sa na slovesá v minulom a budúcom čase viaže tak nedokonavý, ako aj
dokonavý vid (písal som, napísal som; budem písať – napíšem); slovesá
v dokonavom vide nemôžu vyjadrovať aktuálne (prézentné) deje, no
na druhej strane prézentnými tvarmi dokonavého slovesa sa vyjadruje
futurálny význam, napr. napíšem, urobím.
V súvislosti s tým pri štúdiu alebo používaní slovenčiny ako cudzieho jazyka z pozície hovoriaceho ovládajúceho anglický jazyk vzni348
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ká otázka, ako alebo do akej miery možno v komunikácii realizovanej
v slovenskom jazyku využiť préteritné (vrátane perfektívnych) a futurálne časové tvary v angličtine pri voľbe jednej z vidových dvojíc
v slovenčine.
Ktoré jednoduché tvary minulého času v angličtine zodpovedajú
nedokonavému a ktoré dokonavému vidu v slovenčine?
Z trojice jednoduchých minulých časov v angličtine budeme z hľadiska nastolenej otázky konfrontovať najprv préteritum s perfektom.
Préteritum sa charakterizuje ako gramatický čas vyjadrujúci minulý,
časovo určený, špecifikovaný dej bez vzťahu k prítomnosti, resp. vzťah
k prítomnosti nie je preň relevantný13, napr.:
(7) I lost my keys yesterday. „Včera som stratil kľúče.“
Vo vzťahu k vidu v slovenčine je relevantný fakt, že préteritom
v angličtine sa vyjadrujú tak deje ukončené, uzavreté, ktorých ekvivalentom je sloveso v dokonavom vide v slovenčine (pozri predchádzajúci príklad), ako aj deje neuzavreté, neukončené, ktorým
v slovenčine zodpovedá sloveso v nedokonavom vide, napr.:
(8) I visited them every day for two years. „Dva roky som ich navštevoval každý deň.“
Naproti tomu perfektum referuje o dejoch, ktoré sa uskutočnili
alebo uskutočňovali v časovo bližšie neurčenej minulosti, ale stále
majú spojitosť s prítomnosťou, môžu pokračovať v prítomnosti alebo môžu na prítomnosť nejakou svojou vlastnosťou vplývať14, napr.:
(9) I have lost my keys. „Stratil som kľúče“ (a teraz sa nemôžem dostať
dnu).
Podobne ako pri préterite, aj pri perfekte je vo vzťahu k vidu v slovenčine relevantná skutočnosť, že perfektom sa môžu vyjadrovať
tak deje ukončené, ako aj deje neukončené, porov.:
(10) She has visited them three times. „Navštívila ich trikrát.“ : (11) She
has visited them frequently. „Navštevovala ich často.“

13
14

Tamže, s. 221.
Tamže.
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Préteritum a perfektum v angličtine možno preto chápať ako gramaticky polysémické, resp. bisémické tvary. Vo vzťahu k lexikálno-gramatickej kategórii vidu v slovenčine tieto tvary samy osebe (bez zreteľa
na výpovedný kontext) vidové významy nevyjadrujú. Preto z pozície
angličtiny ako východiskového jazyka sa pri hľadaní významovo ekvivalentných konštrukcií v slovenčine musia brať do úvahy iné, nemorfologické prostriedky, ktoré signalizujú významy ohraničenosti, ukončenosti, resp. neohraničenosti, neukončenosti slovesného deja.
V záujme komprimácie výkladu všetky signalizátory vidovosti by
bolo možno zhrnúť do vetného a situačného kontextu výpovede. Takýto kontext zahŕňa najmä:
a) sémantiku slovesa, porov.:
12) The men sat at the table drinking beer. „Chlapi sedeli pri stole
a pili pivo.“
Okrem toho, že ide o (v podstate) statickú situáciu, rozvíjajúcu sa
ako film pred zrakom pozorovateľa, pre voľbu nedokonavého vidu
v slovenčine je relevantná aj sémantika slovesa sedieť, ktoré podobne
ako ďalšie polohové slovesá (stáť, ležať, visieť, kľačať...) sa v slovenčine
vyskytuje iba v nedokonavom vide. V tejto súvislosti treba poznamenať, že pri výklade vidu sa často nesprávne zjednodušene konštatuje,
že každé slovenské (a aj slovanské) sloveso má dokonavý a nedokonavý
vid. Ako uvádzajú J. Nižníková – M. Sokolová a kol.15, v slovenčine
je medzi 767 najfrekventovanejšími slovesami 116 jednovidových imperfektív a 5 jednovidových perfektív; okrem toho je v slovenčine dosť
veľa obojvidových slovies.
Prítomnému particípiu drinking, vyjadrujúcemu súčasnosť s dejom
slovesa sit, v ekvivalentnej slovenskej vete zodpovedá/musí zodpovedať
sloveso v nedokonavom vide; podobne ako slovesný tvar sat, aj drinking vyjadruje kurzívny, prebiehajúci, „rozvíjajúci sa“ dej v minulosti.
Vhodným východiskom pri voľbe jednej z vidových dvojíc v slovenskej ekvivalentnej vete môže byť skutočnosť, že v angličtine aj v slo-

15

NIŽNÍKOVÁ, Jolana – SOKOLOVÁ, Miloslava a kol.: Valenčný slovník slovenských
slovies. Prešov : Prešovská univerzita, 1998, s. 26 – 27.
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venčine jestvuje totožná sémanticky vymedzená množina slovies, ktoré
môžu vyjadrovať význam ohraničenosti, ukončenosti alebo neohraničenosti, neukončenosti deja. Podľa toho ich L. Dušková16 delí na telické (z gr. télis „cieľ“), ktorých dej smeruje k nejakému cieľu, preto na
jeho dosiahnutie musí byť takýto dej úplný, a atelické, vyjadrujúce deje,
v priebehu ktorých dosiahnutie určitého cieľa nie je relevantné, nemajú inherentnú hranicu či cieľ. K telickým patria napr. slovesá come,
arrive „prísť“, leave „odísť“, return „vrátiť sa“, enter „vstúpiť“, land „pristáť“, bring „priniesť“, abandon „opustiť“. Medzi atelické patria napr. see
„vidieť“, observe „pozorovať“, listen „počúvať“, know „vedieť“, admire
„obdivovať“, belong „patriť“, teach „učiť“, fight „bojovať“, play „hrať“, fly
„letieť“, wait „čakať“, hang „visieť“, suffer „trpieť“. K tomu treba dodať,
že telickosť a atelickosť závisia od doplnenia slovesa komplementom,
porov.: John ate an apple. „John zjedol jablko.“ – telická veta (vyjadruje dokončený dej): John ate apples. „John jedol jablká.“ – atelická veta
(neurčité množstvo jabĺk nešpecifikuje konečnú hranicu). Zjednodušene (bez detailnejšieho rozboru oboch skupín slovies) možno urobiť
záver, že ekvivalentmi telických slovies v tvaroch jednoduchého minulého času v angličtine sú slovesá v dokonavom vide a ekvivalentom anglických netelických slovesných predikátov sú slovesá v nedokonavom
vide v slovenčine, porov.: We arrived in London before noon. „Prišli
sme do Londýna pred obedom.“ – The plane landed at six. „Lietadlo
pristalo o šiestej“. – We left the house early in the morning. „Z domu
sme odišli skoro ráno.“ : She admired his courage. „Obdivovala jeho
odvahu.“ – He suffered from serious illness. „Trpel vážnou chorobou.“
– We fought against an invisible enemy. „Bojovali sme proti neviditeľnému nepriateľovi.“;
b) interpretáciu jednoduchých slovesných tvarov z hľadiska dokončenosti deja môže ovplyvňovať alebo uľahčovať vetný a situačný
kontext, často aj v súčinnosti s gramatickými prostriedkami, napr.:
(13) There were no sausages left when I came back. The dog had

16

DUŠKOVÁ, Libuše a kol.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha :
Academia, 1988, s. 211 – 212.
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eaten them. „Keď som sa vrátil, párky tam (už) neboli. Zjedol
ich pes.“
Plusquamperfektum telického slovesa eat vo vete The dog had eaten
them, vyjadrujúce predčasnosť pred iným minulým dejom (v našom
prípade came), zároveň implikuje dokončenosť deja, čo je „umocnené“ celým výpovedným kontextom a situáciou. Preto v ekvivalentnej
slovenskej vete je sloveso jesť v tvare minulého času dokonavého vidu;
c) dôležitú rolu zohráva aj časová následnosť dejov v podraďovacom
aj v priraďovacom súvetí, t. j. v prípadoch, ak je uskutočnenie deja
jednej vety podmienené uskutočnením/ukončením deja druhej,
časovo predchádzajúcej vety; aj v týchto prípadoch tvaru anglického jednoduchého minulého času zodpovedá v slovenčine sloveso
v dokonavom vide minulého času, napr.:
(14) When Peter paid for the beer, we left. „Keď Peter zaplatil (za)
pivo, odišli sme.“
(15) Peter paid for the beer and left. „Peter zaplatil (za) pivo
a odišiel.“ Porov. *Peter platil pivo a odchádzal/odišiel.
Ako demonštruje posledná veta (The dog had eaten them) v príklade (15), na vyjadrovanie minulého deja, ktorý sa skončil pred iným
minulým dejom alebo pred minulou udalosťou, v angličtine slúži pluasquamperfektum (predminulý čas). V slovenčine sa dej takejto vety
reflektuje v dokonavom vide, porov. časové vzťahy viet v rámci súvetí
a vid ekvivalentných slovies v slovenčine: I had done my homework
before I went out with my friends. „Predtým než som odišiel von s priateľmi, urobil som si domácu úlohu. – The film had just started when
I switched on the TV. „Film sa práve začal, keď som zapol televízor.“
– Luckily, I’d saved my work before the computer crashed. „Svoju prácu
som našťastie uložil skôr, než počítač krachol/než sa počítač zrútil.“
– Had you locked the door before you left? „Zavreli ste dvere, predtým
než ste odišli?“
Atelické sloveso je však v nedokonavom vide: Where had you lived
before you moved here? „Kde ste bývali, predtým než ste sa presťahovali sem?“
Predminulý čas sa môže vyskytovať aj v rámci jednoduchej vety,
pričom minulosť, na ktorú sa plusquamperfektum orientuje, môže byť
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obsiahnutá v nejakom výraze implikujúcom čas alebo v obsahu celej
vety. Použitie jednej z vidových dvojíc závisí od toho, či ide o telické
alebo atelické sloveso, porov.: I had never seen that man before the party.
„Pred týmto večierkom/pred touto párty som toho muža nikdy nevidel.
– I had done my homework before 5pm. „Domácu úlohu som si urobil
pred piatou.“
Okrem spomenutých prostriedkov sa na vyjadrovanie vidových
rozdielov v angličtine používajú niektoré lexikálne prostriedky (najmä príslovky, adverbiálne častice), osobité syntaktické konštrukcie a aj
prefixy17.
1. Príslovky alebo (syntakticky) príslovkové určenia času významnou
mierou pomáhajú interpretovať z hľadiska vidu najmä jednoduché
(nepriebehové) tvary minulého času slovies v angličtine. Porov. dosah adverbiálnych výrazov na interpretáciu významu slovesa z hľadiska ohraničenosti/ukončenosti – neohraničenosti/neukončenosti
deja vo vetách (10) a (11): kým vo vete (10) adverbiálny výraz three
times vyjadruje časovo vymedzenú hranicu, v rámci ktorej sa dej
slovesa visit uskutočnil, vo vete (11) príslovka frequently implikuje
význam neohraničenosti, opakovanosti slovesného deja visit v minulosti. Preto je v ekvivalentnej slovenskej vete (10) sloveso v dokonavom vide a vo vete (11) v nedokonavom vide. Porov. relevantnosť
adverbiálnych výrazov aj v ďalších doposiaľ uvedených príkladoch.
2. Voľbu vidu slovesného prísudku v slovenčine ako ekvivalentu anglického slovesa v tvaroch jednoduchého (nepriebehového) minulého času napomáhajú adverbiálne častice ako already, just, yet/not
yet, still (prísl.), ever..., napr. The train has already left. „Vlak už
odišiel.“ Mary rang John’s doorbell at 8:15 yesterday but John had
already left the house. „Mary včera zvonila Johnovi na domový
zvonček o 8:15, ale John už odišiel z domu.“ – I have just received
your email. „Práve som dostal tvoj email.“ – Have you finished your
homework yet? I haven’t finished it yet. „Už ste urobili domácu úlohu? Ešte som ju neurobil.“ Pri častici ever a príslovke still vid slovesa často súvisí s jeho sémantikou, resp. s telickosťou/atelickosťou,

17

Tamže, s. 243 – 244.
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porov. It’s the first time that I’ve ever eaten snails. „Je to prvýkrát, čo
som vôbec (niekedy) jedol slimáky.“ – Has he ever met President?
„Stretol vôbec (niekedy) prezidenta?“ – They still haven’t finished
their homework. „Stále ešte neurobili domácu úlohu.“ – They still
haven’t got married? „Stále sa ešte nevzali? – She still hasn’t seen
that movie. „Ten film stále ešte nevidela.“
3. Slovesný vid môžu (aj v rámci spôsobu slovesného deja – Aktionsart) signalizovať aj niektoré adverbiálne častice, ktoré sú súčasťou niektorých anglických slovies, napr. up, down, out, off, through
a niektoré ďalšie, napr. fasten up „zviazať,pripútať“, eat up „zjesť“,
drink up „vypiť“, knock down/over „zraziť“, blow out „sfúknuť“, try
out „vyskúšať“, cool off „vychladnúť“, go on „pokračovať, trvať“.
V niektorých prípadoch častice samy osebe vidovú príslušnosť (ekvivalentných slovenských slovies) nesignalizujú, resp. vyjadrujú ju
v súčinnosti s vetným kontextom alebo situáciou, porov. napr. write
down môže znamenať „zapisovať (si)“ aj „zapísať (si)“; vo vete He
wrote my name down and left má tvar wrote down platnosť dokonavého vidu, t. j. „Zapísal si moje meno a odišiel“, a vo vete He always
wrote down important thoughts carefully má ten istý tvar význam
nedokonavého vidu, t. j. „Vždy si pozorne zapisoval dôležité myšlienky“. Porov. ďalšie príklady: The driver knocked him down and
drove away. „Vodič ho zrazil a ušiel.“ – The book first came out
in 2001. „Kniha prvýkrát vyšla v r. 2001.“ The lecture went on till
10.30. „Prednáška trvala do 10.30.“ – The plane took off an hour
late. „Lietadlo vzlietlo o hodinu neskôr.“ Do you want me to take
off my shoes? „Chcete, aby som si vyzul topánky?“ – She brought
up three kids all alone. „Vychovala tri deti celkom sama.“
4. Podobnú perfektivizujúcu funkciu indikujú aj niektoré anglické
prefixy18, pričom niektoré z nich vyjadrujú aj spôsob slovesného
deja, t. j. pridaním predpony sa mení alebo modifikuje aj význam
slovesa. Ide o také predpony ako en-, out-, over- a niektoré ďalšie,
napr. slave „otročiť“ – enslave „zotročiť“, force „nútiť“ – enforce
„presadiť, vynútiť“, grow „rásť“ – outgrow „prerásť“, run „bežať“

18

Tamže, s. 243.
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– outrun „predbehnúť“, eat „jesť“ – overeat „prejesť sa“. Určité ťažkosti pri hľadaní slovenského ekvivalentu môžu vyplývať z toho, že
takéto dokonavé slovesá majú v slovenčine svoje nedokonavé náprotivky typu zotročiť – zotročovať, predbehnúť – predbiehať, prejesť sa – prejedať sa. Voľba náležitého vidového tvaru v takýchto
prípadoch závisí od faktorov, ktoré sme uviedli vyššie, t. j. hlavne
od sémantiky slovesa a od výpovedného kontextu, porov. The fear
of chains, which bind their bodies, has also enslaved their minds.
„Strach z reťazí, ktoré spútavajú ich telá, zotročoval aj ich myseľ.“
He enslaved the mind as well as the body. „Zotročil myseľ aj telo.“
When they were enslaved, they could have taken the administration
out of the hands of the emperors. „Keď ich zotročili, mohli prevziať
správu z rúk vládcov.“ Lately the rules have been enforced. „Prednedávnom presadili/zaviedli pravidlá.“ Our neighbour outlived his
mother and his wife. „Náš sused prežil svoju mamu a ženu“. Excuse
me. I overslept. „Prepáčte. Zaspal som.“ She continued reading/
sleeping. „Čítala/spala ďalej.“
5. Nedokonavý vid (okrem priebehových časov – pozri o tom vyššie) implikujú v angličtine niektoré analytické spojenia typu keep
on alebo keep (on) v spojení s adjektívom či príčastím, continue,
remain, stand a pod., napr. She kept on asking me questions the
whole time. „Stále sa ma niečo pýtala.“ The noise kept him awake.
„Ten hluk mu nedal zaspať“. He kept close to the wall. „Držal sa
blízko steny.“
Iteratívnosť alebo habituálnosť slovesného deja sa v angličtine vyjadruje konštrukciami used to + sloveso a would + dejové sloveso,
napr. I used to go to the cinema when I was young. „V mladosti som
chodieval do kina.“ I read more than I used to. „Teraz čítam viac, ako
som čítaval kedysi.“ When they were children they used to spend their
holidays at their grandmother‘s at the seaside. They’d get up early every
morning and have a quick breakfast. Then they’d run across the road to
the beach. „Keď boli (malé) deti, zvykli tráviť prázdniny u starej mamy
na pobreží. Každé ráno skoro vstávali, rýchlo sa naraňajkovali a potom utekali cez cestu na pláž.“
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2. Budúci čas v angličtine a vid v slovenčine
V tejto podkapitole sa budeme venovať vzťahu tvarov budúceho
času v angličtine k vidu ekvivalentných slovies v slovenčine. (Tvary
prítomného času s futurálnou platnosťou vrátane konštrukcie be going
to v relácii k vidu slovies v slovenčine sme preberali v predchádzajúcej
kapitole). V úvode možno konštatovať, že podobne ako jednoduché
tvary minulého času, ani tvary budúceho času v angličtine bez ohľadu na sémantiku slovesa a výpovedný kontext vidové významy nevyjadrujú. Preto sa pri voľbe príslušnej vidovej jednotky ako ekvivalentu
anglického slovesa v tvare budúceho času berie zreteľ na nemorfologické prostriedky signalizujúce významy ohraničenosti, ukončenosti,
resp. neohraničenosti, neukončenosti slovesného deja v budúcnosti.
Podobne ako pri jednoduchých minulých časoch, aj pri budúcom
čase anglických slovies spomenuté aspektuálne významy súvisia najmä
so sémantikou slovesa a výpovedným kontextom, porov.: (1) It will
rain tomorrow. „Zajtra bude pršať.“ – (2) I won’t leave until I’ve seen
my sister. „Neodídem, kým neuvidím svoju sestru.“
Vo vete (1) voľbu príslušného vidu v slovenčine uľahčuje sémantika slovesa, t. j., že v obidvoch jazykoch ide o atelické sloveso implikujúce procesuálnu, časovo neohraničenú sémantiku; verbum pršať je
v slovenčine jednovidové. V prísudkoch hlavných viet podraďovacieho
súvetia (2) sú telické slovesá, ktorých dej musí byť uzavretý, aby dosiahol určitý cieľ, preto ekvivalentom anglického tvaru I won’t leave je
v slovenčine tvar dokonavého vidu v zápornej podobe neodídem. Relevantný pri výbere vidu je v tomto prípade (aj v podobných prípadoch)
časový vzťah hlavnej a vedľajšej vety preskupujúci sa s podmienkovým
vzťahom obsahu obidvoch viet: najprv sa musí uskutočniť dej vedľajšej
vety a až po jeho ukončení sa realizuje dej hlavnej vety; dej hlavnej
vety sa uskutoční, ak sa uskutoční dej vedľajšej vety. Podobný obsahový vzťah, ovplyvňujúci voľbu príslušného vidu, je aj v súvetí (3) You
won’t pass your exams if you don’t start working harder. „Neurobíš
skúšky, ak nezačneš tvrdšie pracovať.“
Perfektivizujúci význam má v angličtine jednoduchý predbudúci
čas (Future Perfect) vyjadrujúci dej, ktorý bude v budúcnosti skončený.
Preto sa takýto slovesný tvar prekladá do slovenčiny v podobe dokona356
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vého vidu príslušného slovesa, napr.: I will have written a book before
I’m 40. „Predtým než budem mať 40 rokov (pred štyridsiatkou), napíšem knihu.“ By 5:00 PM, I will have finished the project. „Do piatej
skončím projekt.“
Naproti tomu imperfektivizujúci význam majú súvetné štruktúry
s vedľajšou vetou časovou uvedenou výrazom as long as vyjadrujúcim dobu, počas ktorej bude trvať dej hlavnej vety; sloveso v hlavnej
vete bude mať v slovenčine tvar nedokonavého vidu, kým vid slovesa
vedľajšej vety závisí od jeho významu, napr.: I’ll remember that film
as long as I live. „Tento film si budem pamätať, dokedy budem žiť.“
– We will support you as long as you don’t break the rules. „Budeme vás
podporovať, kým neporušíte pravidlá.“ (Dokonavý vid vo vedľajšej
vete vyjadruje dosiahnutie časovej hranice telického slovesa ako podmienky trvania deja hlavnej vety.)

Závery
Naše priebežné poznatky z konfrontácie lexikálno-gramatickej kategórie vidu v slovenčine s významovo a funkčne potenciálnymi ekvivalentmi jednotlivých prvkov časového systému v angličtine možno
stručne zhrnúť do týchto otázok a odpovedí:
1. Ktorej z vidových dvojíc v slovenčine zodpovedajú (významovo
a funkčne) priebehové (procesuálne) časy v angličtine? Nedokonavému vidu, pretože dej, ktorý prebieha, prebiehal alebo bude prebiehať, nemôže byť skončený.
2. Ktorému vidu v slovenčine zodpovedajú jednoduché slovesné tvary v angličtine? Nedokonavému aj dokonavému. Ich použitie ako
ekvivalentov anglických slovesných predikátov závisí od sémantiky
slovesa a od vetného, resp. aj situačného kontextu.
3. Aká by mala byť „stratégia“ používateľa slovenčiny ako cudzieho
jazyka dosť dobre ovládajúceho angličtinu pri voľbe jednej z vidových dvojíc v procese produkcie výpovede v slovenčine? Vychádzať
z interpretácie gramatickej a syntaktickej štruktúry anglickej vety
a brať pritom na zreteľ aj kontext celej výpovede vrátane komunikačnej situácie.
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Moderný, nie módny:
Hviezdoslav 1909 – 1914
John Minahane

Abstract

Modern but not fashionable: Hviezdoslav 1909–1914
The Bloody Sonnets is a unique piece of poetry from the period of the First World
War. At the very least in regard to its contents, Hviezdoslav’s poetry is truly modern.
However, the sonnets exhibit features of modernity at a formal level as well. Yet this
modern poet does not fit into contemporary fashion, neither during his times nor in
the present day. This paper also reflects on the reception of Hviezdoslav’s poetry and
takes a critical look at the opinions of Valér Mikula in particular. Within criticism
there needs to be space for a more generous, wider, and more open approach. Between
1909 and 1914, Hviezdoslav can be perceived as a modern Sisyphus.
Keywords: Keywords: P. O. Hviezdoslav, The Bloody Sonnets, the First World War, the
reception of Hviezdoslav’s poetry

Prvá svetová vojna je fascinujúca téma, nemenej v poézii. Skorou,
a podľa mňa jedinečnou odpoveďou na vojnu, sú Krvavé sonety Pavla
Országha Hviezdoslava1. Vojnová literatúra je samozrejme nesmierne
rozsiahla a nie je možné ovládať ju dokonalo. Existuje ešte niekde niečo ako Krvavé sonety? Možno. Ale oprávnene som si takmer istý, že nič
podobného druhu sa nenájde v anglickej, francúzskej alebo nemeckej

1

HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Krvavé sonety, red. Karol Rosenbaum. Martin :
Hviezdoslavova spoločnosť, 1952.
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poézii z obdobia prvej svetovej vojny, nakoľko pred tridsiatimi rokmi
vydala Elizabeth Marslandová2 vynikajúci prehľad vojnovej poézie The
Nation’s Cause: French, English and German Poetry of the First World
War (1991) práve v týchto troch jazykoch.
Keby v nich existovalo čokoľvek podobné Hviezdoslavovmu dielu,
myslím, že by to Elizabeth Marslandová objavila. Existuje ešte niekoľko ďalších dobrých diel, ktoré sa európskou vojnovou poéziou zaoberajú zo širšej perspektívy od Írska po Rusko. Ide napríklad o dielo
Anthonyho Harveyho Múza ohňa (1988) alebo neskoršie Od všetkého
k ničomu: Poézia prvej svetovej vojny, revolúcie a transformácie Európy
(2015) od Geerta Beulensa3.
V týchto knihách sa nenájde zmienka o žiadnom veľkom poetickom diele prvých mesiacov konfliktu, ktoré by malo ambíciu spochybniť európsku kultúru vojny. Samozrejme, celkom obišli Krvavé sonety
a je možné, že im unikli aj iné dôležité diela. Ale na základe najlepších
dostupných informácií (a nevylučujúc ďalšie možné objavy) tvrdím, že
Krvavé sonety predstavujú jedinečné dielo poézie obdobia prvej svetovej vojny.
Je to dielo, ktorého existencia sa dala predpokladať. Kultúrna ekonómia Európy si evidentne podobnú prácu priam vyžadovala: veľkú
básnickú kritiku vojny ako nekresťanského, neosvietenského uvrhnutia ľudstva do chaosu. Isteže, väčšina hlavných európskych básnikov už
neboli kresťania v konvenčnom slova zmysle, ak sa o nich vôbec dá ako
o kresťanoch hovoriť. Ale oficiálne bola európska kultúra (s výnimkou
Francúzska) stále kresťanská aj osvietenská. Vrátane Nemecka: Nemecko, napriek vyhláseniam niektorých anglických propagandistov,
nebolo postkresťanské. Iste však niekde musel byť aj básnik úprimne
veriaci jednak v kresťanstvo, ako aj v sociálny pokrok, ktorý by Európu
hneď na začiatku svetovej vojny konfrontoval s klamstvami oficiálneho

2

3

MARSLAND, Elizabeth: The Nation’s Cause: French, English and German Poetry of
the First World War. London : Routledge, 1991.
HARVEY, Anthony Harvey: A Muse of Fire, London : A. & C. Black, 1988; BEULENS, Geert: Everything to Nothing: The Poetry of the Great War, Revolution and the
Transformation of Europe. London : Verso, 2015.
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presvedčenia, ktoré odhalili práve zničujúce udalosti. Áno, taký básnik
existoval, a bol to Hviezdoslav.
Krvavé sonety majú prednosti, ktoré som naplno docenil až vtedy,
keď som dielo preložil. Majú vynikajúcu stavbu. Každý sonet pridáva
do rozvíjajúcej sa štruktúry niečo nové. Hlavné témy básnik sleduje
uspokojujúco, ako v dobre vybudovanej klasickej symfónii sú aj tu
opakovania, variácie, prípadne rekapitulácie (sonety 15, 32) a jednotlivé časti sú zručne posplietané do celku. Podľa mojej mienky sú závažnejšie nedostatky Hviezdoslavovej poézie, na ktoré poukázali náročné, ale opodstatnené kritiky od Vajanského po Matušku, v Krvavých
sonetoch málo citeľné4. Alexander Matuška za „veľmi charakteristický
znak“ Hviezdoslavovho básnenia považoval „digresie, longeurs“5 – kde
sú tie longeurs v Krvavých sonetoch? Nemyslím si, že tam vôbec nejaké
sú! Niektorým čitateľom sa môže zdať, že v prvých dvoch sonetoch
sa básnik pridlho zdržiava krvou v jej pozitívnom zmysle (teda krvou
v tom zmysle, ktorý nebude jeho témou), a že si mal odpustiť porovnanie so slnečným svetlom. Ja by som však, naopak, tvrdil, že práve
toto jeho nástojčivé trvanie a neochota opustiť tému pozitívneho, konštruktívneho života, sú umelecky oprávnené. Prvý a druhý sonet majú
zásadnú vyrovnávaciu a ohniskovú funkciu pre dielo ako celok.
Tretí sonet scénu uvádza metafyzicky. Kým básnici po celej Európe
ďakovali Bohu za to, že im vojnu zoslal ako dar („Nuž, vďaka Bohu,
ktorý nás vyrovnal so svojou hodinou, / schytil našu mladosť, a prebudil nás zo spánku!“ – napísal Rupert Brooke6), Hviezdoslav na rozdiel
od nich vnímal vojnovú motiváciu ako zlo, ako niečo diabolské, pekelné. Na viacerých miestach som už písal o jeho skvelom obraze démo-

4

5

6

HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Básnické dielo. Zost. J. Gbúr. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 555 – 559 (kratšie úryvky); Hviezdoslav v kritike a spomienkach. Ed.
S. Šmatlák. Bratislava : SVKL, 1954, s. 33 – 219.
MATUŠKA, Alexander: Profily a portréty. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1972,
s. 96.
BROOKE, Rupert: The Poetical Works. Ed. G. Keynes. London : Faber and Faber,
2014, s. 5. (Now God be thanked who has matched us with his hour, / and caught
our youth, and wakened us from sleeping.)
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na, hlavného hýbateľa vojny, vznášajúceho sa ponad Zem, šľahajúc
z nebies strely na ľudstvo (až priveľmi profetický obraz: nezabúdajme,
že nové vojenské letecké prostriedky boli ešte len v plienkach7). Ľudstvo cíti, čo sa deje, a má preto predstavu o hrozbách osudu: „... ziv
sudbinej v tom trojny / zrel.“
Uvedená pasáž z tretieho sonetu dobre ilustruje súčasné problémy
s Hviezdoslavovým jazykom. Slová ziv (zívnutie) a sudba (osud) však
rozhodne nie sú špecifické pre Hviezdoslava a už vôbec nie pre poéziu: používali ich aj prozaici, ktorí boli Hviezdoslavovi súčasníci alebo
nástupcovia (Martin Kukučín, Margita Figuli). Niet však pochýb, že
verš „ziv sudbinej... trojny“ môže čitateľa vystrašiť, pretože sotva ešte
niekto vie, čo je to trojna. Toto slovo sa nenachádza ani vo vynikajúcom slovníčku Antona Habovštiaka vo vydaní Krvavých sonetov z roku
1952. Trojna bol nástroj, ktorý sa používal v určitom štádiu tradičného
procesu vyrábania plátna z ľanu na oddeľovanie vlákien8. Skladal sa
z dvoch vodorovných drevených dosák položených na nohách, a do
štrbiny medzi nimi zapadala tretia – trlo – ako nôž. Stonky ľanu a konopy sa položili kolmo na štrbinu medzi doskami a striedavým udieraním noža a ťahaním stoniek k sebe sa ich drevnaté vlákna oddeľovali.
Zdvihnutá ruka s dreveným nožom výtvarne pôsobí ako rozďavená
čeľusť. Je to fantastický obraz, hodný toho, aby sa pridal k obvyklejším
obrazom blížiacej sa hrozby... Akurát že sa toto slovo medzičasom dokonale vytratilo zo slovenského jazyka! Hviezdoslav, odvážny hazardér
so slovami, na týchto miestach svoju hazardnú hru prehral. Táto obtiažnosť sa však rozhodne netýka obrazu, ktorý uzatvára tento nezabudnuteľný sonet: „...všade ľudská jatka: / či tvrď, či oceán, či nebesá!“
Nemám tu v úmysle venovať sa takto podrobne všetkým 32 sonetom. Mohol by som to však urobiť a som presvedčený, že by som dokázal, že vonkoncom nič v ich slede nie je nadbytočné, že každý jednotli-

7

8

MINAHANE, John: Všade ľudská jatka. Knižná revue, XXVIII, 29. 3. 2018, č. 3,
s. 30 – 31.
Trlica. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska: Dostupné na: http://old.
ludovakultura.sk/index.php?id=1461&no_cache=1&sword_list%5B%5D=trlica
(ďakujem Helene Tužinskej).
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vý sonet prispieva k celku a vylepšuje ho. Musím však spomenúť jeden zásadný aspekt Krvavých sonetov, ktorý sa týka Matuškových slov
o Hviezdoslavovi: „Je to dialektik“9. Básnik v súvislosti s filozofiou síce
povedal: „Počítal som spústu filozofických diel,“10 napriek tomu však
moderná filozofia Schopenhauera, Nietzscheho alebo Bergsona ostávala Hviezdoslavovi „akási cudzia a vzdialená“11. Jeden filozof, ktorý
mu zrejme cudzí nebol, bol veľkým inšpirátorom slovenských dejateľov roku 1848, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Albert Pražák spomína
niekoľko Hviezdoslavových textov, ktoré vykazujú silný vplyv Hegela
počas básnikových školských rokov12.
Či sa tento vplyv v dospelosti zosilňoval alebo nie, Hegel samotný
by dialektickú kvalitu Hviezdoslavovho uvažovania o prvej svetovej
vojne musel potvrdiť. Katastrofická tvár vojny bola nesmierna a zdrvujúca, no Hviezdoslav sa predsa odmietol obmedziť len na tento aspekt.
Z katastrofickej vojny sa vynorí niečo nové, a toto neznáme niečo nám
ponúka nádej. A tak v sedemnástom sonete, presne uprostred Krvavých sonetov, začína v ich slede klíčiť semienko nádeje.
Vynára sa otázka: ako označiť túto poéziu v obvyklej terminológii?
Máme ju nazývať modernou? Na základe čudesne obmedzeného poňatia o tom, ktorá poézia môže alebo nemôže byť moderná, bol vyslovený
názor, že „hviezdoslavovský model poézie... do éry modernej poézie
už nevstupuje.“13 Iní autori v tom istom zborníku tento súd spochybňujú, dokonca aj v úzkych mantineloch „modernistických prúdov“14.
Sústreďme sa však na nasledovnú pasáž z osemnásteho sonetu:

9

10
11
12
13
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MATUŠKA, Alexander: Profily a portréty. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1972,
s. 102.
PRAŽÁK, Albert: S Hviezdoslavom. Bratislava : SVKL, 1955, s. 406.
Tamže, s. 33.
Tamže, s. 94.
GAVURA, Ján: Postrán cesty topole. In: Hviezdoslav v interpretáciách. Ed. J. Zambor.
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 149.
SUCHOŃ-CHMIEL, Barbara – MAJEREK, Rafał: Hľadám sa, hľadám. In: Hviezdoslav v interpretáciách. Ed. J. Zambor. Bratislava : Literárne informačné centrum,
2009, s. 106.
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Bude-li právo všetkých právom? chleba
hoj všetkým? Nebude pút? zbraní treba?
Česť bude práci, tvári človeka?
Ten kúpeľ krvi splynie očistením?
Milosrdenstva znežnie obrazom
sebeckosť? pýcha skrotne pokorením?
trojica lásky svitne príkazom...?
Alebo beda, beda – premoženým?
a menom pomsty beda – víťazom?

Ako sa toto nedá považovať za moderné? Dobre vieme, že prvá svetová vojna sa jasne skončila v duchu postoja beda premoženým (vae victis), ale táto pomsta sa časom zmenila na beda víťazom; vieme, že chleba
hoj všetkým sa stalo ústrednou otázkou politiky 20. storočia; vieme, že
boli zavedené systémy, ktoré zaručovali česť práci, boli však pochybnosti, či dali aj česť tvári človeka. A v neposlednom rade, zbraní treba?
– je vari toto nejaká splesnivelá otázka z prachom zapadnutej histórie?!
Nepochybujem o tom, že si dnes dobre uvedomujeme, hoci aj bežne
nevídame tanky v uliciach, že žijeme v ozbrojenom tábore postavenom
proti iným; bombardéry a lietadlá patriace členom našej aliancie sa len
nedávno zúčastnili ničenia celých miest s obrovskými stratami na životoch (konkrétne mám teraz na mysli mestá Mosul a Raqqa v Iraku
a Sýrii); a vonkoncom si nemôžeme byť istí, čo ďalšie oni alebo niekto
iný vykoná tento alebo nadchádzajúci rok a aké to bude mať následky.
Preto minimálne v zmysle obsahu sú tieto Hviezdoslavove verše viac
ako moderné. Keby boli ešte o niečo modernejšie, boli by neznesiteľné.
Ale tieto sonety preukazujú črty modernosti aj vo formálnej rovine. Hviezdoslav má v perspektíve, nálade a metrickom rytme mnohé
náhle obraty, prechádza od rozprávania k priamemu oslovovaniu, výbuchov nepriamej reči k priamej reči, prívalom otázok, rozhorčených
výkrikov, strohých apelov alebo vložených komentárov... A to všetko
podľa disciplíny petrarcovského verša, hoci tesne... (Spomínam si na
neskoré sonety Geralda Manleyho Hopkinsa, ktorých verše sú podobne nepokojné, no prerušený tok myšlienok ani tam nespôsobuje narušenie metra.)
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Lenže tento moderný básnik nezapadá do aktuálnej módy, či už
v jeho alebo v našich časoch. V tejto súvislosti raz Hviezdoslav povedal: „Tým všetkým dekadentom, symbolistom, veristom, futuristom
ani nerozumiem.“15 Keby im bol porozumel lepšie a keby bol dovolil
aj svojej poézii pohnúť sa niektorým z ich smerov, podľa mňa by nebol
dokázal napísať Krvavé sonety. Na to bol potrebný duchovný odstup.
Hviezdoslav mal slušný duchovný odstup od všetkých predvojnových
vývojových prúdov nielen na Slovensku, ale – ako si bol čoraz väčšmi
vedomý – v celej Európe. Bolestné svedectvo o tom nájdeme v Dozvukoch, zbierke, ktorú napísal v rokoch 1909 – 1911. Výber z týchto básní, zaradených do Básnického diela (editor Ján Gbúr) vydaného v roku
2006, je veľmi zaujímavý. Domnievam sa, že dobre ilustruje niektoré zo
súčasných prekážok v recepcii Hviezdoslavovej poézie.
Gbúrovo vydanie je očividne výsledkom dlhej a ťažkej práce, ako
aj hlbokých znalostí. Obsahuje úryvky z hlavných kritík, počnúc mohutným, ale diskriminačným hodnotením Hviezdoslavovej literárnej
nedisciplinovanosti z pera Svetozára Hurbana Vajanského a objavom
Valéra Mikulu o mýte/automýte končiac (Hviezdoslavov kult stvorený
inými a jeho kult stvorený ním samotným). Gbúr sa na tento mýtus či
automýtus zreteľne pozerá ako na kritický vhľad doby. Zrejme si dáva
pozor, aby jeho samého niekto nezbadal v zovretí tohto mýtu alebo
aby nevzniklo podozrenie, že k nemu nejako prispieva. Vo svojom
krátkom doslove Hviezdoslav – kultová osobnosť slovenskej poézie16, sa,
samozrejme, nedokáže vyhnúť diskusii o sociálnych a politických otázkach, pretože práve tie sú jadrom mnohého, čo Hviezdoslav napísal.
Zachováva si však čo najneutrálnejší a najakademickejší jazyk, len aby
niečím neprispel k mýtu.
Keď Gbúr robí vlastný výber z Dozvukov, je to depresívnejšie, ako
by to naozaj malo byť. Pravdaže, začleňuje tam aj báseň O modrom vtáku vám včuľ zaspievam. Hviezdoslav sa v nej oslobodzuje z pochmúrnosti a píše veselú báseň o veselosti – alebo aspoň o spokojnosti. Ale
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PRAŽÁK, Albert: S Hviezdoslavom. Bratislava : SVKL, 1955, s. 407.
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Básnické dielo. Zost. J. Gbúr. Bratislava : Kalligram,
2006, s. 626 – 638.
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energické básne adresované Sándorovi Petőfimu a nadovšetko Endre
Adymu (Tak, herolde ty svitajúcich časov), v ktorých si Hviezdoslav nasadzuje jakobínsky klobúk – tie sú vynechané, asi preto, lebo obsahujú
priveľa z mýtu. A nekonečne rozťahaná, beztvará báseň Je obrátenie
Pavla je vo výbere uprednostnená pred neskoršou básňou Prívet na
zjazd mládeže (1914)17 – ktorá je len mierne kratšia, ale určite jasnejšia a pútavejšia. Matuška o nej hovorí nasledovné: „Útočne i pateticky,
obzieravo i zvrchovane zhrnul tu Hviezdoslav v jednej básni širokého
dychu všetko to, čo podväzovalo a ničilo slovenský život z viny vlastnej triedy.“18 Priveľa mýtu v básni? (a povedzme si pravdu, aj poriadna
dávka automýtu)
Pre vonkajší element ako som ja, je dôležitosť prikladaná postrehom Valéra Mikulu o Hviezdoslavovi prinajmenšom mätúca. Je skutočne také neobvyklé a také trestuhodné, ak má významný básnik
svoj mýtus a svoj automýtus? Navyše si myslím, že žiadny iný básnik
nikdy tak veľmi nespochybňoval a nepodkopával vlastný automýtus
ako Pavol Országh Hviezdoslav. Spôsob, akým sa vyjadruje o sebe,
o svojom živote a diele (vrátane Krvavých sonetov), je šokujúci. „Život
v Námestove? ... číra jednotvárnosť, monotvárnosť...“19 Dokáže si niekto predstaviť, že by niečo podobné o dvadsiatich rokoch svojho života
povedal taký William Butler Yeats? „Nehoden je ani toho papieru, na
ktorom uzre svetlo verejnosti.“20 Bol by Yeats kedykoľvek, za akýchkoľvek okolností povedal niekomu niečo také o svojej zbierke, ktorá
práve mieri do tlače? Ale presne o toto Valérovi Mikulovi ide, pokiaľ
rozumiem jeho argumentom21: skutočný Hviezdoslav bol zahanbujúco
nevybavený sebadôverou a maskulínnou rozhodnosťou. Jeho automýtus zdôrazňoval aktivitu, ale Hviezdoslav z mäsa a krvi bol pasívny.
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HVIEZDOSLAV: Dielo II. Bratislava : Tatran, 1996, s. 377 – 388.
MATUŠKA, Alexander: Profily a portréty. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1972,
s. 102.
PRAŽÁK, Albert: S Hviezdoslavom. Bratislava : SVKL, 1955, s. 414.
Tamže, s. 416.
MIKULA, Valér: Hviezdoslav ako automýtus. In: MIKULA, Valér: Od baroka k postmoderne. Levice : Vydavateľstvo L. C. A., 1997, s. 49 – 56.
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Dôkazom je ľúbostná poézia, ktorú písal ako dospievajúci chlapec. Na
podporu svojho tvrdenia Mikula cituje prácu českého zoológa (len
pre prípad, ako vraví, že by si niekto myslel, že priveľmi zjednodušuje)
a stanovuje ako pravidlo, že „v celej živočíšnej ríši... mužská povaha
sa javí energiou pohybovou... kým ženskosť je na celom svete element
pasívnosti“22 . A dospievajúci Hviezdoslav zlyháva v skúške mužskej
animálnosti: pri dievčati je priveľmi citlivý, priveľmi hanblivý, nedostatočne nástojčivý a predátorský...
Toto obvinenie sa dá bezpochyby ďalej rozvíjať s odvolaním sa na
listy dospelého Hviezdoslava jeho žene Ilone. Ako konštatuje zostavovateľka ich vydania Jana Juráňová, sú plné rešpektu. „Manželstvo
Hviezdoslava bolo – súdiac podľa zachovanej korešpondencie – harmonické, vyvážené, pokojné a napĺňajúce oboch partnerov“23. V týchto listoch sa však nijako neprejavuje, že by sa bol Hviezdoslav v domácnosti etabloval ako aktívny pán – zviera, ktorého slovo je zákonom.
Zoologická kritika Hviezdoslava je tak možno postavená. – Tento druh
argumentácie môže byť pre niekoho presvedčivý; iní však z neho môžu
vycítiť, že navzdory protestom V. Mikula v skutočnosti priveľmi zjednodušuje a že ľudský svet je tak trochu zložitejší ako to, čo je bežné
v širšej živočíšnej ríši.
Treba povedať, že Mikulova kritika sa vôbec zakladá na doktrinárskych definíciách. Neúnavne buduje bariéry proti všetkým, ktorí sú civilizačne menej rozvinutí, menej dokonalo urbanizovaní, menej sofistikovaní, menej oboznámení s intelektuálnymi trendami poslednej generácie... Pre takého kritika sú pôžitky literatúry pôžitkami snobstva.
Satirik Ján Chalupka si uvedomil, že tí istí ľudia, ktorých vysmieval vo
svojich hrách, prichádzajú do divadla a nahlas sa smejú na opisoch
samých seba. Kritika uvádza: „Ján Chalupka... práve v smiechu svojich
zhovädilých spolurodákov nachádzal nádej, že sa raz učlovečia...“24
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Tamže, s. 54.
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V tomto, nutné zdôrazniť, Mikula prejavuje svoje najširšie pochopenie (Mikula utopista?). Je však tvrdý a nekompromisný voči literatúre, ktorú považuje za zhovädilú, vrátane literatúry Hviezdoslavovej,
a odmieta akúkoľvek sympatiu alebo ústretový dialóg. Dialóg, dokonca polemický dialóg, môže mať v jeho videní škodlivé následky. Napríklad... Ivan Krasko údajne utrpel škodu (donútil sa „k regresu“)25
v polemickej diskusii s Hviezdoslavom.
V úvode básne Nové zvuky počujem26, ktorá bola uverejnená po vydaní Kraskovej prvej zbierky Nox et solitudo, Hviezdoslav povedal, čo
si myslí o symbolistickej poézii. Zdala sa mu len švitorivá a poletujúca,
brodiaca sa náladami bez hlavnej vedúcej myšlienky, ako chatrný opar,
móda privezená zo západu z o nič lepšej príčiny ako práve tej, že bola
módou... A potom, keď Hviezdoslav pomenoval, čo mal na srdci, povedal: mladí ľudia majú spievať tak, ako sa im páči, tak nech spievajú!
A nepovedal to len ako obyčajnú rétorickú formálnosť. Povedal to (ako
Hviezdoslav povedal mnohé veci) obšírne, dajúc jasne najavo, že to
myslí vážne:
Spievajte! Pánboh daj šťastia i zdravia!
Uznávam mladosti práva:...
mládnik, jak mu ľúbo, ženie,
svojím smerom,
s iným perom... 27

Krasko odpovedal vo svojej ďalšej zbierke krátkou, ostrou básňou
(Pozdravenie, drahý baťko!)28, ktorá dáva najavo jasné odhodlanie v ničom neustúpiť z princípov vlastnej poézie. Oznámiac, že v tom bude
stručný, a uštedriac starému básnikovi niekoľko presných zásahov pre
25
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MIKULA, Valér: Autentickosť a štylizovanosť v slovenskej literárnej tradícii. In: MIKULA, Valér: Od baroka k postmoderne. Levice : Vydavateľstvo L. C. A., 1997, s. 139.
HVIEZDOSLAV: Sobrané spisy básnické. Sv. 9. Turčiansky sv. Martin : Matica slovenská, 1949, s. 31 – 36.
Tamže, s. 34 – 35.
ZAMBOR, Ján: Vzlyky nahej duše: Ivan Krasko v interpretáciách. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, s. 173 – 174.
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jeho zdĺhavosť, Krasko trval na tom, že nemá žiadne ľahkovážne slová:
„... na každom je krv prischnutá...“
Myslím, že každý rozumný kritik by sa na to mal pozerať ako na polemiku, z ktorej obe strany vyšli so cťou. Matuška si to očividne myslel:
všimol si, že „Hviezdoslav popri kritike, ktorá bola uňho ako človeka
staršieho pokolenia oprávnená, uznal Kraskovi právo písať tak, ako
píše“29. Mikula však zastáva inú pozíciu. Podľa neho bolo pre Kraska
hanebné povedať, že na jeho poézii je „prischnutá krv...“ lebo to vraj
ide proti symbolistickým princípom básnika!
Rimbaud raz povedal, že byť básnikom znamená zároveň veľké utrpenie. Zdá sa však, že postprekliaty básnik nemá nič podobné dovolené
povedať, pretože symbolistická poézia znamená mnohorakú štylizáciu
autora30. Z Mikulovej perspektívy to nemôže dynamicky spoluexistovať s básnikovými osobnými pocitmi, tie musia byť premožené. Ak je
symbolistický básnik zamilovaný alebo melancholický, jeho láska alebo jeho melanchólia nemá v jeho poézii čo robiť. Melanchólia a láska
by mali byť v jeho veršoch tak dokonalo štylizované, akoby neboli jeho,
neboli ničie. Preto, napríklad, keď čítame Kraskovu báseň Prší, prší...31
Prší, prší... Až prestane,
mrazom skvitnú pusté stráne:
nič si, nič nevyberiete – –
Tak je smutno, clivo v svete!

cítime, napriek všetkej jej štylizácii, že na týchto riadkoch je krv skutočne prischnutá. Ak si to však myslíme, máme zhovädilý názor! Mikula trvá na tom, že Krasko otvorením priestoru na čiastočné, krehké
stretnutie s básnikom staršej generácie poprel sám seba, zradil svoju

29

30
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MATUŠKA, Alexander: Profily a portréty. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1972,
s. 317.
MIKULA, Valér: Od baroka k postmoderne. Levice : Vydavateľstvo L. C. A., 1997,
s. 139.
ZAMBOR, Ján: Vzlyky nahej duše: Ivan Krasko v interpretáciách. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, s. 38.
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vlastnú básnickú bytosť32. Poučenie z príbehu: spasený si musí dávať
pozor, keď má komunikácie so zatratencom.
S ničím z toho nesúhlasím. A myslím si, že v kritike musí byť vždy
možný oveľa veľkorysejší, širší a otvorenejší prístup. Aj vďaka šírke
a otvorenosti mysle môžeme v Hviezdoslavovi objaviť veľa zaujímavých
vecí. Je to človek, ktorý myslí inak. Nekráča s módou svojich vlastných
čias ani v súlade stereotypných príbehov progresu. Jeho Krvavé sonety
dokonalo neladia s náladou európskej poézie v auguste – septembri
1914. Preto sú také cenné.
Vrátiac sa však oblúkom k automýtu: Jeho súčasťou bude zrejme aj
báseň Slovenský Prometej: „Slovenský Prometej – či možný je? / A ako
možný! – Znám ho bezprostredne...“33
Básnik ešte ani nezačne, no nedokáže zabrániť zmenšeniu tohto obrazu, jeho podkopaniu tvrdením, že Slovenský Prometej nemá
Aischyla, ktorý by ho opísal. – Rozhodne si nemyslím, že je to najlepší Hviezdoslavov obraz: je priveľmi nepokojný, aby ostal pripútaný
k skale ako Prometej. Pri čítaní básní v zbierke Dozvuky o ňom však
premýšľam ako o Sizyfovi. Donekonečna tlačí ťažké balvany hore kopcom a bezmocne sleduje, ako premáhajú zovretie jeho rúk a rútia sa
strmo nadol. Ustavične stráca nádej, ustavične to skúša znovu. Kvária
ho nástojčivé myšlienky, mnohé z tých, ktoré sa objavujú v Krvavých
sonetoch, myšlienky, ktoré by rád rozvinul v zrelom vyjadrení a umeleckej forme, ale nedokáže to.
Čítajúc báseň Je obrátenie Pavla si uvedomujem, že je to skrz-naskrz sizyfovská báseň. Občas sa ňou preblesknú krásne verše, nikam
však nesmeruje. Dokonca ani báseň Prívet na zjazd mládeže, mladšia ako Dozvuky, si podľa mňa nie celkom zasluhuje uznanie, ktoré jej
prikladá Matuška. Úvod je ohromný, prvých sedemdesiat, osemdesiat
veršov je výborných, potom však Hviezdoslav stráca smer a báseň sa
stáva prevažne (nie celkom) sizyfovskou.

32
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MIKULA, Valér: Od baroka k postmoderne. Levice : Vydavateľstvo L. C. A., 1997,
s. 139.
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: Básnické dielo. Zost. Ján Gbúr. Bratislava : Kalligram, 2006, s. 236 – 254.
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Sizyfa stretávam na mnohých miestach v Dozvukoch – ale nie všade. Ako zdôrazňujú Barbara Suchoń-Chmiel a Rafał Majerek34, je to
básnik, od ktorého nemôžeme očakávať, že pokojne zotrvá v nejakej
kategórii, akúkoľvek kategóriu by sme mu určili. Sizyfos sa tu a tam
dokáže oslobodiť, vzlietne. Na myseľ mi prichádza pekná báseň adresovaná Endre Adymu35, ako aj štyri sonety do Prahy36, ktoré pôsobia
ako prípravné cvičenia pre Krvavé sonety. Hviezdoslav sa tu musí popasovať so zložitým sledom myšlienok a vírom protichodných pocitov,
a podľa mňa sa mu to darí veľkolepo. Opäť sa tam nachádza jedna báseň únavy zo sveta (Odkedy vzostupom i v sklone37), ktorá plynie lahodne a s takým hudobným pôvabom, ktorý prekonáva tému básne.
Všeobecne zhrnúc, na príklade Dozvukov si dovoľujem tvrdiť, že
Pavol Országh Hviezdoslav – tak ako Rupert Brooke, len v príkro
opačnom smere – bojoval s problémami života, myslenia a umenia,
ktoré dokázala vyriešiť jedine strašná európska vojna.
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Interpretačná sonda do Hviezdoslavových
Krvavých sonetov
Ján Zambor

Abstract

An interpretational probe into Hviezdoslav’s The Bloody Sonnets
Pavol Országh Hviezdoslav’s The Bloody Sonnets were created at the beginning of
the First World War in August and September 1914, but they could not be published
until 1919 due to their anti-war orientation. The author of the study raises the issue
of a correct modern textological form of this sonnet cycle and, given its linguistic
specificity, the matter of publication with a glossary of non-standard expressions. The
study outlines the thematic thought coordinates and imagery of the work; its rhythmic,
rhyme, and euphonic forming; the nature of the lexis; and the morphological, syntacticintonational, and punctuation processes. The cycle is characterized by a fundamental
reflexive addressing of the theme of war. Hviezdoslav builds on an open and ruthless
analysis and a non-evasive assessment based on a universally understood morality.
Mental richness meets with profoundness, with subjective interest, inner drama, and
a high level of emotional excitement. This is also represented by a bold escalation of
optics. This is a poetic cycle of extraordinary ethos with a fearless attitude and the
work of a great humanist, democrat, and Christian poet.
Keywords: Pavol Országh Hviezdoslav, The Bloody Sonnets, textological issues,
thematic and mental coordinates and imagery, sound forming, lexis, morphology,
syntax and punctuation

Básnický cyklus Pavla Országha Hviezdoslava (1849 – 1921) Krvavé
sonety pripomenul pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia írsky
prekladateľ John Minahane žijúci dlhšie obdobie v Bratislave vyda-
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ním ich prekladu do angličtiny1. Prekladateľova úvodná esej v skrátenej a upravenej verzii vyšla po slovensky v prílohe denníka Pravda2.
Predchádzal jej rozhovor s Minahanom Piesne krutých čias uverejnený
v tom istom periodiku3. V mesačníku Knižná revue prekladateľ publikoval svoj komentár k 3. zo sonetov4. Minahane vidí autorovo dielo
v kontexte európskej vojnovej poézie, vyzdvihuje Hviezdoslavov protivojnový postoj, ktorý u početných, i významných európskych básnikov, čo sa dali strhnúť militantnou vojnovou propagandou a hystériou,
na začiatku vojny absentoval. Podľa Minahana na básne niektorých
z nich slovenský básnik vo svojom cykle polemicky reagoval. Hviezdoslava označuje za „veľkého básnika prvej svetovej vojny“, za „veľkého
vojnového básnika“ a za „najsilnejší hlas, ktorý volal proti vojne hneď
v jej začiatkoch“5. Vydanie prekladu je reprezentačné. Vhodnejšia by
však bola dvojjazyčná edícia s originálom a prekladom, ako to bolo pri
prvom preklade cyklu do angličtiny z roku 19726.

Nazretie do vydaní cyklu a do textologickej problematiky
Krvavé sonety, ako autor uvádza v podtitule, vznikli v „auguste – septembri 1914“. Tento cyklus 32 sonetov sa pre protivojnové zameranie
nemohol stať súčasťou verejného komunikačného obehu, básnik ho
1
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prednášal v užšom kruhu a šíril sa v rukopise. Vyšiel až začiatkom roka
1919 v Prahe.
Dnešný vážnejší záujemca o Krvavé sonety po zoznámení sa s viacerými vydaniami v nich registruje nedostatky, a tak mu chvíľu trvá, kým
sa v nich zorientuje a dopracuje k relatívne spoľahlivej edícii. Textologicky relatívne korektným moderným vydaním cyklu je edícia z roku
19527. Cennou súčasťou knihy sú faksimile rukopisu a nakoniec aj
vzhľadom na špecifickosť Hviezdoslavovho básnického jazyka potrebný jednoduchý, ale obsažný rozsiahly Slovníček Antona Habovštiaka,
ktorý z dôvodu, že sa rátalo i s českým čitateľom, uvádza aj české verzie slov; zo všetkých vydaní s pripojenými vysvetleniami niektorých
výrazov v najväčšej miere umožňuje elementárne pochopenie textu.
Pravda, autor nie je vždy presný, niektoré slová vysvetľuje chybne
a jeho prácu poznamenal istý amaterizmus. Charakteristiky lexikálnych jednotiek sa v Slovníčku neuvádzajú. Predslov Milana Lajčiaka
s príznačným začiatkom „My, ľudia novej, svetlej epochy dejín...“ má
všetky znaky publicistického príspevku napísaného v intenciách dobovej komunistickej ideológie.
Korektný je aj slovenský text v samostatnej slovensko-anglickej
edícii z roku 19728. V dvoch vydaniach – Spisy P. O. Hviezdoslava
v dvanástich zväzkoch. Zväzok dvanásty z roku 19579 a Básnické dielo
z roku 200610 slovníček nájdeme, ale pristručný a pre plnšie rozkrytie
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HVIEZDOSLAV: Krvavé sonety. Redaktor Karol Rosenbaum. Martin : Matica
slovenská, 1952. John Minahane napísal: „V roku 1952 vzniklo zatiaľ najpresnejšie, dôkladné a veľmi užitočné vydanie Krvavých sonetov“– MINAHANE, John:
Krvavé sonety z augusta a septembra 1914. Pravda Víkend. Sobota 2. februára 2019,
s. 47.
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významov neštandardných slov nedostatočný. V niektorých vydaniach
celkom chýba.
Vítanou pomôckou pri čítaní Hviezdoslava je Slovník slovenského
jazyka. I. – VI. diel z konca 50. a zo 60. rokov, v ktorom sa uvádzajú aj
charakteristiky lexikálnych jednotiek11.
Nekladiem si za cieľ komentovať všetky vydania Krvavých sonetov. Nemôžem však obísť posledné z roku 2006. V tejto edícii cyklu,
ktorý je súčasťou rozsiahlejšieho výberu z autorovej poézie, sú chyby (aj tlačové) i textologicky sporné riešenia. Najdôležitejšie kritické
pripomienky uvediem: v 2. sonete absentuje medzera medzi druhým
štvorverším a šesťverším; v 6. sonete namiesto „tvoj“ bolo vhodnejšie uprednostniť písanie s veľkým začiatočným písmenom „Tvoj“, lebo
toto privlastňovacie zámeno odkazuje na Boha – podobne aj v ďalších
sonetoch by bolo primeranejšie ponechať „Ty“, „Tvoju“, „Ťa“, „Teba“,
„Tvoja“, „Tvojej“, „Tvojich“ (mimochodom, tomuto editorskému zásahu ovplyvnenému dobovou socialistickou ideológiou sa vyhlo vydanie
z roku 1952 i 1972); v 7. sonete sa slovo „rež“ (podstatné meno vytvorené od slovesa rezať) uvádza ako „Rež“, čím sa eliminuje autorov
interpunkčno-intonačný postup („Že dožili sme, ach, ten rozvrat! rež,
/ v nejž potoky sa nevinná krv valí!“ – „Že dožili sme, ach, ten rozvrat! Rež, / v nejž potoky sa nevinná krv valí!“); v 9. sonete za veršom
„a s vierou vposled opantať im šije“ nemala byť bodka, ale pomlčka;
v 10. sonete je nesprávne slovo „radnou“ namiesto „riadnou“; vo verši
„ináč je otrok, čo rukou kradmou“ vypadlo „len“, čím sa narúša jambický rytmus optimálnej verzie „ináč je otrok, čo len rukou kradmou“
(„len“ chýba vo viacerých vydaniach, v origináli, pravdaže, je); v 13.
sonete nachádzame „zsurovenie“ namiesto „zosurovenie“, čím sa tiež
narúša rytmus, a pomlčka za posledným veršom je nahradená bodkou;
v 14. sonete nemalo byť „pochybý“, ale „pochabý“; v 21. sonete malo
byť „nezjavíš“, nie „nezjaviš“; v 31. sonete sa žiadalo „Scel“ nahradiť
tvarom „Sceľ“, ako je to vo viacerých vydaniach; v 32. sonete namiesto
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„čítaj“ malo byť „čítajú“ – touto tlačovou chybou sa tiež narúša jambický rytmus12.

Tematicko-myšlienkové súradnice,
poznámky k obraznosti
Krvavým sonetom časom vzniku predchádzala pozoruhodná, nezvyčajne rozsiahla báseň Prívet k slovenskej mládeži z príležitosti jej zjazdu
v Liptovskom Mikuláši 1. augusta 191413, ktorá vznikla na požiadanie
ako príležitostná (mimochodom, zhromaždenie sa vzhľadom na vypuknutie prvej svetovej vojny nakoniec nekonalo) a vyznačovala sa
vyhrotene kritickou analýzou slovenskej spoločnosti. S výraznou podobou básnikovho spoločenského kriticizmu sa stretávame v jeho nemenej výraznej skoršej dlhšej básni Ó, prečo som nie víchrom, ktorú
som predčasom podrobil analýze a interpretácii14. Autentická kritická
analytickosť je aj charakteristickou črtou Krvavých sonetov, ktoré sú
však i vzhľadom na voľbu sonetovej formy tvarované koncentrovanejšie. Stanislav Šmatlák napísal, že sonet bol pre tohto autora „hrádzou
proti bezbrehej lyrickej reflexívnosti“, „rámcom“, ktorý jeho „reflexiu
uzavrel do hraníc nielen formálnej disciplinovanosti, ale aj myšlienkovej pregnantnosti“, a že „práve tento dôvod i v budúcnosti povedie
Hviezdoslava k použitiu sonetu najmä vtedy, keď mu pôjde o určitosť,
jednoznačnosť, a preto i zovretosť básnického vyjadrenia najintenzív-
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nejšie prežívaného obsahu“15. Aj v tomto cykle sa Hviezdoslav, ako to
vyznačil už v skoršom kozmicko-metafyzickom cykle Sonety (1886),
odkláňa od poézie reflektujúcej túžbu subjektu po čistej nadpozemskej
idealite a stáva sa nevšedným neohrozeným kritikom reality16.
Vo vstupnom sonete sa básnik pozastavuje nad názvom cyklu
Krvavé sonety a nad tým, že jeho spev bude „o krvi“ (v poslednom
sonete hovorí o „krvavých piesňach“). Tieto syntagmy mu pripadajú
ako významovo protirečivé, mohlo by sa povedať oxymorické. V prvom exklamatívnom verši cyklu „Spev o krvi – ký divý pomysel!?“ sa
totiž objavuje prívlastok „divý“ s významom necivilizovaný, primitívny, barbarský. Preto sa básnik vzápätí pýta, o akej krvi bude tento spev.
Privítal by a rád by sa plne oddal spevu o krvi ako o kladnom fenoméne, ale aktuálny čas ho núti spievať o krvi ako produkte vojny. Motív
krvi ako kladu nadobúda rad konkretizácií: ruža, pýriace sa dievča,
úsmev snívajúceho dieťaťa, zapálený duch veštca, „divotvorná vlaha“,
hýbateľka tvorivej životnej a čarovnej plodivej sily, slnečné svetlo na
svitaní premáhajúce tmu a náš „chlieb-svetlo“, teda každodenný živiteľ,
a nakoniec aj záštita. Konkretizácie motívu krvi spojenej s vojnou sa
začínajú obrazom krvi ako zápornej sily, ktorá „vybúšila v hnev“ a prejavuje sa obrazmi ničivej búrky, ohňa (požiaru) a povodne. Básnikovo
velebiace exklamatívne „Ó“ („Ó, krv je vlaha divotvorná!“) vystrieda
povzdych „ach“, signalizujúci subjektívne prežívanie tragédie a dôležitú žánrovú modalitu cyklu – lament („ach, o tej znie, kým nezalkne
sa, spev!“).

15

16

ŠMATLÁK, Stanislav: Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961, s. 245 – 246.
ZAMBOR, Ján: Stavebnosť básne. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018,
s. 25. Mimochodom, o Krvavých sonetoch a v spojitosti s nimi aj o básni Prívet
k slovenskej mládeži... a cykle Sonety viacráz obšírne písal Stanislav Šmatlák. Porov. napr. monografiu Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961, s. 359 – 368. Jeho výklad Krvavých sonetov
možno pokladať za doteraz najvýznamnejšiu tematologickú interpretáciu. Povšimnutiahodnú dlhšiu pasáž o cykle napísal Andrej Kostolný – Spisy P. O. Hviezdoslava
v dvanástich zväzkoch. Zväzok dvanásty. Dozvuky. Krvavé sonety a básne príležitostné. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, s. 489 – 491.
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3. sonet sa otvára vizionárskym obrazom chmúrneho démona vojny v nadzemskom priestore (akoby démonického anjela Lucifera), šľahajúceho plamene až k zemi a „iskriaceho síru, meteorov prach“. Za
týmto obrazom, ako na to upozornil Minahane, si môžeme predstaviť
aj vojenského letca17. V závere sonetu totiž čítame: „všade ľudská jatka: / či tvŕď či oceán či nebesá!“ Priestorom bojov – „ľudskej jatky“ je
zem („tvŕď“ čiže zem je knižné archaické slovo, za ktorým stojí ruské
„tverď“), oceán aj nebesá. Lietadlá boli súčasťou ozbrojených síl už na
začiatku Veľkej vojny. Vojna je, ako to potom sledujeme aj v ďalších
obrazných konkretizáciách v cykle, rozpútaním diabolských síl. Pre
človeka naplneného úžasom, „mrazným strachom“ niet bezpečného
priestoru, kde by sa skryl. V situácii krajného ohrozenia sa subjekt
obracia na Boha: „Kam dieť sa, Bože!?“ Je to vlastne prosba o radu
a pomoc poukazujúca na žánrový rozmer básnickej modlitby, resp.
jej druhu žalmu, ktorý je v cykle významný. Metaforické zoomorfné
pomenovanie „ľudská jatka“ je drastickou, v tomto prípade vskutku
brutálnou konkretizáciou motívu krvi spojeného s vojnou a vojny.
4. sonet patrí v cykle k najzapamätateľnejším. Pristavím sa pri ňom
dlhšie, pričom budem komentovať aj jeho obraznú výstavbu.
A národ oboril sa na národ
s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá:
zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd,
kde bleskom kmitla hrozná Astarot.
A jak v žne postať zbožia líha zrelá
pod kosou, radom váľajú sa telá;
v cveng šabieľ špľachce čŕstvej krvi brod...

17

John Minahane napísal: „Zaujímavé je, že ten démon je letec, akýsi vojenský pilot...
letecká vojna bola už roky v príprave, noviny o nej podávali správy. Hviezdoslav ich
zaiste čítal a jeho mohutná imaginácia z nich dokázala vytvoriť obrazy budúcich
hrôz“ – MINAHANE, John: Všade ľudská jatka. Knižná revue, XXVIII, 29. 3. 2018,
č. 3, s. 31.
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Tak vo víchrici totej ukrutenstva,
nímž ani tiger dravšie nezúri,
zapadá nie zvlek: výkvet človečenstva,
života radosť smrtnej do chmúry,
v prach purpur všeľudského dôstojenstva,
v sutiny jasný palác kultúry!...

Prvé dva verše výstižne a markantne uchopujú prvú svetovú vojnu
ako vojnu národov a vyjadrujú jej charakter. Expresívny výraz „oboril sa“ sa spája s agresiou, znamená útočne napadol. Básnik otvorene
píše o zámere vraždenia a skaziteľského besnenia (v slove „s besom“
je aj význam zvieracieho a chorého, ale i diabolského). V ďalších veršoch básnik prináša evokáciu boja, najprv auditívnu, potom vizuálnu.
Približuje zvuky pušiek a diel. Sloveso „zahrmeli“ viažuce sa na zvuk
diel možno vnímať aj ako metaforický výraz vzťahujúci sa na hrmenie
hromu. Auditívny je aj celý ďalší verš „zem stene, piští vzduch, rvú vlny
vôd“. Sloveso „rvú“ čítam ako revú (paralela k českému řvou). Bojová
činnosť bolestivo zasahuje zem, vzduch a vody, na čo reagujú zvukmi ako ľudia alebo zvieratá. Prvé sloveso („stene“) je antropomorfnou
metaforou, druhé a tretie („piští“, „rvú“) zoomorfnou i antropomorfnou. Vo verši „kde bleskom kmitla hrozná Astarot“, ktorý má vizuálny
charakter a je metaforickým intertextovým odkazom na strašnú mytologickú bohyňu starovekých semitských národov, sa k predchádzajúcemu hrmeniu pridáva blesk, ďalší atribút priamo nevyjadrenej naturomorfnej poveternostnej metafory búrky ako boja (vojny). Vizuálnou
predstavou sú aj líhajúce a váľajúce sa ľudské telá, agrárnym prirovnaním usúvzťažnené s padaním obilia pri kosbe počas žatvy. Cveng šabieľ
a špľachot krvi je znova auditívnou predstavou bojiska.
Motív víchrice je ďalším atribútom vojnovej búrky, vyjadrenou teraz obrazom s genitívnou väzbou „vo víchrici totej ukrutenstva“ (výraz
„ukrutenstva“ vyjadruje znásobenú krutosť). Poveternostnú metaforu
básnik rozvíja zoomorfne – obrazným motívom tigra, ktorého zúrenie vojna prevyšuje. Ukrutná vojnová víchrica spôsobuje deštrukciu
najkrajšieho a najhodnotnejšieho v ľudskom rode, životnej radosti,
univerzálnej ľudskej vznešenosti a dôstojnosti a jasného veľkého a reprezentatívneho diela ľudskej kultúry, ako to vyjadruje séria hodnoto382
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vo antinomických pomenovaní: zvlek (telesné ostatky) – výkvet človečenstva, smrtná chmúra – radosť života, prach – purpur všeľudského
dôstojenstva, sutiny – jasný palác kultúry. Výraz „jasný palác kultúry“
je architektonická metafora, ktorá má aj širší význam.
V ďalšom sonete básnik, nadväzujúc na 1. a 2. sonet, pokračuje
v inak vyjadrených lamentačných povzdychoch, koľko krvi stečie ako
príval (paralela akvatickej metafory povodne, v 7. sonete pribudne metaforická variácia potoky), a pritom pričinením práce človeka mohla
priniesť plody „z každej hrudy“, byť hýbadlom „pokroku“ (autor použil technickú metaforu „rušňom-dvíhalom“), odčiniť biedy a odstrániť
ľudské bremená, a koľko ľudského jasnozrivého ducha s božským zápalom sa na bojisku premení na čmud a zhasne. Nasledujú povzdychy
nad slzami matiek, vdov, sirôt a nakoniec nad rozplakaným géniom
ľudstva, ktorý sa poberie do večnej tône. (Inak je to však s básnikom
Hviezdoslavom, ktorý si vybral cestu subjektívne zúčastneného kritického vyrovnávania sa s novou situáciou človeka a sveta.)
V 6. sonete po evokácii vojnových hrôz ako vypustených príšer, vyjadrených vizionárskym mytologickým obrazom kŕdľa fúrií18 tiahnucich od pólu k pólu a spôsobujúcich žiaľ a bolesť (ich referentom môžu
byť aj lietadlá) a zohavenej sinejúcej sa tváre Európy, nastúpi odhaľovanie trúfalého, a ako sonet vyznieva, vlastne rúhavého „bludu“, zakladajúceho sa na vzývaní kresťanského Boha jednotlivými národmi,
aby bojoval na ich strane. Básnik sa v rozhovore s kresťanským Bohom
pýta na jeho totožnosť vo vzťahu k bohom, ktorí sa správali tak, ako si
to žiadajú súčasníci (starorímsky Mars, fenický Baal, židovský Jahve).
V 7. sonete básnik s povzdychmi hovorí za svoju – staršiu generáciu, že sa dožila tohto „rozvratu“, „reže“, „marasu“ atď., ba svoje videnie vyhrocuje, keď píše, že „šťastní“ sú tí, čo zosnuli pred nastupujúcou
hrôzou.
V 8. sonete v dialógu s ľudstvom kazateľsky karhajúco (ďalší – homíliový žánrový rozmer) demaskuje jeho vzťah ku Kristovmu „Blíž-

18

Fúrie – po latinsky Furiae, po grécky Erínyes – boli bohyne pomsty a kliatby, služobníčky boha podsvetia a jeho manželky, v prevládajúcom chápaní skazonosné a nezmieriteľné; označujú sa nimi aj zločinné zúrivé ženy.
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neho miluj ako seba“, jeho diametrálne odchodné počínanie, ktorým
„v zlovesť spotvorilo blahovesť“. V nasledujúcom sonete v tomto príkrom analytickom usvedčovaní ľudstva a človeka v pomere ku kresťanstvu pokračuje, keď zvolá: „Kresťanstvo tvoje – lož je, faloš, mam!“
Nevidí rozdiel medzi jeho počínaním a správaním sa dávnych barbarských národov (Tatárov, Vandalov a Hunov). Ako pritom sledujeme,
básnik v cykle volí nielen obrazné, ale aj otvorené priame vyjadrenie,
ktoré má podobu výkrikov do tváre súčasného človeka.
Kontroverzným reflexívnym, vyhrotene kritickým rozhovorom
s človekom je aj 10. a 11. sonet. Rovnako ako inde ho básnik, totožný
s lyrickým subjektom, obžalúva zvolaniami a básnickými (rečníckymi)
otázkami, ktoré majú tiež exklamatívny ráz. Spochybňuje predstavu
človeka ako pána prírody, keď nevie byť pánom nad sebou. Stíha ho
iróniou: „– Nuž, človeče, tys’ pánom prírody? / ty že máš právo rozhodovať nad ňou?“ Kriticky sa stavia k umelcom, ktorí podľahli masovému vojnovému ošiaľu: „Och, plytkosť srdečná! Och, zmätok umov! /
I azúrove čistí duchovia / pohrdli naraz veľkolepou dumou / u dlátka,
farieb, zvukov, u slova; / šli v zmes...“
Vzhľadom na to, čo človek spravil s „krásnou zemou“, dielom Tvorcu, ako ju „pošpatil“, mu na nej podľa básnika neprislúcha vodcovstvo,
vyzýva ho, aby trón na nej prepustil levovi, ktorý je „vrah z hladu len,
nie pre slasť z úrazov“. Načrtáva aj ďalšiu strašnejšiu alternatívu – nech
zem, ktorá je pre človeka, „v zlobe neskonalého“, „brlohom“ i jeho „nákazou“, kométa ohňom vymaže „z hviezdnych obrazov“. Autorova obraznosť nadobúda charakter vesmírnej apokalyptickej vízie, čo v cykle
nie je ojedinelé. 11. sonet, nadväzujúci na predchádzajúci, je vyhrotenou optikou nevšedne silnou environmentálnou básňou.
V 12. sonete vedie básnik rozhovor so samým sebou, so svojím
srdcom. K nadmiere úderov a útrap, ktoré mi uštedril život, sa pridal
„kríž ten sveta“. Nadosobné prežíva ako osobné. Možno súhlasiť so S.
Šmatlákom, že v „osobnom prežití témy sa skrýva básnické tajomstvo,
ktoré z Krvavých sonetov robí poéziu veľkej, opravdivo ľudskej sily“19.

19

ŠMATLÁK, Stanislav: Hviezdoslav. Zrod a vývin jeho lyriky. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1961, s. 362.
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Novým trápením sú vzdelanci, ktorých básnik sarkasticky demaskuje
ako ľudožrútov.
V 13. sonete, kde využije postup rečníckej otázky a odpovede, príčinu „úpadku, / zosurovenia, zdivočenia mravov“ nachádza v „sebectve“. Sebectvo vivifikuje, metaforicky ho pomenúva „ohava“ a jeho
vyčíňanie zapĺňa nielen tento, ale aj ďalší sonet, kde má meno „panovačnosť“ a nakoniec aj 15., kde má názov „vojna“. Všetky tri významovo spojené pomenovania majú platnosť agensa, postavy svojho
druhu. Vojnu básnik metaforicky usúvzťažňuje s krútňavou, tú zas
s leviatanom (morskou obludou v židovskom bájosloví, hadom, Jahveho nepriateľom, v kresťanskom výklade démonom) požierajúcim ľudí
a ich majetky, jeho otvorenú tlamu prirovnáva k pekelnej bráne. Ide
o dvojnásobné rozvitie akvatickej metafory krútňavy a o trojnásobnú
metaforu. Dvojnásobnou a rozvitou metaforou je aj obraz kvitnúcej
mestskej krajiny premenenej na púšť a zoomorfne prirovnanej k vypasenej zmiji; prirovnaním je navyše aj usúvzťažnenie kvitnúcich miest
a ružových kríkov („Púšť roztiahla sa vypasenou zmijou, / kde kvitli
mestá jak kry ružové“). Obrazy prezrádzajú, že významným zdrojom
Hviezdoslavovej obraznosti je Biblia. Na zoomorfné rozvíjanie ako postup v metaforickej výstavbe som poukázal už v spojitosti so 4. sonetom (víchrica – tiger).
V 16. sonete sa básnik z miest bojov presunie do priestoru zázemia
s rodinou, ktorej blízki sú na vojne. Aj jej členovia znášajú utrpenie. Ak
sa v predchádzajúcom sonete pýtal „– Pred spravodlivou kto raz históriou, / kto pred Bohom to všetko zodpovie!?“, teraz formuluje otázku
takto: „Kto odpovie i za tých trpiteľov? / ich strasti, slzy, snáď i straty
ich?“
V 17. sonete sa básnik dovoláva ľudskej šľachetnosti, „šľachtica srdca“ podávajúceho sokovi ruku. Ako o tom svedčí tento sonet i ďalšie,
nachádza v sebe silu otvárať sa aj povojnovej budúcnosti. V nasledujúcich dvoch sonetoch sa pýta, či potom, ako sa vojnové peklo vyzúri,
príde „zmier, pokoj“, vláda pravdy a práva pre všetkých, sociálna spravodlivosť, sloboda, milosrdenstvo, láska, ľudská dôstojnosť, poučenie,
že nad zbraňou stojí pracovný nástroj, že „človek nie hmyz pod šľap
podošví“, že „niet cti v bitke“ (pacifistické vyhrotenie optiky), večný
mier... „Veď keby, keby!“, čítame v ďalšom sonete. Keby sa tak stalo
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a nastal zlatý vek, „svoje straty, hroby“, ako autor píše, by sme s vďačnosťou oplakali.
Ako sa dozvieme zo sonetu 21, pýtať sa Všemohúceho na budúcnosť sa básnik zdráha. Autor pritom neostáva iba pri téme vojny, tento
sonet reflektujúci vzťah Boh – zem a ľudia je jednou z kozmicko-metafyzických polôh jeho poézie, ktorá sa uplatňuje aj v nasledujúcich
sonetoch. Boží záujem v básnikovej predstave „čnie nedostižne“ nad
ľudským. Úlohou zeme, ktorú jej dal Boh, je podľa básnika „prísluha
slncu vo svetovej dráme“, ľuďom Boh udelil „zvláštnu milosť nanajvýš“,
im – červom – slobodu; vzhľadom na to, čo „vystrájame“, sa básnik
pýta, dokedy budeme mať túto výsadu. V 22. sonete neprijíma fatalistické chápanie vojny ako trestu za „nadužitie“ tohto privilégia ani ako
skúšky20, pretože Boh, ktorý je láskou, to nepotrebuje a takéto chápanie
je pripisovaním Bohu ľudských vlastností – „hnevu, cnenia“ (v iných
sonetoch však pri chápaní vojny ako skúšky alebo trestu ostáva). Rozhovor s Bohom v sonete 23 pokračuje uvedomením si nedostupnosti
Božieho nekonečna napriek ľudskému úsiliu stúpať do výšky; Boh nás
zavracia pre našu bezočivosť, domýšľavosť a neprimeranú zvedavosť.
Hviezdoslav rozvíja svoje osobité chápanie Boha, s ktorým sme sa
stretli už v jeho skoršom sonetovom cykle Sonety.
V ďalších dvoch sonetoch sa však obracia na Boha, aby mu predsa len prezradil, ako v tejto vojne dopadne slovanstvo a či v ňom má
ochrancu; vedomý si jeho situácie na pokraji priepasti a hriešnosti, deficitov v dodržiavaní spravodlivosti, ho prosí, aby mu odpustil a zachoval ho. Motív slovanstva sa reflektuje až v piatich sonetoch (24 – 29).
Básnik ťažko niesol, že slovenskí vojaci ako obyvatelia Rakúsko-Uhorska museli bojovať proti slovanským národom, s ktorými boli Slováci
tradične zviazaní (i koncepciou slovanskej vzájomnosti Jána Kollára).
Prosí Boha, aby sa slovanstvo nestalo „hŕbou“ „hnoja / na cudzie lány“,
aby ho uchránil pred „urvateľmi“, jeho semenu dal „vzísť“, „vzrásť,
zrieť“ a verí, že za priaznivých okolností dosiahne najvyššie méty („zlatým čelom / sa nebies dotkne...“ ).

20

Porov. tamže, 1961, s. 364.
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V 28. sonete, ktorý je graficky uvedený v zátvorkách, čím sa naznačuje, že ide akoby o poznámku na okraj, sa sporí s Alexandrom
Sergejevičom Puškinom, s dvoma veršami v jeho básni Klevetnikam
Rosii (Osočovateľom Ruska) z roku 1831, kde tento, inak podľa neho
„mysľou vysoký“, ruský básnik napísal: „Slavianskije ľ ručji soľjutsia
v russkom more? / Ono ľ issiaknet? vot vopros“ – Slovanské potoky sa
zlejú v ruskom mori? / Nevyschne? To je otázka“ (preklad J. Z.). Sloveso „sliťsia“ znamená zliať sa, spojiť, splynúť. Hviezdoslav Puškinovi rozumie tak, že podľa tohto básnika sa musia „stiecť-zliať v ruskom mori
/ tie naše bystré slavian-potoky“, teda slovanské národy, lebo ruské
more „vyschne“. V polemike s týmto názorom argumentuje prírodou,
v ktorej sú potoky „osve“, ako „vždy čerstvé bytia vzory“, no súčasne
s „hlbokou“ súvzťažnosťou s morom. Obraz „vody“ spája s „duchom“
a sonet uzatvára konklúziou: „Nuž, vyschnúť nemusí ni ducha more, /
ni potoky zájsť ducha v mori tom!“ S uvedenými Puškinovými veršami
Hviezdoslav polemizoval aj v básni Zawilińskému (teda krakovskému
profesorovi, básnikovi a priateľovi), zaradenej do zbierky Dozvuky21.
Báseň je celá venovaná reflexii súčasného stavu slovanstva.
Básnik vzápätí deklaruje, že nevidí rozpor v tom, že je vlastencom
(v danom prípade uhorským) a súčasne Slovanom. V konkrétnej zložitej dobovej situácii sa odvažuje napísať slová o dobrote slovanskej duše,
prejavujúcej sa v konkrétnej pomoci „blížnemu“.
V 30. sonete slovenskú účasť vo vojne spája s nádejou, že sa tým
odzvoní svojvôli, ktorá si ľahkomyseľne zahrávala s právami jeho národa a jeho jazyk „vyhnala v hôr úval tmavý, / jakby to ľudské zvuky
neboli“. Predstavu vlasti spája s neegoistickou ústretovosťou: „Vie: vlasť
je mať, čo krajec s láskou podá / každému decku, prázdna vrtochov; /
len ktorí štedrú pravicu jej vodia / sebecky, tí ju robia macochou“.
V 31. sonete privoláva návrat mieru s cieľmi „dobrých predsavzatí“,
„práce na postati“, kráľovstva bratstva a lásky. V poslednom 32. sone-

21

Spisy P. O. Hviezdoslava v dvanástich zväzkoch. Zväzok dvanásty. Dozvuky. Krvavé
sonety a básne príležitostné. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957, s. 133 – 134. Porov. aj Kostolného poznámku k básni vo Vysvetlivkách na
s. 500.
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te básnik apostrofuje „piesne krvavé“ a dáva im zbohom, posiela ich
k citlivým srdciam a slzavým očiam, sám sa cíti byť tým, ktorý tiež
vnútri bojoval a je ranený, aspoň raz chce zažiť hrdý pohľad na svoj
rod ako odplatu za prežité utrpenie a s imperatívnou výzvou „prac sa“
a „redikaj znad nás“ sa obracia na vojnové mračno.
Apostrofa spolu so zvolaním a rečníckou otázkou patrí k častým rétorickým postupom cyklu. Niekedy sa prelínajú. Básnik oslovuje Boha,
ľudstvo, človeka, svoje srdce, Slovanstvo, Puškina, mier a nakoniec
svoje „piesne krvavé“ a vojnové „mračno pokuty“ a zvyčajne s nimi
vstupuje do dlhšieho, najmä reflexívneho rozhovoru.
Hviezdoslavove sonety sú samostatnými básňami a súčasne časťami cyklu, medzi ktorými je významová nadväznosť; „úplný význam“,
ako napísala Nora Krausová, „nadobúdajú až zaradením do ostatného
kontextu“22.
Ako vystihla N. Krausová, Krvavé sonety sa od autorových predchádzajúcich sonetov a iných sonetových cyklov slovenských básnikov
líšia „ostrým polemickým vyhrotením“ a s ním súvisiacou apelatívnosťou, je to „apel na cit, rozum a srdce ľudí, zachvátených vojnovým šialenstvom“23. Tieto intencie sú v cykle dôležité a preň charakteristické,
ale uplatňujú sa v ňom aj iné modality poézie, a pokiaľ ide o výzvovosť,
má aj iné podoby (apostrofa vo viacerých prípadoch prerastá do výzvy
alebo je priamo ňou, s prosebnou výzvou sa básnik obracia na Boha).
Ako ukázal aj tento náčrt tematicko-myšlienkových súradníc
Krvavých sonetov, v uchopení témy vojny ich charakterizuje podstatná
problémovosť a schopnosť podstatného reflexívneho uchopenia problému. Básnik stavia na otvorenej nemilosrdnej analýze a neuhýbavom
hodnotení, ktoré vychádzajú z univerzálne chápanej morálky. Myšlienková bohatosť sa uňho stretá s hĺbkou, so subjektívnou zainteresovanosťou, s vnútornou dramatickosťou a s vysokou mierou emocionálneho vzrušenia. Predstavuje sa aj odvážnym vyhrocovaním optiky. Ide
o básnický cyklus mimoriadneho étosu, neohrozeného postoja, dielo

22
23

KRAUSOVÁ, Nora: Vývin slovenského sonetu. Bratislava : Tatran, 1976, s. 70.
Tamže, s. 68 – 69.
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veľkého humanistu, demokrata a kresťanského básnika. Hviezdoslav
sa v ňom predstavuje ako výsostne autentický tvorca.

Zvukové tvarovanie
Sonety pozostávajú z dvoch graficky vydelených štvorverší a graficky
jednotného šesťveršia. Sú napísané jambickým veršom s pravidelnou
alternáciou 10 a 11 slabík, v štvorveršiach sú pravidelne usporiadané
mužské a ženské štvorité rýmy (abba abba), v šesťveršiach alternujú
ženské a mužské trojité rýmy (väčšina má rýmový vzorec cdcdcd).
Pre básnikove Krvavé sonety rovnako ako pre jeho inú jambickú
poéziu je charakteristické vysoké percento jednoslabičných slov na
začiatku veršov24, čím sa dosahuje prízvukovanie ich druhej slabiky
a tým vzostupný charakter jambického verša. Časť z týchto monosyláb
je, pravda, plnovýznamová, teda má tiež výrazný prízvuk, ale značnú
časť tvoria pomocné slová s menšou silou prízvuku (sťa, tak, jak, až,
či, lež, kde, nímž, jejž, čo, im, ten, ba, že, než, keď, si, sa, však, ich,
ju, len a pod.). Je to zaiste znak artistnosti Hviezdoslavovho jambu,
hoci autor nezabúda na rytmickú varietu a verše začína aj trojslabičným zostupným (daktylským) taktom, ba ojedinele aj päťslabičným
zostupným taktom („blahoslavení všetci zosnulí!“ – 7. sonet; „zosurovenie, zdivočenie mravov?“, „krvožíznivec s večnou záhou žhavou?“
– 13. sonet; „nerozvažuje veľa na svedomí“ – 14. sonet; „Milosrdenstva
znežnie obrazom“ – 18. sonet). Varietu sledujeme aj v rytmickej stránke rýmových klauzúl veršov pri rešpektovaní zásady prízvukovania
prvej a nepárnej slabiky od konca rýmovky v mužskom rýme a párnej
slabiky od konca rýmovky v ženskom rýme. Uvediem krajný prípad
mužského rýmu, ktorého členy tvoria dve jednoslabičné plnovýznamové slová a päťslabičné slovo um – dúm – evanjelium (9. sonet), alebo krajný prípad ženského rýmu s trojicou štvorslabičných rýmových
členov ukrutenstva – človečenstva – dôstojenstva (3. sonet) či s dvoj-,

24

Tamže, s. 62.
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šesť- a dvojslabičným rýmovým členom bdelá – ochraňovateľa – veľa
(24. sonet).
V sonetoch registrujeme tendenciu k polveršovej prestávke (cezúre) po piatej slabike. V každom verši ju nachádzame iba v 17. sonete.
Tento rytmotvorný činiteľ tvorí pozadie, ktoré básnik v niektorých veršoch narúša, čo často vnímame ako osobitú funkčnú prácu s rytmom.
Napríklad v 3. sonete, ktorého trinásť veršov má pravidelné cezúry
po piatej slabike, ako posledný štrnásty nastúpi verš „či tvŕď či oceán
či nebesá!“, kde je polveršová prestávka až po šiestej slabike po slove
„oceán“ – rytmickou zmenou sa tento výraz zvýrazňuje. Čiastočné narúšanie cezúr je jeden z dokladov Hviezdoslavovho cítenia rytmu. Rytmické variácie vznikajú aj nesúladom očakávanej metrickej prestávky
s prirodzenou. Jambický rytmus autor oživuje aj veršovými presahmi,
vďaka ktorým je koncoveršová pauza menej výrazná ako pauza vnútri
ďalšieho verša.
Pokiaľ ide o kompozíciu sonetu, ako oživujúci postup zaznamenávame napätie medzi strofickým a syntaktickým členením týkajúcim sa
štvrtého a piateho verša; piaty verš už nepatrí do prvej štvorveršovej
strofy, ale na začiatok druhej, no významovo a syntakticky spoluvytvára päťveršový podcelok (v sonete 3, 4, 5, 6, 7 atď.). Niekedy sa tento jav
objaví na rozhraní druhého štvorveršia a ďalšieho šesťveršia; podcelok
sa významovo a syntakticky neuzatvára 8., ale 9. veršom. Ak Mikuláš
Bakoš v spojitosti s Hviezdoslavom píše o „tendencii k asymetrickosti
básnickej štruktúry“ a vyznačuje ju na rozličných úrovniach (osobitne
uvádza „rytmicko-syntaktickú divergenciu“ a „zložitú hypotaktickú
syntax“)25, asymetrickým je aj tento postup.
Hviezdoslav sa v Krvavých sonetoch predstavuje ako sylabotonik
vysokej rytmickej, ale aj rýmovej a eufonickej kultúry. Všetky tieto
zložky sú prioritne spojené s významom, preto o básnikovej artistnosti
nemožno hovoriť ako o umelej či dekoratívnej. Celkovo Hviezdoslavove rýmy v tomto cykle charakterizuje umiestňovanie významovo dôležitých slov do rýmovej pozície, dôsledný zreteľ na kvalitu, vyhýbanie

25

BAKOŠ, Mikuláš: Hviezdoslavov lyrický verš. In: Z dejín slovenského verša. Bratislava :
Tatran, 1984, s. 264.
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sa ošúchaným rýmom, spájaniu výrazov tej istej gramatickej kategórie
(nie však dogmatické – významovo dôležité slová rovnakej gramatickej
kategórie sa niekedy rýmujú), eufonická presnosť i rýmová objavnosť.
Niektoré jednoslabičné plnovýznamové slová v rýmovej pozícii sú
pravdepodobne autorovými ústrojne vytvorenými novotvarmi: „rež“
(7. sonet, od rezať), „hrď“ (26. sonet, hrdosť), „buj“ (tamže, bujnosť).
Inovačne pôsobí, hoci zriedkavé, uplatnenie zloženého rýmového člena v rámci rýmujúcich sa slov: valí – stali – vo špitáli – žiaľ i, vodcovstvo
– radosť, ó! / kráľovstvo.
V 29. sonete básnik dômyselne využil homonymitu citoslovca
„Cit!“ vo význame čit!, pst! na začiatku prvého verša sonetu a podstatného mena „cit“ na jeho konci, koncovej rýmovej trojici štít – kryť – cit
predchádza čelný rýmový člen. Slovo „Cit!“ sa súčasne v prvých dvoch
veršoch ohláša v slovách „vyčítať“ a „citom“ (ide o dvojnásobnú nepravú paronomáziu), čo súčasne poukazuje na spojitosť rýmovej a eufonickej výstavby: „Cit! – vyčítať mi niet čo svedomiu, / že v tiesni tým
mi zvrelo vnútro citom.“ V tomto bravúrne napísanom sonete súčasne
rýmovej trojici štít – kryť – cit predchádza rýmová štvorica citom – pritom – bytom – okopitom, v ktorej sa ako súčasť rýmovky tiež objavuje
it, ba v prvom rýmovom člene cit. Pravú paronomáziu (etymologickú
figúru) zaznamenáme vo verši „Nemusím tedy pokrytcom sa kryť“. Na
úrovni eufonickej výstavby sa rýmový člen cit vo funkčnej významovej
korešpondencii ohláša aj v prešmyčke ctí vo verši „sťa pozostatky ctí si
kosti predkov“.
Obohacovanie koncového rýmu o čelný sledujeme aj inde: v 7. sonete sa štvorica koncových rýmov rež – tiež – spräž – za padeš rozširuje
o čelné rýmové členy „jenž“ a „než“. Častejšie sa viacnásobný koncový
rým obohacuje o čelný asonančný člen.
Významná je vo zvukovom tvarovaní veršov cyklu eufonická výstavba, ktorá je založená najmä na opakovaní spoluhlások a rovnakých
alebo zvukovo podobných spoluhláskových skupín a vzhľadom na
tematiku má predovšetkým funkčne kakofonický charakter. Dobrým
príkladom jej využitia je 4. sonet, začínajúci sa veršom „A národ oboril
sa na národ“. V tomto verši, ale aj vo viacerých ďalších sa opakuje drsná spoluhláska r: „Kres spráskal“, „zahrmeli“, „rvú“, „hrozná Astarot“,
„zrelá“, „radom“ „čŕstvej krvi brod“, „víchrici“, „ukrutenstva“, „tiger
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dravšie nezúri“, „radosť smrtnej do chmúry“, „v prach purpur“, „kultúry“. Opakovanie r má konotačnoikonickú funkciu, drsná hlásková matéria spoluutvára zvukový obraz boja. Rovnakú funkciu má opakovanie sykaviek vo verši „s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa“ (pridáva sa
k nemu aj opakovanie samohlások a i v slovách „vraždy“– „skaziteľa“),
opakovanie spoluhláskovej skupiny a spoluhlások v segmente „Kres
spráskal pušiek“, opakovanie sykaviek a iných hlások v segmente „zem
stene, piští vzduch“, opakovanie spoluhlásky v a hláskových skupín
v segmente „vzduch, rvú vlny vôd“, opakovanie sykaviek v segmente
„A jak v žne postať zbožia líha zrelá / pod kosou“, aliteračné opakovanie sykaviek v segmente „v cveng šabieľ špľachce čŕstvej“, aliteračné
zopakovanie spoluhlásky z – „zapadá nie zvlek“, aliterácia s – „v sutiny
jasný“. Z ďalších opakovaní možno upozorniť na zopakovanie vá/ľa/
la v segmente „váľajú sa telá“. Toto priblíženie eufonickej výstavby je
iba približné. Hlásky sa opakujú nielen horizontálne, ale aj vertikálne,
opakovania sa rozlične krížia, čím sa dosahuje aj efekt vojnovej mäteže. K výrazovej drsnosti prispieva artikulačná námaha pri vyslovení
niektorých slov a segmentov („Kres spráskal“, „rvú vlny vôd“, „v cveng
šabieľ špľachce čŕstvej krvi brod“, „zapadá nie zvlek: výkvet“, „v prach
purpur“ a i.), ale do značnej miery to platí pre celý sonet.
V 11. sonete básnik vynáša vyčítavý súd nad človekom, ktorý „krásnu zem“ premenil na škaredú, „harmonický snem / jej hlasov schlpil na
svár mrchazvuký“. V 15. sonete čítame: „Púšť roztiahla sa vypasenou
zmijou, / kde kvitli mestá jak kry ružové; / vzdor, nárek, kliatba divou harmóniou / preletá nad ňou pozdĺž, krížove...“ Zvuková výstavba
Krvavých sonetov je reflexom uchopovanej chaotickej neharmonickej, „mrchazvukej“ skutočnosti, disonantnej „divej harmónie“ alebo
povedané novotvarom z autorovej básne Prívet slovenskej mládeži...
„zlozvukov“26.

26

Prívet k slovenskej mládeži... In: Spisy P. O. Hviezdoslava v dvanástich zväzkoch. Zväzok dvanásty. Dozvuky. Krvavé sonety a básne príležitostné. Bratislava : Slovenské
vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957, s. 386.
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Slovník
Krvavé sonety sú napísané osobitým singulárnym básnickým jazykom
odlišným od bežnej reči. Charakterizuje ho veľká miera (ba nadmiera) neštandardnej lexiky, jej bohatosť a slovná tvorivosť. Významné
zastúpenie v nej majú knižné slová, poetizmy, dialektizmy, bohemizmy, rusizmy, skrátené slová i zloženiny. V rámci skracovania slov autor niekedy ponecháva iba ich korene, napr. „crk“ (crknutie), „smev“
(úsmev), „ziv“ (zívnutie), „dieť sa“ (podieť sa), „rež“ (podstatné mesto
od rezať), „plň“ (plnosť) „zhuby“ (záhuby), „výčerp“ (vyčerpanosť),
„šľap“ (najskôr šľapnutie), „hrď“ (hrdosť), „buj“ (bujnosť), „zdus!“
(zadus), „zdôb“ (ozdôb). Vidíme v tom aj orientáciu na substanciálne a na substanciálny spôsob vyjadrovania. Novotvarmi sú aj zloženiny spojené spojovníkom: „chlebom-svetlom“, „rušňom-dvíhalom“,
„zmutky-chúťky“, „stiecť-zliať“, „slavian-potoky“, „slavian-duši“, „mrhač-spustlec“.
Nora Krausová postrehla, že od parnasistickej orientácie sa autor v rámci sonetu posúva k realizmu využívaním lexiky súvisiacej aj
s „drsnosťou“ témy27. Spresňujúco povedané, ide o vpád „nízkeho“
– „nízkych“ motívov a obrazov a „nízkej“ expresívnej lexiky – do „vysokého“ v sonete. Uveďme aspoň pomenovania „divý“, „rozmetá“,
„pliev“, „jatka“, „oboril sa“, „ukrutenstva“, „nezúri“, „čmudy“, „špitáli“, „padeš“, „maras“, „hnilý“, „spotvorilo“, „pošpatil“, „mrchazvuký“,
„ošemetník“, „brloh“, „nákazou“, „ľudožrút“, „upír“, „úpadok“, „zosurovenie“, „zdivočenie“, „bahna“, „ohavou“, „krvižíznivec“, „bitúnok“,
„pohromy“, „spáleníšť“, „zmijou“, „paseku“, „hmyz“, „vyvzteká“ (vyzúri), „dôpust“ (dopustenie), „červom“, „drgľujú“, „hnoja“, „rozďavujúc“,
„pysk“, „trus“, „bahne“, „prac sa“28.
27
28

KRAUSOVÁ, Nora: Vývin slovenského sonetu. Bratislava : Tatran, 1976, s. 70.
Mimochodom, v rámci vývinu sonetu od vysokého (vznešeného) k nízkemu a k demokratizácii tohto útvaru sa Hviezdoslav umiestňuje v línii, ktorej výrazným prejavom sú Volni sonety (Slobodné sonety) a Tiuremni sonety (Väzenské sonety) zo
zbierky Z veršyn i nyzyn (Z výšin a nížin) z roku 1887 od ukrajinského básnika Ivana
Franka. O Frankovi porov. ZAMBOR, Ján: Doslov. In: Ivan Franko: Prečo sa nikdy neusmeješ. Preložili Ján Zambor a Marián Heveši. Bratislava : Tatran, 1979, s. 115 – 123.
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Morfológia, syntax, interpunkcia
Špecifikom Hviezdoslavovho jazyka je značná miera básnickej licencie v oblasti lexiky, morfológie a syntaxe, odklon od toho, čo osobitne
dnes vnímame ako normu a čo je v rozpore s novším trendom slovenského básnického jazyka. Na tvaroslovnej úrovni je to slovo s českou
príponou „tvorčiu“ (namiesto tvorivú), občasné nárečové v namiesto
l v slovesách v 3. osobe jednotného čísla „zmáchav“ (namiesto zmáchal), „oviv“ (namiesto ovil), častá zastaraná koncovka -y v 6. páde
podstatných mien typu „potoky“ (namiesto potokmi), archaický vokatív „mieru“ (namiesto mier) a ďalšie slovné tvary s koncovkami,
ktoré sa dnes pociťujú ako neštandardné – „na vrcholi“ (na vrchole),
„v rameni“ (v ramene), „umien“ (namiesto umení) a i. Tieto riešenia
sa niekedy kumulujú – aj v rámci verša, takže pochopenie textu si vyžaduje istú námahu.
Ako neštandardné vnímame časté zastarané prirovnanie 7. pádom typu „Púšť roztiahla sa vypasenou zmijou“ (ako vypasená zmija)
a zastarané väzby typu „v prach“ (do prachu), „v nástroje“ (na nástroje), „u veštca“ (vo veštcovi), „u nôh“ (pri nohách). Neodmysliteľným
Hviezdoslavovým syntaktickým postupom je slovosledná inverzia,
ktorú si dnes tiež spájame so starším básnickým jazykom.
Pre cyklus je príznačná komplikovaná syntax, ktorá má, ako v súvislosti s Hviezdoslavom píše Bakoš a ako som uviedol, asymetrický
hypotaktický charakter. Vzhľadom na potrebu kondenzovaného vyjadrenia v sonete neraz text, podobne ako iné neštandardné prvky
jazykovej štruktúry, až zneprehľadňuje. Vzrušená dikcia sonetov sa
vyjadruje aj zmenami v dĺžke viet, ich segmentáciou a dynamickými
zmenami vetnej modálnosti s výrazným zastúpením exklamatívnych
polôh. Na konci viet je často výkričník alebo výkričník a otáznik či
otáznik, otáznik a tri bodky alebo výkričník a tri bodky. Bodkou sa
končí iba jeden – 29. sonet. 7 sonetov sa končí výkričníkom, 6 výkričníkom a tromi bodkami, 2 výkričníkom a otáznikom, 4 otáznikom, 2 tromi bodkami a otáznikom (jeden z nich v opačnom poradí),
10 tromi bodkami alebo pomlčkou. Sú to všetko signály expresívnej
intonačnej výstavby. Funkčným a autonómnym interpunkčným postupom je použitie výkričníka po výrazoch vnútri interpunkčne štan394
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dardne uzavretej vety, napr.: „A nad tým v srdcelomnom bolestení /
čo prelejú sĺz biedne matere, / predčasné vdovy, siroty! mrk denný /
im oviv novým flórom kadere –“ (5. sonet); „Ó, ľudstvo! ľudstvo! tak si
vzdialené / nebolo nikdy od príkazu Krista: / Blížneho miluj ako seba!
sčista / a bez výhrady splna, iskrenne“ (8. sonet), „Ech, sebectvo! to!
– a niet nad ohavou / tou zvíťaziť, vojsk, rekov po dnešok!“ (13. sonet).
Podobne básnik pracuje s otáznikom, resp. s výkričníkom a otáznikom: „Kam dieť sa, Bože!? (zúpel). K spáse vrátka / kde? rokľa v bralách, zápač lesa / či morská choboť, loďka čo jak vratká / za útočište?...“
(3. sonet); „Alebo beda, beda – premoženým? / a menom pomsty beda
– víťazom?“ (18. sonet). Vety sa tým segmentujú a príslušný výraz alebo výrazy sa intonačne vydeľujú a zdôrazňujú a príznak exklamatívnosti sa navrstvuje aj na menšie podcelky vrátane slov. Mimochodom,
s týmto postupom niekedy pracuje aj A. S. Puškin. Príznaková lexika
a syntakticko-intonačné postupy sa podpisujú pod výrazovou expresívnosťou Krvavých sonetov.
Krvavé sonety sú básnickým dielom nekaždodennej hodnoty, ktoré stále vzbudzuje ohlas aj mimo Slovenska. Potvrdzujú to preklady.
Vďaka jazykovej modernizácii (revitalizácii) sa cyklus stáva čitateľsky
prístupnejším29.
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Abstract

Minahane’s translation of Hviezdoslav’s The Bloody Sonnets
This paper deals with the second complete translation of Hviezdoslav’s The Bloody
Sonnets, which was published in 2018 by John Minahane. The translation is viewed
in the context of the first translation by Jaroslav Vajda published in 1950 as well as
in the context of the recipient culture and its conventions. This was the reason why,
instead of choosing the Petrarchan sonnet form which was originally used in the
literary work, Minahane chose to use the Shakespearean sonnet with a different
structure and final heroic couplet. This turned out to be the right decision, because
he managed to eliminate the undesirable shifts in meaning that would have turned
up when using quadruple rhymes (a requirement of the Petrarchan type of sonnet)
which Vajda had been forced to incorporate into his own translation. Through the
inevitable modernization of expressions at the lexical level, Minahane achieved
a greater comprehensibility of The Bloody Sonnets for contemporary English readers,
who may therefore better relate to the sonnets’ timeless message. He did all of this
while trying to preserve the characteristic elements of Hviezdoslav’s writing, such as its
expressive modality, enjambement, and the richness of euphonic structure. Minahane’s
translation may be deemed as one of the most outstanding achievements in the history
of translation from Slovak into English.
Keywords: translation, poetry, sonnet, shift in meaning, euphonic structure,
enjambement, rhythm
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Vlaňajšie reprezentatívne vydanie anglického prekladu Hviezdoslavových Krvavých sonetov s ilustráciami Dušana Kállaya možno vnímať ako dôstojný príspevok Literárneho informačného centra k výročiu storočnice spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorého vznik
Hviezdoslav nielen nadšene privítal, ale v máji 1919 sa stal aj poslancom národného zhromaždenia. V rovnakom roku vyšlo tlačou aj jeho
posledné básnické dielo Krvavé sonety, súbor tridsiatich dvoch sonetov, reagujúcich na vypuknutie prvej svetovej vojny. Napísal ho hneď
na začiatku vojnového konfliktu, v auguste a septembri 1914, z pochopiteľných príčin však vyjsť nemohlo.
Cieľom tohto príspevku je analýza a zhodnotenie tohto druhého
kompletného slovenského prekladu z pera írskeho básnika a prekladateľa Johna Minahana, ktorý sa v posledných rokoch výrazným spôsobom zaslúžil o „export“ slovenskej poézie do anglofónnej oblasti (Laco
Novomeský, Milan Rúfus, Ján Buzássy a ďalší). Pre úplnosť treba dodať,
že autorom prvého anglického prekladu Krvavých sonetov, ktorý vyšiel
najprv v roku 1950 v USA a potom v dvojjazyčnom vydaní v roku 1972
vo vydavateľstve Tatran na Slovensku, bol americký Slovák, evanjelický kňaz Jaroslav Vajda, zhodou okolností narodený práve v roku vydania Krvavých sonetov. Okrem týchto dvoch kompletných prekladov
sa jednotlivé sonety dostali do rozličných antológií. Prvou z nich bola
An Anthology of Czechoslovak Poetry, ktorú zostavil Clarence A. Manning a vyšla v New Yorku v roku 1929. Jej súčasťou je aj 2. sonet v preklade Watsona Kirkconnella (ten istý sonet v rovnakom preklade zaradil aj
F. C. Weiskopf do antológie Hundred Towers: A Czechoslovak Anthology
of Creative Writing, vydanej v roku 1945 v New Yorku). V roku 1929
vyšla v Londýne antológia An Anthology of Czechoslovak Literature,
do ktorej zostavovateľ a prekladateľ Paul Selver zaradil 18. sonet pod
názvom And when this Hell. Selver na Hviezdoslava nezabudol ani vo
svojej ďalšej antológii A Century of Czech and Slovak Poetry, ktorá vyšla
v Londýne v roku 1946. A napokon vybrané sonety z Vajdovho prekladu (1., 2., 31. a 32.) uvádza antológia An Anthology of Slovak Literature,
ktorú zostavil Andrew Cincura a vyšla v roku 1976 v USA.
Ako vidieť, Hviezdoslav nebol pre anglofónnych čitateľov úplne
neznámym autorom, ojedinelé preklady v antológiách však nemôžu
nahradiť komplexnejší výber z tvorby, v tomto prípade naozaj roz399
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siahlej. Tu sa vynára legitímna otázka: prečo sa Hviezdoslavova poézia napriek jeho vysokému domácemu štatútu doposiaľ výraznejšie
nepresadila v medzinárodnom kontexte? Dôvody, domnievame sa, sú
objektívne i subjektívne. K objektívnym možno zaradiť tradične nižší
záujem o literatúru z tzv. „malých jazykov“ zo strany veľkých kultúr,
zvlášť relatívne mladých jazykov, ktoré navyše nadobudli štatút štátneho jazyka len pred krátkym časom. Ak sa pozrieme na vec z hľadiska literárnej komunikácie, subjektívne dôvody nájdeme tak na strane
autora, prekladateľa, ako aj čitateľa. Na Slovensku sa už stala pomaly
mantrou predstava Hviezdoslava ako „najväčšieho básnika“, ktorého
však málokto číta, pretože je „ťažký“, „nezrozumiteľný“. V čom však
jeho „ťažkosť“ a „nezrozumiteľnosť“ spočíva? Rozhodne to nebude
eliotovská modernistická „nezrozumiteľnosť“, zastretím výrazovej roviny básne reagujúca na komplikovanosť čias, u Hviezdoslava vyplýva skôr z jeho zápasu s mladým jazykom a hľadaním jeho literárnych
možností, čo sa prejavilo vo zvýšenom počte „archaizmov, bohemizmov a neústrojných neologizmov“1, ako aj zložitosťou syntaxe (časté
inverzie, bohatá interpunkcia). Výstižne to pomenoval Viliam Turčány: „Zas sa dostávam k tomu Hviezdoslavovmu jazyku, o ktorom sám
autor vedel, že je síce ťažký, ale i jednoznačný, jednoznačne rozlúštiteľný. V jeho programe nie je zámerná nejasnosť a možnosť viacerých
výkladov ako v symbolizme...“2 Pre jednu časť čitateľov predstavujú
tieto atribúty súčasť Hviezdoslavovho básnického rukopisu, len ťažko
preložiteľnú do iného jazyka, druhá časť ich chápe skôr ako recepčnú
prekážku, ktorá odrádza mladšie generácie od čítania Hviezdoslavovej
poézie. Aj preto sa zrejme v roku 1974 podujal Vojtech Mihálik na zostavenie výberu z jeho poézie v prebásnení do súčasnej slovenčiny pod
názvom Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika (zdráhame sa na tomto mieste použiť termín „intralingválny preklad“, keďže
Mihálikove úpravy nie sú zásadným pretvorením pôvodného textu, ale

1

2

MIHÁLIK, Vojtech: Keď som dostal ponuku... In: HVIEZDOSLAV, Pavol Országh:
Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1974, s. 10.
Tamže, exlibris.
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usilujú sa zachovať čo najviac z pôvodnej štruktúry básní). Zaujímavé
pritom je, že súčasťou tohto výberu nie je ani jeden z Krvavých sonetov.
Nazdávame sa, že podobná úloha čaká na každého súčasného prekladateľa Hviezdoslava. Ako sa s ňou vyrovnal John Minahane?
Minahanov preklad Krvavých sonetov mal akúsi svoju publikačnú
„predpremiéru“ už v roku 2016, keď v časopise The Heidegger Review
vyšli kompletne v bloku nazvanom The Early Poetry of World War I
(Poézia začiatku 1. svetovej vojny). Porovnanie s knižným prekladom
ukazuje okrem niektorých drobných korekcií aj zmeny v sonetoch
č. 2, 4, 5, 14, 15, 27 a 32, čo je dobrým dôkazom toho, že prekladateľ
ani publikovanú verziu sonetov nepokladal za konečnú a usiloval sa
nájsť ešte lepšie riešenia. (Tu sa núka analógia s postupom Ľubomíra
Feldeka pri preklade Shakespearových Sonetov, ktorý ich do druhého
vydania takisto prepracoval.)
Knižnú verziu svojho prekladu Krvavých sonetov uvádza John Minahane rozsiahlym predslovom. V ňom potenciálnemu anglofónnemu
čitateľovi predstavuje básnika, ktorý „je mimo svojej vlasti prakticky
neznámy“. Nazýva ho „akýmsi slovanským donom Quijotom“ a jeho
zbierku sonetov s jej silným protivojnovým nábojom dáva do protikladu k dobovej „vojnovej poézii, ktorá sa v auguste 1914 valila od
Írska po Rusko“ a podľahli jej takí autori ako Rudyard Kipling či Rainer Maria Rilke. Pripomína, že Hviezdoslav „tak mocne vycítil rozsah
a ničivú silu vojny, až je ťažké uveriť, že Krvavé sonety napísal v auguste a septembri 1914“3. Okrem toho sa zmieňuje aj o Hviezdoslavovej
básnickej polemike s Puškinom v 28. sonete týkajúcej sa slovanstva,
keď nesúhlasí so zliatím slovanských potokov v ruskom mori. Takýto
„pohľad zvonku“ na slovenskú poéziu je pritom vzácny a umožňuje
redefinovať jej miesto v súdobom európskom kontexte.
Pozrime sa teraz na najväčšie prekážky, ktoré sa pred prekladateľom
Hviezdoslavovej poézie vynárajú, a sťažujú tak interpretačnú, ako aj
reprodukčnú fázu prekladu:

3

MINAHANE, John: The Bloody Sonnets of August-September 1914. In: HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: The Bloody Sonnets. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018, s. 9 – 10 (citát preložil Marián Andričík).
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a) tvaroslovné deformácie kvôli rýmu (pahraby, podošví, zšľachtiac,
kríla);
b) široká slovná zásoba: časté archaizmy, historizmy, neologizmy, dialektizmy, okazionalizmy, bohemizmy, rusizmy a pod.;
c) typické Hviezdoslavove zloženiny: anjel-pestiteľ, chlebom-svetlom, zúri-búri, rušňom-dvíhalom, zmutky-chúťky, gúľa-váľa, mrhač-spustlec;
d) syntaktické deformácie podmienené rytmom a rýmom: ziv sudbinej v tom trojny zrel (3. sonet), však pre krv, Bože, v streku na olovo /
z rúk bratských (26. sonet).
Častým problémom prekladu ustálených veršových foriem býva
rozdielna sémantická hustota jazykov. Kým pri preklade z angličtiny
do slovenčiny prekladatelia stoja často pred takmer neriešiteľnou úlohou – ako do daného veršového rozmeru „vtesnať“ čo najviac významu
tak, aby sa priblížili originálu –, anglický prekladateľ by mal logicky
stáť pred opačnou úlohou – ako význam z originálu „natiahnuť“ na
daný veršový rozmer. Nie celkom to však platí pri Hviezdoslavovi; vysvetlenie podáva Vojtech Mihálik: „Aj na najväčšej ploche básne sú
jednotlivé verše významovo preťažené; snaží sa do nich vtesnať čo
najviac obsahu. Závidí Angličanom, že majú mnoho krátkych slov.
Preto kde len môže, skracuje slová neraz až za hranicu okamžitého
pochopenia, preto na prirovnanie používa inštrumentál, preto siaha
po tvaroch: bo, abo, bych, nimž, ňouž atď.“4 Exaktným dôkazom tohto
tvrdenia je sémantická hustota Krvavých sonetov, ktorá svojou hodnotou 1,82 pomerne výrazne presahuje priemernú sémantickú hustotu
slovenčiny – Jiří Levý v monografii Umění překladu uvádza priemernú
dĺžku slova v češtine 2,4 oproti 1,4 v angličtine5; slovenčina sa v tomto od češtiny výraznejšie nelíši. Prekladateľ do angličtiny, samozrejme,
nemusí zápasiť o priestor a nie je nútený hľadať takéto netradičné rie-

4

5

MIHÁLIK, Vojtech: Keď som dostal ponuku... In: HVIEZDOSLAV, Pavol Országh:
Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1974, s. 10 – 11.
LEVÝ, Jiří: Umění překladu. Praha: Československý spisovatel, 1963, s. 163.
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šenia. Hviezdoslavovo úsilie o maximálne významové zaťaženie veršov
ho spravidla oslobodzuje od nevyhnutnosti používať tzv. „vatu“ alebo
„vypchávky“. Ak ich aj v Minahanovom preklade nájdeme (napr. v prvom verši 4. sonetu: „And nation hurled itself on nation, massed“ či
v poslednom verši 19. sonetu: „and sheathe the sword forever, end of
story“, podč. M. A.), nepôsobia tak rušivo ako vo Vajdovom preklade,
kde k nim prispieva aj požiadavka zachovania štvornásobného rýmu,
čím sa sémanticky vzďaľujú originálu („And nation turned on nation
like a gored / yet living beast...“) .
Základnou štruktúrnou črtou Minahanovho prekladu v porovnaní
s originálom i Vajdovým prekladom je zmena talianskej alebo petrarkovskej formy sonetu originálu na anglickú alebo shakespearovskú.
Svoju voľbu zdôvodňuje v predslove na príklade Vajdovho prekladu.
Popri slovách uznania Vajdovým predpokladom a kvalitám za fatálne pokladá jeho rozhodnutie zachovať Hviezdoslavovu petrarkovskú
formu sonetu, pretože „je zväzovaný požiadavkami tejto neľútostnej
rýmovej schémy, ktorá ho núti používať neprirodzený jazyk a vypchávky“6. Minahane pokladá petrarkovskú rýmovú schému za priťažkú pre
angličtinu, preto sa v súlade s anglickou tradíciou uspokojuje s rýmovými dvojicami – s výnimkou prvého a posledného sonetu, v ktorých
sa rozhodol formu originálu zachovať s využitím nepresných rýmov.
Petrarkovská forma sonetu pritom nie je v anglickej literatúre úplne
cudzia – uplatnil ju napr. John Milton či William Wordsworth, na ploche básnického cyklu tridsiatich dvoch sonetov by však bola pravdepodobne neúnosná. Toto riešenie naznačuje, že skôr ako o individuálnu dispozíciu prekladateľa tu pôjde o jav, ktorý má svoje objektívne
príčiny. Istou – povedzme – daňou za zvolený model anglického sonetu s výrazne oddeleným záverečným hrdinským dvojverším je to, že
prekladateľ je niekedy nútený zrušiť typický hviezdoslavovský prvok
– veršový presah. V poslednom šesťverší 3. sonetu ho Hviezdoslav
uplatňuje v štyroch veršoch tak, že zasahuje do záverečného dvojveršia:

6

MINAHANE, John: The Bloody Sonnets of August-September 1914. In: HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: The Bloody Sonnets. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018, s. 19.
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Kam dieť sa, Bože!? (zúpel), k spáse vrátka
kde? rokľa v bralách, zápač pralesa
či morská choboť, loďka čo jak vratká
za útočište?... Ale kryje sa
nadarmo v svete; všade ľudská jatka:
či tvŕď, či oceán, či nebesá!

Anglický preklad zo zrejmých dôvodov na danom mieste (a nielen
na ňom) veršový presah ruší:
Where to take flight!? What exit, Lord? (they wailed).
What fissure in the rocks, or strip of shore,
or jungle shade, or ship (however frail)
for refuge? None! – no cover any more!
The human slaughterhouse is everywhere:
on earth, upon the ocean, in the air!

Z tejto ukážky by sa mohlo zdať, že Minahane oberá Hviezdoslava
o typický prvok jeho básní – veršový presah, nie je to však tak. Obaja
prekladatelia, Vajda i Minahane, si zrejme dobre uvedomovali dôležitosť veršového presahu pre Hviezdoslavovu poetiku a pohľad na Krvavé sonety ako celok ukazuje, že anglické preklady ich obsahujú dokonca viac ako originál:
Hviezdoslav			
84
Vajda			193
Minahane			130
Tu sa obaja prekladatelia mohli oprieť o bohatú tradíciu veršového presahu v anglickom sonete (Thomas Wyatt, William Shakespeare,
John Milton, William Wordsworth, John Keats a pod.).
Azda nebude priveľmi pritiahnutá za vlasy domnienka, že vďaka
Minahanovmu prekladu je pre súčasného anglického čitateľa Hviezdoslav zrozumiteľnejší ako originál pre súčasného slovenského čitateľa.
Aktualizačný a modernizačný prístup prekladateľa totiž z textu „odfiltrúva“ tie problémové javy spomenuté v úvode, ktoré jeho recepciu
404
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sťažujú. Jedným dychom treba dodať, že táto prekladateľská metóda
neznamená automaticky simplifikáciu výrazu; text si aj v angličtine
– samozrejme, pri použití iných prostriedkov – zachováva svoju estetickú a myšlienkovú hodnotu. Núka sa analógia v opačnom garde:
možno je pre súčasného slovenského čitateľa Shakespeare v modernom Feldekovom preklade zrozumiteľnejší ako originál – na ktorý sa
už tradične nesiaha – pre väčšinu súčasných anglických čitateľov.
Ako sa teda John Minahane vyrovnal s výzvami, ktoré pred neho
Hviezdoslavove Krvavé sonety kládli? Treba povedať, že so cťou. Usiluje sa zachovať naliehavosť Hviezdoslavovej výpovede okrem iného
tým, že na rozdiel od Vajdu dôsledne dodržiava modalitu jednotlivých viet (časté zvolacie či opytovacie vety), ba na niektorých miestach
(24. sonet) ju oproti originálu ešte zosilňuje. Tým dáva anglickému
čitateľovi, sotva pri tejto veršovej forme zvyknutému na taký príval
exklamácií, najavo charakteristickú črtu Hviezdoslavovej lyriky, ako
aj silnú emocionálnu zaangažovanosť lyrického subjektu na téme, pri
ktorej mu ju sotva možno vyčítať. Zároveň, ako sme naznačili vyššie,
citlivo a s potrebnou mierou aktualizácie pristupuje k Hviezdoslavovmu slovníku a zbavuje ho storočnej patiny. Dobre to ukazuje hneď prvé
štvorveršie prvého sonetu obsahujúce z dnešného pohľadu neúmerné
množstvo archaických či knižných slov a tvarov (vyznačených podčiarknutým písmom):
Spev o krvi: ký divý pomysel!? –
A o akej? – ak o tej, ktorá žiari
sťa ruže kvet, pýr studu v dievčej tvári,
či jejž crk u decka v smev zabronel...,

ktoré sú v anglickom preklade nahradené neutrálnymi výrazmi:
A song of blood: – the thought is strange and wild! –
And which! – If it’s the blood that’s like s rose
in a girl’s blushes: or the red that flows
across the cheeks and forehead of a child...
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Ojedinele práve Hviezdoslavove archaizmy alebo novotvary spôsobujú prekladateľovi interpretačný problém, čo sa prejavilo vo významových posunoch. 16. sonet sa začína veršom
Včuľ po mraku vše svolá podstena, ktorého anglický variant That
stormcloud’s past, and now the family prezrádza zámenu výrazu „mrak“
v zmysle „súmrak“, o ktorý v origináli ide, za „mrak“ v zmysle „búrkový mrak“, „hrozivé mračno“. Podobný posun zapríčinil archaický tvar
substantíva „orol“ v inštrumentáli plurálu „orly“ (namiesto „orlami“),
pretože v preklade We gauge the eagle’s height by clouds sa orly dostávajú
z prostriedku merania na jeho objekt. Do tretice možno spomenúť významový posun v poslednom verši 28. sonetu, ktorý pravdepodobne
vznikol zámenou výrazov „zájsť“ (tu v zmysle „stratiť sa z dohľadu“)
a „nájsť“ – Hviezdoslav tu totiž v polemike s Puškinom prezentuje názor, že jednotlivé prúdy sa nemusia nevyhutne rozplynúť v ruskom mori
a „zájsť“, teda „stratiť“ v ňom svojho ducha: ni potoky zájsť ducha
v mori tom! V preklade ducha nemusia stratiť, ale nájsť: Not need the
streams find spirit in that sea! Takýchto významových posunov je však
v Minahanovom preklade minimum a zásadne neovplyvňujú kvalitu
prekladu.
Keďže nielen významom je báseň živá, ale predovšetkým jeho interakciou s výrazovou zložkou, upriamme teraz pozornosť na jeden
z poetologických javov, ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou účinku básne. U Hviezdoslava sa môžeme stretnúť s premyslenou eufonickou výstavbou básne, ktorá stavia najmä na opakovaní vokálov, konsonantov
či hláskových skupín, čím dochádza k súhre významovej, zvukovej
a rytmickej stránky básne. Minahane v súlade s anglickou tradíciou
substituuje tieto eufonické hry zväčša aliteráciou. Niekoľko príkladov:
iskriaci síru 				
scattering sulphur sparks				
(3. sonet)
čo prelejú sĺz biedne matere
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how many wretched mothers weep and wail
(5. sonet)
mi nedá zvedavosť, jej ostré osti
gives me no peace: its barbs and blade-points bite
(24. sonet)
sťa jahnence ľud ženie pochabý 		
na bitúnok –; svet šatí do pohromy,
obúva do spáleníšť pahraby...
weak witted... with feeble will
(14. sonet)

Posledný príklad ukazuje, že nápadné opakovanie konsonantu „p“
v posledných, napospol trojslabičných slovách záverečných veršov,
teda vertikálne, prekladateľ nahradil aliteráciou založenou na konsonante „w“ na horizontálnej rovine. Dôkazom jeho skúseností a citu pre
mieru prekladateľskej licencie je aj to, že sa nezdráha v prípade potreby vymeniť poradie veršov (napr. 7. a 8. verš v 6. sonete). Chýbajúca
stopa v druhom verši 12. sonetu je len drobným kazom na inak majstrovskom prekladateľskom výkone Johna Minahana, ktorý sa za roky
prekladania slovenskej poézie zaslúžil o jej poznanie v anglofónnych
krajinách ako málokto, za čo mu patrí veľká vďaka.
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Studia Academica Slovaca v prehľade
za obdobie 2014 – 2019
Zuzana Vrabcová – Pavol Zlatovský

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca
(SAS) završuje 55. ročník svojho úspešného pôsobenia na medzinárodnej akademickej scéne. Informácie o vzdelávacom programe, členoch vedenia, lektorského zboru i zahraničných účastníkoch spolu
s bibliografiou publikovaných príspevkov za obdobie 1972 – 2013 sú
podrobnejšie spracované v spomienkovom zborníku pri príležitosti
50. výročia letnej školy (2014)1. V tomto prehľade uvádzame štatistické
údaje posledných piatich rokov 2014 – 2019. Ročníky (50 – 55) absolvovalo 970 zahraničných frekventantov z 52 krajín sveta.
Jazykové kurzy a špecializované semináre viedlo vyše 30 lektorov
slovenského jazyka, do vzdelávacieho programu sa zapojilo takmer
90 prednášateľov, ktorí v zborníkoch SAS (2014 – 2019) publikovali
takmer 170 príspevkov z rôznych vedných oblastí. Všetky zväzky sú
digitalizované k dispozícii na: https://zborniky.e-slovak.sk/.

1

50 rokov Studia Academica Slovaca. Eds. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2014.
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