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SLOVO NA ÚVOD 

 

„Jazyk je najdôležitejší prostriedok medziľudskej interakcie. Bez jazyka je táto 
interakcia nemožná a bez nej je nemožná existencia spoločnosti, samotné bytie 
človeka. Bez jazyka nie je možné ani myslenie, t.j. chápanie človekom 
existenčnej reality a svojho bytia v nej. (...) Jazyk je spojený s kultúrou, 
neexistuje mimo kultúry tak ako  kultúra neexistuje bez jazyka!“ 

(A.A.Reformatskij1)  

 

Predkladaná publikácia je prirodzeným pokračovaním úsilia Jazykového 
centra Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktoré s dvojročnou periodicitou 
vydáva, pomimo iných publikácií, zborníky venované rozmanitým vedeckým 
a odborným problémom. 

 

Po úspešnej sérii, zameranej primárne na problematiku cudzojazyčného 
vzdelávania: 

• Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov (2002), 

• Nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách (2004), 

• Interkultúrne dimenzie vo vyučovaní cudzích jazykov (2006), 

• Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu (2008), 

• Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov (2010), 

sme sa v novom desaťročí rozhodli prekročiť limitujúcu hranicu „vyučovania 
cudzích jazykov“ a reflektovať značnú rôznorodosť výskumných záujmov ako 
pracovníkov samotného Jazykového centra, tak i  spriaznených pracovísk zo 
Slovenska a zahraničia. Ponecháme na rozhodnutí čitateľov, či sa nám to 
úspešne podarilo. 

 

Cieľom zborníka Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) je 
poodhaliť a osvetliť najrozmanitejšie stránky výskumu a interpretácie týchto 
navzájom determinovaných / determinujúcich sa faktorov v komplexných 
súvislostiach z rôznych aspektov.  Je preto logiské, že v ňom nájdete príspevky, 
ktoré odrážajú dané javy v širších i užších interdisciplinárnych 
i monodisciplinárnych súvislostiach. V 23 štúdiách sú rozpracované všeobecno-
teoretické i praktické odborné a vedecké témy z oblasti štrukturálnej 

                                                           
1 Реформатский, Александр Александрович. 1967. Введение в языковедение. 4. изд. Москва: 
Просвещение, 1967, с. 7-16. 
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a kognitívnej lingvistiky, sociolingvistiky, pragmalingvistiky, 
lingvokulturológie, analýzy diskurzov, translatológie, literárnej vedy, 
genderových štúdií, metodiky jazykov a i. 

 

Parafrázujúc slová W. von Humbolta o jazyku nie ako  odraze objektívnej 
reality, ale ako o spôsobe jej subjektívneho vnímania konkrétnym jazykovým 
spoločenstvom, dúfame, že sa v jednotlivých štúdiách podarilo poodhaliť 
a osvetliť niektoré aspekty tohoto jazykového subjektivizmu dotknutých 
etnokultúr. Veríme, že si naša publikácia nájde svojho adresáta a bude 
prínosom pre ďalšie výskumy v  načrtnutých oblastiach. 

 

Na záver by som sa rád poďakoval prof. PaedDr. Elene Zelenickej, PhD. – 
vedeckému garantovi tohto zborníka, ako i jeho posudzovateľom prof. PhDr. 
Eve Malej, CSc. (Nitra) a PhDr. Ľubomírovi Guzimu, PhD. (Prešov). 

 

 

Pavol Adamka 

editor 
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JAZYK – JAV KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ 

Elena Zelenická 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Jazyková pripravenosť spoločnosti je v súčasnosti jednou z prioritných zameraní 
jazykovej politiky EÚ. Aktívne používanie cudzieho jazyka sa tak v multikultúrnej 
Európe stáva nevyhnutnosťou, ale aj jednou z podmienok úspešného začlenenia jedinca 
do spoločnosti. Keďže plnohodnotnú Európu predstavuje súžitie rôznych kultúr 
schopných rozvoja a vzájomného obohacovania sa, podstatným znakom výchovy 
a vzdelávania je aj jej multikultúrny charakter. 

 

Language competence of the modern society is nowadays one of the main priorities of 
the language policy in EU. In a multicultural Europe active use of a foreign language is 
not only becoming a necessity but also a condition for successful integration of an 
individual in society. Since Europe is full of different cultures living together, capable of 
development and mutual enrichment, a significant feature of education is and always 
will be its multicultural character. 

 

Kľúčové slová: cudzí jazyk, kultúra, spoločnosť, vzdelávanie  

Key words: foreign language, culture, society, education 

 

Jazyk a spoločnosť 

Jazyk je jav spoločenský. Keďže sa vytváral z podmienok a potrieb 
spoločenského života, je závislý od spoločnosti, ktorá ho používa, t. j. súvisí 
s určitým jazykovým spoločenstvom, s jeho kultúrou. Ak ľudstvo vnímame ako 
komplex organizovaných spoločenských celkov, je zrejmé, že sa nemôže 
zaobísť bez prostriedkov riadenia a dorozumievania - komunikácie. Jazyk sa 
tak stal nástrojom výmeny informácií medzi jednotlivcami, základným 
prostriedkom myslenia každého z nás. Spolu s myslením tvorí tak dialektickú 
jednotu. Sám o sebe nejestvuje, je nerozlučne spätý s myslením. Jazyk je tiež 
akýmsi vnútorným komunikačným prostriedkom človeka. Dáva mysleniu 
podobu a prináša jeho výsledky. V intelektuálnom rozpätí sa realizujú úlohy 
duchovného života najmä pomocou jazyka, pretože usúvzťažnenie, 
organizovanie predstáv či spomienok je predurčené jazykom. Človek si všímal 
jazyk, rozmýšľal o ňom aj v minulosti. Postupne si začal uvedomovať, aké 
závažné, prínosné miesto zaujíma jazyk v rámci iných javov ľudskej kultúry. 

Aj v čase, v ktorom žijeme, sa otázky jazyka, otázky komunikácie stávajú 
kľúčovými pre celú spoločnosť. Európa i celý svet prežíva obdobie nového 
sťahovania, aj keď nie národov, ale prinajmenšom veľkých skupín ľudí. 
Vzdialenosť vďaka technickému pokroku prestala byť prekážkou a dohovoriť 
sa nejakým spôsobom sa stalo nevyhnutnosťou pre tých, čo vzdialenosti 
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prekonávajú. Dôvody pre pohyb ľudí v súčasnom svete sú rôzne. Súvisia 
hlavne s pracovnými pobytmi, ale aj so štúdiom v inej krajine, vedeckými 
a výskumnými úlohami a v neposlednom rade aj s cestovaním, poznaním, 
poznávaním iných kultúr atď.  

Slovenská spoločnosť v ostatnom období prešla veľmi intenzívnymi 
spoločenskými i ekonomickými zmenami. Tieto premeny so sebou priniesli 
veľa pozitív, ale odhalili aj nedostatky, ktoré je potrebné odstraňovať. Jedným 
z problémov, ktorý postihuje celoplošne každého občana Slovenska, je znalosť 
cudzích jazykov a schopnosť využívať ich v bežnej, občianskej, ale aj 
v profesijnej komunikácii.  

Jazyková pripravenosť spoločnosti je aj jednou z prioritných zameraní 
jazykovej politiky Európskej únie. V koncepte cudzojazyčných kompetencií sa 
predpokladá, že každý obyvateľ EÚ okrem svojho materinského jazyka ovláda 
ďalšie dva cudzie jazyky. Aktívne používanie cudzieho jazyka, bezprostredná 
komunikácia v ňom sa v multikultúrnej Európe stáva nevyhnutnosťou a spolu 
s počítačovou gramotnosťou je jednou z podmienok úspešného začlenenia 
jedinca do spoločnosti.  

Výsledkom podpory fungujúcej multilingválnej ekonomiky a podpory 
jazykového vzdelávania a rôznorodosti je politika viacjazyčnosti. V jednom 
z dokumentov Komisie európskych spoločenstiev v rade EÚ (Mobilita, 2006) 
sa zdôrazňuje, že v Európe je viacjazyčnosť ústrednou hodnotou. Je súčasťou 
toho, čím je Európa jedinečná, a prispieva k bohatstvu jej kultúry a spoločnosti. 
Učenie sa cudzích jazykov poskytuje okrem iného aj hlbšie porozumenie 
vlastnej kultúry a kultúr iných ľudí a zvyšuje ich mobilitu.  

Viacjazyčnosť ako schopnosť osoby používať viac jazykov, ako aj 
spolužitie rôznych jazykových komunít na jednom geografickom území 
predpokladá priaznivú atmosféru pre všetky jazyky. Dominantné postavenie 
medzi cudzími jazykmi má nielen angličtina – jej znalosť sa považuje za 
samozrejmosť hlavne u mladšej generácie a vysokoškolsky vzdelanej 
populácie, ale predpokladá sa už aj znalosť ďalšieho cudzieho jazyka. 
Francúzsky jazyk dominuje v západnej Európe, ale i v severnej Afrike, ruský 
jazyk si buduje stabilnú pozíciu v rekreačných centrách v Egypte, Tunisku, 
Turecku, Thajsku, Číne a na Ďalekom východe.  

Na ilustráciu uvádzame niektoré informácie o fungovaní jazykov získané na 
základe štatistických údajov. O ruštinu ako cudzí jazyk sa na Slovensku v 
posledných rokoch zaujíma vyšší počet študentov ako v predchádzajúcom 
období. Ruský jazyk dnes ovláda 6 % obyvateľov EÚ, čo je asi 30 miliónov 
ľudí. Po rozširovaní EÚ vďaka štátom východnej Európy a pobaltským 
krajinám sa ruský jazyk v nej stal materským pre stovky nových občanov EÚ 
a podľa ukazovateľa ako cudzí jazyk v EÚ predbehol napríklad španielsky, 
taliansky a turecký jazyk a obsadil štvrté miesto po anglickom, nemeckom 
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a francúzskom jazyku. V svetovom meradle je ruština zatiaľ štvrtým 
najpoužívanejším jazykom (po angličtine, čínštine a španielčine), je jedným zo 
6 oficiálnych jazykov OSN (angličtina, ruština, francúzština, španielčina, 
čínština, arabčina). 

 

Jazyk a kultúra 

Jazyk je považovaný za súčasť kultúry. Cez kultúrne predmety, cez sociálne 
normy, cez významy a hodnotové orientácie spoločnosť vyjadruje svoje vlastné 
ideály, túžby a potreby. Prejavuje navonok a voči druhým kultúram či 
jednotlivcom to, čo je vo vedomí členov spoločnosti (pozri Moravcová, 2006, 
23).  

V kultúre je zahrnutá aj sociálna skúsenosť spoločenstva, chápanie sveta 
a reflexií seba samého či sveta okolo človeka (porov. Mistrík, 1999, 87). 
Kultúra je súčasne aj kolektívnym vedomím sociálnej skupiny. Vlastný zmysel 
kultúry sa napĺňa až vtedy, ak funguje v reálnom živote spoločnosti, ak sociálne 
normy pôsobia a odovzdávajú sa ďalším generáciám, ak sa pomocou 
kultúrnych produktov udržuje kohézia spoločnosti. Vtedy plní kultúra 
integratívnu a diferenciačnú funkciu, pretože pomocou kultúry sa sociálna 
skupina integruje ako jeden celok a súčasne sa odlišuje od iných sociálnych 
skupín. Jej súčasťou sú nielen intelektuálne výkony človeka, ale aj správanie, 
spôsob života, ktorý je vlastný určitej sociálnej skupine. 

Snahy o vymedzenie pojmu kultúra prebiehajú už niekoľko storočí. Slovo 
„cultura“ je latinského pôvodu a označuje trvalú činnosť, ale aj výsledok tejto 
činnosti. Vymedzuje sa aj úlohou človeka voči svetu a voči sebe samému, ako 
sociálne odovzdávaná reflexia sveta vlastná určitej sociálnej skupine a jej 
súčasťou sú potom kultúrne produkty nesúce túto reflexiu, hodnotové orientácie 
sociálnej skupiny a pod. Pojem kultúry sa tak vzťahuje k celému životu 
spoločnosti s rôznym dôrazom na významy a hodnoty alebo na materiálnu 
organizáciu života spoločnosti.  

Keďže plnohodnotnú Európu predstavuje súžitie rôznych kultúr schopných 
rozvoja a vzájomného obohacovania sa, podstatným znakom výchovy 
a vzdelávania je aj jej multikultúrny charakter, ktorý rešpektuje rozdiely ako 
hodnotu. Rozvoj schopnosti tolerovať iné kultúry, resp. rešpektovať existenciu 
iných kultúr znamená schopnosť aspoň čiastočne sa pozrieť na svet z hľadiska 
inej kultúry, prípadne pripustiť právo pozerať sa na svet inými očami, ale aj 
schopnosť rešpektovať rôznorodosť (Zelenická, 2006, 267). Rešpektovanie 
rozmanitosti kultúr a rozmanitosti jazykov je základným princípom existencie 
a fungovania Európskej únie. S týmto princípom úzko súvisí aj podpora štúdia 
cudzích jazykov – trend pre budúce smerovanie, ktorý vedie k otvorenosti sa 
voči ostatným a k tolerancii odlišného.  
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Za svoj všestranný rozvoj ľudstvo vďačí predovšetkým tomu, že paralelne 
so svojím sociálnym a duchovným vývinom sa vyvíjali stále dokonalejšie 
mechanizmy sociálnej výmeny informácií, teda aj šírenia výdobytkov kultúry. 
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ZNALOSŤ KULTÚRNYCH ŠTANDARDOV 
V INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCII 

Renáta Machová 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR  

Globalizácia neviedla ku kompletnému splynutiu kultúr, aj keď umožnila väčšie zblíženie 
ľudstva. Kultúrne rozdiely sa ešte stále objavujú vo všetkých oblastiach života, a to 
najmä v komunikácii. V príspevku sa zaoberáme aspektmi interkultúrnej komunikácie, 
uplatňovaním kultúrnych štandardov v interkultúrnej komunikácii, interkultúrnymi 
rozdielmi a predsudkami a uvádzame predpoklady úspešnej interkultúrnej komunikácie. 

 

Even if it allowed a greater rapprochement of mankind - globalization has not lead to 
full merger of cultures. Cultural differences still appear in all areas of life, particularly 
in communication. In the paper we deal with aspects of intercultural communication, 
use of cultural standards in the intercultural communication, intercultural differences 
and prejudices and we also present prerequisites for a successful intercultural 
communication. 

 

Kľúčové slová: interkultúrna komunikácia, kultúrne štandardy, interkultúrne rozdiely 
a predsudky  

Key words: intercultural communication, cultural standards, intercultural differences 
and prejudices 

 

1 Interkultúrna komunikácia 

Kultúra a komunikácia sú neoddeliteľne navzájom prepojené. 
Prostredníctvom jazyka, mimiky a gestiky oznamujeme tomu druhého niečo 
o vlastnej kultúre. 

Každá kultúra má svoje špecifické vlastnosti, podľa ktorých ľudia žijú, 
milujú a vychovávajú svoje deti. Nejaké gesto alebo zvolanie má pre človeka 
jeden a ten istý význam, ktorý sa ďalej nepohne za hranice vlastnej kultúry. 
V rámci interkultúrnej komunikácie hovoríme o komunikácii „ako spoločensky 
a historicky determinovanom sociálnom správaní, ktoré sa realizuje 
prostredníctvom rečových aktov s cieľom vzájomného dorozumievania sa (ale 
aj porozumenia) a vzájomnej spolupráce" (Adamka - Zelenická, 2010, 8). 

Ehrhardt (2003, 138) uvádza ako príklad Západoeurópana, ktorý je pozvaný 
do arabského bytu; Európan dostane tento byt do daru; keď tento dar prijme, 
spraví ale chybu. Zradné pre rozdiely v kultúre a komunikácii sú vlastné 
samozrejmosti, ktoré sa nevyskytujú v iných kultúrach. Wierlacher a Hudson-
Wiedenmann (2003, s. 219) definujú interkultúrnu komunikáciu ako zvláštnu 
formu komunikácie, ktorej úspešnosť zjavne závisí od toho, ako partner priradí 
sprostredkovanému znaku význam, teda či použije rovnaký kód. 

Znalosť kultúrnych štandardov v interkultúrnej komunikácii 
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2 Aspekty interkultúrnej komunikácie 

Globalizácia neviedla ku kompletnému splynutiu kultúr, aj keď umožnila 
väčšie zblíženie ľudstva. Kultúrne rozdiely sa ešte stále objavujú vo všetkých 
oblastiach života, a to najmä v komunikácii. Nielen jazykové diferencie, ale aj 
rozličná mimika, gestika a rozličné spôsoby správania môžu zabrániť úspešnej 
komunikácii. 

Komunikovať s ľuďmi iných kultúr, uzatvárať s nimi obchody alebo 
spolupracovať predpokladá dohodu na spoločnom verbálnom a neverbálnom 
prejave. Pretože sa takéto procesy uskutočňujú často na nevedomej úrovni, 
dochádza k nedorozumeniam. Problémy sa môžu vyskytnúť v rozličných 
oblastiach. Jazykové diferencie môžu sťažiť komunikáciu, keď jedna alebo dve 
zúčastnené osoby neovládajú dostatočne dorozumievací jazyk. Ale aj keď 
obidvaja účastníci rozhovoru plynule ovládajú jazyk, môže dôjsť 
k nedorozumeniam, pretože v rozličných jazykoch alebo aj regiónoch majú 
slová iný význam.  

Knapp (1996, 63) uvádza ako príklad dvojicu slov „Freund/friend“. Kým v 
americkej angličtine priateľ môže znamenať aj bežnú známosť, v nemčine pod 
slovom priateľ rozumieme osobu, ktorá je nám blízka. Adler (2002, 75) uvádza 
iný príklad neúspešnej komunikácie účastníkov hovoriacich rovnakým 
jazykom, keď sa anglický šéf cíti urazený odpoveďou amerického zamestnanca 
„Yeah“ namiesto „Yes“.  

Popri rečovom akte môže spôsobiť nedorozumenia v interkultúrnej 
komunikácii aj gestika, mimika, hodnotové aspekty, znaky a reakcie. Význam 
gest je však výrazne podmienený kontextom, ako aj kultúrou. Nie v každom 
jazyku to isté gesto spĺňa tú istú funkciu a má ten istý význam. Gestá otvárajú 
bránu do cudzojazyčnej kultúry, ale najmä do autentickej komunikácie (porov. 
Michelčíková, 2008). Rozdiely v znakoch a symbolike môžu mať niekedy 
zásadné účinky. Existencia rozličných kultúr, interpretácia gest, znakov 
a symboliky a úsudok bežného človeka, že nositelia jednotlivých kultúr, resp. 
subkultúr sú v istom zmysle iní ľudia, spôsobuje kultúrnu determinovanosť 
človeka, čomu sa venujeme v nasledujúcej časti. 

 

3 Kultúrna determinácia človeka 

Ľudia z rozličných kolektívov sa odlišujú štandardizovanými správaniami, 
t. j. majú odlišnú mentalitu, odlišné psychické vlastnosti. Predpokladá sa, že 
„jednotlivec internalizuje kultúrne vzorce, čiže isté schémy, modely, štandardy, 
rámce správania v štandardných situáciách, ktoré fungujú ako návod na 
primerané správanie“ (Dolník, 2010, 25). Kultúrne vzorce fungujú pre 
jednotlivca ako ponuky, ku ktorým môže zaujať istý postoj. Jednotlivec 
uplatňovaním kultúrnych štandardov prejavuje: 
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• solidaritu s kolektívom, 

• úctu k tradíciám, 

• rešpektovanie kultúrneho dedičstva ak osobitnej hodnoty. 

Kolektívnosť kultúrnych štandardov spočíva v tom, že jednotlivec vie, že 
také informácie sú uložené aj v pamäti iných členov kolektívu a že tieto 
informácie využívajú aj oni. „Pojmom štandard sa zachytáva to, že táto 
spoločná znalosť je permanentne prítomná v správaní členov kolektívu, čo 
vyvoláva u nich očakávanie koordinatívneho správania“ (ibid., 2010, 28). Toto 
očakávanie nadobudlo pre nich istú normatívnu silu, ktorá sa utvrdzuje 
v diskurze a prostredníctvom diskurzu, a teda prerástlo do istého sociálneho 
tlaku na správanie. Neovládanie kultúrnych štandardov spôsobuje rozličnú 
interpretáciu interkultúrnych rozdielov, ktoré približujeme v ďalšej časti. 

 

4 Interkultúrne rozdiely 

Rozdielne vnímanie Nemecka zo strany cudzincov vyplýva predovšetkým 
z etnokultúrnych a historicko-sociálnych odlišností zakódovaných v jazyku 
a prejavujúcich sa kultovými a rituálovými zvláštnosťami východiskovej 
a cieľovej kultúry. „Pochopenie medzikultúrnych rozdielov môže cudzincovi 
uľahčiť osvojenie komunikačných modelov typických pre cieľovú kultúru, 
a tak pomôcť úspešne prekonávať potenciálne komunikačné poruchy pri 
kontakte s jej nositeľmi“ (Pekarovičová, 2004, 164).  

Hlbší kontakt s cudzou kultúrou otvára nové dimenzie pohľadu na vlastnú 
kultúru, a zároveň odkrýva nové aspekty vnímania, hodnotenia i skúmania 
materinského jazyka, na druhej strane cudzie/iné sa zvyčajne posudzuje na 
pozadí východiskového, resp. materinského jazyka a primárneho kultúrneho 
prostredia (ibid., 2004, 165).  

Na ilustráciu uvádzame príklady s interpretáciou medzikultúrnych 
rozdielov: 

Správanie: Napríklad Japonec rozpráva Nemcovi, že sa pohádal so svojou 
ženou a chváli Nemcove deti. Tým sa vlastne sám ponižuje a Nemca 
vyzdvihuje – v Japonsku ide o bežnú zdvorilostnú floskulu. 

Stravovanie: Keď sme pri japonskej kultúre, pristavme sa pri stravovaní. 
V Japonsku sa musí nechať vždy na tanieri kúsok jedla, aby hostiteľ nemal 
pocit, že málo navaril. V Oriente a na Západe sa tým dáva najavo, že nám 
nechutí. 

Servírovanie: Turek/Arab servíruje spravidla čaj bez toho, aby sa vopred 
spýtal, či si prosíme čaj (Turek ho servíruje preto, aby hosť v dôsledku 
skromnosti nevysmädol). Nemec sa najskôr spýta, či si dá niekto čaj.  

Znalosť kultúrnych štandardov v interkultúrnej komunikácii 

 

14

Pozdrav: Pri pozdrave si napríklad Eskimáci nepodávajú ruku, ale dotknú 
sa nosa. To isté robili aj pôvodní obyvatelia Nového Zélandu. 

Očný kontakt: V Nemecku je bežné a zdvorilé pozerať sa partnerovi pri 
rozprávaní do očí, v Japonsku je to urážlivé a nezdvorilé. 

Gestika: V Nemecku sa používa gesto rúk (zvesiť ruku a potom ukázať na 
osobu) na znak „Choď preč“, v Japonsku to znamená „Poď sem“. Keď si Talian 
spojí prsty a hýbe rukou sem a tam, znamená to „Čo robíš?“. 

Kývnutie hlavou: Kývnutie hlavou vyjadruje napríklad v Bulharsku 
odmietnutie a v západnej Európe označuje akceptáciu. 

Farebná odlišnosť: Biela farba ako farba smútku je zaužívaná v Kórei, 
Japonsku, v Číne (iba v časti krajiny). V Nemecku a v ostatných európskych 
krajinách je to čierna farba. 

Šoférovanie auta: Keď niekto v Nemecku zabliká svetlom, znamená to 
„OK, videl som ťa“. V Egypte to znamená „Choď z cesty, najskôr idem ja!“ 
V Egypte radi reagujú na znak ruky. Smerovka sa úplne ignoruje. Kto chce 
zabočiť, vytrčí ruku s vystretým ukazovákom z okna auta a vodiči za ním 
zabrzdia.  

 
5 Kultúrne predsudky  

Predsudok slúži ako orientačná pomoc v bežnom dni. Predsudky umožňujú 
rutinné konanie v komplikovanom svete, uľahčujú každodenné rozhodnutie bez 
toho, aby sa najskôr celá situácia premyslela (Ahlheim, 2001, 5). Ak by malo 
byť zjednodušovanie nápomocné v mnohých situáciách, potom toto 
zjednodušovanie má v sebe ukrytý potenciál pre interkultúrne konflikty práve 
vtedy, ak ide o negatívne predsudky.  

Dôležitým zdrojom interkultúrnych problémov je existencia stereotypov 
a etnocentrizmu, v ktorom je každý viac alebo menej „uväznený“. Každý 
človek posudzuje iných ľudí podľa svojho hodnotového systému, 
ovplyvneného vlastnou kultúrou. 

 

6 Šance a riziká interkultúrnej komunikácie 

Šance a riziká interkultúrnej komunikácie sa neurčujú prostredníctvom 
pozitívnych a negatívnych aspektov interkultúrnej komunikácie, ale oveľa viac 
sa určujú prostredníctvom úspešnej a neúspešnej interkultúrnej komunikácie. 

Z rastúcej nevyhnutnosti interkultúrnej spolupráce vyplýva, že neúspešná 
interkultúrna komunikácia môže viesť k problémom v kolektíve. 

Adler (2002, s. 143) prezentuje možné účinky diverzity v multikultúrnom 
kolektíve: 
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A) Výhody interkultúrnej komunikácie 

Diverzita umožňuje zvýšenú kreativitu z nasledujúcich aspektov: 
• väčšia perspektívna rozmanitosť, 
• lepšie myšlienky, 
• menej kolektívneho myslenia. 

Diverzita si vyžaduje vyššiu koncentráciu, aby sa porozumelo myšlienkam, 
perspektívam, argumentom.  

Zvýšená kreativita vedie ku generovaniu zlepšených definícií problému, 
k viacerým alternatívam, lepším riešeniam a rozhodnutiam. Kolektív môže 
pracovať efektívnejšie a produktívnejšie. 

 

B) Nevýhody interkultúrnej komunikácie 

Diverzita vytvára nedostatok kohézie: 
• nedôvera: zmenšená medziľudská atraktívnosť, nesprávne stereotypy,  
• neúspešná komunikácia: pomalší prejav hovoriaceho nematerinským 

jazykom, problémy s prekladom, menej precíznosti, 
• stres: kontraproduktívne správanie, napätie, menej obsahovej jednoty. 

 

K nadradeným pozitívnym aspektom zlepšenia interkultúrnej komunikácie 
patrí odstránenie predsudkov, zlepšenie spolupráce ľudí iných kultúr, 
nezakotvenie v šablóne iných kultúr a prijatie ľudí z iných kultúr ako 
samostatne mysliaceho a cítiaceho bytia so špecifickými skúsenosťami. Takéto 
opatrenia prispievajú k integrácii zahraničných spoluobčanov 
a spolupracovníkov medzinárodného kolektívu. 

 

7 Predpoklady na úspešnú interkultúrnu komunikáciu 

Black und Gregersen (1999, 107) definujú päť kritérií úspešného 
absolvovania zahraničného pobytu, ktorý predstavuje príklad interkultúrnej 
komunikácie: 

• radosť z výmeny myšlienok a názorov, 
• prejavujúca sa družnosť, 
• kultúrna otvorenosť, 
• otvorenosť svetu, 
• schopnosť vcítenia sa. 

 

Prevažná časť týchto kritérií obsahuje komunikačný aspekt. Vyslanec do 
cudziny v jeho novom prostredí prináša so sebou aj interkultúrny aspekt. 
Z veľkej časti je vyslanec závislý od komunikačných predpokladov.  
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Thomas (2003, 113) považuje za podstatné predpoklady efektívnej 
interkultúrnej komunikácie: 

• základnú komunikatívnu kompetenciu, 
• sociálnu otvorenosť, 
• komunikatívnu mobilitu a flexibilitu, 
• komunikatívne bohatstvo variantov, 
• expresivitu, 
• schopnosť a ochotu počúvať. 

 

Súhrnne možno vyjadriť, že úspešnosť interkultúrnej komunikácie závisí 
z väčšej časti od viacerých faktorov. Senzibilita, otvorenosť a empatia patria 
k tzv. soft skills. Predpokladom pre rozvoj takýchto schopností je zas otvorená 
a podporná klíma. Sformulovať zoznam špecifických kritérií je náročné, 
pretože úspech interkultúrnej komunikácie je závislý aj od typu inštitúcie 
a spolupracujúcich kultúr.  

Pre súhru kultúr platí, že kultúry preukazujúce menšie diverzné hranice, ako 
napríklad USA a Veľká Británia, sú ľahšie „uchopiteľné“ ako tie s veľkými 
rozdielmi, ako napríklad Nemecko a Bali. Z toho dôvodu je ťažké zostaviť 
jasne definovaný zoznam kritérií určujúcich kultúrne rozdiely. 
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Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) 

 

JAZYK, KULTÚRA, SPOLOČNOSŤ  
A VYUČOVANIE CUDZÍCH JAZYKOV 

Jana Waldnerová 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Článok sa zamýšľa nad vzájomnou prepojenosťou jazyka a kultúry. Predstavuje niektoré 
kultúrne špecifiká a ich reflexie v používaní angličtiny Angličanmi, napríklad anglické 
rozhovory o počasí a ich komunikačnú funkciu, rozdiel v predstavovaní mien pri 
neformálnom stretnutí v anglickej a americkej kultúre, a tiež naznačuje možnosti 
využitia takýchto informácii vo vyučovaní daného jazyka.  

 

The article contemplates the language, culture and their mutual bonding. It introduces 
certain cultural issues and their reflections in the use of English by Englishmen (for 
instance the weather talk and its function in the local communication, the difference in 
introducing names during an informal meeting in English and American cultures) and it 
also suggests some ideas how such issues could be incorporated into learning of the 
aforementioned language. 

 

Kľúčové slová: kultúra, jazyk, komunikačné pravidlá, angličtina.  

Key words: culture, language, communication rules, English language. 

 

Kultúru nie je jednoduché definovať ako pojem, a to pre široký a zároveň 
heterogénny obsah, ktorý tento výraz v sebe nesie. Slovo pochádza z latinčiny, 
kde vo forme colore reprezentuje významy bývať, kultivovať, či ctiť. Prvýkrát 
ho použil Cicero pre „obrábanie pôdy“. Dnes sa o kultúre hovorí neustále, ale 
už ako o súhrne istých charakteristických znakov duchovnej, materiálnej 
a emočnej povahy, ktoré charakterizujú spoločnosť, alebo skupinu ľudí. Takto 
definuje kultúru aj organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru v Mexickej 
deklarácii o kultúrnych politikách1. Pojem kultúra, okrem iného, zahŕňa umenie 
a literatúru, spôsob života, základné ľudské práva, hodnotový systém, tradície 
a vieru, a to v podobe, v akej sú reprezentované v štruktúrach tej spoločnosti, 
ktorú charakterizujú. Od kultúry spoločnosti je odvodená aj kultúra jednotlivca, 
jej vývoj je ňou podmienený. Koncept individuálnej a kolektívnej kultúry sa 
spája v umení a v histórii. 

V súvislosti s kultúrou a spoločnosťou je jazyk nevyhnutný komplement 
spĺňajúci funkciu základného nástroja komunikácie a dorozumenia v rámci 
každej skupiny. Jazyk je svojim spôsobom formatívnym prvkom rovnako 
z hľadiska spoločnosti, ako aj kultúry. Podľa amerických lingvistov B. Blocha 
a G. L. Tragera2 je jazyk systémom náhodných vokálnych symbolov 

                                                           
1 Z roku 1982 
2 Definitions of language: Britannica online  
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prostredníctvom ktorých spolupracuje sociálna skupina. Existencia sociálnej 
skupiny je však podmienená existenciou spoločného jazyka, ktorý ju formuje.  

Prepojenie jazyka a kultúry je veľmi výrazné v prípade zanikajúcich 
národov, ktoré sa už nevyvíjajú. V ich slovnej zásobe je výrazne zachytený 
spôsob života a hodnôt typických a podstatných pre danú kultúru (napríklad 
jazyk pôvodných obyvateľov Quebecu v Kanade a Nového Anglicka v USA, 
ktorým dnes hovorí len okolo 2000 ľudí, rozoznáva päť výrazov pre kôru 
stromu3, čo vypovedá o dôležitosti tohto materiálu pre danú spoločnosť). Na 
rozdiel od zanikajúcich národov, jazyk súčasných národov podlieha neustálemu 
vývoju, rôznym vplyvom, čo však neznamená, že nezachytáva danú kultúru, ale 
iba dokazuje saturizáciu a interkultúrne prieniky na všetkých úrovniach 
existencie spoločnosti, ktoré sú charakteristické pre súčasnosť. 

Jazyk je nevyhnutný pre komunikáciu, ktorá umožňuje vznik a existenciu 
spoločnosti, podieľa sa na jej vývoji, ale taktiež sa aj sám neustále vyvíja 
a zachytáva v sebe a v spôsobe svojej realizácie vplyvy prichádzajúce zvonka, 
z prostredia. Takéto vplyvy vo forme istých pravidiel komunikácie determinujú 
vhodnosť, alebo nevhodnosť spôsobu a obsahu jednotlivých realizovaných 
komunikačných výstupov. Rodený hovorca si ich osvojuje od najútlejšieho 
veku prostredníctvom rôznych sociálnych interakcií v domácom prostredí bez 
toho, aby si proces osvojovania a aj ich samotnú existenciu uvedomil. 
Identifikácia pravidiel zvyčajne nastane po ich porušení, a to v momente 
zistenia disonancie medzi očakávanou formou reakcie, ktorá je danou 
spoločnosťou považovaná za štandardnú, a preto vhodnú a akoukoľvek líšiacou 
sa realizovanou formou. Čím je spoločnosť formálnejšia, tým viac pravidiel 
usmerňuje jej existenciu, komunikáciu nevynímajúc.  

Pravidlá, o ktorých sa zmieňujem, sú zvlášť výrazné v tradičnej anglickej 
spoločnosti4 známej svojou formálnosťou. Porušenie niektorého 
z komunikačných pravidiel vedie rodeného hovorcu, v našom prípade 
Angličana, k okamžitej identifikácii cudzinca, a to aj keď má jeho jazyk 
vynikajúcu úroveň a dokonca si osvojil lokálny akcent. Komunikačné pravidlá 
síce rodený hovorca nevníma, berie ich ako samozrejmosť, ich porušenie však 
v jeho mysli vyvolá podvedomú disonanciu a automatickú reakciu 
(identifikovanie cudzinca). Cudzinec takéto pravidlá vníma ako nevysvetliteľné 
a nepochopiteľné zvláštnosti, ktoré treba rešpektovať a jednoducho imitovať, 
ak je toho schopný. V prípade angličtiny sú spoločenské pravidlá komunikácie 
v Anglicku (Veľká Británia znamená oveľa rozsiahlejšiu oblasť) odlišné od 
USA alebo ostatného sveta, pretože anglická a britská spoločnosť je oveľa 

                                                           
3 walagáskw – kôra vo všeobecnosti, maskwá – konkrétna kôra, pezákholigán – vnútorná kôra vo 
všeobecnosti, wigebí – vnútorná kôra vhodná na výrobu povrazov, manhákwegán – vnútorná kôra 
šišiek používaná ako jedlo alebo liek  
4 Nepíšem o Britskej spoločnosti, lebo tento výraz má podstatne širší význam.  
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formálnejšia než napríklad severoamerická.  

Rozdiel v priebehu komunikačných situácií sa objavuje už pri prvej 
zoznamovacej interakcii dvoch alebo viacerých neznámych subjektov. Dnes už 
skoro každý ovláda zoznamovaciu formulku „How do you do“ všeobecne 
uplatňovanú vo význame „tešilo ma” pri formálnom predstavovaní, alebo 
formálnu otázku uplatňovanú pri vítaní známych: „How are you?“5, na ktorú je 
jediná vhodná odpoveď: „I am fine, thank you“6, a to bez ohľadu na skutočnosť. 
Tieto formulácie sú spoločné pre obe zmienené krajiny. Existujú však isté 
špecifiká zoznamovacích situácií platné len pre britskú a anglickú kultúru. Na 
rozdiel od Američanov, ktorí sa predstavujú temer okamžite po zoznámení 
a často navrhnú oslovovanie krstnými menami, Angličania sú v tomto smere 
veľmi diskrétni. Na základe výskumu definovala sociálna antropologička 
K. Fox jeden zo sociálno-komunikačných princípov anglickej spoločnosti ako 
„no-name rule“ ( pravidlo žiadneho mena). V publikácii „Watching the 
English“ hovorí o viazanosti Angličanov na vžité pravidlá určujúce vhodné 
a nevhodné správanie v súvislosti s rôznymi situáciami a ich problémy 
s improvizáciou v prípade neexistencie takýchto pravidiel. V ich chápaní 
predstavenie sa menom hneď v úvode komunikácie dodáva situácii punc 
formálnosti, a preto pri neformálnych situáciách sa takéto konanie považuje za 
nevhodné. Pri pozvaniach na spoločenské stretnutie v domácnosti, alebo na 
verejnom mieste (reštaurácia, bar) sa pokladá za znak dobrých spôsobov, ak 
pozvaný čaká na predstavenie hostiteľom, alebo sa nepredstaví vôbec, a to ani 
pri osobnej komunikácii s iným, jemu neznámym hosťom. Podľa K. Fox 
jednoduché predstavenie, ako poznáme od Američanov:  

„Hello, I´m Bob Brown from Miami“, alebo iba jednoduché „I´m John“7 
sprevádzané širokým úsmevom a natiahnutou rukou, považujú Angličania za 
úplne nevhodné, pretože nechcú vedieť vaše meno, alebo povedať svoje, až 
kým sa počas komunikácie nerozvinie istá hĺbka dôvernosti. Autorka navrhuje, 
že skôr než predstaviť sám seba, subjekt takejto komunikácie môže napríklad 
pokračovať v rozhovore poznámkou o počasí, čo je téma dostatočne neutrálna, 
populárna a vo Veľkej Británii často využívaná za rôznym účelom, o ktorom sa 
ešte zmienim.  

Rovnako nevhodná, ako predstaviť sám seba na začiatku neformálneho 
stretnutia, je pri takýchto príležitostiach priama otázka na povolanie nového 
známeho, aj keď „What do you do?“8sa môže zdať ako najbežnejšia otázka. 
Angličania sa miesto toho okľukou, podľa rôznych znakov a nepriamych 
otázok snažia uhádnuť, aké sú zdroje živobytia naového subjektu, čo K. Fox 

                                                           
5 “Ako sa máš?“ 
6 “Mám sa dobr, ďakujem.” 
 7 “ Ahoj, som John Brown z Miami“, alebo „ Som John“ 
8“ Čo robíš?“ 
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nazýva „ guessing game“. Tento druh kladenia otázok, odpovedí a výkladu 
indícií prítomných v diskurze neznámeho subjektu komunikácie sa na 
domácom území stáva istou spoločenskou hrou, kde všetci zúčastnení 
(domáceho pôvodu) ovládajú pravidlá (podvedome osvojené). Napríklad 
nevinná poznámka na strane nového subjektu o miestnych problémoch 
s dopravnou zápchou môže vyvolať súhlasnú reakciu ostatných zúčastnených 
a otázku, či nový známy chodí do práce autom. Opýtaný vie presne, kam otázka 
mieri, a preto vo svojej odpovedi poskytne ďalšie indície, ktoré pomôžu 
identifikovať jeho povolanie: „Áno, ale pracujem na Univerzite, tak aspoň 
nemusím chodiť do centra.“ Táto odpoveď už dovoľuje ostatným účastníkom 
klásť priame otázky na povolanie nového hosťa. Aj hádanie povolania má svoje 
nepísané pravidlá a za vhodné sa považuje uplatnenie istej hierarchie, a to od 
profesijne najvyššej pozície smerom k nižším: profesor (pedagóg) – úradník, 
atď. 

Počasie je najpopulárnejšou témou nielen anglických, ale aj britských 
konverzácií čo je pre cudzinca temer nepochopiteľné, pretože teplotné rozdiely 
medzi jednotlivými sezónami nie sú vôbec veľké a okrem častých dažďov (pre 
väčšinu cudzincov dosť nepríjemný jav) nie je na počasí vo Veľkej Británii nič 
pozoruhodné. Počasie je pre Angličanov až také dôležité, že domáci autori 
píšuci o krajine a obyvateľoch mu venovali vo svojich publikáciách nielen 
state, ale dokonca kapitoly, v ktorých sa zamýšľajú nad dôvodmi tejto 
dôležitosti, pre niektorých až posadnutosti. Tak to vidí aj B. Bryson, keď píše, 
že pre cudzinca najzvláštnejšie na počasí v Británii je, že ho nie je veľa druhov 
a vôbec žiadne extrémy, aké ohrozujú obyvateľov iných krajín. Podľa 
J. Paxmana sa Angličania toľko zaoberajú počasím nie pre jeho rozmanitosť, 
ale pre jeho nestálosť, ktorá je dôsledkom polohy krajiny. Hoci v Británii 
nemajú tropické cyklóny, víchrice, alebo snehové metelice, hraničná poloha 
kontinentu a oceánu je príčinou jeho neustálych zmien. K. Fox nesúhlasí ani 
s jedným z uvedených dôvodov, ale na základe výskumu tvrdí, že konverzácie 
o počasí vlastne nie sú konverzáciami o počasí, ale istýmm druhom kódu, ktorý 
sa postupne vyvinul, aby pomohol prekonať vrodenú rezervovanosť 
obyvateľov, aby im pomohol rozvinúť vzájomnú komunikáciu, ktorá vedie 
k postupnému zbližovaniu, čo však nie je jediný účel takejto konverzácie. Pre 
Angličanov, samozrejme okrem naozajstného rozhovoru o počasí, aký je bežný, 
ale nie frekventovaný, aj u ostatných národov, má konverzácia o počasí aspoň 
tri ďalšie funkcie. Slúži ako: 

-  jednoduchý pozdrav  
-  spúšťač konverzácie, ktorá bude smerovať k celkom iným témam 
- na vyplnenie trápnych momentov a v prípade, že subjekty chcú zmeniť 

predmet diskusie. 

Aby takáto konverzácia, v ktorej v skutočnosti vôbec nepôjde o výmenu 
informácií o počasí, prebiehala úspešne, Angličania dodržiavajú základné 
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pravidlo, a to pravidlo súhlasu9. To, že pri takomto rozhovore si Angličania 
nikdy neodporujú, ani neprejavujú nesúhlas s komentármi týkajúcimi sa 
počasia, ktoré vyslovia iní účastníci konverzácie, si všimol už G. Mikes 
Jednoduchá poznámka vyslovená trebárs aj cudzincom, s ktorým sa náhodou 
stretneme: „Itś hot today, isn´t it?“10 (v takomto prípade je to snaha 
o nadviazanie rozhovoru a poznámka slúži ako forma pozdravu, privítanie) 
vyžaduje odpoveď, ktorá bude súhlasná, a to aj ak s vysloveným názorom 
nesúhlasíme. Je vhodné vysloviť niečo ako: „Yeah, really hot.11“ V prípade, že 
odpoveď vybočí z očakávaného scenára a odpovedajúci prejaví nesúhlas, 
dochádza k istému porušeniu etikety a následným rozpakom Rovnako 
nevhodná je aj kritika počasia vyslovená cudzincom, ak počasie kritizuje 
domáci obyvateľ, potom sa k nemu môžeme súhlasne pripojiť, ale kritika 
britského počasia vyslovená cudzincom je znakom zlej výchovy, neznalosti 
a vytvára trápne momenty.  

Podobných príkladov je mnoho a diskurz predstavujúci špecifiká vhodnosti 
a nevhodnosti istých jazykových formulácií môžu dodať vyučovaniu punc 
zaujímavosti a okrem toho otvoriť rovnako pre učiteľov, ako aj študentov 
širokú oblasť pre tvorbu jednoduchých komunikačných zadaní reflektujúcich 
relevantné komunikačné situácie, v ktorých si študenti vysvetlia a osvoja 
niektoré aspekty vhodnej komunikácie s rodeným hovorcom (zoznamovanie, 
oslovenie cudzej osoby na ulici, v divadle, alebo rozdiel v predstavovaní dvoch 
Američanov a dvoch Angličanov).  

V súčasnosti je angličtina najdôležitejším druhým jazykom. Stala sa 
prostriedkom medzinárodnej komunikácie, politických jednaní, obchodov. Jej 
znalosť, či neznalosť často ovplyvní pracovné zaradenie uchádzača, čím tento 
jazyk získava isté výsadné postavenie v rámci ostatných študijných predmetov 
na prvom a druhom vzdelávacom stupni. Popri ostatnej vyučovacej látke 
predstavuje začlenenie extralingvistických komponentov silný motivačný 
faktor, ktorý je založený na spätosti s reálnym životom a kultúrou danej oblasti.  
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Príspevok pojednáva o probléme a dôležitosti implementácie interkultúrneho 
vzdelávania do škôl. V dnešnej dobe plnej netolerancie voči menšinám a iným kultúram 
je pedagogická intervencia v tejto oblasti nevyhnutnosťou a problematika 
interkultúrneho vzdelávania patrí medzi priority všetkých európskych inštitúcií. Avšak 
školstvo ako také zápasí s množstvom problémov, ktoré brzdia výchovu k tolerancii 
a demokracii. 

 

The article deals with the problem and the importance of the implementation of 
intercultural education in schools. Today our world is full of intolerance against 
minorities and other cultures which cause that a pedagogical intervention in this area is 
needed. This problem is also a priority for all European institutions. However, 
education struggles with many problems that hinder education for tolerance and 
democracy. 

 

Kľúčové slová: interkultúrne vzdelávanie, interkulturalita, pedagóg, interkultúrna 
kompetencia, inakosť, kultúra 

Key words: Intercultural education, interculturality, teachers, intercultural competence, 
differences, culture 

 
Freedom, justice and peace are highly valued by all the people around the 

world. Many countries are firmly committed to democracy, respect for human 
rights and the rule of law. Despite of this fact, more and more today we can see 
conflicts caused by cultural differences rather than economic interest or 
political ambition. The armed conflicts of the Balkans and the Caucasus are 
echoed by racism in western and northern Europe. We can see cultural 
communities which have asserted their right to difference and reject the goal of 
assimilation, but at the same time there are majorities which reject to accept 
and tolerate cultural differences of some minorities. Therefore, in the world of 
globalization, it is crucial to speak about the issues concerning different 
cultures. As a result of globalization, of rapidly increasing private and 
professional mobility, of dramatic expansion, and existence of minority groups 
in many countries worldwide, there is hardly a school or even classroom to be 
found in the world with anything like a homogeneous cultural background. 
Particularly in metropolitan areas, people’s identities are so stratisfied that it 
becomes almost impossible to conceive of them along linear terms. The 
traditional dialectic between “one’s own identity” and “otherness” fails to take 
this into account, as if it were possible to speak of specificity and peculiarity in 
socio/cultural systems seen as set entities, rather than dynamic ones open to 
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hybridization. Thus, in the cultural pluralism of our cities, the boundaries of 
identification become mobile, to the point that we need to speak of 
concatenated or “nested”, compound or multiple identities within the same 
person in the attempt to describe the complexity of one’s sense of “belonging”. 
Being interculturally competent has widely been recognized for decades as 
essential for peaceful coexistence in a diverse world. In recent years the major 
intercultural organizations have also emphasized the importance of intercultural 
education. Numerous recent policy papers and recommendations of 
international organizations, such as The White Paper on Intercultural Dialogue 
(2008) have also expressed this need very clearly. Intercultural competence is a 
key competence that every individual should work on for the development and 
maintenance of sustainable democratic societies. 

The place where in most circumstances local, regional, migrant and refugee 
statuses come into contact, whether at the child or adult level, are schools. 
There we have to start. It means learning new forms of knowledge, developing 
new teaching methods, finding new ways of working and creating new forms of 
professional relationships – both with colleagues and with learners. We 
emphasize teaching based on current affairs over the understanding of historical 
systems, critical thinking and skills teaching as well as knowledge 
transmission, cooperative and collaborative working. It requires a change in 
how we perceive learning, from an idea of learning as teacher-centered to 
learning through experience, participation, research and sharing. Intercultural 
education should no longer be regarded as a mere add on to the curriculum in 
occasional projects, but it has to extend, and eventually replace the mono-
cultural and monolingual habitus of our school system and led to a change of 
mind-set of traditional education. 

However, it is not an easy task, because traditional models of education are 
simply not equipped to create the active, informed and responsible teaching 
environment that modern democracies require. In important ways, the 
educational institutions are failing to respond to the demands of a rapidly 
changing social, economic, political and cultural environment. To be more 
exact we can say that they sometimes deny learners to explore and discuss 
controversial social and political problems by emphasizing the teaching of 
academic knowledge. Many schools restrict civil education to factual education 
at a time when students need to be taught practical skills of participation in the 
democratic process themselves. They do not pay enough attention to 
intercultural education at a time when political and legal recognition of cultural 
difference has come to be seen as a source of democratic capital. We 
experience detaching of education from personal lives and the interests of the 
local community at a time when a social cohesion and solidarity is crucial. So 
what we assume is the fact that what is required are new forms of education 
that will prepare learners for actual involvement in society – forms of education 
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that are as much practical as theoretical, rooted in real life issues affecting 
learners and their communities, and taught participation in school life as well as 
through the formal curriculum. 

Althought we are aware of the necessity of proper intercultural education it 
has to be taken into account that the need for change in this area is not equally 
felt by all those that work in the field of education. Most teachers were 
educated in a mono-cultural and monolingual setting and they find the changes 
they are asked to do rather disturbing than inspiring. However, since teachers 
play a major part in preparing the young generation to become interulturally 
aware citizens of a multicultural world and members of the world community, 
it is crucial that we win their minds and hearts. So as it is crucial to implement 
intercultural education into schools of all types and it presents important 
challenges, we can show teachers that it can be less complicated as it seems to 
be at first sight. In this article we would like to give just example of two 
activities that can help to bring intercultural issues into the classroom and they 
can be more or less applied in every lesson, subject or school. 

 

First activity is called Black and White. This activity is suitable for a group 
of 15-20 students and it takes approximately one hour. The material needed for 
the activity is: flipchart paper, colored markers, tape. 

As a first step, divide students into small groups of 4-5 people and ask them 
to write the words „BLACK“ and „WHITE“ on two separate sheets of paper. 
The small groups have to write down all the words and images which come into 
their minds when they think of these two words. For example: White 
Christmas, White House, Black Death, Black humor, Black Cat....etc. 

When the two lists are complete, come back into the large group and ask 
a representative from each of the groups to report back on what they came up 
with. After this stage we lead into a general discussion raising issues such as: 

• What did you notice about the lists you drew up? Were there mainly 
positive or mainly negative? 

• What does this tell us about the ideas most people have in their heads 
about blackness and whiteness? Do these ideas affect us? (sexual 
orientation, race.....etc.) 

• Can anyone think of alternative phrases, which mean the same thing 
but do not use the word Black or white in a negative way? 

 
Second activity is called Different or the same. This activity is full class 

activity and it is aimed to help students to understand the beauty of diversity. 
As for the material we need envelopes with different cut out shapes (triangles, 
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squares, circles). They should be of different colors and made of different 
materials. 

Give the participants envelopes with many cut out shapes (triangles, 
rectangles, squares, circles....etc.) These shapes will be of different colors and 
made of different materials.  

Invite the participants to make the most beautiful picture they can by using 
different kinds of material, different colors and different shapes. Ask the 
participants to explain, what colors and material they have used and why.  

This activity is intended to show the students the beauty of diversity. We 
suppose that most of the students will use more types of material, more colors 
and more shapes.  

To sum up we want to say that it is very important to realize the importance 
of intercultural education for the better life of all of us. People in the future 
should respect all the other cultures and differences in all aspects of everyday 
life, because this is the only way how to secure peace and stability in the world. 
We need to have some kind of vision how to implement intercultural education 
into the curriculum, what we want to do and what we want our children to learn 
in modern schools, because “vision without action is a daydream, but action 
without vision a nightmare.” So what education needs is a vision that not only 
inspires people’s minds, but also stirs their emotions and help their actions. 
Such a vision must appeal to the teachers, give them motivation and support 
them successfully in their daily work. 
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Neverbálna komunikácia – pár poznámok k jej vývoju. V ostatnom období výskum 
neverbálnej komunikácie zaujíma významné miesto. Objavili sa nové podsystémy, napr. 
okuletika, kinetika a proxemika, ktoré sa skúmajú v rámci najrozličnejších vedných 
odborov, medzi iným aj v lingvistike, antropológii, psychológii, sociológii a i. Príspevok 
sa venuje teoretickým výskumom neverbálnej komunikácie, jej histórii a funkciám.  

 

The study of nonverbal communication has occupied a noticeable place in modern 
science during the past years. A number of subfields have appeared, such as oculesics, 
kinesics, and proxemics. They are studied within the structures of various branches of 
knowledge, including linguistics, anthropology, psychology, sociology, and others. The 
paper is concerned with the theoretical studies and research on non-verbal 
communication, its history and functions.  

 

Kľúčové slová: neverbálna komunikácia, neverbálne správanie, okuletika, kinetika, 
proxemika.  

Key words: non-verbal communication, non-verbal behaviour, oculesics, kinesics, 
proxemic.  

 
1 Introduction  

The basic definitions of the term “non-verbal communication” are as 
follows:  

(1) Nonverbal communication functions as a multiple message, multiple 
channel of communication that creates norms of expected 
communication or communicative behaviour. Not all behaviour is 
nonverbal communication, but most of what we call nonverbal 
communication yields normative expectations that are either met or 
violated. (Stacks et al., 2011, 230).  

(2) Nonverbal communication can be thought of broadly as all forms of 
direct communication not exclusively relying on the use of words, 
written or spoken (Hargie, Dickson, 2004, 43).  

(3) The nonverbal part of communication is that aspect of the 
communication process that deals with the transmission and reception 
of messages that are not a part of the natural language systems 
(Hickson et al., 2004, 8). Nonverbal communication includes norms 
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and expectations, usually imposed by society, for the expression of 
experiences, feelings, and attitudes. In other words, nonverbal 
communication occurs when some nonverbal subcode 
(e.g., appearance, touch, space, body movements) creates meaning for 
a receiver, which can happen on purpose or unintentionally (Hickson 
et al., 2004, 15). 

The term “non-verbal” M. Knapp defines as commonly used to describe all 
human communication events that surpass spoken or written words. However, 
as he points out, these non-verbal events and behaviours should be interpreted 
through verbal symbols (Knapp, Hall, 2009, 24).  

M.L.Hickson, M. Knapp and J. Hall are of the opinion that the theoretical 
studies and research on non-verbal communication can be divided into the 
following three areas:  

(a) the situation or the communication environment (physical and spatial, the 
context, the environment, the time of the interaction);  

(b) the speaker’s or communicator’s physical characteristics (dress, voice, 
distance maintained);  

(c) the receiver (body movement and position, gestures, posture, touching, 
facial behaviour, and vocal behaviour) (Hickson et al., 2004, 9; Knapp, 
Hall, 2009, 24).  

Nonverbal behaviour discloses critical information about emotions and 
relationships (Costanzo, Archer, 1991, 223). Some scholars believe that we 
should examine the subcodes, in other words those different component parts of 
the overall nonverbal code, as dimensions of five areas: touch and space, 
physical appearance, gestures, vocalics, and covert body/temporal 
communication (or those nonverbal issues that are not seen or heard). They are 
of the opinion that these five areas, each with its own appropriate subareas, 
constitute nonverbal communication (Hickson et al., 2004, 19).  

M. L. Hickson, W. D. Stacks, N.-J. Moore (Hickson et al., 2004, 22) 
defined six non-verbal functions:  

1. Identification and self-presentation. The communicator uses nonverbal 
devices to let others know who she/he is. 

2. Control of the interaction. The speaker uses the nonverbal channel to 
regulate many interactions (to raise one’s hand, to show a look of 
puzzlement, to raise one’s index fingers, to lean forward / back, etc.).  

3. Relationship of interactants. We illustrate to others how well we know a 
person by how closely we stand or sit to him or her, whether we smile and 
wink at the person, whether we whisper to him or her. 
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4. Display of cognitive information. We use nonverbal communication to 
send specific information to the receiver; consider the use of a hand to 
communicate ‘Stop’, ‘OK’, ‘Great!’. 

5. Display of affective (emotional) information. We use nonverbal 
communication to let others know how we feel. 

6. Display of deception. We also use nonverbal communication to show 
others that we feel a certain emotion when we actually do not feel it. We 
try to detect deception in others through their nonverbal behaviours 
(Hickson et al., 2004, 22).  

Nine purposes of nonverbal communication are indicated by Owen Hargie and 
David Dickson (2004): 

1. Replace verbal communication in situations where it may be impossible or 
inappropriate to talk. 

2. Complement verbal communication, thereby enhancing the overall 
message. 

3. Modify the spoken word. 

4. Contradict, either intentionally or unintentionally, what is said. 

5. Regulate conversation by helping to mark speech turns. 

6. Express emotions and interpersonal attitudes. 

7. Negotiate relationships in respect of, for instance, dominance, control and 
liking. 

8. Convey personal and social identity through such features as dress and 
adornments. 

9. Contextualise interaction by creating a particular social setting (Hargie, 
Dickson, 2004, 49).  

However, teaching about verbal and nonverbal behaviour and its functions is 
a difficult challenge because the subtlety and complexity of verbal and 
nonverbal behaviour are difficult to convey in lectures and readings (Costanzo, 
Archer, 1991, 223). 

 

2 The history of non-verbal communication 

For the first time the phrase “nonverbal communication” was used in 1955 
by G.W.Hewes when he wrote “World Distribution of Certain Postural Habits” 
(Calero, 2005, 2). G.W.Hewes’ ideas were developed by Irving Goffman in his 
book “Behavior in Public Places”, where he used the term “body idiom.” In 
1971 Julius Fast used the now common expression “body language” in the 
book he wrote by the same name (Calero, 2005, 2).  
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Some linguists find that the scientific study of non-verbal communication 
was initiated by Charles Darwin in his “Expression of the Emotions in Man and 
Animals” (1872). Ch. Darwin assumed that nonverbal behaviour is part of the 
genetic structure of human beings as well as of other animals and that our 
nonverbal communication skills are part of our heredity, and that they are 
innate (Hickson et al., 2004, 16). This publication caused to begin the modern 
study of oculesics, facial expressions, kinesics, haptics, proxemics, chronemics, 
vocalics, olfaction and a large number of his hypotheses have been verified by 
other researchers. His ideas were developed by Ernst Kretschmer in his book 
“Physique and character. An investigation of the nature of constitution and of 
the theory of temperament”, published in 1925 (Kretschmer, 1925).  

According to M. Knapp and J. Hall, during the first half of the XXth 
century, there were single studies of the olfaction, vocalics, kinesics and haptics 
(Knapp, Hall, 2009, 3). The decade during the 1960s and 1970s generated a 
bewildering variety of books on proxemics. The study of kinesics and haptics 
was neglected during that decade, but it is holding the attention of numerous 
researchers nowadays. 

Valuable contribution to behavioural science research in a specific field of 
nonverbal communication was made by “The Journal of Nonverbal Behavior” 
(from 1976). It covers all major areas of non-verbal behaviour, paralanguage, 
proxemics, facial expressions, eye contact, face-to-face interaction and non-
verbal emotional expression, as well as other relevant topics which contribute 
to the scientific understanding of nonverbal processes and behaviour.  

An academic journal “Gesture” was introduced in 2001 to adapt to the 
realities of increased interest in this sphere. Founding editors Adam Kendon 
and Cornelia Müller are of the opinion that visible bodily action generally 
included under the term ‘gesture’ has long been recognized as an important and 
powerful component of how people express themselves and communicate with 
one another. They consider the study of gesture to be of importance for the 
understanding of such issues as the relationship between language and thought, 
the cognitive and social processes involved in the development of human 
semiosis, and the origin and nature of the human capacity for language 
(Kendon, Müller, 2001, 1).  

“The International Society for Gesture Studies”, founded in 2002, is the 
only international scholarly association devoted to the study of human gesture. 
Gesture researchers work in diverse academic and creative disciplines including 
anthropology, linguistics, psychology, history, neuroscience, communication, 
art history, performance studies, computer science, music, theater, and dance 
(ISGS). Typical research areas include: the roles and organization of gesture in 
face-to-face conversation, universal and cultural aspects of gesture, gesture's 
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relationship to thought and language, the role of gesture in human evolution 
and child development, gesture and its relations to other media (multimodality), 
gesture in the workplace and the evolution of sign languages from gesture 
(ISGS).  

Valuable contribution to non-verbal studies is made by some recent 
publications by Richmond, V. P., McCroskey, J. C., & Hickson, M. L. 2008. 
Nonverbal behaviour in interpersonal relationships (6th Ed.). Boston: Allyn & 
Bacon; Leathers, D., & Eaves, M. H. 2008. Successful nonverbal 
communication: Principles and applications (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon; 
Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. .2010. Nonverbal communication. 
Boston: Allyn & Bacon; Ivy, D. K., & Wahl, S. T. .2009. The nonverbal self: 
Communication for a lifetime. Boston: Allyn & Bacon; Knapp, M. L., & Hall, 
J. A. 2009. Nonverbal communication in human interaction (7th Ed.) Boston: 
Wadsworth/Cengage; Wharton, T. 2009. Pragmatics and Non-Verbal 
Communication. CUP; Moore, N. J., Hickson, M., & Stacks, D. W. 2010. 
Nonverbal communication: Studies and applications (5th Ed.). New York: 
Oxford University Press. It should be noted that each of these texts have 
suggested activities tied to textual materials that can be used in the classroom 
(Stacks et al., 2011, 230) 

 

3 Oculesics 

Oculesics is the study of ‘eye-contact’ (a direct look between two people; 
meeting of eyes) as a form of non-verbal communication. Eyes are thе most 
powerful mеans of сommuniсation wе possеss (Wainwright, 2003, 7).  

This powеr of thе еyеs is the most meaningful, whеn collocutors arе 
looking at eaсh othеrs' eyes and is usually сallеd ‘mutual gazе’ or ‘eyе сontaсt’, 
when the eyes of your interlocutor are the specific aim. Eye contact can serve 
a variety of functions. A. Kendon, O. Hargie and D. Dickson distinguish the 
following:  

1. expressing personal information; 

2. regulating interaction; 

3. monitoring feedback from the other (Hargie, Dickson, 2004, 63). 

‘Gaze’ is usually defined as ‘a steady intent look’; ‘a particular perspective 
considered as embodying certain aspects of the relationship between observer 
and observed’; ‘an instance of looking at another person especially in the facial 
area’ (Hargie, Dickson, 2004, 63). Associated terms are ‘gaze omission’ where 
gaze is absent and ‘gaze avoidance’ where it is intentionally being withheld. 
When gaze becomes fixed, bold and focused in an annoying way that may 
break the norms of politeness, it becomes a ‘stare’ (Hargie, Dickson, 2004, 63).  
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Recent publications (e.g. Wainwright, 2003; Hargie, Dickson, 2004; Calero, 
2005; Knapp, Hall, 2009; Wharton, 2009; Stacks et al., 2011) display more 
detailed differentiations of these main functions. 

 

4 Facial expressions 

Our facial expressions can tell an observant person more about us than any 
words we say. This person can obtain an important piece of information from 
anyone he or she is speaking to (Calero, 2005, 63). Paul Ekman, a professor at 
the University of San Francisco and the foremost researcher in the field of 
facial expressions, has stressed the fact that most facial expressions are blends 
of several feelings. P.Ekman’s study presented a fairly new field of facial 
expressions research. It also suggests that a person can train and develop the 
ability to become extremely accurate in identifying facial expressions of 
emotion. He has proved this with his “Facial Affect Scoring Technique” 
(FAST) and more recent “Facial Action Coding System Manual” (FACS) that 
describes a system for measuring movements and expressions in each of several 
sections of the human face (Calero, 2005, 64). 

 

5 Kinesics  

According to W.D.Stacks, “kinesics” or “body language” is the study of the 
body as it communicates to others. It also includes the study of affect displays 
(specific emotions and their intensity). One of the first researchers who used the 
term “kinesics”was Ray Birdwhistell, when he wrote Introduction to Kinesics 
in 1952 (Calero, 2005, 2).  

However, W.D.Stacks stresses, that kinesics also contains facial expression, 
eye behaviour, and gross body orientation such as forward lean and posture. 
J.Deyo, M.Hickson, W. D.Stacks, and P.Walt believe that kinesics is influenced 
by a number of variables, such as sex, culture, age, and language. Some 
linguists find that the study of kinesic emblems (substitutes for words or 
phrases in language, usually 60-90 per culture) is about as close to semantic 
analysis as is possible in nonverbal communication, while illustrators are 
gestures that supplement or complement the verbal stream of communication. 
(Stacks et al., 2011, 233).  

To many people, according to J.Deyo, M.Hickson, W. D.Stacks, and 
P.Walt, non-verbal communication focuses primarily on kinesics that are 
frequently referred to as body language and only few realize that nonverbal 
communication also includes the use of time, space, and territory, physical 
appearance, the use of the voice, touching behaviour, and olfaction (Stacks et 
al., 2011, 230).  
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6 Conclusion 

These findings attests to the importance of elaborated studies in how we 
communicate with others and in how we interpret their behaviour (Costanzo, 
Archer, 1991, 223). Some researchers are of the opinion that nonverbal cues are 
often more influential and reliable than verbal cues. Scholars are also 
investigating the process of their interpretation (Hickson et al., 2004, 6-7). 
J.Hall, M. Knapp, and others have stressed the fact that the theory and research 
dealing with non-verbal phenomena is studied within the frameworks of 
a number of different disciplines, including linguistics, anthropology, cognitive 
psychology, psychiatry, sociology, management, communication studies, 
counseling, sociology and semiotics, and others. Comprehension of the nature 
of non-verbal communication is truly an interdisciplinary undertaking. (Knapp, 
Hall, 2009, xiii; Calero, 2005, 185-189).  
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Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) 

 

JAZYKOVÁ POLITIKA A LINGVISTICKÉ VARIANTY 
SOUČASNÉHO FRANCOUZSKÉHO JAZYKA  

Helena Horová 
Katedra románských jazyk, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni,ČR 

Příspěvek si klade za cíl představit současný francouzský jazyk z pohledu tří základních 
kritérií - lingvistických variant národního jazyka: varianty geografické, sociální a 
okrajově také varianty funkčně stylistické. Každá skupina uvedených variant je blíže 
specifikována a doplněna konkrétními příklady užití francouzské slovní zásoby. Na tuto 
část navazuje jedna z aktuálních otázek z oblasti sociolingvistiky, a to problematika 
jazykové politiky a jejích cílů s ohledem na současnou jazykovou, sociální a politickou 
situaci ve Francii. 

 

Language policy and linguistic variations of the current French. The paper aims to 
present contemporary French language in terms of three basic criteria - linguistic 
variations in the national language variants of geographic, social, and also marginally 
functional stylistic variations. Each group of these options is presented and 
complemented by concrete examples of the use of French vocabulary. This part is 
followed by one of the current issues in the field of sociolinguistics, and the issue of 
language policy and its objectives with regard to the current linguistic, social and 
political situation in France. 

 

Klíčová slova: lingvistická varianta geografická, sociální a funkčně stylistická; jazyková 
politika 

Key words: geographical, social and functionally stylistic linguistic variations, 
language policy 

 

Cílem našeho příspěvku je představit současný francouzský jazyk z pohledu 
základních lingvistických variant národního jazyka, a to z hlediska varianty 
geografické, sociální a okrajově také varianty funkčně stylistické.  

Než se budeme zabývat problematikou jazykových variant, je potřeba se 
zastavit u klíčových pojmů, které s touto tematikou neoddělitelně souvisejí, 
a které spadají do oblasti lingvistiky a sociolingvistiky. 

Je potřeba se v první řadě zmínit o jazykové normě a jejích definicích, které 
uvádějí současné lingvistické publikace české i francouzské. České publikace 
při definování jazykové normy odkazují převážně na Pražskou školu, třebaže, 
jak se uvádí v díle autorky Ivy Nebeské „Jazyk, norma, spisovnost“ : jazyková 
norma Pražské školy je vymezena poněkud vágně, neboť osciluje mezi pojmy 
jazyk, jazykový systém, řeč a úzus. Norma v tomto pojetí odráží společenskou 
povahu jazyka i mnohotvárnost komunikačních funkcí, které jazyk plní. Její 
povaha je languová, neboť předmětem této normy je inventář jazykových 
prostředků a ne pravidla jejich užívání (Nebeská, 1996, 38-66). Jazykovědné 
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publikace z druhé poloviny 20. století rozšiřují předmět normy o pravidla 
a zákonitosti užívání jazykových prostředků. To dokazuje definice jazykové 
normy představená jako: „soubor popř. též skloubení prostředků a zákonitostí 
objektivně se projevujících v daném jazykovém útvaru, uvědomovaným si 
kolektivem uživatelů jako závazný a vhodný pro splnění komunikačního cíle“ 
(Čechová a kol. 1997, 22). Pojmy vztahující se k jazyku odkazují na různá 
hlediska tohoto jazyka, tedy na normu, na pravidla užívání daného jazyka. 
Jazyk je systémem, který se neustále vyvíjí, a je to právě norma a její 
procesuální povaha, která tuto vlastnost jazyka zohledňuje. Jazyková norma 
také předepisuje, je tedy normou strukturní, je garantem správného 
dorozumívání ve společnosti. Pro srovnání citujme definici jazykové normy 
tak, jak ji zpravidla chápe francouzská lingvistika : „ La norme (au sens de la 
langue que l’on doit parler) est donc un discours d’autorité, fixé par une 
institution (d´Etat), chargée de créer une langue homogène faite pour être 
parlée par un usager idéal, une langue standard, de partout et de nulle part, 
uniforme, polie, débarrassée de toute impureté, ... “ (Boyer,1996, 21). Boyer 
dále uvádí, že četné studie z oblasti lingvistiky a sociolingvistiky potvrzují 
skutečnost, že oficiální jazyková norma není jediným prostředkem, který 
existuje, a připouští existenci dalších prostředků, které jsou označovány jako 
contre-normes, a které je potřeba brát rovněř v úvahu. Přesto má norma ve 
francouzském jazyce výlučné postavení, neboť vyjadřovat se správně je 
známkou dobrého vychování, slušnosti. Ten, kdo se správně vyjadřuje, chrání 
kulturní bohatství a tradice ; opakem je pak přispívání k úpadku jazyka. Úpadek 
jazyka souvisí s úpadkem společnosti (Boyer, 1996, 20-32).  

Uvedené pojetí jazykové normy předpokládá, že za součást jazykové normy 
nelze považovat regionalismy, slova oblastní, tedy geografické varianty jazyka, 
které jsou v rozporu s centralizační povahou jazykové normy. Hodnocení 
lexémů na základě příslušnosti k jednotlivým útvarům národního jazyka je 
velmi složité, neboť je nesnadné určit hranici mezi spisovností a nespisovností. 
V opozici k výrazům neutrálním stojí právě regionalismy a dialektismy, slova 
nářeční.  

Vymezili jsme normu jako soubor prostředků a zákonitostí, které mají 
především funkci předepisující a omezující, přesto nemůže jazyková norma 
čelit jednotlivým jazykovým variantám, které plní ve společnosti sociální 
funkci, a to ve vztahu k sociálním normám. Jak uvádí francouzský sociolog 
Pierre Bourdieu ve své knize „Ce que parler veut dire“ z roku 1982 : „ 
apprendre à parler se fait en société, dans une société qui a ses propres règles, 
dans des situations différentes, avec des personnes différentes. Il s’agit donc 
d’un savoir-faire,…“ (Bourdieu, 1982, 42). Každá jazyková výměna vzniká za 
účasti několika osob, které se vyznačují různými úrovněmi vlastností, které 
jsou pro komunikaci důležité: sociální a zeměpisný původ, věk, pohlaví, 
dosažené vzdělání, životní úroveň aj. To vše lze shrnout tvrzením, že 
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lingvistická identita každého jedince je neoddělitelně spjata s jeho identitou 
sociální. Zde je nezbytné zmínit jednoho ze zakladatelů moderní socioligvistiky 
W.Labova, který vytvořil teorii lingvistické stratifikace a její závislosti na 
společenských faktorech a který je spojován především se sociolingvistickou 
interpretací jazykových změn (Černý, 1996, 393-396).  

Pro účely našeho příspěvku se zaměříme na existenci variant národního 
jazyka. Podle Černého existují tři základní kritéria, podle kterých lze varianty 
národního jazyka klasifikovat: je to kritérium geografické, sociální a funkčně 
kontextové. Varianty geografické odpovídají územnímu rozdělení jazyka 
a jedná se nejčastěji o dialekty. Dialekty se od sebe dále liší, a to po stránce 
fonetické, lexikální a méně často i gramatické. Varianty sociální, sociolekty, 
jsou totožné se sociálním rozložením obyvatelstva. To této oblasti patří slang, 
tedy jazyk různých sociálních vrstev obyvatelstva a některých povolání. 
Poslední skupinou jsou varianty funkčně kontextové, které odpovídají sociální 
situaci, ve které rozhovor probíhá. Do této skupiny řadíme i tzv, funkční styly. 
Černý uvádí např. styl slavnostní, kultivovovaný, úřední, střední, hovorový, 
neformální, lidový, familiární a intimní. Nelze ani zapomenout na rozdíly mezi 
psanou a mluvenou podobou jazyka (Černý, 1996, 395). Každý uživatel jazyka 
používá různé varianty národního jazyka, a to s ohledem na danou komunikační 
situaci. Soubor všech jazykových postředků každého jedince se pak označuje 
jako idiolekt.  

Pojetí variant národního jazyka v publikaci Černého odpovídá pojetí, které 
nacházíme u Calveta v jeho díle „La sociolinguistique“ z roku 1993. Calvet 
zmiňuje dvě důležité změny, kterými jazyk prochází. Je to předně změna 
diachronní, která souvisí s historickým vývojem jazyka, a změna synchronní, 
která souvisí s existencí různých jazykových variant. Tyto varianty jsou podle 
Calveta původu geografického (v rámci stejného jazyka mohou existovat různé 
varianty fonetické či lexikální), ale tyto varianty mohou být také původu 
sociálního. Calvet definuje variantu národního jazyka jako : „ l’ensemble 
constitué par les différentes façons de réaliser la même chose ( un phonème, un 
signe...) et par variante chacune de ces façons de réaliser la même chose .“ 
(Calvet,1993, 61). Jako varianty jazyka označuje pak skutečnost, že dvě různé 
jazykové formy (signifiants) umožňují říci, pojmenovat jedno a totéž. 
Konkrétním příkladem může být francouzské slovo la serpillière (česky hadr 
na podlahu). Varianty regionální tohoto výrazu jsou : la panosse v Savojsku 
a Švýcarsku, la wassingue na severu Francie, le torchon ve východní části 
země a la since na jihozápadě. Další příklady geografických variant můžeme 
najít v díle „Atlas linguistique de la France“ autorů Gilliérona a Edmontona 
z roku 1904. Z novějších děl je potřeba připomenout oblíbenou publikaci 
„Le français dans tous les sens“ Henrietty Walterové z roku 1988. Walterová 
v souvislosti s geografickými variantami národního jazyka uvádí, že regionální 
diverzita francouzštiny by neměla být zaměňována s diverzitou nářečí (patois) : 
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„ les patois sont formes prises par le latin parlé dans les différentes régions, 
et que ces patois ont, tout au long des siècles, vécu côte à côte avec le français 
finalement appris et parlé par toute la population, devenue bilingue patois –
français.“(Walterová, 1988, 197). Walterová tedy dělí francouzštinu na tři 
skupiny: a.) patois, b.) francouzštinu, které se vyučuje, a c.) varianty běžné 
francouzštiny, kterou si jedinec osvojil v místě a regionu, ve kterém žil. 
Podívejme se blíže na regionální varianty francouzštiny podle Walterové. 
Necháme stranou fonetické varianty a zaměříme se na diverzitu slovní zásoby. 
Dialektická roztříštěnost latiny na území Francie podstatně ovlivnila vznik 
variant národního jazyka, a proto je potřeba při posuzování slovní zásoby 
zohlednit právě hledisko geografické, které může být zesíleno či oslabeno 
dalšími hledisky, jako je věk mluvčího, sociální prostředí, jeho dosažené 
vzdělání aj. Příkladem regionálních variant francouzské slovní zásoby může být 
výraz le torchon (zpravidla utěrka na nádobí), který může být ale také ručníkem 
či žínkou pro obyvatele regionu Provence. Dalším příkladem je rozdíl mezi 
výrazy le dîner (večeře i oběd) a le souper (večeře i oběd): le dîner v Paříži je 
večeře, jinde oběd; le souper je večeře v některých regionech, v Paříži pak 
velmi pozdní, zpravidla druhá večeře (Walterová, 1988, 202). (Pozn.: Záměrně 
neuvádíme příklady Walterové přibližující jednotlivé regionální varianty pro 
slovní spojení „zamíchat salát“, neboť se jedná o záležitost, která již byla 
mnohokrát zmiňována). Od variant regionálních se ještě přesuneme 
k variantám sociálním, které si vymezíme a doplníme o konkrétní příklad užití. 
Jak jsme již uvedli, sociální varianty národního jazyka úzce souvisejí 
s jednotlivými sociálními skupinami obyvatel. Calvetova definice: „ Il y a donc 
variable linguistique lorsque deux formes différentes permettent de dire 
la même chose , c’est-à-dire lorsque deux signifiants ont le même signifié et 
que les différences qu’ils entretiennent ont une fonction autre, stylistique 
ou sociale. “ (Calvet, 1993,71) poukazuje na sociální a stylistickou funkci 
jazykových variant. Jako příklad sociální varianty národního jazyka uvádí 
Calvet různé francouzské výrazy pro toalety: les toilettes (česky toalety), les w.-
c. (česky W.C.), les petits coins (česky fam. jít někam), les lieux (česky „ta“ 
místnost, záchod), les chiottes (česky vulg. hajz, záchod). Všechny uvedené 
výrazy představují celou řadu lingvistických proměnných, tedy variant, které 
uživatel jazyka musí bezpodmínečně znát. Mladí lidé používají nejčastěji výraz 
les petits coins, jejich rodiče pak les toilettes, prarodiče les lieux. Muži použijí 
spíše les chiottes a ženy les toilettes/petits coins. Můžeme se domnívat, že 
jednotlivé výrazy budou použity s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání a sociální 
příslušnost mluvčího. Pokud chce ale mluvčí šokovat, nebo na sebe z nějakého 
důvodu upozornit, může samozřejmě použít i jiný výraz, který není pro jeho 
sociální vrstvu typický. Výběr správného výrazu pro danou situaci je tedy 
ovlivněn celou řadou proměnných, jedná se vlastně o vymezení vzájemného 
vztahu mezi jazykovou variantou a příslušnou sociální kategorií. (Problematika 
vymezení vztahu mezi jazykovou variantou a prostředím představuje velmi 
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rozsáhlé téma, které není možno v rámci našeho příspěvku postihnout. O této 
tematice obšírněji pojednal ve svých publikacích již zmiňovaný sociolog Pierre 
Bourdieu).  

Na závěr našeho článku bychom se rádi zastavili u otázky jazykové politiky 
Francie. Termín „jazyková politika“ patří do oblasti sociolingvistiky a souvisí 
s řízením jazykové situace v zemích, pro které je typická existence několika 
jazyků. Calvet definuje jazykovou politiku jako „un ensemble des choix 
conscients concernant les rapports entre langue(s) et vie sociale...“ (Calvet, 
2009, 110). Spolu s termínem „jazyková politika“ pracuje sociolingvistika také 
s termínem „jazykové plánování“. Jazykové plánování je soubor pokusů a snah, 
které jsou vědomé a organizované, a jejichž cílem je řešení jazykových 
problémů daného státu. Jedná se o rozhodnutí státu ovlivnit, povzbudit užívání 
jazyka, nebo naopak podniknout všechny kroky k jeho potlačení. Jedná se 
o snahu reformovat a standardizovat jazyk normativně. Jazyková politika 
Francie je velmi specifická, srovnáváme-li ji s jazykovými politikami dalších 
evropských zemí a se současnými lingvodidaktickými trendy volajícími po 
plurilingvismu. Francie má za sebou velmi dlouhou historii ideologického boje 
proti jakémukoli jazyku, který by francouzštině mohl konkurovat. Jazyková 
politika Francie je již od dob Revoluce nepřátelská vůči regionálním jazykům 
ve snaze nahradit tyto jazyky pouze jedním, národním jazykem. Regionální 
jazyky naštěstí přežily, a to díky organizacím a spolkům, které vytrvale bojují 
za jejich zachování. Jazykový centralismus však přetrval dodnes. Vedle hrozby 
národních jazyků byla francouzština na začátku 70. let dvacátého století 
vystavena dalšímu nebezpečí: pronikání anglického jazyka do jazyka 
francouzského. Na tento problém zareagovala Francie sérií zákonů bojujících 
hlavně proti zavádění anglické slovní zásoby do francouzštiny ( Zákon č. 75-
1349 z roku 1975 a později zákon nazývaný Toubon z roku 1994). Tyto zákony 
ustanovovaly povinnost vydávat příslušné úřední dokumenty ve francouzském 
jazyce. Dále byly ustanoveny komise zabývající se terminologickými otázkami 
(např. Commission générale de terminologie), jejichž hlavním úkolem bylo 
doporučovat a mnohdy i vytvářet francouzské termíny k těm anglickým, 
uveďme několik příkladů nových francouzských slov: stylique (design), remue-
méninges (brain-storming), présonorisation (play back), parrainage 
(sponsoring).  

Závěrem můžeme poznamenat, že jazyková politika ovlivňuje především 
strukturní povahu jazyka, může se např. jednat o zásah normativního 
charakteru, kdy dojde ke kodifikaci gramatických, lexikálních, fonetických aj. 
jevů. Dále může podstatně ovlivňovat sociokulturní funkci jazyka. Jaká je tedy 
jazyková politika? Citace H. Boyera na závěr našeho příspěvku:  

„On a bien affaire, à une normalisation du français, normalisation à deux 
entrées solidaires : d’une part, il y a un effort de modernisation, qui concerne 
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un aspect de la langue, le lexique et un effort de défense et de promotion qui 
concerne le face à face anglo-américain/français“ (Boyer,1996, 120). 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Наталья - Людмила Михайловна Акуленко 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, РФ 

Jazyková politika ako spôsob skvalitnenia spoločenskej kultúry. Pojmy jazyk, 
spoločnosť, kultúra sú vzájomne previazané a determinované. V súčasnej ruskej 
spoločnosti došlo k výraznému úpadku jazykovej kultúry, pričom jazyková 
nenormatívnosť nie je len prejavom nedostatku osobnostnej, individuálnej kultúry 
a vyjadrením neúcty voči ostatným, ale iniciuje sociálnu degradáciu, napomáha 
upevneniu kultu agresie a násilia. Jazyk, ako prostriedok prenosu kultúrno-morálnej 
skúsenosti a národných tradícií môže a musí v spoločnosti plniť konsolidujúcu funkciu. 
Správna jazyková politika napomáha vytváraniu rituálov, sebaidentifikácii národa, 
organizácii spoločnosti. Štátny a spoločenský paternalizmus vo vzťahu k jazykovej 
kultúre je nielen ospravedlniteľný, ale priam nevyhnutný, nakoľko prispieva k solidarite 
a integrácii spoločnosti, k zachovaniu morálneho zdravia človeka. 

 

The concepts ‘language’, ‘society and ‘culture’ are interconnected and mutually 
conditioned. In modern Russian society there was a sharp decrease in speech culture. 
Meanwhile, a speech non-normativity is not only a manifestation of a lack of personal 
culture and expression of disrespect for people around, but also initiates social 
degradation, contributes to the approval of a cult of aggression and violence. Language 
as a transmission medium of cultural and moral experience and national traditions can 
and should carry out consolidating function in society. The competent language policy 
facilitates the creation of rituals, self-identification of the people, the organization of the 
society. Therefore, the state and public paternalism towards speech culture is not only 
justifiable, but also sharply necessary, as promotes the achievement of solidarity and 
integration of the society and preservation of moral health of the person. 

 

Kľúčové slová: jazyk, spoločnosť, kultúra, jazyková politika, spisovný jazyk, 
normatívnosť. 

Key words: Language, society, culture, language policy, literary language, normativity. 

 

Как известно, язык - общественное явление, историчное и динамичное 
по своей сути. Причины языковых изменений носят как 
интралингвистический (внутренний), так и экстралингвистический 
(внешний) характер, но, безусловно, наиболее значимыми и заметными 
факторами, обусловливающими динамику языковой системы, являются 
развитие общества и изменения социальных условий. Особенно ярко это 
проявляется тогда, когда в общественной жизни происходят резкие 
преобразования, некие скачки, отражающиеся во всех сферах – 
экономической, политической, бытовой и изменяющие образ жизни 
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людей. Язык, удовлетворяя новым социальным потребностям, реагирует 
на общественные перемены в окружающей действительности, которые, 
в свою очередь, непосредственно проявляются и отражаются в культуре 
социума. Поскольку культура есть совокупность достижений 
человечества в производственном, общественном и умственном 
отношении, она манифестирует уровень развития как социума в целом, 
так и отдельных его представителей и изначально коммуникативна, ибо 
реализуется только в процессе передачи созданного продукта от одного 
субъекта культуры к другому. Имманентная семиотичность культуры 
роднит её с языком и заставляет исследовать их соотношение и обсуждать 
грани взаимодействия. Н.И. Толстой пишет: «Отношения между 
культурой и языком могут рассматриваться как отношения целого и его 
части. Язык может быть воспринят как компонент культуры или орудие 
культуры (что не одно и то же), в особенности, когда речь идет 
о литературном языке или о языке фольклора. Однако язык в тоже время и 
автономен по отношению к культуре в целом, и его можно рассматривать 
отдельно от культуры (что и делается постоянно) или в сравнении 
с культурой как с равнозначным и равноправным феноменом» (Толстой, 
1995, 16). Названная ученым триада соотнесений языка и культуры 
наглядно демонстрирует, как сложны и изначально дискуссионны 
возможные сопоставления языка и культуры, хотя их правомерность 
вполне очевидна. 

 Достаточно популярна точка зрения Э. Сепира: «Культуру можно 
определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, 
как думают. Трудно усмотреть, какие особые причинные зависимости 
можно ожидать между отобранным инвентарем опыта (культура как 
делаемый обществом ценностный отбор) и тем особым приемом, при 
помощи которого общество выражает всяческий свой опыт. Движение 
культуры, иначе говоря, история, есть сложный ряд изменений 
в инвентаре отобранного обществом опыта, - приобретений, потерь, 
изменений в оценке и отношении. Движение языка, собственно говоря, 
вовсе не связано с изменением содержания, а только с изменениями 
формального выражения» (Сепир, 1934, 171). Таким образом, язык не 
существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной 
совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни (Там же). Исследования в рамках проблемы соотнесения языка 
и культуры «понятийных констант, которые по-разному проявляются 
в языке и культуре, но обладают одной сущностью (смыслом): понятия 
нормы и нормирования, понятия территориальных и социальных 
диалектов в языке и народной культуре…» (Кузнецов, 1990, 598), 
особенно оживляются в конце 20 века, и это убедительно доказывает, что 
рассуждения Сепира обладают объяснительной силой.  
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Несомненно, язык является своеобразным «концентратом культуры» 
(определение Лихачева, 1999), поэтому, с одной стороны, по его 
состоянию и характеру предпочтительного использования отдельных 
языковых элементов можно судить о состоянии культуры, а, с другой 
стороны, целенаправленное воздействие общества или государства на 
язык, будет прямо пропорционально сказываться на социальной культуре. 
В языке и посредством языка проявляются характер народа, особенности 
его мышления и художественного видения, духовно-нравственное 
состояние. Великий русский педагог-классик К. Д. Ушинский отмечал: 
«В языке своем народ, в продолжение многих тысячелетий и в миллионах 
индивидуумов, сложил свои мысли и свои чувства. Природа страны и 
история народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове. Человек 
исчезал, но слово, им созданное, оставалось бессмертной и неисчерпаемой 
сокровищницей народного языка... Наследуя слово от предков наших, мы 
наследуем не только средства передавать наши мысли и чувства, но 
наследуем самые эти мысли и эти чувства» (Ушинский, 1936, 417). Связь 
языка и общества является двусторонней. С одной стороны, социум 
вырабатывает допустимые правила речевого поведения в тех или других 
ситуациях, а, с другой стороны, именно язык, отражая действительность, 
моделирует её и оказывает влияние на деятельность людей.  

Современный период развития российского общества характеризуется 
резким падением грамотности, расшатыванием нормы, значительным 
уменьшением объема словаря «среднего человека», примитивизмом 
и неточностью в выражении мыслей, оскудением и обезличением речевых 
средств выразительности, антигуманным, агрессивным стилем как 
межличностной, так и публичной коммуникации, частотностью 
неадекватного речевого поведения в той или другой ситуации. 
Менталитет коммуникантов характеризуется публицистичностью, что 
проявляется в доминировании оценочно-прагматической языковой 
функции и в размывании границ между официальным общением 
и общением непубличным, личным. Наиболее ярко это проявляется 
в броской оценочности и в диалогичности, которые отличают оформление 
многих речевых жанров. Особенно влияет на массовое языковое сознание 
реклама, которая путем многократного повторения формирует новую 
систему ценностей (только материальных, ибо социальной рекламы 
в России практически нет) и утверждает агрессивно-императивный стиль 
общения. В речи активно создаются и используются дискурсы малых 
форм. 

Многие лингвисты с тревогой пишут об англоязычной языковой 
интервенции, которая является следствием процесса тотальной 
американизации не только экономики, но и культуры. Варваризация 
русской речи настолько очевидна, что, протестуя против засорения языка 
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заимствованиями, его с иронией называют интеррусским языком или 
англо-русским сленгом (русанглом), а коммуникативно не оправданные 
заимствованные элементы или искусственно созданные иноязычные 
подобия – «холуизмами., ибо в таком употреблении ощущается 
недостаток национального самоуважения. 

Не только в обиходно-бытовой речи, но и в речи официальной, 
в средствах массовой информации, в публицистике, в авторской речи 
художественных произведений значительно активизировались элементы 
городского просторечия, что по-разному оценивается лингвистами: это 
наглядно демонстрируют бурные дискуссии на Международном 
конгрессе русистов-исследователей «Русский язык: исторические судьбы 
и современность» (Москва), который в МГУ им. М. В. Ломоносова 
проходил уже четыре раза. Одни ученые рассматривают данное явление 
как тотальную пауперизацию языка, как «болезнь», с которой необходимо 
вести последовательную и непримиримую борьбу, так как ставится 
вопрос о самом существовании нации как субъекта русского 
литературного языка, ибо язык нации формирует её самосознание. Другие 
полагают, что идет позитивный процесс обогащения и развития языка, 
поскольку исчезла цензура, состав участников массовой коммуникации 
значительно расширился и общение демократизировалось, речь стала 
спонтанной, более раскованной, непринужденной, открытой. В любом 
случае, понятно одно: современное просторечье представляет собой 
некую новую языковую реальность. Это явление качественно иного 
порядка, чем традиционно понимаемое просторечье - «речь городского 
малообразованного населения, не владеющего нормами литературного 
языка» (Гойхман, Надеина, 1997, 24). 

Резко изменяются коммуникативные установки устно-разговорной 
речи: коммуникативно-оптимальным и целесообразным становится 
экспрессивное, вульгарное общение и преднамеренное использование 
анормативных единиц, то есть публично манифестируется оппозиционное 
речевое поведение. Чрезмерное следование клишированным образцам 
часто свидетельствует не о стремлении говорить ярко и выразительно, 
а о неспособности к речевому продуцированию, т.е. является 
демонстрацией бедности и ущербности тезауруса.  

Обществу через средства массовой информации и литературу «новой 
волны» навязываются арготические языковые разновидности, 
обслуживающие такие деструктивные социальные процессы, как 
алкоголизм, наркомания, сексуальная распущенность, социальный эгоизм. 
Все больший размах получает явление, которое терминологически можно 
обозначить как криминализация речи, т.е. использование уголовного 
интержаргона («русской фени») как в устной, так и в письменной сферах. 
Воровской жаргон перестает быть замкнутой социально-речевой 
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разновидностью языка: речестилистические элементы этой разновидности 
употребляются и в газетной публицистике, и в разговорно-обиходной 
речи. Вследствие некой романтизации уголовной субкультуры появляется 
своеобразная мода на воровской жаргон и, особенно в речи подростков, 
происходит лавинообразное распространение арготизмов, составляющих 
уже значительный пласт «жаргонного» просторечья (В.В. Химик).  

Практически без ограничений в речи многих социальных и почти всех 
возрастных групп используется конативная и обсцентная лексика 
(скатологизмы и матизмы), которая начинает выполнять фатическую 
функцию. Левин Ю.И., анализируя функции мата, пишет, что легко 
представить себе мир, описываемый этой лексикой: « мир, в котором 
крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором "все расхищено, предано, 
продано", в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, 
в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят - но в любом 
случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем 
окружающим, с отвращением либо с глубоким безразличием …» (Левин, 
1998. Цит. по интернет-публикации.)  

По мнению ряда лингвистов, педагогов, психологов (Б.А. Успенский, 
В.В. Смолковский, А.А. Мурашов и др.), обиходно-бытовое 
использование обстентизмов демонстрирует речевое саморазрушение, 
ведущее к деградации личности в целом, поскольку нарушаются все 
нравственные и эстетические нормы: «Здесь включается механизм 
причинно-следственной взаимозаменяемости: употребляя эти слова, 
человек уже не чувствует, что сознание перешло на качественно иной 
уровень, стало соответствовать тем ценностям и ориентациям, что 
заложены в этом «языке». Речь оказывается фактором культурно-
психических деформаций…» (Мурашов, 2001, 156). 

Таким образом, в российском обществе произошло резкое снижение 
речевой культуры. В массовом сознании социально значимым 
и престижным становится использование не литературного языка, 
а особой функциональной языковой разновидности – так называемого 
современного просторечья, в котором детабуизируются крайние 
проявления вульгаризации русской речи, что свидетельствует о некоторой 
нравственной дезориентации народа.  

Деградация речевой культуры тесным образом связана с деградацией 
общества. Хорошо известно, что произнесенное слово рождает мысль, 
мысль рождает поступок. Тотальное воздействие анормативной лексики 
на человека формирует у него низменные потребности, рождает 
ощущение вседозволенности, делает циничным и грубым. 

Журналист К. Коробова («Весть», № 211-214) справедливо пишет, 
пытаясь разобраться, почему мы не можем вырваться из разрухи: «Есть 
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такое слово: Закон. Если жить по предписанным правилам, образуется 
порядок» Действительно, мы искренне восхищаемся чистотой и порядком 
в европейских странах, завидуем доброжелательности, с которой там 
общаются незнакомые люди, удивляемся уровню сервиса, забывая при 
этом, что во всех так называемых цивилизованных странах 
неукоснительно соблюдается Закон. Социальная дисциплина – это строгое 
исполнение и общественно-правовая защита норм, причем не только 
поведенческих, но и этикетно-речевых. Любая безнаказанность 
развращает, ведет к деморализации. 

Речевая неряшливость является не только проявлением недостатка 
личной культуры и выражением неуважения к окружающим, она 
инициирует социальную деградацию, способствует утверждению культа 
агрессии и насилия, ведь хорошо известно, что чем ниже уровень общей 
социальной культуры, тем больше преступлений против личности 
совершается. Достижение социального мира и гармонии возможно только 
путем утверждения принципа как физической, так и моральной 
неприкосновенности личности, путем внедрения в общественное сознание 
нормативно-оценочных приоритетов, в том числе и речевых, что 
обеспечивает гражданское взаимопонимание и успешную социализацию 
подрастающего поколения. Языковая нормативность не есть слепое, 
консервативное следование заданному образцу и ограничение свободы 
речевого самовыражения и свободы слова, это есть определенный четко 
обозначенный языковой ориентир, некий лингвистический маяк, 
указывающий верный путь в языковом море, ясный и понятный критерий 
уровня культуры речевого поведения. Следовательно, государственный, 
общественный и педагогический патернализм по отношению к речевой 
культуре не только оправдан, но и остро необходим, так как способствует 
солидаризации и интеграции общества, созданию комфортной среды 
обитания в социуме, сохранению нравственного здоровья человека. 

Русский язык играл и играет огромную созидательную роль в развитии 
культуры, науки и образования народов России, однако он нуждается в 
серьезной защите и охране, так как его функции и позиции в социуме 
заметно ослабли, что является отражением изменившейся социальной 
ценностной ориентации. В последнее время все очевиднее становится 
необходимость разработки на основе идеалов взаимопонимания, 
терпимости, ненасилия, духовности и культуры, которые были и остаются 
высшими достижениями человеческой цивилизации, комплексной 
системы неотложных мер по созданию четких механизмов социального 
сотрудничества и согласия. Одним из таких механизмов является ясная и 
осмысленная языковая политика. 

В «Большой советской энциклопедии» под языковой политикой 
понимается совокупность мер, принимаемых государством, классом, 
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партией, этносом для изменения или сохранения существующего 
функционального распределения языковых образований, для введения 
новых и консервации употребляемых языковых норм. Характер и способы 
разрешения языковых (выбор языка) и лингвистических (выбор языковой 
нормы) проблем, составляющих содержание языковой политики, 
определяются интересами определенных классов, этнических общностей, 
политическими и идеологическими целями в области культуры. 
В соответствии с этим языковая политика может быть перспективной 
(такую политику в советской научной литературе называют языковым 
строительством, а в западноевропейском — языковым планированием) и 
ретроспективной (культура языка или речи) (Никольский Б., 1978, БСЭ, 
Т.30. Цитируется по электронной версии). В «Лингвистическом 
энциклопедическом словаре», изданном в 1990 году, под языковой 
политикой понимается «совокупность идеологических принципов 
и практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, 
государстве» (Дешериев, ЛЭС, 1990, 616). Современное представление 
российской науки о языковой политике отражено в вышедшем в свет 
в 2002 году «Российском гуманитарном энциклопедическом словаре», где 
дается следующее толкование языковой политики: это «научно 
организованная программа воздействия на общественно-речевую 
деятельность, а также меры по формированию национальных языков» 
(РГЭС, 2002. - Т. 3. Цитируется по электронной версии). Несмотря на то, 
что два первых определения достаточно идеологизированы в объяснении 
обусловливающих языковую политику причин, приведенные дефиниции 
сущностно однородны. Во всех четко выделяются 2 вектора: политика, 
направленная на сохранение и популяризацию национального языка, 
и политика, способствующая сохранению литературного языка как 
основной, полифункциональной, стилистически дифференцированной, 
обработанной и стремящейся к нормативности разновидности 
общенационального языка. Однако в описательной части словарных 
статей энциклопедий акценты сдвигаются: в РГЭС указывается, что 
тактика языковой политики в наши дни опирается не на дидактические 
изучения и категорические запреты, а на аргументированное объяснение 
происходящих языковых процессов; также отмечается, что успех 
языковой политики в значительной мере зависит от повышения общей 
культуры, увеличения суммы гуманитарных знаний и расширения 
лингвистического кругозора.  

Как писал Г.О. Винокур, «слово есть не что иное, как культура в ее 
специфическом выражении» (Винокур, 1929), поэтому необходимо 
утверждение общественного приоритета культуры речи и оправдано 
целенаправленное сознательное воздействие на язык со стороны 
государства и общества. Языковая политика призвана способствовать 
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наиболее эффективному функционированию языка в различных сферах 
его общественного применения, что выражается в определении 
приоритетных понятийных и языковых форм, ибо, в противном случае, 
анормативные и табуированные языковые разновидности, выражающие 
и отражающие грубо-циничное и примитивно-инстинктивное сознание, 
резко расширяют сферу своего применения. В тяжелый, переломный для 
страны момент, когда только идет мучительный поиск объединяющей 
страну национальной идеи, именно язык, являясь средством передачи 
культурно-нравственного опыта и национальных традиций, может 
и должен выполнять в социуме консолидирующую функцию. 

В развитой культуре много норм и правил, которые используются во 
всех сферах жизни. Формой существования культуры являются речевые 
ритуалы. Распад общества сопровождается распадом поведенческо-
речевых ритуалов, а его возрождение означает формирование новых 
ритуалов. Грамотная языковая политика помогает созданию ритуалов, 
самоидентификации народа, организации общества. Следовательно, 
государственный и общественный патернализм по отношению к речевой 
культуре общества не только оправдан, но и остро необходим, так как 
способствует солидаризации и интеграции общества, созданию 
комфортной среды обитания в социуме, сохранению нравственного 
здоровья человека.  

Нельзя сказать, что в России на высшем государственном уровне 
отсутствует понимание высокой роли русского языка: при правительстве 
Российской Федерации создан Совет по русскому языку, утверждена 
Федеральная государственная программа «Русский язык», организован 
специальный фонд по поддержке и развитию русского языка как 
государственного языка Российской Федерации. Однако очевидно, что 
эти меры явно недостаточны. Основная цель языковой политики сегодня – 
воссоздание или создание в российском обществе речевых ритуалов, без 
чего невозможен социальный мир.  

Язык является не только неотъемлемой частью культуры и формой 
выражения культуры, но и мощным инструментом формирования 
духовного мира общества, средством сохранения культурно-исторической 
преемственности, ибо благодаря языку осуществляется накопление, 
сохранение и передача опыта и традиций от поколения к поколению. 
Язык – особая система средств, которая обеспечивает приобщение людей 
к национальным, этическим и мировым духовным ценностям. Как 
справедливо отмечал А.Ф. Лосев, «язык есть система понимания, т.е., 
в конце концов, миропонимания; язык и есть само миропонимание» 
(Лосев, 2008). Грамотная языковая политика является наиважнейшим 
способом повышения общественной культуры. 
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Zahraničné spoločnosti sa stávajú našimi obchodnými partnermi a často aj 
zamestnávateľmi, čo znamená, že slovenskí zástupcovia spoločností sú nútení rokovať 
v cudzom jazyku. Univerzity a vysoké školy okrem toho, že sa vo výučbe cudzích jazykov 
zameriavajú na odborný jazyk, venujú pozornosť aj odlišnostiam v správaní sa 
a tradíciám kultúr iných národov. Cieľom výučby cudzích jazykov je pripraviť 
absolventov tak, aby boli schopní reagovať v rôznych situáciách pri obchodných 
rokovaniach osvojením si konkrétnych zodpovedajúcich jazykových funkcií. 

 

Intercultural characteristics in international business negotiation. International 
companies become our business partners and employers which means that the Slovak 
representatives are compelled to negotiate in a foreign language. The university 
teachers of foreign languages concentrate their attention on teaching languages for 
specific purposes as well as the differences in behaviour and traditions of other 
nationalities. The target of foreign language teaching is to prepare the graduates to 
react in the different situations during the business negotiations by acquisition of the 
particular language functions. 

 
Kľúčové slová: obchodné rokovanie, cudzojazyčné kompetencie, komunikácia, odborný 
jazyk, jazykové funkcie. 

Key words: business negotiations, foreign language competences, communication, 
language for specific purposes, language functions. 

 
Uzatváranie zahraničných obchodov patrí k základnej existencii nejedného 

podniku alebo firmy. Medzi výrobcami často počuť vetu „Nie je ľahké vyrobiť, 
ale ešte ťažšie je predať.“ Úspešní obchodní manažéri a predajcovia musia 
disponovať vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami, nakoľko obchodné 
vyjednávanie je často skutočným umením. Účasť na obchodných rokovaniach 
preto vyžaduje dôkladnú prípravu a vynikajúce komunikačné schopnosti oboch 
partnerských strán. Globalizácia prináša so sebou intenzívnu komunikáciu 
v procese rokovania vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Rokovania 
s obchodnými partnermi sa stali neodmysliteľnou súčasťou práce manažérov 
a kladnú na nich náročné úlohy. Okrem toho, že dobrý manažér má byť 
schopný uzatvárať obchody, voliť pritom správne taktiky a stratégie, musí pri 
rokovaní so zahraničnými partnermi disponovať aj vynikajúcimi 
cudzojazyčnými kompetenciami. 
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Znalosť cudzích jazykov otvára bránu k obchodným rokovaniam na 
medzinárodnej úrovni. Rokovať v cudzom jazyku nie je jednoduché, nakoľko 
obchodné rokovanie je skutočným umením aj v rodnom jazyku a nie ešte 
v cudzom, kde treba pozorne počúvať, niektoré situácie predvídať, vedieť sa 
vcítiť do pozície obchodného partnera, presvedčiť ho, v danom momente rýchlo 
reagovať. Okrem toho, že rokovanie prebieha v cudzom jazyku, je potrebné 
zohľadniť aj interkulturálne osobitosti spoločenského styku v štáte, v ktorom 
rokovanie prebieha, resp. z ktorého obchodní partneri pochádzajú.  

Anglický autor Richard Lewis (2010, xviii) rozdeľuje svetové kultúry do 
troch kategórií: 

1. lineárne aktívne – patria sem národy, ktoré si plánujú, rozvrhujú, 
organizujú, dodržiavajú reťazce činností, robia len jednu vec naraz a ľudia sú 
zameraní na splnenie úlohy. Do tejto skupiny sa zaraďujú Nemci, Švajčiari, 
Švédi a Dáni. 

2. multi-aktívne – predstavujú temperamentných, spoločenských 
a zhovorčivých ľudí, ktorí robia veľa vecí naraz. Svoje priority si nestanovujú 
podľa časového harmonogramu, ale podľa okamžitých okolností a pohnútok 
alebo hierarchie dôležitosti činností. Sem patria Taliani, obyvatelia Latinskej 
Ameriky a Arabi. 

3. reagujúce – prioritou týchto kultúr je zdvorilosť a úcta. Predstavitelia tejto 
skupiny sú introvertní, pozorne počúvajú partnerov pri rokovaní a citlivo 
reagujú na ich návrhy. Číňania, Japonci a Fíni prináležia do tejto skupiny.  

Nemeckí obchodní partneri nepoužívajú oslovenie funkciou, ale oslovujú 
sa iba menom, vyžadujú presnosť, perfektnú pripravenosť dokumentácie 
a argumentácie, racionálne a cieľavedomé vystupovanie. Mnohí zahraniční 
partneri sú prekvapení nemeckou priamosťou a čestnosťou. Argumenty sú 
logické, uvážené a dobre premyslené. Ich štýl reči je vážny, často bez úsmevu 
a s opakovaniami. Sú ochotní robiť rozhodnutia už počas rokovaní, ale vždy sú 
opatrní. Pri rokovaní používajú spisovnú nemčinu, ale nerobí im problém 
komunikovať aj angličtine, príp. v inom svetovom jazyku (Lewis, 2010, 226).  

Britskí obchodní partneri sa vyznačujú konzervatívnosťou v názoroch, 
hrdosťou na národné symboly. Potrpia si na správne používanie titulov 
a dodržiavanie anglickej zdvorilosti. Považujú za „very schocking“ ak niekto 
príliš prejavuje svoje pocity, nadchýna sa, alebo sťažuje. Uvedomujú si, že 
angličtina je významný svetový jazyk, preto pokladajú za samozrejmé, že 
rokovanie bude prebiehať výhradne v tomto jazyku. Briti sa však snažia 
ukázať, že sú vedení uvážlivosťou, kompromisom a zdravým rozumom. 
Neponáhľajú sa a zriedkavo robia finálne rozhodnutia na prvom rokovaní. Pri 
diskusiách Angličania používajú skromné vyjadrenia a rezervovanosť. Často sa 
vyjadrujú nekonkrétne s cieľom zachovať si zdvorilosť a vyhnúť sa 
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konfrontáciám. Keď chcú Briti kritizovať, nesúhlasiť alebo dokonca pochváliť, 
robia to zdržanlivým vyjadrením a kódovanou rečou. (Lewis, 2010, 198).  

V Taliansku sa oslovenie titulom teší veľkej obľube, najčastejšie sa 
stretávame s oslovením maestro, presidente, professore, dottore. Taliani nie sú 
veľmi dochvíľni, preferujú dobrý vzhľad (oblečenie od talianskych návrhárov). 
Pri rokovaní sú hluční a radi gestikulujú. Občas niekoľko prítomných hovorí 
naraz, takže sa zdá, že prebiehajú dve, tri, či viac menších stretnutí simultánne. 
Keďže veľmi neovládajú cudzie jazyky, uprednostňujú rokovanie v taliančine. 
Oceňujú akýkoľvek náznak snahy partnera hovoriť v ich rodnom jazyku.  

Ruskí obchodní partneri rokujú tak ako by hrali šach: plánujú niekoľko 
ťahov vopred. Rokujúci často reprezentujú nielen seba, ale tiež časť svojej 
vlády na istej úrovni. Rusi považujú ochotu robiť kompromisy za znak slabosti. 
Počas rokovaní panuje disciplína a hovorí vždy len jeden človek (Lewis, 2010, 
376). Obchodné rokovania majú organizačne aj obsahovo dobre pripravené. 
Vyžadujú používanie ruského jazyka, ale nerobí im problém rokovať aj 
v angličtine (pozri Zelenická, 2011, 56). Rusi sú pohostinní, konzumácia 
alkoholických nápojov sa nevylučuje (Obchodné rokovania so zahraničnými 
partnermi, online, 2012).  

Interkulturálne osobitosti v Európe nie sú také výrazné, ako pri rokovaniach 
s obchodnými partnermi z arabských štátov, Blízkeho východu alebo Afriky, 
kde aj gestá, gestikulácia, mimika môžu byť chápané rozdielne. Preto je veľmi 
dôležité informovať sa o zvyklostiach, tradíciách a kultúre krajiny, z ktorej 
obchodní partneri pochádzajú. 

Napríklad cudzinci, ktorí navštívia Saudskú Arábiu si musia uvedomiť, že 
spoločenské kontakty so ženami sú tabu, ženy necestujú samotné a zvyčajne 
jedia oddelene od mužov. Konzumácia alkoholu je úplne zakázaná. 
V arabských krajinách účastníci rozhovoru stoja alebo sedia veľmi blízko seba 
a dochvíľnosti nepripisujú veľký význam (Lewis, 2010, 418).  

Rokovania s Izraelčanmi prebiehajú spravidla v priateľskej a obchodnej 
atmosfére. Snažia sa hovoriť k veci a neplytvať časom, napriek tomu, že sú 
dosť zhovorčiví. V obchodných záležitostiach sú neústupčiví, najmä ak sa jedná 
o ceny. Ústupky v priebehu rokovaní robia neľahko a očakávajú za ne 
protihodnotu. Prežitie je základom národného povedomia. Pri jednaniach sa 
odporúča rešpektovať ich náboženstvo alebo sektu (Lewis, 2010, 432). 

 

Jazyk a kultúru nemôžeme od seba oddeliť. „Osoba, ktorá sa dostane do 
styku s cudzou kultúrou bez primeranej predchádzajúcej prípravy, môže byť 
negatívne ovplyvnená. Jav, ktorý poznáme ako kultúrny šok, prináša so sebou 
pocit neistoty a obavu z možnej nevhodnej reakcie, ak osoba nepozná kultúrne 
pozadie, na ktorom je cudzie slovo založené. Tak ako je jazyk kľúčom k cudzej 
kultúre, tak je kultúra kľúčom k jazyku“ (Hlavňová, 2003, 68). 
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„Je potrebné si uvedomiť, že jazyk a kultúra sú vo vzájomnom vzťahu. Nie 
je možné študovať jazyk bez uvedomenia si kultúrnych aspektov ľudí, ktorí daný 
jazyk používajú od narodenia. Kulturologické aspekty môžu predstavovať 
skutočnú prekážku pri komunikácii, nakoľko môžu vytvoriť bariéry pri 
porozumení“ (Schneiderová, 2003, 235). 

Úlohou vysokých škôl je vychovávať dobrých odborníkov, špecialistov ale 
aj manažérov, ktorí sú schopní orientácie na pracovnom trhu, sú jazykovo 
dobre pripravení a vedia obstáť v medzinárodnej konkurencii. Obchodná 
komunikácia sa stáva súčasťou výučby cudzích jazykov a jej cieľom je 
pripraviť študentov z hľadiska jazykovej ale aj neverbálnej komunikácie tak, 
aby boli schopní zúčastniť sa rokovaní so zahraničnými partnermi. Rokovať 
v cudzom jazyku nie je ľahké, nakoľko sme si vedomí toho, že v tom momente 
naše komunikačné schopnosti klesajú a je potrebné odbúrať strach 
z komunikácie, ktorý nastáva ešte pred začiatkom obchodného rokovania. 
V priebehu rokovania je zase potrebné čeliť nepredvídaným situáciám, 
argumentovať a riešiť problémy v cudzom jazyku. 

Výučba cudzích jazykov orientovaná na obchodné rokovania zahŕňa eticko-
kultúrnu a jazykovú stránku. Cvičenia a úlohy sú zamerané na všeobecnú časť, 
kde sa študenti učia správne predstaviť seba a firmu, ktorú zastupujú, viesť 
konverzáciu na bežné témy každodenného života, vyjadrenie mienky, súhlasu, 
nesúhlasu a na rozvoj slovnej zásoby z oblasti obchodného rokovania, kde ide 
o obohatenie jazykových kompetencií v rámci rôznych variácií tak, aby 
konverzácia bola na vysokej odbornej úrovni a dávala obraz o dobrej jazykovej 
dispozícii hovoriaceho. Úlohou je naučiť študentov používať rôzne možnosti 
vyjadrenia tak, aby sa vyhýbali doslovnému prekladu a aby konverzácia nebola 
obmedzená iba na jednoduché a tie isté opakujúce sa výrazy.  

Príklad 

 
Vyjadrenie mienky 
 

Meiner Meinung nach ... 
Ich bin der Meinung, dass ... 
Es kommt darauf an, ob ... 
Ich möchte darauf 
hinweisen, dass ... 
Ich möchte hinzufügen, dass 
... 
 

In my opinion you are 
right... 
We share the partner´s 
point of view. 
Your opinion in this 
matter is quite correct. 
On principle we take an 
affirmative standpoint in 
the matter... 

Vyjadrenie súhlasu Ich stimme völlig zu. 
Das halte ich für richtig. 
Sie haben Recht. 
Sie sehen es richtig. 
Ich bin Ihrer Auffassung. 
Ich kann Ihren Vorschlag 

The customer agrees to 
the price quoted..... 
We hope you will find it 
possible to agree with our 
proposal. 
We consent to barter 
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unterstützen. provided that... 
Vyjadrenie nesúhlasu Wir haben unterschiedliche 

Meinungen. 
Ich kann keinesfalls Ihrer 
Meinung sein. 
Ich sehe es anders. 
Unter keinen Umständen 
kann ich zustimmen. 
Unsere Meinungen gehen 
auseinander. 

Well, we quite like that, 
however... 
Our opinions are very 
divergent. 
We must plead for this 
dissenting opinion. 
We do not agree with 
your standpoint. 
The bank refuses to agree 
to... 
We expect the customer to 
disagree with.... 
 

Ďalšie cvičenia sú zamerané na riešenie možných situácií, ako napr. 

Ako by ste sa ospravedlnili za neskorý príchod/ za nevhodné oblečenie/ za to, že 
musíte v priebehu rokovania súrne telefonovať a pod. Ako upozorníte partnera 
na to, aby rozprával spisovným jazykom, aby uvádzal vecné argumenty, aby sa 
snažil pochopiť aj Váš záujem a pod. 

Študenti sa učia rôzne jazykové funkcie ako vyjadrenie námietky, návrhu, 
sťažnosti, porovnania, sumarizovanie, reakcie na otázky, úvod a záver 
rokovania. Osobitná pozornosť sa venuje tiež príprave a nácviku prezentácií 
a opisu grafov.  

„Výučba cudzích jazykov zameraná na komunikatívne ciele je neoddeliteľne 
spojená s úlohami paralelného osvojovania spoločenského a kultúrneho života 
krajín a národov nositeľov daných jazykov. Pre tieto účely najviac vyhovuje 
komparatívne skúmanie kultúr, pretože tento postup umožňuje odhaľovať 
podstatné rozdiely v oblasti dvoch rôznych kultúr. Pri takom štúdiu jazykov 
a kultúr sa prejavia aj konfliktné možnosti. Konflikt jazykov a kultúr sa 
prejavuje v rôznych rovinách, ale najviac v rovine lexikálnej, nakoľko práve 
táto jazyková rovina poskytuje cez lexikálny význam priamy a bezprostredný 
výstup do sféry reálneho sveta do mimojazykovej reality“ (Rohaľ, 2003, 17-18). 
Rozdiely v sémantike lexikálnych jednotiek môžu byť príčinou nepochopenia 
cudzojazyčnej informácie. Tak napr. vieme, že Slovák pri stretnutí používa 
pozdrav „Dobrý deň!“, ale v Nemecku je bežné pozdraviť „Grüß Gott!“ alebo 
„Mahlzeit!“. Rozdiely môžeme vidieť aj v nasledujúcich nominatívnych 
syntagmách: Slovák má po výdatnom športe „svalovicu“, ale Nemec má 
„einen Muskelkater“ (doslovne „svalového kocúra“). „Kocúra“ („einen 
Kater“) má Nemec aj pri nadmernom požití alkoholu, pričom Slovák hovorí, že 
má „opicu“.  

V slovenčine je bežný výraz „pokusný králik“, kým v angličtine sa používa 
výraz „guinea pig“ (morča). Pri pohľade na čiernu mačku si Slovák pomyslí 
„smola“ („bad luck“), zatiaľ čo Angličan si povie “good luck“ („šťastie“).  
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Úspech v obchodnom rokovaní v podstatnej miere záleží aj od vhodného 
správania sa obchodných partnerov. Svojím správaním a vzájomným 
rešpektovaním sa vytvárame dobré meno podniku.  

  
Globalizovaný svet je miestom, kde dochádza ku komunikácii 

predstaviteľov rôznych kultúr. Kultúrna diverzita má však svoje kladné 
i záporné stránky. Kladným aspektom je vzájomné spoznávanie a obohacovanie 
sa rozličných kultúr. Negatívom sa môžu stať vzájomné kolízie 
a nedorozumenia rôznych spoločenstiev v rámci rozličných kontaktov, vrátane 
obchodných rokovaní. Prípadným nedorozumeniam je možné vyhnúť sa 
spoznávaním správania sa potenciálnych obchodných partnerov. Z daného 
dôvodu vyučujúci odborného jazyka vedú študentov k uvedomeniu si 
kultúrnych rozdielov, čo v praxi vedie k lepšej komunikácii rozličných 
mentalít. 
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VZTAH CIZÍHO JAZYKA (NĚMECKÉHO) A PODNIKOVÉ SFÉRY 
V ČR Z POHLEDU APLIKOVANÉ LINGVISTIKY  

Tomislav Potocký  
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha, ČR  

Předkládaný příspěvek shrnuje přínos dosavadních aplikovaně lingvistických 
výzkumných šetření k poznání jazykové situace v nadnárodních podnicích v ČR. V úvodu 
je nastíněna širší evropská perspektiva jazykové problematiky v prostředí korporátní 
sféry, reprezentovaná velkoplošnou unijní studií ELAN. Následuje vyhodnocení 
příspěvku akademického výzkumu k poznání jazykových požadavků firemních subjektů v 
ČR. Hlavní prostor je věnován přiblížení výsledků série výzkumných šetření mezi 
společnostmi s německým kapitálem, která se opírala o metodologický aparát teorie 
jazykového managementu.  

 

The paper offers an overview of research surveys on applied linguistics carried out so 
far with the aim to monitor the situation in foreign languages in multinational 
companies in the Czech Republic. In the introductory paragraph, a broader European 
perspective on foreign languages’ issues in the corporate sector is dealt with being 
represented by the wide-scope EU study ELAN. Then, a brief description of academic 
surveys on language demands in the workplace of corporate business entities is offered. 
The main attention is paid to the description of the results of the series of research 
surveys carried out among companies with German capital which were based on the 
Language Management Theory and its annotation schemes.  

 
Klíčová slova: firemní komunikace, jazyková adaptace, nadnárodní podniky, podniková 
lingvistika, teorie jazykového managementu.  

Key words: corporate communication, language adaptation, multinational companies, 
corporate linguistics, theory of language management. 

 

Úvod  

Vztah jazyka a ekonomiky nepředstavuje v kontextu soudobé 
(socio)lingvistiky zásadní tématiku, zájem o něj ovšem bezpochyby vzrůstá, 
a to v souvislosti s tím, že se tento vztah promítá do fungování a podoby 
samotných dnešních jazyků a aktuálních hospodářských procesů. Poměr jazyka 
a ekonomiky je z pozice lingvistiky typicky nahlížen prizmatem fungování 
jazyka v hospodářských kontextech, nebo z pozice ekonomie jako analýza 
jazyka coby svého druhu zboží, podléhajícího zákonitostem poptávky 
a nabídky. Ambiciózním přístup představuje zjišťování podílu jazyka, 
komunikace a interakce na uskutečňování vlastních ekonomických procesů. 

V této souvislosti je v kontextu evropského hospodářského prostoru 
poukazováno na existenci zřetelného vztahu mezi exportní úspěšností podniků 
a jejich jazykovým zázemím. Na ekonomickou hodnotu jazykového vzdělání 
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a jazykových znalostí pro samotné hospodářské subjekty a sekundárně i celá 
národní, potažmo nadnárodní (EU) společenství poukázala velkoplošná studie, 
iniciovaná Evropskou komisí a známá pod zkratkou ELAN, jejíž výsledky byly 
publikovány v prosinci roku 2006. V rámci zmíněné studie bylo podrobeno 
dotazníkovému šetření kolem 2000 malých a středních podniků z 27 zemí 
Evropské unie a kandidátských zemí. V závěrečné zprávě bylo jednoznačně 
potvrzeno, že mezi investicemi do jazykových strategií, podílem exportu 
v celkovém prodeji a produktivitou firem existuje vztah vzájemné korelace. 
Makroekonomické závěry předložené v této studii naznačily, že pokud 
společnosti přistoupí ke strategickému využívaní cizích jazyků, existuje 
v oblasti jejich vývozních možností značný potenciál ke zlepšení1.  

 

1 Jazykové požadavky firem působících v ČR v hledáčku akademického 
výzkumu  

Majetková transformace stávajících a vznik mnoha nových podniků, které 
lze označit jako v různé míře nadnárodní, znamenala pro domácí pracovníky 
nejen nutnost reagovat na novou jazykově komunikační situaci, ale také 
potřebu osvojovat si nové styly řízení a komunikace respektující cizí kulturní 
standardy. 

V souvislosti s výše uvedeným se nabízí otázka, zda je nějakým způsobem 
v odborném diskursu reflektována jazyková situace v podnicích působících 
v České republice. Studie ELAN sice ve sledovaných kategoriích uvádí dílčí 
výsledky pro Českou republiku, ovšem ze závěrečné zprávy nelze vyčíst údaje 
o počtu společností, které byly podrobeny dotazovacímu šetření, ani podle 
jakého kritéria byly vybrány2.  

Parciální analýzy jazykových potřeb v tuzemsku působících hospodářských 
subjektů propojené s výzkumem jazykových dispozic studentů (budoucích 
zaměstnanců) v posledních letech realizovala akademická pracoviště několika 

                                                           
1 Evropský komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban - jistě i na základě výsledné zprávy ELAN 
- sestavil v listopadu 2007 panel zainteresovaných odborníků a činitelů, označovaný jako 
Podnikatelské fórum pro mnohojazyčnost, jehož úkolem bylo navrhnout možné způsoby, jak lze 
zlepšit jazykovou situaci podniků, a tím jim pomoci při vstupu na nové trhy. Shrnující doporučení 
pak byla o rok později předložena Evropské komisi a následně publikována. 
2 Z ankety ELAN například vyplynulo, že 11% dotázaných českých podniků přiznalo obchodní 
ztráty v důsledku komunikačních problémů se zákazníky a celkem 20 % domácích společností 
potvrdilo interkulturní potíže. Oba údaje v celkovém srovnání představovaly průměrné hodnoty. 
62 % podniků v České republice přijímá své zaměstnance na základě svých specifických exportních 
potřeb, zároveň bylo ale poukazováno na skutečnost, že je velmi problematické přijmout 
pracovníka, který by ovládal dva cizí jazyky tak, jak to aktuálně daný podnik potřebuje. 
K usnadnění svých činností v zahraničním obchodě zaměstnávalo podle studie ELAN 26% českých 
firem rodilé mluvčí, k zajištění svých potřeb využívalo 63% společností služeb externích 
tlumočníků a překladatelů. Oba údaje v rámci celého souboru naopak představovaly nadprůměrnou 
hodnotu  
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regionálních vysokých škol (Jazykové centrum JČU, Institut cizích jazyků 
ŠAVŠ, Katedra aplikované lingvistiky FIaM UHK). Jednalo se povětšinou 
o dotazníková šetření, realizovaná v rámci nějakého širšího interního 
výzkumného záměru. Je nepochybné, že větší vzorek zkoumaných podniků by 
zřejmě přesněji a lépe odhalil, jak mohou fakultní jazyková centra zlepšit 
připravenost budoucích firemních zaměstnanců propojením s konkrétními 
potřebami praxe. Pokud se i v dalších studiích prokáže, že praktické uplatnění 
mnohojazyčnosti představuje skrytý zdroj profitu podniků stejně významný, 
jako jsou vícenáklady s ní spojené, pak pregraduální, postgraduální programy 
i kursy celoživotního vzdělání na vysokých školách by na tyto potřeby měly 
adekvátně reagovat.  

Uvedená dotazovací šetření poskytují sice jistý vhled do jazykové situace 
v Česku působících firem, ale v důsledku nedostatečného metodologického 
zázemí a důkazového materiálu nemohou plnit funkci nějaké šířeji založené 
vědecké studie. Tuto aspiraci mohou naplnit až výzkumy jazykových poměrů 
podnikové sféry, které mají své teoretické ukotvení v metodologii aplikované 
lingvistiky.  

 

2 Výzkumná šetření jazykového managementu firem s německou účastí 
v ČR  

Sociolingvistika analyzuje průvodní jevy tzv. nové, resp. znalostní 
ekonomiky („New Economy“, resp. „Knowledge Econony“) jako procesy 
odehrávající se v konkrétních lokálních kontextech a jako procesy 
uskutečňované aktéry majícími konkrétní etnické identity, jazykové 
kompetence a sociální statusy. Nemá-li ekonomika a obecněji společnost 
založená na znalostech zůstat jen obsahově vyprázdněným heslem 
institucionálního evropského newspeaku, je třeba se podle J. Nekvapila zabývat 
například tím, jak se tato ekonomika jazykově projevuje v každodenním 
fungování konkrétního nadnárodního podniku, či jak motivuje, resp. 
nemotivuje k osvojování určitého jazyka členy konkrétní etnické komunity 
(Nekvapil, 2011, 879). 

Otázky tohoto typu jsou předmětem sociolingvistických výzkumů v rámci 
projektu tzv. sítě excelence 6. rámcového programu Evropské komise běžícího 
od roku 2007 do roku 2010 pod názvem LINEE (Languages in a network of 
European excellence)3. Tato institucionální a komunikační badatelská 
platforma pokrývala čtyři nosné tematické oblastí: 

 

                                                           
3 Bližší informace o projektu obsahují webové stránky projektu, viz. 
http://linee.info/linee/home2.html. 
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1. Jazyk, identita a kultura, 

2. Jazyková politika a plánování, 

3. Mnohojazyčnost a vzdělávání, 

4. Jazyk a ekonomika. 

Každá z tematických oblastí je dále členěna na tři úrovně výzkumu – 
celoevropskou, státní a regionální. Analýza jazykových situací a modalit řešení 
jazykových problémů ve firmách přitom spadá do posledního okruhu problémů.  

Výzkum jazykové situace v podnikové sféře se v hledáčku aplikované 
lingvistiky objevuje již od 80. let. V Německu se tehdy etablovala její speciální 
odnož v podobě tzv. Betriebslinguistik. V anglosaském prostředí se v téže době 
objevily první práce věnované hospodářské komunikaci vycházející z tzv. 
teorie jazykového managementu. Ta vyrostla na konci 80. let na podloží 
dosavadního pojetí jazykového plánování, které se vyvíjelo v rámci 
sociolingvistiky od šedesátých let 20. stol. (Nekvapil, 2011). Do českého 
kontextu byla uvedena přímo jedním z jejich zásadních původců, J. V. 
Neustupným (Neustupný, Nekvapil, 2003). 

Markantní akcelerace celosvětově platných procesů internacionalizace 
a globalizace, obzvlášť patrná v posledních dekádách minulého století, se 
odrazila mimo jiné rovněž v razantní proměně jazykové situace 
v hospodářských podnicích (Bungarten, 1996). Se vznikem velkých 
nadnárodně operujících společností došlo k vyprofilování specifických poměrů 
v rámci firemní komunikace, k jejichž postižení si lingvistika nevystačí 
sledováním komunikační funkce pouze jednoho jazyka. 

Vztaženo na společensko-hospodářskou realitu polistopadového 
Československa, resp. České republiky, promítl se příchod zahraničního 
kapitálu nejen do změny ekonomické základny, ale měl výrazný vliv také na 
proměnu sociokulturního milieu. Ve většině společností se zahraničním 
vlastnickým podílem se vedle češtiny v různé míře uplatňují jako korporátní 
jazyky především angličtina a němčina. Čeští pracovníci, minimálně od určité 
úrovně řízení, musí mnohdy v zaměstnání komunikovat jedním nebo více 
cizími jazyky a užívat je při styku s rodilými mluvčími. Uvedené cizí jazyky 
jsou zahraničními, ale i domácími pracovníky nahlíženy jako nezastupitelné 
mediátory, prostřednictvím nichž dochází k transferu know-how 
z technologicky pokročilejších a kapitálově silnějších zemí. Přijmeme-li jistý 
stupeň zevšeobecnění, lze konstatovat, že řídící činnosti (v rámci porad, schůzí 
či workshopů) probíhají často v angličtině nebo němčině, zatímco ve výrobním 
prostředí dominuje čeština. 

Situací v nadnárodních podnicích působících na území České republiky se 
v rámci několika výzkumů zabývali lingvisté sdružení kolem M. Nekuly 
a J. Nekvapila. Mezi roky 1994-1995 tým jazykových odborníků z Prahy, Brna 
a Jeny tehdy analyzoval především komunikaci v automobilce Škoda. V letech 
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1996-1999 byl proveden sběr poznatků k zjištění jazykových poměrů 
v nadnárodních společnostech speciálně v segmentu podniků střední velikosti. 
Systematický sociolingvistický výzkum byl posléze realizován v letech 2003-
2005 v rámci projektu „Východoevropské jazyky jako faktor hospodářské 
integrace“. Cílem bylo zjistit, který jazyk, resp. které jazyky, jsou v německo-
českých podnicích používány, v jaké míře, kým a za jakých okolností. 
Publikovaná zjištění, odrážející stav na počátku nového tisíciletí byla v mnoha 
ohledech překvapivá. Pouhé statistické údaje o podílu zahraničních investic 
nedokážou beze zbytku postihnout komplikovanou provázanost neustále se 
měnících vlastnické poměrů v zahraničních, resp. smíšených společnostech, 
jejich korporátní identity a firemního jazyka, určeného za základ vnitrofiremní 
komunikace. Volba firemního jazyka u podniků se zahraniční spoluúčastí totiž 
často bývá výsledkem komplexního rozhodovacího procesu, probíhajícího na 
třech základních úrovních, které představují:  

• místo a tradice, napojení lokálního firemního sídla na komplexní, 
nadnárodní struktury společnosti, image společnosti, jednoznačně čitelná 
navenek i dovnitř, 

• organizace interní i externí podnikové komunikace, včetně výběru nových 
zaměstnanců a dalšího vzdělávání těch stávajících s explicitně 
charakterizovanými komunikačními profily, 

• stupeň normovanosti jazykového výběru s ohledem na účel možných 
interakcí (v rámci tzv. komunikačních událostí – např. porad) a z něho 
vyplývající dominantní textuality (např. v podobě standardizovaných 
formulářů).  

Zejména do druhé a třetí roviny se promítají další relevantní 
extralingvistické i intralingvistické fenomény, jakými jsou např.: individuální 
vs. institucionální komunikace, formálnost vs. neformálnost komunikačních 
událostí, individuální vs. kolektivní adresát, sociální pozice producentů 
a recipientů textů v rámci interní komunikace, stupeň dominance účastníků 
externí komunikace (např. dodavatel vs. odběratel). Další uvažované faktory 
představují ústní vs. písemná podoba komunikace, resp. odesílatel textů, stupeň 
kodifikace textů v případě standardizovaných pracovních procesů apod. 
(Nekula a kol., 2009, 69). 

V rámci dotazníkového šetření, provedeného u celkem 283 firem, vyšlo 
v odpovědích na otázky zabývajícími se možnými způsoby regulace podnikové 
komunikace zavedením korporátního jazyka najevo, že „firemní jazyk 
ustanovilo 52% zkoumaných podniků (38% podniků firemní jazyk nemá, 10% 
podniků se k příslušné otázce nevyjádřilo) … 55% podniků uvedlo, že funkci 
firemního jazyka plní pouze němčina. Češtinu jako jediný firemní jazyk uvedlo 
9% podniků. Kromě němčiny funguje - zejména v případě velkých podniků - 
jako jediný firemní jazyk angličtina (16%). Zbývajících 20% připadá na 

Vztah cizího jazyka (německého) a podnikové sféry... 

 

64

kombinace dvou jazyků: 15% podniků uvedlo, že firemním jazykem je němčina 
a angličtina, 5% podniků uvedlo němčinu a češtinu“ (Nekvapil, Nekula, 2006, 
87). Autor výše uvedená čísla zasazuje do širšího rámce úvah o možnostech 
symetrických a asymetrických strategií regulování komunikace v situacích 
interkulturního pracovního kontaktu. Ve zkoumaném souboru nadnárodních 
společností byl uplatněn zejména model asymetrické jazykové adaptace, díky 
němuž má být garantován prospěch komunikantů ze strany německých, 
rakouských a švýcarských vlastníků a jimi vyslaných německy mluvících 
zahraničních pracovníků: „Předpoklady pro symetrickou adaptaci, česko-
německou, resp. německo-českou, vykázalo pouhých 5 % podniků. Na druhé 
straně nelze přehlédnout, že se u 16 % podniků prosadil jiný způsob podpory 
komunikační symetrie - stalo se to zavedením angličtiny do funkce firemního 
jazyka“ (Nekula, Šichová, 2004, 320). Zejména poslední údaj představuje 
zajímavý výchozí referenční bod pro možné srovnání s údaji, které by v 
obdobném vzorku korporátních respondentů s odstupem zhruba deseti let 
podchycovaly jejich aktuálně preferované komunikační modely.  

 Výzkum dále ukázal, že zavedení (jakéhokoli) firemního jazyka nevede 
automaticky k jeho užívání ve všech komunikačních doménách, ve kterých v 
zájmu zajištění běžného chodu podniku dochází k interkulturnímu kontaktu. 
Každodenní firemní provoz s sebou nutně přináší nejrůznější komunikační 
bariéry, při jejichž překonávání je využíváno služeb jazykových profesionálů - 
tlumočníků a překladatelů. Bylo prokázáno, že se tato neadaptační strategie - 
jak bylo možno očekávat – uplatňuje na individuální úrovni daleko více 
u zahraničních pracovníků než v případě pracovníků domácích. Jak autor uvádí, 
jazyková neadaptace představuje velmi nákladnou a nadto nikoliv stoprocentně 
efektivní způsob řešení komunikačních problémů, neboť jazykový profesionál 
nemusí plně porozumět dané odborné problematice. Zájem na adaptačních, 
resp. uniformizačních strategiích se v nadnárodních podnicích nejzřetelněji 
manifestuje na podpoře i faktickém organizování jazykových kursů. 
Z diachronního pohledu je jistě zajímavé, že z tehdejšího výzkumu vyplynula 
vysoká míra podpory firemních kurzů němčiny ze strany sledovaných 
společností. Organizovalo je nebo (spolu)financovalo je 64% podniků. To 
nepochybně koresponduje s tehdejší snahou prosadit němčinu jako nejčastěji 
deklarovaný firemní jazyk do komunikační praxe, šlo však i o to, že se podniky 
snažily vyjít vstříc německým, resp. německy mluvícím zákazníkům, kteří 
často trvají na komunikaci v němčině, i když je jejich korporátním jazykem 
angličtina (Nekvapil, Nekula, 2004, 90). Za tímto údajem se rovněž skrývá 
zájem o zachování komunikační superiority německy mluvících zahraničních 
pracovníků vyplývající z implicitně vnímané asymetrické adaptace. Kursy 
angličtiny byly podporovány méně než kursy němčiny. Organizovalo je, nebo 
(spolu)financovalo jen 48% podniků (Nekvapil, Nekula, 2004, 90). Nahlíženo 
z jiného úhlu pohledu, podporoval znalosti angličtiny u svých českých 
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zaměstnanců téměř každý druhý německo-český podnik. Uniformizační 
komunikační strategie na bázi angličtiny se postupně stává převládajícím 
modelem v rámci regulace korporátní komunikace. Současná zjištění potvrzují 
tehdejší domněnku, podle níž povede konsekventní prosazování globální 
uniformizaci komunikace na základě angličtiny v prostředí nadnárodních 
společností typu Siemens k oslabování regionální asymetrické adaptace, ke 
které vcelku přirozeně tíhne mnoho německo-českých podniků. Jestliže je 
symetrická adaptace je v těchto podnicích těžko dosažitelná, pak se jeví 
uniformizační strategie, která je strategií symetrickou, vhodným řešením pro 
minimalizaci komunikačních i sociokulturních problémů. Deklarování 
angličtiny jako firemního jazyka nebo vytváření dvojjazyčných (česko-
německých) výročních zpráv se nadnárodní podniky snaží podporovat vědomí 
soudržnosti mezi zahraničními a domácími pracovníky a zároveň vytvářet 
příznivé podmínky pro komunikaci se sociálním okolím podniku (Nekula 
a kol., 2005). 

Poslední zásadní výzkum jazykové situace v segmentu mezinárodních, 
v Česku působících, firem byl proveden na vzorku 30 vybraných společností 
mezi lety 2004 a 2008 (Nekula a kol., 2009). Metodologicky byl výzkum plně 
zakotven ve výše zmíněné teorii jazykového managementu. Podle této teorie je 
původ všech jazykových problémů nutno hledat je v mikrojevech na úrovni 
promluvy. Jazykové promluvy totiž kromě funkce komunikační plní i funkci 
symbolickou a společensko-ekonomickou. Jazykový problém tak musí být 
lokalizován v interakci, z níž pak vycházejí jazykové postoje, které jsou 
rozvedeny v oblasti ideologie a zpětně působí na jazykový management. 
V rámci organizovaného managementu je rozlišováno mezi opatřeními pre-
interakčními (anticipujícími možné problémy) a post-interakčními (řešícími 
důsledky). Příklady nejsložitějších systémů organizovaného managementu 
poskytují zejména systematika vyučování cizích jazyků a jazyková politika 
(Neustupný, 2002). 

Z tohoto výzkumného šetření, jež mělo sice synchronně-deskriptivní 
charakter, vyplynula řada zajímavých skutečností, zejména s ohledem na 
proměnu role češtiny, němčiny, angličtiny a jiných jazyků ve srovnání 
s výsledky předchozích sond, provedených po změně společenských poměrů. 
„31% dotázaných německo-českých podniků uvedlo, že pro ně angličtina 
představuje jediný, resp. jeden z firemních jazyků. U velkých nadnárodních 
společností je přitom angličtina v tomto ohledu zastoupena dvakrát častěji než 
v podnicích střední velikosti a ve srovnání s malými firmami je její podíl 
dokonce desetinásobný“ (Nekula a kol., 2009, 65).  
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Závěr 

Máme-li na základě omezené heuristiky výše uvedených výzkumů 
vyhodnotit pozici němčiny v kontextu proměny jazykové situace ve firmách 
s mezinárodní působností v České republice a následně predikovat možné 
kontury budoucího vývoje, lze konstatovat jistou diskrepanci mezi jazykovou 
situací, tak jak ji reflektuje podniková sféra, a státní jazykovou politikou. 
Z analyzovaných inzerátů, údajů o podnikových jazykových kurzech 
a interview s firemními pracovníky speciálně česko-německých společností, má 
němčina v očích aktérů často zásadní postavení, přinejmenším pak stejnorodé 
ve srovnání s angličtinou, přičemž rozdělení působnosti obou jazyků je výrazně 
funkčně podmíněné. Naznačené výzkumy podnikové lingvistiky relativizují 
status němčiny coby regionálního jazyka a prokazují jinou míru její relevance 
ve firemním pre-interakčním a post-interakčním jazykovém managementu, než 
jak se odráží v konkrétních postulátech státní politiky jazykového vzdělávání.  
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Článok sa zaoberá postavením nemčiny v slovenskej spoločnosti s prihliadnutím na 
dôležitosť výučby tohto cudzieho jazyka, v našom prípade na Fakulte managementu 
a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde autorky pôsobia. 
Interkultúrna komunikácia ako neoddeliteľná súčasť dnešného sveta si získala dôležité 
postavenie vo výučbe odborného jazyka. Súčasťou výskumu je aj dotazník vyplnený 
poslucháčmi FMUK, ktorý jednoznačne potvrdil naše východiskové tvrdenia. 

The paper deals with the position of the German language in the Slovak society focusing 
on the importance of this foreign language teaching, in our case at Faculty of 
Management Comenius University in Bratislava, where the authors work. Intercultural 
communication as an inseparable part of the contemporary world has acquired an 
important position in the professional language teaching. A part of the research is a 
questionnaire filled in by the students at the Faculty of Management. The results 
unequivocally confirmed our initial statements.  

Kľúčové slová: cudzie jazyky, nemecký jazyk, homo oeconomicus, interkultúrna 
komunikácia, manažér 
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1 Extralingvistické podnety 

Otázniky, aké postavenie má, môže, alebo by mala mať nemčina v našej 
spoločnosti nevyhnutne kooperujúcej so svetom, nie sú nové, no nadobúdajú 
nové dimenzie. Na ilustráciu tri rôzne skutočnosti z praxe. V hlavnom 
televíznom spravodajstve nedávno odznela správa, že v súvislosti s hrozivou 
nezamestnanosťou v Španielsku (dosahujúcou 25 %, avšak medzi mladými 
ľuďmi si nevie nájsť prácu až vyše polovica) je jedným z dôsledkov, že v 
Goethe-inštitútoch vzrástol záujem o kurzy nemeckého jazyka o 50 %. V 
Českej republike sa začiatkom deväťdesiatych rokov prejavil nebývalý záujem 
o nemčinu – na ekonomický trh vstúpili silné nemecké banky a koncerny: napr. 
plzenskú škodovku prevzal Siemens, mladoboleslavskú automobilku 
Volkswagen a pod. Eufória pre jazyk hospodárskeho giganta časom poklesla, 
ale jazykovej politiky sa ujali rozumní odborníci, a tak premyslenou a 
podporovanou kampaňou (napríklad zaujímavými reláciami v českom rozhlase 
a viacerými osvetovými podnetmi) znova stúpa počet žiakov a študentov, ktorí 
si volia nemčinu. Na Slovensku náš SUNG intenzívne apeluje na 
predstaviteľov politiky a hospodárstva. Ich krátkozrakosť by si zaslúžila 
osobitný elaborát.  
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Nie sme sami, čo sa netaja presvedčením, že popri angličtine, ktorej sa 
dostáva pozícia hegemóna a pečať lingua franca, tradične vyučované cudzie 
jazyky nesmú ostať popoluškami. Tak ako monokultúra pôsobí negatívne na 
prírodnú pestrosť, zachovajme si aj jazykovú kultúrnu mnohorakosť (por. 
Hagège 1992).  

 

2 Pojem homo oeconomicus 

 Ľudský jedinec, tradične označovaný ako homo sapiens, dostal v závislosti od 
zaradenia do špecifickej skupiny už celý rad ďalších atribútov. Na tomto mieste 
sa upriamime na dominantne ekonomicky podmieneného človeka1. Z mnohých 
definícií uvádzame znenie z Gablerovho Hospodárskeho lexikónu: 

„Modell eines ausschließlich „wirtschaftlich” denkenden Menschen, das den 
Analysen der klassischen und neoklassischen Wirtschaftstheorie zugrunde liegt. 
Entscheidungstheorie: Idealtyp eines Entscheidungsträgers, der zu 
uneingeschränkt rationalem Verhalten (Rationalprinzip) fähig ist und damit in 
der Mehrzahl der bislang im Operations Research formulierten 
Entscheidungsmodelle unterstellt wird. Wirtschaftsethik: Der Homo 
oeconomicus spielt als Schema für die Analyse wirtschaftsethischer Probleme 
eine zunehmend wichtigere Rolle.“2 

Teda „ekonomicky“ mysliaci človek, schopný racionálne myslieť a operatívne 
rozhodovať, lepšie povedané, akého by mal vychovať ekonomicko-manažérsky 
typ štúdia, je tým typom edukanta, na ktorého sa sústreďuje naše didaktické 
pôsobenie. Azda aj výhodou našej pozície ako vysokoškolského pedagóga je 
situácia, že základné jazykové zručnosti našich študentov – budúcich 
manažérov sú vcelku na solídnej úrovni. Svoju úlohu vidíme v prehlbovaní 
komunikačných zručností, osvojení terminológie a odbornej frazeológie a 
upevňovaní stratégií a istoty v inetrkultúrnej komunikácii. 

 

3 Výúčba odborných jazykov vo svetle interkultúrnej komunikáci 

Cez prizmu interkultúrnej komunikácie sa dnes skúmajú mnohé 
spoločenské javy a okrem didaktiky ju uplatňujú v mnohých spoločenských 
vedách. Len stručne spomeňme napríklad právo (Škrlantová, 2005), lingvistiku 
(Šajánková, 2005; Motyková, 2005; Dvorecký, 2009), translatológiu 
(Rakšányiová, 2005, 2006; Motyková-Škrlantová 2006) a mnohé iné. 

Interkultúrna komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou dnešného sveta. 
Pod vplyvom globalizácie a otvorenosti hraníc sa čoraz intenzívnejšie stýkajú 
ľudia z rozličných kultúr. Pracujúci ľudia na rôznych pozíciách sa na 

                                                           
1 Na termín homo oeconomicus nájdeme v súčasnosti na internete až 480.000 odkazov. 
2 Cit. podľa http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/homo-oeconomicus.html. 
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pracovisku stretávajú s kolegami, nadriadenými či podriadenými, ktorí majú iné 
zvyky, pracovné návyky, mentalitu, ponímanie času, či tradície. Moderná veda 
tento fenomén označuje ako interkultúrnu komunikáciu. Interkultúrna je 
z hľadiska stretu rôznych kultúr a komunikácia vzhľadom na formu 
nadväzovania a udržiavania kontaktov, vzhľadom na dobu, v ktorej žijeme – 
hovoríme spolu, rokujeme, vymieňame si skúsenosti, obchodujeme, uzatvárame 
zmluvy, spoznávame „to iné“ na „tých druhých“. 

V každodennej pracovnej komunikácii dochádza ku zbližovaniu kultúr na 
jednej strane, na strane druhej k nepochopeniu, inému (často nesprávnemu) 
ponímaniu, chápaniu či nesprávnej interpretácii hovoreného slova 
a neverbálnych signálov v súvislosti s ostatnými verbálnymi (jazyk, reč, 
intonácia, hlas, hlasitosť, tempo) a neverbálnymi komunikačnými 
prostriedkami (gestá, mimika, reč tela). Krajným a nebezpečným pólom sú 
nedorozumenia, dezinterpretácie, ba až interkultúrne konflikty (Eismann, 2007, 
10, 66). Toto všetko spadá do zorného uhla interkultúrnej komunikácie, ktorej 
sa budeme venovať aj v tejto práci. 

Vo svojej odbornej praxi sa zaoberáme prípravou budúcich manažérov na 
ich ďalšie profesionálne pôsobenie na trhu práce. Pozícia manažéra si popri 
odborných znalostiach a skúsenostiach vyžaduje aj jazykovú prípravu 
s prihliadnutím na špecifické kultúrne aspekty tej ktorej krajiny. V dnešnej 
dobe nikto nepochybuje o dôležitosti kompetentného ovládania cudzieho 
jazyka – angličtina sa tu stáva samozrejmosťou a ďalšie cudzie jazyky 
nadobúdajú významnú úlohu vzhľadom na geografickú polohu krajiny, ktorá sa 
orientuje na zahraničného obchodného partnera. Slovensko patrí vzhľadom na 
svoje výhodné geografické dispozície ku štátom, kde sídli mnoho rakúskych, 
nemeckých, či švajčiarskych spoločností (Siemens, Volkswagen, Swiss Re, dm 
drogerie markt, Lidl, SAP, Wüstenrot, Allianz, Gabor, Bayer, Novartis, Holcim 
a.i.). Tieto podniky majú spoločného menovateľa – nemecký jazyk.  

Na základe skúseností so spomínanými firmami pôsobiacimi na Slovensku 
možno konštatovať, že komunikáciu v rodnom nemeckom jazyku vždy 
privítajú. Tento fakt smeruje k potrebe vzdelávať v uvedenom cudzom jazyku: 
mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie ponúkajú štúdium, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou sú jazykové semináre zamerané na odbornú nemčinu. 
K takejto významnej inštitúcii patrí aj Fakulta manažmentu Univerzity 
Komenského, ktorá od roku 2005 poskytuje štúdium medzinárodného 
manažmentu so zameraním na nemecký jazyk. Absolventi nemeckého 
programu dosahujú vynikajúce výsledky nielen počas ďalšieho štúdia doma či 
v zahraničí (na študijných pobytoch na nemeckých, rakúskych a švajčiarskych 
univerzitách a vysokých školách), ale aj v praxi – v rôznych firmách, 
podnikoch a spoločnostiach, ktoré majú nemecký, rakúsky, či švajčiarsky 
„pôvod“, alebo spolupracujú s nemecky hovoriacimi partnermi a klientmi.  
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Vo výskume, ktorý sme uskutočnili začiatkom roka 2012, sme sa venovali 
pozícii manažéra v pracovnom prostredí s prihliadnutím na jeho kompetencie, 
zručnosti a znalosti. Súčasťou výskumu je dotazník, ktorý vyplnili študenti 
prvého, druhého a tretieho ročníka nemeckého programu študijného odboru 
medzinárodný manažment na spomínanej FMUK. Intenciou je formovať 
prierezové myslenie a profesionálny profil, pričom znalosť cudzieho jazyka, 
v našom prípade nemeckého, vidíme ako prostriedok a nástroj v interkultúrnej 
komunikácii. Táto intencia sa musí prispôsobiť aj „materiálu“ – pomerne 
heterogénnej skupine študentov, ktorých vyučujeme.  

Pre vyššiu efektívnosť musíme poznať ich východiskové znalosti, predstavy 
a názory, aby sme akcentovali relevantné činitele ďalšej výučby. Z vyplnených 
dotazníkov sme chceli zistiť, či majú študenti reálnu alebo naivnú predstavu 
o profesionálnom profile manažérskej práce. Ďalej sme zisťovali, či majú 
objektívne vedomosti o úlohe manažmentu, aké majú skúsenosti na základe 
získanej praxe – či a na akých pozíciách pracovali (brigády, praxe, výpomocné 
práce a pod.) vzhľadom na svoje možnosti popri štúdiu. Skúmali sme aj otázku, 
ako sú formovateľní výučbou a skúsenosťami pri vytváraní svojho 
profesionálneho profilu. Konklúziu predstavujú výzvy pre jazykovú prípravu na 
seminároch Medzikultúrna komunikácia a Obchodné rokovania. Výsledky 
môžu byť inšpiráciou a podnetom aj pre iných kolegov, ktorí sa venujú 
manažmentu z didaktického hľadiska. 

 

4 Učiteľ cudzieho jazyka a budúci homo oeconomicus 

Špecifická úloha, ktorú má pedagóg-filológ v odborných študijných 
programoch, spočíva nielen v jazykovej príprave, ale aj v 
príprave interkultúrnej a v senzibilizácii pre profesionálne pôsobenie 
v multikultúrnom (nielen pracovnom) prostredí. Učiteľ má ambíciu rozvíjať 
interkultúrne vedomie edukanta. V našej publikácii sa môžeme opierať 
o bohatú sekundárnu literatúru, o čom svedčí aj nespočetné množstvo odkazov 
na internete, pričom sa tejto problematike venuje veľká pozornosť. Naša 
profesia nespočíva len v osobe jazykového učiteľa, ale okrem štyroch 
základných jazykových kompetencií sa zameriavame aj na rozvoj interkultúrnej 
kompetencie, teda schopnosť vedieť jazykom narábať nielen ako so systémom, 
ale aj ako s nástrojom úspešnej komunikácie v danom prostredí a za špecificky 
daným cieľom (rokovania, vyjednávania, prezentácie, uzatváranie zmlúv 
a pod.). Práca pedagóga si vyžaduje neustále vzdelávanie sa v modernej 
sekundárnej literatúre, aby sme vedeli aplikovať nové poznatky v praxi. 

Pri sledovaní relevantnej sekundárnej literatúry možno identifikovať záujem 
o tieto oblasti (Průcha, 2010): 

1. jazyky, interkultúrna komunikácia a ich komunikačná dôležitosť, 

2. znalosť cudzích jazykov ako predpoklad interkultúrnej komunikácie, 
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3. interkultúrna komunikácia v profesionálnej oblasti podnikania a obchodu. 

Uvedené aspekty nás inšpirovali k efektivizácii vlastnej výučby. Prvým 
stupňom je poznanie východiskovej situácie, to znamená prístup študentov 
a ich postoje k potrebe adekvátne konať v interkultúrnom prostredí v prípade 
budúcich manažérov, napríklad dokázať patrične na úrovni rokovať s nemecky 
hovoriacimi partnermi. 

 

5 Prípadová štúdia – študenti manažmentu a ich predstavy 

Študentmi vyplnený dotazník má niekoľko častí. Body 2 a 3 sú zostavené 
podľa kritérií uvádzaných v nemeckej a slovenskej sekundárnej literatúre, a to 
ako sa v nej špecifikujú vlastnosti a predpoklady pre prácu manažéra 
a požiadavky kladené na neho (Drucker, 1992; Adair, 1993; Bělohlávek, 2000; 
Sorcher, 1985). Potrebovali sme zistiť, nakoľko vnímaví sú naši poslucháči pre 
tieto požiadavky, ako ich rešpektujú a do akej miery ich hierarchizujú. Preto 
sme dávali stupnicu 1 až 5, respektíve A až D, t.j. škála s rozpätím a nielen 
súhlas a nesúhlas, ale aj miera súhlasu/nesúhlasu. Pôvodne sme za skúmanú 
homogénnu vzorku považovali prvý až tretí ročník, avšak pri vyhodnocovaní 
odpovedí v dotazníku sa ukázalo, že sú badateľné pozoruhodné rozdiely medzi 
jednotlivými ročníkmi. 

 

6 Relevantné výsledky výskumu 

Výskumnú vzorku považujeme za pomerne reprezentatívnu. Na prieskume 
sa celkovo zúčastnilo 111 študentov študijného odboru medzinárodný 
manažment FMUK vo februári 2012, pričom výskumnú vzorku tvorilo 39 
študentov prvého, 40 študentov druhého a 32 študentov tretieho ročníka. Počet 
opýtaných súvisel s ich prítomnosťou na odbornom jazykovom seminári, 
viacerí poslucháči tretieho ročníka sa nachádzajú na študijnom pobyte 
v zahraničí. Ich vek sa pohyboval od 18 do 24 rokov, pričom sme neprihliadali 
na ich pohlavie. Tento fenomén by bol možno zaujímavý pre genderové štúdie, 
ktoré sme však my nebrali do úvahy. 

V ďalších súvahách neuvádzame všetky výsledky, ale len tie, ktoré korelujú 
s naším zámerom, a to zistiť, nakoľko a v akej kvalite je interkultúrna jazyková 
kompetencia dôležitá pre budúcich manažérov. V prvom bode dotazníka sme 
okrem veku a ročníku štúdia skúmali doterajšie pracovné skúsenosti 
respondentov. V praxi totiž mohli študenti zistiť, nakoľko je ovládanie 
cudzieho jazyka benefitom pre úspech v práci. 

Vek študentov prvého ročníka sa pohyboval od 18 do 22 rokov, pričom ako 
pracovné skúsenosti uviedli administratívnu a asistentskú činnosť, prácu 
v hotelierstve, gastronómii, call centre, pokladni, internetovom obchode, 
doučovanie cudzieho jazyka a iných predmetov, tlmočenie. Ďalej sa venovali 
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hostessingu, sprevádzaniu hostí, početné sú aj letné brigády. Už v tomto veku 
mali možnosť absolvovať pobyt v zahraničí – v Anglicku, Taliansku, Česku, 
Nemecku a Rakúsku.  

U poslucháčov druhého ročníka s vekovým rozpätím 19 – 24 rokov sú 
pracovné skúsenosti veľmi rôznorodé. Opakovane sa objavujú brigády 
a výpomocné práce v oblasti marketingu, fakturácie, organizovaní podujatí, 
asistentské práce, preklad a tlmočenie, hostessing, služby zákazníkom po 
telefóne v call centre, administratíva, rôzne druhy tréningov, animátorstvo 
a opatrovanie detí. K ďalším činnostiam patrí tele marketing, poradenstvo, 
webhosting, PR, HR, IT, koordinácia ďalšieho vzdelávania, práca na veľtrhu, 
lektorská činnosť, recruitment, personalistika, spracovávanie údajov, práca 
s databázami, financiami, získavanie sponzorov, teambuilding, propagácia 
produktov, prevádzkovanie, reklama. Spoločnosti, ktoré respondentov 
zamestnávali, majú široký záber – cestovné kancelárie, banky, hotely 
a ubytovacie zariadenia, telekomunikačné firmy, automobilky, 
študentské, politické a kultúrne organizácie. Všetky uvedené činnosti si 
vyžadujú aktívnu komunikáciu, veľmi často aj v cudzom jazyku. Vo väčšine 
prípadov sa vyžadovala súhra odborných znalostí s komunikačnými 
zručnosťami, ktoré sú pre profil manažéra nevyhnutnosťou. 

Na druhej strane sú to manuálne práce – vykladanie a dokladanie tovaru 
v supermarkete, práca v sklade, vo výrobe, na stavbe, lepenie veľkoplošných 
reklamných tabúľ, upratovanie, triedenie a doručovanie pošty. Tieto pomocné 
práce môžeme vzhľadom na vek, obdobie vykonávania a skúsenosti 
respondentov chápať ako štartovaciu dráhu, z ktorej sa ďalej posunú na vyššie, 
odbornejšie, zodpovednejšie a kompetentnejšie pozície. Význam aj takýchto 
praktických skúseností je takisto nespochybniteľný a dôležitý. 

Podľa odpovedí študentov tretieho ročníka (vek 20-26 rokov) možno 
konštatovať, že sú ich pracovné skúsenosti v porovnaní s nižšími ročníkmi 
špecifickejšie, odbornejšie, kvalifikovanejšie a zodpovednejšie, pričom vo 
svojej práci často komunikujú v cudzom (nemeckom) jazyku. Uvádzajú 
bankové inštitúcie, poisťovne, medzinárodné korporácie (napr. IBM, 
Accenture, AXA, Sony, Lufthansa, McDonald’s), pole pôsobenia zahŕňa 
zákaznícke centrá, call centrum, administratívu, hostessing, marketing, 
zostavovanie a aktualizáciu web stránok, koučing, zaúčanie nových 
zamestnancov, IT, supervíziu, organizovanie rôznych akcií (festivaly, školenia, 
kurzy, konferencie, výstavy a pod.). Medzi pozíciami sa objavujú manažérske 
posty - na úrovni juniora. Početné sú odozvy k práci, ktorá si vyžaduje odbornú 
znalosť cudzieho (v našom prípade nemeckého) jazyka: prekladateľská, 
tlmočnícka a lektorská činnosť a celkovo práca so zahraničnými klientmi 
a zákazníkmi v domácom alebo zahraničnom prostredí – na Slovensku, či 
v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, vo Veľkej Británii, Taliansku, na Cypre, 
v Írsku, Španielsku, Škótsku, USA a Rusku. 
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Druhý bod nášho dotazníka skúmal vlastnosti a schopnosti, ktoré sú 
predpokladom pre prácu manažéra. Na škále od 1 do 5 sa študenti vyjadrovali 
k dôležitosti uvedených vlastností a schopností. Typológia 30 vybraných 
charakteristík vyplýva z použitej nemeckej a slovenskej sekundárnej literatúry 
a názory na ich dôležitosť bola pomerne odlišná. Tretí okruh otázok sa týkal 
názoru k výpovediam ohľadom úloh a povinností manažéra.  

 

7 Výsledky výskumu – dôležitosť adekvátneho ovládania nemeckého 
jazyka 

Postavenie cudzích jazykov je v súčasnej dobe nevyhnutným aspektom 
a predpokladom pre profesionalitu manažéra, nakoľko žijeme v ére 
globalizácie, ktorá prináša a otvára mnohé možnosti pre trh práce, 
obchodovanie s tovarom či službami a spolupráce so zahraničnými firmami. 
Toto všetko si študenti uvedomujú a naplno sa venujú rozvíjaniu svojej 
odbornosti a profesionality. 

Študenti vyjadrili naopak svoj nesúhlas s výpoveďou manažér musí 
prinášať obete a podstupovať riziká. Je pozoruhodné, že sa vo svojom 
nesúhlase zhodlo 11 prvákov, 15 druhákov a 16 tretiakov pri tej istej výpovedi. 
Z uvedeného možno konštatovať, že poslucháčom zrejme ešte chýba dostatočná 
prax a až v reálnom „tvrdom“ živote manažéra sa ocitnú v situácii, kedy sa 
budú musieť rozhodnúť aj pre nepríjemné opatrenia, zvážiť prípadné 
prepustenie zamestnanca a riskovať pre blaho a dobré fungovanie spoločnosti, 
pre ktorú pracuje. Pod touto výpoveďou si študenti asi nedostatočne uvedomujú 
formy „obete“, či rizika. V budúcnosti by bolo zaujímavé zistiť, čo pod týmito 
pojmami študenti rozumejú.  

Posledným bodom dotazníka bolo skúmanie stavu jazykových zručností, 
možností ich rozvíjania a dôležitosti prípravy na komunikáciu a rokovania so 
zahraničnými partnermi či zákazníkmi. Odpovede študentov jednotlivých 
ročníkov sa prelínali a do vysokej miery zhodovali, preto ich uvádzame 
celkovo. 

Ako problematickú oblasť a medzery v ovládaní cudzieho (nemeckého) 
jazyka poslucháči pociťujú v prvom rade nedostatočnú znalosť odbornej 
terminológie, vyjadrovaciu schopnosť, medzery v slovnej zásobe a používaní 
fráz. Ďalej opakovane nasleduje pohotovosť pri komunikácii, gramatika, 
nedostatky v písomnom styku, stres pred vystúpením a hovorový štýl. Objavujú 
sa aj problémy s plynulosťou pri voľnom prejave, sebadôvera pri rozprávaní, 
spájanie slovnej zásoby s gramatikou, používanie frazeologizmov, prísloví 
a ustálených slovných spojení, schopnosť vynájsť sa, odborná a oficiálna 
komunikácia, neistota v ústnom prejave, porozumenie pri telefonickom 
rozhovore, ale aj výslovnosť. Študenti si uvedomujú, ako veľmi je dôležité 
pracovať na týchto nedostatkoch a zdokonaľovať sa, aby vo svojom budúcom 
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povolaní pôsobili profesionálne, seriózne a nemuseli v cudzom jazyku 
improvizovať. 

K doterajším overeným a osvedčeným metódam a možnostiam rozvíjania 
jazykových zručností uvádzajú študenti jednoznačne očakávaný alebo už 
absolvovaný študijný pobyt v zahraničí (v rámci programu Erasmus), 
sledovanie cudzojazyčných príspevkov a médií (televízia, tlač, internet, filmy, 
seriály, hudba), čítanie (knihy, články), jazykové kurzy, ďalej to je práca 
v zahraničí, odborná stáž v zahraničnej firme, priama komunikácia s ľuďmi 
v danom cudzom jazyku (telefonicky, mailom, či osobne), semináre a školenia 
v cudzom jazyku, konverzáciu a diskusie na jazykových seminároch. Na 
základe skúseností s pobytom v zahraničí nadobudli študenti mnohé kontakty 
s cudzincami, s ktorými naďalej komunikujú v cudzom (nemeckom) jazyku, 
pričom rozvíjajú a prehlbujú svoje znalosti.  

Čo sa týka prípravy na komunikáciu a rokovania so zahraničnými partnermi 
a zákazníkmi, je táto oblasť mimoriadne dôležitá a stretáva sa u poslucháčov 
s veľkým záujmom. Prekonávanie jazykových a medzikultúrnych bariér patrí 
ku kľúčovým a základným bodom v profesionálnej sfére. V obchodnom styku 
nielen s nemecky hovoriacou klientelou je prvoradá dochvíľnosť a presnosť, 
ďalej slušnosť, zdvorilosť a výber vhodného oblečenia. Príprava na rokovania 
spočíva podľa študentov v naštudovaní si zvykov a tradícií zahraničného 
obchodného partnera či zákazníka, ďalej uvádzajú potrebu poznať kultúrne 
a spoločenské pozadie krajiny, jej zvyklosti, rešpektovať ich a pôsobiť tak 
lepším a reprezentatívnejším dojmom. Dostatočnou a precíznejšou prípravou 
a dobrou informovanosťou sa možno vyhnúť zbytočným nedorozumeniam, 
komplikáciám, tréme, urážkam, chybám, rizikám, tabuizovaným témam, 
nepríjemným situáciám, nemilým prekvapeniam. 

Profesionálna príprava tak umožňuje suverénnejšie vystupovanie, vhodný 
výber štýlu komunikácie, rýchlejšiu a pohotovejšiu reakciu na otázky partnera, 
voľbu vhodnej argumentácie, čo do vysokej miery zaručuje úspech. Na 
dosiahnutie želaného výsledku pri rokovaní je potrebné prispôsobenie sa 
zvykom danej krajiny. Manažér pôsobí ako istý zástupca kultúry a nesie veľkú 
zodpovednosť za šírenie dobrého mena spoločnosti, ktorú zastupuje.  

Na ilustráciu uvádzame niekoľko názorov z radov študentov:  

„Príprava je veľmi dôležitá, nakoľko tu dochádza k stretu kultúr a čo i len 
malé gesto, slovo môže zmariť všetko úsilie. Každá kultúra rozumie pod niečím 
svoj význam, treba si teda chápanie a vnímanie ostatných kultúr dostatočne 
naštudovať“ (21- ročný študent tretieho ročníka). O dôležitosti prípravy 
z hľadiska medzikultúrnych rozdielov svedčí aj výpoveď 20-ročnej študentky 
druhého ročníka: „Jazykové rozdiely sú len viditeľná špička ľadovca celej 
kultúry.“ Pri prvých kontaktoch s potencionálnymi partnermi je „príprava 
veľmi dôležitá, lebo často sa pri rokovaniach vytvára prvý dojem, ktorý 
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determinuje ďalšie vnímanie Vás z pohľadu partnerov“ (22-ročný študent 
tretieho ročníka).  

Na záver by sme chceli citovať názor 23-ročného študenta druhého ročníka: 
„Interkultúrnu kompetenciu považujem za neoddeliteľnú časť úspešnej kariéry 
(medzinárodného) manažéra.“  

 

Záverom možno konštatovať, že táto pomerne široká (a zdôrazňujeme, že 
anonymná, teda relatívne objektívna) sonda do vnímania významu, rozsahu 
a zástoja interkultúrnej komunikácie v profesionálnej výbave manažéra 
priniesla potvrdenie toho, o čo nám pri koncipovaní a realizácii cudzojazyčného 
programu ide. Edukanti prejavujú patričnú mieru sebareflexie, pociťujú potrebu 
nadobudnutia a rozvíjania interkultúrnej zložky odbornej prípravy. Ako 
vysokoškolskému pedagógovi nám prináša na jednej strane satisfakciu, že sa 
uberáme správnym smerom, na strane druhej aj motiváciu akcentovať isté témy 
v podkladoch, uplatňovať interdisciplinárny prístup a rozvíjať jazykovo-
komunikačné zručnosti našich poslucháčov. 
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THEORIES OF ‘BACKSTAGE COGNITION’  
IN EXPRESSING ENGLISH BUSINESS UTTERANCES IN POLISH 

Dorota Chłopek 
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poland 

Článok v krátkosti vysvetľuje pojem “podvedomé poznanie” a ilustruje dva procesy 
podvedomého poznávania – konceptuálnu metaforu a konceptuálne kompozitá a to na 
príkladoch z obchodnej angličtiny a ich možných prekladov do poľštiny. Poľské 
preklady často strácajú prvky pôvodne vyjadreného “podvedomého poznania”, pretože 
nie sú vždy schopné zachovať komplexnú sémantiku anglického výrazu. Obchodné frázy 
a výrazy sú súčasťou bežného jazyka a sú kultúrne motivované. 

 

The article briefly explains the notion of ‘backstage cognition’ and illustrates two 
backstage cognition processes – conceptual metaphor and conceptual blending – with 
examples of English business utterances and their possible Polish interpretations. The 
Polish examples often lose elements of the originally expressed ‘backstage cognition’ 
reflection, since they do not always preserve the semantic component of path present in 
the English version. Business utterances are entrenched in language use and they are 
culturally motivated. 

 

Kľúčové slová: kontrast, konceptuálna metafora, konceptuálne kompozitum, podvedomé 
poznanie, obrazná schema, angličtina, poľština 

Key words: contrast, conceptual metaphor, conceptual blend, backstage cognition, 
image schema, English, Polish 

 

I. Introduction: What is ‘backstage cognition’? 

The present article attempts to point out the embodied nature of expressions 
in Business English. The feature of being embodied pertains to utterances that 
realise conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conceptual blending 
compiled into the category of theories of ‘backstage cognition’. The subject of 
theories of ‘backstage cognition’ is referred to in the introductory section. The 
second section presents a general abridged draft on the particular theories of 
‘backstage cognition’. The third section contains examples of conceptual 
metaphor and conceptual blending rendered into Polish. The article does not 
refer to conceptual metonymy because of its limited size. It attempts to present 
the complexity of bodily experience underlying utterances formulated in 
business English and the necessity to understand stretches of culture serving as 
base for the source expressions in order to render them into the Polish 
language. 

There have been different texts published in relation to conceptual metaphor 
and business English, for example written by María D. López Maestre (2000), 
Veronika Koller (2004), Éva Kovács (2006), Hanna Skorczynska Sznajder 
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(2010), Zhang Yongli (2011), Isabel Negro Alousque (2011), etc. The present 
work, however, focuses on the necessity to grasp elements of the target culture 
together with business expressions, involving ‘backstage cognition’. 

 ‘Backstage cognition’ is a term coined by Gilles Fauconnier (see 2000), it 
echoes Erving. E. Goffman, who was a sociologist and writer. Gilles 
Fauconnier is a cognitive linguist. Theories of ‘backstage cognition’ are set in 
cognitive science. Cognitive science is “the scientific study of cognition, 
including elements of the traditional disciplines of philosophy, psychology, 
semantics, and linguistics, together with artificial intelligence and computer 
science” (see: http://www.thefreedictionary.com). Cognitive linguistics 
emerged in the 1980´s as a “school of linguistics and cognitive science” (Evans, 
2007, 22). That methodological trend places “central importance on the role 
of meaning, conceptual processes and embodied experience in the study of 
language and the mind and the way in which they intersect” (Evans, 2007, 22). 
‘Backstage cognition’ applies to “the observation that much of what goes on in 
the construction of meaning occurs ‘behind the scenes’ ” (Evans, 2007, 8- 9). 
The so called ‘theories of backstage cognition’ are “Conceptual Metaphor 
Theory, Mental Spaces Theory, and Conceptual Blending Theory […]” (Evans, 
2009, 54). They are realised by plentiful business expressions in the English 
language. 

 

II. Selected theories of ‘backstage cognition’ in a nutshell 

Metaphorisation comprises not only lexis, but also grammar (see e.g. idem), 
constituting continuum within language and between language and human 
conceptual system (see Lakoff, Johnson 1980, 2003). Therefore, metaphor is 
a device of thinking. Hence, it was labelled ‘conceptual metaphor’ (see idem). 
The theory of conceptual blends was formulated by Gilles Fauconnier and 
Mark Turner (e.g. 2002). The theory of mental spaces adds substance to the 
theory of conceptual metaphor and the theory of conceptual blends. 

 

2.1 Conceptual Metaphor Theory in a nutshell 

David Punter argues that “[…] the processes of metaphor are everywhere at 
work in language” (Punter, 2007, 3). 

 

2.1.1. Schematic structure in conceptual metaphor 

According to Conceptual Metaphor Theory (1980, 2003), “conceptual 
structure is organised by cross-domain mappings or correspondences between 
conceptual domains” (idem, p. 35). ‘Domain’ was related to conceptual 
structure as a conceptual entity in Cognitive Grammar. It is a coherent 
knowledge structure with any level of complexity or organisation (see idem). 
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A domain can constitute a concept or a semantic frame, for example, “linguistic 
terms such as ‘hot’, ‘cold’, and ‘lukewarm’ relate to different kinds of lexical 
concept which can only be fully characterised with respect to the domain of 
TEMPERATURE” (idem). 

Conceptual metaphors “map structure from a source domain to a target 
domain” (Evans – Green, 2007, 296), not vice versa. For example, while LOVE 
can be conceptualised in terms of JOURNEYS, JOURNEYS are not understood in 
terms of LOVE (idem, 296-297). 

 

2.1.2. Types of conceptual metaphor 

Lakoff and Johnson divide conceptual metaphor into orientational 
metaphors, ontological metaphors, and container metaphors. 

The researchers present orientational metaphors, for example, HAPPY IS 
UP; SAD IS DOWN (Lakoff – Johnson, 2003, 15), as giving a concept a spatial 
orientation (idem, p. 14), for example referring to the headline “Coca-Cola 
already in high spirits as it turns down Foster’s business”1. 

Ontological metaphors are “ways of viewing events, activities, emotions, 
ideas, etc., as entities and substances” (idem, 25), for example viewing 
inflation as an entity in the title “Consumers sulk as inflation devours their 
stagnant income”2, where inflation is personified. 

 Container metaphors are based on the idea that “Each of us is 
a container, with a bounding surface and an in-out orientation. We project our 
own in-out orientation onto other physical objects that are bounded by 
surfaces. Thus we also view them as containers with an inside and an outside.” 
(Lakoff – Johnson, 2003, 29). 

What is common to those three types of conceptual metaphors is aiming in 
one direction: mapping structure from a source domain to a target domain. 

 

2.2 Theory of Conceptual Blends in a nutshell 

Conceptual Blending Theory or Blending Theory is related to Mental 
Spaces Theory (Fauconnier, 1994). “Mental spaces are regions of conceptual 
space that contain specific kinds of information. They are constructed on the 
basis of generalized linguistic, pragmatic and cultural strategies for recruiting 

                                                           
1 Harper, Jane (6.3.2012). “Coca-Cola already in high spirits as it turns down Foster’s business.” In: 
Herald Sun. At: [URL: http://www.news.com.au/business/coca-cola-already-in-high-spirits-as-it-
turns-down-fosters-business/story-e6frfm1i-1226290048856]. 
2 Cohan, Peter (6.3.2012). “Consumers sulk as inflation devours their stagnant income.” In: Daily 
Finance. At: [URL: http://www.bloggingstocks.com/2008/05/30/consumers-sulk-as-inflation-
devours-their-stagnant-income/]. 
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information” (Evans, 2007, 134). They are constructed ‘online’, in the moment 
of speaking or thinking (see idem). Conceptual metaphor adds content and 
structure to Mental Spaces Theory presented by Gilles Fauconnier (see 1994). 
The content is the ‘theoretical sophistication’ (see Evans – Green, 2007, 400) of 
that theory, like novel metaphors, such as this example: “That surgeon is 
a butcher” (see Evans – Green, 2007, 401), with negative assessment of the 
skill of the surgeon received on the basis of mapping of the source structure, 
butcher, onto the target structure, surgeon. The former, however, does not 
invoke negative associations, being a butcher requires considerable expertise 
and skill, etc. (idem, 402). 

The answer to the question concerning the origin of the new meaning is 
provided by Blending Theory. It assumes that there is emergent structure 
participating in the construction of meaning. According to Gilles Fauconnier 
and Mark Turner, meaning construction involves building an integration 
network, which “[…] involves setting up mental spaces, matching across 
spaces, projecting selectively to a blend, locating shared structures, projecting 
backwards to inputs, recruiting new structure to the inputs or the blend, and 
running various operations in the blend itself” (Fauconnier – Turner, 2003, 44). 

A basic diagram of a conceptual blend (see idem, 46) has the generic space 
comprising abstract information that is common to both input spaces, which 
have structure projected to the blended space resulting from conceptual 
integration and giving rise to emergent structure (see Evans, 2007, 11-112). 
“Each input space is a mental space structured with respect to the principles 
developed in Mental Spaces Theory” (idem, 112). 

The so called ‘theories of backstage cognition’, i.e. Conceptual Metaphor 
Theory, Mental Spaces Theory, and Conceptual Blending Theory are inter-
related. A general abridged case study presented in the third section illustrates 
how selected ‘theories of backstage cognition’ affect English business 
expressions and what effect they bear upon their Polish interpretations. 

 

III. Examples of English business expressions in comparison to Polish 

The emphasis is put upon ‘backstage cognition’ or conceptualisation 
processes that participate in meaning construction (Evans, 2007, 8-9), 
employed in understanding English business utterances and translating them 
into Polish. First, examples of English utterances implementing conceptual 
metaphor are shown with possible Polish versions, then selected examples of 
English sentences that reflect processes of conceptual blending are presented 
together with their possible Polish versions. Subsequently, general conclusions 
are drawn. 
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The example utterances were written in inverted commas in the Goggle 
search engine, thus unrelated cases were generally not taken into consideration 
in the approximate results. 

 
3.1 Conceptual metaphor in English business utterances and possible 

Polish versions 

This subsection has examples of utterances expressing conceptual 
metaphors. It should be emphasised that metaphorical structure of the basic 
concepts in a given culture corresponds to the basic values in the culture (see 
Lakoff – Johnson, 2003, 22). 

 

3.1.1 English expressions with the orientational metaphor compared to 
Polish 

Some cultural values in the given society are coherent with the “UP-DOWN 
spatialization metaphors” (see idem), for example Your status should be higher 
in the future “is coherent with HIGH STATUS IS UP and THE FUTURE IS UP” 
(idem). Below there are two example English sentences that express different 
orientational metaphors and their possible Polish translations done by the 
Google translator. Some of them have been modified. 

The English expression “on top of the situation”, implying control over the 
referent entity (see idem, 15), has around 149,000,000 results (at around five 
o’clock on the 25th May, 2012), the Polish literal translation “na szczycie 
sytuacji” has only 15 results to date. The sentence “Take some action to prevent 
further damage and to show that you’re on top of the situation”3 has the 
following Polish interpretation offered by the Google translator: “Podjąć4 
pewne działania, aby zapobiec dalszym szkodom i pokazać, że jesteś na górze 
sytuacji”, with the expression “na górze sytuacji”, which has 28 Google search 
results to date. 

The English simple sentence “He is under my control” (Lakoff – Johnson, 
2003, 15) has around 56,400 Google search results to date. The Google 
translator renders it as “On jest pod moją kontrolą”, which is a grammatically 
correct Polish version. Nevertheless, “On jest pod moją kontrolą” has only 
7 Google search results to date. 

 

                                                           
3 The Pragmatic Bookshelf: Software Entropy. At [URL: http://pragprog.com/the-pragmatic-
programmer/extracts/software-entropy]. 
4 Instead of the infinitive verb Podjąć, the imperative verbs Podejmij or Podejmijcie should be 
used. 
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3.1.2 English expressions with the ontological metaphor compared to 
Polish 

The two following sentences present inflation and businesses as entities:  

The sentence “Inflation is creeping in”5 has around 5,660 results, whereas its 
grammatically modified version of the Google translation “Pełzająca inflacja” – 
Eng. “Creeping inflation” – has around 351 Google search results to date. 

The sentence “Businesses are holding back”6 has around 34,700 results. The 
translation done by the Google translator “Firmy hamują”, which is expressed 
in correct Polish, has around 3,720 results to date. The verb hamuje (3rd person 
singular) has around 2,410,000 results, more than the verb hamują (3rd person 
plural), which has around 785,000 results. Hence, the verb itself has a relatively 
high frequency of occurrence, however, lower to the English expression hold 
back, which has around 23,800,000 results to date. 

 

3.1.3 English expressions with the container metaphor compared to Polish 

As physical beings, we perceive ourselves and “other physical objects that 
are bounded by surfaces” (Lakoff – Johnson, 2003, 29) as containers, we also 
view “our visual field as a container” (idem, 30), we conceptualise “events, 
actions, activities, and states” as containers (see idem, pp. 30-32), as in the 
following examples: 

The question “Are you in the right job?”7 has around 386,000 Google 
search results. A grammatically modified literal Google translation into Polish 
is “Czy jesteś we właściwej pracy?”. It has only 1 result to date. Another 
version, closer to the original, is “Czy masz odpowiednią pracę?” – Eng. “Do 
you have a suitable job” – with 9 results. The question “Czy lubisz swoją 
pracę?” – Eng. “Do you like your job” – has around 63,900 results. It does not, 
however, trigger any container image schema in relation to the word praca – 
Eng. “job”. 

The sentence “He is out of work” has around 1,080,000 search results, its 
Polish version delivered by the Google translator “On jest bez pracy” – Eng. He 
is without a job” – has 34 results. Another version, “On jest bezrobotny” – Eng. 
“He is unemployed” – has 90 results to date. The null subject utterance “Jest 
bezrobotny” has 83,600 Google search results, but the null subject sentence 
“Jest bez pracy” has around 807,000 results to date. 

                                                           
5 Dolan, Ed (18.5.2012). “Inflation is Quiet, So Why are People Still Feeling its Pain?” In: 
EconoMonitor: Ed Dolan’s Econ Blog. At [URL: http://www.economonitor.com/dolanecon/ 
2012/05/18/inflation-is-quiet-so-why-are-people-still-feeling-its-pain/]. 
6 Dolan, Ed (18.5.2012). “Inflation is Quiet, So Why are People Still Feeling its Pain?...”, idem. 
7 “Are you in the right job?” In: The Guardian. (9.8.2003) At [URL: http://www.guardian.co. 
uk/money/2003/aug/09/workandcareers.jobsandmoney1]. 
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3.2 Conceptual blends in English business utterances and their possible 
Polish versions 

A blogger, Santel Phin, presents a story entitled “Veasna Hash: Love And 
Stock Exchange Are The Same”8. “Love and stock exchange are the same” is a 
conceptual blend. 

The reason why it is understood through conceptual blending is explained 
by the author of the blog: “[…] Love Market and Stock Market are the same, 
we need to put some investment in it in order to benefit from this market”9. The 
Google translator’s version “Miłość i giełda są takie same” is equivalent to the 
original sentence. The frequency of occurrence of utterances expressing 
conceptual blends is random, depending on the entrenchment of use of the 
given expression. The sentence “Love and stock exchange are the same” has 
only 9 Google search results, its Polish version does not have any. They are not 
entrenched in both languages, respectively. Therefore, a Polish recipient of the 
original information has to understand the blended space in both languages, 
respectively. He or she must have background knowledge on love, marriage, 
the reasons to get married in different cultures around the world and how stock 
exchange works in the given cultural setting. Generally, knowledge of culture is 
necessary to read impromptu expressions. Knowledge of the foreign language 
is not sufficient when it comes to reading conceptual blends. 

Formal blends, such as the XYZ constructions (see Fauconnier – Turner, 
2003, 145-147), for example the proverb “Necessity is the mother of 
invention”10, involve XYZ ‘mapping scheme’ (see idem, 147): X (necessity) 
“in the first input is the counterpart of Y” (mother) “in the second, Z” 
(invention) “in the first input is the counterpart of some unmentioned W in the 
second input. A suitable but unspecified Y-W relationship” (mother-W) “is to be 
projected to the blend and integrated there with the X and Z projections. The 
language from ‘X is the Y of Z’ directs us to this mapping scheme but does not 
indicate what we are to do with it. Constructing the meaning involves much 
more: frames, topologies, general knowledge, context, connections of identity 
and role and vital relation, and above all, blending”. (idem, 147) The blend 
“Necessity is the mother of invention” has around 671,000 Google search 
results to date. The Polish equivalent proverb “Potrzeba jest matką wynalazku” 
has around 134,000 Google search results to date. Formal blends are entrenched 
in language use. Nevertheless, impromptu blends also occur in communication, 
they reflect how people think. 

                                                           
8 Phin, Santel. Blog. Veasna Hash: Love And Stock Exchange Are The Same. At [URL: 
http://khmerbird.com/featured/veasna-hash-love-and-stock-exchange-are-the-same.html]. 
9 Phin, Santel. Blog. Veasna Hash: Love And Stock Exchange Are The Same, idem. 
10 The dictionary definition: “something that you say which means that if you want to do something 
very much you will think of a way to do it”, see [URL: http://idioms.thefreedictionary.com/ 
Necessity+is+the+mother+of+invention]. 
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IV. Conclusions 

It should be emphasised that contrastive analysis merely based on the 
frequency of occurrence of a given business expression is risky because the 
English language assumes different varieties, registers – varieties connected 
with different situations and objectives – and dialects – relating to different 
communities of speakers (see Biber et al. 2007: 15). Dialects fall into two 
categories: geographic or regional dialects and social dialects (see idem, p. 17). 
“Regional dialects, like registers, can be considered at many different levels of 
specificity. At the highest level, we can distinguish among national varieties of 
English […]” (idem). Polish is spoken within the limits of one national 
community and numerous Polish diasporas all over the world. These, however, 
do not constitute separate nations. Therefore, the English language has 
a potential to massively outnumber the Polish language with the Google search 
results for the given linguistic expression. Nevertheless, the following 
conclusions are formulated on the basis of the search results, since the English 
results significantly dwarf the Polish Google search results. 

(1) The English orientational metaphors, for example, the English expression 
“on top of the situation” has around 149,000,000 Google search results, the 
Polish literal translation “na szczycie sytuacji” has only 15 results to date. 
The ratio of 149,000,000 to 15 cannot be subjected to the numerous 
varieties of the English language. The reason can be explained by 
interdisciplinary research, together with a linguistic approach characterised 
by intensive interests in relations between language and culturally-social 
and cognitive aspects, which predispose to the language functioning and 
emerge out of it (see Wysoczański 2005: 13). 

(2) The English phrasal verb hold back, which triggers a spatial situation with 
a trajectory of movement, has high frequency of occurrence in utterances 
expressing the ontological metaphor related to business expressions. The 
Polish language has the main verb hamować, which does not evoke a route 
of movement with an additional element, named ‘satellite’ (see Talmy e.g. 
1985). It implies the ‘path of motion’ (see idem) with its verb root. Polish 
does not always correspond to English syntactically when it comes to 
expressing ideas by means of the semantic component of ‘path’ in the 
English language. 

(3) A similar issue relates to expressions reflecting the container metaphor, for 
example “He is out of work” has around 1,080,000 Google search results 
and a Polish version with the highest Google search result “Jest bez pracy” 
has around 807,000 results to date. The Polish expression does not evoke 
a spatial configuration with ‘path’. The utterance that expresses a spatial 
situation “Jest poza pracą” does not relate to the state of being 
unemployed, for example “Mam pracownika, który sprawia sporo 
problemów. Jest on osobą, która nie wykonuje wszystkich wyznaczonych 
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mu zadań, dość często jest poza pracą w godzinach pracy, […]”11 – Eng. 
I have a problematic employee. He does not do all assigned tasks, he is not 

often at work during the time when he should be working. There are 
situations expressed in English by ‘path utterances’ that are rendered into 
Polish without the semantic component of path. 

(4) English utterances expressing conceptual blends, impromptu or formal, 
require general and specialist knowledge, supported with understanding 
cultural and social patterns and skills of conceptual integration, apart from 
the knowledge of a given foreign language. 
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Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) 

 

LINGVISTICKÉ ASPEKTY RODOVEJ (NE)ROVNOSTI 

Eva Bútorová  
Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre, SR 

Jazyk ako nástroj verbálnej komunikácie je jedným z najvýznamnejších atribútov každej 
kultúry. Je hlavným nástrojom socializácie človeka, tzn. jeho formovania a integrácie do 
spoločnosti, odráža spoločenské usporiadanie a zároveň sa podieľa na jeho kreovaní 
a reprodukcii. V priebehu procesu socializácie sa buduje i naša rodová identita a jazyk 
je jedným z nástrojov jej formovania. Ak hovoríme o rodovej (ne)rovnosti1, nemožno sa 
vyhnúť ani jazykovým aspektom tejto problematiky. V príspevku sa zameriame na tie 
zákonitosti slovenského jazyka a výrazové prostriedky verbálnej komunikácie, ktoré sa 
javia v diskurze o rodovej (ne)korektnosti verbálnej komunikácii ako kľúčové. 

 

Linguistic aspects of gender (un)equality. Language, as the verbal component of 
communication, is one of the most important attributes of every culture. It serves as the 
main tool in the socialization process of an individual and his integration in the society, 
it also reflects social structure patterns while, at the same time, contributes to its further 
shaping and reproduction. The socialization process is also where the gender identity is 
being formed. Language, in this regard, becomes one of the ways how this sort of 
identity is being built. When discussing gender un(equality), we can hardly avoid 
considering language aspects of the topic. Therefore, in this work we will focus on the 
specifics of Slovak language as well as other relevant means of expression, which 
resonate in the context of gender (un)correctness in the verbal communication and 
would be identified as the key factors. 

 

Kľúčové slová: kultúra, jazyk, sexizmus v jazyku, rod, genderlektiká. 

Keywords: culture, language, sexism in language, gender, genderlects. 

 

Jazyk je systém znakov, ktorý slúži k verbálnej komunikácii ľudí a ako 
jeden z najvýznamnejších nástrojov socializácie človeka sa výraznou mierou 
podieľa na vytváraní rodovej2 identity. Vzťah (stereotypných) rodových rolí 

                                                           
1 Rodová rovnosť/nerovnosť neznamená, že ženy a muži by mali byť rovnakí, ale že ich práva, 
povinnosti a možnosti budú rovnaké a ich odlišné potreby a správanie budú zohľadňované a 
hodnotené ako rovnocenné. 
2Výraz rod/gender (kultúrna veličina) môžeme charakterizovať ako pojem antropologicko-
kultúrneho charakteru, ktorý sa snaží uchopiť všeobecné vlastnosti, zákonitosti správania sa, 
spôsoby konania a myslenia pripisované mužom a ženám ako výsledok ich historicko-
kultúrneho bádania. Na rozdiel od pohlavia (biologická veličina), ktoré je od počiatku 
prirodzene dané a nemenné, sa rod môže v rozdielnych kultúrach prejavovať odlišne ako zrkadlo 
stupňa vývoja sociálnych vzťahov medzi mužmi a ženami.  
Vzhľadom na to, že v slovenskom jazyku prevládajú lingvistické konotácie pojmu rod, sa 
v žargóne spoločenského diskurzu pojednávajúcom o rodovej rovnosti presadilo používanie jeho 
anglického prekladu – gender. 
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a jazyka opisuje a reflektuje feministická lingvistika. Bádatelia tohto odvetvia 
lingvistiky sa venujú analýzam konverzačných štýlov, úlohe jazyka pri 
budovaní osobnosti, výskumu mechanizmov presadzovania moci 
prostredníctvom jazyka a pod. Do lingvistického diskurzu prinášajú rad nových 
pojmov, spomedzi ktorých najpertraktovanejšími sú: 

Sexizmus v jazyku3 – je zastrešujúcim označením pre rôzne formy 
diskriminácie v jazyku na základe pohlavia (žien sa tento fenomén dotýka viac 
ako mužov). Pre ilustráciu uvedieme tie, ktorých výskyt je najfrekventovanejší.  

Generické (nepríznakové) maskulínum – ide o používanie mužského rodu 
ako rodu referenčného (zastupujúceho, nadradeného) v prípadoch, keď sa jedná 
o obe pohlavia. Uvedieme príklad z marketingovej praxe: Inzeráty v rubrike 
zamestnanie, ktorých cieľovou skupinou sú prioritne ženy, svoju podmienku 
vzťahujúcu sa na pohlavie uchádzača spravidla formulujú adresne ženám, kým 
v inzerátoch, ktoré svojho adresáta oslovujú generickým maskulínom, síce nie 
je prítomná explicitná preferencia žiadneho pohlavia, ale predsa evokujú 
záujem o spätnú väzbu z radov mužov. 

Štruktúrna lingvistika hovorí, že maskulína majú rodovo špecifickú i rodovo 
neutrálnu (generickú) funkciu, z čoho logicky vyplýva zástupná funkcia 
generického maskulína za obe pohlavia. Podľa českej feministickej lingvistky 
Jany Valdrovej (In Vrbová, feminismus.cz, 2006, [online]) však generické 
maskulínum už obe pohlavia nezastupuje a bráni zrovnoprávneniu žien v 
jazyku. Na vzorke 50-tich respondentov vykonala asociačné testy 50-tich 
názvov osôb podľa povolaní, funkcií a sociálnych vzťahov. Z výsledkov 
vyplynulo, že niektoré maskulína fungujú genericky, t.j. respondenti ich 
skutočne spájali s obrazom muža aj ženy: študent, uchádzač, divák, poslucháč, 
volič, dôchodca atď. Čím vyššia však bola spoločenská a ekonomická prestíž 
danej funkcie či profesie, tým viac opýtaných (až 70 – 80 %) ju spájalo s 
obrazom muža. Napríklad substantíva: právnik, poslanec, kandidát, vlastník, 
šéf, expert, predseda. 

Výskumy feministickej lingvistiky opierajúce sa viac o sociologické a 
psychologické aspekty poukazujú aj na to, že ľudia sú pri percepcii objektívnej 
reality ovplyvnení jazykovými štruktúrami a prostredníctvom uprednostňovania 
maskulín sa posilňujú aj tendencie uprednostňovať zastúpenie žien mužmi 
v spoločnosti. J. Valdrová v ďalšom zo svojich výskumov podrobila analýze 
tisícky novinových nadpisov z najčítanejších českých denníkov a zistila, že: 
„Nepřítomnost ženských tvarů v nich byla pravidlem. Jako by se společenské, 
kulturní a politické dění odehrávalo téměř bez účasti žen (...) nadužívání 
generického maskulina podle mého přesvědčení nevhodně konzervuje obraz 
muže v roli výlučného tvůrce hodnot na úkor ženského společenského přínosu. 

                                                           
3 Termín sexizmus bol vytvorený v roku 1968 v článku Freedom for Movement Girls – Now za 
účelom deskripcie rôznych foriem, akými muži uplatňujú svoju moc voči ženám. 
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Nadväzujúc na Sapir-Whorfovu hypotézu – podľa ktorej je poňatie reálneho 
sveta založené na jazykových zvyklostiach konkrétnej komunity a tie potom 
predurčujú jej interpretáciu reality – s istou dávkou zveličenia hovorí, že: „to, 
čo nie je pomenované, akoby pre nás neexistovalo“ (translide.cz, 2002, 
[online]). 

Na obhajobu používania generického maskulína sa často uvádza 
argument, že nemá za cieľ nikoho diskriminovať, ale využíva sa len v záujme 
časovej úspornosti a prehľadnosti textu. 

Prechyľovanie – je odvodzovanie ženských (vlastných i všeobecných) 
podstatných mien od mužských. Je integrálnou súčasťou nášho gramatického 
systému a otázka prechyľovania ženských priezvisk predstavuje iba jednu 
z kategórií tohto pravidla. Nariaďujú ho Pravidlá slovenského pravopisu (PSP), 
ktoré treba podľa Zákona o štátnom jazyku, až na niektoré výnimky (pripúšťa 
sa napr. ženské priezvisko bez koncovky u žien s inou národnosťou), 
dodržiavať. 

Námietky proti prechyľovaniu ženských priezvisk sa sústreďujú 
výhradne na jeden druh tejto gramatickej operácie, a to na odvodzovanie 
príponou -ová. Podstata tohto „nedorozumenia“ spočíva v tom, že sa tu 
„privlastňovanie“ (posesivita) ako jazyková kategória „zámerne“ stotožňuje so 
vzťahom vlastníctva či majetníctva v reálnom svete. PSP jeho potrebu 
odôvodňujú argumentom, že slovenčina je flektívnym (ohybným) jazykom, 
preto nepripúšťa neprechýlene podoby ženských priezvisk, ktorých 
nesklonnosť spôsobuje šum v komunikácii. 

S. de Beauvoirová (1968) tvrdí, že predstava sveta i svet sám je výtvor 
mužov, z čoho vyplýva, že všetky jeho súčasti sú vytvorené mužmi a sú v ich 
službách. Z tohto pohľadu je jazyk ako jeden zo stavebných zložiek kultúry 
nositeľom genderovej vyhranenosti s dominanciou mužského princípu. 
V explicitnej forme to môžeme demonštrovať na príklade z anglického jazyka, 
v ktorom slovo man má dva významy: muž a človek. Anglické slovo woman 
(žena) je vytvorené zo slovotvorného základu man pridaním predpony wo-. 
Podobnú paralelu nachádzame aj v Biblii. V časti knihe Zrodenia (Genesis), 
v ktorej je opisované stvorenie ženy z mužovho rebra a je jej priradené 
označenie mužena. 

Dokonca aj v zákonitostiach jazykového systému sa dá identifikovať 
podoba reprezentácie rodu. Je možné porovnať, ako jednotlivé jazyky vyjadrujú 
rod – jazyky s mužským a ženským rodom (gender languages), resp. ako 
v iných jazykoch toto rozlíšenie absentuje – jazyky bez gramatického rodu 
(non-gender languages). Ale pozor, jazyk bez gramatického rodu sa nesmie 
zamieňať s tzv. rodovo neutrálnym jazykom (gender-neutral language) – 
jedného z nástrojov koncepcie odstraňovania rodovej a pohlavnej nerovnosti, 
ktorý je stavaný do protikladu k sexistickému v jazyku. Používanie (zavedenie) 
rodovo citlivého jazyka je taktiež jedným z hlavných nástrojov gender 
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mainstreemingu4 ako prístupu na odstraňovanie rodovej nerovnosti 
v spoločnosti. 

Niektorí výskumníci odvodzujú od zákonitosti platných v jazykových 
systémoch intenzitu tendencií docieliť rodovú rovnosť v praxi. Jan Průcha 
(2004, 147) uvádza v súvislosti s Fínskom a fínštinou zaujímavé skutočnosti, 
a to, že fínsky jazyk nevyjadruje rodové rozdiely, a zároveň táto krajina ako 
prvá v Európe zaviedla volebné právo žien, ktoré majú dnes výrazné zastúpenie 
vo vláde (skoro 50%) a v parlamente (skoro 40%). 

Výskum Geerta Hofstedeho ukázal, že na základe toho, ako sa zúčastnení 
vyjadrili k určitým životným cieľom v profesijnej oblasti – uznanie, spolupráca, 
kariérny vzostup a pod. – sa medzi ženami a mužmi vyskytujú veľké rozdiely. 
Muži kládli veľký dôraz na kariérne ciele, ženy skôr na dobré pracovné vzťahy 
(In Průcha, 2004, 146). 

Americká lingvistka Deborah Tannenová (1994) a mnoho ďalších 
tvrdí, že ženy a muži patria k odlišným jazykovým spoločenstvám, majú 
rozdielny štýl komunikácie a odlišné ciele komunikácie. Ide o tzv. 
genderlektiká (genderlects). Podobne ako hovoria ľudia rôznych kultúr 
rôznymi dialektmi, hovoria ženy a muži rôznymi genderlektami. Teóriu 
genderlektík však mnoho feministických lingvistiek a lingvistov neuznáva, 
pretože si uvedomujú aj iné aspekty formujúce vyjadrovanie. Samozrejme, 
okrem rodu, prejav ovplyvňujú a odrážajú sa v ňom konkrétne biologické a 
sociálne determinanty či už sú to kultúrne špecifiká, sociálne postavenie atď. 

Z výskumu genderových implikácií jazyka v posledných desaťročiach 
vyplýva, že: 

• V čisto ženských skupinách rozprávajú ženy skutočne viac ako muži 
v čisto mužských skupinách, ale v rozhovoroch rodovo zmiešaných 
spoločností väčšiu časť rozhovoru vedú muži. 

• Muži častejšie vstupujú ženám do reči a menia témy rozhovorov tak, 
aby vyhovovali ich záujmom. 

• Keď hovorí muž, venujú mu zástupcovia oboch pohlaví väčšiu 
pozornosť, ako keď hovorí žena. (McConnell-Ginet, 1989, In Curran – 
Renzetti, 2005); 

• Muži sú menej ochotní vypočuť si ženy, než ženy mužov. 

                                                           
4 Pojem gender mainstreaming sa po prvýkrát objavil v medzinárodnom kontexte na III. svetovej 
konferencii OSN o ženách (Nairobi 1985) v diskusii Komisie OSN pre postavenie žien (CSW) o 
úlohe žien v spoločnosti. Definícia vypracovaná skupinou expertov a expertiek Rady Európy 
(1998) zohľadňuje komplexnosť a mnohorozmernosť tohto pojmu: Uplatňovanie rodového 
hľadiska (gender mainstreaming) je (re)organizácia, zlepšenie, rozvoj a vyhodnocovanie 
politických procesov takým spôsobom, ktorý včleňuje rodovú rovnosť do všetkých opatrení na 
všetkých úrovniach (Bratislava, 2002).  
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• Príčina spočíva podľa Tannenovej v tom, že načúvanie stavia človeka 
do pozície podriadeného, kým rozprávanie do pozície nadriadeného. (In 
DeVito, 2008); 

• Muži si nárokujú na väčší priestor, často vstupujú do osobnej zóny 
ženy. (Henleyet al., 1985, In Curran – Renzetti, 2005); 

• Muži a ženy i odlišným spôsobom načúvajú tomu druhému. Žena má 
tendenciu používať viac pozitívnych signálov, ako sú citoslovcia, 
prikyvovanie a úsmevy. V porovnaní s mužmi sa ženy sústredia na 
udržanie zrakového kontaktu, kým muži majú sklon rozhliadať sa po 
okolí (Brownell, 2006, In DeVito, 2008). 

Rodová príslušnosť a rodová identita predstavujú kultúrne veličiny a jazyk 
ako jeden z prejavov kultúry významne prispieva k ich formovaniu. Niektoré 
kultúrou vpísané a následne reprodukované príznačnosti konkrétnych 
jazykových systémov v sebe obsahujú vnímané negatívne nuansy, 
eliminovaním ktorých sa môže vytvoriť priestor pre účinnejšie odstraňovanie 
prejavov rodovej nerovnosti v spoločnostiach. Snaha o dosiahnutie rodovej 
rovnosti je dôležitým cieľom vyspelého sveta, kedy každá spoločnosť v rámci 
vlastného kontextu reaguje aj na potreby jazyka. V podmienkach slovenského 
jazyka, ktorý je rodovo príznačný, sa môže ako účinné ukázať zavedenie 
používania rodovo citlivého jazyka postupne do všetkých oblastí 
spoločenského života.  
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ARGUMENTAČNOSŤ A KOREKTNÉ ARGUMENTY  
V JAZYKU POLITICKÉHO DISKURZU 
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V príspevku sa zaoberáme argumentačnosťou ako fundamentálnou vlastnosťou jazyka 
politického diskurzu. Priblíženie výstavby argumentačnej jednotky tvorí východisko 
k diferenciácii argumentov na racionálne tvrdenia podložené argumentmi a tvrdenia 
s logickými chybami a falošnými argumentmi. Analyzujúc racionálne tvrdenia podložené 
argumentmi, približujeme ich používanie v aktuálnom slovenskom politickom diskurze. 
Na záver odpovedáme na otázku, prečo politickí komunikanti často siahajú po 
tvrdeniach s logickými chybami a falošnými argumentmi a prečo ich recipienti 
akceptujú.    

 

In the contribution we deal with the attributes of arguments which are characteristic for 
the language of the political discourse. Approaching the construction of the unit of an 
argument  creates the ground for distinguishing the following types: racional statements 
supported by arguments and arguments with logical errors and false arguments. By 
analysing rational statements supported by arguments we give the insight into their use 
in the current Slovak political discourse. In conclusion, we respond to the question why 
members of the political communication use statements with logical errors and false 
arguments and why they are  accepted by recipients. 

 

Kľúčové slová: argumentácia, argumentačnosť, entymematické usudzovanie, logický 
sylogizmus, politický diskurz, pragmatickologický sylogizmus, racionálne tvrdenia 
podložené argumentmi  

Keywords: argumentation, attributes of arguments, entymematic deducing, logical 
sylogism, political discourse, pragatical-logical sylogism, racional statements supported 
by arguments 

 

Úlohou politických komunikantov je prostredníctvom svojich komunikátov 
zapôsobiť na recipientov a vyvolať u nich kladnú reakciu na obsah politického 
posolstva, resp. vyvolať sympatie k osobe, ktorá je jeho pôvodcom. Ak má 
komunikát v politickom diskurze plniť svoje funkcie, musí byť nositeľom 
istých vlastností.  

Za fundamentálne vlastnosti komunikátov v politickom diskurze 
považujeme persuazívnosť (dôležitá je problematika diferenciácie 
persuazívnosti a manipulatívnosti), argumentačnosť, propagandistickosť, 
apelatívnosť. Tieto vlastnosti nemožno, prirodzene, mechanickým spôsobom 
izolovať. Vzájomne sa prelínajú a konkrétna podoba jazyka politického 
diskurzu je vždy výslednicou pôsobenia viacerých vektorov, ktoré uvedené 
vlastnosti vytvárajú.  
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Argumentačnosť ako vlastnosť komunikátov v rámci politického diskurzu 
stojí v komplementárnom postavení k persuazívnosti. Argumentácia je totiž 
postup, ktorý napomáha persuazívnosť a prispieva k persuazívnosti 
komunikátu. Ide o taký „druh explikácie, výkladu, v ktorom sa vo vzťahoch 
a súvislostiach uvádzajú prvky, ktoré sú spochybniteľné, preto je potrebné ich 
objasnenie, odôvodnenie a dokazovanie alebo vyvracanie“ (Slančová, 2001, 
160). 

Z pohľadu novej rétoriky chápeme argumentáciu (aj v politickom diskurze) 
ako súčasť komunikačného procesu, ako zložku diskurzu, ktorý je realizovaný 
prirodzeným jazykom, ktorého podstatou je vágnosť a významová 
ambivalencia (o týchto javoch pozri napr. prácu Ludwiga Wittgensteina 
Filozofické skúmania). Argumentovať znamená v priebehu komunikácie 
zdôvodňovať pravdivosť istého tvrdenia, ospravedlňovať určitý názor alebo 
konanie, resp. vyvracať tvrdenia. Cieľom argumentácie je tematizácia 
konfliktných názorov na riešenie problému. Niekedy táto tematizácia spočíva 
vo vyhrotení opačných stanovísk (napr. v období pred voľbami, keď sa chcú 
jednotliví politici, resp. politické subjekty od seba výrazne odlíšiť, aby pred 
verejnosťou vystupovali ako individualizované, neopakovateľné a jedinečné 
entity, ako „jediní“ reprezentanti určitého programu a hodnotového spektra), 
inokedy ide o prejav úsilia o dosiahnutie konsenzu (situácia sa náhle mení po 
voľbách, keď si strany, ktoré boli pred voľbami v antagonistickom vzťahu, 
hľadajú povolebných partnerov, a to aj z radov tých subjektov, voči ktorým sa 
pred voľbami vymedzovali negatívne) (bližšie pozri Kraus, 2003, 31n).  

Argumentačný komunikát je súčasťou komplexného procesu, do ktorého 
patrí (porov. Slančová, 2001, 166): 

a) komplex argumentačných komunikátov – v politickom diskurze môže ísť 
napríklad o predvolebnú kampaň, širšiu diskusiu o návrhu zákona – 
napríklad o zákone o interrupciách, o zákone o preukazovaní pôvodu 
majetku a pod., 

b) argumentačný komunikát – jeden konkrétny komunikát, napríklad prejav 
politického komunikanta na predvolebnom zhromaždení, vystúpenie 
politického komunikanta/poslanca na parlamentnej schôdzi, prejav 
politického komunikanta na zhromaždení/zjazde/sneme politického 
subjektu a pod., 

c) argumentačná jednotka – logická výstavba argumentu, v ktorej sú 
relevantné tri základné súčasti – téza, argumentácia, zhrňujúce tvrdenie. 

• Téza je „obsahom, informáciou či myšlienkou“ (Šuša, 2006, 132), je 
to sformulovaná myšlienka, ktorú treba dokázať (ak k nej má politický 
komunikant afirmatívny postoj) alebo vyvrátiť (ak s ňou politický 
komunikant nesúhlasí). Dôležité je, aby jej formulácia bola jasná, 
výstižná, precízna, logicky správna. 
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• Argumentácia je časťou argumentačnej jednotky, v ktorej politický 
komunikant odôvodňuje, klarifikuje tvrdenie z tézy a usiluje sa 
pôsobiť (persuazívne) na recipienta tak, aby ho získal na svoju stranu. 
(Podobe a jazykovej výstavbe jednotlivých druhov argumentov 
v politickom diskurze sa podrobne venujeme v ďalšej časti tejto 
kapitoly.) Argument sa chápe ako dôvod, prečo tvrdíme, že určitá téza 
je platná, ako dôkaz podopierajúci platnosť tézy.  

• Zhrňujúce tvrdenie je záver, konklúzia, zhrnutie, riešenie vzťahu 
medzi tézou a argumentovaním. Zhrňujúce tvrdenie môže takisto 
naznačiť ďalšie možnosti riešenia. 

V kontexte politického diskurzu, no, prirodzene, nielen v tomto kontexte, 
treba mať na pamäti, že nie všetky použité argumenty môžeme nivelizovať. 
V rámci stratégie presvedčovania a manipulácie v politickom diskurze totiž 
treba odlišovať: 

a) racionálne tvrdenia podložené argumentmi a 

b) tvrdenia s logickými chybami a falošnými argumentmi (argumentačné 
chyby, nevhodnú argumentáciu, resp. argumentačné klamy).  

V ďalšej časti príspevku sa zameriame na prvú skupinu argumentov (racionálne 
tvrdenia podložené argumentmi). 

 

Racionálne tvrdenia vychádzajú z logickej definície pojmov 
a z racionálnych úsudkov. Pravdivosť racionálneho tvrdenia potvrdzujú 
racionálne úsudky, t. j. argumenty. Teraz poukážeme na to, akými spôsobmi 
politickí komunikanti najčastejšie získavajú argumenty (pozri Bartošek, 1993, 
31 – 34): 

 

A) Konštatovaním všeobecne akceptovanej, nespochybniteľnej, uznávanej 
skutočnosti. Ide o tvrdenia, ktoré netreba dokazovať, pretože vychádzajú buď 
z univerzálnej kognitívnej bázy, alebo z univerzálne akceptovanej empírie.  

Patria sem tvrdenia typu: 

„Vzdelanie má obrovský význam po každej stránke. V ekonomike je dôležitým 
faktorom zamestnanosti i zamestnateľnosti“ (J. F., prejav na Kolokviu Nadácie 
Konrada Adenauera, 11. mája 2006).  

„Každý súdny človek si musí klásť otázku, kam by sa dostala rodina, ktorá by si 
na svoje bežné každodenné potreby požičiavala za 28 %“ (M. Dz., politický 
komunikant explikuje, prečo sú pôžičky s úrokom vo výške 28 % pre štát 
nevýhodné; Dzurinda, 2002, 26). 

 „Ľudia si zvykli vyciciavať sociálny systém aj doma, aj v zahraničí“ (M. Dz., 
Slovenská televízia, 12. január 2003). 
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B) Štatistickými údajmi, ktoré pochádzajú od dôveryhodných inštitúcií 
a získavajú sa reprezentatívnymi metódami: 

„Slovenská vláda nezadlžuje svojich nadmerne svojich občanov. Svedčia o tom 
aj najnovšie štatistické údaje a prognózy Európskej komisie o vývoji verejného 
dlhu v členských krajinách Európskej únie. Slovensko je na tom výrazne lepšie 
ako priemer v menovej únii. Dlhy štátu a samospráv na Slovensku dosiahnu 
v roku 2009 32,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Je to výrazne lepší 
výsledok, než je priemer eurozóny“ (R. F., tlačová konferencia po rokovaní 
vlády SR, december 2009). 

„Podľa všetkých analýz, ktoré sú tu robené, či už domácimi, alebo 
zahraničnými inštitúciami, sa práve počas posledných dvoch rokov, počas 
vládnutia tejto vlády, zhoršuje podnikateľské prostredie“ (I. M., TV Markíza, 
1. júna 2008). 

Zaujímavý je nasledujúci výrok, v ktorom sa politický komunikant 
odvoláva na interpretáciu štatistických výsledkov výskumu, pričom autorom 
interpretácie je nadácia, ktorá nie je politickému subjektu komunikanta 
naklonená. V tomto prípade majú výsledky výskumu, ako aj ich následná 
interpretácia pre prestíž politického subjektu komunikanta oveľa väčší význam, 
majú totiž vyššiu argumentačnú silu: 

„Teraz aktuálne bol zverejnený prieskum, v ktorom sa hodnotili parametre 
konkurencieschopnosti ekonomiky, rozvoja ekonomiky, efektivity vlády. Vo 
všetkých týchto číslach oproti vlaňajšku Slovensko postúpilo... Komentoval to 
na Slovensku pravicový inštitút, ktorý skutočne nie je priaznivcom sociálno-
demokratickej vlády – Nadácia F. A. Hayeka –, a komentoval to spôsobom, že 
tieto výborné výsledky sa dajú pripísať vládnutiu súčasnej vlády“ (M. M., 
TV Markíza, 1. júna 2008). 

Domnievame sa, že štatistické/numerické údaje pochádzajúce 
z dôveryhodných zdrojov by mali byť uznávaným autoritatívnym faktom. 
V politickom diskurze sme však svedkami toho, že ani exaktné údaje nemajú 
nespochybniteľnú autoritatívnu výpovednú hodnotu. Ako eklatantný príklad 
uvádzame televíznu politickú diskusiu, ktorej témou bolo hodnotenie 
hospodárskej politiky vlády.1 Obaja politickí komunikanti v nej operovali tými 
istými údajmi, no pri argumentácii dokazovali niekedy až protichodné tézy. 

Politický komunikant M. M. tvrdil: „Teraz aktuálne bol zverejnený 
prieskum na základe stanovísk renomovaných ekonómov, podnikateľov zo 
zahraničia z vybraných päťdesiatich dvoch krajín, aj zo Slovenska, v ktorom sa 
hodnotili parametre konkurencieschopnosti ekonomiky, rozvoja ekonomiky, 
efektivity vlády. Vo všetkých týchto číslach oproti vlaňajšku Slovensko 

                                                           
1 Citované výroky odzneli v politickodiskusnej relácii TV Markíza Na telo (1. júna 2008). 
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postúpilo o niekoľko priečok, päť, šesť, desať, neviem koľko.“ Jeho oponent 
I. M. spochybňuje autoritatívnosť prieskumu, ktorého výsledok nekonvenuje 
jeho politickému subjektu: „Ja poznám, ako sa tieto rebríčky robia. A robia sa 
tak, že do aktuálnych výsledkov sa premieta vývoj s dvoj- až trojročným 
oneskorením.“  

Politickí komunikanti sa nezhodli ani na ďalšom exaktne vyčísliteľnom 
ekonomickom ukazovateli. Komunikant I. M. tvrdil: „Zase poviem konkrétnu 
vec... Dali ste si do programového vyhlásenia, že bude narastať aj miera 
náhrady... Miera náhrady klesá. Miera náhrady, podiel dôchodku priemerného 
na priemernom plate, klesá, pán M. Ak tvrdíte niečo iné, zavádzate...“ 
Komunikant M. M. toto tvrdenie spochybňuje: „To je otázka, ako sa 
porovnáva. (...) Reálne dôchodky stúpajú...“ 

Nie je našou ambíciou hodnotiť, ktorý z dvoch komunikantov argumentoval 
správne a ktorý nesprávne. (Ekonomický analytik na margo výrokov z tejto 
diskusie uviedol: Na týchto príkladoch mi teda vychádza, že vo faktických 
tvrdeniach M. M. o niečo viac zavádzal ako I. M., aj keď tých dezinformácií 
bolo na oboch stranách dosť“ /G. Š., 3. júna 2008/). Vzhľadom na tému našej 
práce však formulujeme určité všeobecné závery: 

1. Politickí komunikanti pri operovaní exaktnými štatistickými údajmi (v 
tomto prípade číslami) prispôsobujú ich výpovednú hodnotu svojim 
komunikačným zámerom a svojej argumentačnej stratégii. 

2. Recipienti bez odborného vzdelania v tej-ktorej vedeckej sfére (v tomto 
prípade v ekonómii, no môže ísť aj o právo, zdravotníctvo atď.) nemajú 
reálnu šancu zistiť, ktorý z politických komunikantov argumentuje 
správne a uvádza pravdivé tvrdenia (ak nepočítame 
s nepravdepodobnou verziou, že recipient si každé tvrdenie politického 
komunikanta overí ex post z nezávislých zdrojov).  

3. Ani exaktné údaje štatistického charakteru nepredstavujú v politickom 
diskurze nespochybniteľný, resp. aspoň univerzálne akceptovaný zdroj 
autority. 

 

C) Indukciou, pri ktorej sa z jednotlivých čiastkových tvrdení odvodzuje 
všeobecný argument. Induktívne argumenty vznikajú najčastejšie na základe 
enumerácie, analógie alebo príkladu. 

Enumerácia má za cieľ sumarizovať čo možno najviac pozitív/negatív 
istého javu. Politický komunikant napríklad na základe popisu univerzálnych 
výhod eura presviedča recipientov, že nová mena bude výhodná aj pre 
Slovenskú republiku. Vychádza pritom z doterajších skúseností krajín, ktoré 
zaviedli euro, pričom tieto skúsenosti a priori aplikuje aj na podmienky SR: 
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„Euro odstráni náklady na výmenu korún na euro, odstráni kurzové riziko voči 
euru, zvýši cenovú transparentnosť, povedie k rastu obchodnej výmeny 
s ostatnými krajinami EÚ až o 60 %, zvýši prílev zahraničných investícií, 
povedie k postupnému rastu HDP o 20 % za 20 rokov“ (I. B., 
www.euro.gov.sk, 25. mája 2007).  

Význam analógie spočíva v uvedení čo možno najvyššieho počtu 
persuazívne účinných argumentačných tvrdení. „Čím viac analogických premís 
politický komunikant získa a čím sú preukaznejšie, tým racionálnejšia je téza“ 
(Harré, 1985, 130). Analógia je pre recipienta zaujímavá a politickému 
komunikantovi často umožňuje ušetriť čas potrebný na zložité vysvetľovanie.2  

 Analógia sa v politickom diskurze využíva ako argumentačný prostriedok 
napríklad vtedy, keď politický komunikant uvádza do súvisu javy, ktoré majú 
šokovať recipienta: 

„Korupcia na Slovensku je v súčasnosti na úrovni Senegalu“ (100 rozhodnutí 
za 100 dní – predvolebný materiál strany SMER). 

Inokedy analógia atakuje zmysel recipientov pre spravodlivosť, ba dalo by 
sa povedať, že zámerom jej použitia je vyvolať v recipientoch závisť, ktorá má 
viesť k odsúdeniu konania, s ktorým politický komunikant nesúhlasí. Ako 
príklad uvádzame reakciu politického komunikanta na predaj emisií oxidu 
uhličitého: 

„Na základe Národného registra a na základe materiálu, ktorý bol na rokovaní 
vlády 13. mája (záverečný účet štátu), je zjavné, že cena emisií nie je 6,05 (182 
Sk), ale 4,9 eura (148 Sk) za tonu. Bolo to v čase, keď Česko predávalo za 
deväť eur (271 Sk) a Japonsko kupovalo po 11 eur (331 Sk) za tonu. Slovenskí 
občania len v roku 2008 prišli podľa českého modelu o 1,85 miliardy Sk (61,4 
milióna eur) a pri verzii 11 eur za tonu až o 2,78 miliardy Sk (92,3 milióna 
eur). Toto sú šialené peniaze“ (S. J., TASR, 25. mája 2009). 

Uvádzanie príkladov v záujme podpory vlastných téz je v politickom 
diskurze veľmi frekventované. Na osi opozícia verzus koalícia sa 
exemplifikácia tematizuje tak, že koaliční komunikanti príkladmi poukazujú na 
svoje úspechy, kým opoziční komunikanti uvádzajú príklady v súlade 
s komunikačnou stratégiou kritizovania vládnej koalície: 

„Prevencia súčasne je dobrým príkladom preukazovania, že chceme 
z Policajného zboru urobiť inštitúciu, ktorá bude inštitúciou pre ľudí, ktorá 
nebude vnímaná ako zbor ľudí, ako zbor verejných činiteľov, ktorí majú iba 
pokutovať alebo ktorí majú pôsobiť represívne. Takže inštitúcia pre ľudí, nie 

                                                           
2 Táto výhoda analógie je v politickom diskurze dôležitá, pretože často dochádza k diskrepancii 
medzi ambíciou politického komunikanta uzurpovať si čo možno najviac času na vyjadrenie 
svojich názorov (napr. v politickodiskusných reláciách) a reálnymi možnosťami danými napr. 
dramaturgiou relácie.  
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proti ľuďom“ (R. F., tlačová beseda po skončení kontrolného dňa na 
Ministerstve vnútra SR, 9. júna 2008).  

„Som vážne znepokojený, ako je Slovenská televízia zneužívaná jednou 
politickou stranou. Príkladom je dnešný trištvrtehodinový monológ premiéra 
Roberta Fica. Nech Fico chodí do diskusií s hociktorým predsedom strany“ 
(J. B., STV 1, 10. mája 2009). 

 

D) Dedukciou, t. j. uvedením tézy na začiatku tvrdenia a jej doložením 
premisami. Zo všeobecne platných tvrdení sa vyvodzujú špecifické dôkazy. Pri 
dedukcii politický komunikant dokazuje, že jeho téza vyplýva z pravdivých 
premís:  

„Mečiarova vláda poškodila Slovensku v integračných ambíciách. To sa nedá 
ani vyžehliť, ani premaľovať. Faktom je, že vlády pána Mečiara urobili také 
skutky, činy a politiku, ktoré Slovensku znemožnili uchádzať sa o členstvo v 
Európskej únii, ako aj uchádzať sa o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Za 
Mečiara sa prijímali diskriminačné zákony, uniesli syna exprezidenta Michala 
Kováča a vyhodili Františka Gauliedera z parlamentu“ (M. Dz., SITA, 
29. apríla 2009). 

 

E) Autoritou, na ktorej výrok sa politický komunikant odvoláva. Sila takéhoto 
argumentu spočíva v tom, že politický komunikant ním pôsobí na recipienta 
duálne: 

a) poukázaním na korešpondenciu medzi tézou a skutočnosťou, 

b) poukázaním na korešpondenciu medzi tézou a myslením, uvažovaním 
iného človeka, resp. stanoviskom inštitúcie, medzi tézou a obsahom 
dokumentu, majúceho autoritatívnu platnosť.  

Treba však upozorniť, že v postmodernom politickom diskurze je 
nevyhnutné evidovať poznatok, podľa ktorého nejestvuje pravdepodobne 
žiadna univerzálne platná autorita. Mohlo by sa zdať, že univerzálnou autoritou 
je ústava, no i tá podlieha zmenám/novelizáciám, býva spochybňovaná 
nesystémovými či antisystémovými politickými subjektmi, i parlamentné 
subjekty v demokratickom politickom systéme kritizujú jej články a usilujú sa 
o ich zmenu. 

Politickí komunikanti či novinári na autoritu osobností a inštitúcií útočia 
a spochybňujú ju. Pripomínajú iným politickým komunikantom ich 
predchádzajúce výroky týkajúce sa tvrdení na dané témy, odvolávajú sa na 
stranícke programy a používajú odlišné argumenty získané od iných autorít, 
resp. štúdiom. 

Do úvahy musíme zobrať aj skutočnosť, že ani samotné think-tanky, 
nadácie, mimovládne organizácie, štatistické ústavy, ústavy a agentúry na 
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výskum verejnej mienky, medzinárodné ratingové agentúry atď. nepôsobia 
v mocenskom a politickom vákuu. Údaje, ktoré tieto inštitúcie prezentujú 
a ktorými sa operuje v politickom diskurze, preto nemusia byť „vedecky“ 
objektívne. V slovenskom politickom diskurze sa napríklad často objavuje 
tvrdenie, že tá-ktorá agentúra na výskum verejnej mienky je prepojená s tým-
ktorým politickým subjektom. Niekoľkokrát sa stalo, že predvolebné výskumy 
podpory politických subjektov sa výrazne odlišovali od reálnych volebných 
výsledkov (niekedy išlo aj o rozdiely nad rámec tzv. štatistickej odchýlky).  

V slovenskom politickom diskurze napriek tomu môžeme identifikovať 
niekoľko autorít (nie nespochybniteľných!!!), na ktoré sa politickí komunikanti 
– často (z hľadiska argumentačnosti) pomerne úspešne – odvolávajú. Na 
ilustráciu uvádzame aspoň niektoré: 

a) Európske a euroatlantické integračné zoskupenia: 

„Pri príležitosti piateho výročia vstupu do Európskej únie vám chcem (…) 
poďakovať za všetko vaše každodenné pracovné úsilie, ktoré Slovensko v roku 
2004 posunulo do politicky, ekonomicky a sociálne najsilnejšieho spoločenstva 
na svete, do Európskej únie. (...) Myšlienka vstupu do Európskej únie nás 
v roku 2003 a 2004 všetkých spájala. (…) Výhody z členstva v Európskej únii 
nemožno merať len číslami. Solidarita, vzájomná podpora a pocit bezpečia nie 
sú merateľné. Slovensko by bez spojenectva s inými štátmi len málo 
ovplyvňovalo európsku a svetovú politiku. Čas potvrdil, že náš vstup do EÚ bol 
správnym rozhodnutím“ (R. F., prejav pri príležitosti osláv piateho výročia 
vstupu SR do EÚ, 1. mája 2009).  

b) Medzinárodne etablované a akceptované inštitúcie (prevažne 
ekonomického charakteru, napríklad Svetová banka, Medzinárodný menový 
fond, Európska centrálna banka, renomované ratingové agentúry, napr. FITCH, 
Moody´s). 

c) Postavy a udalosti z národných i svetových dejín. Zaujímavo sa tento typ 
autority tematizoval v domácom politickom diskurze od roku 2006 dodnes. Za 
signifikantný v tomto smere považujeme diskurz o autoritách, deklarovaných 
vládou SR, konkrétne jej predsedom. Ten viackrát vyhlásil, že vzorom jeho 
vlády je Juro Jánošík:  

„26. januára sa narodil Juraj Jánošík, veľký vzor mojej vlády“ (R. F., 
celonárodné oslavy štátnosti v Martine, 3. januára 2008).  

Za ďalšie dôležité postavy z histórie považuje panovníkov Pribinu 
a Svätopluka, z nedávnej histórie napríklad Alexandra Dubčeka.  

Ďalším – emblematickým – prvkom politického diskurzu vo vzťahu 
k národnej histórii je pomenovanie „starí Slováci“, ktoré do diskurzu zaviedol 
ten istý politik. Tematizácia odvolávania sa na historické osobnosti sa v 
politickom diskurze realizuje na osi: afirmatívny postoj politických 
komunikantov zo súčasnej vládnej koalície verzus zdržanlivosť, ironizácia, 
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výsmech alebo odmietnutie zo strany politických komunikantov zo súčasnej 
parlamentnej opozície. Potvrdzuje sa tak téza, ktorú sme uviedli, že 
v postmodernom politickom diskurze absentuje konsenzus pri identifikácii 
všeobecne akceptovaných autorít (pozri aj diskusiu, plnú kontroverzií, 
o štátnych sviatkoch, pamätných dňoch a významných udalostiach z dejín 
Slovenska – napr. Slovenské národné povstanie, výročie 17. novembra 1989, 
vznik prvej samostatnej Slovenskej republiky…).  

Autority z histórie sa niekedy používajú v politickom diskurze ako 
prostriedok dehonestácie politického oponenta. Často sa vtedy používa 
metafora o „obracaní sa v hrobe“: 

„Andrej Hlinka sa musí v hrobe obracať nad tým, že akýsi Slota sa nielen 
oháňa jeho menom, ale dokonca si z neho urobil aj privatizačný artikel“ (V. P. 
II, internetový portál Slovenskej pospolitosti, 30. decembra 2007). 

„Slová Markuša ako predsedu Matice slovenskej nestáli za veľa, a tak celá 
slávnosť v Liptovskom Mikuláši vyznela ako jedna veľká fraška, slúžiaca na 
zneužitie a ohlúpnutie dôverčivých Slovákov. Ľudovít Štúr sa musí v hrobe 
obracať pri takejto neúcte“ (V. S., Prúty, jún 2008). 

 

Politickí komunikanti môžu dosiahnuť vyššiu efektívnosť argumentácie 
viacerými spôsobmi (bližšie pozri Slančová, 2001, 169-170): 

1. vhodnou sukcesívnosťou argumentov, t. j. zaradením najsilnejšieho 
argumentu na sémanticky zaťažené miesto (na začiatok alebo na záver 
argumentačného reťazca), 

2. variabilitou argumentov, t. j. striedaním rozličných typov priamych, 
nepriamych, resp. emocionálnych argumentov, 

3. uplatnením prediktability (anticipovaním potenciálnych 
protiargumentov), 

4. vyhýbaním sa osobným útokom a argumentačným chybám.  

 

Mohli by sme si položiť otázku, prečo recipienti akceptujú nielen racionálne 
tvrdenia podložené argumentmi, ale aj tvrdenia s logickými chybami 
a s falošnými argumentmi. Jeremy Bentham na základe svojich pozorovaní 
hovorí, že to svedčí o slepej poslušnosti, nezáujme, apatii publika, t. j. 
recipientov, ktorí klamlivé argumenty akceptujú. „Zároveň osoba, ktorá 
argumentačné klamy používa, sa netají názorom na svojich poslucháčov, keďže 
automaticky predpokladá, že nie sú schopní vytvoriť si vlastný úsudok a dajú sa 
zviesť takýmto klamom“ (pozri Hrapko, 2007, 51).  

Nemožno sa však obmedziť výlučne na paušálne prijatie vysvetlenia, že 
recipienti akceptujú aj tvrdenia s logickými chybami a s falošnými argumentmi 
len pre svoju slepú poslušnosť alebo apatiu. Treba vziať do úvahy aj 
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skutočnosť, že bežná komunikácia predsa nie je postavená na sylogizmoch. 
Pragmatika presvedčovania má činnostný a znalostný aspekt. Činnostného 
aspektu sa dotýka otázka, čo sa deje pri presvedčovaní, keď osoba X pôsobí na 
osobu Y argumentmi, aby osoba Y uznala, že niečo je 
pravdivé/správne/dobré/nevyhnutné (alebo naopak). Na znalostnú stránku sa 
vzťahuje otázka, o aké znalostné predpoklady sa opierajú aktéri 
presvedčovania. Juraj Dolník (2009, 323) upozorňuje, že „logická argumentácia 
je založená na znalostiach inej kvality ako rétorická argumentácia. 
Vychádzajúc z kvalitatívnej odlišnosti znalostí v oblasti nepremenlivého 
(epistémy) a znalostí v oblasti premenlivého (doxy) […], pri deduktívnom 
usudzovaní ako kľúčovom prostriedku presvedčovania sa rozlišuje medzi 
striktným logickým sylogizmom, pri ktorom premisy obsahujú zákony, 
a pragmatickologickým sylogizmom, ktorého premisy sa vyznačujú 
pravdepodobnosťou“. Uplatňovanie pragmatickologického sylogizmu 
(entyméma) je typické pre rétoriku. Entymematické usudzovanie je pritom 
založené na typických súvislostiach. Tie sa aj inventarizovali a zahrnuli do 
učenia o toposoch, čiže o typických súvislostiach, ktoré rečník využíva pri 
kreovaní argumentov. Možnosť presvedčovania pomocou toposov vyplýva 
z toho, že „prostredníctvom nich rečník aktualizuje empirické znalosti, ktoré ho 
spájajú s poslucháčstvom“ (ibid.). Rétoricky (čiže nie prostredníctvom 
sylogizmu) argumentuje opieraním sa o túto spoločnú argumentačnú bázu aj 
nejeden politický komunikant. Aj táto skutočnosť preto môže v nemalej miere 
ovplyvniť afirmatívne prijatie falošných argumentov recipientmi.  

Príjemcovia komunikátov v rámci politického diskurzu by mali 
diferencovať, aké typy argumentov politickí komunikanti používajú, 
a zamýšľať sa nad ich relevanciou, resp. logickou výstavbou. Politickí 
komunikanti sú si však vedomí toho, že nie každý recipient disponuje 
dostatočnými informáciami či dostatočným intelektom, ktorý by mu umožnil 
identifikovať v argumentácii nedostatky (nehovoriac o prípadoch, keď do hry 
vstupujú emócie a apriórne pozitívny či negatívny postoj k politickému 
komunikantovi, čo sú okolnosti v politickom diskurze evidentne 
frekventované). Bez nároku na hodnotenie používania tvrdení s logickými 
chybami a falošných argumentov preto konštatujeme, že v politickom diskurze 
budú s najväčšou pravdepodobnosťou – často intencionálne – popri 
racionálnych tvrdeniach podložených argumentmi naďalej frekventované.  
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HODNOTIACI ASPEKT V SÚČASNEJ RUSKEJ PUBLICISTIKE 

Pavol Adamka – Oľga Csalová 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Jedným z konštrukčných príznakov súčasnej publicistiky je explicitne vyjadrené autorské 
hodnotenie opisovanej skutočnosti. V našom príspevku sme sa zamerali na niektoré 
aspekty vyjadrenia hodnotenia v súčasnej ruskej publicistike, predovšetkým na jej 
lexikálne možnosti. Venujeme sa hodnotiacim lexémam a lexémam s hodnotiacou 
sémantikou, ich kreovaniu, použitiu a čitateľskej percepcii. Pozastavujeme sa pri 
problematike metaforizácie, eufemizácie, neologizácie a derivácie. Pozornosť venujeme 
i tzv. precedentným fenoménom a jazykovému obrazu sveta ako hodnotovému etalónu 
vnímania etnikom obklopujúcej ho reality. 

  

Evaluating aspect in the current Russian print journalism. One of the structural 
characteristics of the current journalism is the explicitly expressed authorial evaluation 
of the facts that are being described. In our paper we focuse on certain aspects of 
expressing evaluation in current Russian journalism, in particular on its lexical options. 
We pay attention to both evaluative lexemes as well as lexemes with evaluative 
semantics, to their creation, use and reader's perception. We also pursue the 
problematics of creating metaphors, euphemisms, neologisms and derivation. Further 
on, the paper deals with the so called precedent phenomenon along with the linguistic 
image of the world as an evaluative benchmark of the reality being percieved by the 
surrounding ethnic group. 

 
Kľúčové slová: hodnotenie, lexika, publicistika, jazykový obraz sveta, precedentné 
fenomény. 

Key words: opinion, vocabulary, journalism, language reflections of the world, 
liguoculturhema. 

 

Progresívny rozvoj informačných technológií a masové rozšírenie internetu, 
dôsledkom ktorého je enormný kvantitatívny nárast najrozmanitejších 
informácií, výrazným spôsobom zmenili i charakter vnímania a prijímania 
obklopujúcej nás reality. V súčasnej uponáhľanej dobe sa väčšina spoločnosti 
v mnohých oblastiach života dobrovoľne zriekla vlastnej poznávacej aktivity 
vo vzťahu k obklopujúcej realite a sa stala výlučne závislou, existenčne 
odkázanou na informácie sprostredkovávané masmédiami; stala sa 
konzumentom „predžutej“ skutočnosti. Médiá sa stali dominantnými činiteľmi 
v determinácii, v ovplyvňovaní ľudského myslenia a vnímania v mnohých 
oblastiach spoločensko-politických a ekonomicko-sociálnych vzťahov. Jedným 
z aktívnych činiteľov v tomto smere je aj výrazné posilnenie hodnotiaceho 
aspektu v publicistických prejavoch. 
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Vyjadrovanie autorského postoja k opisovaným faktom skutočnosti, 
individualizácia textu kombinovaná so zámerom vsugerovať svoje subjektívne 
vnímanie čitateľovi, ako východisko pre jeho „samostatnú“ analýzu 
sprostredkúvaných faktov, resp. ako komplexné, ucelené a „jediné správne“ 
videnie reality je jedným z konštrukčných príznakov súčasnej publicistiky.  

Samotné hodnotenie môže byť vyjadrené rôznymi spôsobmi – selektívnym 
výberom faktov, logickým uspriadaním informácií o danej udalosti, jave, 
inverziou objektívneho (t. j. neutrálneho) slovosledu, začlenením celých citácií, 
alebo ich fragmentov, resp. ich parafrázovanie v „požadovanom“ význame, 
využitím modálne príznakových uvádzacích a vsuvných konštrukcií, pomocou 
hodnotiacich prívlastkov, obrazných pomenovaní a pod. Z hľadiska lexiky sa 
rozlišujú hodnotiace slová a slová s hodnotiacou (hodnotovou) sémantikou. 
Sémantika hodnotiacich slov je sama osebe vyjadrením konkrétnej etickej, 
estetickej, spoločenskej a pod. hodnoty – хороший, плохой, красивый, 
восхищательный, культурный, интересный, полезный, лишний, глупый, 
важный, первоочередной, судьбоносный, застойный, решающий, 
всестороний, огромный, гигантский, громадный, грандиозный, 
тоталитарный atď. Pôvodný hodnotový význam si zachovávajú i slová od 
nich odvodené, etymologicky príbuzné. Z opačnej strany, hodnotiacu 
sémantiku môže sekundárne nadobudnúť akékoľvek slovo alebo slovné 
spojenie v závislosti od jeho individuálneho vnímania jednotlivcom – ich 
denotatívny význam je spojený s javmi, ktoré majú pozitívnu, resp. negatívnu 
hodnotu v jeho subjektívnom obraze sveta. Táto môže byť vyjadrená pomocou 
derivácie pôvodne neutrálneho slova (показуха, плюралюха, вкусовщина, 
групповщина а i.), alebo býva explicitne nevyjadrená. Hodnotový význam je 
nestály a variuje sa (na osi prijímaného a odmietaného) v závislosti od 
konkrétneho vnímania okolitej reality v diachrónii existencie jednotlivca, resp. 
celého etnika. 

Zmeny vo vnímaní hodnotiacej stránky lexikálnych jednotiek majú za 
následok aktivizáciu / pasivizáciu niektorých z nich, ako i ďalšie posuny v ich 
sémantickej korelácii – jeden z mnohých príkladov, ako ho zachytila N. S. 
Valginová (2001), spojený s osvetľovaním udalostí súvisiacich s Čečenskou 
vojnou (svedkami totožného „prehodnocovania postojov“ sme i dnes 
v súvislosti s udalosťami v arabskom svete – v Lýbii, v Sýrii atď.): „... 
российские СМИ примерно до 1995 г. воюющих чеченцев называли 
бандитами, членами незаконных вооруженных формирований (более 
нейтральное обозначение), дудаевцами, духами, моджахедами, 
наемниками. Затем «бандиты» и «члены незаконных вооруженных 
формирований» исчезли из текстов СМИ (изменилась обстановка 
в стране) и появились в сводках сепаратисты (нейтрально и необидно!). 
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Сепаратист – сторонник сепаратизма, а сепаратизм (книж.) – 
стремление к отделению, обособлению. Это новое обозначение вызвало 
некоторое недоумение, так как оценочный смысл «бандитские 
формирования» сохранился, иначе как же можно объяснить фразу типа: 
«Омоновцы (или федералы) уничтожили нескольких сепаратистов». 
Наряду с сепаратистами в период переговоров с чеченцами в Москве 
фигурировал и термин «чеченская оппозиция»“. Podobné sémantické 
posuny sledujeme aj u ďalších pôvodne neutrálnych a kladne prijímaných slov, 
tak napríklad slovo капитализм –časté synonymum slov нищета, голод; iné: 
бизнес – спекуляция; приватизация – ограбление – растащиловка; свобода 
– демократия – вседозволенность – беспорядок.  

Hodnotenie javu sa často nevyjadruje priamo, ale prostredníctvom rôznych 
obrazných prostriedkov, ktoré sú založené predovšetkým na metaforickom 
a metonymickom prenose, vďaka ktorým vznikajú slovné spojenia schopné 
expresivizujúco výraznejšou a pritom jazykovo úspornejšou formou vyjadriť 
rozsiahly a zložitý sémantický obsah.  

Dnešná lingvistika, pod vplyvom kognitívnych teórií, metaforu nеchápe 
výlučne ako tróp určený na ozvláštnenie jazyka, prostriedok pôsobenia na 
intelekt, city a vôľu adresáta, ale ako špecifický spôsob myslenia: „Метафора 
языка современной массовой печати социальна, это скорее способ 
мышления, способ восприятия мира, а не только прием изображения. 
Такая метафора способна вскрыть общественно-политические 
и идеологические изменения в обществе и одновременно обнаружить их 
влияние на семантические процессы в лексике“ (Valginová, 2001).  

V súčasných médiách sú produktívne predovšetkým metafory založené na 
konceptoch z oblasti armády: идеологическая диверсия, взрывоопасная 
ситуация, штаб партии, политическое наступление, левый фланг, атака 
избирателей, окопы партократии, маневры неспособности, 
торпедировать переговоры; stavebníctva – кабинеты власти, коридоры 
власти, здание устаревшей политики, стена недоверия, социальный блок, 
партийное строительство; dopravy – корабль преобразований, аграрный 
паровоз, капитаны отечественного бизнеса, каток власти; medicíny – 
паралич экономики, микробы недовольствия, болезнь общества, аллергия 
на контакты с прессой, бациллы морали, вирус распада, болезнь 
суверенизации, злокачественная опухоль национализма, оздоровление 
финансов, финансовые инъекции, шоковая терапия, реанимация 
промышленности; zločinu: политическое убийство, партийная каторга, 
удар по налогам; divadla, cirkusu, športu: арена политической борьби, 
занавес молчания, бесконечная парламентская пьеса, депутатские скачки 
a i. Častým používaním lexikalizovaná metafora stráca svoju výraznú 
expresívnosť a prechádza do komplexu publicistického štandardu, alebo sa 
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úplne vytráca z používania („módna metafora“). Niektoré metafory sú schopné 
vytvárať celé reťazce, prispôsobujú sa viacerým viac či menej analogickým 
situáciám a strácajú svoju pôvodnú informačnú hodnotu – stávajú sa z nich tzv. 
traforetné výrazy („jazykové pečiatky“ – termín J. Mistríka, 1989, 95). Takými 
sa stala, podľa D. Oganesiana (1998, 325), napríklad metafora чёрное золото 
(uhlie, nafta), ktorá inšpirovala celú sériu analogických metafor – белое 
золото (bavlna), зеленое золото (les, čaj), бесцветное золото (plyn), 
разноцветное, resp. многоцветное золото (kovy a nerasty), мягкое alebo 
пушистое золото (kožušiny), чешуйчатое золото (ryby); труженики моря 
(námorníci) – труженики неба, села, ферм, сельского хозяйства, стальных 
магистралей, ako i schématicky rovnaké: лоцманы науки, командиры 
производства, дирижеры климата, часовые здоровья atď.  

Na metaforickom prenose sú založené i v tlači široko využívané 
eufemizmy, t. j. trópy schopné vďaka svojej zamieňať, „zatajovať“ slová 
a výrazy s primárne negatívne vnímanou sémantikou, ktoré sú v danej situácií 
neželateľné, nevkusné, resp. vyvolávajú averziu. V médiách sa eufemizácia 
používa predovšetkým na maskovanie priameho významu, či už z politických, 
morálno-hodnotových alebo etických dôvodov, napr.: компетентные органы 
(ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, милиция); учреждение (лагерь, тюрьма); 
интимные услуги; лица с вредными привычками; непопулярные меры, 
физическое устранение, элиминация (убийство), специальная операция 
(война); пойти на крайние меры (ввести войска, убить); нетрадиционные 
формы ведения войны (полное уничтожение), этническая чистка 
(уничтожение лиц, не принадлежащих к преобладающей в районе 
национальности), зачистка населенного пункта (ликвидация), высшая 
мера наказания (смерть), группы повышенного риска (жители Кавказа, 
оппозиция) atď.  

I. Ratnikovová (2000, 613-615) akcentuje ako svojrázny hodnotiaci príznak 
lexiky súčasnej tlače široké využitie tzv. onomastickej metafory, ako osobitého 
druhu metafory založenej na prenesenom použití vlastných mien – 
v predikovanom a atributívno-nominatívnom význame: „Носители новых 
тенденций в культуре и политике оцениваются и включаются в более 
широкий историко-культурный контекст посредством метафорически 
употребленного имени индивида, топоса или любого объекта, 
обладающего культурной семантикой, выступающего коммуникативным 
аналогом некоторой историко-культурной информации“. V zhode 
s funkčnou typológiou onomastickej lexiky rozlišuje: antroponymickú 
(Столыпин районного масштаба, Чингисхан ХХ века), toponymickú 
(Испания 1936 года (o Iraku), ideonymickú (русские «Сто дней 
одиночества» – o povesti P. Aleškovského Седьмой чемоданчик) 
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a poetonymickú metaforu (нежный Франкенштейн – o Michaelovi 
Jacksonоvi). V súčasnej lingvokulturológii je analogická metaforizácia chápana 
v podstatne širšom rozsahu, nakoľko pre ich kreovanie a percepčné 
dešifrovanie ich skrytej sémantiky je nevyhnutným predpokladom určitý 
rozsahu podvedomých znalostí, t. j. presupozície istých kultúrnych, historicko-
spoločenských a politických faktov – precedentných fenoménov, 
lingvokulturém. Pod týmito pojmami chápeme „prostriedky výrazu, ktoré 
označujú viac ako označujú, prostriedky, ktoré miesto svojho pôvodného 
„predmetného“ významu, rozvili vo svojej sémantickej štruktúre akýsi osobitý 
„kultúrny zmysel“ (Kostomarov, 2005, 56). Takými sú rôzne osobnosti (Peter 
Veľký, Lenin, Stalin, Putin, Lomonosov, Puškin a i.), udalosti (VOSR, prevraty 
1991 a 1993, kolektivizácia, represie, tandem a pod.), literárne a odborné texty 
(Puškinov Eugen Onegin, Lermontovov Hrdina našich čias, Marxov Kapitál 
a i.), výroky politikov (“Хотели как лучше и получилось как всегда!“, „... 
замочим в сортире!“ a pod.), texty populárnych piesní, filmov, reklám, vtipov 
a anekdot, príslovia, porekadlá atď. – jednoduchá narážka na ne, vyvoláva celú 
reťaz s nimi spojených asociácií (pozitívne i negatívne črty osobnosti, charakter 
a priebeh precedentnej udalosti, obsah precedentného textu, primárny kontext 
použitia precedentnej frázy, výroku a pod.)1.  

Komplex precedentných faktov ako výsledok historickej skúsenosti 
individuálnej a kolektívnej jazykovej osobnosti formuje špecifický jazykový 
obraz sveta konkrétneho etnika. Jazykový obraz sveta je špecifickou 
kolektívnou globálnou abstrakciou subjektívnych individuálnych reflexií 
predstáv o objektívnom svete, ktorá existuje ako vo vedomí človeka, tak 
i v hlbších vrstvách jeho psychiky (v podvedomí a nadvedomí): „Obraz sveta je 
výsledkom modelovania vzájomne prepojených zmyslov, ktoré vznikli ako 
výsledok vzájomnej interakcie človeka s predmetmi, javmi, situáciami a ktoré 
sú fixované v podobe ich vzájomného hodnotovo-zmyslového vzťahu. V tejto 
rovine sa obraz sveta zbližuje s jazykovým vedomím, ktorý existuje ako systém 
významov a kultúrnych zmyslov jazykových jednotiek. Práve systém 
senzorického, činnostného a emocionálneho pozadia prežívania predmetno-
praktickej skúsenosti formuje uvedomelý zmysel. Ak budeme nasledovať 
koncepciu L.S. Vygotského, tak jazykové vedomie môžeme nazvať 
štruktúrnym nadsystémom obrazu sveta. Vďaka mechanizmom akomodácie 
a asimilácie tohto nadsystému sa v jazykovom vedomí završuje transformácia 
emocionálneho vnímania reality na slovesný obraz. Jeho nacionálno-jazyková 
špecifika je podmienená kognitívno-pragmatickými dominantami vedomia. [...] 
Verbalizovaná predstava sveta sa zachycuje tomu zodpovedajúcim 
komplexným jazykovým obrazom sveta. Jeho východiskom je obraz sveta, 

                                                           
1 Bližšie k problematike precedentných fenoménov pozri Sipko (2011), Adamka (2008) a i. 
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ktorý [...] nie je zrkadlovým odrazom skutočnosti, nakoľko obraz sveta je 
výsledkom určitého zmyslového modelovania sveta v súlade s určitou logikou 
chápania sveta“ (Alefirenko, 2007, 13-14). 

Ako aktualizujúci a expresivizujúci prostriedok sa v printových médiách 
najčastejšie v pôvodnej alebo transformovanej forme využívajú v titulkoch, kde 
zdôrazňujú jeho expresiu zvýšením percepčnej náročnosti, výsledkom čoho je 
aktívnejšie zapojenie čitateľa do procesu komunikácie: 

 

Потерян парус одинокий // За один день потерпели аварию сразу две 
российские ракеты (NI, 23.06.2005) – parafráza prvého veršu básne J. M. 
Lermontova: „Белеет парус одинокий“ .  

Никто не забыт? // Готовясь к масштабным торжествам в честь 60-
летия Победы, власти не заметили главных героев праздника – самих 
ветеранов (NI, 06.05.2005) – prvá časť verša Oľgy Bergoľc, ktorý je vytesaný 
na pamätníku na Piskarevskom cintoríne, kde sú pochované všetky obete 900 
dňovej blokády Leningradu, v ironickom kontexte otázky: „Je to naozaj tak, že 
„никто не забыт и ничто не забыто?“  

Разрешите замочить! // Россия созвала Совбез ООН (VN, 02.09.2004) – 
k článku o krokoch Ruska podniknutých po sérii teroristických útokov sa 
v pozícii titulku využíva parafráza výroku V. V. Putina z 24.09.1999 na adresu 
teroristov, krátko po príkaze začať znovu s bombardovaním Čečenska. 

Страна не должна знать своих героев // Тысячи российских чиновников 
являются засекреченными орденоносцами (MK, 25.05.2012) – pôvodná 
fráza „Страна должна знать своих героев“ sa pripisuje J.V. Stalinovi, bola 
použitá ako veľký nadpis v novinách Pravda zo 6.3. 1931 s textom 
o vyznamenaní 15 úderníkov. Neskôr spopularizovaná plagátmi a brožúrami. 

Вся власть Совету религий! // Духовные лидеры готовы построить 
светлое будущее (NG, 31.05.2012) – orig. „Вся власть советам!“ – hlavné 
politické heslo boľševikov pred októbrovou revolúciou, sformulovaný 
v Aprílových tézach V.I. Lenina; „строить светлое будущее“ – častý motív na 
plagátoch a výzvach – „budovanie svetlých zajtrajškov“ 

Греческие левые обещают устроить Еврогеддон // В Брюсселе обсудят 
антикризисные рецепты Олланда (NG, 23.05.2012) – Armagedon – koniec 
sveta 

Призрак оппозиции бродит по России // Манифест несогласных 
предполагает борьбу на улице, а не на выборах (NG, 30.05.2012) – orig. 
„Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма“ – prvá fráza z Manifestu 
komunistickej strany od K. Marxa a F. Engelsa (1948) 
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Nositeľmi inherentnej hodnotiacej sémantiky sú aj najrozmanitejšie 
kreatívne neologizmy; médiá, okrem toho, že sú tým priestorom, kde vo veľkej 
miere novotvary vznikajú, sú súčasne ich najaktívnejšími rozširovateľmi 
a popularizátormi. Okazionálne novotvary pútajú čitateľskú pozornosť svojou 
neštandardnosťou, netypickosťou, neočakávanosťou a originalitou. Ich 
pominuteľnosť („jednorázovosť“) stojí v ostrej opozícii k štandardizovanosti 
publicisticky kanonického výrazu. Bohatosť kontrastov, schopnosť vtesnať celý 
kontext alebo pragmatickú situáciu do rámca minimálnej jazykovej štruktúry, 
redukcia neutrálneho pozadia, aktualizácia zmyslov robí okazionalizmy 
zaujímavými pre publicistiku. Okazionalizmy nielen pomenúvajú rozličné 
stránky spoločenského života, ale vystupujú ako výrazné prostriedky ich 
hodnotenia a súčasne prenikajú i do kognitívnych štruktúr nositeľov jazyka, 
bezprostredne sa zúčastňujú na vytváraní stereotypov a formovaní predstáv 
o sociálnych procesoch, ktoré prebiehajú v spoločnosti. 

V tejto súvislosti bola a je v ruskej tlači aktívna tvorba najrozmanitejších 
kompozít (tiež „blendy“, makaronizmy – Oganesian, 1998, 324), vytvorených 
spojením začiatočnej časti jedného slova s koncovou časťou druhého slova: 
демокрады (демократы + красть), абсурдистан (абсурд + „Россистан“ 
– podľa vzoru Tatarstan, resp. iná stredoázijská republika), Ельцинат (Ельцин 
+ сультанат), бывшевик (бывший + большевик), прихватизация 
(прихватить + приватизация), плюйрализм (плють + плюрализм), 
волчeризация (волк + ваучеризация), стeрвис (стeрва + сeрвис), экстазм 
(экстаз + маразм), мэриози (мэр + мафиози), катастройка (катастрофа 
+ пeрeстройка), гайдарономика (Гайдар + экономика), дерьмократия 
(дерьмо + демократия), мафиекратия (мафия + демократия), 
либералиссимус (либерал + генералиссимус), путинизм (Путин + 
сталинизм), православизация (православие + исламизация) a pod. 

Hodnotiaci odtienok získavajú pôvodne neutrálne lexémy i pomocou 
derivácie, napr. vďaka aktívnym sufixom -изация (натоизация, арендизация, 
векселизация, люмпенизация, долларизация), -ух-а (показуха – zahraničná 
cesta ako i veci na ukazovanie, передовуха – úvodník, чернуха – kritická, 
kompromitujúca informácia, порнуха – pornografia), -щина (вкусовщина, 
групповщина, медведевщина) a i. 

 

Tak ako je ťažko postihnuteľná spoločnosť vo všetkých jej prejavoch, tak je 
náročné i postihnúť celú oblasť, ktorá si má za úlohu spoločnosť „opisovať“, 
informovať (ju i o nej), vzdelávať a zdokonaľovať, a v neposlednom rade 
i kreovať. Oblasť výrazových prostriedkov publicistiky, nielen tých 
s hodnotiacou sémantikou, je extrémne rozsiahla. V našom článku sme sa 
venovali len niektorým z otázok hodnotiacej lexiky v periodikách; samostatnú 
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pozornosť si zaslúžia i ďalšie jazykové možnosti vyjadrení hodnotových 
a hodnotiacich stanovísk v médiách, a to predovšetkým v syntaktickej rovine – 
subjektívny slovosled, vytýčené a osamostatnené vetné členy, vsuvky, eliptické 
konštrukcie a pod2. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА  
РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ОНОМАСТИКИ  

Наталья Игоревна Ушакова 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Украина 

Národno-kultúrna sémantika ruskej terminológie a onomastiky. V našom príspevku sa 
zameriame na problematiku výskumu ruskej terminológie a onomastiky v rámci kurzov 
„Jazyk a kultúra“ určených zahraničným študentom ruskej filológie; sústredíme sa na 
analýzu národno-kultúrnych komponentov sémantiky termínov, antroponým, toponým 
a zooným. 

 

The article deals with the problems of learning of Russian terminology and onomastics 
in the “language and culture” course for the philological foreign students. National and 
cultural components of the semantics of terms, anthroponymy, toponymy, zoonymy has 
been analyzed. 

 

Kľúčové slová: jazykové reálie, terminológia, onomastika, zahraniční študenti – 
filológovia. 

Key words: “language and culture” course, terminology, onomastics, philological 
foreign students. 

 

Русская терминология и ономастика являются методически 
показательным материалом для демонстрации национально-культурных 
характеристик языковых единиц в курсе лингвострановедения для 
иностранных студентов, который читается на факультете иностранных 
языков ХНУ имени В.Н. Каразина. 

На примере терминов, антропонимов, топонимов, зоонимов студенты 
могут научиться извлекать лингвострановедческую информацию, 
сведения о культуре и жизни страны изучаемого языка.  

Каждое слово языка является сложной системой, комплексом 
значений, имеет свое происхождение, внутриязыковые связи. Полное 
и точное понимание значения и правильное употребления слова возможно 
только при внимательном анализе его семантической структуры, 
интерпретации национально-культурных компонентов значения.  

Значение слова имеет составные части или семантические доли. Это 
можно продемонстрировать студентам на простом примере. Например, 
слово книга. 

Что такое книга? Если мы попробуем не перевести, а объяснить это 
слово, мы увидим, что его значение состоит из частей, компонентов.  
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1. Книга сделана из бумаги (но есть журналы, газеты, просто 
бумажные листы без текста, пакет тоже сделан из бумаги). Первой 
характеристики недостаточно для определения книги. 2. Книга – 
бумажные листы с текстом (но журнал, газета тоже бумажные листы 
с текстом, доклад напечатан на отдельных листах). Этой информации 
тоже мало, чтобы объяснить, что такое книга. 3. Книга – бумажные листы 
с текстом, соединенные вместе (журнал, газета – тоже бумажные листы 
с текстом, соединенные вместе). Снова мало информации для точного 
обозначения. 4. Книга – бумажные листы с текстом, соединенные вместе, 
имеющие обложку (так же можно определить журнал). Опять неточно, 
такое определение подходит не только книге. 5. Книга – бумажные листы 
с текстом, соединенные вместе, имеющие обложку и переплет. Теперь мы 
описали, что такое книга (Верещагин, 1990). 

Все 5 частей значения слова книга – семантические доли. Многие 
слова содержат семантические доли, имеющие национально-культурные 
характеристики. 

У слов есть и национально-культурный фон, т.е. информация, которая 
связана со словом, окружает его. Носитель русского языка, стараясь 
объяснить значение слова книга, вспомнит афоризмы: Книга – источник 
знаний; Чтение – вот лучшее учение.  

Еще пример: слова «изба» и «хата». Первое слово – изба – русский 
крестьянский дом, сделанный из бревен. Такие дома характерны для 
центральной и северной России. Хата – дом из дерева, глины, обмазанный 
сверху белой глиной, такие дома традиционно строили на юге России 
и в Украине. 

У слов изба и хата есть общая часть значения, общие семантические 
доли – крестьянский дом, а есть разные, не совпадающие. 

Студентам нужно сообщить, что в каждом языке есть группы слов, 
которые содержат наибольшее количество национально-культурной 
информации. Эти слова могут многое рассказать о жизни народа. Это 
слова, обозначающие, например, предметы быта данного народа. Русские 
блины, изба, валенки, украинский борщ, вареники, хата – такие слова.  

Обычно слова с национально-культурными компонентами семантики 
невозможно перевести, т.к. предметы и явления присутствуют только в 
одной культуре, в нашем случае – в русской. Такие слова называются 
безэквивалентными (Влахов, 1986). 

Наиболее интересные группы слов с национально-культурным 
компонентом значения – термины (терминологическая лексика) 
и собственные имена (ономастическая лексика). 

Мы используем термины ежедневно, общаясь на научные и бытовые 
темы. Термин – слово, принадлежащее какой-либо науке, со строго 
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определенным значением, термин обязательно должен быть однозначным, 
т.к. все, кто его используют, должны понимать его одинаково. 

Например: лингвистические термины: суффикс, префикс, корень, 
существительное, прилагательное, синоним, антоним и т.д. 
Литературоведческие термины: сюжет, композиция, реализм, 
романтизм, роман, повесть и т.д. Математические термины: синус, 
интеграл, корень, степень, дробь. Термины принадлежат научному стилю 
речи. 

Мы не задумываемся, не обращаем на это внимания, но большое 
количество терминов используется и в обычной жизни, в разговорном 
стиле речи: соль, металл, вода (термины химии), ткань, клетка (термины 
биологии), кора, ветвь (термины ботаники), земная кора (геология), 
языковая ветвь (лингвистика), угол, круг, пирамида (термины 
математики), масса, сила, скорость, цепь, поле, свет, волна (термины 
физики). 

Следует обратить внимание студентов на то, что термины – 
номинативные единицы, они имеют лексическое понятие. Кроме 
лексического понятия термины имеют и лексический национально-
культурный и научный фон, т.е. дополнительную национально-
культурную или научную информацию, которая окружает слово. 

Посмотрим на примерах, как слово может одновременно существовать 
в общелитературном языке и в научном стиле речи. 

Орбита – термин физики, астрономии. Не физик, не астроном, 
а рядовой носитель русского языка сразу вспоминает выражения с этим 
словом, которые используются в разговорном стиле речи: выйти на 
орбиту (начать заниматься чем-то) – он вышел на орбиту бизнеса; 
выйти на новую, широкую орбиту (изменить свою жизнь, деятельность 
к лучшему); двигаться по своей (по новой) орбите – (заниматься своим 
делом, новым делом). Наше предприятие вышло на новую орбиту своей 
деятельности. Диплом университета позволит вам выйти на широкую 
профессиональную орбиту. 

Еще один пример. Такое простое слово как включать – включить, 
включаться – включиться (выключать(ся) – выключить(ся), 
отключать(ся) – отключить(ся).  

Терминологически эти слова употребляются, когда говорят 
о приборах: станок выключается автоматически, включить прибор.  

А в фоновых знаниях русских людей, носителей русского языка 
присутствуют такие разговорные значения этих слов: Андрей быстро 
включился в работу группы. Я так устал, что отключился сразу после 
ужина.  
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Когда речь идет о людях, появляется переносное значение: 
включаться – синоним «принимать участие», отключаться – «засыпать». 

Еще одно понятное всем слово металл. Терминологически 
лексическое понятие слова «металл» – вещество, имеющее определенную 
структуру, металл тонет в воде, это, например, золото, железо, серебро, 
алюминий. 

Каждый русский вместе с этим словом вспомнит такие фразеологизмы 
как металл в голосе, железная воля, железная дисциплина, железный 
занаве, золотые руки, золотая свадьба, золотая середина, золотая 
молодежь, серебряная свадьба, стальные нервы. 

Русский вспомнит и афоризмы слово – серебро, молчание – золото, 
мал золотник, да дорог; роман Николая Островского «Как закалялась 
сталь».  

Кроме того, если слово металл будут объяснять физик, химик, 
металлург, то у каждого из них будет свое объяснение, т.к. слово имеет 
и научный фон. У каждой науки он будет разным. Металлург вспомнит, 
что металлы бывают черные, цветные, драгоценные, что металлы 
обладают ковкостью, плавкостью и т.д. Это научный фон слова. 

Интересно, что фразеологизм довести до белого каления пришел 
именно из металлургии. При сильном нагревании (накаливании) металл 
становится сначала красным, затем желтым, затем белым. Если нагревать 
дальше, металл из твердого станет жидким. Довести до белого каления 
значит «очень сильно разозлить». 

Пример, имеющий отношение к лингвистике: корень. Это слово 
в лингвистике, математике и ботанике имеет разное значение и разный 
научный фон. В лингвистике: однокоренные слова, корневая морфема, 
чередование в корне слова, в математике: возвести в корень, извлечь 
корень, квадратный корень, в ботанике: корневая система дерева, 
мощные корни. 

В общелитературном языке слово корень имеет и переносное значение 
«причина, исток» – корень проблемы, корень зла. Корень твоих проблем – 
прежде всего в твоей лени. 

Посмотрим внимательнее на жизнь терминов в языке, как они 
появляются и как используются. Слово может существовать 
в общелитературном языке, а потом стать термином. Например: вершина 
(горы и треугольника), ветвь (дерева и языковая ветвь), волна (морская и 
электрическая, электромагнитная), доля (часть и семантическая доля), 
клетка (для птицы и в биологии), ось (колеса и координат), поле (на 
котором растет пшеница и электрическое), угол (в комнате и в геометрии), 
цепь (золотая и горная, электрическая), рукав (одежды и реки). 
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Лексические фоны этих терминированных слов обладают 
национально-культурной семантикой. Носитель русского языка вспомнит: 
вершина успеха, не гони волну (прост.), такая моя доля, жить как 
в клетке, загнать в угол, красный угол, цепь событий, жизнь прожить – 
не поле перейти; работать засучив рукава. 

Лексика, которая перешла из общелитературного языка 
в терминологию, называется терминированной. 

Другой вариант связи терминов и слов общелитературного языка – 
когда терминологическая лексика переходит в общелитературную. 

Такие слова тоже имеют национально-культурную семантику: термин 
фундамент – заложить фундамент (чего-либо: дома и своего будущего), 
термин вакуум – жить в вакууме (в безвоздушном пространстве, без 
друзей и знакомых), термин стартовая площадка (ракеты и будущей 
жизни, университет –стартовая площадка жизни студента). 

Такие слова как аксиома, аргумент, комплект, напряжение (нервное), 
реакция (вызвать у кого-либо), цепная реакция, степень (учёная, 
изученности вопроса) пришли в общелитературный язык из языка науки, 
это лексика терминологического происхождения (Верещагин, 1990).  

Большой интерес с точки зрения лингвострановедения представляет 
ономастическая лексика – антропонимы, зоонимы, топонимы. 

Антропонимы – (от греческого antropos – человек + onyma – имя) – 
собственные имена людей (Андрей, Леночка, Сашка, Петрович, Сергей 
Николаевич Кузнецов) Зоонимы – (от греческого zoon – животное + onyma 
– имя) – имена животных (Мурка, Каштанка, Пушок, Снежок) и названия 
животных, которые используются в переносном значении: медведь, слон, 
черепаха (о человеке). Топонимы – (от греческого topos – место + onyma – 
имя) – географические названия (Санкт Петербург, Петроград, 
Ленинград, Киев, Грозный). Есть еще космонимы, гидронимы, чоконимы, 
парфюмонимы и другие группы ономастической лексики. 

Имена собственные обладают национально-культурным фоном, т.е. 
несут дополнительную информацию, которую нужно учиться видеть 
и находить. 

Например, антропонимы – имена людей – Октябрина, Майя, Владлен 
(от Владимир Ленин), Нинель (Ленин наоборот) – появились в советское 
время. Сейчас такие имена непопулярны.  

Такие советские имена противопоставлены традиционным русским: 
Иван, Пётр, Павел, Анастасия, Елизавета. 

«Говорящим», культурно информативным является и происхождение 
имён. Альберт, Эдуард, Элла, Герман – иностранные имена, тогда как 
Владимир, Всеволод, Вера, Надежда, Любовь, Светлана, Лев, Мирослав, 
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Дарина (Дарья) – исконно русские, имеющие славянское происхождение. 
Значение таких имен можно понять. 

Имена имеют социальную окраску: Иван, Емельян, Ефросинья – 
крестьянские, деревенские, Евгений, Марина, Вадим – городские.  

На юге России и в Украине популярны имена Оксана, Богдан, Тарас.  

Стилевая принадлежность имени: Михайло, Данила – просторечные, 
Михаил, Даниил – официальные формы.  

В каждый конкретный исторический период имена могут быть 
популярными (употребительными) или непопулярными 
(неупотребительными). Сейчас популярны такие имена: Анна, Анастасия, 
Мария, Дарья, Иван, Даниил, Денис, Андрей. Все эти имена являются 
традиционными, воспринимаются как исконно русские, но 
этимологически это не так (Терлак, 1992). 

Многие имена пришли в русский язык вместе с христианством из 
Византии и из Израиля, из древнего Рима Поэтому многие русские имена 
этимологически (по происхождению) являются греческими (Андрей – 
храбрый, Василий – царский, Елена – избранная, Татьяна – хозяйка, 
Ирина – мирная, Николай – победитель, София – мудрость, Тарас – 
бунтарь, Федор – дар божий), древнееврейскими (Михаил – подобный 
богу, Анна – благодать, Мария – высокая, Даниил – суд божий, Моисей – 
взятый из воды), древнеримскими (Валентин – здоровый, Максим – 
самый большой, Виктор – победитель, Наталия – родная, Константин – 
стойкий, постоянный, Феликс – счастливый). 

Многие из этих имен можно встретить и в других языках, которые 
имели связи с греческим, древнееврейским, латинским. Например: Иван, 
Жан, Джон, Джонатан, Иоганн, Джованни, Ян. Все эти имена 
происходят от древнееврейского Ионахан (Йонатан) – Бог дал. 

Некоторые имена обладают дополнительной социально-культурной 
семантикой. Например, имена, которые встречаются в пословицах 
и поговорках: На бедного Макара все шишки валятся (Макар – 
неудачник). Так говорят о человеке, которому снова не повезло. Мели, 
Емеля, твоя неделя (Емеля (Емельян) – болтун). Так говорят болтливому 
человеку, которого не хотят слушать, или дают ему понять, что не верят 
ему. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали (Варвара – 
любопытная). Это совет не лезть в чужие дела, предупреждение.  

Иван – символическое имя русского человека (то же – Иван Иванович 
Иванов – типичный, обычный человек).  

В русской коммуникативной культуре человека могут называть по 
имени, по имени и отчеству, по фамилии, имени и отчеству, только по 
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отчеству. Все эти варианты имеют разную стилистическую 
и национально-культурную окраску. 

Официальное обращение предполагает использование фамилии 
и полного имени или имени и отчества (Антон Чехов, Валентина Котова, 
Гагарин Юрий Алексеевич, Михаил Васильевич Ломоносов, Николай 
Борисович, Ольга Петровна Назарова).  

Использование только отчества имеет оттенок сердечности 
и уважения, так обращаются к хорошо знакомому человеку старшего 
возраста: Михалыч, Петровна, Иваныч (вместо Михайлович, Иванович). 
Но официально так обращаться нельзя. 

Краткие и уменьшительные формы имён употребляются только 
в неофициальных ситуациях, уменьшительно-ласкательные формы – 
только по отношению к близкому человеку (Сергей – Сережа – 
Серёженька; Ольга – Оля – Оленька – Олечка).  

Фамильярные формы используют при обращении к равному, близкому 
человеку, они носят грубоватый характер: Серёга, Олька, Сашка, Вовка, 
Светка. 

А имена Матрёшка и Петрушка особо маркированы в русской 
культуре. Это фамильярные формы имен Матрена и Петр. Такие формы 
дают информацию об отношении народа к этим персонажам культуры. 

Русские фамилии тоже несут национально-культурную информацию: 
Зайцев, Медведев, Волков, Кузнецов, Портнов, Солдатов, Иванов, 
Петров, Николаев. Этимологически форма с суффиксом – ов(а), – ев(а) 
обозначает «ребенок того, чье имя является корнем слова»: Иванов – сын 
Ивана, Андреева – дочь Андрея, Кузнецов – сын кузнеца. 

Следующая культурно значимая группа лексем – топонимы – 
обобщенный термин, он объединяет: названия городов, улиц, площадей 
(астионимы) рек, морей (гидронимы) и других географических объектов. 
Они также обладают национально-культурной семантикой (Красное, 
Белое, Черное, Мертвое море, Индийский океан (гидронимы), Новгород, 
Белгород, украинские Ровно, Луганск.  

Страноведческая информация топонимов может быть выделена 
разными способами: – на уровне словообразовательной модели (Нов-
город, Ленин-град, Петер-бург); – на уровне ассоциативных связей (Киев 
– мать городов русских, Москва златоглавая, Ростов – батюшка, 
Харьков – первая столица). 

Среди топонимов-названий городов выделяют общеизвестные, 
исторические русские города (Ростов Великий, Суздаль, Владимир, 
Новгород, Смоленск), а также города, переименованные в советское 
время, а сейчас получившие старые названия: Петербург – Ленинград – 
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Петербург; Нижний Новгород – Горький – Нижний Новгород, Тверь – 
Калинин – Тверь, Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург. 

Названия улиц часто хранят информацию о занятиях, профессиях, 
национальности людей, которые там жили (Шляпный переулок, 
Грузинская улица). Существуют топонимические легенды – о Щеке, Кие, 
Хориве и сестре их Лыбеди – легенда об основателях Киева, легенда 
о братьях Ромуле и Реме, вскормленных волчицей на холме, где 
впоследствии был основан город, названный именем одного из братьев.  

Зоонимы – имена (клички) домашних животных также имеют 
национально-культурную окраску. Кошек обычно называют Мурка, котов 
Васька, Барсик, Снежок, Пушок, Дымок. Традиционные русские клички 
собак – Жучка, Каштанка, Шарик, Бобик, Волчок. 

Звуки, которые издают животные, часто используют для 
характеристики речи людей: жужжит (как муха), шипит (как змея), 
каркает (как ворона), пищит (как мышь), ревёт (как лев). Реветь – 
сердиться, ругать), реветь – плакать, мычать (как корова) – говорить 
невнятно, блеять (как овца) – говорить неуверенно, чирикать (как 
птичка). 

Названия животных используются для характеристики людей: 
медведь, волк, лиса, свинья. Щенок (грубо) – говорят молодому человеку, 
когда хотят подчеркнуть его неопытность. Свинья (грубо) – кто-то, кто 
сделал что-то некрасивое, плохое по отношению к другому человеку. 
Змея используется в значении «злой, подлый человек». Пчела (пчелка)– 
синоним трудолюбивого человека, трутень – нахлебник. Черепаха – 
медлительный, акула – опасный, хищный, орёл – сильный, гордый, курица 
– глупый, нерешительный, петух – агрессивный, нападающий, слон – 
неловкий.  

Названия птиц сова и жаворонок характеризуют людей, которые 
утром просыпаются, а вечером ложатся спать рано или поздно. 

Чтобы ласково обратиться к близкому человеку, ребенку, употребляют 
слова зайчик, зайчонок, рыбка, котик, котенок, птичка, ласточка. 

Наименования животных часто встречаются во фразеологизмах: жить 
бирюком (как одинокий волк), смотреть волком, волком выть (хоть 
волком вой), голодный как волк, злой как собака, ползет как черепаха, и в 
афористике: лучше синица в руках, чем журавль в небе; за двумя зайцами 
погонишься – ни одного не поймаешь; как волка ни корми, он все равно 
в лес смотрит; старого воробья на мякине не проведешь; волков бояться 
– в лес не ходить.  

В процессе изучения данной темы курса лингвострановедения 
(Ушакова, 2011) иностранные студенты увидели, что в русской 
терминологии, в русских антропонимах, топонимах, зоонимах, 
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фразеологии и афористике используются слова, обозначающие элементы 
природы, быта русского народа, используются названия животных и птиц, 
характерных для климатических условий России. Это показательные 
примеры для того, чтобы будущие филологи могли осознать, что слово 
является источником национально-культурной информации. 
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Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) 

 

KOMPOZÍCIA AKO PRODUKTÍVNY SLOVOTVORNÝ POSTUP  
PRI TVORBE TERMINOLÓGIE EURÓPSKEJ ÚNIE  

A JEJ ODRAZ V SLOVENSKOM JAZYKU 

Lenka Michelčíková 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Lexika najdôvernejšie odráža stav vo vývine spoločnosti. Slová najlepšie podávajú 
dôkaz o tom, ako súvisí jazyk s jeho nositeľom a aký je jeho odraz v celej spoločnosti. 
V rámci parciálneho výskumu odborných, najmä legislatívnych, textov inštitúcií EÚ 
podávame stručný prierez problematikou lexikálnej roviny a charakteristických 
lexikálnych znakov slovného fondu týchto textov. Slová a termíny súvisiace s EÚ sa 
rýchlo stávajú súčasťou našej aktívnej slovnej zásoby, každodenne sa s nimi stretávame 
v médiách, v bežných konverzáciách a hodnoverne reflektujú súčasný stav v našej 
spoločnosti.  

 

Vocabulary reflects the state of development in society. Words make the best evidence of 
how language is connected with its user and what is its reflection in whole society. The 
partial research of specific, particularly legal, texts of the EU institutions offers a brief 
description of problems of lexical level and characteristic lexical features of these texts. 
The words and terms related to the EU are rapidly becoming part of our active 
vocabulary, we daily meet them in the media, in ordinary conversations and they reflect 
the current state in our society. 

 

Kľúčové slová: lexika, kompozícia, Európska únia, právny text. 

Key words: vocabulary, composition, European Union, legislative text 

 

V nazeraní na reláciu jazyk – kultúra – spoločnosť mnohým na prvom 
mieste zarezonuje súvislosť Slovensko a/verzus Európska únia a slovenský 
jazyk a/verzus euroslovenčina. Slovensko je už niekoľko rokov členom tohto 
nadnárodného spoločenstva a preto môžeme konštatovať, že vplyv na poli 
politickom, spoločenskom, kultúrnom i jazykovom je nepochybne znateľný.  

Na poli jazykovom je evidentné, že lexika najdôvernejšie odráža stav vo 
vývine spoločnosti. Slová najlepšie podávajú dôkaz o tom, ako súvisí jazyk 
s jeho nositeľom a aký je jeho odraz v celej spoločnosti.  

V rámci parciálneho výskumu odborných, najmä legislatívnych, textov 
inštitúcií EÚ podávame stručný prierez problematikou lexikálnej roviny 
a charakteristických lexikálnych znakov slovného fondu týchto textov.  

 

1 Lexikálna rovina odborných textov inštitúcií EÚ 

Lexika skúmaných textov obsahuje (a) slová zo slovnej zásoby bežného 
spisovného jazyka, ktoré si zachovávajú svoj pôvodný význam (napr. spojky 
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a zámená). (b) U niektorých slov dochádza k spresneniu ich významu, častejšie 
sa však stretávame (c) so slovami všeobecnej slovnej zásoby, ktoré sú známe, 
ale sú im priradené nové, neznáme významy, pretože význam termínu je 
v odbornom kontexte iný ako vo všeobecnej slovnej zásobe, tzn. že často 
dochádza k terminologizácii slovnej zásoby.  

Medzi najtypickejšie lexikálne znaky prevládajúce v právnych textoch EÚ, 
ktoré dokumentujeme v procese nášho výskumu, patria predovšetkým:  

• kompozitá: flexiistota, spolurozhodovanie, a i.  

• viacslovné pomenovania so zhodným a nezhodným prívlastkom: 
doložka  
rendez-vous, tretia krajina, vysoký predstaviteľ, Biele knihy, posilnená 
spolupráca, pristupujúca krajina, spoločné ustanovenia, spoločná 
poľnohospodárska politika, acquis Spoločenstva, zásada zastupiteľskej 
demokracie, autonómny sociálny dialóg, zásada rovnej rotácie,  

• ustálené verbo-nominálne spojenia: nadobudnúť účinnosť, 
delegovať právomoc, prijať opatrenia,  

• neologizmy: zásada subsidiarity a zásada proporcionality, európsky 
rámcový zákon, vykonávací akt, európske vykonávacie nariadenia, 
európske vykonávacie rozhodnutia, európsky ombudsman, 
komunitárny,  

• xenotermíny: pluralizmus, subsidiarita, ombudsman, konvergenčné 
kritériá, acquis,  

• skratky a skratkové slová: 

 
Slovensky Anglicky Francúzsky 

EHP  
(Európsky hospodársky 
priestor)  

EEA  
(European Economic Area)  

 EEE  
(l'Espace économique 
européen) 

MVK  
(Medzivládna konferencia)  

IGC  
(Intergovernmental Conference) 

CIG  
(Conférence 
intergouvernementale) 

EZVO  
(Európske združenie voľného 
obchodu) 

EFTA  
(European Free Trade 
Association) 

AELE  
(l' Association européenne de 
libre-échange) 

• anglicizmy a prevzaté slová: benchmarking, antidumping, audit trail, 
acquis communautaire, komunitarizácia, komitológia,  

• profesionalizmy a slangové pomenovania: Schengen, Amsterdam, 
Gymnich. 
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2 Kompozícia – tvorenie slov skladaním 

Ivan Masár tvrdí, že „v porovnaní s termínmi utvorenými odvodzovaním je 
počet termínov utvorených skladaním dvoch, niekedy aj viac fundujúcich slov 
podstatne menší. V štatisticky skúmanom súbore jednoslovných technických 
termínov tvorili zložené substantíva len 3,72%“ (Masár, 1991, 95). 
V analyzovaných textoch EÚ sa kompozícia javí ako produktívny slovotvorný 
postup, ktorým sa utvára nová terminológia.  

Zo slovotvorných typov medzi termínmi tvorenými skladaním prevládajú 
nasledujúce kombinácie: 1. substantívum + substantívum, 2. príslovka + 
substantívum, 3. číslovka + substantívum, 4. sloveso + substantívum 
a 5. zámeno + substantívum.  

 
1. substantívum + substantívum  
• právomoc: termín vznikol zložením dvoch fundujúcich slov, ktoré si 

zachovali svoju pôvodnú podobu, spojenie slov je celkom mechanické, 

• flexiistota: je ďalšia kopulatívna rekčná zloženina, ktorá vznikla spojením 
slov flexibilita a istota. Oficiálna webová stránka EÚ ponúka takúto 
definíciu flexiistoty: „Označuje model sociálneho štátu s aktívnou 
politikou trhu práce. Model predstavuje kombináciu jednoduchého 
prijímania a prepúšťania zamestnancov (flexibilita pre zamestnávateľov) 
a rozsiahlych výhod pre nezamestnaných (istota pre zamestnancov). Po 
prvýkrát sa uplatnil v Dánsku v deväťdesiatych rokoch“ (dostupné na 
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_sk.htm, 20.7.2010). Pri tomto 
termíne a jeho definícii chceme vysloviť úplný súhlas s Petrou Jesenskou 
(Jesenská, 2007, 65), podľa ktorej je flexiistota jedným z výrazov, ktorým 
sa len zastiera skutočná denotácia slov. Tento pojem Jesenská označuje 
ako oxymoron, pretože flexibilita a istota pracovných miest sú dve 
rozdielne veci, ktoré sa nedajú súčasne garantovať a zabezpečiť. Nikto 
predsa nemôže zabezpečiť pracovné miesta a zároveň ponúknuť flexibilný 
pracovný trh. Takéto zavádzanie zavádzajúcich pojmov môžeme nazvať 
funkčne motivovanou jazykovou zmenou. Na základe tohto a iných 
príkladov Európsku úniu vnímame ako miesto, na ktorom sa známe slová 
s jasným významom stávajú nezrozumiteľnými.  

 
2. príslovka + substantívum  
• spolu-: spolurozhodovací postup (fr: la procédure de codécision, 

en: codecision procedure), spolupráca (la coopération), spolurozhodovanie 
(la congestion), spolupáchateľ (le complice).  

Slovenskému výrazu spolu- vo francúzštine najčastejšie zodpovedá 
predpona co-. 

• viac-: viacjazyčnosť (multilinguisme), viacročný (pluriannuel). 
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3. číslovka + substantívum 
Pomerne veľký počet zloženín patrí k tomuto slovotvornému typu. 

• jednomyseľné hlasovanie, jednomyseľnosť (l’unanimité). 

Do zloženín tohto druhu vstupujú aj neurčité číslovky mnoho, málo, viac. 
Spojenie fundujúcich slov je tu celkom mechanické. 

• mnoho-: mnohonárodné sily (des forces multinationales), mnohostranný 
dohľad (une surveillance multilatérale). 

 
4. sloveso + substantívum  
V slovenskej terminológii je pomerne veľa zloženín, v ktorých sa ako 
fundujúce slovo vydeľuje sloveso, presnejšie od neho odvodená morféma. 

• splnomocnenec Rady, zákonodarný. 

 
5. zámeno + substantívum 
Napokon sa pri tvorení terminologických zloženín uplatňuje slovotvorný typ 
zámeno + substantívum. Ako prvá časť kompozít sa vyskytujú zámená sám, 
morféma vše-, svoj.  

• samospráva (l’autonomie), samostatný (autonome), svojvoľný (arbitraire). 

 

Podľa R. Kocourka „... francúzština má napr. vyše 130 takých prvkov, ktoré 
stoja v prvej časti termínu, a vyše 190 takých, ktoré stoja v druhej časti ...“ 
(Kocourek, citované podľa Masár, 1991, 98). 

Zaujímavosťou zložených terminologických jednotiek slovnej zásoby EÚ 
je, že sa v prevažnej väčšine prípadov píšu spolu ako jedno slovo, písanie 
pomlčky, ktorá v zložených názvoch vyjadruje rovnocennosť, je zriedkavé. 
V texte nachádzame len príklady francúzskych slov: le vice-chancelier, la loi-
cadre, le bien-être, le vice-président. 

 

O zloženinách je potrebné konštatovať, že „v porovnaní s odvodeninami, 
ale najmä s viacslovnými termínmi majú niektoré prednosti. Umožňujú 
presnejšie vyjadriť zvolenú výpoveď z logického spektra pojmu ako 
odvodeniny a na rozdiel od viacslovných termínov majú vlastnosť 
derivatívnosti. Vo všeobecnosti možno povedať, že zloženiny sú terminogénne“ 
(Masár, 1991, 100). 

Nová terminológia spojená s EÚ sa rýchlo šíri aj za výraznej pomoci médií. 
V súvislosti s médiami pridávame Adamkove pozorovania v tejto oblasti: 
„Okrem štandardizovaných prostriedkov jazyka sa v publicistike aktívne 
využívajú jazykové neologizmy; médiá, okrem toho, že sú tým priestorom, kde 
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vo veľkej miere novotvary vznikajú, sú súčasne ich najaktívnejšími 
rozširovateľmi a populizátormi “ (Adamka, 2011, 68). 

Kompozícia je jedným z produktívnych slovotvorných postupov, ktorým sa 
rozširuje slovný inventár nášho jazyka. Do slovnej zásoby slovenského jazyka 
prenikajú slová, ktoré úzko súvisia s Európskou úniou. Vznikajú kvôli potrebe 
popísania fungovania tohto spoločenstva, na označenie jednotlivých inštitúcií, 
procesov, javov, dokumentov, ideí a pod. Do slovenčiny prechádzajú 
predovšetkým v procese prekladu, pričom viac, či menej nadväzujú na náš 
jazykový úzus, či spôsob myslenia. K niektorým novovzniknutým termínom sa 
odborná, ale niekedy aj laická verejnosť stavia pomerne kriticky. Slová 
a termíny súvisiace s EÚ sa rýchlo stávajú súčasťou našej aktívnej slovnej 
zásoby, každodenne sa s nimi stretávame v médiách, v bežných konverzáciách 
a hodnoverne reflektujú súčasný stav v našej spoločnosti.  
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IRÓNIA V KULTÚRNOM KONTEXTE 
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V komunikačnom procese odhalenie a pochopenie irónie nespočíva len v odhalení 
rozdielu medzi doslovným a mieneným významom výpovede. V danej kultúre 
a spoločenstve je odhalenie irónie komplexný proces priradenia, kombinovania 
a rozlišovania významu s hodnotiacim aspektom. Komunikanta na prítomnosť irónie vo 
výpovedi upozorňujú signály irónie, ktorých úlohou je spustiť ironickú interpretáciu 
výpovede.  

 

Verbal irony is used to express attitudes which are in opposition with the true state of 
affairs. As a culture bound element verbal irony can pose potential problems to the 
listener/reader. Activating ironic interpretation not only depends on cultural 
expectations, but also recognizing signals of irony is essential for detecting the presence 
of irony in the text. The paper deals with the problems that have been traced in the 
definition of irony and reviews the major categories of irony signals.  

 

Kľúčové slová: verbálna irónia, antifráza, pragmatický prístup, sémantický prístup, 
kultúrny kontext, signály irónie 

Key words: verbal irony, antiphrase, pragmatical approach, semantic approach, 
cultural context, signals of irony 

 

Podľa klasickej definície verbálnej irónie je irónia literárny tróp, alebo 
rečová figúra, v ktorom irónia vzniká na základe úmyselného použitia slov 
v opačnom význame. Definíciu verbálnej irónie ako opačného významu 
nájdeme v The Oxford Dictionary of English, kde irónia je definovaná ako „ 
a figure of speech in which the intended meaning is the opposite of that 
expressed by the words used“ (2005, 87). Takisto podľa Dvorského „jde [tedy] 
o posun významu, v nemž (vĕtšinou) kladnĕ hodnotící rys dostává pejorativní 
smysl, o užití slova s opačným významem místo prímého označení negativního 
jevu.“ (Dvorský, 1984, 108) Podľa Bergsona irónia spočíva v tom, že „jednou 
vyslovíte to, co by mĕlo být, a předstíráte, že tomu tak přesně je“, pričom iróniu 
môžeme zdôrazniť tým, že vo výpovedi zdôrazníme myšlienku dobra. 
(Bergson, 1994, 60). Spoločným rysom klasických definícií irónie je antifráza.  

V súčasnej lingvistike v pragmatickom a sémantickom prístupe k definícii 
verbálnej irónie, názory na interpretáciu irónie poukazujú na skutočnosť, že 
klasická rétorická definícia irónie, ako protikladu vypovedaného a mieneného 
je nepresná a nedostačujúca.  

Pragmatická analýza irónie odhaľuje fakt, že definícia irónie, ako antifrázy 
nie je vo všeobecnosti aplikovateľná na všetky prípady verbálnej irónie 
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a nepokrýva všetky možnosti vzniku verbálnej irónie. Na základe tejto 
skutočnosti predstavitelia pragmatického prístupu k irónii poukazujú na 
nevyhnutnosť doplnenia klasickej definície irónie. Grice (1989) definuje iróniu 
v duchu klasického sókratovského rozhovoru, v ktorom eiróneia vzniká 
z predstierania neznalosti a následne považuje iróniu za predstieranie. „To be 
ironical is, among other things, to pretend (as the etymology suggests), and 
while one wants the pretense to be recognized as such, to announce it as 
a pretense would spoil the effect“ (Grice, 1989, 54). Na podklade základnej 
Griceho definície irónie Clark a Gerrig (2007) vytvorili teóriu irónie, ako 
predstierania. Podľa Clarka a Gerriga hovoriaci predstiera, že je neznalý 
hovoriaci a hovorí s neznalým adresátom. V prípade „Trust the Weather 
Bureau! See what lovely weather it is: rain, rain, rain“ (Clark and Gerrig, 2007, 
26) v daždivom počasí hovoriaci predstiera, že je neznalý situácie a hovorí 
neznalému adresátovi o peknom počasí. Hovoriaci od adresáta očakáva, že 
adresát odhalí predstieranie a je schopný interpretovať ironickú výpoveď. 
Výpoveď je pri predstieraní zameraná na niekoho, alebo na niečo, má svoj cieľ 
a svoju obeť. V našom prípade je prvou obeťou človek, ktorý neodhalí ironický 
zámer hovoriaceho a neodhalí, že výpoveď komunikuje opak toho, čo hovoriaci 
explicitne hovorí. Predstieranie nie je explicitne uvedené ako predstieranie, 
irónia si zachováva svoj základný znak, ktorým je implicitnosť. Druhou obeťou 
predstierania je autor primárnej výpovede, ktorého výpoveď je základom 
ironického postoja hovoriaceho. Definícia irónie, ako predstierania zahŕňa 
základné koncepty definície irónie (cieľ, implicitnosť, antifráza). Podľa Clarka 
a Gerriga primárny explicitný význam výpovede je v protiklade s implicitným 
ironickým významom.  

Sémantický prístup k irónii dominuje u Cutlerovej (1974). Pri definovaní 
irónie sa Cutlerová zameriava na vzťah medzi jazykovými jednotkami, skúma 
význam vyplývajúci so spojenia slov a viet a spôsob vyjadrenia ironického 
významu viet, pričom sa zameriava na „utterances produced in such a way that 
they express a conveyed meaning which is the converse of the literal meaning“ 
(Cutler, 1974, 117). V primárnom význame vety výpoveď v danom kontexte 
vyjadruje danú situáciu uznanlivým tónom hlasu. Aby veta mohla byť 
považovaná za ironickú, musí vyjadrovať opačný význam primárnej výpovede 
nesúhlasným tónom hlasu. Pre Cultlerovú je typická ironická výpoveď opakom 
primárneho významu výpovede, na ktorý upozorňujú signály irónie, ktorými 
môžu byť tón hlasu, prízvuk na jednom, alebo viacerých slovách, pomalé 
tempo reči a nazalizácia časti vety, alebo celej vety. Na základe uvedených 
skutočností Cutlerová zavádza pojem ´podmienka súhlasu´ (approbation 
condition), podľa ktorej sa veta môže stať ironickou za predpokladu, že 
v primárnom význame vyjadruje danú situáciu v kontexte, v ktorom je 
vyslovená. Cutlerová zaraďuje ironické výpovede do dvoch kategórií, ktoré 
nazýva spontánnou iróniu a podnietenou iróniu. Do prvej kategórie zaraďuje 
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spontánnu iróniu (spontaneous irony), v ktorej sa ironická výpoveď nevzťahuje 
na predchádzajúci kontext, alebo konverzáciu. V druhej kategórii, ktorú nazýva 
podnietená irónia (provoked irony), horoviaci „ repeats back to his audience 
something which the audience has previously said or held, with the ironic 
intonation indicating that the previous claim has turned out to be wrong“ 
(Cutler, 1974, 119 ). Kým vzhľadom na sémantický charakter výpovede je 
kategória spontánnej irónie značne obmedzená za predpokladu adekvátneho 
kontextu, akákoľvek ironická výpoveď môže spadať do kategórie podnietenej 
irónie. 

 

Napriek rôznorodosti teoretických konceptov, ktoré rozširujú klasickú 
definíciu irónie o nové charakteristiky, absentuje komplexný prístup 
k sformulovaniu univerzálnej stratégie vedúcej k odhaleniu a pochopeniu 
verbálnej irónie. Pochopenie verbálnej irónie je komplexný proces priradenia, 
kombinovania, rozlišovania významu s hodnotiacim aspektom. Je to proces 
úzko spojený s kultúrou, mentalitou a životnou skúsenosťou spoločenstva. 
Hodnoty, vedomosti, viera, zvyky, tradície a komunikačné stratégie 
spoločenstva vytvárajú predpoklad na používanie a pochopenie irónie. Irónia, 
ako spôsob nepriameho vyjadrenia významu vychádza z predpokladu 
spoločného vedomostného, informačného a kultúrneho základu 
komunikátora/autora a komunikanta/čitateľa. Jednotlivé spoločenstvá majú 
rozdielne kultúrne zázemie následkom čoho to, čo môže mať ironickú funkciu 
v jednom kultúrnom a spoločenskom kontexte, môže zostať neodhalené 
a nepochopené v inom kultúrnom kontexte. V každej kultúre podmienkou 
odhalenia a interpretácie verbálnej irónie vo výpovedi, alebo v literárnom texte 
je na jednej strane poskytnutie adekvátnych signálov irónie zo strany 
komunikátora/autora, na druhej strane komunikantova/čitateľova schopnosť 
interpretovať signály ako ironické. Signály sú pragmatické jednotky, ktoré 
nadobúdajú charakter ironického signálu len v rámci interpretácie určitého 
komunikačného aktu. Úlohou signálov je zabrániť doslovnej interpretácii 
vypovedaného tým, že „alert the reader to the fact that a sentence is ironical“ 
(Attardo, 2000, 7), následkom čoho čitateľ vo výpovedi interpretuje implicitný 
význam. Lingvisti charakterizujú signály irónie z rozličných lingvistických 
perspektív. Za najfrekventovanejšie signály irónie sú považované metafora, 
hyperbola, úmyselné zmiernenie opakovanie výrazových prostriedkov, 
citoslovcia a deminutíva. 

Metafora. Metafora „neprirovnáva jeden jav k inému, ale namiesto pravého 
pomenovania použije sa pomenovanie javu patriaceho do inej zmyslovej blasti, 
do inej sféry vecí, a to na základe istej podobnosti vzhľadu, veľkosti, množstva, 
stavu, pohybu, alebo iných vlastností (Mistrík, 1997, 135). Pri metafore, tak 
isto, ako pri irónii čitateľ musí odhaliť význam výpovede, avšak pri metafore 
„the process is [therefore] not usually one of repudation or reversal but of 
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exploration or extension . There is no moment of shock when incompatibles are 
forced upon our attention, with the demand for active negative judgement“ 
(Booth, 1974, 23). Na rozdiel od irónie, ktorá je založená na paradoxe 
v metafore základný a prenesený význam nie sú v protiklade. Podľa Barbe 
(1995, s.85) kým metafora je rečová figúra, obrazné pomenovanie, založené na 
prenášaní významu slova, irónia slúži na kritizovanie, hodnotenie, alebo 
vyjadrenie postoja k situácii.  

Hyperbola. Hyperbola je slovo alebo skupina slov, ktoré majú zveličujúci 
význam a „realizuje sa v tej významovej časti, ktorou sa odlišuje použité 
expresívum od predpokladaného nocionálneho pomenovania“( Mistrík, 1997, 
143). Hyperbolu , ako druh trópu, môžeme definovať ako nadsádzku, ktorá má 
dva póly. Na jednej strane sa môže jednať o zosilňovanie, alebo zveličovanie, 
kým na strane druhej minimalizáciu, zmenšovanie skutočnosti, alebo situácie, 
alebo „ použitie výrazu, alebo obrazu tak, aby sa zdalo, že je bezvýznamný“ 
(Mistrík, 1997, 127). Mora (2009) pojmom ´Hyperbolic items´ označuje 

„the minimal unit of sense or meaning whether a word, phrase or 
expression, which per se, given the appropriate context , conveys an idea of 
excess of extremity (Mora, 2009, 108). Články hyperboly sa môžu modifikovať 
inými slovami podľa syntaktického vzorca príslovka + prídavné 
meno/podstatné meno, alebo prídavné meno + podstatné meno. Podľa Kreuza 
odhaleniu ironického zámeru hyperboly napomáha stupeň zveličenia. „The 
more extreme the statement, the greater the certainty of ironic intent“ (Kreuz, 
2007, 26) a uvádza vzorec [adverb]+[extreme, positive adjective] = irony. 

Úmyselné zmiernenie (Understatement). Sperber a Wilsonová (1992) 
definujú úmyselné zmiernenie, ako „saying, not the opposite of what is meant, 
but merely less than what is meant“ (Sperber and Wilson, 1992, 54). Bernsten 
a Kennedy (1996) definujú iróniu, ako „an opposition between a literal 
statement and what the receiver takes to be the sender´s belief“ (Bernsten and 
Kennedy, 1996, 21). Aby adresát rozpoznal ironický zámer hovoriaceho, 
hovoriaci, ako signál irónie môže použiť vo svojej výpovedi úmyselné 
zmiernenie. Základný rozdiel medzi iróniou a understatement je forme 
protirečenia. Účelom protirečenia v irónii je špecifikovať postoj hovoriaceho, 
ktorý má príjemca odhaliť. Účelom protirečenia v úmyselnom zmiernení je 
zmenšiť rozsah, alebo dôležitosť výpovede. Kým irónia využíva kontrast, alebo 
opozíciu, úmyselné zmiernenie je založené na redukcii významu (Bernsten and 
Kennedy, 1996, 22). 

Opakovanie výrazových prostriedkov. Sperber a Wilsonová (1981) 
poukázali na skutočnosť, že opakovanie výrazových prostriedkov, môže 
znamenať , že výpoveď je mienená ironicky. Zmienku o inom texte nazvali 
termínom ozvena (echo). Aby výpoveď mohla byť považovaná za ironickú, 
musí reprodukovať inú výpoveď na metaúrovni, výpoveď musí byť relevantná 
a vyjadrovať názor hovoriaceho na pôvodnú výpoveď a implicitne vyjadrovať 
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negatívny postoj k výpovedi, ku ktorej sa hovoriaci vyjadruje. Yus 
Ramos(1998) nadväzuje na teóriu ozveny a opakovanie predchádzajúcej 
výpovede v konverzácii považuje za jeden zo signálov verbálnej irónie. Podľa 
Cutlerovej (1974) akákoľvek ironická výpoveď môže spadať do kategórie, 
ktorú nazvala podnietená irónia (provoked irony). V tejto kategórii hovoriaci 
opakuje ironickým tónom niečo, čo už bolo vyslovené. Ironický tón reči 
naznačuje, že primárna výpoveď sa považuje za nesprávnu (Cutler, 1974, 119).  

Citoslovcia. „Nielen formálne, ale aj pojmovo sú citoslovcia nespracované 
prejavy človeka“ (Mistrík, 1997, 85), ktoré môžu upriamiť pozornosť čitateľa 
na výpoveď, a tým sa stávajú signálom irónie. Hoci citoslovcia „do not express 
a complete proposition, hence, they cannot be true or false, and cannot usefully 
be analysed as deliberate violations of a maxim of truthfulness“ (Wilson and 
Sperber, 1992, 56) v danom kontexte môžu vyjadrovať emócie, pocity, alebo 
postoje, ktoré môžu viesť k ironickej interpretácii výpovede. Napriek 
skutočnosti, že použitie citosloviec je rozsiahle a nie je presne stanovené a nie 
je možné aplikovať klasickú rétorickú definíciu irónie, alebo porušenie maxím, 
citoslovcia v určitom kontexte môžu vyjadrovať verbálnu iróniu. 

Deminutíva. Deminutíva sú zdrobňujúce slová, ktoré sa tvoria 
deminutívnymi príponami (Mistrík, 1997, 82). Deminutívne prípony sa 
používajú na tvorbu ironických slov, v ktorých podľa Trnkovej (1991), irónia 
vzniká na základe vnútorného, alebo vonkajšieho kontrastu. Kým vonkajší 
kontrast tvorí kontrast deminutíva s kontextom (múdra hlavička na označenie 
hlupáka - príklad Trnková 1991), vnútorný kontrast, ktorý má zmierňujúci 
účinok, vzniká z významového rozporu medzi základom slova a deminutívnou 
príponou, „kde základom sa vyjadruje záporná vlastnosť človeka 
a deminutívnym sufixom sa jej konštatovanie zjemňuje, zastiera“ (Trnková, 
1991, 68). Trnková takisto hovorí o „žeravej“ irónii s negativistickým 
vyznením, ktorá vzniká hromadením deminutív v texte a používa sa na 
štylistické efekty.  

 

Verbálna irónia sa nemôže obmedziť len na gramatickú, sémantickú, alebo 
lingvistickú úroveň. Informácie vedúce k odhaleniu irónie zahŕňajú kultúrne 
hodnoty, ktoré tvoria predstavy, názory, normy, hodnoty, postoje zúčastnených, 
ktoré sú výsledkom životného poznania, skúseností a životného štýlu. Úlohou 
komunikátora/autora je pomocou signálov naznačiť nesúlad medzi mieneným 
a vypovedaným, a tým upriamiť komunikantovu/čitateľovu pozornosť na 
prítomnosť irónie v texte. Odhalenie ironického protirečenia a samotnej irónie 
je podmienené vzájomnou zhodou medzi komunikátorom/autorom 
a komunikantom/čitateľom.  
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K PREKLADU NEVERBÁLNEJ KOMIKY V UMELECKOM TEXTE 

Martina Macúchová 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Preklad vo všeobecnosti možno považovať za prenos, prekódovanie medzi dvomi 
jazykovými systémami - preklad prózy obsahuje naviac požiadavku funkčného prenosu 
medzi dvomi kultúrnymi systémami. V príspevku zameriavame pozornosť na možnosti 
prekladu neverbálnej komiky v umeleckom literárnom texte a na príklade vybraných 
literárnych ukážok ilustrujeme niektoré prekladové prístupy k neverbálnej a výtvarnej 
komike. 

 

In general, translation can be understood as a transfer, decoding between two language 
systems – literary translation, moreover, includes the request for functional transfer 
between two cultural systems. In the paper we focus on the possibilities of translating 
non-verbal humour in a literary work of art and on the example of chosen parts of the 
text we illustrate some of the translation approaches to both non-verbal as well as visual 
humour.  

 

Kľúčové slová: neverbálna a výtvarná komika, medzikultúrny a medzijazykový prenos, 
metakomunikácia 

Key words: non-verbal and visual humour, intercultural and interlingual transfer, 
metacommunication 

 

1 (Neverbálna) komunikácia a preklad 

„Slova jsou spojena s primitivním, přirozeným, s vyjadřováním pocitů 
a místo toho se používají“ – takto lakonicky a účinne sa vyjadril už 
Wittgenstein o slovnom vyjadrovaní a komunikácii vôbec (cit. podľa Heaton, 
2005, 53). Ľudská spoločnosť je bez komunikácie nemysliteľná. Za zvláštny 
druh komunikácie býva bežne považovaný preklad – umelecký preklad 
dokonca obohatený o tzv. metakomunikáciu. Burkhanov hovorí o umeleckom 
preklade ako o druhu esteticky smerovanej sprostredkovanej bilingválnej 
komunikácie, ktorej cieľom je vytvoriť cieľový text určený na komunikovanie 
jeho vlastnej formy, zhodujúcej sa s východiskovým textom a so súčasnými 
umeleckými a prekladateľskými normami kultúry recipienta (Hrehovčík, 2006, 
44). V praxi sa v rámci umeleckého prekladu najčastejšie stretávame 
s prekladom prózy. „Dobrý“ preklad krásnej literatúry vyžaduje zváženie 
viacerých faktorov. Za najmarkantnejšie možno označiť estetické konvencie, 
historické, kultúrne a spoločenské okolnosti, individualitu autora a jednou 
z najpodstatnejších podmienok sa popri zvládnutí oboch jazykov (jazyka 
originálu a rovnako aj cieľového jazyka) stáva interpretácia a poznanie nielen 
jazykových, ale aj kultúrnych odlišností. Preklad – v našom prípade umelecký 
preklad - je podmienený prítomnosťou verbálnej komunikácie. 
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Ale komunikácia sa neokliešťuje len na slová, na verbálnu reč. „Neverbálna 
zložka komunikácie je historicky staršia. Vo vývoji ľudstva predchádzala 
verbálnu komunikáciu, nakoľko ľudia sa na počiatku dorozumievali bez slov.“ 
(Michelčíková, 2011, 312). Možno potom podobne skúmať aj možnosti 
prekladu neverbálnej výpovede v umeleckom diele? V príspevku pozornosť 
ešte viac zúžime a budeme sledovať prítomnosť neverbálnej komiky 
v literárnom diele a možnosti jej medzijazykového aj medzikultúrneho 
prevodu. 

 

2 Neverbálna komika 

Komika sa z uhla pohľadu jej teoretického poňatia ukazuje ako pomerne 
prekérny jav. Už po vyše dve tisícročia teoretici rovnako ako praktici 
polemizujú o tom, čo je a čo nie je komické, prípadne za akých okolností. 
Smiech pritom vonkoncom nemusí byť nevyhnutným dôsledkom komiky. 
„Napriek tomu, že stojí v centre pozornosti nespočetného množstva vied 
a v súčasnosti poznáme odpovede na celý rad otázok, ktoré sú s ním spojené 
(čo ho spôsobuje, ako sa prejavuje a i.), dodnes neexistuje žiadna jednoznačná 
a všeobecne platná definícia tohto javu.“ (Adamka, 2009, 24). Účinok smiechu 
a komického zámeru závisí veľmi často na čitateľskej (poslucháčskej) 
skúsenosti, osobných (inteligenčných, emočných, vzdelanostných a pod.) 
predispozíciách ako aj na konkrétnej situácii a kontexte.  

Komickosť (ako forma komunikácie komického efektu) si vystačí aj bez 
textového média či literárneho kontextu. Možno ju sledovať alebo vysvetľovať 
na mnohých úrovniach, komickosť možno chápať v súvislostiach 
lingvistických, kultúrnych, historických, sociálnych, literárno-teoretických. Či 
sa niečo ako komické zdá (je) alebo nezdá (nie je), prípadne do akej miery, je 
ovplyvnené mnohými faktormi: historickými, spoločenskými, intelektuálnymi, 
výchovnými. „Humor nevzniká iba ako výsledok náhody, prípadne istého 
talentu jednotlivcov, ale často ako dôsledok uvedomelej aktivity tých, ktorí sa 
zaoberajú jeho produkciou. Dôležitosť humoru pre život človeka je už dlho 
známa, zdá sa však, že s rozšírením moderných médií jeho spotreba vzrástla 
nebývalým spôsobom, a tak sú možnosti jeho vzniku analyzované nielen 
v teoretických, ale aj spoločensko-umeleckých kontextoch.“ (Waldnerová, 
2011, 220). 

Komično je vždy prejavom kontextu (vyskytuje sa výlučne v súvislostiach), 
pričom nemá trvalú objektívnu existenciu. Je antropomorfné a antropocentrické 
a je produktom istého druhu napätia, nesúladu, rozporu, alebo inak - 
protikladnosti. Na protikladnosti stavia aj Vladimír Borecký a vlastný prístup 
ku komike predstavuje v diele Imaginace, hra a komika (2005). Boreckého 
pomerne komplexný systém pracuje s viacerými aspektmi komiky. 
Zjednodušene možno z jeho systému vyčleniť základné delenie komiky podľa 
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jej obsahových rysov (animálna, sexuálna, sociálna a kultúrna komika) a – pre 
nás relevantných – formálnych rysov. Podľa formálnych rysov delí Borecký 
komiku na: 

• verbálnu: je vyjadrená verbálnymi prostriedkami a často dokonca na 
verbálnych prostriedkoch priamo závisí (duchaplnosti, slovné hračky, 
vtipy, atď.)

1
; 

• neverbálnu: niekedy je označovaná aj ako tzv. situačná komika (gagy, 
žarty, groteska); 

• výtvarnú/ umeleckú: nie je vyjadrená slovne (karikatúry, komiksy, 
logogramy a pod.). 

 

V literárnom diele aj neverbálna a výtvarná komika plní úlohu špecifickej 
komunikácie autora s čitateľom a preto je potrebné jej venovať pozornosť. 
Rozdiel medzi situačnou (neverbálnou) a jazykovou komikou vidí Ladislav 
Dvorský (1984,10) nasledovne: „Smích vyvolaný pohledem na komickou 
situaci pochází ze stejných zdrojů jako smích vyvolaný četbou nebo poslechem 
jazykového vyjádření takové situace. Tím chceme říci, že mezi komikou 
situační a jazykovou není takový rozdíl, jak se někdy soudí. Vizuální vnímání 
je sice obyčejně rychlejší a lapidárnější [...] , ale tuto odlišnost nechápeme jako 
zásadní přednost.“ Podobnú analógiu možno vidieť pri porovnaní verbálnej 
a výtvarnej komiky. Z tohto dôvodu možno skúmať aj prítomnosť a preklad 
neverbálnej a výtvarnej komiky v literárnom umeleckom diele – či sa bude 
jednať o schému, nápis, situáciu a pod. plniace v texte komický zámer, vždy 
budú musieť byť vyjadrené verbálne, aj keď nie sú priamo závislé na 
konkrétnych verbálnych prostriedkoch, ako napr. pri slovných hračkách.  

 

3 Medzikultúrny prenos neverbálnej a výtvarnej komiky v literárnom 
diele 

Na vybraných príkladoch z dvoch diel anglického spisovateľa Davida 
Lodgea sa pokúsime identifikovať stratégie použité na prevod neverbálnej 
a výtvarnej komiky do slovenského jazyka a kultúry a pre porovnanie uvedieme 

                                                           
1 Verbálnej komike a možnostiam jej prekladu sme sa venovali v niekoľkých odborných článkoch: 
Macúchová, Martina. 2011. Niekoľko poznámok k prekladu jazykovej komiky. In: Poetika humoru. 
Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2011, s. 150-160. ISBN 978-80-558-0026-4; 
Macúchová, Martina. 2011. Komika s kultúrnym obsahom a možnosti jej prekladu v umeleckej 
literatúre. In: Interkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu. 
Pripravovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Pardubice: Filozofická fakulta 
Univerzity Pardubice, v tlači; Macúchová, Martina. 2010. Komika anglického univerzitného 
románu (v slovenskom prostredí). In: Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky 
v umeleckej literatúre. Banská Bystrica : UMB, 2010, s. 233-242, ISBN 978-80-557-0121-9. 
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aj príklady realizácie v českom preklade. Jedná sa o romány Changing Places 
(1975) a Small World (1984).

2
 Zdroje úryvkov budeme označovať nasledovne: 

ChP – Changing Places, PR – Profesorská rošáda (slovenský preklad), HP – 
Hostující profesoři (český preklad), SW – Small World, SJM 1992 – Svet je 
malý (slovenský preklad), SJM 2009 – Svět je malý (český preklad).  

 

3.1 Možnosti prekladu neverbálnej komiky 

V oboch románoch sú pomerne časté gagy, kde komický efekt autor 
väčšinou dosahuje použitím rozprávačskej techniky oka kamery 
a temer štylisticky bezpríznakovej lexiky. Z tohto rozprávačského uhla si 
čitateľ situáciu v mysli vizualizuje a vidí ju akoby na plátne alebo obrazovke, 
čím vzniká akási „mentálna“ groteska (napríklad keď v závere románu 
Changing Places vedúci katedry Gordon Masters prenasleduje jednu 
z hlavných postáv, profesora Morrisa Zappa, v paternosteri). Z tohto dôvodu ju 
zaraďujeme ako neverbálny prejav komiky. Pri preklade situačnej komiky 
zväčša nedochádza k výraznejším problémom jazykovým ani kultúrnym, 
samozrejme za predpokladu, že prijímajúci a vysielajúci jazykový areál nie sú 
veľmi vzdialené kultúrne ani historicky. Uvádzame pre ilustráciu jeden kratší 
príklad takéhoto prevodu. V ukážke ide o situáciu zo záveru románu Changing 
Places: po príchode do newyorského hotela sú dva manželské páry 
prechádzajúce partnerskou krízou ubytované na izbách podľa pohlavia – zvlášť 
muži (Philip a Morris) a zvlášť ich manželky (Hilary a Désirée). V noci sa ale 
tieto dvojice prehodia tak, aby každý zostal na izbe so svojim zákonným 
partnerom. V preklade je dodržaná krátkosť viet a strohosť informácie, ktoré 
uľahčujú mentálnu vizualizáciu. Uvádzaná časť románu je naviac písaná 
formou filmového scenára, čo u čitateľa len podporuje potrebu „vnútornej 
vizualizácie“: 

„HILARY, in dressing gown, emerges from door on left, leaving it ajar, 
crosses corridor and knocks on door to right. It opens. HILARY goes in, door 
shuts. After a short interval, door on right opens and MORRIS, in dressing 
gown, comes out, closes door behind, crosses corridor, enters door left, closes 
it behind him.“ (ChP, 212)  

Slovenský preklad: „HILARY v župane vyjde z dverí naľavo, nechá ich 
pootvorené, prejde po chodbe a zaklope na dvere vpravo. Dvere sa otvoria. 
HILARY vstúpi dnu a zatvorí dvere. Po chvíli sa dvere vpravo otvoria a vyjde 
z nich MORRIS v župane, zatvorí za sebou, prejde cez chodbu, vstúpi do dverí 
vľavo a zatvorí za sebou.“ (PR, 241) 

                                                           
2 Romány, s ktorými pre účely článku pracujeme, vyšli ako súčasť trilógie pod názvom A David 
Lodge Trilogy (Changing Places, Small World, Nice Work) v roku 1993 vo vydavateľstve Penguin 
Books. 
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Český preklad: „Ze dveří vlevo se vynoří HILARY, nechá je otevřeny, 
přejde chodbu a zaklepe na dveře vpravo. Otevřou se. HILARY vejde, dveře se 
zavřou. Po chvilce se dveře vpravo otevřou a na chodbu vyjde MORRIS 
v županu. Zavře za sebou, přejde chodbu, vejde do dveří vlevo a zavírá je.“ 
(HP, 223) 

3
 

 

3.2 Možnosti prekladu výtvarnej komiky  

K výtvarným rysom zaraďujeme všetky tie prejavy komického, ktoré nie sú 
znázornené slovne, teda ak sem V. Borecký radí karikatúry, logogramy 
a podobne, v prípade Lodgeovej komiky sa jedná o rôzne schémy, nákresy 
alebo komicky príznačný iný grafický text, s ktorými sa v románe možno 
stretnúť. Príkladom schémy je Philipov (anglický profesor) spôsob 
známkovania: komika plynie zo zbytočne nejasného a „rozpitvaného“ 
hodnotenia študentov, ktoré svedčí o Philipovej povahe v negatívnom 
(neschopnosť jednoznačného postoja) aj pozitívnom zmysle (snaha 
o objektivitu a pedagogický záujem) a cez postavu Philipa táto jednoduchá 
schéma karikuje aj stereotypné zmýšľanie o Britoch. Originál pracuje so 
spôsobom hodnotenia bežne zaužívaným na západných školách (A,B,...), 
pričom prekladateľ nemal problém jasne previesť jednoduchú schému na 
slovenské pomery v čase prekladu: 

B + / B + ? + (ChP, 14) 

2 + / 2 + ? + (PR, 16) 

Český preklad používa rovnaký princíp: 2 + / 2 + ? + (HP, 19). V súvislosti 
so zmenami systému hodnotenia na Slovensku by bolo zaujímavé uvažovať nad 
tým, či by ponechanie verzie originálu v súčasnom slovenskom preklade ešte 
stále komplikovalo pochopenie komiky. 

 

Ďalším príkladom je nápis, ktorý Persse v románe Small World „vychodí“ 
v snehu, keď sa zaľúbený vyberie na prechádzku a vytvorí tak jednoslovnú 
oslavnú báseň, ktorú Angelika, jeho vyvolená, nazve earth poem (pozemná 
báseň, terénní báseň), pretože jej pripomína obrazce v teréne, ktoré možno 
rozoznať z len výšky. Komika pramení z predstavivosti čitateľa, ktorý tak 
vlastne má možnosť sledovať Persseho stopu v snehu: 

                                                           
3 V českom preklade chýba zmienka o Hilarinom župane, Morrisov župan potom pôsobí ako 
nadbytočná informácia a mätie tým trochu pozornosť čitateľa.  
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(SW, 266) 

 
V slovenskom preklade podstatná časť komiky uniká, nakoľko z pôvodného 

textu slovo nebolo prevzaté v jeho grafickej podobe, ale je v tlači len viditeľne 
oddelené od ostatného textu ako A n g e l i k a (SJM 1992, 48). Český preklad 
verne preberá grafickú podobu (len s tým rozdielom, že zápis mena je 
prispôsobený na Angelika, podobne ako v slovenčine; SJM 2009, 45). 

 

Iným príkladom komickej grafickej podoby textu sú pasáže, kedy 
frustrovaný Robin Dempsey „komunikuje“ s počítačovým programom ELIZA

4
. 

Štvrtá kapitola končí (pred „veľkým finále“ na konferencii v New Yorku – čo 
takisto nezostáva bez komického účinku) scénou súboja Dempseyho s jeho 
kolegom, pri bitke narazia do počítača a ten začne tlačiť dlhý pás potlačeného 
papiera s jediným slovom: 

 

ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 
ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR  

 (SW, 548) 

 

Podoba grafického znázornenie zostáva pôvodná v slovenskom aj českom 
preklade, ale rozdielne je preložené slovo error: v slovenčine ako CHYBA 
(SJM 1992, 315), v češtine ako OMYL (SJM 2009, 307), podľa čoho možno 
súdiť, ku ktorému kontextu a ktorému komickému príznaku slova mal ten-ktorý 
prekladateľ bližšie. Hviezdoslav Herman sa sústredil viac na doslovný význam 
súvisiaci s poruchou počítača, Antonín Přidal na komiku diskurzu.  

 

Ako o komike čiastočne založenej na grafickom spracovaní možno hovoriť 
aj o citoslovciach, ktorými začínajú všetky tri časti štvrtej kapitoly. S výnimkou 

                                                           
4 Program bol nazvaný podľa postavy z G.B. Shawovej hry Pygmalion. 
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začiatku tretej časti zaberajú priestor celého riadku a pôsobia na čitateľovo 
„vnútorné“ zrakové aj sluchové vnímanie: 

 

whhhhhhhheeeeeeeeeeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! (SW, 465, 507) 

whhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeee! (SW, 486) 

 

Slovenský preklad volí citoslovce uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ (SJM 1992, 
234, 254, 274) a český preklad tvar vvvvvvžžžžžžžžžžííííííííííííííííííÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 
(SJM 2009, 229, 248, 267). Citoslovce sa opakuje v texte celej štvrtej časti 
a komický efekt plynie z jeho mnohoznačnosti: buď ako rev lietadla, svišťanie 
horskej dráhy v zábavnom parku, zvuk pračky alebo šumenie vetra a s ohľadom 
na tento fakt bol robený aj prevod do slovenčiny a češtiny. 

 

4 Preklad komiky ako súčasť literárnej metakomunikácie 

Uvedené príklady potvrdzujú tézu, o ktorej Anton Popovič hovorí vo 
svojej teórii umeleckého prekladu. O preklade sa vyjadruje nie ako 
o jednoduchej zámene jazyka originálu jazykom prekladu, ale ako o „funkčnej 
zámene jednotlivých prvkov. Textová rovina prekladu ostáva pritom základnou 
rovinou, na ktorej sa realizuje nie priamočiara, ale funkčne zdôvodnená zámena 
textu vysielajúcej literatúry za text prijímajúcej literatúry so zachovaním 
základného (invariantného) významu.“ (Popovič, 1975, 48). Preklad sa tak 
stáva literárnou metakomunikáciou: známy základný reťazec literárnej 
komunikácie autor → text → príjemca (akt prvotnej literárnej komunikácie) sa 
rozširuje o faktor prekladu na reťazec autor → text originálu → prekladateľ 
(príjemca originálu aj autor prekladu) → text prekladu → príjemca prekladu 
(akt druhotnej literárnej meta/komunikácie). 

Dôležitým bodom pri nazeraní na preklad umeleckej literatúry 
všeobecnejšie a rovnako aj konkrétne pri preklade komiky je potreba sledovať 
kódovanie textu na viacerých čiastkových úrovniach. Inými slovami, „pri 
akejkoľvek dešifrácii, ako aj pri všetkých spôsoboch rekonštrukcie textov 
v prirodzených jazykoch treba vychádzať z toho, že dešifrovaný text môže byť 
uvedený ako výsledok postupných pretváraní na rôznych rovinách textu. Tieto 
sa uskutočňujú v zhode s usporiadaním jazykových úrovní, a to od 
najvšeobecnejších rovín cez čoraz nižšie roviny operujúce s jednotkami 
nižšieho poriadku až po fonému.“ (Popovič, 1971, 42). Uvedené možno 
znázorniť v nasledujúcej schéme: 
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ORIGINÁL  PREKLAD 

Text → 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

Text 

Úsek textu Úsek textu 

Veta Veta 

Fráza Fráza 

Syntagma Syntagma 

Slovo Slovo 

Morféma Morféma 

Fonéma/ graféma Fonéma/ graféma 

 

Tabuľka 1: Schéma prekódovania textu podľa jednotlivých úrovní  
(podľa Popoviča, 1971, 43) 

 

Uvedené požiadavky budú naviac pri preklade komiky obohatené 
o požiadavku sledovať popri najrôznejších jazykových a interpretačných 
úrovniach aj úroveň prenosu komického efektu do cieľovej kultúry. Pokiaľ 
preklad umeleckej literatúry ovplyvňujú už známe okolnosti ako je kultúra 
jazyka prekladu, sociálno-politické a spoločenské podmienky, interpretačný 
diskurz diela, (historická) doba prekladu – veď komika predstavuje sama o sebe 
„svojráznu kroniku doby“ (Adamka, 2011, 9) a i., pri preklade komiky vstupujú 
do hry ďalšie faktory: uchopenie a správna interpretácia komického zámeru ako 
aj prekladateľov vlastný zmysel pre humor a schopnosť rovnaký komický efekt 
vyvolať v jazyku/ kultúre prekladu. Pri preklade neverbálnej komiky je situácia 
komplikovaná o to viac, že neverbálna komika býva v umeleckom diele často 
vyjadrená veľmi lakonicky (čo do lexikálnych / znakových prostriedkov) 
a prekladateľ sa takpovediac pohybuje vo veľmi úzkom priestore. 
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Jazyk – kultúra – spoločnosť (vzájomné súvislosti) 

 

PREŽIŤ ´AMERICKÝ SEN´ .?! 

Pavol Burcl 
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Autor analyzuje problémy multikulturality a diverzity cez prizmu hlavnej postavy 
amerického kultového filmu ´Falling down´. Naznačuje príznačnosť vplyvu spoločnosti 
na formovanie eticko-hodnotového, morálneho, kultúrneho profilu človeka a dôležitosť 
správneho interkultúrneho a interjazykového transferu v komunikácii. V centre záujmu 
je fenomén amerického sna a jeho percepcia a reflexia.  

 

The author is analysing the processes of multiculturalism and diversity through the 
prism of the main character of the American cult movie ´Falling down´. He is 
underlining the significance of the society´s influence on the forming and shaping the 
ethical, moral, cultural profile of a man, and importance of the proper intercultural and 
interlingual transfer in communication. Focusing on the American dream 
phenomenon and its perception and reflexion.  

 

Kľúčové slová: americký sen, multikulturalita, diverzita, jazyk, kultúra. 

Key words: american dream, multiculturality, diversity, language, culture. 

 
1 Americký sen ako podstata  

V chápaní a vnímaní fenoménu ´amerického sna´ je veľa nánosov, 
predsudkov, ale aj idealizovaných a subjektívnych fabulácií. Cez optiku 
nastupujúcej komercializácie osobného života, audio a video kultúry, sa uctieva 
neotrasiteľná pozícia peňazí, konzumu ako životnej filozofie, ďalej schopnosť, 
potreba byť šťastný a úspešný ako jedna z primárnych úloh jednotlivca 
v dnešnej spoločnosti. Človek ako hlavný element, ale hlavne človečina ako 
esenciálna entita sa stráca. V tomto fatálnom zápase zohráva komunikácia, 
resp. ne komunikácia veľmi dôležitú úlohu.  

Americký sen je o individualizme, rovnosti príležitostí (angl. equality of 
opportunity) pre každého (niekoho) niečo dosiahnuť – (angl. achievement). Je 
to iluzórny beh za šťastím, ktoré sa celé generácie snažia zhmotniť do 
konkrétnej podoby. Materiálne bohatstvo sa stalo hodnotou. Heslo „going from 
rags to riches“ sa stalo sloganom veľkého amerického sna. Kearny (1984, 25) 
upozorňuje, že „... over 90% of young Americans think they will achieve, and 
almost eight out of ten think they can get what they want through hard work.“ 
A podriaďujú tomu všetko. Vytvorila sa idealistická predstava, že každý by mal 
mať cieľ byť úspešným – (angl. Success should be the goal for all) a USA sú 
krajinou neobmedzených možností. Ako uvádza L. Luedtke (1991, 26): 

„One encounters an individual committed, in competition with his fellow 
Americans, to earn the rewards that skill and talent can bring. So compelling 
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was the competitive race that everyone had a kind of obligation to succeed and 
to manifest the tangible results of his success.“  

 

Pri snahe pochopiť mechanizmus ikonizácie úspechu v americkej 
spoločnosti je nutné synchronizovať poznatky z viacerých oblastí. Je nutná 
interdisciplinarita v prístupe k tomuto stále mystifikovanému fenoménu.  

V diverzifikovanom priestore si každá etnická, náboženská, sociálna, resp. 
iná skupina ľudí hľadá svoje miesto. Každá spoločnosť má svoje kľúčové 
hodnoty, ktorých sa drží. Má oficiálne a neoficiálne pravidlá fungovania, 
stereotypy, ktoré následne zasahujú do spoločenských vzťahov a života 
každého jedného človeka.  

Na základe dominancie určitého prvku dochádza k akulturačným procesom, 
ktoré sa môžu prejaviť pozitívne, ale aj negatívne, napr. kultúrnou a jazykovou 
asimiláciou. Ako sa hovorí – ´Melting Pot´ (slov. taviaci kotlík), mohli by sme 
to všeobecne aplikovať na USA. Týmto výrazom sa označuje stav, keď 
heterogénna spoločnosť sa stáva viac homogénnou a jej rozdielne prvky a črty 
sa v prenesenom zmysle „stavujú“ a spájajú do jedného harmonického celku. 
Používa sa k opisu asimilácie prisťahovalcov, ktorí prišli do USA. Aj keď dnes 
sa demonštrujú odlišné postoje na báze multikulturalizmu, podľa ktorého sú 
kultúrne rozdiely v rámci spoločnosti cenné a mali by byť zachované. 
Stretávame sa aj s výrazom ´Salad Bowl´ (slov. šalátová misa), kde sa rozličné 
kultúry miešajú, ale zároveň zostávajú odlišné: 

„In the melting pot, different cultures, races, and ethnicities are brewed into an 
American stew. In the salad bowl, the ingredients combine into a salad but 
retain their distinct identity. For the past few diversity-conscious decades, the 
salad bowl notion has been conventional wisdom“ (Debusmann, 2010). 

 

Pochopenie a odkódovanie nejakého špecifického prvku z inej kultúry, 
napr. ´amerického sna´, si vyžaduje dôkladnú analýzu, keďže sa jedná 
o systémové odlišnosti medzi americkou a európskou kultúrou – odlišné 
spoločensko-ekonomické podmienky, kultúrne povedomie, tradície, stereotypy, 
hodnoty. Preto v inom socio-kultúrnom a geografickom komunikačnom 
priestore, čo sa týka správneho interkultúrneho a interjazykového transferu 
v komunikácii, zákonite dochádza k významovým posunom (angl. shifts).  

Hľadanie funkčného a významového ekvivalentu predstavuje náročnú 
úlohu. Máme na mysli komunikáciu, ide samozrejme o komunikačný 
ekvivalent – zrozumiteľnosť komunikátu v danom transfere z východiskového 
do cieľového jazyka, z východiskovej do cieľovej kultúry. Hlavne sa jedná 
o odkrývanie skrytých rovín v kontexte napísaného, vysloveného a mysleného 
(pozri Burcl, 2011, 73).  
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2 Film ako prostriedok  

Hrané filmy ako produkty určitej kultúry v sebe nesú signifikantnú 
výpovednú hodnotu, preto sú vhodné na demonštráciu kultúrnych 
a spoločenských špecifík. Postavy sú do istej miery produktmi typizácie až 
stereotypizácie v danej východiskovej kultúre (mafiáni, svalovci, bojovníci, 
policajti, prisťahovalci, roztlieskavačky, šprti a lúzeri, stredná vrstva, atď.). 
Majú svoj imidž, gestá a mimiku, verbálny a neverbálny prejav, svoje sny 
a túžby. Častým prvkom je personalizácia postáv podľa uvedených kritérií, čo 
logicky vyúsťuje do stotožnenia sa divákov s postavou.  

Aby sme sa vyhli danému klišé, hľadáme model človeka, ktorý by zapadal 
do schémy, a zároveň bol v určitom konflikte. Nič nie je jednofarebné, aj 
triviálne sa môže v zlomku sekundy zmeniť na neriešiteľný rébus. Možno 
namietať, že aj knihy môžu splniť daný účel. Čiastočne súhlasíme, ale zároveň 
zdôrazňujeme, že film sprostredkúva emocionálnu a vizuálno-zvukovú zložku 
oveľa expresívnejšie ako knihy. V prípade neznalosti skúmaného javu je to 
vhodnejšia forma.  

Nebudeme sa detailne venovať analýze ´amerického sna´. Sústredíme sa na 
hlavné črty a hlavne na spôsoby jeho percepcie a reflexie. Hľadáme styčné 
plochy. Všímame si dôležitosť správneho interkultúrneho a interjazykového 
transferu v komunikácii a problémy multikulturality a diverzity cez prizmu 
hlavnej postavy amerického kultového filmu Falling down .  

 

3 ´ Falling down´ alebo ´zápach´ amerického sna 

Ako príklad sme vybrali snímku režiséra Joela Schumachera Falling down 
z roku 1993. Názov je odvodený od notoricky známej piesne o London Bridge, 
ktorá sa, nie samoúčelne, objaví v kľúčových momentoch filmu ako posol 
blížiaceho sa tragického konca. V umeleckých figúrach býva často skrytá 
intertextovosť, čo vnímavý divák intuitívne vycíti.  

Hlavná postava Bill Foster, brilantne stvárnený Michaelom Douglasom, je 
hlboko poznačený idealizmom. Bol dobre platený pracovník zbrojárskej firmy, 
dokonca mal označenie D-fens, odvodené od slova defense (slov. obrana) aj na 
ŠPZ auta. Mal dom, manželku a dieťa, platil dane, bol politicky angažovaný, 
čiže všetky atribúty šťastného občana USA. Žil si svoj súkromný americký sen 
až pokým neprišiel bod zlomu – strata zamestnania. Doteraz ani nepomyslel na 
možnosť zásadného zvratu vo svojom živote, jasný prvok self-reliance – 
neotrasiteľná viera v seba a svoje schopnosti, pretože je to len individuálna 
zodpovednosť každého človeka, akú cestu si vyberie. Presne v duchu 
mantinelov amerického sna. A on si ju vybral. A teraz zostal sám. Veľmi 
adresne sa vyjadril kritik Roger Ebert (1993) v článku z 26. februára 1993 v 
Chicago Sun-Times: „The film ... is actually about a great sadness which turns 
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into madness, and which can afflict anyone who is told, after many years of 
hard work, that he is unnecessary and irrelevant.“ 

Mať prácu (angl. job), akúkoľvek, je základným kameňom 
materialistického životného štýlu a samotnej osobnej existencie v americkej 
spoločnosti. Človek bez práce akoby neexistoval. Namiesto inklúzie dochádza 
k sociálnej exklúzii. Ocitá sa na druhej strane, odkiaľ je cesta späť veľmi ťažká 
a často nemožná. Dochádza k rozpadu rodiny, sociálnych väzieb, narušeniu 
osobnej integrity a duševného zdravia. Neschopnosť nájsť východisko z patovej 
situácie vedie k tragickému koncu – samovražde alebo násiliu na druhých.  

Násilie je prvok, ktorý sme predtým brali s rezervou. Nechápali sme ho. Na 
konfrontáciu by sme spomenuli prípad z Devínskej Novej Vsi, kde šialený 
(frustrovaný?) strelec zabil bez príčiny niekoľko ľudí, ale tam bol motív 
pravdepodobne iný. V každom prípade takéto skratové reakcie bývajú 
výsledkom neriešených problémov v osobnom alebo pracovnom živote 
a frekvencia, akou sa to opakuje v americkej spoločnosti, svedčí o naliehavosti 
hľadania východísk (pozri Moore: Bowling for Columbine).  

Falling down je príbeh zničenia amerického sna jedného muža zo strednej 
triedy. Muža, akých sú v Amerike milióny. Divák rieši dilemu, či je správne sa 
stotožniť s hlavnou postavou alebo nie a kladie si otázku: „Myslí, hovorí a koná 
hlavný hrdina ako ja?“ A to je dôkaz aktuálnosti výberu témy. Nie je 
prvoplánová, ale núti nás rozmýšľať, analyzovať, konfrontovať svoje postoje 
a názory na svet okolo a vlastný život. Akčná zložka je len efektným doplnkom 
osobnej a osobnostnej tragédie. 

Autorská štylizácia trochu vybočuje z priemeru, nakoľko Bill ako charakter 
je výrazne odlišný od ostatných "obyčajných" ľudí svojim vzhľadom – strih na 
ježka, tzv. military hair cut (slov. vojenský), správaním militantne precízny, 
verbálne strohý, zámerne robotický a intenzívny – „ ... pôsobí ako stroj 
s čiarovým kódom na zátylku“, napísal kritik Desson Howe (1993) 26.2.1993 
v kritike uverejnenej v denníku Washington Post.  

Dej začína ráno, v zápche na diaľnici. Uväznený v aute s pokazenou 
klimatizáciou, otravným hmyzom, odporným hukotom klaksónov. Je napätý, zo 
všetkých strán útočí vreskot detí v školskom autobuse, pohŕdavý pohľad 
čierneho chlapca v autobuse akoby niečo nevypovedané naznačoval. Plyšový 
Garfield, ceriaci zuby, ako pripomienka agresívnej pop kultúry. Je tam 
množstvo štylistických figúr vo forme hesiel, za ktorými môžeme hľadať 
základné styčné body občianskej existencie. Vyznievajú viac menej sarkasticky 
až cynicky.  

Financial freedom – aká finančná sloboda? Sme závislí na peniazoch, keď 
ich nemáme dostatok, rúca sa celý systém. He died for our sins – ´umrel za 
naše hriechy´ evokuje typizáciu hrdinu a jeho identifikáciu s postavením 
Mesiáša, ktorý príde a očistí Zem od špiny a nemorálnosti a nakoniec sám 
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skončí tragicky. Je v tom veľa symboliky. Dievčatko pozerajúce sa naňho 
z auta pred ním mu pripomína dcéru, za ktorou nesmie prísť, pretože má súdny 
zákaz. Slogan eat that shit evokuje ľudskú aroganciu a neznášanlivosť; delay – 
neúprosný čas, zmeškanie príležitosti napraviť chyby. Veľmi častý motív 
americkej zástavy vo viacerých filmoch plnil heroicky obrazotvornú funkciu až 
gýčovú. Tu je funkcia trikolóry úplne opačná, indikuje neustálu prítomnosť 
inštitucionálnej kontroly nad životmi obyčajných ľudí až do absurdnej podoby 
zavesenej vlajky na detskom autobuse. Čo je to za spoločnosť, ktorá dusí 
prirodzenosť do takej miery, že ľudia sú konformní hrať vopred dané role? Bill 
vystúpi a s jednoduchým sloganom I´m going home pešo odchádza.  

Od tohto momentu sa jeho čas kráti a nezvratne speje k tragickému koncu. 
Ide domov, hoci už žiaden nemá (manželka požiadala o rozvod kvôli násilným 
sklonom), teda ani rodinu. Dve základné istoty, bez ktorých život nemá zmysel. 

Prejdeme niekoľko kľúčových scén. 

Na ceste domov je konfrontovaný s neochotným Kórejským majiteľom 
obchodu, ktorý mu nechce rozmeniť na telefón. Musí si kúpiť tovar. Náznak 
problémov v interkultúrnej a interjazykovej rovine. Kórejec nevie ani poriadne 
vysloviť slovo eight-five cents, čo Billa irituje. Plechovka coca-coly za takú 
sumu peňazí. On má svoj obchod, prácu, no Bill nemá. Chce jeho, poctivého 
Američana, okradnúť nehoráznymi cenami tovaru v obchode. Xenofóbny 
spôsob myslenia sa premietne do hádky, ktorá začne mať politický charakter. 
Spomína sa typické klišé rozprávky o tom, ako USA zachraňujú 
prisťahovalcov, a oni sú nevďační a berú šance slušným (bielym) občanom. 
Bill reaguje bizarne a núti ho, aby ceny vrátil na úroveň v 60. rokoch. 
Obchodník sa bráni. Motív defense sa objavuje aj u neho. Každý má právo 
brániť si svoje, čo je typicky americké. Vyťahuje baseballovú pálku, ďalší 
americký artefakt. Režisér zámerne používa atribúty americkosti a patriotizmu, 
aby navodil konfliktnú atmosféru. Bill v návale zúrivosti napadne obchodníka, 
zdemoluje obchod a potom si vynúti zlacnenie coca-coly na 50 centov 
a výdavok z jednodolárovej bankovky. Baseballovú pálku si berie ako suvenír – 
už je v správnych (amerických) rukách.  

Konflikt s bandou Latino gangstrov. Upozorňujú ho na nedovolený vstup do 
ich teritória a pýtajú si "pokutu". Prejavila sa stereotypizácia vo forme tradičnej 
úlohy Latinos a ich démonizácia. Majoritná spoločnosť ich vidí len ako 
gangstrov, dílerov drog a zbraní. Ukazujú mu grafické značky, ktoré každý 
chápe, len Bill s cynizmom poznamená: „Written in fucking English, I´d 
fucking understand.“ Je to odkaz všetkým prisťahovalcom a naviazanie na 
predchádzajúci konflikt s Kórejcom – chceš rešpekt, nauč sa náš jazyk. 
Vyhrážajú sa mu s nožom v ruke, tak sa bráni americkou baseballovou pálkou. 
Nôž si berie ako trofej. Motív zbierania zbraní protivníka sa postupne opakuje. 
Gangstri sa rozhodnú ho zastreliť, no pri pokuse o obligátny LA drive-by 
shooting (slov. streľba z idúceho auta), keď telefonuje s exmanželkou, 
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havarujú. Billov cynizmus sa naplno prejavuje, no ešte vyznieva ako čierny 
humor. Pozbiera všetky zbrane havarovaných gangstrov a uštedrí jednu ranu do 
nohy zraneného s komentárom v zmysle: „That´s the concept . Take the 
shooting classes, asshole.“ Odchádza s plnou taškou zbraní. Opakuje sa motív 
dievčatka zraneného v streľbe.  

Konflikt s neochotnou a ignorantskou obsluhou v rýchlom občerstvení. Bill 
si objednáva raňajky. Vedúci mu s úškľabkom oznamuje, že je 11:33 a raňajky 
podávali do 11:30. Bill sa snaží opakovať svoju požiadavku. Formálne 
neoprávnenú, pretože každý musí rešpektovať dané pravidlá. Všetci to vedia, 
len Bill si opäť vynucuje svoje. Správanie vedúceho ho vyprovokuje tak, že 
vytiahne samopal a vypáli niekoľko rán do stropu. Tu už napätie začína 
kulminovať, aj keď sa divák pri nej zasmeje (koľko ľudí má chuť strieľať do 
arogantných úradníkov na úradoch?), stále má tendenciu chápať Billove 
konanie.  

Konflikt s úchylným neofašistickým majiteľom obchodu s vojenským 
tovarom, ktorý ho s obdivom zavedie do skladu a ukazuje mu tam svoju 
zbierku nacistických artefaktov v domnienke, že sú si blízki. Bill sa bráni 
a obraňuje svoj motív návratu domov na dcérine narodeniny. „We are not the 
same. I´m American and You´re a sick ass-hole. In America, we have freedom 
of speech, the right to disagree!“ Na obranu použije nôž a bodne ho. Potom ho 
zastrelí, to ale nie je v sebaobrane. Uspokojuje svoje šialené ego, ubezpečuje 
sa, že je pánom situácie. Ale divák stále má tendenciu chápať Billove konanie.  

Všetko ho len štartuje viac a viac. Hoci sa nedostáva do konfliktov zámerne, 
vychádza z nich ako násilník a nakoniec aj vrah. Vie, že prekročil bod, odkiaľ 
už niet cesty späť. V telefonickom rozhovore nezabudne pripomenúť svojej 
bývalej, že kdesi v Latinskej Amerike je stále legálne zabiť ženu, keď urazí 
muža. To je sekvencia, kde sa naplno prejaví jeho zvrátenosť, roky skrývaná 
pod maskou slušného občana. Do tejto chvíle mal divák sklon ešte sa postaviť 
na Billovu stranu ako nespravodlivo potrestaného, ale už nikdy viac. Seba 
deštrukčne speje ku koncu, vedome chystá vlastnú smrť. Otázka je, či len pre 
seba, alebo pôjde o tzv. rozšírenú samovraždu, kedy samovrah najskôr zabije 
rodinných príslušníkov a potom seba.  

Motív násilia je podčiarknutí aj použitím špecifickej farby – modrej. 
Záblesk modrej v okuliaroch pri čakaní v zápche, pri vyberaní coca-coly 
v obchode, modré auto gangstrov, modrá lampa v sklade a nakoniec hračkárska 
modrá plastová pištoľ na vodu. Keby sme zašli ďalej, mohli by sme 
konštatovať dominanciu farieb trikolóry v jednotlivých scénach. Ako sme už 
spomenuli, jej použitie je zámerné, s cieľom "otráviť" diváka a dosiahnuť 
želaný efekt.  

Okrem Billa je druhou kľúčovou postavou detektív Prendergast, posledný 
deň v službe. Odchádza do predčasného dôchodku. V protiklade s hrdinským 
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prototypom amerického policajta. Neakčný, tichý, zohrievajúci stoličku 
v kancelárii, za čo je terčom posmechu kolegov. Nikto však nepozná jeho 
motív. Aj on by chcel oslavovať narodeniny svojej dcéry, ale nešťastne zomrela 
ako malá. Ich cesty ako by sa približovali do bodu, keď sa pretnú. Nikdy 
nepovedal svojej žene, ako ju miluje, hoci ju veľmi miluje a vyčíta si, že ju 
spravil nešťastnou. Bill stále hovoril svojej žene, ako strašne ju miluje, ale bola 
to láska zotročujúca a citovo-vydieračská. Tento duel je zaujímavý tým, že 
Prendergast je typ, ktorému veríme. Jeho charakter je verne vykreslený, miera 
stotožnenia s jeho postavou je vysoká, aj keď to nie je typický akčný hrdina. 
Získava si nás svojou charizmou a človečinou, ktorá z neho vyžaruje. Je to 
správny chlap, ktorý sa rozhodne konať v intenciách svojej obyčajnosti.  

Vo finálnej scéne sa stretnú tvárou v tvár. Na móle, kam chodil Bill so 
svojou rodinou, keď ešte boli s Beth (exmanželka). Prendergast mieri na Billa 
pištoľou, Billovu hodila jeho exmanželka do mora. Prendergast sa s ním 
úprimne rozpráva, nechce mu ublížiť. Pýta sa ho na motív. „Am I a bad guy?“, 
Bill si kladie otázku, ako sa to stalo. Robil len to, čo mu bolo povedané, čo sa 
od neho očakávalo. Nie je schopný uvedomiť si vlastný diel zodpovednosti. 
Ako väčšina Američanov, aj on viní za svoj neúspech systém. Bolo jednoduché 
veriť v systém, inštrumenty konzumnej spoločnosti. Klamali mu, všetci mu 
klamali. Po rokov ťažkej práce ho dehonestovali a exkomunikovali do izolácie. 
Aby ho odmenili, "všetko dali plastickému chirurgovi". Ďalším klincom do 
rakvy je jeho psychopatická povaha, ktorú zdedil po svojej matke (náznaky 
duševnej poruchy) a despotickom otcovi (vojnový hrdina, Purpurové srdce). 
Prendergast mu odhaľuje realitu: „They lie everyone, even to those fish“ (slov. 
ale veď klamú aj tým rybám v mori).  

Bill rezignuje a pripravuje sa na posledný krok. Upozorňuje, že vo vačku 
má ďalšiu zbraň. Prendergast sa ho snaží presvedčiť, aby prestal, vzdal sa, kvôli 
svojej dcére. Prvý krát v živote nahlas hovorí, čo cíti on ako otec zo straty 
svojej milovanej dcéry (hovorí on nej nie ako child – dieťa , ale She – Ona). Je 
to jeden z najsilnejších momentov vo filme. Bill nesúhlasí a dodáva, že nechce, 
aby ho videla Adele za mrežami. Chce, aby si ho pamätala inak. Rozhodne sa 
obetovať. Vie, že je na konci svojej cesty. Aspoň raz v živote urobí správnu 
vec, keď zomrie, Adele dostane jeho poistku. Vytiahne z vačku hračkársku 
modrú plastovú pištoľ na vodu. Prendergast strieľa. Bill zomiera.  
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RUSOVÉ VE FRANKOFONNÍ LITERATUŘE 

Bohumila Burešová 
Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni, ČR 

Při výuce druhého cizího jazyka je zohledněna učební historie žáka. To znamená, že při 
tvorbě výukových materiálů je využita komparativní metoda (Pražská lingvistická škola). 
Komparativní přístup se uplatňuje ve všech složkách komunikativní kompetence. Ve 
složce sociokulturní kompetence se komparace realizuje velmi často pouze implicitně. 
Přirozená kulturní identita žáka je doplňována prvky další kulturní identity, kterou žák 
získává osvojováním cizího jazyka / cizích jazyků. K explicitní komparaci dochází 
zejména u jevů odlišných. V dílech Rusů píšících francouzsky můžeme pozorovat 
prolínání dvou kultur, dvou obrazů světa. Zařazení jejich prací do výuky posilujeme 
formování sociokulturní kompetence především ve druhém cizím jazyce. 

 

French literature includes works which were written by foreign authors but the 
language is in sophisticated and a lot admired French. Works of Russian authors who 
wrote and have written in France are published, translated and mainly frequently read. 
The authors are for example Comtesse de Ségur, her real name is Sofie Fjodorovna 
Rostopčina, who is considered as a femme de lettres française and her contemporary 
author Madame Swetchine (Sofie Petrovna Svěčina). Irène Nemirovská represents the 
first half of 20th century. Her novel French Suite didn´t arouse an interest until the 
beginning of 21st century. Jelena Arsenèva (born 1958) belongs to the young generation 
of Russian authors who have been living and writing beyond the borders of their 
homeland but they draw themes for their works mainly from Russian environment just 
like Andrej Makine. From Makine´s work rises an interest in aesthetics, moral and 
philosophy. It is as well an utterance of an uprooted man. The usage of literary output, 
where two cultural worlds meet, is beneficial for creation of cultural-historical 
minimum for FL 2. 

 

Klíčová slova: ruští autoři píšicí francouzsky, druhý cudzí jazyk, sociokulturní 
competence, kulturně-historické minimum 

Key word: Russian authors writing in French, second foreign language (FL 2), socio-
cultural competence in FL 2, cultural-historical minimum for FL 2 

 

1 Rusové ve frankofonní literatuře 

Dějiny francouzské literatury jsou dlouhé, bohaté i překvapivé. 
Do francouzské literatury patří díla, jejichž autory jsou cizinci, ale jejichž 
jazykem je krásná a všemi obdivovaná francouzština. Seznam „cizinců“ 
píšících francouzsky by byl jistě velmi dlouhý. V této stati chceme uvést jen 
několik nejzajímavějších z těch, kteří mají své kořeny v „ruské zemi“. Díla 
ruských spisovatelů, kteří tvořili a tvoří ve Francii, jsou vydávána, překládána 
a hojně čtena.  
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1.1 Komtesa de Ségur 

Sofie Fjodorovna Rostopčina je femme de lettres française. Toto 
pojmenování francouzských spisovatelek 18. a 19. století nevyjadřuje jen jejich 
profesi, ale také vypovídá o významu těchto dam v procesu ženské emancipace 
a zároveň hovoří o jejich vlivu na kulturní život společnosti. Většina z nich 
vedla vlastní literární salon, kde se setkávala pařížská intelektuální elita.  

O komtese de Ségur se hovoří jako o Balzakovi pro dětského čtenáře, 
především pro její citlivé a pravdivé zobrazení každodenního života. Romány 
komtesy de Ségur jsou veskrze výchovné až moralizující. Výchovu 
a vzdělávání považovala komtesa de Ségur za určující pro vývoj jedince. Její 
romány nejsou jen romány, ale jsou díly, která měla vliv na formování nových 
pedagogických myšlenek. Některé z nich dnes působí sice zastarale, ale 
celkový důraz na citlivý přístup k dítěti, na názorné příklady dobra a zla, 
pravdy a lži zatím nezastaraly. 

Svoji kariéru spisovatelky začala komtesa de Ségur velmi pozdě, až ve 
svých osmapadesáti letech, kdy už byla babičkou. Uvádí se, že komtesa de 
Ségur se začala zabývat literaturou z potřeby zabavit a dobře vychovávat své 
vlastní děti a vnuky. Její romány z let 1857 až 1872 vyšly v nakladatelství 
Hachette v edici Bibliothèque rose. Knihy této edice byly určeny malým 
čtenářům. Komtesa žila mimo Paříž, na zámku Nouettes a celý život se plně 
věnovala rodině. Její manžel Evžen Ségur byl ve službách státu a s rodinou 
trávil jen velmi málo času. 

K dílu komtesy de Ségur se vracejí i dnešní čtenáři. Malí i velcí v něm 
nacházejí zábavu i poučení. Na filmové plátno se dostal román Les Petites 
Filles modèles (J.-C. Brialy, 1980) a Les Malheurs de Sophie (animovaný 
seriál, 1980). V roce 1990 nakladatelství Robert Laffont vydalo téměř 
kompletní dílo komtesy de Ségur. Najdeme zde její nejslavnější příběhy – 
Un bon petit Diable, François le bossu, Mémoires d’un âne, Jean qui grogne et 
Jean qui rit a mnoho dalších. 

 

1.2 Madame Swetchine 

Sofie Petrovna Svěčina byla současnicí komtesy de Ségur. I ona je 
označována za femme de lettres avšak russe. Do Paříže odešla v roce 1815 i se 
svým manželem ruským generálem Svěčinem. V Paříži vedla slavný salon 
v paláci Tavannes v ulici Bellechasse. V jejím saloně se setkávali významní 
Francouzi s ruskými exulanty.  

Sofie Petrovna byla stoupenkyní liberálního katolicismu, proto u ní bývali 
častými hosty hrabě de Montalembert a vikomt de Melun. Jejími nejbližšími 
přáteli se stali hrabě de Falloux a d'Henri Lacordaire. Svou náboženskou 
horlivostí a charitativní činností významně ovlivňovala svět francouzských 
katolíků.  
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O vydání bohaté korespondence a jejích náboženských spisů se zasloužil 
Hrabě de Falloux. Nejcennější částí je korespondence s Alexisem 
de Tocqueville, významným historikem a politikem 1. poloviny. 19. století. 
Názory, které tato korespondence obsahuje, přiřazují Madame Swetchine 
k ekumenickému proudu v křesťanském náboženství. Bouřlivé dvacáté století 
její myšlenky odsunulo do pozadí, ale dnešní francouzská společnost se k nim 
vrací. (Martinoir de, 2011)  

 

1.3 Irène Némirovská 

Jméno Irène Némirovská bylo ve dvacátých a třicátých letech minulého 
století synonymem úspěšné pařížské spisovatelky. Pak jméno zapadlo. Do roku 
2004 ho znalo jen několik odborníků. Dnes se její knihy opět vydávají a čtou. 
Jako první obdržela cenu Renaudot in memoriam. Co stojí za tímto literárním 
znovuzrozením?  

Irina Leonidovna Nemirovská byla ruskou spisovatelkou, která psala své 
romány ve francouzském jazyce. Pocházela z rodiny židovské finančníka, 
kterého politické okolnosti donutily opustit Kyjev a později i Moskvu. Byl 
nucen hledat pro rodinu nový domov v zahraničí. V roce 1919 se usadili ve 
Francii. Finance, které Léon Némirovsky zachránil při odchodu z vlasti, mu 
stačily k zahájení nového podnikání. 

Irina prožila v Rusku relativně spokojené dětství. Žila obklopena 
bohatstvím, avšak bez rodičovské lásky. Otec se plně věnoval svému povolání 
a matka dávala přednost zábavě a společnosti. Pro Irinu to mělo jednu výhodu. 
Měla vlastní francouzskou guvernantku „Zézelle“ (deminutivum od 
Mademoiselle). Francouzština byla tedy jazykem její druhé matky a tak její 
druhou mateřštinou. Francii přijala jako svůj druhý domov s nadšením. Byla to 
pro ni nejkrásnější země na světě. Znala ji již před emigrací. Každý rok zde 
trávila několik měsíců na břehu moře, protože to prospívalo jejímu astmatu. Po 
příjezdu do Paříže v roce 1919 se zapsala na Sorbonnu, kde studovala 
francouzskou a ruskou literaturu.  

Velmi brzy začala i publikovat, zatím pod pseudonymem Pierre Nerey. 
Opravdového úspěchu se dočkala v roce 1929, kdy jí vyšel román David 
Golder. Už sám název a zároveň jméno hlavního hrdiny ukazují na jeho etnický 
původ. Némirovská se v díle staví kriticky ke světu, kde peníze jsou vším, kde 
se nikdo neptá, kde se vzaly. Důležité je jen jedno, aby jich bylo hodně. 
Postavy jejího románu byly realistické a postaveny do ostrého světla kritiky 
takovýchto poměrů. Némirovská byla vystavena útokům, že nesnáší židy, byť 
je sama jedna z nich. Mnozí nechtěli vidět, že se kriticky staví ne k židům, ale 
k šelmám tehdejší společnosti. Přes veškerou kritiku se kniha prodávala a četla. 
Dle její předlohy Julien Duviver natočil v roce 1930 svůj první mluvený film. 
Hlavního hrdinu ztvárnil velmi slavný Harry Baur. Příběh se dostal i na 
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divadelní prkna. I její další romány byly úspěšné. Četli je ve Francii, byly 
přeloženy do angličtiny.  

Naplnil se jí i soukromý život. V roce 1926 se provdala za Michala 
Epsteina, se kterým měla dvě dcery, Denisu a Élisabethu. Krásný život úspěšné 
spisovatelky byl však krátký. Třikrát odmítnutá žádost o udělení francouzského 
občanství a sílící nacismus přiměly rodinu konvertovat ke katolicismu ještě 
před začátkem války. Ani tak se necítili v Paříži v bezpečí. V srpnu 1939 
odvezla své dcery z Paříže do Burguňska, kam za nimi následující rok přijela 
i s manželem. V Burgunsku všichni zůstali i po okupaci, protože Irina 
pokračovala v psaní a chtěla být v dosahu svých vydavatelů v Paříži. V roce 
1940 začala pracovat na románu, který považovala za své vrcholné dílo 
„Francouzská svita“. Kvůli psaní odmítla opustit Francii a stálo ji to život. 
V roce 1942 byla zatčena a odsouzena k deportaci do Osvětimi, kde její životní 
pouť ve věku 39 let skončila. Stejný osud stihl i jejího manžela. Dcery měly 
větší štěstí, díky pomoci mnoha lidí válku přežily v různých úkrytech.  

Starší z nich, Denisa, se podílela na vydání matčina románu „Francouzská 
svita“ v roce 2004. Po celý život ochraňovala sešit v kožených deskách, který 
patřil její matce. Neměla odvahu jej otevřít a číst, protože si byla jista, že to 
bude četba velmi smutná. Považovala sešit za deník své matky. Když 
v pokročilém věku odvahu otevřít a číst našla, zjistila, že jde o rukopis románu. 
Rukopis byl velmi poničený, ale díky své profesi archivářky si s tím uměla 
poradit. Po několik let přepisovala a kompletovala matčin rukopis. 
O nepublikovaném díle své matky promluvila s Romainem Gary a touto cestou 
se o něm dozvěděl i ředitel nakladatelství Denoël, Olivier Rubinstein. Váhal, 
zda se má do takového projektu pustit. Irène Némirovsky byla velmi úspěšnou 
spisovatelkou před 2. sv. válkou, ale dnešní svět je jiný. Po přečtení rukopisu 
byl uchvácen literární kvalitou textu. O vydání románu „Francouzská svita“ 
bylo rozhodnuto. Dílo mělo mnohem větší úspěch, než kdo očekával. Kniha 
vyšla nejen ve Francii, ale i v Londýně a New-Yorku. Úspěch „Francouzské 
svity“ vyvolal zájem i o další autorčiny knihy. Většina z nich byla znovu 
vydána. (viz Tillier, 2011, 49-57) Česky vyšla v roce 2011 a Helena 
Beguivinová získala za překlad cenu Magnesia Litera. 

 

1.4 Andrej Makine 

Andrej Makine žije ve Francii od roku 1987. V tomto roce, kdy mu bylo 30 
let, působil jako lektor na gymnáziu ve Francii a rozhodl se ve Francii zůstat. 
Získal politický azyl a plně se soustředil na psaní. Občas je požádán o vedení 
kurzu ruské kultury a literatury na l´Ecole normale supérieure a na Sciences Po. 
Jeho první rukopisy nakladatelé odmítali. Uspěl až v roce 1990 dílem „La fille 
d´un héros de l´Union soviétique“. O dva roky později obhájil na Sorbonně 
doktorskou práci o Ivanu Buninovi.. V témže roce mu vyšel román „ 
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Le Testament français“, za který obdržel cenu Goncourt. Dnes má na svém 
kontě již devět románů psaných ve francouzštině (např.: La musique d’une vie; 
La femme qui attendait ; La vie d’un homme inconnu ; La terre et le ciel 
de Jaques Dorme). 

 Makine zaujímá významné místo v současné literatuře. Z jeho díla 
vystupuje zájmem o estetiku, morálku a filozofii. Zároveň je to i výpověď 
člověka vykořeněného, který se necítí dobře ani v této době, ani v místě, kde 
žije. Thierry Laurent o něm píše: „… De déterminisme de son identité russe, 
la démesure de sa francophilie, les exigences de son humanisme, tout cela 
confère à l’œuvre de Makine un ton grave, unique, qu’accompagne fort bien 
la musique slave de la prose….“ (Laurent, 2006, 16) 

 

1.5 Elena Arseněva 

Jelena Arseněva (nar. 1958) patří k mladé generaci ruských spisovatelů, 
kteří žijí a tvoří za hranicemi své země. Jelena Arseněva odešla do Paříže na 
konci sedmdesátých let minulého století tradičním způsobem. Fiktivní svatbou 
se dostala do Německa a už nic ji nemohlo zastavit na cestě do jejího 
vysněného města, do Paříže. V roce 1980 se zapsala na Sorbonnu, navštěvovala 
divadelní kurzy, pracovala v nakladatelstvích, vyučovala, překládala a přitom 
začala psát své „cahiers bleus“ plné příběhů a zkušeností ze dvou odlišných 
světů.  

Renomé spisovatelky jí vynesly romány o Artemovi. Ukrajinský bojar je 
hrdinou strhujících dějů z doby středověku (La parure byzantine, Ambre 
mortel, La nuit des ondines, L'espion du prince Oleg, La fourche du diable, 
L'énigme du manuscrit, Le sang d'Aphrodite). Pro čtenáře jsou zajímavé nejen 
příběhy, ale i popis doby a prostředí. Jelena Arseněva studovala historii 
a dějiny středověku jsou v centru jejího zájmu.  

 

2 Dvě složky kulturní identity 

Uvedené medailonky spisovatelů nejsou samoúčelnou informací, ale 
základem pro didaktizaci sociokulturních materiály. Vycházíme ze skutečnosti, 
že žák má svoji kulturní identitu, kterou získává společně s mateřským jazykem 
zcela nevědomě. Je spojena s jeho životními zkušenostmi v daném etnickém 
prostředí. V tomto případě hovoříme o kultuře patrimoniální čili dědičné. 
Mateřský jazyk i další získaný jazyk nás seznamují s okolním světem a dávají 
nám takový obraz světa, který sestavili uživatelé jazyka již před námi a bez nás. 
My pouze tento obraz světa přejímáme. Na tomto místě bychom rádi uvedli 
citát z autobiografického románu A. Makina «Французское завещание» 
(Francouzská závěť / Le testament français) který si současně osvojoval dva 
jazyky – francouzštinu a ruštinu. V jazyku nalézá klíč ke dveřím do „své“ 
země. Hlavní hrdina a jeho sestra žijí ve Francii, kterou nazývají Atlantidou.  

Rusové ve frankofonní literatuře 

 

160

…«Notre langue»! Par-dessus les pages que lisait notre grand-mère, nous 
nous regardâmes, ma sœur et moi, frappés d’une même illumination: «… qui 
n’est pas pour nous une langue étrangère». C’était donc cela, la clef de notre 
Atlantide! La langue, cette mystérieuse matière, invisible et omniprésente, qui 
atteignait par son essence sonore chaque recoin de l’univers que nous étions 
en train d’explorer. Cette langue qui modelait les hommes, sculptait les objets, 
ruisselait en vers, regissait dans les rues envahies par les foules, faisait sourire 
une jeune tsarine venue du bout du monde… Mais surtout, elle palpitait en 
nous, telle une greffe fabuleuse dans nos cœurs, couverte déjà de feuilles et de 
fleurs, portant en elle le fruit de toute une civilisation. Oui, cette greffe, 
le français…» (Makine, A., 1997, p. 56.) 

Kromě kultury patrimoniální ve školním prostředí získává žák druhou 
složku své kulturní identity, vědomosti z oblasti vědy, techniky, literatury, 
umění, sportu atd. Zde se již jedná o proces kognitivního osvojování. Při 
zapracovávání sociokulturní složky do výuky cizích jazyků se cíleně vyučují 
obě složky kulturní identity. Francouzská lingvistka a didaktička Magdalena De 
Carlo uvádí tři základní principy výběru „kulturního“ materiálu pro potřeby 
výuky:  

„… - la pertinence, pour vérifier s’il contient au moins un élément connu par 
l’élève, s’il peut lui suggérer quelque chose d’“autre“ ou éveiller une 
connaissance par contiguïté; 

 - la performavité, pour déliminer les limites de temps imparti, prévoir 
le degré de partipation et la qualité de la réception; 

 - l’exploitabilité, afin d’établir jusqu’où aller dans la proposition des 
activités, en tenant compte de la viriabilité des exercices, de l’utilité 
à l’intérieur du programme, de la motivation des élèves…“(De Carlo, M., 1998, 
57) 

 

Domníváme se, že prezentovaný materiál může být využit při výuce 
ruského jazyka jako CJ 2 v kontextu multikulturní výchovy. Životní osudy 
i díla těchto umělců jsou dobrým příkladem vzájemného vlivu různých kultur, 
které se nepotlačují, ale doplňují. Lepší příklad zachování kulturní a jazykové 
pestrosti bez napětí mezi etniky si lze jen těžko představit. 

Texty o Rusech, kteří tvořili v cizím kulturním prostředí, mohou obohatit 
interkulturní povědomí uživatelů obou jazyků. Pochopitelně byla uvedana 
obecně známá fakta, ale zároveň byly prezentovány i informace jen málo 
známé. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál výchozí a je určen pro další 
zpracování učeteli i žáky, je možné jej doplnit vyhledáváním fotografií a hudby 
na internetu, či úryvky z knih v originále nebo překladu. Materiály je možné 
využít pro projekt. 
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 Pro příklad jsme zvolili román Jeleny Arseněvy Le sceau de Vladimir 
(Pečeť knížete Vladimíra). Příběh se odehrává v 11. století. Autorka 
originálním způsobem vypráví příběh ruského bojara Artema. V příběhu se 
prolínají realita a fixe, osobní prožitky i detektivní zápletky. Příběhy 
o Artemovi vyšly již v šesti dílech. Za poslední díl s názvem L'énigme du 
manuscrit (Záhada rukopisu), obdržela Arseněva cenu «Prix des Bouquinistes 
des quais de ma Seine de la ville de Paris». 

 
2.1 Příklad projektu 

Název: Jmenoval se Artem 

 

Cílová skupina: žáci ve věku 13 až 16 let 

 

Úroveň CJ 1: A2 

Úroveň CJ 2: A1 

 

Výstupy: a) dovednost zpracovávat cizojazyčné informace 

    b) posílení mezipředmětových vztahů 

    c) formování strategické kompetence 

    d) obohacení poznatků o ruském kulturním bohatství středověku  

 

Popis projektu:  

Žáci vytvoří čtyři pracovní skupiny, kterým jsou nabídnuty k výběru tyto 
úkoly: 

1. Vytvořte v ruštině autorský medailónek spisovatelky Jeleny Arseněvy. 

2. Na základě znalostí z dějepisu a informací z doplňkových material 
pohovořte o tom, jak lidé v 11. stol. v Rusku žili. Prezentaci proveďte 
v češtině. 

3. Seznamte rusky spolužáky s kulturními skvosty Kyjevské Rusi 
a ruských knížectví. 

4. S pomocí učitele vyhledejte ve francouzském originále románu popis 
hlavního hrdiny, Artema, a výtvarně ho zpracujte. 

 

Časová náročnost: Aktivity rozvrhněte na dobu dvou měsíců. Kontrolní 
monitorink plánujte dvakrát v měsíci.  
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Autori analyzujú postavenie arabských spisovateliek v arabskom literárnom prostredí. 
Arabské autorky vnímajú svoj súčasný status ako diskriminačný napriek, tomu, že sa im 
postupne darí prenikať do radov androcentrickej literárnej obce. Boj o uznanie vedú už 
niekoľko storočí. V druhej polovici 20. storočia sa v arabskom svete objavujú sebaisté a 
schopné autorky odhodlané prelomiť obdobie ignorovania ženskej tvorby a dosiahnuť 
rovnocenné postavenie na literárnej scéne. 

 

The authors are analysing the position of Arab women writers in Arabic literature. They 
have succeeded in penetrating to the androcentric literary world after having been 
endeavouring the equal status for many centuries.  

 

Kľúčové slová: ženské autorky, arabské spisovateľky, rodová diskriminácia v arabskej 
literatúre  

Key words: women authors, Arab women writers, gender discrimination in Arab 
literature 

 

Slovné spojenie „arabská spisovateľka“ nie je v arabskom prostredí 
povzbudzujúcim pojmom, dokonca ani medzi samotnými ženskými autorkami. 
Niektoré ho vnímajú ako výraz diskriminácie akcentujúci „rodovú krivdu“ na 
literárnom poli. (Šaabán, 1999, 11). Prístup arabských literárnych kritikov, 
hlavne k románom písaným ženami, je poznačený rodovými predsudkami. 
Vyčítajú im tematizovanie „iba“ takých otázok, ktoré súvisia so súkromným 
svetom ženy, čiže témy lásky, manželstva, rodiny, materstva, výchovy detí. 
Podľa nich nevenujú náležitú pozornosť záujmom verejnosti, čo má znamenať, 
že ženské záujmy sa netýkajú spoločnosti ako celku, a teda pod pojmom 
„verejnosť“ majú kritici na mysli hlavne mužskú populáciu.  

 

Mnohé spisovateľky si spočiatku vyberali ako hrdinov do svojich románov 
zámerne mužov a nie ženy z obavy pred dominantnou mužskou literárnou 
kritikou. Takto sa pokúšali dokázať spoločenskú potrebu svojho diela 
a prezentovať skúsenosť autorky s verejnými záujmami. Akoby žena nebola 
schopná nadobudnúť akékoľvek skúsenosti mimo súkromnej sféry. Tento 
postoj spisovateľky vnímajú ako diskriminačný. Na fórach organizovaných 
arabskými univerzitami ešte donedávna stála arabská autorka a kritička 
v pozadí a diskusia o ženskej tvorbe bola druhoradou témou. Literárne činné 
ženy sú často obviňované z nenávisti k mužom, posadnutosti problémom 
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s mužskou kritikou. No ich ženské hrdinky sa nebúria vždy proti mužom. 
Vzdorujú predovšetkým voči konvenciám, voči spoločnosti (čiže mužom aj 
ženám) a jej ľahostajnému postoju k ženským problémom. Nesnažia sa dokázať 
prevahu nad mužmi, ani sa im nechcú vyrovnať vo všetkých oblastiach života. 
Ani nakladateľstvá nevenujú dostatočnú pozornosť ženskej tvorbe, pričom 
práve vydavateľská iniciatíva môže účinne prispieť k emancipácii žien. To 
dokazuje história ženských hnutí na Západe za posledných päťdesiat- šesťdesiat 
rokov, kedy nakladateľstvá povzbudzovali ženy v literárnej a publicistickej 
činnosti. Neskôr sa ich tvorba dostala do učebných osnov vzdelávacích 
inštitúcií. Ženské autorky v arabskom svete takúto podporu a uznanie 
zaznamenali až koncom 20. storočia, a to iba v niektorých arabských krajinách.  

 

V druhej polovici 20. storočia sa v arabskom svete objavujú sebaisté, hrdé 
a schopné autorky odhodlané prelomiť obdobie ignorovania ženskej tvorby 
a dosiahnuť rovnocenné postavenie na literárnej scéne. Egyptská spisovateľka 
Latífa az-Ziját1 priznala, že ona sama spočiatku odmietala verejne sa 
identifikovať ako „ženská spisovateľka“ (autorka tematizujúca ženské otázky) 
z obavy, že ju literárna obec nebude akceptovať a na základe rodových 
predsudkov ju zaradí medzi „autorov druhého stupňa“. Androcentricky 
orientovaná literárna scéna vtedy neakceptovala ako možnú literárnu tému 
rodové otázky, akcentujúce rôzne aspekty problému nerovnoprávneho 
postavenia žien v arabskej spoločnosti. Presvedčenie, že ženy píšu „len“ 
o láske, rodine, manželstve a deťoch, marginalizovalo ich tvorbu. Muži sa 
podľa kritikov venujú „vážnejším témam“, ako napríklad história, vojna, 
ideológia, náboženstvo, a literárna kritika sleduje predovšetkým diela s touto 
tematikou. Problémy, ktoré tematizujú autorky, sa všeobecne považujú za 
spoločensky menej dôležité. Analýza sociálnych vzťahov, partnerských, 
rodinných a osobných otázok určite nepatrí k okrajovej tematike. Spoločnosť 
musí riešiť tieto vážne a citlivé témy, pretože sa dotýkajú výchovy vzdelanej 
budúcej generácie a smerovania spoločenského pokroku. Svet vzťahov zaujíma 
viac ženy ako mužov. Ženské romány sledujú predovšetkým vzťahové 
problémy, ktoré sú možno pre ženy dôležitejšie. Otázky postoja spoločnosti 
k ženám a nuansy súkromných medziľudských väzieb sa týkajú nielen žien, ale 
aj mužov. Mužský pohľad na svet sprostredkováva arabská literatúra už celé 
stáročia a jej recipientmi sú muži i ženy. Preto arabské autorky považujú za 
spravodlivé, aby sa mužská populácia oboznámila so ženským svetom 
a ženským pohľadom na každodennú realitu, ktorej súčasťou je vzťahový svet 

                                                           
1 Latifa az-Ziját (1923-1996) – egyptská spisovateľka, univerzitná profesorka anglistiky, prvý 
román Al-báb al-maftúh (Otvorené dvere) napísala v roku 1960. Krátko pred smrťou získala 
najvyššie egyptské štátne ocenenie za literatúru. 
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oboch pohlaví/rodov.2 Ich romány odrážajú ženské vnímanie problémov, ich 
pocity pri riešení a spôsob riešenia. Ak by muži čítali tieto romány, lepšie by 
pochopili túžby, predstavy a myslenie žien, čo by mohlo pozitívne pôsobiť na 
rodové vzťahy. Problém pravdepodobne spočíva v tom, že muži a ženy píšu 
odlišným spôsobom, čo vyplýva z ich rozdielnych historických, kultúrnych 
a psychických skúseností. Žiadne z nich nemožno uprednostňovať z aspektu 
pohlavia či rodu.    

Podľa Josepha Zeidana (1995, 21) začiatok 80. rokov predstavuje koniec 
formatívneho obdobia arabskej ženskej literatúry, pozitívne reflektujúcej 
kolektívne arabské vedomie, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou arabskej 
literárnej tvorby. Ženám sa podarilo eliminovať stereotyp, že ženské témy sú 
menej dôležité a zaujímavé ako „mužské témy“. Muži dlho utvrdzovali ženy 
v stereotype, že vonkajší svet je pre nich tvrdý, drsný a hrubý. Iba oni môžu 
zdolať prekážky, ktoré tento svet vytvára a ženské danosti sú predurčené na 
riešenie problémov súkromnej sféry – v rámci rodiny či manželstva. Súčasné 
arabské kritičky sa stále musia zaoberať otázkou dichotómie „verejné“ 
a „súkromné“ v kontexte hodnotenia stupňa dôležitosti tém, ktoré literatúra 
reflektuje. Právom sa pýtajú, kto určil, čo je dôležitejšie – vojenské udalosti 
a ideologické spory či zabezpečenie kontinuity ľudského rodu. Spoločenskú 
realitu tvoria vonkajšie aj vnútorné svety mužov i žien. Každý deň sa v nich 
odohrávajú malé či veľké „bitky“. Aj vojakov do vojny musí niekto vychovať 
a pripraviť – fyzicky i duševne.  

 

Súčasný svet dospel do štádia, kedy je nevyhnutné venovať pozornosť práve 
sociálnym vzťahom v každodennej realite z hľadiska budúcnosti a prežitia 
každej spoločnosti. Situácia v arabskom svete v posledných desaťročiach 
ukazuje, že ženy sú schopné pôsobiť aj v takých verejných sférach, kam im 
patriarchálne orientovaná spoločnosť dlhú dobu odopierala vstúpiť. Dnes 
dosahujú nielen porovnateľné výsledky (s mužskými kolegami), ale 
v niektorých oblastiach dokonca významnejšie úspechy. (Šaabán, 1999, 12).  

V posledných dvoch desaťročiach sa literárna obec venuje výskumu rozsahu 
podielu žien na vzniku arabskej románovej tvorby. Výsledky výskumov 
dokazujú, že začiatky arabského románu siahajú k libanonským autorkám.3 
V roku 1899 vydala Zajnab Fawwáz svoj prvý román Husn al-awáqib (Krásne 
následky), ktorý publikovala pod pseudonymom „Egyptská žena“ (až druhé 
vydanie bolo vydané pod jej skutočným menom). V roku 1904 vyšiel ďalší 
román od autorky Labíby Hášim Qalb ar-radžul (Mužské srdce). Oba 

                                                           
2 Termín „rod“ je v oblasti literatúry/literárnej kritiky v arabskom prostredí pomerne novým 
pojmom.  
3 Porovnaj napríklad antológie ženskej literárnej tvorby Ashour (2008), Šaabán (1999) a Zeidan 
(1995). 
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zobrazujú aktuálnu politickú atmosféru a jej vplyv na spoločenské hodnoty 
a vzťahy v arabskom prostredí. Literárna kritika akoby tieto skutočnosti 
ignorovala a ešte stále uvádza, že prvý arabský román napísal Muhammad 
Husajn Hajkal v roku 1914 pod názvom Zajnab. Busajna Šaabán upozorňuje, 
že pred týmto dielom existovalo už trinásť románov z pera arabských autoriek. 
Okrem Fawwáz a Hášim k nim patrí aj Farída Atája. V roku 1912 vydala román 
z osmanského obdobia Bajna Aršajn (Medzi dvoma trónmi), ktorý sleduje na 
historickom pozadí napäté turecko-arabské a turecko-arménske vzťahy. 
V románe sa stretávajú tri etniká: Turci, Arabi a Arméni. Autorka odhaľuje 
slabé a silné stránky všetkých troch, aby nakoniec dospela k dôležitému záveru, 
že všetci sme si podobní a naše konanie a správanie zodpovedá pomerom, 
v akých žijeme a okolnostiam, ktoré nás obklopujú, bez ohľadu na to, ku 
ktorému etniku, sekte či pohlaviu patríme. Farída Atája dokazuje, že aj ženy 
v prvej etape vývoja románu sa zaujímali o veľmi vážne témy, v tradičnom 
prostredí pokladané za výlučne „mužské“.  

Súčasné výskumy teda dokazujú, že ženy sa dostali do obzoru románovej 
tvorby už na konci 19. storočia, kedy sa tento literárny žáner vyvíjal súčasne 
s procesom arabskej kultúrnej obrody. Ženy, ktoré získali určité vzdelanie 
a spoločenskú slobodu, spravidla na základe ich príslušnosti k vyššej 
spoločenskej vrstve, sa začali verejne objavovať, zakladať ženské spolky, 
organizovať literárne kluby a vydávať periodiká. Na prelome 19. a 20. storočia 
novinárky boli aj spisovateľkami, písali prózu aj poéziu. Práve vstup žien do 
novinárskej praxe zohral dôležitú rolu. Vydávanie vlastných periodík umožnilo 
prezentovať ich požiadavky a propagovať ich literárne aktivity. Prvé literárne 
kritičky nasledovali postupy mužských kolegov, keďže väčšina z nich boli ich 
študentky. Až rozvoj ženskej žurnalistiky im dovolil postupne sa oslobodiť od 
mužského vplyvu. Uvedomovali si spoločenskú rolu románu ako jedného 
z prostriedkov spoločenskej reformy. Romány poskytli autorkám väčší priestor, 
kde sa mohli vyjadriť k spoločenským a morálnym hodnotám a upozorňovať na 
sociálnu nerovnosť a útlak žien.  

 

V modernej arabskej literatúre, skôr ako začala literárna obec registrovať 
ženské autorky ako svoje kolegyne, nájdeme viacero autorov (egyptských, 
libanonských a sýrskych), ktorí venovali vo svojej tvorbe nemalý priestor 
otázkam ženskej emancipácie. Taha Husajn (1889-1973), zakladateľ modernej 
egyptskej literatúry, vychádzajúc z liberálne reformných myšlienok nadviazal 
na priekopníka emancipácie arabských žien Kásima Amína. Rovnako ako 
Amín videl aj on v osvete a vzdelávaní ženskej populácie spôsob dosiahnutia 
ich lepšieho postavenia. Svoj reformný zámer sústredil do poetického príbehu 
s názvom Volanie hrdličky, kde ukazuje, ako jednoduchá, negramotná Hanádí 
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podlieha krutým pomerom a predsudkom, a naopak jej vzdelaná sestra Ámina 
silou vôle a rozumu dokáže nad nimi zvíťaziť.4  

Spočiatku ženy písali „jazykom mužov“ a pri vyjadrovaní sa o svojich 
problémoch používali ich pojmy. Snažili sa vyrovnať intelektuálnej úrovni 
mužských autorov prijatím ich predstavy o žene. Takto sa usilovali 
o akceptovanie románov písaných ženami a uznanie ich prínosu do románovej 
tvorby, ktorej dominovali muži. V tejto etape vývoja sa myslenie žien a mužov 
v románoch výrazne nelíšilo. Autorky vytvorili obraz ženy, ktorej 
charakteristické vlastnosti sa opakovali spravidla v každom diele: žena ako 
obetujúca sa matka a manželka, uspokojujúca potreby iných, alebo vydatá žena 
nešťastne zamilovaná do iného muža, uprednostňujúca šťastie a spokojnosť 
rodiny. Podávali takmer bezchybný obraz hrdinky, jej príkladné postoje, 
morálnu čistotu.  

Počet žien venujúcich sa románovej tvorbe sa zvýšil v druhej polovici 
20. storočia, ako keby sa vrátil prízrak Šahrazád - ženy s magickými 
schopnosťami, ktorý povzbudzoval tvorivé ženy, aby nadviazali na jej 
naratívnu tradíciu. Čo Šahrazád rozprávala šeptom o mužskej dominancii, to 
ženy začali zverejňovať na papieri. Literárny kontext je spojený so 
sociokultúrnym prostredím, preto sa Arabky v jednotlivých krajinách 
vyjadrovali k rodovým problémom rôzne. Jedno však mali spoločné – 
románová tvorba sa rozvíjala tam, kde spoločnosť dospela do úrovne 
slobodnejšieho myslenia, bola schopná prijať niečo nové/odlišné a kládla si 
otázky, ako sa vyrovnať s tým starým/tradičným. Posledné literárnohistorické 
výskumy dokazujú, že ženy hovorili a muži písali. (Šaabán, 1999, 16). Ženy 
začali s písaním románov, keď nové spoločenské pomery im umožnili získať 
vyššie vzdelanie a vstúpiť na akademickú pôdu. Liberalizujúce prostredie (lepší 
prístup k vzdelaniu a verejným aktivitám) vytvorilo pre nich viac príležitostí 
prejaviť svoj literárny talent a súčasne s ním rozvíjať techniku prozaického 
písania. O uznanie na poli románovej tvorby však museli bojovať až do druhej 
polovice 20. storočia.  

Ženská tvorba nepredstavovala podľa Busajny Šaabán samostatnú literárnu 
líniu oddelenú od mužskej tvorby. Jej príznačnosť spočívala v tom, že sa 
sústredila na nedôstojné postavenie ženy v kontexte osobnej a spoločenskej 
slobody a detabuizácie sexuálneho života. Postupne sa zbavovala závislosti na 
mužskej predstave o sociálnom statuse ženy a odmietla pasívny protest. Do 
románovej tvorby vstúpil ženský fenomén so ženskými témami, so zámerom 
narušiť stereotypnú predstavu ženskosti, detabuizovať ženu ako subjekt lásky 
a oslobodiť sexualitu od reprodukcie. Spisovateľky chceli upriamiť pozornosť 

                                                           
4Taha Husajn vydal túto novelu v roku 1934 pod názvom Duá al-karawán (Volanie hrdličky). Pod 
rovnakým názvom vyšiel český preklad Ivana Hrbka (Praha 1964) a slovenský preklad od 
Ladislava Drozdíka (Bratislava 1965).  
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na to, čo pociťujú ženy, ako premýšľajú a akými skúsenosťami prechádzajú. 
Túto orientáciu demonštrujú diela libanonskej spisovateľky Lajly Baalbakí 
z prelomu 50. a 60. rokov, ktoré vtedy šokovali verejnosť a sú považované za 
historický začiatok novej vlny románovej tvorby (vlny detabuizácie ženských 
tém).  

 

Literárna činnosť arabských autoriek dlho „trpela“ v terminologickom 
súboji medzi tzv. ženskou tvorbou (písanou ženami) a tzv. ženskými románmi 
(ich témou sú ženy v etape vzniku a vývoja feministických hnutí v arabskom 
svete).5 Literárne kritičky sa pokúšali obísť toto klasifikovanie na základe 
pohlavia s tým, že román ako literárny druh nie je výsadou žiadneho pohlavia, 
nepatrí ani mužom, ani ženám, nie je viazaný na pohlavie. Ženy obohatili 
románovú štruktúru (výstavbu deja) o nový jazyk ovplyvnený ženským 
myslením a pocitmi, ktoré sú výsledkom ich historických, spoločenských 
a psychických skúseností. Hlavným kritériom klasifikácie sa stala kvalita 
románu a nie pohlavie autora. 

Od 60. rokov nastal prudký rozvoj románovej tvorby, ktorý sa prejavil 
kvantitatívnym nárastom a rôznorodou umeleckou hodnotou. Tieto romány 
nemožno zaradiť ani k realizmu, ani k romantizmu, spravidla sa oba smery 
prelínali.6 Autorka opisovala realitu rozličnými spôsobmi a na rôznej 
intelektuálnej úrovni. Realizmus spočíval v reálnych udalostiach a osobách, 
zodpovedajúcich tomu, čo hrdinka chce vyjadriť o sebe/svojej realite 
prostredníctvom spoločenských udalostí, osobných zážitkov a cez detaily 
každodenného života.7 Žena zisťuje zmysel svojej existencie. Sústreďuje sa na 
mentálnu charakteristiku mužov a žien. Autorky zobrazujú svoje hrdinky ako 
obete spoločenských konvencií, ženy zlomené, zmietajúce sa v kríze, málokedy 
šťastné. Ženské telo sa stalo jadrom pozornosti ako objekt lásky a túžby, 
poníženia a zneužívania – reálne aj symbolicky. Tak sa odkrývali obrazy 
ženstva – nevinné a mladučké dievča ako objekt sexuálnej túžby starších 
mužov, alebo žena ako objekt plodnosti, ktorá porodí veľa potomkov, hlavne 
synov, ale aj žena ako objekt poníženia a trápenia, neraz končiaceho smrťou. 
Niektoré autorky chceli rázne prelomiť toto ponímanie ženstva a ženského tela, 
detabuizovať sexuálny život, eliminovať chápanie materstva ako jedinej, 

                                                           
5 Slovné spojenie „ženské romány“ tu používame na označenie literárnej tvorby písanej ženami. 
6 Oliverius upozorňuje, že pri štúdiu arabskej literatúry môžeme iba do určitej miery aplikovať 
kritériá, periodizáciu a termíny odvodené od európskych literatúr. Vývoj novodobej európskej 
literatúry, ktorý prechádzal cez viacero smerov a prúdov takmer dve storočia, prebiehal v arabských 
literatúrach v zhustenej forme počas niekoľkých desaťročí. Tieto rôzne smery sa objavujú 
paralelne, vedľa seba, ba niekedy aj v diele toho istého autora. (Oliverius, 1995, 13). 
7 Napríklad román Al-báb al-maftúh (Otvorené dvere, 1960) od Latífy al-Ziját sa podľa literárnej 
kritiky stal jedným z najčítanejších arabských románov práve vďaka realisticky stvárneným 
postavám a kontextom, ktoré toto dielo sprístupňuje čitateľom.  
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konštantnej požiadavky spoločenského uplatnenia žien a nakoniec detabuizovať 
ženu ako subjekt lásky. V 60. rokoch arabská spoločnosť nebola pripravená na 
takúto otvorenosť, narušenie a verejné prezentovanie toho, čo bolo oddávna 
tabuizované. Vnímala to ako deštrukciu platného hodnotového systému. 
Autorky, ktoré sa predsa odvážili porušiť hranice medzi dovoleným 
a zakázaným ľudským správaním sexuálnej povahy, boli obvinené 
z neprípustnej odvážnosti až vyzývavosti, ba dokonca z nemorálnosti, lebo 
opisovali detaily, ktoré zodpovedali prirodzenosti mužských románov. 
Odhalenie ženského tela malo prelomiť vnímanie telesných kriviek ako niečoho 
tajomného, skrytého, „pochovaného“.  

 

Romány písané ženami koncom 20. storočia prelomili ďalšie tabu – mužské 
telo. Zobrazovali ho ako mocné, príťažlivé, a zároveň aj slabé, zlomené, 
zničené. Arabské spisovateľky až v posledných desaťročiach prekonávajú 
arabskú literárnu konvenciu a puritánstvo. Ženská literárna tvorba bola 
spočiatku tradicionalisticky orientovaná a sústredená na opis vonkajšej reality. 
Od polovice 20. storočia badať snahy oslobodiť sa od tradícií, v ktorých ženy 
videli príčinu rodovo podmienených obmedzení. Odkaz dedičstva patriarchálne 
štruktúrovanej spoločnosti udržiaval hrdinky v sociálnom ponížení.  

Ženské romány sa sústredili na literárne stvárnenie formovania ženskej 
identity cez umelecké zobrazenie životných osudov pozoruhodných žien. Ženy 
sa obracajú k ženskej skúsenosti ako zdroju literárneho umenia. Ukazujú, že 
utrpenie nie je dané, konečné, ale je dôsledkom niečoho, čo možno zmeniť. 
Odmietajú bezmocnosť. Portréty žien v arabskej literatúre slúžia ako 
barometer, ktorým môžeme „merať“ sociálny status a rolu arabských žien. 
Literatúra a realita sú síce dve odlišné veci, ale pomocou literárneho stvárnenia 
nám spisovateľky prezentujú svoj pohľad na svet a tým nám pomáhajú 
pochopiť mnohé spoločenské javy. Cez subjektívny obraz sprostredkovávajú 
objektívnu realitu. Príbehy žien sú vystavané na skúsenostiach autoriek 
s reálnym životom na základe opisov spoločenských zvykov a morálnych 
postojov. Autorka sa často presúva do románovej postavy a cez jej správanie 
a konanie vyjadruje svoje osobné dilemy.  

„Literárne rozprávanie môžeme z istého hľadiska vnímať ako spoľahlivejšiu 
výpoveď (v porovnaní s vedeckou/filozofickou). Ako sprostredkovateľku 
morálnych názorov, súdov, morálnych konfliktov a spôsobov ich riešení. 
V románoch nechýba morálnemu uvažovaniu spojenie s realitou konkrétnych 
individuálnych životov. Literárne texty prinášajú skúsenosť morálneho 
uvažovania a rozhodovania v konkrétnom kontexte individuálneho života.“ 
(Farkašová, 2008, 26). V kontexte nami sledovanej problematiky nám hrdinky 
analyzovaných románov odhaľujú rovnaké či podobné typy morálnych situácií 
a konfliktov a ponúkajú rôzne riešenia, s ktorými sa môžeme stotožniť alebo 
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ich odmietnuť. Dôležitejšie však je, že nás motivujú o tematizovaných 
problémoch premýšľať.  

 Ženská literárna tradícia má dlhú históriu, ale o uznanie zo strany 
mužských kolegov museli ženy dlho bojovať. Aj to je jeden z dôvodov, prečo 
do románovej tvorby vstúpili až v 20. storočí. Rodové otázky, ktorým je 
venovaná väčšina ženských románov, tematizujú z troch vzťahových rovín – 
vzťah k rodine, k partnerovi a spoločnosti. Ich hrdinky sú spočiatku uzavreté 
v mužskom svete, ktorý vnímajú z mužského pohľadu. Postupne prekračujú 
tabu, až nakoniec si začnú vytvárať svoj vlastný svet. Ženskou optikou 
posudzujú prostredie, v ktorom žijú. Súčasná arabská spoločnosť reaguje na 
ženskú tvorbu rôzne. V liberálnejších krajinách (Sýria, Libanon) môžu ženy 
slobodnejšie rozvíjať svoj talent. Iné podmienky má spisovateľka v Saudskej 
Arábii. Ale aj v kolíske arabského feminizmu a modernej arabskej literatúry – 
v Egypte – žena zápasí s konzervatívnym spoločenským myslením. Nawal 
El Saadawi (spisovateľka a výrazná osobnosť arabského sekulárneho 
feminizmu) rieši vo svojich dielach náboženské predsudky a sexuálne vzťahy 
veľmi odvážnym spôsobom. Koncom 80. rokov bola dokonca obvinená 
z narušenia spoločenskej stability, jej práce boli označené za nemravné a na 
nejaký čas musela opustiť Egypt. O pár rokov sa vrátila a pokračovala ďalej 
bez toho, aby zmenila svoju pôvodnú názorovú orientáciu. To dokazuje, že 
arabské spoločenské myslenie sa postupne liberalizuje.  
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TERSTSKÁ LITERATÚRA:  
JAZYKOVO – KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝ FENOMÉN  

NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA 

Martina Lukáčová  
Jazykové centrum FF UKF v Nitre, SR 

Cieľom nášho príspevku je poukázať na špecifiká terstskej literatúry rozvíjajúcej sa 
v období na prelome 19. a 20. storočia, ktoré pomohli vytvoriť z tohto pojmu fenomén. 
Konkrétne sa venujeme osobitej historicko – spoločenskej situácii, v ktorej sa tento 
geograficky ohraničený literárny okruh nachádzal s dosahom na jeho jazykovo – 
kultúrnu charakteristiku. Snahou príspevku je definovať pojmovo krehké spojenie 
terstská literatúra z viacerých hľadísk v kontexte dejín talianskej i stredoeurópskej 
literatúry a oboznámiť recipienta s jej tematicky i jazykovo svojráznymi predstaviteľmi.  

 

The aim of our paper is to evidence the specifics of the Triestine literature developing at 
the end of the 19th and in the beginning of the 20th century. Such specifics contributed 
to create a phenomenon of this term. We pay attention to the concrete historical and 
social context in which this geographically marked and restricted literary circle was 
placed and which influenced its linguistic and cultural characteristics. The article has 
an ambition to define an ambiguous term of the Triestine literature from various points 
of view, in the context of Italian and Central-European literature and to introduce the 
recipient to its thematically and linguistically distinguished representatives. 

 

Kľúčové slová: Terst, Furlansko-Júlske Benátsko, terstská literatúra, talianska 
literatúra, dejiny Talianska  

Key words: Trieste, Friuli–Venezia Giulia, literature from Trieste, Italian literature, 
history of Italy 

 

Pri aplikovaní sociologicko-pozitivistických metód, ktoré chápu literárne 
dielo, v tomto prípade súbor diel okrem iného ako produkt prostredia, 
pokladám v súvislosti so slovným spojením terstská literatúra za dôležité 
venovať sa popisu mesta Terst, ktorý je však potrebné vymedziť na základe 
istých determinantov. Podľa mňa je podstatné zamyslieť sa nad historicko-
geografickou charakteristikou tohto mesta vzhľadom na jej vplyv na vytvorenie 
tohto objektu skúmania, t. j. svojrázneho profilu skúmanej literatúry, čím sa 
v podstate zhodujem s názorom G. A. Camerina (2008, 43), že „nie je možné 
primerane analyzovať svojráznosť a jedinečnosť literatúry severovýchodného 
Talianska na začiatku 20. storočia bez toho, aby sme upriamili pozornosť na 
historicko-geografické fakty, s ktorými sú uvedené charakteristiky literatúry 
nerozlučiteľne a pretrvávajúco zviazané.“  

Terst je hlavným mestom severotalianskeho regiónu Furlansko-Júlske 
Benátsko, hoci v tomto prípade nemožno hovoriť o jednoznačnom 
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reprezentatívnom charaktere tohto mesta. Už samotný názov spomínaného 
regiónu v sebe zahŕňa dva rozdielne elementy z hľadiska geografickej 
morfológie, ako aj historicko-kultúrno-spoločenského rázu. Napriek tomu Terst 
a Furlansko majú jeden spoločný rys, z ktorého napokon vyvstávajú ďalšie 
rozvetvujúce sa zložky. Ide o špecifickú geografickú polohu týchto územných 
celkov na severovýchode Talianska ohraničené Júlskymi Predalpami 
a pobrežím. Toto teritórium je dôležitou komunikačnou tepnou medzi strednou 
Európou, Jadranským morom, regiónmi východnej Európy, Balkánu a Ázie. 
Práve z uvedeného dôvodu bolo po stáročia križovatkou národov, ktoré v sebe 
niesli rôzne mnohokultúrne a viacjazyčné atribúty. Oficiálnym štátnym 
jazykom je tu, tak ako v ostatnom Taliansku, taliančina. Okrem toho sa 
oficiálnymi regionálnymi jazykmi tohto územia stali friulano

1
, slovinčina 

a nemčina. Terst býva často definovaný ako multikultúrne, stredoeurópske2 

mesto tzv. taviaci kotol národností
3
. V podstate ide o miesto, kde dochádza 

akoby istým chemickým procesom, v tomto prípade historicky danými 
okolnosťami, k sťaby spájaniu, zlučovaniu viacerých chemických zložiek – 
národností: Talianov, Slovanov, Nemcov, Židov či Levantíncov

4
. Zvláštnosť 

tohto mesta spočíva predovšetkým v jeho geografickej pozícii (premostenie 
západnej a strednej Európy), ako som už naznačila vyššie v rámci jeho 
regionálnej definície, kde treba ešte zdôrazniť výrazný faktor minulosti 

                                                           
1 Il friulano al. la lingua friulana (friulčina al. furlančina al. furlandčina): definovaná ako 
samostatný románsky jazyk alebo časť rétorománskych jazykov, dnes už zriedka považovaný za 
nárečie rétorománčiny. Od ostatných rétorománskych jazykov sa odlišuje práve vplyvmi benátčiny, 
nemčiny a slovinčiny. Pôvod tohto jazyka dodnes nie je úplne jasný. S istotou však možno povedať, 
že vychádza z latinčiny. V rámci tohto jazyka existuje niekoľko jeho variantov, ktoré sú napriek 
istým rozdielnostiam navzájom zrozumiteľné. Jazykovedci podľa geograficko – historických 
a kultúrnych kritérií vymedzili nasledujúce furlanské dialekty: il friulano centro-orientale 
(stredovýchodná furlandčina), il friulano occidentale (západná furlandčina) al. concordiese 
(spojená s geografickou oblasťou Concordia Sagittaria), il friulano carnico (karnská furlandčina, 
t. j. z územia Carnia). Podľa odhadov patrí medzi aktívnych používateľov furlandčiny 600 – 
650 000 osôb z územia tzv. Friuli storico (historického Furlanska), do ktorého patria provincie 
Furlansko-Júlskeho Benátska: Gorizia, Pordenone, Udine, ako aj Portogruaro a Sappada spadajúce 
pod Benátsko. Okrem tohto vymedzenia sa s furlandčinou možno stretnúť u obyvateľov či 
predstaviteľov menšín, ktorých materinským jazykom sú iné jazyky ako nemčina (Sauris, Timau), 
slovinčina (Slavia friulana, Gorizia, Resia – resijský dialekt), benátsky dialekt (Bisiacaria, Marano 
Lagunare). Zaujímavým faktom je, že furlandčina sa vďaka emigrantom v šesťdesiatych rokoch 
dostala a dodnes sa používa aj za hranicami Talianska vo Francúzsku, Belgicku, Kanade, Austrálii, 
Brazílii, Argentíne, Južnej Afrike a USA.  
2 V taliančine sa v tomto kontexte používa adjektívum cudzieho pôvodu mitteleuropeo – 
Mitteleuropa (z nem. slova das Mittel – stred) al. Europa danubiana (z tal. il Danubio – Dunaj).  
3 Z talianskeho il crogiolo al. il crogiuolo delle razze, čo v doslovnom preklade znamená taviaci 
téglik. Uvedené slovné spojenie použil najskôr Umberto Saba a neskôr aj Italo Svevo v prenesenom 
význame slova na vhodné označenie jednej z charakteristík mesta Terst (bližšie pozri Lukáčová, 
2012. 75–76).  
4 Talianske obyvateľstvo pochádzajúce z Janova a Benátok obývajúce stredomorské miesta počas 
stredoveku a novoveku. 
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i súčasnosti ovplyvňujúci všeobecné mestské dianie – terstský prístav
5
, ako aj 

historický kontext, ktorého bolo mesto súčasťou. Od konca stredoveku po 
mnohé stáročia patril Terst Rakúsku. Pod správou Habsburgovcov zaznamenal 
po mnohých stránkach rozmach (v r. 1719 sa miestny prístav stal slobodným, 
v r. 1867 hlavným mestom regiónu Rakúske prímorie). Napriek svojmu 
privilegovanému postaveniu ako jediný obchodný prístav Predlitavska a hlavný 
prístav Rakúsko-Uhorska nikdy nestratil počas stoviek rokov zachovávané úzke 
kultúrne väzby s Talianskom, i keď oficiálnym úradným jazykom bola nemčina 
a taliančina fungovala ako obchodný a kultúrny dorozumievací prostriedok. 
Podľa F. Hrušku6 „Terst vtedy administratívne patril k Rakúsku, ale jeho 
obyvateľstvo inklinovalo k Taliansku. Aj nemeckí a rakúski prisťahovalci neraz 
prijímali taliančinu ako vlastnú reč a stávali sa propagátormi talianskosti 
v Terste.“  

V 18. storočí terstský dialekt nahradil tergestino
7
 a dodnes je 

najpoužívanejším jazykom v terstských domácnostiach, ako aj vo verejnom 
živote v rámci neformálnej, no neraz i formálnej komunikácie. Zaujímavé je, že 
sa dostal na úroveň diglosie

8
 v kontexte otázky jeho používania súbežne 

s taliančinou. Veľmi zjednodušene sa dá tento dialekt označiť za podobný 
benátskemu jazyku so svojimi mnohými zvláštnosťami. Za používateľov 
terstského dialektu sa považujú obyvatelia mesta Terst a jeho historického 
provinčného územia spolu s ľuďmi žijúcimi v pohraničnej oblasti Talianska 
a dnešného Slovinska (Carso – Kras). V modifikovanej podobe sa ním 
dorozumievajú aj obyvatelia miest Gorizia a Grado (do r. 1954 bolo súčasťou 
terstskej provincie) aj napriek existencii dialektu bisiaco

9
, ktorý by na základe 

menšej geografickej vzdialenosti tomuto teritóriu zodpovedal viac. S ohľadom 
na historické obdobie, ktoré je momentálnym objektom môjho záujmu, t. j. 
prelom 19. a 20. storočia, sa dá jednoznačne tvrdiť, že Terst bol 
kozmopolitným, viacjazyčným rakúsko-uhorským mestom, ktoré v porovnaní 
s vývojom v ostatných mestách vtedajšieho Talianskeho kráľovstva nemalo 
vyhranené smerovanie a bolo do veľkej miery ovplyvnené stredoeurópskymi 
(viedenskými) autoritami, čo však neznamená spontánne zaradenie pomerne 

                                                           
5 Význam terstského prístavu pramení hlavne v jeho výhodnej polohe v strede európskeho 
kontinentu, v minulosti bol hlavným morským odbytiskom Rakúsko-Uhorska.  
6 František Hruška cit. in: (Lukáčová, 2012, 15).  
7 Il tergestino: starobylý rétorománsky lokálny dialekt, blízky furlandčine i ladinčine (jazyk 
národnostných menšín žijúcich v regiónoch Tridentsko-Horná Adiža a Benátsko) a ešte vo väčšej 
miere dialektu muglisano (používaný v mestečku Muggia), ktorý sa používal v Terste do konca 19. 
storočia a nahradil ho súčasný terstský dialekt tzv. benátskeho typu.  
8 Je sociolingvistický jav, ktorý sa vyznačuje súčasným používaním dvoch jazykov alebo dvoch 
foriem jedného jazyka s odlišnou kultúrnou a sociálnou funkciou na jednom území. 
9 Typ benátskeho dialektu vyššie spomínaný v súvislosti s jeho používaním v regióne pod názvom 
Bisiacaria.  

Terstská literatúra: jazykovo-kultúrno-spoločenský fenomén ... 

 

174

úzko regionálne vyšpecifikovanej terstskej literatúry do jej tzv. nadkontextu, 
teda, že „(...) kategória júlskej alebo terstskej literatúry sa automaticky nekryje 
s kategóriou stredoeurópskej literatúry (ktorá v každom prípade môže byť iba 
svojvoľne rozšírená o terstských alebo pohraničných autorov pôsobiacich 
v období neskorého 19. storočia).“ (Camerino, 2008, 43) 

B. Maier (1972, 3) vo svojej publikácii považuje za „historicky správne 
hľadať počiatky terstskej literatúry nášho storočia

10
 – rozhodne diferencovanej 

od predchádzajúcej júlskej literatúry, priamo poplatnej v podmienkach 
provinčného prostredia a imitujúcej i oneskorenej vzhľadom na národnú 
literatúru – v novátorskom hnutí podporovanom časopisom La Voce

11
.“ Z čoho 

možno usudzovať, že kľúčoví predstavitelia terstskej literatúry daného 
historického obdobia sú zároveň reprezentantmi spomínaného literárneho 
časopisu, z ktorých možno zdôrazniť predovšetkým Scipia Slatapera (1888 –
1915)

12
, Carla (1894 – 1916)

13
 a Gianiho Stuparicha (1891 – 1961)

14
, ale aj 

                                                           
10 Autor mal na mysli 20. storočie. 
11 La Voce (Hlas): jeden z najdôležitejších literárnych časopisov 20. storočia, ktorý založil 
20. decembra 1908 Giuseppe Prezzolini (1882 – 1982) vo Florencii; jeho existencia sa datuje do 
roku 1916 a prechádza štyrmi dôležitými vývojovými fázami pod rôznymi vedeniami: prvá fáza 
začína dňom založenia časopisu do novembra 1911; druhá fáza trvá od roku 1912 do konca roku 
1913 pod vedením Giovanniho Papiniho (1881 – 1956); trvanie tretej fázy je iba jeden rok, teda do 
roku 1914 a do vedenia časopisu sa vracia Giuseppe Prezzolini,; posledná fáza sa datuje od konca 
roku 1914 do roku 1916 a v tomto období vedenie prevzal Giuseppe De Robertis (1888 – 1963); po 
roku 1914 vzniká nový názov časopisu: La Voce letteraria: prispievatelia do uvedeného časopisu 
pochádzajú z celého Talianska; okrem kultúrno-literárnych príspevkov sa časopis venuje aj 
sociálno-spoločenským témam. 
12 Scipio Slataper: taliansky spisovateľ, vojak a iredentista. Mal taliansko-českých predkov, narodil 
sa v Terste a študoval vo Florencii. Počas 1. svetovej vojny sa nechal naverbovať ako dobrovoľník 
do vojska Talianskeho kráľovstva a v r. 1915 zahynul v boji. Počas univerzitného štúdia sa 
zoznámil s mnohými mladými literátmi, ktorí pôsobili okolo časopisu La Voce. V období od 
11. februára do 22. apríla 1909 tu uverejnil sériu piatich článkov pod súborným názvom Lettere 
triestine (Terstské listy), kde kritickým a ironickým tónom analyzuje kultúrnu situáciu vo 
vtedajšom Terste a zdôrazňuje mnohé jeho nedostatky. U ďalších predstaviteľov časopisu La Voce 
podnietili články záujem o hlbšie sledovanie kultúrnej situácie v ostatných talianskych mestách 
a v samotnom Terste spôsobili rozhorčenie a nevôľu vládnucej triedy, ktorá sa snažila o odvrátenie 
nastolených obvinení. Najvýznamnejším autorovým dielom je Il mio Carso (Môj Kras, 1912): 
autobiografický lyrický román, ktorý vznikol na podnet bolesti, ktorú prežíval po samovražde 
milovanej Anny Pulitzer. Táto strata ho privádza k nutnosti uvedomiť si morálne pravidlá pre 
vlastný život.  
13 Carlo Stuparich: taliansky spisovateľ a vlastenec. Bol autorom jediného diela pod názvom Cose 
ed ombre di uno, ktoré bolo vydané posmrtne. V diele je možné badať autorove iredentistické 
tendencie so zameraním sa na stredoeurópsku kultúru. V r. 1913 sa presťahoval do Florencie, kde 
spolu so svojím bratom Gianim a Scipiom Slataperom spolupracoval na kultúrnej obnove 
podporovanej časopisom La Voce. Mnohí literárni kritici ho označovali za talentovaného 
spisovateľa a nádej talianskej literatúry, no jeho predčasný odchod mu v tom zabránil. Spáchal 
samovraždu, aby nepadol do zajatia nepriateľa počas bojov v 1. svetovej vojne, ktorej sa aktívne 
zúčastnil ako dobrovoľník.  
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Biagia Marina (1891 – 1985)
15

, Alberta Spainiho (1892 – 1975)
16

 či Umberta 

Sabu (1883 – 1957)
17

. Existujúca korelácia medzi terstskými tvorcami 
a predstaviteľmi hnutia, ktoré sa sformovalo v prostredí časopisu La Voce nie je 

                                                                                                                                 
14 Giani Stuparich: taliansky spisovateľ. Pochádza zo zmiešaného manželstva Tersťanky 
a Chorváta. Okrem iného študoval v Prahe a Berlíne. Jeho osud bol rovnaký ako u brata Carla 
a priateľa Slatapera (študoval vo Florencii a zúčastnil sa bojov v 1. svetovej vojne ako 
dobrovoľník). Počas bojov bol zranený a uväznili ho. Napokon sa dostal do niekoľkých rakúskych 
koncentračných táborov. Po návrate do Terstu sa oženil s tamojšou spisovateľkou Elody Oblath 
(1889-1971). Počas 2. svetovej vojny sa prejavil ako odporca fašizmu, začo bol prenasledovaný 
a v r. 1944 umiestnený aj s manželkou a svojou matkou do terstského koncentračného tábora 
Risiera di San Sabba. Slúžil v talianskom odboji. Počas života pôsobil ako učiteľ a novinár. Okrem 
spolupráce s časopisom La Voce je potrebné spomenúť jeho meno aj v súvislosti s denníkmi 
La Stampa (Tlač) a Il Tempo (Čas). Prvé Stuparichove články uverejnené v La Voce sa zaoberajú 
postavením Čechov a všeobecne Slovanov, ako aj stredoeurópskou problematikou v Rakúsko-
Uhorsku. Za jeho hlavné dielo a dokonca za jedno z najkrajších talianskych diel 20. storočia sa 
pokladá L’Isola (Ostrov, 1942). Okrem toho napísal množstvo tematicky rôznorodých poviedok 
ako napr. Trieste nei miei ricordi (Terst v mojich spomienkach, 1948) či Ricordi istriani (Istrijské 
spomienky, 1961), ktoré čitateľovi približujú rodný kraj autora.  
15 Biagio Marin: taliansky básnik, rodák z Grada. Tak ako predchádzajúci uvedení autori aj Marin 
strávil nejaký čas vo Florencii (stretnutie so Sabom a Slataperom a ostatnými spolupracovníkmi 
časopisu La Voce), z ktorej sa po roku presťahoval do Viedne, kde študoval na univerzite a vydal 
v r. 1912 svoju prvú básnickú zbierku napísanú v gradskom dialekte Fiuri de tapo. Po vypuknutí 
1. svetovej vojny aj on narukoval ako dobrovoľník na front, ale keďže mal psychické problémy toto 
obdobie strávil v sanatóriu vo Švajčiarsku. Univerzitné štúdiá dokončil napokon v Ríme. 
V medzivojnovom období pôsobil ako učiteľ i knihovník. Po vypuknutí vojny sa spočiatku nadchol 
pre nacistické idey, no po smrti jeho syna v boji a zistení, že existuje koncentračný tábor v Terste 
svoje názory zmenil a dostal sa do vedenia terstského oslobodzovacieho výboru. V r. 1951 bolo 
publikované jeho súborné dielo I canti de l‘ isola (Spevy z ostrova). V r. 1965 získal so svojou 
knihou básní Il non tempo del mar vydanou v r. 1964 literárne ocenenie Premio Bagutta. Celá 
Marinova básnická tvorba je okrem jednej výnimky napísaná v jeho rodnom dialekte. Podarilo sa 
mu nenapodobiteľným spôsobom vyprodukovať diela úzko späté s jeho rodiskom a prejaviť tak 
svoje vnútorné pocity odzrkadľujúce históriu života a kultúry v tejto prímorskej oblasti.  
16 Alberto Spaini: taliansky spisovateľ a novinár. Okrem spolupráce s časopisom La Voce 
v mladíckom období prispieval aj do mnohých ďalších literárnych a politických periodík. Okrem 
vlastnej prozaickej tvorby: I viaggi di Bertoldo (Bertoldove cesty, 1930), La moglie di vescovo 
(Biskupova žena, 1931) a i. sa venoval literárnej teórii.  
17 Umberto Saba: taliansky básnik, prozaik a aforista židovského pôvodu. Otec opustil jeho matku, 
ktorej s výchovou syna pomáhala slovinská pestúnka, čo ovplyvnilo jeho budúci život. Absolvoval 
univerzitné štúdiá v Pise a vrátil sa do Terstu, kde začal spolupracovať s miestnym denníkom 
Il Lavoratore a stretával sa s mladými intelektuálmi (Virgilio Giotti a i.). Na dva roky sa 
presťahoval do Florencie, kde spolupracoval s časopisom La Voce. Počas 1. svetovej vojny pôsobil 
okrem iného ako zapisovateľ vojenského úradu a napokon v r. 1918 bol kvôli psychickým 
problémom hospitalizovaný. Počas života Saba prešiel mnohými psychickými krízami a v r. 1929 – 
1931vyhľadal odbornú pomoc u terstského psychoanalytika Edoarda Weissa (1889 – 1970), 
ktorého mimochodom navštevoval aj Italo Svevo. Po vypuknutí 2. svetovej vojny utiekol 
z rasových dôvodov najskôr do Paríža potom do Ríma a napokon sa dostal do Florencie, kam ho 
pozval Eugenio Montale (1896 – 1981). Saba je považovaný za jedného z najväčších básnikov 20. 
storočia. Jeho tvorba sa dá iba ťažko zaradiť do existujúcich literárnych prúdov. Charakterizuje ho 
prostý štýl, autobiografické prvky, rozporuplná láska k rodnému mestu, zmysel pre každodennosť 
a hlboká melanchólia. Počas života napísal nespočetné množstvo predovšetkým básnických diel, 
z ktorých možno spomenúť súborné dielo Il Canzoniere (Spevník, 1921).  
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iba na úrovni explicitne dominujúcich väzieb vo forme prirodzených 
príslušností k obom literárnym pojmom, ale aj v ich vnútorných 
charakteristikách, čím mám na mysli chápanie literatúry ako prejavu života, 
hlbokého ľudského a etického úsilia, introspekcie, úprimnosti a vážnosti, 
antikonformizmu a antiakademizmu, t. j. poetiky časopisu La Voce, ktorú 
autori akoby preniesli či skôr vzali so sebou a jej špecifické znaky sa tak stali 
hodnotovými symbolmi terstskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia. 
Okrem autorov spomínaných v súvislosti s časopisom La Voce je potrebné ešte 
upozorniť na Virgilia Giottiho (1885 – 1957), ktorý síce s týmto periodikom 
nespolupracoval, ale jeho tvorba je zaujímavá tým, že písal výhradne 
v terstskom dialekte. Tak ako mnohí, v tomto príspevku uvedení spisovatelia, 
čo je mimochodom jedným z ich spoločných znakov, pochádzal z národnostne 
zmiešaného manželstva, v jeho prípade Čecha a Benátčanky. Dialekt, ktorý 
používal zostáva prirodzený, nie je nárečový, ale intelektualistický a zdá sa, že 
kontrastuje s každodennou tematikou, ktorej sa autor venuje. V Giottiho poézii 
na rozdiel od Sveva a Sabu nevystupuje Terst ako habsburský prístav strednej 
Európy.  

V literárnovednom skúmaní je pre vznik určitého právoplatného pojmu 
potrebné vymedziť nosné piliere, ktoré ho spoluurčujú. Ak sa zamyslím nad 
slovným spojením terstská literárna tradícia, napadá mi vziať do úvahy 
spoločné príznaky zastrešujúce toto literárne zoskupenie autorov, čo nie je 
jednoduchá úloha, pretože v tomto kontexte okrem politicko-vlasteneckého 
tematického zamerania diel terstských prozaikov a básnikov prameniaceho 
v úzkom recipročnom vzťahu medzi vtedajšou historicko-spoločenskou 
situáciou v meste a ich literárnou tvorbou, bolo možné zaznamenať aj 
prítomnosť výsostne implicitných individuálnych postojov v podobe intímnych 
obrazov a vnútorných analýz, ako tomu bolo u najvýznamnejšieho terstského 
spisovateľa Itala Sveva (1861 – 1928)18, ktorému sa podarilo dostať do centra 
diania svojich románov človeka, ktorý sa nachádzal v rozpore s okolitým 
svetom, nebol schopný mu čeliť a neustále trpel beznádejným pocitom 
menejcennosti, za svoje východisko pokladal útek z reality do svojich 
najintímnejších fantázií. Samozrejme Svevova románová tvorba prešla istými 
vývojovými fázami, kde sa postupne z počiatočného ideového naznačenia 
predmetnej témy dostáva k jej postupnému spracovaniu v psychologických 
(psychoanalytických) kontúrach až napokon vyvrcholení v univerzálnom 
všeľudskom rozmere. Týmto naznačujem ďalšie z možných ideových zameraní 
terstskej literatúry v danom historickom období, ktoré považujem za vzorové. 
Ide v podstate o fakt, že aj napriek širokej škále individuálnych spisovateľských 
tvorivých prejavov, existovali na poli tvorivej činnosti isté platné zhodné 

                                                           
18 Problematike vzťahu Itala Sveva a Terstu (terstskej literatúry) som sa podrobne venovala v 
Svevova románova tvorba v kontexte modernej talianskej literatúry (Lukáčová, 2012. s. 12 – 36).  
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konštanty ako ideovo – tematické okruhy, či ich rovnaké vedecko – filozoficko 
– literárne vzory (Schopenhauer, Freud).  

Podľa A. Aru a C. Magrisa (1982, 4): „[Terstskí, pozn. M. L.] spisovatelia, 
ktorí žili svojou tvorivou rôznorodosťou a mnohotvárnosťou, ktoré im 
neumožňovali zhodnúť sa v zámere vytvoriť jeden celok, pochopili, že Terst – 
ako habsburská monarchia, ktorej bol súčasťou – bol modelom rôznofarebnosti 
a protikladov celej modernej kultúry, zbavenej nosných základov a rebríčkov 
hodnôt.“  

U mnohých literárnych teoretikov zaoberajúcich sa problematikou terstskej 
literárnej tradície z rôznych hľadísk sa viac-menej objavuje otázka identity ako 
konštantný faktor vplývajúci na jej charakter. A. C. Cionchin (2004, 566) 
diferencuje terstskú literatúru od ostatnej talianskej literatúry 20. storočia „(...) 
problematikou, ktorú táto oblasť inšpiruje predovšetkým v rovine identity 
a krízy identity." Autori mali v rôznej miere potrebu vysvetľovať svoj 
národnostne odlišný pôvod. Išlo o nerovnaké identity, ku ktorým sa hlásili. 
V tejto súvislosti je spomínaná téma židovskej identity, ktorá sa vzhľadom na 
geografickú pozíciu Terstu dostáva do popredia záujmu a prejavuje sa iným 
spôsobom ako v ostatnej strednej Európe.  

Na základe doposiaľ uvedených poznatkov možno terstskú literatúru 
právom označiť za samostatne existujúcu literárnu kategóriu, ktorá v sebe 
zahŕňa niekoľko spoločných charakteristík (kultúrno-historickú zviazanosť 
s mestom Terst, otázky súvisiace s národnostnou identitou tvorcov, rovnaké 
politické zmýšľanie autorov, rovnaké vzory z oblasti filozofie, vedy a literatúry, 
používanie viac-menej rovnakého jazyka v tvorbe ), ktoré sa dajú považovať za 
podmieňujúce faktory pre vznik tohto označenia, ktoré nie je možné aplikovať 
pre (recipročný) vzťah (mestský) región – literatúra s univerzálnou platnosťou, 
a preto ide v istom zmysle slova o jedinečný fenomén.  
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Príspevok otvára problematiku Tatarkovho existencialistického jazyka ˗ poetiky osebe. 
Existencialistických preto, lebo tieto intencie sú dnes už v Tatarkovom diele explicitne 
dokázané a konštatované (pozri nižšie). A aj napriek skutočnosti, že sám spisovateľ 
existencialistické rozmery svojho diela odmietal, v jeho textoch sa či už intencionálne, 
alebo neintencionálne vyjavili. Úlohou príspevku je teda aspoň v základných rysoch 
zadefinovať atribúty poetologických konštánt, ktoré sa refrénovite tiahnu naprieč 
spisovateľovým dielom a tvoria špecifický, originálny, autentický, pečatne poznateľný 
tatarkovský rukopis. 

 

The submitted paper opens the issue of Tatarka’s existentialistic language, which is 
poetry in itself. We speak about the existentialistic because the author is nowadays 
commonly linked to the philosophy of existentialism by the literary science, even despite 
the fact that he himself rejected this label. However, his texts - whether intentionally or 
not – clearly show indisputable signs of existentialistic tendencies. The aim of this paper 
is therefore, at least to some basic degree, to define the attributes of the poetic 
constants, which repeatedly weave their way through the whole of the author’s work and 
which ultimately create a specific, original, authentic and always recognizable 
handwriting of Tatarka. 

 
Kľúčové slová: jazyk, poetika, existencializmus, naturalizmus, motív 
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Príspevok otvára problematiku Tatarkovej existencialistickej poetiky - štýlu, 
jazyka, myšlienkového diapazónu. Existencialistických preto, lebo tieto 
intencie sú dnes už v Tatarkovom diele explicitne dokázané a konštatované 
(Bombíková, 1997, 191; Hamada, 1993, 88; Antošová, 2011), a to aj napriek 
tomu, že ich sám spisovateľ odmietal (Tatarka, 1965, 51-52). Existencialistické 
nazeranie na svet, prirodzene, poznačilo aj Tatarkov spôsob konštruovania 
textu, jeho štylistiku, jazyk, poetiku celkovo. Úlohou príspevku je teda aspoň 
v základných rysoch zadefinovať základné konštanty spisovateľovej tvorby, 
ktoré sa refrénovito tiahnu naprieč jeho dielom a tvoria špecifický tatarkovský 
rukopis. Uvedený príspevok má charakter enumeratívneho, zovšeobecňujúceho 
súhrnu tých najelementárnejších, najzjavnejších, najzásadnejších čŕt 
spisovateľovho jazyka v tom najširšom zmysle slová a vychádza z nášho 
dlhodobého skúmania tatarkovského fenoménu, zhmotneného v štúdiách 
(Antošová, 2003, 122-133; Antošová, 2005, 358-371; Antošová, 2008, 217-
225; Antošová, 2009, s. 233-241 atď.) či monografii (Antošová, 2011). Zároveň 
podotýkame, že spomenuté vyšpecifikované atribúty sa vzťahujú na Tatarkovu 
najzásadnejšiu tvorbu, a to: poviedkovo-novelový debut V úzkosti hľadania 
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(1942), novelu Panna zázračnica (1944), román Farská republika (1948), 
novely Kohútik v agónii a Ešte s vami pobudnúť, ktoré vyšli pod spoločným 
názvom Rozhovory bez konca v roku 1959 (neskôr aj v reedícii vydania 
V úzkosti hľadania z roku 1963), románovú novelu Prútené kreslá (1963) 
a literárny dokument/autobiografický denník Písačky (v exilových 
vydavateľstvách vychádzali tieto texty v 70. – 80. rokoch, oficiálne vyšli v roku 
1990).  

 

Typickou konštantou Tatarkovho štýlu je zložitá, „rozbitá“ kompozícia, 
ktorá nemá charakter jednoduchého lineárneho plynutia. V centre prevahy 
autorových diel je uvažujúci hrdina bojujúci so smrťou (Rozhovory bez konca), 
hľadajúci naplnenie v láske (Prútené kreslá, Písačky), prežívajúci hnus (Farská 
republika) či ťaživú deštrukcie vlastného bytia (napr. novela Pach z debutu 
V úzkosti hľadania). A to logicky avizuje kompozíciu rozdrobenú na množstvo 
vnútorných monológov, analýz, sebareflexií a úvah. Dôraz spisovateľ kladie na 
príbeh vo vnútri hrdinovej intimity a evidentnou črtou sa tiež stáva rýchle, 
nekontinuitné prechádzanie z jednej myšlienky do druhej ˗ z jednej situácie do 
druhej. Uvedené skutočnosti presne korešpondujú s atribútmi existencialistickej 
poetiky, pre ktorú je typické, že dynamizmus analýzy duševných stavov vytláča 
úplne prvok statický, plastický, ornamentálny a rétorický a táto analýza 
odrážajúca psychický proces ide do najmenších detailov udalosti a pohnútku, 
do najmenších odtieňov intímnej a nezjavenej pravdy; je to poetika vnútorných 
monológov, nelogického spájania myšlienok a zvratov (Černý, 1992, 33). Za 
všetky vnútorne monológy možno spomenúť úvahu Bartolomeja Slzičku 
z Prútených kresiel [„Na ženu, ktorá mi je blízka, nemusím predsa hľadieť, či je 
pekná a či aká, ani jej natískať do očí svoju fasádu. Ja si ju radšej 
predstavujem. Sedím pri nej, v jej prítomnosti, hľadím pred seba ako teraz na 
more, spln, na list alebo na lienku, bodkované slniečko. Na všetkom je ona, 
ona. Ona je povetrie, ktoré dýcham. Naberám ju do seba, kúpem sa v nej ako 
zátka v dobrom víne a najradšej počúvam jej hlas.“(Tatarka, 1990b, 51)] a za 
všetky nesukcesívne prechody z jednej situácie do druhej pripomíname 
okolnosti z Panny zázračnice, keď nevyriešená situácia v úkryte (Tristan 
a Anabella sa skrývajú pred bombovými náletmi do podzemia) sa „utne“ a dej 
sa bez logiky presúva do Bondrovej uličky, kde na Anabellu čaká Vratko Ormis 
(Tatarka, 1968, 43).  

Existencialistická kompozičná línia pokračuje spisovateľových využívaním 
ťaživých motívov, ako vojna a z nej plynúca deštrukcia a emocionálne zlomy 
hrdinov (novela Pach z debutu V úzkosti hľadania, novela Kohútik v agónii 
atď.), medziľudská vzdialenosť (novely Ošiaľ a Človek na diaľku zo zbierky 
V úzkosti hľadania, román Farská republika atď.), nesloboda (románová novela 
Prútené kreslá, Písačky), smrť (novela Posol prichádza z debutu V úzkosti 
hľadania, novela Ešte s vami pobudnúť, Kohútik v agónii atď.) atď. Táto 
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sémantická negativita sa, prirodzene, odráža aj na pláne Tatarkovho jazyka, 
a tak ako je jazykové inštrumentárium hnusu, úzkosti, otrávenia typické pre 
existencialistickú filozofiu (Sartre, 2006), tak sa mu veľmi dobre, v explicitnej 
zjavnosti, darí aj na pláne Tatarkových textov: a) hnus – „(...) rozlial sa vo mne 
hnus, rozzevilo sa predo mnou čosi ako priepasť. Tíchnem, tíchnem každou 
chvíľou, každým výkrikom hnusu, ktorý som v sebe zadržiaval.“ (Tatarka, 1968, 
40-41). „Hnus, vyrazil zo seba Mirko Pižurný. Všetko je to hnus.“ Tatarka, 
1963a, 65). b) úzkosť – „Ústa mal krvavé, čo si ich dohrýzol v úzkosti.“ 
(Tatarka, 1997, 111). c) otrávenie – „Urážalo ma, že môžeš byť pri mne 
otrávený... Prečo máš byť otrávený? A nato zas ty, lebo všetko nemá zmysel.“ 
(30). 

Ťaživé existencialistické pocity (hnus, úzkosť, otrávenie) prežívajú 
hrdinovia aj fyziologicky, pretože v zmysle existencializmu: „svůj lidský úděl 
absurdní cizoty na světě si uvědomujeme, jsme-li pravdiví, stavem nevolnosti1 
(Černý, 1992, 36). V symbióze s uvedeným sa nepríjemne/zle cítia postavy 
popredného francúzskeho existencialistu J. P. Sartra [„súčasne sa budeme potiť 
a triasť“ (Sartre, 2009, 17); „Pod nohami mal veľkú kaluž, kvapkalo mu 
z nohavíc. – ,Čo je to?´ – povedal vyľakane. – ,Pomočil si sa,´ povedal som.“ 

(17); „bridilo sa mi vlastné telo, ktoré zosinelo a potilo sa“ (20) atď.] 
a psychofyziologická nevoľnosť (potenie, vracanie, triašky atď.) je evidentná 
aj u Tatarku, napr.: z úzkosti sa potí Šuhajda z debutu V úzkosti hľadania v 
novele Človek na diaľku [„Obskakujem, obšmietam sa a potím z akejsi 
úzkosti...“ (Tatarka, 1997, 127)], zo znechutenia dávi Menkina i Pižurný 
z románu Farská republika [„nech si len vydávia, vyvravia, čo im ležalo na 
srdci“ (Tatarka, 1963a, 65)] či Bartolomej Slzička z románovej novely Prútené 
kreslá [„Na hladinu Seiny vypúšťam z tej výšky nie azda slzy a žiale, ale 
obyčajné žlčovo horké sliny.“ (Tatarka, 1990b, 61-62). Z úzkostí a strachu sa 
trasie i redaktor Denivek z novely Ešte s vami pobudnúť [„Strach ním prejde, 
všetko v tele sa mu rozochveje. Sieť...“ (Tatarka, 1963b, 247)].  

Existencialistický náboj Tatarkových diel prináša miestami so sebou 

vulgárny, naturalistický jazyk. Opätovne, využíva ho Sartre (ako už koniec 
koncov dokazujú aj vyššie odcitované úryvky): „A niesol sa od neho pach 
moču ako od starých chlapov, čo majú prostatu.“ (Sartre, 1966, 22); „všetko, 
čo pochádzalo z môjho tela, bolo hnusné a podozrivé“ (26); „miluje ma, ale 
nemiluje moje slepé črevo v špirituse“ (95)  „videl som, ako sa mu myká veľký 
zadok... mal veľa sadla. Prišlo mi na um, že guľka z pušky či hrot bajonetu by 
vnikol do tej kopy mäkkého mäsa ako do hrudy masla“(14) a naprieč svojím 
dielam mu „podlieha“ aj Tatarka. Týmto naturalistickým poetologickým 
princípom spisovateľ (ako je už vyššie naznačené) popisuje vnútorné 

                                                           
1 Nevoľnosť tu treba chápať v tom najširšom zmysle slová ˗ od nevoľnosti cez bolesť, potenie, 
triašky atď. 
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rozpoloženie hrdinov: „(...) rozlial sa vo mne hnus, rozzevilo sa predo mnou 
čosi ako priepasť. Tíchnem, tíchnem každou chvíľou, každým výkrikom hnusu, 
ktorý som v sebe zadržiaval.“ (Tatarka, 1968, 40-41); vytvára pocit 
nezmyselnosti, úbohosti ľudskej existencie („Na tvrdej poduške ležala lebka, 
na nej vosková koža natiahnutá. Horúčky strávili všetko mäso.“ (Tatarka, 1963, 
88); „Hruď Martina, to bol iba akýsi kôš a v ňom, Bože môj, plno hnoja... 
zbytočný kôš. A to je smrť – zbytočný, prázdny kôš!“ (Tatarka, 1997, 9-10) 
a intenzifikuje ním deštruktívny rozmer fabulačnej situácie, napr. vojny („...na 
odkrytom podlaží zostalo pol spálne s kusom nábytku. Sedela tam žena 
sklonená nad dieťaťom... Žena mala črepinou rozštiepenú hlavu... pestovala si 
svojho strašidlového miláčika. Z podušky trčala mu len tvárička, vycerená, 
ohryzená.“ (Tatarka, 1997, 172). Samozrejme, z naturalistickej intencie tiež 
emanuje práca s telesnými tekutinami a aj tento atribút je u Tatarku evidentný – 
„ak si videla kobylu, ktorá sa horuje, zhlboka vyvracia zo seba pošvu, 
vyšplechujúc z nej žltú smotanu“ (Tatarka, 1990a, 186) atď. V súvislosti 
s naturalistickou tendenciou je zaujímavý aj fakt, že ju spisovateľ nevyužíva len 
pri negatívnych emóciách (hnus, strach, úzkosť, nezmyselnosť ľudského života 
atď.), ale neopúšťa ju ani v citovej mužsko-ženskej korelácii. Napríklad 
Písačky sú presýtené podrobnými drobnokresbami intímneho vzťahu Natálie 
a samotného autora a miestami so sebou nesú živelný, naturalistický, vulgárny 
náboj: „Opretý o zem čelom a palcami nôh som sa nad tebou, svojou nežnou 
blaženosťou vzpínal, rástol mi a tvrdol úd ako žrebcovi, ako mladému 
milencovi, ktorý celý ten čas vniká do svojej žeravej milenky, soptiacej zo seba 
oheň a krik, ktorá sa zmršťuje a dĺži, vťahujúc ma do seba zvonku, kĺže sa po 
mne, a zvnútra chvením ma rozochvievajúc, prebúdzajúc v dosiaľ 
neprebudených oblastiach tela, pamäti, prázdnoty, nikdy nezakúsených 
šialených vibrácií, zášklobov, revov, zbesilostí a zbožnosti. Taký ťažký, 
plamenný, prehnutý, sebaistý, ukrutný úd som ešte nemal, ty si ho držala v 
dlaniach, po troche si ho vpúšťala do seba, do svojej tesnej, krátkej močiarnej 
pučinky, sama bolestne narážajúc naň, sama sa z neho zvliekajúc...“ (186). 
Odporný samec očakáva nielen, aby si sa naň napichla, ale aj otvorila mu 
svoju dušu.“ (238). Mimochodom, pre tieto naturalisticko-explicitné 
skutočnosti, sa kniha nevyhla označeniu pornografické dielo (Zajac, 2001, 23). 

Uvedenú naturalisticko-biologickú konštantu Tatarkovej poetiky však 
nemožno paušalizovať a má opozíciu, a to aj v spomínaných Písačkách, keď 
naturalisticko-biologické pasáže striedajú nežné, pozitívne, jazykovo poetické, 

jemné, miestami metaforické, duchovne plné sekvencie typu: „Bozkávam Ťa 
na sedačke, nie manželsky, ale spojenecky, existenciálne, senzuálne, mravne, 
zaľúbene, kozmicky, nerastne, telesne, psychicky, osudovo, otrocky a v slobode, 
vo výmysle, metafore, prúde, ťažení, vetraní, smerovaní, reálne aj imaginárne“ 
(Tatarka, 1990a, 106), alebo: „V milovaní – neslovnej spodnej reči, ak slovná 
reč je tá vrchná, deje sa svet od stvorenia, genéza sveta, vývin sveta sa deje 
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a prežíva. Že v našom tele je pamäť ľudstva, tvorstva. A tú pamäť nič, nič, ani 
smrť nepretŕha. Nezačíname od včerajška ani od svojho zrodu. Začíname sa 
tajomstvom... keby sme ho prestali počúvať, keby sme ho raz prestali uctievať, 
naše životy zovšednejú, stratíme sa v histórii.“ (Tatarka, 1990a, 99, 162). 

Ono jemné, pozitívne, poetické ako protiklad k negatívnemu, 
naturalistickému, vulgárnemu nemá vyjadrenie len na pláne štylistiky, ale 
zasahuje aj významový pôdorys diel. A tak ako sú biologicko-pudové polohy 
mužsko-ženskej korelácie na komplexe Tatarkovho diela dopĺňané duchovným, 
transcendentým, tajomným rozmerom a naturalistický jazyk sa tu vyrovnáva 
s jazykom jemným a poetickým, tak epicky závažné motívy vojny, neslobody, 
medziľudskej vzdialenosti, absurdity ľudského života majú svoj protiklad (a to 
aj v rámci jedného diela) v epicky závažných motívoch medziľudského 
zbližovania, potreby druhého človeka, medziľudskej náklonnosti (Prútené 
kreslá) a nádeje v opodstatnenie jestvovania, a to aj napriek ťažkosti ľudského 
života a faktu smrti (Písačky). 

Uvedenou polaritou biologicko-naturalistické, negatívne, ťaživé kontra 
nežno-poetické, nádejné, láskavé Tatarka či už intencionálne, alebo 
neintencionálne napĺňa historicky usúvzťažnený fakt o dvoch variantoch 
existencializmu. Ťaživý pesimisticko-sartrovský ateistický rozmer filozofie 
existencializmu má totiž opozíciu v existencializme kresťansko--nádejnom. 
A ten, v zastúpení napr. G. Marcela, neústi do krajného pesimizmu, tvrdého 
pragmatizmu a naturalizmu, ale naopak, je existencializmom nádeje 
v Absolútno (Boha), medziľudskú symbiózu a opodstatnenosť jestvovania 
(Marcel, 1971). A v korešpondencii s touto skutočnosťou sa správa aj 
Tatarkova poetika a dielo osebe, pre ktoré sú obe tieto intencie zjavné 
(Antošová, 2011). 

  

Vo všeobecnosti možno teda o Tatarkovom jazyku – poetike celkovo 
povedať, že naplno odráža spisovateľovo nazeranie na svet. Tento hĺbavý, 
filozofujúci autor prežil svoj život v hľadaní odpovedí na otázky o zmysle 
života, pravde, láske, bolesti, úzkosti atď. Týmto prístupom nadviazal na 
axiómy filozofie existencializmu a v tomto zmysle „poznačil“ formu aj obsah 
svojich diel. Nelineárna kompozícia, sémanticky ťaživé motívy (vojna, 
medziľudská vzdialenosť, nesloboda, smrť), existencialistické pocity hnusu, 
úzkosti, otrávenia, psychofyziologický pocit nevoľnosti, naturalizmus – to sú 
fakty Tatarkovej poetiky. Jej naturalisticko-pesimistický rozmer sa však 
vyrovnáva v opozícií kresťanského existencializmu – v poetike nehy, metafory, 
duchovného splývania, pokojne atmosféry a nádeje voči životu ako ďalšej 
konštanty Tatarkovej poetiky.  
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