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* MATERIÁLY - ZPRÁVY *

N I E K O E K O ÚVAH O R U S K O M J A Z Y K U
V RÓZNYCH T Y P O C H ŘEČOVÝCH K U L T U R
Michal MikluS
Na fóne týchto úvah chceme poznamenat', že východiskovým predpokladom pre
prijatďný výklad danej problematiky je prípustenie toho, že akýkoFvek jazykový obraz
světa je utvořený na lexikálnych danostiach, je kultúmo-jazykovým obrazom a je produktom kríženia jazyka s určitým kultúmym modelom. Ostatně, modelov ako aj jazykov je, ako je známe, dosť značné množstvo. Stačí poukázať len na rozličné vědecké
a náboženské modely světa, ktoré sa móžu realizovať, aj sa realizujú, v róznych jazykoch, ale aj v jednom jazyku. Naviac, netřeba zabúdať, že kultura, alebo civilizácia,
v širokom zmysle slova, sa skládá vo svojom ucelenom chápaní z vědomostí, viery,
umenia, morálky, zákonov, obyčajou a niektorých ďalších spdsobilostí a zvykov osvo
jených človekom ako členom spoločnosti. Třeba však priznať, že struktura kultúmeho
modelu nemá ešte ukončený svoj výskům a opis. Semiotické výskumy sa obyčajne po
užívají! ako súhm takých známých protikladov, ako sú „vrch - spodok", .Javý - pra
vý", „svoj - cudzí", „mužské - ženské", „světlo - tma" a pod., ktoré sa zvlášť efektivně
prejavujú na archaických kulturách a ktoré tvoría pre každý typ kultury svoju specifiku.
V modeloch sa tiež realizujú rózne systémy hodnot a tak pře každý model asi je možné
vyčleniť zodpovedajúci mu dominantný typ hodnotových orientácií. K úrovni kultúme
ho modelu třeba zaradiť bázové konceptuálne metafory, vyjadrenie ktorých vo verbál
ných textoch nachádza svoju zhodu aj v iných sférách kultury, napr. správanie, odievanie, móda a pod. Do modelu patria aj niektoré tvrdenia o usporiadaní světa, napr. o tom,
že čas v obřadových folklórnych textoch je skór cyklický, než lineárny, že svet folklóru
je svet ideálnej normy, alebo že vědecký model spravidla odráža hierarchiu světa v po
době druhových vzťahov. Struktura kultúmeho modelu spósobuje osobitné jazykové
útvary a nové významy. Napr. híbkové semiotické protiklady prejavujú sa v textoch
v podobě opozitov či korelátov, alebo reťazcov ekvivalentností a přirovnaní, resp. sy
nonym a izofunkcionálnych slov. To sú hodnotové orientačně body v podobě dominujúcich typov jazykových hodnotení. Vznikajú tak nové šlová, napr. termíny vo vědec
kých textoch, transformujú sa významy všeobecné používaných slov a menia sa aj ich
sémantické súvislosti a podmienenosti. Tak kultúmy model formuje svoj slovník.
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Zo stručné uvedeného možno vidieť, že slovo kultura v každom prirodzenom ja
zyku je polysémantické, mnohoznačné, pretože móže označovat' tak zloženú časť du
chovného života rudí (veda a kultura), ako aj duchovné hodnoty toho ktorého národa
(kultura národa), aj pravidla správania sa v spoločnosti (kultura správania, kultura dorozumievania sa či komunikácie), aj druh pornohospodárskych rastlín (zahrádkářské
kultury), a in. Avšak všetky tieto významy zjednocuje zmysel „úroveň vývoja".
Takisto termín „kultura řeči" je nejednoznačný, pretože móže označovať jednak
ten ideál jazykovej kultury, ktorý sa formuje v spoločnosti v priebehu dlhého obdobia
úsilím mnohých generácií a nachádza svoju realizáciu v spisovnom jazyku, jednak sa
používá pri charakteristike celkovej úrovně rečovej kultury jednotlivca alebo celého
obyvatďstva krajiny za určité časové obdobie. Ciele dorozumievania sú rózne, pretože
ide nielen o přenos a příjem informácie, ale aj o vyjadrovanie myšlienok, pocitov
a emócií, začiatok a podporu kontaktu s inými fuďmi a pod. Za dlhé historické obdobie
každý prirodzený jazyk nahromadil veFké množstvo rozmanitých prostriedkov, nevy
hnutných na realizáciu najrozmanitejších cieFov komunikácie. Je to pochopitefné, pre
tože základné poslanie, základná funkcia jazyka je dorozumievacia funkcia (popři všetkých ostatných, ktoré plní). Kultura řeči je však přitom podmienkou, ktorá mu zabezpe
čuje možnosť plniť tuto základnu funkciu a je spatá s určitými normami využívania ja
zykových prostriedkov.
Preto je nevyhnutné hněď v prvej etapě osvojovania řeči osvojovať aj poznatky
o možnostiach jazyka a o pravidlách jeho používania v rozličných situáciách - čiže brať
do úvahy aj vědomosti o lingvistických a řečových normách - a v druhej etapě postup
né nadobúdať aj schopnosti a návyky na jasné vyjadrovanie myšlienok, na formovanie
fráz a viet, spájať ich tak, aby sme dosiahli jasnosť, zreteFnosť, logickosť a živost' vý
kladu. Tým si zvykneme nielen na hFadanie přesných jazykových prostriedkov na vy
jadrovanie myšlienok, ale aj na najvhodnejšie, stylisticky vhodné ich použitie. Je samo
zřejmé, že kultura řeči předpokládá aj úctu k jazyku a k tým, kto ho používajú.
V každom kultúmo-jazykovom obraze světa existuje súhm sémanticky naplně
ných slov, pomenúvajúcich uzlové body, ktoré sú svojráznymi „zhusteniami" zmyslu.
Sú to kulturně koncepty, ktoré sa obyčajne nazývajú kFúčovými slovami (pozři aj Vežbickaja, 1999) alebo aj stereotypami (Slownik, 1996). V jazykovom vedeckom obraze
světa kultúmym konceptom zodpovedajú vědecké termíny. Hodno podotknúť, že šlová
ako kultúme koncepty majů dosť vysokú frekvenciu. Preto sa objektom skúmania spravidla stávajú vzájemné vzťahy frekvenčných slovníkov a kultúme modely s materiálnu
1'udových textov a ústnej tradicie.
Folklómo-jazykový obraz světa existuje v mnohopočetných žánrových rozmanitostiach, ktoré je možné nazvať aj „obrázkami" světa. Sémanticky a semioticky nahro
maděné prvky týchto obrazov a obrázkov móžu byť vyjádřené specifickými pre každý
žáner lexikálnymi jednotkami, napr. krása a dojímavosť v svadobných řečových výkladoch, púšť v duchovných básniach a pod., a móžu sa vyjadrovať tými istými slovami,
ktoré majů v každom žánri svoju sémantickú zaťaženosť. Táto'sémantická zaťaženosť
či nahromadenosť móže byť dvoch typov. Jeden z nich je spatý s opisovanými
v textoch denotatívnymi situáciami, druhý s ich symbolickým výkladom. Druhý typ
semiotickej alebo symbolickej nahromadenosti možno sledovať na príkladoch slov
označujúcich priestor. V konkrétnom ruskom tradičnom folklóre je priestor predsta-
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vovaný určitými prototypickými prvkami. Koncepty priestoru v textoch sa prakticky
používajú so stálým epitetonom, napr. Mope cunee, none nucmoe, zopa xpyman, neca
meMHbie a pod.
Frekvenčně slovníky folklóru sa začínajú tými slovami, ktoré pomenúvajú hlavné
prvky zodpovedajúcej rozmanitosti kultúmo-jazykového obrazu světa a poukazujú na
základné tematické komponenty vačšiny textov určitého žánru. Podra desať prvých
slov vo frekvenčnom slovníku akéhokolVek žánru je možno utvoriť aj představu o tom,
o čom hovoria tieto texty.
Popři tom všetkom netřeba zabúdať ani na to, že identita frekvenčných slovníkov
skrývá v sebe aj dosť hlboké rozdiely sémantických slovníkov, spStých s kultúrnymi
model mi, predovšetkým so semiotickými protikladmi, ktoré sa realizujú v texte ako sy
nonymické a antonymické rady. Mechanizmy vzniku či tvorenia takých radov boli objavené D. N . Šmerovom (ripoĎJieMW c e M a m u H e c K o r o aiiajima neKcmcH. M o c K B a ,
1973), ktorý zdóraznil ich dóležitú úlohu při opise sémantiky slova.
Na fóne týchto úvah chceme ešte ďalej poznamenat', že v celom řade špeciálnych
výskumov ruštiny, ako například je nový akademický Výkladový slovník ruského jazy
ka konca X X . storočia (1998), Ruský jazyk konca X X . storočia (1996), Duličenko
(1998), ale aj iné a ďalšie, sa konstatuje a mateřiálovo odráža fakt, že ruský jazyk konca
X X . storočia sa citďne odlišuje od ruského jazyka konca XIX. - začiatku X X . storočia,
ale aj od ruského jazyka minulého sovietskeho obdobia. Základným prameňom všetkých týchto výskumov sú súčasné prostríedky masovej komunikácie, ale v ruských vydaniach s róznym stupňom šířky a hlbky, sú obyčajne zahrnuté aj prvky hovorovej řeči
a umělecká literatura a folklór vóbec.
Avšak domnievame sa, že už dávnejšie sa stalo všeobecné známým faktom či poznatkom, že ruský jazyk rozličné fungoval a funguje v závislosti aj od sociálnej a teritoríálnej příslušnosti jeho nositďov (spisovný jazyk, teritoriálně nárečia, slang), ale aj vo
sféře činnosti spisovného jazyka, t.j. v závislosti od sféry komunikácie - funkcionálneštýlová diferenciácia, strohé a nestrohé sféry používania jazyka. Možno povedať, že
hoci sú všetky tieto rozdiely dostatočne preskúmané a opísané vo viacerých monografiách a učebných pomdckach v 60.-80. rokoch X X . storočia, nezohradňujú sa, alebo sa
čiastočne ignorujú. Pod vplyvom toho, zvlášť v zahraničných rusistických výskumoch,
to, čo je odhalené v novinárskej a vóbec v masmediálnej řeči, rozšiřuje sa na celý jazyk
ako celospoločenský komunikačný kód, hoci takáto aproximácia, ako to okrem iných
konštatujú O. B. Sirotininová a V. E. Gďdin (1993), je zjavne nekorektně.
Zdá sa nám, že ovel'a menej sú preskúmané rozdiely vo fungovaní ruského jazy
ka, ktoré sú spaté so sociolingvistikou, t.j. najma so zaměstnáním či profesiou, vekom,
pohlavím a zvlášť s individuálnymi zvláštnosťami člověka, ktoré sú vlastně jedinečné
a neopakovatelné, a sú ideologickým, ideovým a ideografickým odrazora vo vědomí
jedinca ako komunikanta, ako to čiastočne konštatujú napr. Zemskaja, L. A. - Kitajgorodskaja M . V. - Rozanova, N . N . v knihe „Osobennosti mužskoj i ženskoj řeči". Russkij jazyk v jego funkcionirovanii: Kommunikativno-pragmatičeskij aspekt (1993). Tu
hodno poznamenat', že nakofko sú zadal' zistené len ako určité rozdiely, třeba, pochopi
telné, ich konkrétné určiť a preskúraať a na základe týchto výsledkov ich doložiť aj do
celkovej charakteristiky ruského jazyka konca X X . storočia.
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Len nie tak dávno sa objavila představa o principiálnych rozdieloch vo využívaní
jazyka spatých s príslušnosťou Člověka k tomu alebo onému typu kultury (porov. napr.
nové vydanie encyklopedie „Ruský jazyk" z roku 1996, alebo práce N . I. Tolstého
z roku 1991, V. A. Gordina, O. B. Sirotininoj, S. E. Nikitinoj z roku 1993 a ďalšie.
V nich sa konstatuje, že ako už sformované sa v nich dosť zretďne vykresPujú typy tzv.
elitámy, stredoliterárny, Pudový, Tudovo-národný či hovorový a argotický, resp. vo
vzťahu k dneSnej súčasnosti - skór žargonizujúci či slangujúci typ rečovej kultury. Při
tom sa v sféře spisovného jazyka manifestuji! elitámy a stredospisovný typ, a Pudový či
Pudovo-hovorový a žargonizujúci, zostávajú za leh hranicami.
Viacerí ruskí bádatelia k tomu však dodávajú, že v posledných rokoch sa
v ruskom jazyku aktivně formujú ešte dva typy, a to spisovno-hovorový a familiámehovorový, ktoré sú spflté so sférou činnosti spisovného jazyka, avšak používajú sa dokonca aj v oficiálnom systéme jedného funkčného variantu - hovorovej řeči a svojou
stylistickou a funkčnou monotónnosťou zbližujú sa s Pudovým typom.
Vyčlenenie typov rečovej kultury je založené na komplexe poznatkov tak vlastně
lingvistických, t.j. výslovnosť, tvorenie tvarov, používanie slov, využitie tých alebo oných syntaktických konštrukcií z hradiska súladu s normami spisovného jazyka, ako aj
„správania sa", t.j. v súlade s etickými normami, komunikatívno-rétorickým hPadiskom
efektivnosti dorozumievania, účelnosti výstavby textu a všeobecnokultúmych poznat
kov (charakter precedentných textov, snaha k doplňaniu vědomostí, sebakontroly svojej
vlastnej řeči a kontroly svojich vlastných vědomostí, alebo absenciou takej to snahy).
Možno povedať, že výskům reálného fungovania ruského jazyka v rozličných typoch řečových kultur sa ešte vlastně tak dlho nerealizuje, preto možno pochopit' prírodzenú absenciu takých údajov v prácach a monografiách, ktoré nesu tematický názov
„Ruský jazyk konca XX. storočia". Třeba poznamenat', že vo viacerých kapitolách mo
nografie redigovanej C. A. Zemskou sa sice vyskytujú údaje aj o sociolingvistických
parametrech píšucich a hovoriacich, resp. komunikujúcich, o podmienkach komunikácie, například v spontánnej řeči, i o tom, čo je zvlášť dóležité z hPadiska příslušnosti či
patričnosti toho alebo oného komunikanta k nositePom určitého typu rečovej kultury.
Totiž řečové chyby sa móžu vyskytnut' v řeči každého člověka, najma v spontánnej ře
či. Domnievame sa, že hranica elitámeho a strednespisovného typu rečovej kultury prechádza právě tu: nositer elitámeho typu sa tiež móže zmýlit', avšak uvědomuje si hned',
že sa dopustil chyby a registruje ju hněď v tomto momente, alebo keď nie hned' v mo
mente vyslovenia, tak hned' při audícii alebo zápise. NositeP strednespisovného typu ani
nepodozrieva chybnosť tých alebo oných nespisovných príznakov alebo komponentov,
například nenormatívne použitie predložiek „o" alebo ,jia" a pod.
Súčasne je třeba rozhraničiť změny v jazyku a řečové chyby, noci tieto móžu odzrkadPovať voPajakú jazykovú tendenciu, připadne zjavné okazionálne výtvory
a neologizmy. Jazykové změny idú vo všetkých typoch řečových kultur, vrátane elitárneho, noci tento typ vo vzťahu k týmto změnám je najstabilnejší. Jedny z nich sú na
povrchu, povedzme, změny pádových tvarov u celého radu substantiv a slovies omHurmusamhCH yoKe o tejn, anee neM. Domnievame sa, že dokonca aj v elitárnom ty
pe sa vyskytujú ako normativně slovné spojenia substantiv a slovies s neurčitkom, noci
protikladná mienka je vyjádřená například M . J. Glovinskou v spomínanej už publikácii
Ruský jazyk XX. storočia (1996, s. 264-265), ktorá ich tam kvalifikuje zatial' za ne-
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normativně typy: Cosda/iucb npednocbuiKU omnpaeumb 3tno nonoycemie 3Óecb... Henoeex, Komopbtú npemenóyem
cmamb npaudenmoM ... H T . n.
Iné změny sú badateFné len při starostlivej a dóslednej analýze faktov. Například,
sotva je možné pokládat' za nenormatívne záměny nepriamych pádov so zvratmi „ako",
ktoré si vyžadujú rozhraničovanie s evidenciou či registráciou typov rečovej kultury:
iÍHOzda 3mo xanxemcK KOK ycmynxa (řečová chyba v spontánnej řeči „HTOTOB"), alebo
iný příklad: Jltoóast amaKa iiejiocmuocmu Mojidoebi u eě epcoicdaH 6ydem cwmambca
e PyMbwuu KOK Hanademe na ee co6cmeeHHyK> meppumopwo u zpaxcdaH (H3 ra3eTM
„H3BeCTHH").

Čo sa týka zámien pádov, napr. dativu, M. J. Glovinskaja to uvádza, ale bez použitia termínov pomenúvajúcich typy řečových kultur, hoci v elitámom type podobné
případy alebo charakterizuje ako uskutočnené změny v jazykovom systéme, alebo ich
pokládá za řečové chyby v spontánnej řeči a dodává, že nositel'mi iných typov řečových
kultur sa široko používajú aj v písomnej řeči a neuvedomujú sa ako chybné.
Rozličnosti vo fungovaní ruského jazyka v róznych typoch řečových kultur sú
spaté nielen tým, a pravděpodobné ani nie natoFko súvzťažnosťou normatívnosti / nenormatívnosti řeči, ale aj s inými příčinami. Například, M . A. Kormilicinová, na ktorú
sa odvolává O. B. Sirotininová vo svojej štúdii Russkij jazyk v razných tipach řečových
kul'tur (Russkij jazyk segodňa. Moskva, „Azbukovnik" 2000, s. 240-248), ukázala závislosť využívania róznych typov kondenzácie informácie od příslušnosti hovoriaceho
alebo píšuceho k tomu alebo onému typu rečovej kultury. Tak například, v ústnej náučnej řeči nositďov elitámeho typu je dosť velice množstvo deverbatív a deadjektív
a v televíznej řeči na „všefudské témy" je ich velmi málo (44 na 618 predikatívnych
jednotiek), v neoficiálnej hovorovej řeči toho istého člověka ich vóbec niet. Čiže možno
povedať, že je silná závislost' od funkčno-štýlovej diferenciácie jazyka. U nositefov
„stredospisovného" typu jazykovej kultury je dosť vel'a nominalizovaných konštrukcií
aj v televíznej a hovorovej řeči, pretože nositelia stredospisovného typu sa obyčajne
snažia urobiť svoju reč viac knižnou, lebo sa im táto javí stylisticky vyššou, a teda
správnejšou. Nositelia familiáme-hovorového typu dokonca aj vo veřejnej oficiálnej ře
či nepoužívajú nominalizované konštrukcie, hoci tieto by mohli byť použité například
v úvahách na seriózně spoločensko-politické témy, avšak častejšie sa obmedzujú hovo
rovými stereotypmi, například: H&WH ece ceodumb do cepbix nudoKOKoe KatueMupoeux; nenoeeK Ha cpuee u m. n.
Čo v týchto prípadoch možno vzťahovať na změny v celkovom systéme ruského
jazyka a čo nie, je, zdá sa, ešte nedonesená otázka. Pravděpodobnějším sa javí názor, že
tu třeba hovořit' nie o změnách, ale skór o rozdieloch vo fungovaní jazyka v závislosti
od typu rečovej kultury hovoriaceho.
Z toho vychodí, že aby mohla byť veda efektívnejšou tak v teorii lingvistiky, ako
aj v praxi, to je při osvojovaní jazyka a kultury, musí aj v typologii a kontrastívnej
komparácii dialekticky brať do úvahy ten fakt, že jazyk je proste nielen súhm prostriedkov, inventára rózneho typu hodnot existujúcich na poznávanie a vyjadrenie mimojazykového, substratného obsahu. Je to materiálno-obsahová struktura, pričom mate
riálně (formálně) zložky jazyka sú tiež obsažné. Právě obsahom svojich formálnych
(materiálnych) jednotiek sa predovšetkým určuje zaradenosť jazyka do etnickej, resp.
etno-regionálnej kultury. Viac historickou, tj. skúmajúcou komparativně medzi-
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systémové (medzijazykové) fakty ako výsledky vnútrojazykového systémového vývoja
orientovaného na registráciu meniacich sa vnútrojazykových tendencií a súpis aj kultúmeho prostredia, najdóležitejšou časťou ktorého je aj sám jazyk, - je jednou
z najdóležitejších úloh výskumu a opisu jazyka.
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PyccKHtf H 3 U K B coBpeMeHHOM Y s o e K H C T a i i e H e r o n e p c n e K T H B u

Bo BpeMeHa C o B e r c K o r o Coiosa ero TeppirropHJi B Haiueiu o6mecTBe BOcnpHHHMajiacb Kax KOMnaimioe nojie 6e3pa3aenbHoro rocnoflCTBa pyccKoro jnuica. riocjie
pacnaoa CCCP H n e p e o r o A e c j m u e n u HeaaBHCHMOCTH 6 U B U I H X COH>3HUX pecny6jiHK
nonoiiceHHe p y c c K o r o jnuica B rocyaapcTBax c THTyjibHUMH HecnaBMiCKHMH HauwJMH
cymecTBeHHO H3MeHHJiocb. B HacTHOCTH, M U pacnojiaraeM HpesBhiHaňHO C K V A H O H
HH()iopMauMeH H 3 cpeAHea3HaTCKoro perHOHa, rae nojioBHHy H a c e j i e m u c o c r a s j u i o T
rpaxcAaHe PecnyťuiHKH YsóeicHCTaH, KOTopux Ha ceroAwmiHHH aeHb HacwrrbiBaeTCJi
Sojiee HeM 24,5 MHjumoHa.
/leňcTByiomaji K O H c n n y m u Pecny6jinKH YsĎeKHCTaH O A H O 3 H E H H O onpeaejmeT
rocyaapcTBeHHUM J B U K O M ysóeiccKHH, H O , oflHOBpeMeHHo, npHSHaer 3a HauHOHanbHbiMH MeHbuiHHCTBaMH npaBO o 6 m e H i u Ha podHOM H3biKe. PyccKHň H3UK nepecraji
HipaTb pojib 6e3pa3flejibHO rocnoflCTByiomero cpeACTBa KOMMyHHKamiH H ero TenepeuiHHH craTyc Henenco onpeaeJiHTb OAHOSHaiHO. IIo 3aK0iry, pyccKHH X3UK mraeTCH
O A H H M H3 83WK0B HauHOHajibHbix MeHbniHHCTB YsoeioicTaHa, H O , n o noiuTHbíM n p n HHHaM, ero HČBO3MO)KHO npHpaBiurrb K flpyrHM m u K a M . HHCJIO pyccKHx B Y s f i e KHCTaHe (TOHHee jnoflefi « p y c c K o ň K y j i K r y p u * , x y a a MOUCHO BICJHOIHTT. KpoMe 3 n n m e C K H X pyccKHx Taxace npeflCTaBHTejiefi a p y r a x cjiaBXHCKHX HauHOHaJibHOCTeň 6biBiuero
C o M 3 a H nojiH3THHHecKHe CMemaHřUje ceMbH, npHiUBuiHe pyccKHH jrauK H xyjibTypy
Kax C B O I O ) 3a nocne/WHe aecxn. j i e r 3Ha<nrrejibHO CHramiocb. IIo nepenncH H a c e n e m u
1989 rt>Aa B flBaauaTHMiwjiHOHHoň YsCCP npoxcHBajio 9,2 % ciiaBHH, H S H H X 6ojibniHHCTBO - 8,3 % - cocTaRiiJuiH p y c c i o i e . B Haiane 2000 r . B YsĎeicHcrraHe c ero Hace-
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