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JAZYKOVÉ A KOGNITÍVNE ASPEKTY INTERPRETÁCIE 
A POROZUMENIA OKAZIONÁLNYCH VÝRAZOV 

Ladislav SISÁK 

Abstrakt 

V štúdii sa skúmajú slovotvorne štruktúrované slová so štatútom okazionálnych slov v nemčine ako súčasť 
neuzuálnej lexiky. Autor charakterizuje konštitutívne znaky tejto dynamickej kategórie slov, ktoré nie sú 
lexikalizované, a teda netvoria disponibilnú súčasť mentálneho lexikónu hovoriacich. Ukazuje, akú osobitú 
jazykovú, najmä lexikálnu kreativitu vyžaduje ich produkcia, hlavne však fakt, že s nemenej vysokou mie-
rou jazykovej a kognitívnej aktivity percipienta pri formulovaní pojmu a vyvodzovaní aktuálneho výz-
namu okazionálneho slova je spätá jeho analýza a interpretácia. Podrobné analýzy nemeckých textových 
dokladov mieria na odhalenie kľúčovej úlohy jazykových znalostí, (kon-)textu a spoločnej znalostnej bázy 
pri dosahovaní reflexívnej zrozumiteľnosti textu, ktorá však predpokladá odautomatizovanú myšlienkovú 
aktivitu. 

Kľúčové slová 

neuzuálna (nemecká) lexika – okazionálne slová – možné slová – lexikálna kreativita – kontextová motivo-
vanosť okazionalizmov – pojmová vágnosť okazionalizmov – oslabený referenčný vzťah – reflexívna zro-
zumiteľnosť – kognitívna aktivita recipienta – inferencia 

 
Téma neuzuálnej lexiky, v ktorej dôležité miesto zaujímajú okazionálne, príležitostné 

slová, je pre jazykovedcov príťažlivá z viacerých dôvodov: pri okazionalizmoch ide o slová, 
z ktorých väčšina neprechádza medzi lexikalizované jednotky, a teda ako neuzuálne, ne-
štandardné majú ráz výraziva „nestabilizovaného v langue, resp. v lexikální normě“ (Buzássy-
ová – Martincová, 2003, s. 262). Takéto slovné útvary so špecifickými vlastnosťami z hľadi-
ska lexikálneho, slovotvorného, štylistického, ale aj z pohľadu ich možnej uzualizácie sú, 
podľa nás, prejavom a produktom vysokého stupňa dynamiky nielen v lexikálnosémantic-
kom a slovotvornom subsytéme, ale aj ich interakcie pri kooperácii prvkov rôznych jazyko-
vých rovín v momente vznikania slov vôbec a okazionálnych, o ktorých tu bude reč, oso-
bitne. Kategóriu neuzuálnosti chápeme „ako odchýlku od normy a úzu v najširšom zmysle, 
pričom [...] normou sa rozumie nielen ‚platná lexikálna norma‘, ale aj ‚to, čo sa nám tradične 
sociálne fixuje v technike reči, čo sa v rámci istého jazykového spoločenstva všeobecne pou-
žíva‘“. (Ortner – Ortner, 1984, s. 167) Príklon k výskumu neuzuálnych výrazov bol po dl-
hom období veľkej koncentrácie jazykovedy na lexikalizované jednotky napokon prirodzený. 

Podstatu a špecifickosť okazionalizmov opísal už A. G. Lykov súborom príznakov, ktoré 
ich vymedzujú a zároveň odlišujú od uzuálnych značkových a komplexných slov. Keďže 
empirickou bázou jeho skúmania boli väčšinou beletristické, o. i. aj poetické a publicistické 
texty, môžeme sa domnievať, že azda odtiaľ vychádza jeho užšie chápanie takýchto slov, 
ktorých podstatu definuje súborom deviatich príznakov, ako sú: príslušnosť k reči, nerepro-
dukovanosť, slovotvorná odvodenosť, nenormatívnosť, funkčná jednorazovosť, expresívnosť, 
nominačná fakultatívnosť, synchrónno-diachrónna difúznosť a príslušnosť autorovi (Lykov, 
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1976, s. 11 et passim). E. A. Zemskaja (1973) prispela k poznaniu ich podstaty o. i. tým, že 
zistila úzku súvislosť medzi príležitostnými a potenciálnymi slovami. 

V slovenskej jazykovede sa k otázkam vymedzenia a spresnenia pojmu okazionalizmov, 
ich definičných príznakov, užšieho a širšieho chápania, vzťahu okazionálnych a potenciál-
nych slov a k faktorom umožňujúcim lexikalizáciu neuzuálnych výrazov zásadne vyjadrila 
K. Buzássyová (1979; 1990; Buzássyová – Martincová, 2003). Buzássyová chápe tento jav 
širšie než Lykov, vymedzuje ho teda aj menším počtom vlastností s absolútnou platnosťou 
a súborom vlastností graduálnej povahy (s odstupňovanou prítomnosťou vlastností v oka-
zionalizmoch rozličných typov), tiež zohľadňujúc ich vzťah k neologizmom a principiálnu 
možnosť prechodu medzi uzuálne lexémy (porov. Buzássyová, 1990, s. 63 – 73, zvl. 71). Ako 
prínosné sa pre naše uvažovanie ukazuje aj to, že autorka sa sústreďuje na slovotvorný a le-
xikálny aspekt príležitostných slov a ich previazanosť s neologizmami. V tejto ostatnej súvis-
losti zaujíma stanovisko k problému neologizmov ako výrazov v rôznej miere stabilizova-
ných v lexikálnej norme, teda tendujúcich k langue alebo v nej už ustálených, na rozdiel od 
okazionalizmov ako javov parolových, textových, o. i. s trvalou charakteristikou novosti. 
Dodajme, že vlastnosť novosti je prijateľná ako jedna z definičných, hlavne ak uplatníme 
synchrónne hľadisko, preto ju autorka právom pokladá za relatívnu, keďže okazionálne slová 

„ako výsledky individuálneho autorského tvorenia nesú pečať doby, v ktorej vznikli. Sú indikátormi syn-
chrónnej a diachrónnej dynamiky aj tým, že sa nimi aktivuje lexika tematicky príznačná pre príslušné ob-
dobie vývinu jazyka, lexika dobovo aktuálna“ (Buzássyová, 1990, s. 69). 

Okazionálne slová v hovorenej slovenčine sú predmetom knižnej monografie Ľ. Liptá-
kovej (2000), ktorá ich skúmala v širšom rámci lexikálnej kreativity, najmä u detí. Výskumy 
obidvoch autoriek sú podnetné pre ďalšie bádanie, a to aj v porovnávacom pláne slovenčiny 
s inými jazykmi. 

Ako pokus o opis časti takejto problematiky chápeme aj my svoj príspevok, v ktorom sa 
sústreďujeme na nemecké slovotvorne štruktúrované, čiže komplexné slová okazionálnej 
povahy. Uvedomujeme si rôznu mieru ich okazionálnosti, systémovej a normatívnej nepra-
videlnosti a pravidelnosti, aj širokú prechodnú sféru medzi rôznymi neuzuálnymi a uzuál-
nymi jednotkami jazyka, pretože tieto i ďalšie faktory, ktoré postupne uvedieme, prehovára-
jú do jazykových i kognitívno-konštrukčných výkonov recipienta potrebných na dosiahnu-
tie ich zrozumiteľnosti i textu ako celku. 

„K okruhu těchto jevů (neuzuálnej slovotvorby – L. S.) patří slova s nízkou frekvenci v užití, slova vázaná 
na menšinový, skupinový (nikoli většinový) úzus, dále slova, která jsou sice svým výskytem řídká, ale přes-
to se řadí do dílčích, i když málo četných skupin [...], slova po stránce slovotvorné utvářenosti a užití oje-
dinělá aj.“ (Buzássyová – Martincová, 2003, s. 262). 

V nemeckej jazykovede sa výskumu slovotvorných (anglických) okazionalizmov syste-
maticky venovali W. Fleischer, I. Barzová a i., novšie P. Hohenhaus (1996); danú kategóriu 
slov Hohenhaus označuje termínom „Ad-hoc-Bildungen“. Uprednostňuje ho pred označe-
ním „Okkasionalismus“, ktoré podľa neho zachytáva širší jav, než sú slovotvorne štruktúro-
vané výrazy tvorené ad hoc (tie sú predmetom jeho práce), a preto by sa mohlo vzťahovať aj 
na jednotky iných lingvistických rovín (porov. Hohenhaus, 1996, s. 18). Pracuje so štyrmi 
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príznakmi tejto kategórie slov: jednorazovosť použitia, kontextová závislosť, odchylnosť od 
normy a úzu, ne-lexikalizovateľnosť. Pretože v nemeckej tradícii nachádza značnú termino-
logickú nejednotnosť až rozkolísanosť (porov.: Gelegenheitsbildung, Augenblicksbildung, 
Ad-hoc-Bildung, Okkasionalismus, Einmalbildung, Neubildung, Neologismus), precizuje 
uvedený pojem, zvažuje relevantnosť toho-ktorého príznaku a vzhľadom na prirodzenú 
heterogénnosť a neostrosť tejto kategórie (nie všetky takéto slová majú konštantný zväzok 
tých istých definičných príznakov) odporúča chápať tieto slová v odstupňovanom kontinuu 
(ein skalarer Begriff von Ad-hoc-Bildungen): 

„Na najvyššom stupni sú slová utvorené ad hoc, ktoré vykazujú všetky typické príznaky, sú to prototypové 
útvary. Na opačnom konci stupnice sa umiestňujú jednoduché útvary ad hoc, ktoré nezávisia od kontextu, 
neodchyľujú sa od systému/normy a sú (potenciálne) lexikalizovateľné. Pri slovách, ktoré sa umiestňujú 
v strede medzi týmito pólmi, treba brať do úvahy, že sa tu navzájom usúvzťažňujú rôzne príznaky, takže 
nemôžu sa vyskytovať v ľubovoľnej distribúcii, ale zrejme sa podriaďujú hierarchickému usporiadaniu: 
‚ne-lexikalizovateľnosť’ vyplýva z príznaku ‚narušujúci pravidlá‘ a/alebo ‚závislosť od kontextu‘, teda je prí-
znakom vystupujúcim vždy spoločne s jedným alebo dvoma týmito príznakmi (nemajú ho slová ad hoc iba 
na najnižšom konci stupnice) [...]“ (Hohenhaus, 1996, s. 66; zdôr. v orig.) (tu i ďalej prel. L. S.). 

Za jeden zo základných problémov recepcie a interpretácie akéhokoľvek textu pokladá-
me konštituovanie aktuálneho textového významu konkrétneho slova alebo nadslovne 
štruktúrovaného výrazu ako nositeľa čiastkovej informácie a konštruovanie zmyslu (častí) 
textu. Osobitne to platí pre tie lexikálne výrazy, ktoré (ešte) nie sú, resp. (možno) ani nebu-
dú stálou a disponibilnou súčasťou mentálneho lexikónu používateľov jazyka, teda v prípade 
neuzuálnej lexiky. Medzi ne, popri neuzualizovaných neologizmoch, patria výrazy utvorené 
v texte ad hoc a tiež okazionálne/príležitostné slová. Okazionalizmy sú síce tiež slová nové, 
novosť recipienti pociťujú ako ich stálu vlastnosť, ale chápeme ich ako znaky utvorené no-
minátorom zámerne na tú-ktorú osobitú príležitosť a vzhľadom na formovú a/alebo obsaho-
vú nápadnosť, nominačnú fakultatívnosť, ale aj na pojmovú a referenčnú vágnosť ostávajú 
zväčša neuzualizované. Neuzuálnosť takéhoto výrazu vyplýva teda jednak z toho, že z hľa-
diska pomenúvacích potrieb nie je nevyhnutný, ale často aj z toho, že nesie znaky nesysté-
movosti a narušenej normy. Aj jednorazovosť alebo výnimočnosť jeho použitia môže byť 
podľa nás daná svojským jazykovým a/alebo situačným kontextom, prítomným pri zrode 
slova, ktorý sa bežne neopakuje alebo nebýva analogický, tiež možnosťami jazyka a nomi-
načnými a komunikačnými potrebami spoločenstva. Pravda, kritérium jednorazovosti pou-
žitia je spomedzi definičných znakov pri našom širšom chápaní príležitostných slov jedným 
z najmenej diferencujúcich. 

Za isté protirečenie pri jave okazionálnosti slovotvorne štruktúrovaného výrazu pokla-
dáme pri jeho recepcii fakt vyplývajúci z poznatku, že celá slovotvorba operuje na báze lexi-
kónu (lexikálnej zásoby) a generuje preň slovotvorné produkty. V tom zmysle takýto, ale aj 
akýkoľvek ne-okazionálny slovný útvar (odvodené, zložené, konvertované slovo) vzniká na 
základe už známych jednotiek lexikónu: slovotvornými základmi pre procesy skladania 
a v širšom zmysle odvodzovania sú z komunikácie známe základové lexikálne morfémy v po-
zícii slovotvorného základu/základov (menej často syntagmy, ale aj tie sa kombinujú z lexikál-
nych jednotiek), a ako derivačné prostriedky sa uplatňuje známa konečná množina afixálnych 
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a afixiodných morfém. Napokon, súčasťou lexikónu sú aj slovotvorné modely a pravidlá, 
pretože na ich pozadí vnímame, analyzujeme, interpretujeme obsah, ukladáme do pamäti 
a odvolávame z nej všetky takto už uzuálne komplexné slová. Toto na jednej strane môže 
viesť k predstave, že nové slovotvorne štruktúrované slovo malo by byť formou a významom 
transparentné, význam vyvoditeľný z výrazu. Aj keď platí, že mnohé okazionálne komplex-
né slová sú utvorené v rámci vysoko produktívnych slovotvorných modelov (no nielen pro-
duktívnych) a že vedomie produktívnosti modelu sa u hovoriacich neustále potvrdzuje 
a upevňuje textovým výskytom v ňom utvorených slov, porozumenie niektorých skupín oka-
zionálnych slov len na základe jazykových znalostí a s podporou sémantického podložia textu 
nemusí sa dostaviť automaticky. Navyše, na ich tvorenie sa využívajú aj slovotvorné modely 
a prostriedky v súčasnom jazyku málo produktívne alebo už sotva aktívne. Porozumenie môže 
sťažovať aj jeden z významných zdrojov tvorby okazionálnych slov – vypĺňanie známych, 
produktívnych modelov tvorenia sémanticky sotva kompatibilnými lexikálnymi prvkami (pri 
zloženinách) a/alebo lexikálnym a afixálnym materiálom (pri odvodeninách). Takto vznikajú 
slová, ktoré sa okrem nápadnej obsahovej stránky vyznačujú napätím z kontrastu nízkej spája-
teľnosti alebo až nespájateľnosti zložiek, z porušenia pravidiel slovotvorby, z nečakanej aktua-
lizácie prípony už neaktívnej v súčasnom jazyku v novom slove. Aj tieto faktory môžu sťažiť 
alebo spomaliť automatizmus a plynulosť analýzy textového výraziva tohto typu, priraďovania 
aktuálneho významu danému výrazu, interpretovania obsahu informácie väčšieho celku textu 
a konštruovania mentálneho modelu sveta zobrazeného v celom texte tak, aby bolo napokon 
možné formulovať aj komunikačný zmysel textu – jeho ilokúciu/ilokúcie. 

Okrem týchto sú tu ďalšie faktory jazykového a kognitívneho spracúvania informácie 
a nami sledovaných výrazov vo väzbe na text: máme na mysli individuálnu lexikálnu (a širšie 
jazykovú) kreatívnosť používateľov jazyka danú značnou voľnosťou kombinovania prvkov 
rôznych rovín do slovného útvaru, čo sa prejavuje v úsilí prekračovať jestvujúce obmedzenia 
systému a normy jazyka, v spontánnom alebo zámernom aktívnom konštruovaní a experi-
mentovaní v tomto priestore s cieľom utvoriť formou i významom a štylisticky sviežo nápad-
nejší a prekvapivý výraz na pozadí jestvujúcich neutrálnych, ústrojných lexikalizovaných po-
menovaní. 

Relevantný z pohľadu porozumenia uvedených slov je, pochopiteľne, aj faktor ich moti-
vovanosti: hoci sa pojem „kontextová motivácia“ bežne neuvádza, práve pri mnohých no-
vých a okazionálnych výrazoch rôznych štruktúr a slovotvorných spôsobov sa výrazne 
uplatňuje. Na rozdiel od bežnej fundácie a motivovanosti komplexného slova iným formálne 
a sémanticky korelujúcim výrazom, resp. výrazmi (stôl > stol-ár > stolár-stvo; podnebie vy-
sokých hôr > vysokohorské podnebie), ide tu o motiváciu často veľmi komplexnú, rozsiahlu, 
viac alebo menej rozptýlenú v texte, o motivovanosť kontextom/textom (porov. nižšie). Ta-
kýto typ motivovanosti nových slov, viazaných na text, treba vedieť „čítať“, pretože práve 
v motivujúcich morfémach, slovách, slovných spojeniach, ba aj v celej výpovedi daného 
(miesta) textu, pripravujúcich nové slovo, možno nájsť „fragmenty“ a kontúry jeho textové-
ho lexikálneho významu. Problém konštruovania lexikálneho významu takéhoto slova sa, 
pravda, nevyčerpáva iba spomínanými jazykovými zložkami, dôležitý je aj situačný a jazy-
kový kontext a znalostná mimojazyková báza, teda integrácia jazykových a kognitívnych 
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prvkov a postupov. Už pri uzuálnych lexémach je lexikálny význam zvyčajne podšpecifiko-
vaný a jeho sémantická interpretácia vyžaduje oporu v kontexte a mimojazykovej znalostnej 
báze, tým skôr význam nového alebo ako okazionálny výraz intendovaného slova. Aktívne 
konštruovanie a domýšľanie lexikálneho významu takýchto slov je jedným zo základných 
momentov analýzy textu, na ktorý poukazujú aj iní bádatelia. L. Seppänen mieri práve na 
ich významovú stránku, keď tvrdí, že okazionálne kompozitá sa od uzuálnych líšia lexikál-
nym významom: kým uzuálne majú presne stanovené významové štruktúry, významy oka-
zionálnych nominálnych kompozít môžu byť potenciálne „neobmedzené“. Jasne diferencuje 
medzi obidvoma skupinami a uvádza, že je účelnejšie zostať v rovine textu a konštatovať, že 
isté okazionálne kompozitum má významovú štruktúru toho výrazu v predtexte, ktorý ono 
pri tvorbe textu „pronominálne“ opakuje (Seppänen, 1978, s. 147). 

Osobitne dôležitá je takáto kompetencia čítania s porozumením v cudzom jazyku, kde 
recipientovi môžu chýbať znalosti istých častí neutrálnej, najmä však štylisticky príznakovej 
slovnej zásoby použitej v texte, schopnosť správne „prečítať“ aj voľne a naozaj iba pre daný 
text (teda príležitostne) utvorené slová, ďalej schopnosť odkrývať význam výrazu v nezvy-
čajných kontextoch s inými výrazmi a napokon zahŕňame sem aj nedostatočné mimojazy-
kové znalosti recipienta o povahe a logike sveta, o spoločnosti, kultúre, dejinách – všeobec-
ne i vo vzťahu ku krajine, v ktorej jazyku práve čítame/komunikujeme, pretože tieto, v sú-
hre s jazykovými znalosťami, umožňujú aktívne rekonštruovať obsah a komunikačný zmy-
sel textu nielen zo samého textového podložia, ale aj – kde sa ukazuje ako nutné – aktivova-
ním kognitívnych operácií a procedúr vyvodzovania a dopĺňania v texte neexplikovaných 
častí obsahu, napr. inferenciou a pod. 

Ukazuje sa nám, že inferencia hrá kľúčovú úlohu nielen v dimenzii textu, ale už v rovine 
jednotlivých komplexných lexikálnych výrazov, zvlášť v jazykoch s bohatou slovotvorbou 
a vysokým stupňom kompozicionality autosémantických slov. Pri tomto konštatovaní opie-
rame sa o bohatý obsah takýchto slov, vyjadrený zovretým, kondenzovaným, ale formálne 
i obsahovo rozčleneným slovom s binárnou štruktúrou, ako ju nachádzame aj v (nemec-
kých) kompozitách. Mechanizmus (vnútroslovnej) inferencie je stratégiou na jeho porozu-
menie cez dešifrovanie explicitne nevyjadreného významového vzťahu medzi druhou urče-
nou a prvou určujúcou zložkou kompozita, tiež cez dopĺňanie prelexematických determi-
nánt nového slova z kontextovej motivácie v predtexte. Aktívne konštruovanie textového 
lexikálneho významu iba potenciálne známeho, hlavne však nového slova, musí nastať už 
tu, pretože slovník ich neuvádza. Lexikálnosémantické podložie textu ako predloha analýzy 
a interpretácie preto aktivuje proces jazykovej analýzy každého výrazu na konštruovanie 
jeho aktuálneho významu/zmyslu: väčšinou ho možno s podporou kontextu odvodiť zo 
známych lexikálnych zložiek, slovotvorného významu, z pravidla jeho tvorenia a z „logiky 
sveta“ tak, že jeho porozumenie sa dostaví automaticky. Zložitejšie prípady domýšľania le-
xikálneho významu patria do sféry reflexívnej zrozumiteľnosti, preto vyžadujú odautomati-
zovanú interpretáciu. Riešením slovnej inferencie kontextovo zapojeného slova recipient 
mení množinu iba potenciálne známych a tiež nových slov na známe prvky lexikálnej zlož-
ky textu a môže ich uložiť do pamäti. 
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So slovotvornou (morfosémantickou) motivovanosťou sa, ako vieme, nespája značná po-
znávacia hodnota: ako pomenúvací motív/motívy sa mohol zvoliť aj nepodstatný, náhodný 
alebo aj mylný charakteristický znak danej entity, aj keď jazykové spoločenstvo ho v čase 
vzniku slova pokladalo za dôležitý; zdá sa nám, že to neplatí všeobecne, v inom svetle sa 
totiž javí kontextová motivovanosť, ako ju poznáme napríklad z okazionálnych slov publi-
cistiky: je aktuálnou „nápoveďou“ významu tvoreného slova, a to buď ako jeho „vysvetle-
nie“, alebo ako anticipácia jeho vzniku. Pre recipienta nových, neznámych motivovaných 
neuzuálnych slov alebo slov vymykajúcich sa z bežných štruktúr tvorenia motivácia záro-
veň stimuluje ich kognitívne spracúvanie, „vyzýva“ na konštruovanie pojmu, ktorý slovo 
pomenúva, a na dotvorenie jeho aktuálneho lexikálneho významu. Takýto pojem nie je sta-
bilný, pevne spätý so slovom/výrazom, treba ho z komunikátu ešte len vytvoriť. 

„Komplexné slová apelujú na našu jazykovú pamäť, vyzývajú nás, aby sme ich dali do súvislosti s vlastnými 
skúsenosťami a schémami, ktoré spájame s týmito známymi prvkami, a takto ich včlenili do nových schém 
(kognitívneho výkladu – L. S.). Kontextové a intertextové vzťahy pomôžu nám v nových slovách nájsť 
zmysel. To je to, čo nazývame motivovanosťou slovotvorne štruktúrovaných slov.“ (Eichinger, 2000, s. 41). 

Nemčina ako jazyk s veľmi vysokým podielom slovotvorne štruktúrovaných slov na cel-
kovej slovnej zásobe si aj nové pomenovania zabezpečuje predovšetkým slovotvorne, a to 
kompozíciou, deriváciou, konverziou a i. Hlavnou oblasťou lexikálnej kreatívnosti a rozma-
nitého experimentovania je aj oblasť slovotvorby. Ak uvádzame túto oblasť jazyka, máme na 
zreteli fakt, že jej procesy implikujú súhru a kooperáciu prvkov všetkých jazykových rovín. 
Je však pre jazyk výhodné byť „eine Wortbildungssprache“, akým je nemčina s výrazne do-
minantnou slovotvorbou? V akom vzťahu sú komplexné slová k nimi pomenovaným poj-
mom, v čom sú osobitosti ich recepcie v texte? 

Na rozdiel od nominačných jednotiek iných pomenúvacích spôsobov (výpožičiek z iných 
jazykov, sémantických odvodenín, viacslovných združených pomenovaní) komplexné slová 
rozširujú lexikón nemčiny najproduktívnejšie, no slovotvorba generuje aj abstraktá/nomi-
nalizácie umožňujúce varírovanie textových výrazov s tým istým obsahom v texte, resp. vzťa-
hujúcich sa na rovnaký referent. Zložené slová determinatívneho typu sa ukázali ako veľmi 
vhodná štruktúra na jazykové zachytenie pojmov, pretože sa v nej integrujú dôležité princí-
py ich pomenúvania: popisná explicitnosť, výrazová zovretosť, istý stupeň motivovanosti 
a binárna povaha. Tieto vlastnosti uprednostňujú z jazykového hľadiska kompozitá a derivá-
ty, pretože ako slovotvorné základy na ďalšie odvodzovanie sú použiteľnejšie než napríklad 
viacslovné pomenovania alebo niektoré cudzie slová. Aj na procedúrach syntaktickej, resp. 
textovej variácie výrazu, textovej anafory a metafory a i. je podiel motivovaných kompozít 
v súhre s obsahovo korelujúcou syntagmou v nemeckých odborných textoch, v textoch vec-
nej prózy a v niektorých žánroch publicistiky pomerne vysoký. Pri idiomatických, demoti-
vovaných zložených slovách s ešte priehľadným formálnym členením na bezprostredné 
zložky sa zasa využíva významovo, štylisticky a textovo ozvláštňujúci efekt ich remotivácie. 
Zastávame názor, že remotivované slová patria do kategórie neuzuálnej lexiky a majú nie-
ktoré znaky okazionálnych slov. 

Vyššie sme uviedli, že slovotvorné procesy implikujú súhru a kooperáciu prvkov všet-
kých jazykových rovín. Jej predpokladom je nielen pohyb na hranici jazykovej normy alebo 
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aj za ňou, ale aj voľnosť ako jedna zo základných vlastností prirodzeného jazyka, ktorá tento 
pohyb umožňuje. 

„Volnost jazyka vyplývá z jeho interaktivní povahy: aktivní účastníci sdělování jsou lidské bytosti, indivi-
dua se svou svobodnou vůlí a s rozmanitým zázemím i psychologií. Sami se rozhodují, jestli v tom či onom 
bodě normu dodrží nebo ne. Různost obsahů sdělení, komunikačních situací a situačních i verbálních kon-
textů vede k neomezené rozmanitosti promluv (sdělení, komunikátů); mluvčí má v této rozmanitosti vol-
nost výběru, i v tom, že může jazyk přetvářet.“ (Sgall, 1998, s. 4; zdôr. v orig.) 

Práve v lexikálnej oblasti sa kreatívnosť komunikantov, daná voľnosťou ich jazykového 
správania a rozhodovania, ale aj znalosťou jazyka, intelektom, predstavivosťou, invenciou, 
originalitou myslenia a pod., uplatňuje individuálne veľmi diferencovane. V nominácii ide 
zjavne o iný typ jazykovej tvorivosti než ju poznáme z výpovedných aktov, zo syntaxe. Vo 
vetnej syntaxi prejavom tvorivosti je totiž každá realizovaná výpoveď. Je zakaždým novou 
jazykovou, kognitívnou a pragmatickou realizáciou určitých syntaktických pravidiel a lexi-
kálnym naplnením príslušnej vetnej štruktúry. Každý vetný model je, resp. môže byť v reči 
aktualizovaný, ale hovoriaci nevníma vetu ako novú, pretože „v tomto zmysle ‚novou‘ je 
každá veta“ (Olsenová, 1986, s. 50). Z hľadiska jazykovej kreatívnosti slovotvorný systém 
ako generátor nových slov pre slovnú zásobu jazyka, ktorý funguje v úzkej súčinnosti s lexi-
kónom, fonetikou a gramatikou, je otvorenejší a (teda) menej pravidelný než gramatický. 
Lexikálnosémantický systém, ktorý zahŕňa predovšetkým uzuálne značkové a komplexné 
slová, inak štruktúrované lexikálne jednotky (viacslovné pomenovania a frazémy), ale aj 
derivačné slovotvorné prostriedky a vzhľadom na slovotvorne štruktúrované slová implicit-
ne aj ich modely, tvorí lexikálnu bázu generovania nových slov. Na rozdiel od gramatických 
„modelov“ (vzorov) skloňovania, časovania a stupňovania, kde sa každé miesto v paradigme 
aj obligatórne realizuje, pričom nerealizácia sa zdôvodňuje a definuje, slovotvorné možnosti 
nemusia sa nutne aktualizovať utvorením nového slova, lebo popri slovotvorbe sú aj iné 
možnosti rozširovania lexikálnej zásoby. Prázdne, zatiaľ nerealizované, miesta v paradigme 
systému možno tak pokladať za potenciálne, možné slová, ktoré „jestvujú v jazyku v úkryte, 
uzavreté v jeho slovotvorných možnostiach, a ak nenastane potreba ich vzniku, ani sa ne-
musia realizovať“ (Zemskaja, 1973, s. 218). Pravda, pozície potenciálnych slov v paradigme 
sa často realizujú, o. i. aj v slovách, ktoré sa ako osobité výrazové a obsahové gestá tvoria už 
zámerne ako príležitostné, okazionálne, alebo nimi ostanú. Potenciálne slová sú teda zaují-
mavé ako zdroj nových slov, vrátane takých, ktoré majú ráz príležitostných výrazov rôzne-
ho druhu, štruktúry a stupňa okazionálnosti. Tak niektoré, najmä poetické okazionalizmy, 
ale nielen tie, sú výsledkom extrémneho využívania možností a hraníc slovotvorby, resp. 
prekračovania jej zákonitostí. Na okazionálnych slovách potom pozorujeme narušenie slo-
votvorných pravidiel, iba podmienenú sémantickú spájateľnosť až nespájateľnosť dvoch 
(viacerých) slovotvorných základov v zloženom slove alebo základu a afixálnej časti v odvo-
deninách, využívanie dnes už neproduktívnych slovotvorných afixov v istom modeli tvore-
nia a pod. pri výraznom pôsobení princípu analógie. 

 
V nemčine je doménou slovotvorne štruktúrovaných a motivovaných slov, ktoré sa po-

dieľajú na celkovej slovnej zásobe slovotvorne aktívnych slovných druhov vyše 80 %, kom-
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pozícia mien pred deriváciou slovies a mien a prísloviek. Na rozdiel od derivátov, ktoré sa 
vyznačujú zjavnejšími obmedzeniami spájateľnosti základového slova/výrazu a prípo-
ny/predpony a vzhľadom na ich abstraktnejší lexikálny význam, aj menej presným fixova-
ním referenta, tvorenie zložených slov sprevádzajú minimálne systémové obmedzenia spá-
jateľnosti slovotvorných základov (bezprostredných zložiek), obmedzenia sú skôr mimoja-
zykovej povahy. Možno to formulovať aj tak, že ak dané potenciálne kompozitum vyhovuje 
pragmaticko-logickým podmienkam, môže sa aj realizovať, čo sa v procese tvorby komuni-
kátu aj bohato využíva, porov. kompozitá ad hoc, enigmatické kompozitá a pod. Kým deri-
váty ako abstraktnejšie slovné štruktúry sú vhodné skôr na identifikáciu už známych deno-
tátov, kompozitá ako explicitnejšie pomenovania sú referenčne presnejšie, pretože zreteľ-
nejšou motivovanosťou a rozčlenenou popisnosťou charakterizujú neznámy denotát, a teda 
viac sa uplatňujú v komunikačných sférach, kde sa vyžaduje presnejšie, jednoznačnejšie vy-
jadrovanie. Na druhej strane, narušovanie slovotvorných zákonitostí je na pozadí pravidelne 
tvorených slov nápadnejšie z formálneho i významového aspektu pri derivátoch, prehovára 
tu tiež výrazná miera ikonickosti, lebo porušenie selektívnych obmedzení spájateľnosti zá-
kladovej časti a afixálneho prvku alebo pravidiel tvorenia prejavuje sa ako nápadný kontrast, 
ktorý vytvára napätie medzi zložkami slova. 

V analýzach sa budeme podrobnejšie a cielene zaoberať súborom dokladov, ktoré potvr-
dzujú a rozvádzajú naše teoretické stanoviská, pritom podnecujú na úvahy o možnostiach 
a medziach jazyka a jeho kreatívnych nositeľov. 

 
1. Prvý úryvok textu dokladá, aké dôležité je rozlišovať medzi slovníkovým, uzuálnym 

významom slova a jeho okazionálnym použitím, ale aj medzi lexikálnym významom a kon-
ceptom. Keďže ide o okazionálnu metaforu, ktorá je prípadom samým osebe, nedá sa defi-
novať všeobecne platným pravidlom ani predpovedať, pomôže nám dynamická lexikológia, 
ktorá umožní presnejšie vysvetliť sémantický transfer alebo proces a výsledok metaforické-
ho odvodenia nového významu od priameho, základného významu formálne toho istého 
znaku. Nie je, pravdaže, vylúčené, že takýto význam lexémy sa raz môže lexikalizovať. Uzu-
álnym lexikálnym významom výrazu der Denkmalschutz je „ochrana cenných historických 
pamiatok“, tu však bol použitý metaforicky vo vzťahu k dvom slávnym „veľkňazom nepod-
platiteľného žurnalizmu“, ktorí odhalili podvod v USA známy ako „Watergate“. Slávu z od-
halenia, z Pulitzerovej ceny a bestsellera vystriedala po 25 rokoch kritika a zabudnutie a zdá 
sa, že pominula aj „ochrana týchto živých pomníkov“. Na porozumenie tohto miesta v texte 
a nájdenie metaforickej „kotvy“ je jazyková stránka málo informatívna, potrebný je skopus 
uzuálneho výrazu Denkmalschutz, jeho konceptuálna a významová sieť s inými konceptmi 
a pragmatické zretele: interpretácia práve v tejto komunikačnej situácii a na poza-
dí/horizonte mimojazykových znalostí o svete, kultúre, spoločnosti a pod. Každý navyše 
analyzuje informáciu s istým potenciálom svojho predchádzajúceho vedenia (nemecký vý-
raz – Vorwissen) a to mu umožňuje zapojiť do interpretácie aj súvislosti onej aféry, jej desať-
ročia oslavovaných aktérov, ktorí sa stali živými „chránenými cennými pamiatkami“. Sú to 
postupy na dosiahnutie „reflexívnej zrozumiteľnosti“ textu, ktorá „vyžaduje odautomatizo-
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vanú myšlienkovú aktivitu zameranú na uspokojivé odhalenie jeho zmyslu“ (Dolník, 2003, 
s. 70), a teda aj porozumenia. Úryvok (1): 

(1) Die „Watergate“-Enthüller B. Woodward und C. Bernstein haben bis heute mit ihrem frühen Ruhm zu 
kämpfen. [...] Das Land feierte die beiden als Hohe Priester des unbestechlichen Journalismus. [...] Für ihre 
Recherchen erhielten sie den Pulitzerpreis, ihr Buch über Watergate wurde ein Bestseller. [...] Doch nun, 
25 Jahre nach Nixons Rücktritt, scheint der Denkmalschutz abgelaufen. (Die Zeit, 1. 11. 1999) 

Pre väčšinu slovotvorných okazionalizmov je príznačné, že majú jedinečný lexikálny 
význam s výrazovo kondenzovanou informáciou a vyznačujú sa vágnym, hlavne však nesta-
bilným pojmom, ktorý treba zo súvislosti textu ešte len skonštruovať, keďže nie je uložený 
vo vedomí nositeľov jazyka ako v prípade uzuálnej lexémy, ktorá pojem jazykovo reprezen-
tuje. Novosť a jedinečnosť okazionálneho slova bez stabilného pojmu môže sa prejaviť na 
neistote recipientov pri vyvodzovaní jeho lexikálneho významu, ktorá zasa pramení nielen 
z faktu nezakotvenosti nového významu a pojmu v pamäti, ale aj z prirodzených rozdielov 
medzi ľuďmi vo vzťahu k ich jazykovým znalostiam, mimojazykovej znalostnej báze a kog-
nitívnym schopnostiam. To vedie k ťažkostiam etablovania referenčného vzťahu takéhoto 
slova asociáciou s označovaným pojmom a odkazom na referenta pri konštruovaní mentál-
neho modelu sveta v texte – na osobu, vec, čas, miesto, udalosť a i. Keďže väčšinou ide o slovo-
tvorne štruktúrované znaky, dôležitú úlohu tu hrajú aj komponenty slovotvornej štruktúry 
slova. Slovotvorné okazionalizmy patria medzi konštrukčne ikonické znaky a sú štylisticky 
príznakovými výrazmi s rôznymi konotatívnymi hodnotami. Konfigurácia uvedených 
vlastností, ktoré takýto výraz klasifikujú ako produkt osobitého tvorivého aktu nominátora 
a „udalosti“ súhry a kooperácie jednotiek viacerých/všetkých rovín jazyka, spôsobuje o. i. to, 
že okazionálne slovo sa len zriedka dá preložiť do iného jazyka okazionalizmom, hlavne ak 
ide o „prototypové“ príležitostné slová, také, ktoré sa vymedzujú užšie. 

2. Výsledkom takejto kognitívnej aktivity a lexikálnej kreativity je napríklad štruktúrne 
nezvyčajné okazionálne zložené sloveso kulturrevolutionieren v úryvku (2). Výsledkom 
porušenia slovotvorného pravidla je sloveso ako zložené slovo so substantívnou prvou, urču-
júcou zložkou. Takýto obsah sa v nemčine vyjadruje predikatívnou syntagmou s predložko-
vým pádom, nie lexikálne, (zloženým) slovom, napr.: durch Kultur revolutionieren, revolu-
cionizovať/prevratne zmeniť [tu: francúzske špeciality] pôsobením inej kultúry [nie tej z čias 
„kultúrnej revolúcie“]: 

(2) Wenn die rund 250 000 in Frankreich lebenden diskreten Chinesen mal Schlagzeilen machen, dann 
wegen illegaler Schneiderateliers ... Vorige Woche jedoch applaudierten die Medien einhellig einem Mann 
aus Schanghai, der 1966 Kulturrevolutionär war und dann vor den Genossen fliehen musste: Fung Ch. Ch. 
[...] eroberte mit seinem Pariser Restaurant [...] als erster Chinese einen Michelin-Stern. Der Autodidakt 
pflegt nicht nur authentische chinesische Küche, sondern hat auch französische Spezialitäten Bresse-
Poulard und Froschschenkel mit Curry und Lotusblüten kulturrevolutioniert (Der Spiegel, 1999, č. 10, 
s. 195) 

Autor ho utvoril od uzuálneho, ale v texte neuvedeného substantíva Kulturrevolution 
(kultúrna revolúcia [v Číne]), toto je však v predtexte prítomné nepriamo – v slovotvornom 
základe pomenovania osoby patriacej k vtedajšiemu politickému hnutiu: Kulturrevolutionär 
(stúpenec kultúrnej revolúcie). Recipient musí vziať do úvahy mnoho mimojazykových fak-
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tov a súvislostí z tzv. informačného pozadia, ktoré sa tu viažu na okazionálne sloveso. Už pri 
analýze textu sa mu ako problém ohláša jeho sémantická stránka, ktorá je z hľadiska konti-
nuity a koherencie zmyslu nejasná a viacvrstvová, a preto aktivuje ďalšie kognitívne spracú-
vanie na inferenciu explicitne nevyjadrených prvkov významového a pojmového obsahu zo 
spoločnej znalostnej bázy. Zisťuje, že také formálne blízke výrazy so spoločným komponen-
tom Kulturrevolution, ako Kulturrevolutionär a kulturrevolutionieren, ktoré by inak mali 
vytvárať izotopný reťazec ako prejav jednotnosti alebo blízkosti referentov, sú v tomto kon-
texte referenčne odlišné i blízke, pretože výraz Kulturrevolutionär označuje koncept „osoba 
angažovaná v ‚kultúrnej‘ politike Číny 60. rokov“, kým okazionálne sloveso je späté s čin-
nostným konceptom „činnosť toho istého Číňana vo Francúzsku, kam pred touto revolúciou 
utiekol a tu – inou než doma kultúrou – prevratne zmenil, revolucionizoval špeciality fran-
cúzskej kuchyne“. Ide o dva preplietajúce sa a kontrastné koncepty s rôznym – politickým 
a kulinárnym – obsahom kultúry. Z aspektu textových funkcií okazionálne sloveso síce plní 
pomenovaciu funkciu, nie však anaforickú vo vzťahu k predchádzajúcemu Kulturrevolutio-
när, pretože s ním netvorí koreferenčný vzťah. Z toho istého dôvodu nemožno hovoriť ani 
o rezumujúcej kondenzácii slovesa zhŕňajúcej výpoveď vpredu, ani o izotopnom reťazci obi-
dvoch slov. Okazionálne slovo vzniklo ako produkt kategoriálnej a sémanticko-pragmatickej 
zmeny so znakmi značnej miery výrazovej ikonickosti, nepravidelnosti a obsahovo-
pragmatickej nápadnosti, ktorými štruktúra príležitostného slova vytvára napätie inkompa-
tibility, čo vytvára kontrast voči uzuálnym slovotvorným produktom. To zaiste jednak púta 
záujem čitateľa, jednak reprezentuje jazykovú invenciu autora i možnosti jazyka. 

3. Príležitostne utvorené slovo v úryvku (3) Analysezigaretten je mimo tohto kontextu 
nezrozumiteľné. Recipient však môže nájsť determinanty textového významu slova v po-
merne zreteľnej kontextovej motivácii v predtexte, pravda, motivujúcimi výrazmi sú for-
málne rozličné slová, slovné spojenia a opisy situácie v berlínskom divadle Brechta 
a Piscatora (na rozdiel od dnešného režiséra Castorfa), ktoré patria do významového okruhu 
„fajčenie“, a tieto jazykové prostriedky a znalosti kúltúry a dejín v texte uvedených berlín-
skych scén pomôžu inferenčne dotvoriť zmysel okazionalizmu die Analysezigaretten: 
Brechtovo epické divadlo s efektmi scudzenia, s divákom, ktorý nie je pasívnym pozorovate-
ľom diania na scéne, ale analyzuje, premýšľa o ňom, a tak sa stáva súčasťou tohto diania, 
ďalej analýzy, úvahy sprevádzané neodmysliteľnou Brechtovou cigarou a fajčiacimi a pre-
mýšľajúcimi divákmi a tiež predstaviteľmi rolí sú tým pozadím, na ktorom už možno skon-
štruovať pojem, vyvodiť textový význam tohto slova a s ním porozumieť celému miestu 
v texte: 

(3) Beim Stichwort Berlin (Deutsches Theater, Berliner Ensemble – L. S.) denken die Franzosen ordnungs-
gemäß an Brecht und an den rauchenden und nachdenkenden Zuschauer respektive den rauchenden und 
verfremdenden Darsteller, aber bei Castorf erleben sie nicht Analyse, sondern Hypnose, nicht Lehre, son-
dern schwarze Messe; das deutsche Theater steht erschöpft im Nebel von hunderttausend filterlosen Ana-
lysezigaretten. Und kaum hat der französische Theatermensch sich daran erinnert, dass in Berlin Erwin 
Piscator den Film für das Theater entdeckt hat und, laut Brecht, »aus dem starren Prospekt einen neuen 
Mitspieler, ähnlich dem griechischen Chor, machte«, da sieht er, dass Castorfs von Film- und Videobildern 
überflimmerter Prospekt kein mitspielender Chor ist, sondern eher ein giftiger Sumpf, der psychedelische 
Giftblasen wirft. (Die Zeit, 15. 7. 2004) 
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4. Menej často než kompozitá sa v textoch z už spomínaných dôvodov vyskytujú nemec-
ké deriváty ako okazionalizmy. V doklade úryvku (4) sa okazionálnosť a štylistická prízna-
kovosť – pejoratívnosť názvu osoby – zakladá na tom, že príponou -(e)rich sa tvoria iba nie-
ktoré mužské názvy zvierat, samcov od ich ženských náprotivkov prechyľovaním, ak sú na 
to pragmatické dôvody (preto je ich počet veľmi nízky), nie však mužské názvy osôb, napr.: 
die Ente, kačica – der Enterich, káčer a i. Ak autor článku utvoril slovo der Deuterich (der 
Zukunft), zlý vykladač (budúcnosti), prorok (?), postupoval podľa modelu ojedinelého tvo-
renia citovo hodnotiacich mužských názvov osôb typu der Hexerich, bosorák od die Hexe, 
bosorka. Obsahovo by bol dosiahol to isté, keby bol v texte použil uzuálny štylisticky prí-
znakový výraz der Deutler, malicherný, zlý vykladač (od slovesa deuteln, vykladať, vysvet-
ľovať malicherne, chytrácky) ako príznakového pendantu k neutrálnemu deuten, vysvetľo-
vať, vykladať, od ktorého jestvuje neutrálny uzuálny názov osoby der Deuter, interpret). 
Okazionalizmus Deuterich pôsobí ako výraznejšie, nápadnejšie a neočakávané pomenova-
nie: je produktom nespájateľnosti základu a prípony danej slovotvorným systémom, keď 
prípona sa tu nespája s podstatným menom, názvom zvieraťa alebo osoby, ale so slovesným 
základom, ktorý navyše obsahuje sému „intelektuálna činnosť“. Takto slovo ako celok spre-
vádza výrazná negatívna (ironická) konotácia. Stratégia porozumenia sa tu odvodzuje hlav-
ne zo znalostí fungovania slovotvorného systému nemčiny a analýzy utvorenosti v širšom 
zmysle odvodených slov. Porov.: 

(4) Von Václav Havel stammt das Wort: „Wir leben in einer Welt, in der alles möglich ist und nichts ge-
wiss.“ Wer heute die Prophezeihungen sichtet und siebt, die vor 100 Jahren abgegeben worden sind, der 
erkennt rasch, dass es auch damals keine Gewissheiten gab. Wenig von dem, was vorausgesagt wurde, ist 
tatsächlich eingetroffen; das meiste dessen aber, was wirklich eingetreten ist, haben die Deuteriche der 
Zukunft nicht vorhergesagt. (Die Zeit, 5. 1. 2000) 

Na záver môžeme konštatovať, že neuzuálna lexika a jej dôležitá súčasť – okazionálne 
slová – dáva mnoho podnetov na lexikálny, derivatologický, štylistický a jazykovopragma-
ticky jednojazykový i porovnávací výskum. Včleňuje doň aj pragmaticko-komunikačné 
a kognitívne aspekty, nevyhnutné na adekvátnu analýzu a interpretáciu. Je miestom vysokej 
dynamiky a zmien v lexikálnej oblasti, ktorých poznávanie je prínosné pre teóriu jazyka 
a mnohé oblasti aplikácie týchto poznatkov. 

 
Tento príspevok vznikol na Inštitúte germanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej uni-

verzity v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/3717/06. 
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Lingual and Cognitive Aspects of the Interpretation of the Occasional Expressions 

Abstract 

This study analyses morfologically structured words with status of occasionalisms in German as a part of 
non-usual lexis. Author characterises constitutive signs of this dynamic category of words, which are not 
lexicalised, thus they do not constitute disposable part of the speakers’ mental lexicon. It shows the distin-
ctive language, mostly lexical, creativity needed for their production, mainly the fact that the analysis and 
interpretation of the concept is intertwined with the high level of language and cognitive activity of the 
recipient in formulating of the word and deducing the actual meaning of the occasionalism. The in-depth 
analyses of German texts point at disclosing the key function of language knowledge, (con-)text and com-
mon knowledge base in achieving the reflexive understanding of the text, that, however, requires unau-
tomatised cognitive activity. 
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