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Sociolekt narkomanov 

 

Pavol IČO 

 

Zdôvodnenie výberu témy a uvedenie do problematiky 

 

 Osudy narkomanov a drogová problematika ako taká ma zaujímajú už od čias, keď som 

študoval na gymnáziu, pretože nachádzam mnoho tvorivej inšpirácie práve v životných 

príbehoch narkomanov. Okrem toho ma zaráža zjavné pokrytectvo spoločnosti, keď na jednej 

strane sa drogy (ne)priamo propagujú (napríklad predajom cigaretových papierikov s 

marihuanovým listom na obale), no na strane druhej sú užívatelia, ako i výrobcovia a 

predajcovia drog prísne perzekvovaní. Navyše, podľa slov profesorov psychiatrie Fedotova a 

Portonova, najrozšírenejšiu drogu – alkohol (FEDOTOV – PORTONOV, 1977, s. 212) – 

môžeme nájsť azda vo všetkých obchodoch. Paradoxom je, že demokratická spoločnosť, ktorá 

deklaruje slobodu prejavu či rozhodnutia, ustanovila slobodné rozhodnutie užívať drogy ako 

trestné.  

 Aj z týchto dôvodov som sa v roku 2001 rozhodol napísať cyklus článkov doplnený 

rozhovormi s narkomanmi Drogy, súčasť života?, ktoré boli uverejnené v denníku Košický 

večer. Mojím zámerom bolo priblížiť čitateľom osudy narkomanov i históriu drog. Poukázať 

na to, že narkomani nie sú vo väčšine prípadov spoločensky nebezpeční, že sú to ľudia, nie 

akési démonické bytosti neustále sa dopúšťajúce trestných činov, za ktoré ich väčšina 

spoločnosti považuje. Narkomani sa od ostatných ľudí líšia tým, že sú drogovo závislí. 

Nájdeme medzi nimi umelcov, zamestnancov a študentov, ale aj nezamestnaných či 

bezdomovcov, ktorých životné nešťastie alebo nerozvážnosť priviedli na drogové scestie. V 

spomenutých článkoch som sa zároveň snažil poukázať aj na to, že drogy (alkohol, čaj, káva) 

majú v našej spoločnosti pevné miesto. 

 Z lingvistického hľadiska je zaujímavé, že narkomani si vytvárajú vlastné lexémy na 

pomenovanie drog a zároveň, zo strachu pred perzekvovaním, si vytvárajú vlastný, tajný 

jazyk, ktorý používajú napríklad v telefonickej konverzácii s drogovými dílermi.  

 Taktiež je zaujímavé, že narkomani sa snažili štylizovať svoj prejav a rozprávať čo 

najspisovnejšie, keď som s nimi robil rozhovory pre Košický večer, no počas 

sociolingvistického výskumu rozprávali spontánne, takže som ich ani nemusel žiadať o 

spontánny, neupravený prejav. 
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Cieľ výskumu 

 

 Cieľom tohto parciálneho výskumu je sumarizácia lexém, ktoré košickí narkomani používajú 

v bežnej hovorenej komunikácii i na tajné dorozumievanie s drogovými dílermi, ozrejmenie 

lexikálnej motivácie pri niektorých z týchto slov a poukázanie na slovotvorné postupy, ktoré 

využívajú narkomani, ako i na niektoré zaujímavosti, ktoré sa týkajú danej problematiky.  

 

Problémy výskumu 

 

 Pri tomto výskume som sa stretol s viacerými problémami. Najväčším bola neochota 

sledovaných komunikantov spolupracovať. Keďže som sa s narkomanmi, ktorí so mnou 

spolupracovali pri vytváraní cyklu článkov Drogy, súčasť života?, stretol naposledy v lete 

roku 2001, potreboval som nájsť iných informátorov, ktorí by mi ozrejmili súčasný sociolekt1 

narkomanov. Zaujímavé je, že zatiaľ čo v roku 2001 som sa stretol s veľkou ochotou 

narkomanov spolupracovať (spolupracovali so mnou všetci traja oslovení narkomani), v 

období realizácie tohto výskumu (t. j. koniec roka 2008 až začiatok roka 2009) som mal 

problém nájsť informátorov.  

 Hoci som navštívil istý narkomanmi obľúbený košický podnik a zoznámil sa so skupinou 

narkomanov fajčiacich marihuanu, moju ponuku zmapovať ich sociolekt odmietli. Tento 

podnik som musel navštíviť ešte niekoľkokrát, kým som sa zoznámil s drogovým dílerom, 

narkomanom a v konečnom dôsledku jediným informátorom prezývaným Petrík, ktorý, 

paradoxne, ako jediný bol ochotný so mnou spolupracovať. Ostatní narkomani neboli ochotní 

vyplniť ani len anonymný dotazník.  

 Petrík mi sociolekt narkomanov priblížil prostredníctvom dialógu. 

 Keďže Petrík je drogovým dílerom, je reprezentantom tejto skupiny a o slovách, o ktorých 

ma informoval, tvrdil, že sú pre narkomanov príznačné. Mne nezostáva iné, len mu veriť a 

zároveň poďakovať sa za cenné informácie.  

 Keď som uvažoval nad možnými dôvodmi odmietnutia spolupráce zo strany narkomanov, 

dospel som k záveru, že jediným logickým vysvetlením je, že výskum pôsobí menej prestížne 

                                                           
1  Sociolekt je „forma jestvovania jazyka obmedzená v rámci daného jazykového spoločenstva na nejakú 

spoločenskú skupinu“ pričom je charakterizovaná „špeciálnymi lexikálnymi, zriedkavejšie aj morfologickými a 

syntaktickými odchýlkami od normy spisovného jazyka“ (Mistrík, 2002, s. 193 - 194). Možno tu teda zaradiť 

argot i slang.  
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ako článok v novinách, vďaka ktorému sa mohli narkomani zviditeľniť alebo získať aspoň 

chvíľu slávy či uznania okolia. Navyše, mnohí z oslovených narkomanov mi nedôverovali, že 

je vôbec možné robiť výskum tohto charakteru v danej oblasti. Alebo sa drogovo závislí boja 

komunikácie s neznámymi viac ako pred ôsmimi rokmi?  

 

Prehľad relevatnej odbornej literatúry súvisiacej s témou výskumu 

 

 Problematike sociolektu narkomanov sa na Slovensku doposiaľ venovalo málo pozornosti. 

Najsystematickejšie sa danej problematike venovala Anna Galisová, ktorá uskutočnila svoj 

výskum i v oblasti východného Slovenska2.  

 Dôležité informácie o drogách a psychike narkomanov som našiel v publikácii Fedotova a 

Portonova Psychiatria a taktiež v učebnici pre lekárske fakulty s rovnomenným názvom, 

ktorej autormi sú Stančák a Kafka. 

 Pri vymedzení základnej lingvistickej terminológie, s ktorou v rámci daného výskumu 

pracujem, som vychádzal z nasledujúcich zdrojov: Lingvistický slovník (Jozef Mistrík), 

Súčasný slovenský jazyk − Lexikológia (Juraj Dolník), Slovník jazykovedných termínov (Ján 

Horecký, Anna Rácová).  

 

Vyhodnotenie sociolingvistického výskumu 

 

1. Opis použitých metód 

 

 Použil som jedinú metódu: metódu priameho dialógu. Plánovanú dotazníkovú metódu a 

metódu nahrávania informátora som nepoužil z dôvodu neochoty narkomanov spolupracovať.  

 

2. Základné informácie o sledovanej výskumnej vzorke 

 

 Petrík, ktorý so mnou spolupracoval, má dvadsaťtri rokov a je študentom vysokej 

školy. Ostatní narkomani, s ktorými som sa zoznámil a ktorí odmietli so mnou spolupracovať, 

tvoria skupinu, ktorej členov charakterizuje užívanie drog, no ich sociálne roly sú často 

diametrálne odlišné (vyskytujú sa medzi nimi nezamestnaní, zamestnaní aj študenti). Napriek 

                                                           
2  Na preštudovanie mi boli ponúknuté i české štúdie o sociolekte narkomanov, ku ktorým som sa ale 
nedostal. Avšak nazdávam sa, že sociolekt narkomanov v Čechách je odlišný od sociolektu slovenských 
narkomanov.  
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tomu mnohí používajú rovnaké lexémy na označenie drog a javov súvisiacich so životom 

narkomana. 

 

3. Výsledky výskumu 

 

 Čo sa týka lexiky narkomanov, jej vývoj je dynamický. Preto viaceré lexémy, ktoré zaradila 

A. Galisová do svojho výkladového slovníka sociolektu narkomanov, už nie sú aktuálne. 

Domnievam sa, že je to spôsobené nekorodovaným šírením slangových názvov drog. 

Vypátrať autorov týchto názvov je preto prinajmenšom náročné. Táto skutočnosť súvisí s tým, 

že narkomani predstavujú neorganizované zoskupenie jednotlivcov bez jednotnej ideológie, 

na čo upozorňuje aj A. Galisová (2001, s. 7). 

 Predtým, než začnem hovoriť o nových prvkoch v lexike narkomanov, uvediem ešte 

niekoľko zaujímavostí: 

 Prezývky narkomanov často vôbec nesúvisia s charakterom ani s fyzickými znakmi jej 

nositeľov, o čom svedčia prezývky, ktoré boli jednoznačne interlingválne motivované - ako 

napríklad Frenkie, Charlie a podobne. 

Vznik deminutívnej prezývky informátora (Petrík) by mohol byť, podľa môjho názoru, 

motivovaný aj na základe kontrastu s mohutným fyzickým vzrastom jej nositeľa.  

 V písomnom styku narkoman nikdy nepoužije akronymum typu THC alebo LSD, pretože si 

uvedomuje, že tieto akronymá sú všeobecne známe, a preto nemôžu mať utajovaciu funkciu, 

ako tvrdí Galisová (2001, s. 135).  

 Čo sa týka slovotvorných postupov, možno súhlasiť s Galisovou, že narkomani využívajú 

transpozičné slovotvorné postupy (metamorfizáciou vznikla napr. lexéma sneh označujúca 

kokaín, metonymizáciou slovo biele označujúce pervitín i kokaín, frazeologizáciou napríklad 

spojenie ísť sa sánkovať ako označenie na užitie kokaínu), transferačné slovotvorné postupy 

(sem patrí preberanie slov z cudzích jazykov, najmä z angličtiny, napr.: joint – označenie 

marihuanovej alebo hašišovej cigarety, days – označenie cigariet; ďalej z češtiny: prásk –

označenie potiahnutia si z marihuanového alebo hašišového dymu, trafka – označenie 

marihuany; z latinčiny: predpona hydro, ktorá označuje marihuanu pestovanú hydroponicky, pod 

ÚV lampou) a transformačné slovotvorné postupy tvorenia slov odsekávaním s deriváciou (éčko 

– označenie drogy extáza, teko – názov pre prchavú látku: toluén, péčko – označenie pervitínu), 

slovnou hrou (perník – označenie pervitínu), akronymizáciou (elesdé – LSD) a deriváciou 

(džointík – označuje marihuanovú cigaretu).  

 V poslednom čase práve preberanie a prispôsobovanie slov z cudzích jazykov ako súčasť  
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transferačných slovotvorných postupov je spomedzi všetkých nominačných postupov v 

sociolekte narkomanov najproduktívnejšie.  

 Dôležitým princípom pri tvorbe slov je princíp metamorfozácie, o ktorom hovorí aj Galisová. 

Ten sa prejavuje napríklad v tom, že marihuanová cigareta – džoint (z anglického joint – v 

preklade stehno) sa reálne podobá na miniatúrne stehno, a podobne je to aj pri iných slovách 

vzniknutých týmto postupom (papier – označuje tekutú drogu LSD, ktorou sa často napúšťa 

kus papiera, koleso – označuje drogu extáza, ktorá sa často distribuuje vo forme tabliet, ktoré 

tvarovo pripomínajú koleso).  

 Snaha po utajovaní je príčinou vzniku frazeologických jednotiek – napr.: ísť na večeru, 

prípadne napapať sa, čo znamená zafajčiť si marihuanu. V komunikácii narkomana s dílermi, 

ktoré sa najčastejšie uskutočňuje prostredníctvom telefonického rozhovoru, narkoman, 

namiesto toho, aby drogu pomenoval explicitne, použije nejaký tajný kód, napr. cédečko, 

komiks, kniha, zošit, skriňa a pod., príp. sa len opýta: Môžeme sa stretnúť?, Vieš mi pomôcť so 

sťahovaním?, Mohol by si mi okopírovať strany x až y? (pričom rozhranie x až y označuje 

množstvo, t. j.: ak napr. x je 5 a y označuje 10 (teda počet konečného množstva) – narkoman 

žiada o 5 g drogy; pretože od x (5) do y (10) je 5) a pod. Narkomani takto komunikujú s 

dílermi zo strachu pred odpočúvaním telefonického rozhovoru. Pri osobnej komunikácii s 

dílermi sa nestránia používať slangové ekvivalenty názvov drog.  

 Je zaujímavé, že vulgarizmy v lexike sociolektu narkomanov môžu mať aj funkciu floskuly. 

Platí to napríklad o spojení ty ko...., ktoré často nemá hanlivý význam, ale funguje len ako 

predĺženie výpovede bez toho, aby sa na ňu navrstvovali ďalšie významy. Niekedy majú 

vulgarizmy aj význam adverbií. Napríklad spojenie: po ko.... (porov. aj Galisová, 2001, s. 

135) sa používa vo význame príslovky množstva (znamená – mnoho), po chuja (t. j. mnoho), 

po p... (čo nie je iba pojem na označenie kvality, ako sa domnieva Galisová, ale značí i 

výstrahu, oznam, že ten, komu je tento pojem adresovaný, je v nebezpečenstve, napr. v 

spojeniach ako: Mať po p... ). Vulgarizmus p..us vznikol derivovaním vulgarizmu pi.. . 

Vulgarizmus buzna pravdepodobne vznikol derivovaním vulgarizmu buzerant. Ostatné 

vulgarizmy z estetických dôvodov nepovažujem za dôležité uvádzať. 

 Aj príslušníci tejto marginálnej kultúry majú svoje kultúrne tradície. Dokazuje to napríklad 

príslovie: Kto balí, ten páli! (čiže – kto marihuanovú cigaretu pripraví, ten má právo na prvé 

potiahnutie dymu).  

 V prostredí narkomanov jednoznačne došlo k exegéze, ktorá sa prejavuje v množstve 

prevzatých slov (najmä z angličtiny), ale i v používaní cudzojazyčných slovotvorných 

postupov – ide napr. o lexému dom’s, respective doms, kde je k domácemu slovu pripojená 
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typická anglická prípona s označujúca buď posesívny vzťah (v slovách typu Johnny’s – čiže: 

Janove), alebo množstvo (pri slovách typu houses – domy). Je to zrejme preto, že na USA, 

kde je najviac anglicky hovoriacich ľudí, sa i dnes vzhliada ako na „zasľúbenú zem“, kde sú 

ľudské práva rešpektované a sloboda rozhodovania je samozrejmosťou. Popularitu USA u 

narkomanov ešte zvýšilo zavedenie automatov na marihuanové cigarety v Kalifornii z 

minulého roku. Aj medzi narkomanmi sa však nájdu jedinci, ktorí politike USA nedôverujú. 

Avšak, najmä v posledných rokoch, možno vo všeobecnosti pozorovať tlak anglo – americkej 

kultúry na slovenskú spoločnosť, ktorý sa prejavuje napríklad v množstve americkej 

kinematografie distribuovanej na našom území. 

 Mýtus o droge zabalenej v obale od cukríku, ktorý sa teší popularite najmä na základných 

školách, zrejme vznikol preto, že keď díleri nemajú sák – niekedy sa vyslovuje aj ako sak 

(teda vákuovo uzatvárateľné, plastikové vrecúško), alebo psando, nazývané aj psaníčko 

(papier poskladaný do tvaru malej obálky), ukladajú drogy do obalov od sladkostí. Avšak 

Petrík ani žiaden z oslovených narkomanov ešte nepočuli o prípade, že by takto zabalená 

droga bola poskytnutá osobe detského veku, respektíve osobe, ktorá by o drogu sama 

neprejavila záujem.  

 Mnoho lexém vzniklo na princípe individualizačnej motivácie, pričom sa však v nízkej miere 

rozšírili (vďaka čomu sa už tieto lexémy približujú k sociolektickej motivácii ) a preto ich 

pozná len úzka skupina narkomanov. 

 

Závery 

 

 Na záver možno skonštatovať, že mnoho slov z lexiky sociolektu narkomanov, ktoré ešte pred 

ôsmimi rokmi, v čase, keď robila výskum v tejto oblasti A. Galisová, mohli byť narkomanmi 

bežne používané, sa dnes už pociťujú ako zastarané (maryška) alebo sa vôbec nepoužívajú 

(mikrofón, hrdé biele, techo), prípadne majú iný význam; a to buď v zmysle sémanticky 

rozširujúcej modifikácie (skank – v súčasnosti neoznačuje len, ako uvádza Galisová vo 

výkladovom slovníku, ktorý je súčasťou jej diplomovej práce; „druh marihuany, ktorý má 

živičné vrcholky sfarbené do červena“, ale všetky druhy marihuany s vysokým obsahom THC) 

alebo sémanticky zužujúcej modifikácie (šit – označovalo, ako uvádza citovaná autorka, 

marihuanu, v súčasnom sociolekte košických narkomanov zostalo slovo šit ako označenie pre 

nekvalitné drogy, teda v druhom význame, ktorý A. Galisová uvádza) a taktiež pribudlo do 

lexiky sociolektu narkomanov mnoho nových slov (days, spliff, káva, atď.), čo potvrdzujú 

samotní narkomani, ktorí priznávajú, že niektoré slová (days, doms) používajú maximálne tri 
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roky, avšak netušia, kto je ich pôvodcom (mám na mysli pôvodcu týchto pojmov s významami, 

aké uvádzam vo svojom výkladovom slovníku). 

 Tieto javy svedčia o neustálom dynamickom vývine lexiky sociolektu narkomanov. 

Nevylučujem však ani tú možnosť, že vyššie uvedené slová sa používajú v takých významoch, v 

akých ich našla Galisová, avšak mimo oblasti Košíc.  

 Mnohé slová sú motivované interlingválne alebo využívajú spomenuté transpozičné, 

transferačné a transformačné slovotvorné postupy.  

 Niektoré slová (džoint, éčko) sa používajú dodnes vo významoch, aké im pripísala Galisová vo 

svojom výkladovom slovníku. 

 O bohatej synonymii svedčia najmä názvy marihuany (gandža, káva, guga atď.) a 

marihuanových (prípadne hašišových) cigariet (džoint, džony, brko atď.). 

 V budúcnosti by som chcel vďaka nahrávke hlasu narkomana (v lepšom prípade viacerých 

narkomanov) poukázať na suprasegmentálne javy či príznakové syntaktické konštrukcie v reči 

narkomanov a rozšíriť výkladový slovník sociolektu narkomanov, ktorý je prílohou tejto práce. 

 Dôkladné preskúmanie sociolektu narkomanov bude možné iba na základe ich spolupráce s 

výskumníkom, avšak počet tých, ktorí sú ochotní zanechať po sebe akúsi „stopu“ (napr. záznam 

reči, či písomný prejav), je nízky.  
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