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Postava ako semiotická funkcia vnútroliterárnej komunikácie 
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Východiskom príspevku zaoberajúceho sa poetologickými aspektmi personál-

nej témy je starší, štrukturalisticky orientovaný rozbor motivickej a jazykovej vý-
stavby Timravinej poviedky Nemilí E. Paulinyho (1947). Vďaka súčinnosti estetic-
kého a lingvistického hľadiska pri analýze štýlu literárneho textu autor vyvodil zá-
ver o štrukturálne podmienenej nepravidelnosti (Pauliny, 2005, s. 68) Timravinej 
vety. V citovanej štúdii je ešte niekoľko fundamentálnych zistení záväzných 
z hľadiska štýlovej konkretizácie Timravinho rozprávania. Osobitne ide o vyhrane-
nosť charakterových typov (tamže, s. 53), obmedzený rozsah ich povahových čŕt, 
intelektuálnych sklonov a citového zaujatia, ktorého špecifický recepčný účinok, 
referenčná ilúzia, je dosiahnutý strategickým princípom opakovania (tamže, s. 57 
– 58). Výsledný efekt figúry opakovania E. Pauliny explicitne označuje za dojem 
skutočnosti (tamže, s. 63) a v súvislosti s výberom a usporiadaním lexikálnych pro-
striedkov odkrýva operáciu, ktorou sa „slovo, ktorého prítomnosť treba zdôrazniť, 
postavilo na nenápadné miesto.“ (tamže, s. 66). Aktuálny príspevok sa preto sús-
treďuje na konštrukčný rozmer literárnej postavy a priebeh proxemických (morfo-
logické popredie a pozadie, efekt mlčania) a inverzných operácií (významovo prvo-



Postava ako semiotická funkcia vnútroliterárnej komunikácie (v próze B. Slančíkovej-Timravy) 

 
310 

radé a druhoradé javy v koreláciách centrálneho a periférneho morfologického 
postavenia) s cieľom identifikovať a zaznamenať ich výrazový, funkčný potenciál.  

Profil Timravinej prózy, ktorý vypracoval O. Čepan, spočíva na systémovej ana-
lýze jazykových prostriedkov (výber lexikálnych prostriedkov, funkcia prirovnaní, 
syntaktické vzťahy), kooperácie podvojných plánov vonkajšej reality, postáv a deja 
a sujetovo-kompozičnej výstavby jej textov. Vzhľadom na tento výskum sa príspe-
vok výberovo koncentruje na postavu ako textovú figúru, ktorá je generovaná sys-
témom komponentov vnútroliterárnej komunikácie, medzi ktorými je okrem rep-
lík konverzačného a situačného dialógu zahrnutý aj inventár paralingválnych pro-
striedkov komunikácie (proxemika, haptika, posturika, kinezika, gestika, mimika) 
a sémanticky príznakové signály mlčania v komunikačnom priestore. Postava je 
tak komplexnou kategóriou formovanou procesmi vnútroliterárnej (sujetovej) 
komunikácie charakterizovanej „smerovaním do sujetovej percepcie, ktorá (...) má 
svojho príjemcu zastúpeného postavou. (...) Je to terminologický prostriedok na 
vyjadrenie vnútrotextových komunikačných procesov.“ (Rakús, 1995, s. 52). Lite-
rárna postava ako efekt umeleckého vyjadrenia má v Timraviných prózach kon-
cepčnú povahu a je produktom zámerného tvarovania. O. Čepan hovorí o „me-
chanizme“ výstavbových princípov, resp. o autorskej schopnosti „organizovať po-
hyb motivických plánov, (...) ich usmerňovať tak, aby viedli rozprávanie k žiadu-
cemu cieľu.“ (Čepan, 1984, s. 205).  

Postupnosť tvarovania postavy v systéme signálov vnútroliterárnej (sujetovej) 
komunikácie rekonštruujeme na materiáli poviedky Príbuzná (1895). Incipit : „Celá 
dedina bola pobúrená.“ (Timrava, 1971, s. 67) je protosujetovým východiskom 
ďalšieho rozvíjania motivicko-syntaktických plánov. Konfliktné rozpoloženie oby-
vateľov obce dodatočne vysvetľuje vstupná situácia Timravinej poviedky, v ktorej 
strážnik a hlásnik Jano Krajčo verejne vyhlasuje, že „dovedú k nám ženu, vdovicu 
po Janovi Skúpoje, čo zomrel v Sobote. Tú bude povinný, ako príbuznú našej dedi-
ny, jeden každý chovať po dni.“ (tamže, s. 67). Vstupná scéna „in medias res“ indi-
kuje zrýchlený pohyb na dramaticko-kompozičnej osi – od letmo naznačenej expo-
zície plynulo prechádza k zápletke a jej prehlbovaniu sériou kolízií motivovaných 
sociálno-ekonomickými a psychickými faktormi, ktoré eskalujú napätie v kolektív-
nom dedinskom vedomí. Introdukcia sa otvoreným disharmonickým zameraním 
konfrontačne vyrovnáva s tzv. rovnicou epickej harmónie, ktorou sa M. Kukučín už 
skôr pokúsil zosúladiť hodnotovú perspektívu literárnej postavy osamostatňujúcej 
sa jazykom i konaním s normami tradície, prírodného prostredia a širšieho spolo-
čenské rámca. Z úvodnej situácie sa vzhľadom na predznamenanú mimoriadnu 
okolnosť odvíjajú tri kľúčové motivicko-syntaktické sekvencie – dve konfrontačné 
– línia kolektívneho vedomia a línia manželského vzťahu (Adam a jeho žena) 
a jedna komplementárna – línia richtára obce Poľanskej.  

Radikálne (v zmysle obranno-útočného gesta) sa voči anticipovanej udalosti 
vyhraňujú postoje v konfrontačnej motivicko-syntaktickej sekvencii kolektívneho 
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vedomia. Tieto reakcie majú v dedinskej komunite normotvorný a konsolidujúci 
ráz, predstavujú determinujúce sily vonkajšieho prostredia a stanovujú záväzný 
komunikatívny modus dorozumievania. Agresívnosť jednotlivých replík nadväzujú-
cich na úradný oznam synekdochicky reprezentuje psychosociálny status spolo-
čenstva a jeho dominantné konvencie: „Klobúk stiahol (Jano Krajčo, hlásnik obce – 
pozn. M. K.) na oči, nie že slnce blýskalo na východe, ale preto, že ženy vychodili 
pred domy, a on poznal ich obyčaje. (...) Všetky gazdiné odbehli od pece (...) 
a vybehli pred dom, každá kričiac svoje.“ (Timrava, 1971, s. 67). Motivicko- 
-syntaktická línia dedinskej komunity v štruktúre rozprávania stupňuje konfliktové 
vzťahy, profiluje sa ako objektívne kritérium spoločenského bytia a priamočiaro 
rozvíja vzťahy medzi príčinou a následkom: „Zvesť, že príde žena do dediny a ony 
majú ju chovať, pobúrila ich nesmierne. Sliny im fŕkali na všetky strany, keď kričali, 
rukami rozhadzovali a hlavami triasli vo veľkom horlení. Poniektorá i päť slov na-
raz vypovedala a strach bol ich počúvať (...)“ (tamže, s. 67 – 68); „ (...) „Ja ju met-
lou vybijem!“ vyhráža sa kasírova žena a líca sa jej zatrasú od tučnoty. „Psov na-
huckať do nej, psov!“ volá z vŕšku Katika Bodorová. Bubon dávno bol umĺkol (...) 
a ony ešte len kričali, (...) dudrali naveky.“ (tamže, s. 68). Hypertrofia replík, frek-
vencia, intenzita a expresívna hodnota prostriedkov paralingválnej komunikácie 
(gestika, sila hlasu, ale aj segmentovanie verbálneho prejavu), situujú komunikač-
ný rozmer tejto sekvencie do morfologického popredia textu, ale významovo ide 
až o druhoradý jav výrazového plánu.  

Ako reakcia na východiskovú situáciu sa menej viditeľne konštituuje druhá, viac 
komplementárna než konfrontačná línia, prepojená s postavou dedinského richtá-
ra. Motivicko-syntaktický plán richtára predstavuje rozhranie medzi objektívne 
štylizovaným determinizmom dedinského sveta, ktorý nekompromisne odmieta 
nátlakové okolnosti a upevňuje si vlastný povahový stereotyp, a subjektívne nalie-
havo uvedomovanou nevyhnutnosťou realizovať vyhlášku v nehostinnom prostre-
dí konzervatívnej komunity. Pozícia medzi determinizmom dediny a úradnou mo-
cou exponuje „ťažké položenie“ richtára a vysvetľuje podvojnosť štruktúrneho 
plánu postavy. Objektívnou stránkou tohto plánu navonok vyvoláva zda-
nie stotožnenia sa s kolektívnymi prejavmi obce a odkláňa pozornosť od vlastnej 
osoby ako zdroja všeobecného rozhorčenia: „Nehodno byť richtárom v tejto dedi-
ne, ani nebudem viac,“ i zabožil sa, „nebudem...nech skúsi aj druhý, čo je to. Ani 
nechcel som byť nikdy...naubližujú, stúpajú do poctivosti...a začo? Som ja vina?“ 
(tamže, s. 68). Vonkajšie hľadisko personálneho plánu richtára preukazuje formál-
nu príslušnosť k dedinskej konvencii a využíva komplexnú stratégiu prehovorov 
a replík v rámci dialógu a prostriedkov paralingválnej komunikácie: „(...) idúc len 
tak ledabolo, i škrabal sa na temene na hlave, aby videl svet, aký je namrzený sám 
nad tým.“ (tamže, s. 68). Richtárov afirmatívny postoj ku kolektívnemu stanovisku 
kulminuje počas rokovania obecného výboru v krčme v rizikovom okamihu, keď 
vysvetľuje, že úradný prípis im stanovuje nielen vyživovaciu povinnosť, ale aj ďal-
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šie úkony: „A ešte aj šatiť, aj zaobúvať ju musíme,“ pokračoval richtár (...), 
„a zajtra poslať po ňu koč, tak prišlo v písme...“ Všetci zhrozili sa (...)“ (tamže, s. 70). 
Keď richtár v priebehu porady zistí, že sa zo strany dediny nedočká praktickej po-
moci, vonkajšia stránka personálneho plánu postavy sa prechýli k subjektívnemu 
hľadisku frázovanému postupnosťou viacerých krokov. Najprv svoj subverzívny 
postoj voči kontextu, v ktorom je nútený argumentovať, formuluje štylizovaným 
prehlásením konca sveta: „Neverím,“ započne richtár, keď bol už jednu skleničku 
vyprázdnil, „že by súdny deň nenastal.“ (tamže, s. 70). V snahe nájsť východisko 
z beznádejnej situácie zvažuje možnosť vzniknutú situáciu vyriešiť administratívne: 
„Ja,“ počne pán richtár a smútok sa ho chytá, „som hútal, žeby sme sa šli požalo-
vať pánu farárovi; (...) nech pošlú písmo do stolice, žeby mali páni rozum...“ (tam-
že, s. 71). V závere si uvedomuje bezmocnosť individuálneho postoja voči deter-
minizmu okolia a subjektívny personálny plán postavy ústi do problematizovania 
vlastného položenia v sentimentálnej tonalite: „Richtár, ktorý od čerešňovičky do-
stal naveky mäkké srdce, pustil sa do plaču. „Nebudem richtárom,“ vraví a vždy 
čikútka, „nie, radšej sa dám obesiť...čo sa priam nenájde v tejto dedine druhý, (...) 
No čože si ja, hriešny človek, počnem s tou ženou!?“ (tamže, s. 71). Tematizovaním 
sprievodných alkoholických prejavov preniká do individuálneho personálneho plá-
nu richtára paródia sentimentálnych polôh, pričom kolízia s neoblomným kolek-
tívnym vedomím sa neutralizuje v pochybnej tragikomickej rovine: „... zaveľa nám 
bude dedinu vyjedať (...) najlepšie – na mne sa ženy aj smiali – by ju bolo otráviť, 
keby ju dakto chcel. Ja nie. Bože-uchovaj, taký hriech si vziať na svedomie. Ja mám 
plané srdce na také. Čo by druhí...“ (tamže, s. 77). Ironická modalita sa však 
z motivicko-syntaktického plánu richtára vytráca, keď sa stane zjavným, že richtár 
príbuznú do dediny doviezol sám a ešte ju aj zaobul na vlastné náklady. Oprávne-
nú vysokú tematickú pozíciu richtára a rozpaky nad tým, že sa odvážil zvrátiť kau-
zálny rámec dedinského prostredia, dokumentuje jeho záverečná prerývaná výpo-
veď: „Tú príbuznú sme došikovali dneská. Bol som aj v meste, mal som trocha syra 
(...) že je tam dnu drahšie (...) Hneď som jej tam kúpil aj obuv (...) topánky, čo voja-
ci odhodili, nech nechodí bosá.“ (tamže, s. 77). 

Motivicko-syntaktická sekvencia manželského páru (hrdý Adam a jeho žena) sa 
v sujetovej kompozícii voči vstupnej scéne rozohráva ako posledná, ale má mimo-
riadny konfliktný potenciál. Vysoká intenzita problému súvisí s odporom manželov 
proti úradnému opatreniu v intenciách konvencie dediny a navyše je ich protest aj 
subjektívne motivovaný. Ak sa konflikt v sekvenciách kolektívneho vedomia a rich-
tára stupňuje prospektívne, v kauzálnom rade príčiny a následkov a má prednost-
ne hospodársko-ekonomický rozmer, v línii manželov sa realizuje spätná závislosť 
týchto vzťahov. Osobné príčiny odopierania pohostinnosti príbuznej sa odkrývajú 
retrospektívou, na samom začiatku ich manželského spolužitia. Príchodom príbuz-
nej sa v motivicko-syntaktickej línii manželského páru epicky konkretizujú defor-
mácie ich vzájomného vzťahu. Dochádza aj k zmene naratívnej metódy, k jej zvnú-
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torneniu a prechodu do procesuálneho vedomia oboch postáv. V prípade hrdého 
Adama nastane rozpoznanie (anagnoríza) a uvedomenie si dosahu celej situácie, 
keď richtár spresnil totožnosť príbuznej – ide o ženu Jana Skúpoje: „Po plešine 
Adamovho čela rozliala sa veľmi rozčuľujúca myšlienka. Oči uprel na čiernu zem 
izby a pokrúcal hlavou. Bol už opitý, ale pochopil v tú chvíľu hneď, prečo jeho žena, 
ako povstal chýr, že ženu dovezú, je ako bosorka. Nestaral sa, čo to za ženu, ale už 
chápe...chápe...“ (tamže, s. 73). Odhalenie rozhodujúcej súvislosti z Adamovej 
perspektívy smeruje na dramaticko-kompozičnej osi ku kríze, stupňovanie napätia 
sa odohráva počas namáhavej cesty z krčmy domov: „Bodaj ťa...ešte jeho ženu 
chovať...jeho ženu! Nie dosť, že sa mi jeho verenica dostala na väzy, ešte aj tá-
to!...Ale ja!...nie ver, čo hladom zahynie!“ (tamže, s. 74). Príchod príbuznej je 
vlastne neuralgickým bodom odkazujúcim k príčine jeho rozčarovania 
z manželstva a života stráveného v permanentnej frustrácii: „(...) tak pätnásť ro-
kov, ako sme, ehe, vedno, a nikdy verná nebola ku mne...dosiaľ banuje za Janom 
Skúpoje. (...) Dobijem ju,“ kýva opitou hlavou Adam, „keď prídem, razom... na fran-
force dotrhám...“ (...) „A ja ešte mám chovať jeho ženu,“ napadlo mu opäť; „i túto 
odoperiem, nech ide svetom... Nedám nič... čo kožu zo mňa budú drať!“ (tamže, 
s. 74). Aj Adamovu ženu celková dezilúzia núti v exponovanej psychickej situácii 
k spomienkam na mladosť a dávne vysoké ambície: „Pätnásť rokov je ženou, 
a kedykoľvek opije sa Adam, myslí na tú mladosť; no tak živo nevystúpila nikdy 
pred ňu ako teraz. (...) vidí sa mladou, ako stojí pri potoku v jeden veľkonočný pon-
delok. (...) Neďaleko zas stojí mladý vojak – prišiel na sviatky – postavy ako jedľa 
(...) A na jeseň darmo ho čakala; ostal tam vo svete. Ona musela sa vydať za iného, 
pijana, hrdáňa, čo sa neuchne o ňu, ale v krčme vysedáva...On vzal inú...a tú inú 
má teraz aj ona chovať, pritúliť!...“ (tamže, s. 75).  

V záverečnej scéne sú motivicko-syntaktické sekvencie kolektívneho vedomia, 
dedinského richtára a manželského páru koordinované tak, aby v sujetovo-
kompozičnej výstavbe nastal rozhodujúci dramatický obrat. Kumulovaním vý-
znamového napätia sa na ňom podieľajú všetky tri roviny. Richtár priviezol do 
domácnosti hrdého Adama neznámu príbuznú, keďže ich dom sa nachádza na kra-
ji dediny. Atmosféra v miestnosti (komunikačnom priestore) je podmienená agre-
sívnym odmietnutím úradného opatrenia kolektívnym vedomím, ako aj nenávist-
ným očakávaním príbuznej, voči ktorej si Adam so ženou vymedzili vlastné životné 
kolízie: „Sem darmo príde!“ kričí Adamova žena s nekrotenou rozbúrenosťou, „ja 
ju oparím, ak mi príde do domu!“ (...) Adam vyhrážal sa, že ak dá tej žene Janovej 
čo len chleba ako za necht, zabije ju.“ (tamže, s. 77 – 78). Z hľadiska modelovania 
personálnej témy vnútroliterárnou komunikáciou sú centrálnymi postavami Adam 
so ženou, pretože na vytváraní ich profilov sa subtílnymi kombináciami podieľa 
celý systém verbálnych a paralingválnych prostriedkov. Finále Timravinej poviedky 
umožňuje pozorovať konštrukčné procesy v prípade oboch postáv, najprv uvá-
dzame umelecký postup v prípade Adamovej ženy: „Keď začervenela sa obnosená 
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gamaša vojenská na prahu, hneď otvárala plné ústa. No slová ostali jej v hrdle 
a len hlas odznel akýsi. Do izby prišla starena, redikala sa krivá o dvoch paliciach 
a bola ožlknutá v tvári ako kvet púpavy. Stenajúc dvíhala od zohnutých pliec hlavu, 
šeptom sa klaňajúc, a oprela sa pri dverách o stenu, čakajúc, kým ju dnu zavolajú.“ 
(tamže, s. 78). So zmenou komunikačnej situácie za zásadne zmenila celá para-
digma prostriedkov dorozumievacieho systému: „Žena Adamova sklopila oči 
a zmenila sa v tvári. Červenosť zlosti zmizla pomaly a líca obledúvali jej v ľútosti. 
„Prejdite bližšie,“ vraví a hlas sa jej moce od citu (...). I zoberie sa do komory, že jej 
donesie teplý poddymník, a že sa jej to videlo málo, odkrojila krajec sladkého sy-
ra.“ (tamže, s. 78). Pri modelovaní postavy Adama sa v umeleckom výraze stáva 
funkčnou aj proximita, vzdialenosť v sociálnej komunikácii. Štekot psa je mu signá-
lom, aby pri príchode príbuznej opustil interiér a ich prvý kontakt je tak mimo su-
jetového záberu. Pri návrate z komory žena stretáva Adama opúšťajúceho izbu: 
„Rýchlo preložila syr pod poddymník, aby nevidel, a chcela prejsť. „Čo jej dáš?“ 
spytuje sa on ticho (...) „Nuž čože,“ vraví tá nerozhodne a klopí zrak pred ním (...) 
„No veď...“ na to Adam bez hnevu (...) „ja len či jej to nie je priplané...daj jej aj nie-
čo iného.“ (tamže, s. 78). Je príznačné, že hypertrofiu verbálnych prejavov Adamo-
va žena nahradila paralingválnymi prostriedkami komunikácie (posturika, kinezika, 
gestika) a konaním, naopak, hrdý Adam ako doteraz prevažne mĺkvy komunikant 
je iniciátorom dialógu. V citovanej pasáži nechýba ani charakteristický štýlový prí-
znak Timravinej prózy, a to dvojaký zmysel slova (začervenela sa – obnosená ga-
maša / červenosť zlosti pominula) avizujúci priebeh vnútornej premeny postavy. 

Rozsah použitých (verbálnych aj paralingválnych) prostriedkov vnútroliterárnej 
komunikácie (dialógy, inotajná reč, nemé/veľavravné gesto, sémanticky príznako-
vé signály mlčania, výzor, mimika, výroky, zatajené repliky, narážky v konverzácii) 
a spôsob ich kombinovania v sekvenciách spôsobujú, že kategória postavy je ex-
kluzívnou výrazovou štruktúrou. Jej inovácia v Timravinej réžii spočíva v tom, že 
psychofyzický profil postavy nie je daný apriórnymi myšlienkovo-estetickými po-
stulátmi a už vôbec nie je závislý od referenčnej stratégie, korešpondenčného 
vzťahu k skutočnosti. Timravina postava je jav semiotickej povahy a na jej proce-
suálnej štrukturácii (performatívnej organizácii) sa podieľajú rozmanité zložky vý-
razu, ako aj súhra jednotlivých motivicko-syntaktických sekvencií. Tento spôsob 
modelovania postavy podmieňuje aj premenlivosť a preskupovanie jej významo-
vých plánov. Postava je len relatívne stabilným rezultátom diferenciačných operá-
cií v systéme vnútroliterárnej komunikácie. Ako taká sa stáva produktom procesu-
álneho nadväzovania vzťahov medzi znakmi, jej tvárnosť je rétorická. Pri modelo-
vaní postavy týmto systémom sa Timrava orientovala na základnú semiotickú 
funkciu znaku, jeho substitučnú povahu, znakovú organizáciu a pôsobenie 
v motivicko-syntaktickej sekvencii. 

Ak by sme sa záverom vrátili k postrehu E. Paulinyho o štrukturálne podmiene-
nej nepravidelnosti Timravinej prózy, poviedka Príbuzná (1895) je dokladom celé-
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ho súboru proxemických a inverzných operácií, ktorými sa samotný jazyk, jeho 
komunikačná realizácia vysúva do centrálneho, a kľúčové zložky témy (aj napriek 
tematickému názvu vstupuje „príbuzná“ do komunikačnej situácie „fyzicky“ až vo 
finále poviedky) do periférneho morfologického postavenia. Deantropomorfizo-
vaný jazyk kolektívneho dedinského vedomia tak umožňuje uchopiť posolstvo uni-
verzálneho humanizmu len prostredníctvom odkazovania v systéme prostriedkov 
vnútroliterárnej komunikácie, prostredníctvom indícií, pretože inak bolo toto po-
solstvo z textového priestoru eliminované. Timravina poviedka konfiguráciou tex-
tového a netextového priestoru predstavuje zónu možnej sebaidentifikácie lite-
rárnej postavy a oblasť rezervovanej ilúzie o ľudskom profile v kolíznych životných 
situáciách. Indicionálnosť a eliptickosť sú tak fundamentálnymi výrazovými hodno-
tami asymetrického usporiadania jazykovo-tematického rozhrania Timravinej po-
viedky.  
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Resumé 
Literary character as a semiotic function of internal literary communication 

The paper focuses on the interplay of the actual and virtual narrative worlds of a short 
story The Kinswoman by B. Slančíková – Timrava, a Slovak woman writer of the late 19th 
and early 20th century. Internal literary communication between characters (remarks, 
retorts, cues, allegories, mute gestures, appearance, facial expression, posture and 
kinesics) is regarded as an act of construction of the literary character, as a sense-making 
operation that enables mental configuration and recognition of the characters´ value by 
the reader. The principles of universal humanism, which seem to be neglected while the 
characters maintain dialogue, indirectly develop in the virtual world and affect the reader 
as the narrative unfolds.  

 




