
Antroponymá ako strategické onymické jednotky  
v tematicko-kompozičnej štruktúre textu 

František Ruščák 
Prešov 

 
 
 
V autorskej projekcii textu sa do centrálnej výrazovej pozície systémovo dostávajú sub‐

stantíva  a verbá  ako  dominantné  tematicko‐konštrukčné  jednotky.  Dominantnosť 
v prípade našej témy chápeme ako pozičnú vlastnosť konkrétneho výraziva, ktoré najviac 
optimalizuje kvalitu  jeho obsahovej a rovnako aj povrchovej štruktúry,  resp. chápeme  ju 
ako  fakt, že v metatextovej realizácii mimojazykovej  fakticity sú  jej nosnými sémanticko‐ 
‐kompozičnými  jednotkami.  V textotvornom  procese  sú  teda  strategickými  štylémami, 
pomocou ktorých sa autor prezentuje raz ako epický narátor,  inokedy umelecký deskrip‐
tor, najčastejšie  však oboje,  lebo  veci  vidí  v korelatívnych  slohovopostupových  väzbách. 
Uvedomujeme si, že keď je reč o dominantnej strategickej výrazovej jednotke v štruktúre 
textu a osobitne v umeleckom  texte, niekto môže celú vec vnímať čisto  relativisticky, na 
pozadí laickej tézy, že v jazyku a jeho rečovej a textovej realizácii sa v konečnom dôsledku 
všetko  rovnako dôležito  správa a rovnako dôležito  využíva; uniformizácia a unifikácia  sú 
však v priestore príznakových semiotických princípov, akým  je, povedzme, metatextovo‐
estetický, kontradiktórne, nesystémové, a teda v umeleckej projekcii sveta a v ňom člove‐
ka cudzie (sporadicky sme sa stretli aj s náhľadom jazykovedne neškolených, no kultivova‐
ných čitateľov slovesných diel, že nemá význam sledovať špecifiká  literárnych mien,  lebo 
podľa nich meno na rozdiel od priezviska nič nehovorí o jeho nositeľovi, a pridávajú: roz‐
hodujúci je dej a prostredie, meno je meno...). 

Antroponymum  je ontologickou  súčasťou onymického obsadenia  textu,  jeho univer‐
zálneho  bytia;  vo  vecnom  texte  sa  prezentuje  ako  identifikačný  znak  s pomenúvacou 
a diferenciačnou funkciou, v literárnom, umelecko‐artefaktnom sa do jeho hĺbkovej štruk‐
túry  zapája prostredníctvom esteticko‐ideovej  funkcie. V prvom prípade  ide o onymickú 
jednotku, ktorá je súčasťou globálnej onymickej semiózy, resp. takého procesu, v ktorom 
funguje  akt  individuálnej  onymickej  konkretizácie  v podobe  pomenovania  jednotlivca 
rodným menom, v druhom cez rozličné semiotické procesy má schopnosť dostávať sa do 
„pamäti“ umeleckého obrazu textu ako excentrická onymická jednotka, od ktorej sa gene‐
ruje  jeho  ideovo‐estetické  a sémanticko‐kompozičné  podhubie;  v takomto  prípade  sa 
literárne antroponymum stáva súčasťou interpretácie umeleckého textu. Preto práve naň 
v nasledujúcich úvahách sústredíme pozornosť. 

Impulzom našich konštatácií o pozičnej a funkčnej dimenzii  literárneho antroponyma 
boli  (aj)  staršie  úvahy  Františka  Koliho  o literárnej  antroponymii  a jej  umelecko‐ 
‐interpretačnej  ambícii.  Autor  v nich  okrem  iného  uvádza:  „...  podľa  môjho  názoru 
s máločím  v texte  sa  dá  tak  dobre  experimentovať  ako  s literárnou  antroponymiou; 
...súvisí  to  zrejme  s tým,  že do  vlastného mena  –  či už mena postavy  alebo miestneho 
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mena – sa neraz akoby vlievali významové siločiary a zbiehali nitky, ktoré čitateľovi pomá‐
hajú orientovať sa v umeleckom diele“ (Koli, 1996, s. 210 n.). Na tomto mieste a na pod‐
poru  našej  témy  zdôrazňujeme  skutočnosť,  že  „...  antroponymá  sa  v umeleckom  celku 
vyznačujú  špecifickou  komplexnosťou  a významovou  kompaktnosťou“  (Koli,  tamže),  do‐
konca F. Koli tvrdí (odkazujúc na esej P. Florenského), „... že ak poznáme meno, môžeme 
poznať vec“.1  

Špecifická komplexnosť antroponyma je daná špecifickým vzťahom výrazu a významu, 
teda  denotát  – mimojazyková  fakticita,  postava  (v Rakúsovej  terminológii  látka; Rakús, 
1994,  119  s.)  sa  designuje  (sémanticky  stvárňuje)  špecifickým  designátorom  –  formou 
literárneho antroponyma so svojím zvukovým, morfologickým a lexikálnym potenciálom; 
významová  kompaktnosť  sa  zasa  vníma  na  pozadí  jeho  symetrickej  korešpondencie  so 
sujetovo‐fabulačným, sémanticko‐kompozičným plánom diela a so štruktúrnym (horizon‐
tálnym, syntakticko‐paradigmatickým) a pragmatickým (recepčný aspekt) rozmerom. 

Nepochybne  sa  tak  dostávame  aj  do  kľúčovej  zóny  neraz  napätej  korešpondencie 
dvoch fenoménov tvoriacich ontologickú podstatu jazyka a jazykovej komunikácie – výra‐
zu a významu a rovnako do zóny jeho dvoch bytostných semiotických princípov: ikonicko‐ 
‐symbolického  (ako geneticky staršieho) a arbitrárneho  (neskoršieho; podrobnejšie pozri 
Sabol, 2008, s. 8 n.). Už vyššie sme uviedli, že literárne antroponymum sa kóduje do čita‐
teľského povedomia  ako  esteticko‐interpretačný  fenomén,  ktorý  vyvoláva  rad  semiotic‐
kých  a sémantických  podnetov.  Na  ich  pozadí  vzniká  komplexný  estetický  semioticko‐
sémantický aspekt celého textu, resp. je to aj tak, že z jednotlivých semiotických a séman‐
tických sekvencií antroponyma vzniká umelecký text ako výsledok ich komplexného tlaku.  

Ako je to v prípade  literárneho antroponyma ako semiotickej entity? Pri jeho gnozeo‐
logickom  a ontologickom  zrode možno  sledovať  postupné  prevrstvovanie  oboch  znako‐
vých princípov jazyka – ikonicko‐symbolického (motivovaného) a arbitrárneho (nemotivo‐
vaného) tak, že tento pohyb, vlastne usúvzťažnený protipohyb, protismer  je regulovaný, 
usmerňovaný,  akoby  garantovaný  semiózou  smerujúcou  k homeostáze  (rovnováhe) 
oboch; konkrétne  je to tak, že  literárnoantroponymická  jednotka vzniká postupným pro‐
cesom estetickej  semiózy od uvoľňovania arbitrárneho  (konvenčného, nemotivovaného) 
k posilňovaniu motivovaného,  ikonicko‐symbolického,  teda opačným  smerom, než  je  to 
zakódované „...v genetike semiotického vývinu ľudstva: od motivovaného k arbitrárnemu 
znakovému systému“ (Sabol, tamže), pričom uvoľňovací pohyb má tendencie metaforizá‐
cie, metaforického pohybu od všeobecného (globálne známeho, vecného, primárne iden‐
tifikačno‐referenčného; najčastejšie  ide o prípady úradných mien a iných  inšitucionalizo‐
vaných  jednotiek)  k jednotlivému  či  jedinečnému  (esteticky  kreovaný  antroponymický 
znak).  Treba  si  však  uvedomiť,  že  uvedený  proces  neznačí  absolutizovanie  jedného 
a negovanie druhého,  konkrétne  ikonicko‐symbolického na úkor arbitrárneho, no nepo‐
chybne arbitrárnosť je tu pod evidentným tlakom motivovanosti ako jednej zo základných 

                                                              
1 V  súčasnosti  jestvujú na Slovensku mnohé onomastické  štúdie  zacielené na problematiku  literár‐

nych antroponým. V užšej  súvislosti  s našou  tému upozorňujeme na  štúdiu V.  Žemberovej Kompozícia 
a osobné meno postavy v próze Jána Johanidesa (Žemberová, 1996) a na štúdiu J. Sabola Zvukové ustro‐
jenie vlastného mena a jeho komunikačné súvislosti (Sabol, 1980). 



František Ruščák 
 

82 

predpokladov existencie znaku. Nejde tu teda o bytostný rozpor oboch semiotických kva‐
lít, pretože každý text vrátane umeleckého ráta s oboma, pravda, so špecifickou konfigu‐
ráciou (súvisí to najmä s estetickou dimenziou znaku). Tak platí „... symbióza, ale aj proti‐
váha ako  jedno  zo  zrkadlení  symetrie a asymetrie v štruktúre  jazykového  znaku“  (Sabol, 
tamže). Autor teda volí umeleckú podobu antroponyma a jeho textového bytia na základe 
jeho dvoch existenčných potenciálov – motivačného a estetického; na známej rakúsovskej 
osi látka – téma – problém – tvar je antroponymum ako látková mimojazyková skutočnosť 
v korelačnej väzbe s témou tak, že „... medzi látkou a témou leží zložitý proces tvarovania“ 
(Rakús,  tamže)  až  do  chvíle,  keď  sa  antroponymum  so  svojím  ideovo‐estetickým 
a motivačným potenciálom stane témou. Inými slovami a koncentrovane:  ide o postupné 
ideovo‐estetické tematizovanie látky.  

V tematicko‐kompozičnom pláne slovesného artefaktu sa doposiaľ uvedené explikačné 
súvislosti systémovo viažu aj na terminologicko‐pojmovú jednotku, ktorú na pozadí kom‐
pozičných a sémantických súvzťažností umeleckej prózy vyčlenila O. Sabolová; ňou  je an‐
tropokomponéma  a v jej  priestore  korelačne  fungujúca  inherentná  antropokomponéma 
(Sabolová, 1999, s. 18 n.). V našom prípade uvedené termíny súvisia s kompozičnou štruk‐
túrou umeleckého slovesného diela, ktorá je okrem iného na vertikálnej rovine textu „za‐
bezpečovaná“ striedaním či „ukladaním“ motívov do samostatných odsekových segmen‐
tov na základe ich vzájomného vzťahu. Na inom mieste sme upozornili na funkciu motivo‐
vanosti  antroponymického  znaku,  rovnako  tak  robíme  znova, pretože motív, motivačný 
aspekt je hybným vektorom antroponymizácie sémanticko‐kompozičných zložiek diela a je 
zároveň existenčným predpokladom antropokomponémických  funkcií.  Literárna postava 
sa v antroponymickej znakovej podobe dostáva do rozličných fabulačno‐sujetových súvis‐
lostí  či  súvzťažností, ktoré  sa kompozične  formalizujú práve na pozadí korelácie odseku 
a motívu.  Antroponymum  ako  komplexný  semiotický  znak  (konštatujeme  tak  zásluhou 
jeho  významovo‐tvarovej,  esteticko‐konotačnej  a pragmatickej dimenzie) má dynamický 
charakter; jeho literárno‐ontologická existencia je v texte v ustavičnom pohybe – od inva‐
riantného, základného, nominačno‐nominatívneho cez  iné morfologické  tvary po  lexikál‐
nosémantické varianty inherentne vyvolané rozličnými stimulmi; antroponymum tak pra‐
cuje  aj  na  princípe  vnútorných,  konkrétne metonymicko‐synekdochických  pohybov  na 
takejto osi: antroponymum (menná konkretizácia paradigmaticky a tvarovo modifikovaná, 
napr. Maco, Macovi, Majka, Majke,  Jano,  Ďuro...)  –  antropokomponéma  (sémanticko‐
kompozičná  a estetická  jednotka  reflektujúca  antroponymické  čiastkové  motívy,  resp. 
motivické  impulzy vychádzajúce z antroponyma, napr. motív rúk, motív dlaní, očí...). Tak 
opätovne  potvrdzujeme  náš  teoreticko‐metodologický  predpoklad  sémanticko‐kompo‐
zičnej  dominancie  a dynamickej  konfigurácie  antroponyma  v stratifikačnom  priestore 
umeleckého slovesného diela, predpoklad  jeho komplexnej stability aj zásluhou  či práve 
zásluhou  usúvzťažnenosti  antroponymickej  látky  s  jej  tematickou,  problémovou 
a tvarovou realizáciou. Konkrétne to potvrdzujú mnohé vynikajúce slovenské i zahraničné 
epické diela,  ktoré dokonca majú  v exponovanej  iniciálovej pozícii  antroponymickú  jed‐
notku  vo  funkcii  názvu  ako  základný  esteticko‐sémantický  a dynamicko‐motivačný  znak 
s ambíciou autorskej metaprojekcie a recepčnej príťažlivosti. 



Antroponymá ako strategické onymické jednotky... 
 

83

Podobný výklad by sme mohli uplatniť aj v priestore biblických antroponým, pravda, so 
zásadnou poznámkou, že biblické texty sú textami sui generis, nemožno ich dávať na rov‐
nakú  genetickú  a  typologicko‐žánrovú  úroveň  ako  v predchádzajúcom  prípade. Napriek 
tomu  sú  v prípade antroponým  istým  spôsobom  súmerateľné;  týka  sa  to predovšetkým 
prípadov, keď vlastné meno postavy nejako so životom  jeho nositeľa súviselo, resp. zna‐
kovo reflektovalo to, čo v literárnej terminológii poznáme pod pojmami téma a problém. 
Navyše, tvrdiť, že biblické mená postáv vznikli  iba z ľubovôle  ich rodičov by bolo zľahče‐
ným  i zjednodušeným  pohľadom  na  spôsob  biblickej  antroponymizácie,  pretože  vzťah 
medzi menom a jeho nositeľom  je často príliš tesný, má výrazné motivačné a dynamické 
dimenzie, vychádzajúce  z rovnako motivačných a dynamických okolností a situácií. Moti‐
vačno‐dynamické  aspekty pôsobiace na  voľbu biblického  antroponyma možno  sústrediť 
do týchto skupín:  

1. vlastné mená motivované postavením; 
2. mená podľa významných príležitostí; 
3. mená podľa udalostí; 
4. mená podľa skutočných alebo náhodných okolností (Biblia prináša dôkazy svedčia‐

ce o tom, že niektoré náhody boli v skutočnosti iba symbolické a práve z toho pramenil aj 
ikonicko‐symbolický status mena (Izák dostal meno podľa smiechu svojich rodičov; Samuel 
na základe modlitby svojej matky); 

5. mená  podľa  premien  a zmien  (napr.  Abram  na  Abrahám;  bezdetný  Abram 
s ironickým  podtónom  „vznešený  otec“  sa  zmenilo  na  Abrahám,  čo  v prenesenom  vý‐
zname značí „otec mnohých národov“, ale pre nás ešte viac je dôležitá jeho asonančná – 
súzvučná – podoba symbolizujúca uvedené biblické ustálené spojenie; ide totiž o to, že na 
základe asonancie v Biblii a nielen tam funguje rad charakterizačných mien); 

6. prorocké mená (Izaiáš a i.). 
Osobitnou kapitolou  je tu meno Ježiš a jeho variantné pomenovania v podobe Učiteľ, 

Majster, Pán, Pomazaný, Syn človeka, Syn Boží... Otázka motivácie a dynamických aspek‐
tov biblických antroponým je náročná, a preto si vyžaduje osobitné vedecké analýzy. 

Ďalším argumentom na príležitosť výskumne sa venovať tejto problematike sú semio‐
tické aspekty niektorých biblických  textov a v nich postáv; vieme, že v Biblii  je  často prí‐
tomná  znakovosť  v implicitnej  i explicitnej  podobe  (podrobnejšie  Sabol,  2008,  s.  8  n.), 
o čom  svedčia  podobenstvá,  znamenia,  obrazy,  znakovo  špecifická  narácia  a deskripcia 
v evanjeliách, žalmoch a epištolách a azda najpresvedčivejšie Ježišove semiotické „preno‐
sy“ reči z ikonicko‐symbolických pásem do konkrétnych, neobrazných. 

Autorsko‐strategické  postavenie  literárneho  antroponyma  v slovesnom  diele možno 
ilustrovať  aj prostredníctvom  koherencie  a kohézie  ako  konštitutívnych  vlastností  textu, 
resp.  je to tak, že obe sú nevyhnutnou podmienkou správnej textovosti, o čom svedčí aj 
všeobecne prijímaná téza: nekoherentný text nie je textom. Pomôžeme si teda aj pravid‐
lami textovej syntaxe, konkrétne jej jedným z mechanizmov – koreferencie, ktorý odbúra‐
va  lexikálno‐syntaktický  stereotyp opakovania  tej  istej antroponymickej  jednotky  tak,  že 
dva alebo viaceré gramaticko‐lexikálne odlišné výrazy v texte poukazujú na tú  istú osobu 
či postavu, teda referenčne sú zhodné; referencie môžu byť exoforického (poukazujúceho 
na mimotextové  skutočnosti)  typu  a ich nositeľmi  sú  zámená  1.  a 2. osoby  zastupujúce 
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substantívne  antroponymum,  kým  3.  osoba  implikuje  k vnútrotextovým  skutočnostiam, 
o ktorých sa v texte hovorí). Ilustrujeme to na príklade textu, ktorý sme kvôli vecnej argu‐
mentácii a presvedčivosti prevzali od J. Hoffmannovej (v slovenskom preklade a so zacho‐
vaním všetkých štruktúr; Hoffmannová, 1997, s. 147): 

Zo zámku vyšla princezná. Tá bola krásna. Jej meno bolo Slaviena. Slaviena bola naj‐
mladšou dcérou starého kráľa. A práve ona sa dnes mala stať obeťou ukrutného draka. 

Naše  teoreticko‐metodologické  argumenty  potvrdzujú  axiologický  zástoj  literárnych 
antroponým  v priestore  slovesných  diel;  sú  evidentne  dynamickými  semioticko‐ 
‐estetickými a sémanticko‐kompozičnými onymickými jednotkami, ktoré výrazne zasahujú 
do  hĺbkovej  a povrchovej  štrukturácie  textu,  a  tak  ich  jednoznačne možno  označiť  ako 
strategické antropoštylémy. 
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Anthroponyms as Strategic Onymic Units of the Thematic  

and Compositional Structure of a Text 

An anthroponym is an integral part of an onymic aspect of a text, a component of its uni‐
versal nature;  in  the  general  it  is manifested  as  an  identifying  feature with differentianting 
function and in the artistic aspect of a text it fulfills an aesthetic and ideational function. Thro‐
ugh various onymic processes and as an excentric onymic unit it is capable of penetrating the 
“memory“  of  an  artistic  image  of  a  text  from which  its  ideational,  aesthetic,  semantic  and 
compositional foundation is generated. A literary anthroponym thus becomes a component of 
literary text  interpretation (which may be regarded as the essential argument of the present 
paper). An anthroponym cosiderably affects both the deep and surface structuring of a literary 
text and therefore it may be granted the status of a strategic anthropostyleme. 

 




