
SEKCIA LINGVISTIKY 

 

179 

PAREMIOLOGICKÁ REPREZENTÁCIA KONCEPTU „PRÁCA“ 

 

JULIÁNA BARDZAKOVÁ 

 

 

 

Stupeň, forma, ročník štúdia: PhD., externá, 1. 

Študijný program: slavistika 

Konzultant: doc. PhDr. Darina Antoňáková, CSc. 

 

Kľúčové slová: paremiológia, parémie, ľudová tvorba, koncept „práca“ 

 

 

 

1 Paremiologická reprezentácia konceptu „práca“ 

Jazyk je zrkadlom kultúry, odráža nie len reálny svet a skutočné podmienky človeka pre život, ale 

aj mentalitu národa, jeho charakter, tradície, systém hodnôt, optiku sveta. V centre záujmov súčas-

ných lingvistov často nachádzame práve výskum, ktorý sa venuje prepojeniu jazyka so spoločnosťou. 

Nepochybne sem patria aj odborné výskumy súvisiace s paremiológiou.  

Paremiológia je disciplína o parémiách, ktoré sa stali objektom výskumu ako folkloristov, tak 

i jazykovedcov. Folkloristi skúmajú v rámci paremiológie príslovia, porekadlá, hádanky, pranostiky, 

jazykolamy a iné malé folklórne žánre. Lingvisti, ktorí sa venujú tejto vednej oblasti, chápu pod pa-

rémiami príslovia, niektorí príslovia aj porekadlá, iní hovoria v rámci paremiológie o troch základ-

ných typoch parémií: príslovie, porekadlo a pranostika. Jadro slovenskej a ruskej paremiológie je 

staré, ľudové a okrem jazykových hodnôt má aj iné hodnoty: odzrkadľuje spôsob života, práce, spô-

sob myslenia, tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pome-

ry vo vývine jazyka (Michálek – Trup, 1994). 

K. Dašková konštatuje, že parémie „svojou poetickosťou a myšlienkovým bohatstvom na jednej 

strane a mravoučnosťou na druhej, vzbudzovali pozornosť už v minulom storočí“ (Dašková, 1993, 

s. 7), teda sa stali objektom jazykového výskumu. Spomínaná problematika vzájomného prepletania 

jazyka a reči sa stala objektom výskumu mnohých vedcov. Venovali sa jej napr. A. A. Potebňa, P. O. 

Jakobson, V. Humboldt. Všetci spomenutí potvrdili vplyv kultúry na jazyk, otvorenou zostala otázka 

vplyvu jazyka na kultúru.  

V centre našej pozornosti v rámci paremiológie sú príznaky konceptu „práca“. Termín koncept 

v súčasnej lingvistike patrí k často spomínaným pojmom a pojmom hodným diskusie. Podľa zaklada-

teľky školy logickej analýzy N. D. Aruťunovej (1999) je koncept výsledkom interakcie celého radu 

faktorov (tradícia, náboženstvo, folklór, ideológia, životné skúsenosti, systém hodnôt). Ruský lingvis-

ta D. S. Lichačev (1993) došiel vo svojich výskumoch k záveru, že koncept je výsledkom stretu výz-

namu slova v slovníku s osobnou, tiež i národnou skúsenosťou človeka. Podobného názoru je i český 

lingvista V. Cvrček (2007), ktorý tvrdí, že pri každom lingvistickom koncepte je treba hovoriť 

o dvoch polohách skúmaného textu: 1) jeho zaradenie v rámci lingvistiky a 2) jeho štylistické zarade-

nie. Koncept je teda teoretickou konštrukciou vzťahu lingvistov na jednej strane a hovoriacich na 

strane druhej. Ruskí jazykovedci ako S. Ju. Kurganov, S. V. Suslovič, Je. S. Kubrjakova sú toho názo-

ru, že pre koncept je charakteristická potenciálnosť zmyslov, čím získava svoju obsahovú istotu iba 

v komunikácii. V našom výskume sa budeme opierať tiež o názor ruskej lingvistky L. V. Basovej 

(2004), ktorá tvrdí, že pojem koncept je chápaný ako mentálno-kognitívny vzdelávací systém, ktorý 

odráža myšlienky o konkrétnom fragmente skutočnosti. Ruská lingvistka M. V. Pimenova (2004) 

vyčleňuje nasledujúce typy konceptov: obrazy (Rus, Rusko, matka) ideológie (socializmus, komu-

nizmus), symboly (labuť) a taktiež kultúrne koncepty, ktoré delí do niekoľkých skupín. Priradzuje tu 
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univerzálne kategórie (pohyb, počet, kvalita), sociálno-kultúrne kategórie (spravodlivosť, práca, bo-

hatstvo), kategórie národnej kultúry (pre Rusov je to napr. vôľa, duša, duch), etické kategórie (dobro, 

zlo, povinnosť, pravda) a mytologické kategórie (boh, anjel). Koncept práca teda patrí k sociálno-

kultúrnym kategóriám.  

Vo výkladových slovníkoch nachádzame rôzne vymedzenia lexémy práca. Práca sa chápe ako cie-

ľavedomá činnosť, ktorá si vyžaduje úsilie a ktorá si za svoj cieľ kladie zachovanie, alebo zlepšenie 

životných podmienok. Na iných miestach je táto definícia doplnená. Práca sa chápe ako činnosť, ktorá 

si vyžaduje fyzickú alebo duševnú námahu a býva konaná nie pre potešenie, ale s vidinou zárobku. 

V krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa práca chápe ako vynakladanie telesných alebo du-

ševných síl, spoločenský jav s vidinou zárobku, alebo činnosť zameraná na dosiahnutie niečoho. 

Vo výkladovom slovníku V. I. Daľa (2007) sa stretávame s týmto vymedzením lexémy „trud“ – 

práca je všetko, čo si vyžaduje vynaloženie úsilia, starostlivosti, je to vypätie telesných a psychických 

síl, a napokon je to všetko, čo unavuje. Ponúka sa nám teda niekoľko možností chápania práce. Je 

možné poukázať na prácu ako na zdroj naplnenia z nadobúdanej praxe, zdroj obživy, zárobku, ale aj 

na prácu ako činnosť, ku ktorej sa musíme nútiť. Práca sa vždy vnímala ako element, stojaci medzi 

dvoma pólmi – medzi aktívne pracujúcim človekom a človekom, vedúcim svoj život pasívne. 

Z vyššie spomenutého vyplýva, že pri vymedzení konceptu „práca“ je potrebné myslieť aj na pro-

ces hodnotenia. Ruská lingvistka T. B. Krjučkova (1989) vydeľuje tri typy kvalifikácie, hodnotenia 

objektov a javov:  

1. emocionálno-senzorické vnímanie a kvalifikácia objektov nejazykovej skutočnosti, 

2. racionálna kvalifikácia objektov okolia, 

3. zmyslové vnímanie a kvalifikácia extralingvistických objektov, ktorá je založená na vnútor-

nom, skrytom porovnaní. 

V našej práci sa budeme venovať druhému typu chápania práce, teda práci, ktorá je pre človeka 

príťažou a ktorú sa snaží odložiť na neskôr. S tým súvisí aj cieľ práce – poukázanie na paremiologické 

minimum daného konceptu „práca“ v negatívnom slova zmysle ruského jazyka v konfrontácii so slo-

venským jazykom. Dôraz sa bude klásť na porovnanie zastúpenia parémií v spomínaných jazykoch 

a na ich výpoveď o kultúre a tradíciách národa.  

Aktuálnosť témy práce spočíva v tom, že daná oblasť paremiológie nie je dostatočne preskúmaná, 

mnohé otázky sú stále otvorené; taktiež aj v tom, že rusko-slovenský porovnávací plán práce sa javí 

byť prínosným.  

Objektom výskumu sú ruské a slovenské parémie, vybrané z rôznych slovníkov (napr. 

v slovenských pomeroch sa venuje paremiológii A. P. Záturecký, v ruských N. V. Piguľevskaja), kto-

ré názorne ilustrujú obraz života národa, históriu, tradície, mentalitu. 

V ruskom jazyku sú bohato zastúpené parémie, vypovedajúce o práci, ktorú môžeme odložiť. Pat-

ria sem nasledujúce parémie:  

 

Работа не чёрт, в воду не уйдёт. 

Дело не малина, в лето не опадет. 

Что дело, дело не сокол – не улетит. 

Дело не голуби, не разлетятся. 

Дело не медведь, в лес не уйдёт. 

Работа – не волк, в лес не убежит. 

 

Ako vidieť, pri verbalizácii daného konceptu sú zastúpené parémie, ktoré zahŕňajú slová ako 

работа, дело, труд.  

V A. P. Zátureckého (1976) Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach v časti Majetok 

a výživa sme našli ekvivalenty k týmto prísloviam, ktorých súčasťou sú slová práca, robota. Nie sú 

zastúpené v rovnako vysokom počte, ale po sémantickej stránke sú totožné:  

 

Práca nie je zajac, neutečie. 

Robota neutečie, počká. 
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Zaujímavú skupinu tvoria aj parémie, ktoré majú charakter výstrahy pred nešťastím, alebo zdra-

votným, resp. telesným postihnutím, ku ktorému môže dôjsť práve vďaka aktívnej práci. Práca sa 

v tomto prípade chápe ako negatívum, ktoré človeku škodí:  

 

Работа молчит, а плеча кряхтят. 

От работы (сохи) не будешь богат, а будешь горбат. 

От трудов праведных не нажить палат каменных. 

Из топора не богатеют, а горбатеют. 

Заработали чирий да болячку да третий горб. 

От работы кони дохнут. 

 

Radšej pupok od piva ako hrb od roboty. 

Od roboty kone dochnú. 

 

Tento typ parémií sa využíva najmä v situáciách, keď je potrebné pracovať a zároveň si to človek 

uvedomuje, ale naďalej ostáva nečinný.  

Pristavíme sa ešte pri poslednej parémii От работы кони дохнут./ Od roboty kone dochnú. Ana-

lyzované porekadlo poznáme aj ako príslovie От работы кони дохнут, а люди — крепнут. Múdry 

národ týmito slovami chcel povedať, že práca je škodlivá iba pre nerozumné zvieratá, ktoré nevedia 

prejaviť radosť z práce. Pre človeka by mala byť práca nie len užitočná, ale aj potrebná pre zdravý 

a šťastný život. Práca zoceľuje, zušľachťuje človeka. Vidíme, že príslovie je voči porekadlu séman-

ticky protichodné. Slovenský lingvista Ladislav Mlynka vo svojej štúdii tvrdí, že v prísloviach sa 

často „vyjadruje istý paradox, kedy napriek zručnosti a všestrannosti remeselník neprosperuje, napr. 

známe „devätoro remesiel a desiata psota“, vo variantoch aj desiata bieda, žobrota, či „kto mnoho 

remesiel zná, býva žobrák“, alebo „veľa remesiel, veľa nešťastia“(L. Mlynka, 2004, s. 87). 

Podobný význam majú aj ruské parémie:  

 

На мир не наработаешься. 

Всех дел не переделаешь. 

Из-за хлеба на квас не наработаешь. 

 

Na základe vyššie analyzovaných parémií vydeľujeme nasledujúce tri skupiny parémií, ktoré vy-

povedajú o práci v negatívnom slova zmysle: 

1. parémie, ktoré opisujú prácu ako činnosť, ku ktorej je potrebné sa nútiť a ktorú je možné pre-

sunúť na neskôr, 

2. parémie, ktoré hovoria o práci ako o činnosti, pri ktorej je možné dôjsť k úrazu, alebo trvalému 

zdravotnému následku, 

3. a napokon parémie, ktoré vypovedajú o neúspešnosti v pracovnej činnosti aj napriek zručnosti 

človeka. 

V nami analyzovaných skupinách negatívneho hodnotenia práce je dokázaná ľahostajnosť 

k činnosti. Pri porovnaní sme došli k záveru, že v ruskom jazyku sú bohatšie zastúpené parémie, ktoré 

negatívne hodnotia pracovnú činnosť, než v slovenskom jazyku. Tento jav poukazuje v tomto prípade 

aj na rozdielnu mentalitu národov a ich odlišné nazeranie na prácu ako takú. Hoci sa prikláňame k 

názoru, že sa v ruskom a slovenskom jazyku častejšie odráža pracovitosť národov, ich láska 

k pracovnej činnosti a chuť do práce, v týchto malých skupinách parémií kvalifikujúcich pracovnú 

činnosť negatívne bola dokázaná vysoká miera ľahostajnosti voči práci. 

Takisto by sme chceli poukázať na skutočnosť, že pokiaľ ide o obidva jazyky, niet presnej séman-

tickej (významovej) korešpondencie či zhody medzi parémiami, čo je celkom prirodzený jav: niekde 

je významová zhoda len čiastočná, inokedy zas sa tieto útvary od seba diametrálne odlišujú. Ide totiž 

o stretnutie dvoch kultúr (Michálek – Trup, 1994). 

Paremiologické bohatstvo jazyka je nepochybne zdrojom informácií, pretože odzrkadľujú folklór, 

históriu a najmä mentalitu národa. Zastúpenie paremiologických jednotiek v jazyku ho robí pestrejším 

a výraznejším. 
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