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KONCEPCIA POLYFONICKEJ TEÓRIE A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA 

PRI ANALÝZE KONDICIONÁLOV V SLOVENČINE 
 

Vladimír DZIAK – Slavomíra RABATINOVÁ 

 

1. TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ  

olyfonickosť – lingvisticko-sémantický termín, etymologicky odvodený z gréckeho po-

ly- (mnoho) a phoné (hlas), možno v slovenčine doslovne preložiť ako viac-hlasnosť. 

V práci ho budeme používať na úrovni diskurzu, resp. sémantiky výpovede alebo nadvetnej 

syntaxe. 

Pojem polyfónie v lingvistickom chápaní používa po prvý raz ruský literárny vedec Mi-

chail Bachtin (1978) v súvislosti s uvedením konkrétneho prehovoru (parole) do románovej 

výpovede, ale najmä v spojení s „viachlasnosťou“ výpovede. Polyfónii na úrovni výpovede 

a pragmalingvistiky sa venujú viacerí lingvisti, pričom úspech zaznamenáva najmä vo franko-

fónnych krajinách (Oswald Ducrot, Jean-Claude Anscombre, Antoine Culioli, Alain Berren-

donner, Jacqueline Authier-Revuz a iní). Za najvšeobecnejšiu charakteristiku tejto teórie by 

sme mohli, bez ohľadu na terminologické rozdiely v koncepciách jednotlivých autorov, po-

kladať prítomnosť viacerých „enunciátorov – autorov výpovede“, príp. rozličných stanovísk 

pri tvorbe výpovede (ako aj celého textu), ktoré nemusia byť totožné s celkovým autorom ko-

nečného prehovoru – lokútorom. Základom tejto teórie je teda prehodnotenie fixného postulá-

tu, že autor výpovede (hovoriaci, tvorca textu, emitent, produktor atď.) je jediný a jedinečný, 

a že len on je zodpovedný za všetky psycho-fyziologické procesy, od ktorých závisí tvorba 

konkrétnych výpovedí. Narúša sa teda tradičná koncepcia, že autor je ten, ktorý k výpovedi, 

resp. k mimojazykovej skutočnosti zaujíma vždy istý postoj – ide najmä o tradičné definova-

nie modálnosti viet, resp. modality. Podľa polyfonickej teórie hovoriaci k výpovedi nemusí 

bezpodmienečne postoj zaujať. Jeho postoj je k mimojazykovej skutočnosti vo výpovedi neu-

trálny, čiže nulový, t.j. nekomentuje ju, a od produktora výpovede sa dištancuje istým spôso-

bom – graficky alebo pomocou rôznych typov modalizátorov, pretože v tomto prípade je len v 

pozícii reproduktora. Ako najmarkantnejší príklad považujú autori tzv. discours rapporté (len 

prenesenú priamu reč.) 

(1) Keď ma uvidel, povedal: „Ty smradľavá cigánka. Pán Boh by ťa mal potrestať.“ 

Stojka povedal: „Winetua by mali predabovať naši.“ 

P 
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Tu emitent nezaujíma k mimojazykovej entite vo výpovedi žiaden postoj, ide len o repro-

dukciu výpovede. 

 

2. PROBLÉMY TERMINOLOGICKÉHO APARÁTU A KONCEPCIE VLASTNÝCH 

RIEŠENÍ 

Z terminologického hľadiska bude potrebné, aby sme dostatočne odlíšili dva základné po-

jmy, s ktorými sa stretávame vo všetkých koncepciách polyfonickej teórie a ktoré sa do znač-

nej miery odlišujú u jednotlivých autorov – Ducrotova a Culioliho koncepcia. Vzhľadom na 

rozdielnosť chápania termínov v koncepciách, pokúsime sa vytvoriť vlastný a jednotný termi-

nologický aparát. Za kľúčové metodologicko-teoretické východisko pri spracovaní problema-

tiky budeme považovať prácu Oswalda Ducrota a Jeana-Clauda Anscombra L’Argumentation 

dans la langue (Argumentácia v jazyku), Bruxelles, P. Madraga 1983. V slovenskej lingvisti-

ke zatiaľ nenájdeme žiadnu prácu, ktorá by rátala so základnými termínmi polyfonickej teórie 

– hovoriaci subjekt, lokútor, enunciátor – zo semiotického či literárno-filozofického hľadiska 

sa tejto problematiky dotýka M. Marcelli s prienikom do Bachtinovskej polyfonickej koncep-

cie románu, keď hovorí o vypovedačovi-enociátorovi z fr. énonciateur (Teória umeleckého 

textu, Marcelli, 2006). Pokúsime sa zjednotiť a upresniť prinajmenšom päť základných termí-

nov, s ktorými sa v polyfonickej teórii u jednotlivých autorov stretávame. Ide o francúzske 

pojmy auteur de l’énocé, sujet parlant, énonciateur, locuteur, co-énonciateur. V našej kon-

cepcii budeme používať termíny lokútor a enunciátor, pričom sa pokúsime definovať vyme-

dzenie oboch pojmov na základe analýzy terminológie vyššie spomenutých autorov. 

 

2.1 Lokútor 

Lokútor (lat. loqui – hovoriť) – v našom ponímaní budeme pojem lokútor používať 

s ohľadom na domácu lingvistickú tradíciu ako priamy tvorca výpovede, hovoriaci, emitent. 

A. Ducrot pracuje s pojmami: 

sujet parlant (hovoriaci subjekt), ktorého chápe ako „skutočného hovoriaceho, empirickú 

bytosť, toho, kto produkuje vlastný text, pričom reprodukuje mimojazykovú entitu vyjadrenú 

niekým iným“ 

lokútor, ktorého chápe ako bytosť prehovoru či diskurzu (ten, kto hovorí vo výpovedi JA). 

(2) Keď sme z neho vychádzali, hostiteľka mi hovorí: "Nerada tam nakupujem, je tu drahšie ako na 

predmestí...“ 
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Môj muž mi hovorí: „Som tvoja naozajstná láska.“ 

Rozum mi hovorí: „Hranica, o ktorej píšem, si nezaslúži emócie.“ 

V tomto prípade je lokútor (hostiteľka, muž, rozum), reprezentovaný ako tvorca výpovede 

a nie je totožný so skutočným autorom – hovoriacim subjektom (JA). Takéto rozlíšenie nám 

umožňuje priradiť 1. os. sg. (vyjadrenú gramatickou morfémou –m) nie k skutočnému hovo-

riacemu subjektu, ale k lokútorovi, teda k tomu, kto je autorom výpovede. Priama reč je len 

prvým stupňom polyfonickej koncepcie, keďže explicitne vyjadrení sú dvaja hovoriaci roz-

dielnej empirickej podstaty (reálny hovoriaci subjekt a lokútor v užšom zmysle slova). 

V našich analýzach budeme používať pojem lokútor totožne s hovoriacim subjektom na všet-

kých ostatných stupňoch polyfonickej koncepcie. V prípade priamej reči sa vrátime aj 

k termínu hovoriaci subjekt. 

 

2.2 Enunciátor 

Enunciátor (fr. énoncé – výpoveď) – z terminologického hľadiska pokladáme za vhodnej-

šie namiesto vypovedača, resp. enonciátora (pozri Marcelli) používať termín enunciátor (pod-

ľa modelu prechodu latinských substantív tohto typu), ktorého definujeme ako nepriameho 

tvorcu výpovede, resp. toho, kto sa na výpovedi podieľa. Ide v podstate o stanovisko toho, 

kto zodpovedá za obsah výpovede, pričom však enunciátor vôbec nemusí byť totožný s lokú-

torom. Ducrotova koncepcia pokladá lokútora za ten subjekt, ktorý sa angažuje, teda zaujíma 

istý postoj k mimojazykovej realite v momente prehovoru. A. Culioli používa tieto termíny 

v odlišnom zmysle: 

• lokútor je len ten, kto tlmočí prehovor iného (v prenesenej priamej reči) 

• enunciátor je podľa jeho názoru priamy tvorca výpovede pri nepriamej reči 

• ko-enunciátor (spolutvorca výpovede) 

Vzhľadom na rozdielne vymedzenie terminologického aparátu vo viacerých teóriách, bu-

deme v našej práci používať len dva základné termíny – lokútor ako priamy tvorca výpovede 

(zhodný s hovoriacim subjektom) a enunciátor ako nepriamy tvorca výpovede. 

Za najvýstižnejšiu charakteristiku vzťahu medzi lokútorom a enunciátorom považujeme 

práve jeho zadefinovanie v Ducrotovej a Ascombrovej teórii (1983, s. 174, vl. preklad): „Keď 

lokútor L produkuje výpoveď (énoncé – pozn. autora) E..., dáva do obehu jedného alebo via-

cerých enunciátorov... Lokútor k nim môže zaujať dvojaký postoj: 

• identifikuje sa s nimi (3) 
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(3) Frajerova matka má pocit, že je zahnaná do kúta. 

[V tomto prípade sa lokútor stotožňuje s enunciátorom a sám preberá zodpovednosť za 

asertorické (skutočné, reálne) poňatie deja a celé mentálne spracovanie o deji z hľadiska lokú-

tora je poňaté ako asertorické.] 

• dištancuje sa od nich tak, že ich stotožní s osobou, od ktorej sa takisto dištancuje (presnej-

šie sa od nej dištancuje ako priamy tvorca výpovede – lokútor), zároveň však táto osoba 

nemusí byť vo výpovedi explicitne určená (4).“ 

(4) Frajerova matka má vraj pocit, že je zahnaná do kúta. 

Na rozdiel od výpovede 3, ktorej asertorickosť je vyjadrená indikatívom a nie je obmedze-

ná žiadnym modalizátorom (partikula vraj), ako je to v príklade 4. Lokútor sa teda úplne ne-

stotožňuje s predstavou o priebehu deja vo výpovedi a od enunciátora si zachováva istý od-

stup. Tak je aj asertorickosť deja (vyjadrená cez enunciátora) oslabená z pozície lokútora, 

resp. priameho tvorcu výpovede. Podobne by sme mohli analyzovať aj výpovede: 

(5) Okamžitú smrť fašistického vodcu nespôsobila strela do hlavy. 

(6) Na základe krvných stôp komisia usúdila, že okamžitú smrť fašistického vodcu nespôsobila strela do 

hlavy. 

Lokútor v oboch výpovediach implikuje dve stanoviská čiže dvoch enunciátorov. 

O asertorickosti z jeho pohľadu však možno hovoriť len v prvom prípade (5), pretože sa 

s enunciátorom stotožňuje (identifikuje sa s ním) a lokútor sám je zároveň schopný prebrať 

zodpovednosť za asertorické poňatie predstavy o deji vyjadreného predikátom nespôsobila. 

 

3. POLYFONICKÁ TEÓRIA VERZUS TRADIČNÉ CHÁPANIE POSTOJOVEJ MO-

DALITY 

„Postoje chápeme jako specifický druh predikátů (ve smyslu sémantickém). Jedním z jejich participantů v 

roli nositele nebo proživatele daného postoje je vždy mluvčí dané výpovědi. Druhým participantem těchto 

postojových predikátů je propoziční obsah, k němuž mluvčí postoj zaujímá.“ (Grepl – Karlík, 1989, s. 83) 

Polyfonická teória pracuje na rozdiel od tradičnej s tromi pojmami (lokútor – enunciátor – 

mimojazyková skutočnosť). Aplikácia subjektívnych modálnych a emocionálnych postojov 

hovoriaceho sa vždy viaže len smerom k vzťahu hovoriaci → mimojazyková skutočnosť 
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(propozičný obsah), a teda neodoráža komplexnosť polyfonickej teórie vo vzťahu lokútor 

(L)→ enunciátor (E) → mimojazyková skutočnosť (MS). 

 

Obrázok 1 

 

V tradičnom chápaní nedochádza k diferenciácii pojmov enunciátor a lokútor, v oboch prí-

padoch ide o vyjadrenie postoja hovoriaceho k mimojazykovej skutočnosti. Grepl – Karlík 

(1989) hovoria o týchto typoch postojov: 

• postoje istotnej modality (s jednotlivými základnými stupňami istoty) 

• preferenčné postoje 

• evaluatívne postoje 

• eticky hodnotiace postoje 

• emocionálne hodnotiace postoje 

• postoje výsostne emocionálneho charakteru 

• postoj uistenia (špecifický smerom k adresátovi výpovede) 

 

Obrázok 2 
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Koncepcia polyfonickej teórie prináša obohatenie o vzťahy a postoje z pozície lokútora 

k enunciátorovi a prostredníctvom neho aj k výpovedi o mimojazykovej skutočnosti. Lokútor 

k nej zaujíma postoj: 

• nekomentátora, t. j. len reprodukuje výpoveď enunciátora  

A potom mi povedal: „Potrebujem nejaké peniaze.“ 

• komentátora, t. j. k reprodukovanej enunciátorovej výpovedi zaujíma istý postoj z hľadiska 

istoty: 

(+) pozitívny 

Teraz už poznal väčšinu príbehu — a bol si istý, že Hilliard pozná zvyšok. 

(–) negatívny 

...no nevedel mi povedať, či usporiadanie šampionátu bude v Taliansku, alebo Slovensku. 

(?) pochybnosť 

Aj Stanislav Bartoš si asi povedal, že po budúcich voľbách už nemá miesto v NR. 

 

4. MOŽNOSTI PREJAVU POLYFONICKOSTI V DISKURZE 

Rozmanitosť prejavov polyfonickosti, ktorú možno pozorovať v jednotlivých výpovediach, 

závisí v prevažnej miere od lingvistických a pragmatických faktorov, ktoré sú viac menej vo 

veľmi úzkom vzťahu. 

Polyfonickosť výpovede (ako jej invariantná vlastnosť) je závislá od: 

4.1 stupňa zaangažovania enunciátora do formálnej stránky výpovede 

4.2 vzťahu medzi lokútorom a explicitným enunciátormi 

4.3 prítomnosti explicitných enunciátorov vo výpovedi 

4.4 funkcie prehovoru 

 

4.1 Stupeň zaangažovania enunciátora do formálnej stránky výpovede 

Miera začlenenia jazykového prvku vyjadrujúceho každého enunciátora je do značnej mie-

ry rôzna. V prípade priamej reči, resp. priameho prenosu výpovede cez reálny hovoriaci sub-

jekt (sujet parlant), je lokútor (v tomto prípade ten, kto tvorí výpoveď) vyjadrený explicitne 
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a jeho prehovor je považovaný za jednoduchú zmienku – reprodukciu (fr. mention – spome-

nutie, zmienka). 

(7) Mongolský minister vyhlásil: „Moja krajina sa teraz pripravuje na nadviazanie priamej spolupráce 

s ruskými vojenskými oblasťami...“ 

Do vetnej syntaxe priamy tvorca výpovede (sujet parlant) či hovoriaci subjekt je včlenený 

minimálne, pretože aj na formálnej úrovni sa v tomto prípade prejavuje enunciačná autonóm-

nosť lokútora (ako hovoriaceho) – je nekomentátorom k mimojazykovej skutočnosti výpove-

de. Na rozdiel od reprodukcie v prípade predpokladu (fr. présupposition) – (8a) je integrácia 

lokútora do vetnej skladby maximálna (8b), to znamená, že enunciátor sa tu implicitne vyjad-

ruje, je stotožnený s lokútorom, ktorý je priamo zodpovedný za asertorickosť deja. 

(8a) príprava na nadviazanie priamej spolupráce s ruskými vojenskými oblasťami 

(8b) Krajina sa teraz pripravuje na nadviazanie priamej spolupráce s ruskými vojenskými oblasťami... 

Stupeň začlenenia enunciátora sa nemusí prejaviť len vo formálnej stránke výpovede, čiže 

syntakticky, ale aj istým typom konektora. Na pragmalingvistickej rovine pracujeme s termí-

nom pragmatický konektor. Lokútor, priamy tvorca textu 

(9) Zaiste, ale mongolský minister sa môže mýliť. 

sa s enunciátorom, čiže v prípade priamej reči z výpovede s ministrom (7), nestotožňuje, 

(7) Mongolský minister vyhlásil: „Moja krajina sa teraz pripravuje na nadviazanie priamej spolupráce 

s ruskými vojenskými oblasťami...“ 

ale formálne nie je táto dištancia vyjadrená tak, ako v prípade priamej reči (7). Ide o to, že 

na asertorické poňatie deja vyjadreného prostredníctvom enunciátora, s ktorým sa lokútor sto-

tožní vo výpovedi (8b), nadväzuje pomocou konektora, ktorým sa vo výpovedi (9) lokútor od 

enunciátora dištancuje. 

(8b) Krajina sa teraz pripravuje na nadviazanie priamej spolupráce s ruskými vojenskými oblasťami... 

 

4.2 Vzťah medzi lokútorom a explicitným enunciátormi 

Základným vyjadrením tohto vzťahu je podľa Ducrota miera zaangažovania sa (fr. le de-

gré d’adhésion) lokútora k jednotlivým explicitným enunciátorom výpovede. Lokútor vyjadrí 
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najčastejšie svoj postoj k jednotlivým nepriamym tvorcom výpovede čiže enunciátorom nie-

len pomocou ich formálneho vyčlenenia v rámci priamej reči, ale aj pomocou iných pro-

striedkov. Najmarkantnejšie by sme to mohli demonštrovať v prípade prípustkových kom-

plexných viet, keď sa lokútor do istej miery stotožnení s enunciátorom, ale v druhej časti ho 

obmedzí. 

(10) Áno, krajina sa pripravuje, ale bude to skutočne stačiť? 

 

4.3 Prítomnosť explicitných enunciátorov vo výpovedi 

Všetky prípady, ktoré sa stali predmetom doterajšej analýzy, poukazujú na najčastejšiu rep-

rodukciu výpovedí enunciátorov, ktorí sú v diskurze explicitne alebo implicitne vyjadrení vo 

forme 3. osoby. Ide v podstate o najčastejší spôsob, keď lokútor priamo prenáša informácie 

enunicátorov, ku ktorým (ne)zaujíma istý postoj, čo tvorí základ polyfonickej koncepcie. 

V rámci diskurzu však možno enunciátora priradiť aj k 2. osobe, teda k adresátovi výpovede. 

E. Roulet zavádza pre tento prípad pojem diafónie. Tu zohráva veľmi dôležitú aj širší kontext 

celej výpovede. 

(11) ... záležitosti, o ktorých hovoríte vo vašich straníckych novinách Pravda Žirinovskogo, sú delikátne. 

V tomto prípade ide o explicitné diafonické vyjadrenie priamym tvorcom výpovede pova-

žované za efektívne, keďže on nepreberá žiadnu zodpovednosť za asertorické vyjadrenie deja. 

Ďalším typom je tzv. potenciálna (možná) diafónia, to znamená, že lokútor len predpokladá 

možnú reakciu komunikačného partnera v 2. osobe. 

(12) Vravíte, že sme podcenili centre vo vlastnej šestnátke, ale ak by Faktor premenil šancu... 

Zaujímavým prípadom je výpoveď, ktorú sme analyzovali v súvislosti s prípadom nefor-

málneho vyčlenenia lokútora od enunciátora pomocou pragmatického konektora. 

(9) Zaiste, ale mongolský minister sa môže mýliť. 

Podľa kontextu ide o implicitné diafonické vyjadrenie s demarkatívno-evaluatívnou časti-

cou zaiste, ktorá nadväzuje na predchádzajúci kontext. Bez neho by sme mohli tento diskurz 

vnímať ako potenciálnu diafóniu, resp. ako skutočnú v prípade nadväznosti na výpoveď (7). 
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4.4 Funkcia prehovoru 

Celý prehovor a všetky názory vyjadrené enunicátormi, ktoré do výpovede zahŕňa lokútor 

(komentátora, ale aj nekomentátor), zohrávajú rozmanité úlohy v súvislosti s daným kontex-

tom. Pri analýze funkcie výpovede z polyfonického hľadiska budeme rozlišovať použitie 

enunciátora práve ako elementu, ktorý využije lokútor na vlastné komunikačné ciele. 

(13) V predpovedi počasia hlásia do utorka 23 až 25 stupňov, zamračené, zrážky – ... 

(13a) ... preložme ten piknik až na budúci týždeň. 

(13b) ... v televízii sú stále veľmi skeptickí. 

V prvom prípade (13a) lokútor použil enunciátora ako externý argument, vzal ho do úva-

hy a následne ho uplatnil v prospech vlastnej argumentácie. Do istej miery sa s ním stotožnil, 

aj keď za istým účelom. Avšak v druhej výpovedi (13b) sa enunciátor ako polyfonický seg-

ment stáva témou nasledujúcej výpovede lokútora. Ten sa s ním nestotožňuje. Okrem argu-

mentácie či tematizácie pri 3. osobe možno o funkciách prehovoru hovoriť aj pri diafónii, 

o ktorej už bola reč. 

(14) Zaiste bude pekne, ale ja mám prácu. 

(15) Vravíte, že počasie sa zlepší, no tak poďme na piknik zajtra. 

V ďalšej výpovedi (14) vyjadruje lokútor aj názor adresáta, ale zároveň argumentáciu 

ihneď limituje svojím stanoviskom. Diafonický segment v poslednom prípade (15) používa 

naopak ako kladný argument k svojmu vlastnému prehovoru. 

 

5. POLYFONICKÁ TEÓRIA A PREDSTAVA O NEASERTORICKOM DEJI 

Pri aplikácii polyfonickej teórie budeme za základné východisko pokladať fakt, že keďže 

lokútor pri produkcii svojej výpovede implikuje viacerých enunciátorov, môže on sám vnímať 

dej, proces či stav vyjadrený verbom ako asertorický (skutočný) alebo neasertorický. Jeho 

vnímanie však nemusí byť totožné s explicitným enunciátorom vo výpovedi. Keďže francúz-

ština a slovenčina sú typologicky odlišné jazyky, majú teda na vyjadrenie kategórie modus 

verbi odlišné sústavy. Vo francúzštine ide o štvorčlennú sústavu – indikatív, imperatív, kondi-

cionál a subjunktív (konjunktív), v slovenčine o sústavu ternárnu – indikatív, imperatív, kon-

dicionál. Primárnym cieľom aplikácie polyfonickej teórie bude v ďalšom výskume konfronto-

vať dva odlišné jazykové systémy, ktoré disponujú rôznymi výrazovými prostriedkami na vy-

jadrenie asertorickosti a neasertorickosti deja v rovine textu. 
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