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Topológia deja v registri aspekt – tempus – modus 
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Abstrakt 
Príspevok je pokusom o vnímanie dynamického príznaku predmetu cez prizmu topológie de-
ja. Týmto pojmom sa označuje komplex časových, modálnych a rezultatívnych sém a jeho 
podstata spočíva vo vzájomnej korelácii jednotlivých kategórií (dokonavý vid v konflikte 
s vyjadrením skutočného a reálneho deja, prítomným dejom a prítomným časom – present 
tense/present time). Konkrétny slovesný tvar je ako súhrn aktuálnych sém superpozíciou 
všetkých potenciálnych možností, ktoré je sloveso z hľadiska kategoriálnych významov 
schopné v rámci paradigmy vyjadriť. Takýmto vnímaním vzťahov medzi kategóriami tempus 
– aspekt – modus P. Žigo posúva problematiku koexistencie sém do roviny vedeckej metafo-
ry, odpútava ich od klasického cyklického vnímania času a preferuje komunikačné hľadisko 
ich interpretácie. 
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Podstatou nášho príspevku je pokus o vnímanie dynamického príznaku pred-

metu cez prizmu viacerých kategórií, ktoré tvoria významový komplex časových, 
modálnych a rezultatívnych sém v rámci komunikácie. Jedným z motívov na takýto 
prístup interpretácie slovesných kategoriálnych významov je potenciálny súhrn 
možností, ktoré sa z gramatického aj významového hľadiska buď vylučujú, alebo 
sa vzájomne dopĺňajú. Tieto potenciálne možnosti vstupujú do vzťahov, ktoré ma-
jú systémový charakter. Odhaľuje sa tu „akoby“ nová kategória, ktorú B. Tošovič 
(1998, s. 32) nazval slovesný kategoriál. V rámci neho budeme v našom príspevku 
vychádzať zo základného temporálneho vzťahu môj dej a váš dej, moja doba 
a vaša doba a budeme ho sledovať v závislosti od relácie skutočnej doby deja 
a výpovedného aktu. Východiskom tohto vzťahu je vyjadrenie relácie vtedy (t. j. 
v minulosti aj v budúcnosti) a teraz, ktorý možno jazykovými prostriedkami – mor-
fologickými, syntaktickými aj lexikálnymi – rozťahovať a zmršťovať podľa komuni-
kačného zámeru v dimenziách určitosti aj neurčitosti. Ide tu o mieru analógie, zá-
sluhou ktorej sa dej ako predmet komunikačného aktu môže stať fikciou v čase, 
superpozíciou komunikácie a zároveň aj konkrétnou konfiguráciou v určitom oka-
mihu. Takéto mnohodimenziálne vnímanie času v jazyku a prostredníctvom jazyka 
je neohraničenou perspektívou hľadania jeho ďalších štruktúrotvorných, kognitív-
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nych a komunikačných funkcií aj napriek tomu, že gramatická kategória času bude 
ešte dlho prekonávať snahy o jej interpretáciu v dimenziách klasických vied. Aj 
preto, že je neoddeliteľná od ostatných prvkov kategoriálneho systému, s ktorými 
je v interakcii a v neoddeliteľných väzbách. Tieto väzby sú prostriedkom na vyjad-
rovanie aj takých vlastností, ktorými sa zo semiotického hľadiska charakterizuje 
priebeh, trvanie, resp. uzavretosť deja v čase a možno ich rozdeliť na kvalitatívne 
(metrické) a kvantitatívne (topologické). Kvantitatívna stránka hodnotenia deja je 
spätá s metrickými vlastnosťami, ktoré sa z obsahového hľadiska orientujú na trva-
nie v čase. Takýmito vlastnosťami je homogénnosť, ktorá vyjadruje invariantnosť 
zákonov fyziky voči grupe translácií času, a izotropnosť, ktorou sa vyjadruje inva-
riantnosť zákonov voči inverzii času. Topologickými vlastnosťami sa vyjadruje 
vzťah medzi dobou komunikačného aktu a realizácie dobou deja. Sú to tieto vlast-
nosti: usporiadanosť (odráža postupnosť dejov na časovej osi), jednosmernosť (vy-
jadruje ireverzibilnosť procesov, ich plynutie v orientácii od nekonečna (neohrani-
čenosti) v minulosti do nekonečna (neohraničenosti) v budúcnosti; táto vlastnosť 
spôsobuje „ilúziu“ plynutia času a kvantita dejov spôsobuje aj „prchavosť“, t. j. 
zánik nepodstatných, sčasti aj podstatných udalostí vo vedomí či pamäti), spojitosť 
(v plynutí času neexistuje „prestávka“, „prázdne miesto“, okamih, v ktorom by sa 
neuskutočnil žiaden dej), jednorozmernosť (v porovnaní s dvojrozmernou plochou 
a trojrozmerným priestorom je klasické ponímanie času jednorozmerné) 
a nekonečnosť; predpokladaná začiatočná hranica času v pradávnej minulosti sa 
označuje pojmom singularita. S ohľadom na povahu predmet výskumu, jazyk, nie 
všetky z uvedených vlastností majú pre jazykovedný výskum zmysel, preto sa pri 
charakteristike jednotlivých významových skupín slovies pokúsime o aplikáciu 
modelu, ktorý vyplýva z potreby korigovať v jazykovedných výskumoch vlastnosti 
času na taký stupeň, ktorý rešpektuje nielen povahu jazykového času, ale bude 
vyhovovať komplexnému opisu relevantných dištinktívnych vlastností v širšom vo 
vzťahu aspekt – tempus – modus (pozri P. Žigo, 2010, s. 169).  

Topológia deja, cez prizmu ktorej sa snažíme preniknúť do väzieb aspekt – 
tempus – modus, nás privádza k potrebe rozvinúť základné konštatovanie 
z klasickej slovakistickej lingvistickej práce, v ktorej sa aspekt stavia do vzťahu 
s intenciou. Pojmom topológia pomenúvame v našom príspevku komplex časo-
vých, modálnych a rezultatívnych sém a podstata tohto pojmu spočíva vo vzájom-
nej korelácii jednotlivých kategórií (dokonavý vid v konflikte s vyjadrením skutoč-
ného a reálneho deja, prítomným dejom a prítomným časom – present ten-
se/present time). Konkrétny slovesný tvar je ako súhrn aktuálnych sém superpozí-
ciou všetkých potenciálnych možností, ktoré je sloveso z hľadiska kategoriálnych 
významov schopné v rámci paradigmy vyjadriť. Ako východisko možno takéhoto 
prístupu možno použiť definíciu aspoektu z klasickej slovakisickej práce: „V porov-
naní s lexikálno-gramatickou kategóriou slovesnej intencie vid sa týka len samot-
ného deja, je jeho pravidelným vybavením (rámcovaním), no nezasahujúcim veci, 
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na ktoré je dej viazaný (nositeľ a predmet) – naproti tomu intencia sa týka i zvia-
zanosti deja s vecami, ktoré majú na ňom účasť“ (Morfológia slovenského jazyka, 
1966, s. 412). Štruktúra vyjadrovania jednotlivých vlastností topológie deja – 
kombinačné reťazce usporiadanosti, spojitosti, temporálnej ohraničenosti, aspek-
tuálnej ohraničenosti a rezultatívnosti – indikujú v nadväznosti na poznatky 
o rámcovaní deja potrebu vnímať aspekt ako súhrn sém, ktoré sa pri každom slo-
vese (bez ohľadu na to, či patrí do triedy imperfektív tantum, perfektív tantum 
alebo slovies tvoriacich vidové dvojice) prejavujú ich prítomnosťou/neprítom-
nosťou rovnako, ako sa z iného pohľadu jednotlivým významom slovies pripisuje 
ich valenčná hodnota. Dokazujú to príklady typu Ľudské telo sa skladá z buniek. 
Práve sem idú (prézent imperfektív) s odlišnou sémou rezultatívnosti ako z aspek-
tologického hľadiska, ale zároveň aj ako prvok spájajúci túto kategóriu so sémanti-
kou slovesa a jeho valenčným potenciálom. Z nich ako dištinktívne prvky topológie 
deja prejavujú tieto jeho vlastnosti: usporiadanosť, spojitosť, temporálnu ohrani-
čenosť, aspektuálnu ohraničenosť a rezultatívnosť. K potrebe interpretovať výz-
namový komplex časových, modálnych a rezultatívnych sém sme dospeli postup-
ným spracúvaním temporálnych a apektuálnych problémov v spolupráci s M. So-
kolovou1, ktorá nás na základe klasifikácie slovies podľa aspektuálych významov 
požiadala o identifikáciu ich vlastností vo vzťahu ku kategórii času a spôsobu. Sú-
hrn týchto vlastností uvádzame v prehľadovej tabuľke ako spomenuté kombinač-
né reťazce, vyjadrujúce v rámci jednotlivých významových skupín slovies špecifiku 
ich topológie2.  

 
IT U

3
 S O

t
 O

a
 R  

neaktuálny prézent  
auxiliárnych verb 

≡ ≡ ≡ ― ≡ Dokladom starostlivosti o 
zdravie je rozšírenie nem-
ocnice 

préteritum auxiliárnych verb ≡ ≡ ≡ ― ≡ Bolo vidno, že problematike 
sa rozumie. 

futúrum auxiliárnych verb ≡ ≡ ≡ ― ≡ Bude môcť pojať pacientov, 

kondicionál prézenta  
auxiliárnych verb 

≡ ≡ ≡ ― ≡ Ty by si nemusela robiť. 

kondicionál préterita  
auxiliárnych verb 

≡ ≡ ≡ ― ≡ Japonci by boli bývali 
nadšení = neboli nadšení. 

neaktuálny prézent 
statických verb 

― + ― ― + Ľudské telo sa skladá 
z buniek. 

préteritum statických verb + + +)
4
 ― ― Dlhé roky spolu susedili. 

                                                           
1 Sokolová, Miloslava, Žigo, Pavol: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine. Bratislava 2014. 320 s. 
2 IT = imperfektíva tantum, PT = perfektíva tantum, VD = vidové dvojice 
3 U = usporiadanosť, S = spojitosť, Ot temporálna ohraničenosť , Oa = aspektuálna ohraničenosť, R = rezultatív-

nosť 
4  Zátvorky v tabuľke vyjadrujú obmedzenosť konkrétnej vlastnosti; ľavá zátvorka vyjadruje obmedzenie vlast-

nosti v minulosti, pravá zátvorka obmedzenie v perspektíve, t. j. v budúcnosti. Znakom totožnosti sa v triede 
auxiliárnych slovies vyjadruje skutočnosť, že konkrétna vlastnosť závisí od povahy plnovýznamového slovesa. 
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futúrum statických verb + + (+ ― ― Bude patriť medzi elitu. 

kondicionál prézenta 
statických verb 

+ + (+ ― ― Radi by sme sa nachádzali 
na iných priečkach. 

kondicionál préterita 
statických verb 

+ + (+) ― ― „Nie“ by bolo obsahovalo 
vedenie obrazu do iných 
súvislostí. 

neaktuálny prézent  
frekventatív 

― ― + ― + Celý deň sedáva. 

préteritum frekventatív + ― + ― ― Jedával (so mnou. 

futúrum frekventatív + ― + ― ― Budete po ňu chodievať 
každé ráno. 

kondicionál prézenta  
frekventatív 

+ ― + ― ― Rada by som častejšie cho-
dievala na plesy. 

kondicionál préterita  
frekventatív 

+ ― + ― ― Keby som bol brával dobré 
kone porazených súperov... 

aktuálny prézent procesuál-
nych IT 

― + ― ― + Cnie sa mi po tebe. 

préteritum procesuálnych IT + + + ― ― Cnelo sa mu za domovom. 

futúrum procesuálnych IT + + (+ ― ― Bude pršať, snežiť. 

kondicionál prézenta pro-
cesuálnych IT 

+ + (+ ― ― Čo by sa dialo, keby deti 
rástli. 

kondicionál préterita pro-
cesuálnych IT 

+ + +) ― ― Nepamätá si, že by niekedy 
bola rástla mesiac po 
odštartovaní. 

aktuálny prézent pohybových 
IT 

― + ― ― ― Práve sem idú.* 

préteritum pohybových IT + + +) ― ― Išla som na kurt. 

futúrum indeterminatívnych 
IT 

+ ― (+ ― ― Prikážu behať po hore, 
budem behať. 

analytické futúrum determi-
natívnych  

+ + (+ ― ― Rozhodnutie, či bude 
lietadlo letieť, je výlučne na 
kapitánovi. 

syntetické futúrum determi-
natívnych  

+ + (+ ― ― Poletím v sobotu ráno 
o deviatej. 

kondicionál prézenta pohy-
bových IT 

+ + (+ ― ― Rozkázal, aby šiel 
s Adamom. 

kondicionál préterita pohy-
bových IT 

+ + (+) ― ― Boli by ste išli proti nám. 

aktuálny prézent akčných IT ― + ― ― + Počujem ho, ako chrápe. 

neaktuálny prézent akčných 
IT 

― + ― ― + Chlapec ráčkuje. 

préteritum akčných IT + + +) ― ― Pes ho sledoval. dej je 
kvázispojitý 

futúrum akčných  + + (+ ― ― Piaty bude rybárčiť 

kondicionál prézenta akčných  + + (+) ― ― Iba by politikárčili. 

kondicionál préterita akčných  + + +) ― ― Poprel, že by bol 
s prezidentom hovoril. 
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PT U S O
t
 O

a
 R  

perfektum absolútne + + + + + Pred 14 rokmi narodil sa im 
syn Štefan 

perfektum relatívne + + + + + Keď dozneli, sudca dočítal, 
zvinul papier, z ktorého 
čítal rozsudok vojenského 
súdu, a poodstúpil od 
popraviska. 

pluskvamperfektum + + + + + Ale bol sa narodil z katolí-
ckych rodičov, vo svojom 
mužskom veku prestúpil na 
evanjelickú vieru a teraz 
pod účinkom reči a naho-
várania Pázmánovho sa 
zasa klonil ku katolicizmu. 

pluskvamperfektum + + + + + Keď už takto všetko bol 
popratal, tu sa poobzeral, či 
ešte dakde dačo z tej krvi 
neostalo. 

futúrum  + + (+ + ― Dieťatko sa narodí v januári. 

 ― + (+) + + Ročne sa v osade narodí asi 
250 detí, možno viac. 

imperatív + + (+ + ― Pozbierajme jantár a zmiz-
nime odtiaľto. 

kondicionál prézenta  + + (+ + ― Poviem chlapcom, aby ho 
(auto) trochu preleštili. 

 + + (+ + ― Tá moja neopustí, nezaváha, 
neuhasí oheň na ohnisku, 
hoci by ma sklamalo 
a zradilo všetko, čomu som 
dôveroval. 

kondicionál préterita  + + (+) + ― Akoby sa bol znovu narodil! 

 + + +) + ― Keby sme boli podišli k 
plotu, mohli sme ho celkom 
zreteľne vidieť. 

rezultatívum + + + + + Odvčera je odcestovaný. 

 + + +) + + Keď som prišiel zo školy, 
jedlo som mal nachystané 
v stajni (= jedlo mi už boli 
nachystali). 

 

VD U S O
t
 O

a
 R  

aktuálny prézent IF ― + ― ― ― Viete, čo práve teraz robia 
vaše deti? 

aktuálny prézent IF s 
relatívnym významom 

 +  ― (+) Počujem, ako sa mi v tejto 
chvíli prihovára slovami: 
Neboj sa! 
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neaktuálny prézent IF (om-
nitemporálny význam) 

(+) + ― ― + Slovo robí chlapa. 

préteritum IF + + +) ― ― Čo si tam robil? 

antepréteritum IF + + +) ― ― Naposledy pred dvoma 
rokmi som sa stretol s pani 
kráľovnou, ako som bol 
spomínal, vtedy, keď nás 
odmenila tým zlatým 
prasiatkom. 

analytické futúrum IF + + (+ ― ― Kedy a ako sa bude robiť 
sanácia budovy fabriky? 

kondicionál prézenta IF + + (+ ― ― ... hoci by nerobili celkom 
nič, bulvár si niečo nájde. 

kondicionál IF préterita + + +) ― ― Neviem, čo by som bol 
robil, keby som ťa nebol 
spoznal. 

imperatív IF + + (+ ― ― Nerob to! 

rezultatívum PF + + +) + + Ide tu, ako už bolo poveda-
né, o faktory ovplyvňujúce 
rozsah vnútorného dopytu. 

rezultatívum PF so sponou v 
prézente 

+ + + ― + Guláš je už uvarený. 

rezultatívum PF + + (+ + + Obchod zostane zatvorený 
(do konca mesiaca). 

perfektum PF + + +) + + Zobudil som sa o šiestej. 

pluskvamperfektum PF + + +) + + Ako som už bol spomenul, 
prevaha Ameriky bude 
pokračovať, no v 
skutočnosti sa prav-
depodobne rozšíri. 

syntetické futúrum PF + + (+ + ― Sľubujem, že spravím 
všetko, aby som si získal ich 
dôveru. 

imperatív PF + + (+ + ― Napíš to! 

kondicionál prézenta PF + + + + ― Osly a poníky sa však mali u 
nej ani prasce v žite, ako že 
je Boh nado mnou, hoci by 
urobila dobrý skutok, keby 
ich dala utratiť, 

kondicionál préterita PF + + +) + ― Keby bol chcel, bol by to 
priviezol. 

 
* Predpokladá sa, že ďalej nepôjdu.  
** Ak nie je dej limitovaný lexikálne (okrem, mimo...); lexikálne podporovaná vždy, zakaždým, neustále, ročne. 
Pri frekventatívach a iteratívach sa zriekame temporálnej usporiadanosti, pretože ide o jej osciláciu. 
Rezultatívnosť vnímame ako dôsledok neprítomnosti osoby, po ktorej sa cnie. 

 
Ak sa v rámci našej problematiky niektorá vlastnosť konkrétnou konštrukciou 

nevyjadruje, neznamená to, že by sa topológia deja narúšala. Všetky jej relevantné 



Topológia deja v registri aspekt – tempus – modus 

 
70 

prvky sú v čase komunikácie vo vedomí prítomné, niektoré z nich sa vnímajú im-
plicitne, niektoré sa z hľadiska komunikačného zámeru dostávajú do subjektivizo-
vanej dominantnej pozície. Náš pohľad na vzťah kategórií aspekt – tempus – mo-
dus akoby konkretizoval teoretický postulát L. Smolina o tom, že celý systém vzťa-
hov tvoriacich čas a priestor treba interpretovať ako jednu dynamickú entitu bez 
toho, aby sme ju akokoľvek fixovali (pozri Smolin, L., 2003, s. 174). Americký teo-
retický fyzik vyslovil poznatky, ktoré boli jazykovedcom aj predtým blízke z teórie 
komunikačných aktov. Ich oporou – ako je známe – nie je moment výpovede, ale 
doba komunikácie ako obsažná, hutná celostná a koncízna časová syntéza, obsa-
hujúca minulosť a nachádzajúca sa na priesečníku od uskutočneného k uskutoč-
ňovanému (porovnaj korešpondenciu výrokov L. Smolina 2003, s. 174 a E. Pauli-
nyho, 1949, s. 345). 

Vyjadrovanie topológie deja jednotlivými časovými stupňami na úrovni morfo-
lógie a súvetnými typmi na syntaktickej úrovni je snahou o hlbšie poznanie jednot-
livých prvkov kategoriálneho systému. Táto snaha po poznaní môže presahovať 
hranice špeciálnej vedy a z metodologického hľadiska je takýto postup aj žiaduci, 
pretože umožňuje presvedčivejší pohľad od špeciálnych vied k zovšeobecňovaniu, 
od mikrosveta k makrosvetu. Potešujúci poznatok predpokladal bez všeobecnoja-
zykovedných vedomostí L. Smolin vyslovením potreby interpretovať čas kombiná-
ciou jeho klasickej atributívnej (relačnej) podstaty a substanciálnej podstaty (čas 
v mechanike, fyzike a matematike), t. j. ako fenomén, ktorý sa vo vedomí odráža 
svojou spojitou, neohraničene deliteľnou a absolútnou povahou (Smolin, L., o. c., 
s. 181). Nami uvedená doba komunikácie ako obsažná, hutná celostná a koncízna 
časová syntéza v pozícii od uskutočneného k uskutočňovanému dokazuje, že vy-
jadrovanie času v konkrétnych podmienkach môže meniť svoju podstatu. Takými-
to konkrétnymi podmienkami môže byť komunikačný zámer, aktualizácia predme-
tu komunikácie, metrika pretrvávania uskutočneného a jej prienik do metriky 
uskutočňovaného (aj omintemporálne vety), predpokladaného uskutočneného či 
očakávaného (Krupa, V., 1980, s. 82 a n.). 

Meniaca sa povaha topológie deja potvrdzuje jeho deiktickú či metaforickú 
podstatu, relatívnu povahu a poukazuje na možnosť vyjadriť komunikáciou obsah, 
ktorého iluzórna podstata vyplýva zo superpozície. Podstatou tohto pojmu je sku-
točnosť, že konkrétny stav sa skladá zo všetkých informácií potrebných na úplný 
opis systému v danom čase. Uplatnenie princípu superpozície v jazykovednom 
bádaní, pri charakteristike vzťahu tempus – aspekt – modus, je neprotirečivé už 
preto, že nielen jednotlivé jazykové roviny, ale jednotlivé kategórie navzájom ko-
relujú (zmeny v hláskosloví sa prejavia v nielen na úrovni fonológie a morfonoló-
gie, ale v tvarotvorných, odvodzovacích, tematických morfémach; dokonavý vid 
sa napr. dostáva do konfliktu s vyjadrením skutočného a reálneho deja, t. j. deja 
v prítomnom čase). O úplnej paradigme slovies súčasnej spisovnej slovenčiny 
možno konštatovať, že sa vyznačuje vysokým stupňom transparentnosti. Funkčný 
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prístup z hľadiska komunikačného zámeru umožňuje využiť odlišné vnímanie vzťa-
hu medzi dobou deja a dobou komunikačného aktu. Vnímanie kategórie času sa 
tak pokúšame posunúť za hranice vedeckej metafory a odpútať sa od klasického 
cyklického vnímania času (meranie času rotáciou Zeme okolo vlastnej osi, resp. 
v iných intervaloch aj okolo Slnka). Spomenutým prienikom do sféry vedeckej me-
tafory by sme radi posilnili presvedčenie o tom, že vedecká metafora nie je opa-
kom racionálneho zmocňovania sa reality (pozri V. Krupa, 1990, s. 30 a n.), ale že 
si vnímaním súhrnu sém v slovesných tvaroch cez prizmu slovesného kategoriálu 
uvedomíme tú zložku deja, ktorá je dominantou informácie, prenášanej komuni-
kantmi. Inými slovami – ide o dominujúcu topológiu deja, ktorý je v komunikačnej 
superpozícii... 
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Resumé 
Topology of action in the register of aspect-tempus-mode 

The paper is an attempt at perceiving the dynamic symptom of an object through aprism 
of topology of action, i.e. a summary of several categories that make up the semantic 
complex of temporal, modal and resultative semes. The author’s view is based on the 
basic temporal relationship my action and your action, my time and your time, one which 
depends on the relation between the real time of action and the speech act. 
Characterizing the relation aspect – tempus – mode he uses the term superposition, the 
nature of which lies in the fact that individual categories correlate with each other (final 
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aspect in conflict with expressing of real action, present action and present tense). In his 
treatment of the categories aspect – tempus – mode, the author shifts to the level of 
scientific metaphor, releases them from the classic cyclic perception of time and prefers 
their communicative interpretation. 




