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Praha

Hele ho

V rùzných jazycích existují odlišné zpùsoby a kontaktové prostøedky, jak
upoutat pozornost úèastníka komunikace, jak se na nìho obrátit, jak jej vyz-
vat, aby se kupø. podíval na urèitý denotát apod.

Napøíklad ve francouzštinì se ve významu podívej (se), koukni (se) èasto
uûívá rozkazovacího zpùsobu slovesa drûet (tenir), tedy konkrétnì tiens!, te-

nez!, èili doslova ‘dr�!’, ‘dr�te!’.
Zejména v bìûnì mluvené èeštinì je velmi frekventované ono povìstné

hele (vèetnì nechvalnì známého spojení hele, vole), heleïte (popø. ještì další
varianty jako helejte se), kterých se v komunikaci nezøídka uûívá ve funkci
kontaktového výrazu v kombinaci s dalším slovesem vyjadøujícím vizuální
percepci: Hele, vidíš ten vysokej dùm? Hele, podívej se na tu krásnou kytku!

Hele, koukej na toho kluka! atd. , mohou však figurovat i samostatnì: Hele

toho mizeru...aj.
V bìûném hovoru èasto uûívaný morfém hle!, kombinovaný mnohdy

s ukazovacími zájmeny (tenhle, tamhleten aj.) a pøíslovci (tuhle, tadyhle

apod.), vznikl, jak známo, deformací imperativu slovesa hledìt (hleï, hleï-

me, hleïte). Vlastní rozkazovací zpùsob zmiòovaného slovesa je dnes ménì
èastý, frekventované je snad jen spojení hledìt si svého (hleï si svého!).
Specifické je jeho uûití v povelech typu Pøímo hleï! Klesající tendenci uûití

má rovnìû analytický imperativ typu Hleï se mu omluvit! Hleïte tam být

vèas!; známé je pøísloví Darovanému koni na zuby nehleï.
Výraz hele svùj verbální pùvod rozhodnì nemùûe zapøít, a to i v násle-

dujících kontextech, na nìû bychom zde chtìli struènì upozornit. Pøednì je
moûné odlišit jiû výše naznaèené tykání (hele(ï))a vykání (heleïte), mùûe se
navíc uûít i se zvratným zájmenem: heleï se, heleïte se.

Dále pak mùûe ztvárnit první osobu èísla mnoûného – heleme se – ve
významu ‘tak to se na tedy; ale podívejme!’: Heleme se, kdo by to do nìj byl

øek? Setkali jsme se dokonce s uûitím tohoto výrazu v první osobì singuláru:
Hele, mámo, hele! – No, helim.

Koneènì za tøetí výraz hele stále zachovává ve sféøe neformální komuni-
kace akuzativní vazbu s osobními zájmeny, pøedevším se zájmenem tøetí oso-
by singuláru i plurálu maskulin (on), øidèeji s femininem (ona): Hele ho,

chytráka! Hele ji, parádnici! Hele je, ulièníky! V nìkterých pøípadech se
navíc pojí s pøedloûkou na: Hele na ty dárky!

Výraz hele je v souèasném èeském jazyce velmi frekventovaný, v øadì
pøípadù lze hovoøit aû o jeho naduûití. Je proto tøeba vymezit mu v komunika-
ci jak náleûité místo (neformálnost, aû familiárnost), tak èetnost výskytu.
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Jdu si èíst

V nìkterých jazycích, napø. ve francouzštinì, existuje specifická a hojnì
uûívaná forma vyjádøení dìje, který se uskuteèní s velmi krátkým èasovým
odstupem po jeho vyslovení. Oznaèuje se termínem blízká budoucnost (futu-

re proche). Ve zmínìné francouzštinì se tvoøí pomocí indikativu prézentu
slovesa jít (aller) a infinitivu pøíslušného slovesa plnovýznamového.

Øíká se tedy napø. Je vais lire, coû doslova znamená ‘jdu (si) èíst’. Jistou
obdobu tìchto situací lze spatøovat v angliètinì, srov. vyjádøení typu I am go-

ing to read.

Pokud jde o èeštinu, nesetkal jsem se doposud v souvislosti s rùzným
moûným vyjádøením futura s úvahou o moûném výskytu oné ‘blízké budouc-
nosti’, a to pøesto, ûe se jí v souèasném èeském jazyce bìûnì uûívá: Jdeme
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spát. Jdeš si pustit televizi? atd. Sloveso jít totiû v celé øadì pøípadù nevy-
jadøuje pohyb (pøemístìní), nýbrû je v zásadì sémanticky prázdné, jeho
pùvodní význam ustupuje do pozadí a ono verbum slouûí k vyjádøení dìje,
který záhy (velmi brzy) nastane. Je tedy moûné spatøovat urèitý významový
(èasový) rozdíl mezi vyjádøeními jako Jdu si èíst (nyní) a Pùjdu si èíst, Budu

si èíst (pozdìji).
V podobném smyslu se uûívá téû imperativu slovesa jít ve funkci výz-

vové, kdy mluvèí vyzývá (poûaduje), aby se dotyèný dìj vzápìtí realizoval:
Pojïte, pùjdeme/pojedeme! Pojï si hrát! atd.

Domnívám se, ûe by bylo vhodné se touto problematikou dále zabývat
a uvaûovat o rozšíøení repertoáru vyjádøení budoucnosti v èeštinì o výše
popsaný pøípad.
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