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Národní specifika apelace v èeštinì

Kaûdý národ bìhem svého dlouhodobého vývoje vytváøí vlast-
ní specifické jazykové prostøedky, jejíchû speciální funkcí je nava-
zování a udrûování verbální komunikace mezi nositeli pøíslušného
jazyka. Takové jednotky a konstrukce, jeû tyto jazykové prostøed-
ky vytváøejí, nazýváme prostøedky a p e l a c e (termín K. Büllera;
Áþëëåð 1993). K nim patøí vokativ a osobní zájmena pro 2. osobu
sg. a pl. jako substantivní formy apelace, a také imperativ jako slo-
vesná forma apelace. Kromì toho jako specifické vystupují i syn-
taktické konstrukce, jimiû se apelace vyjadøuje. V tomto èlánku
jsme chtìli popsat národní specifiku èeských jazykových prostøed-
kù a syntaktických konstrukcí apelace. Dìláme to z pohledu sou-
èasného ukrajinského jazyka. Z tohoto hlediska má èeština a ukra-
jinština mnoho spoleèného. Jak správnì napsal polský lingvista
A. Sieczkowski:
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Nicménì, co se týèe východoslovanských jazykù tento pád za-
chovala v nejvìtší míøe ukrajinština.

Pro èeštinu, stejnì jako i pro ukrajinštinu, jsou platné tytéû ten-
dence rozvoje daných gramatických forem. Napøíklad, v obou
jazycích jsou známa mnohá fakta pouûívání forem nominativu ve
funkci vokativu. V. Mathesius tento proces popsal následovnì:
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Tedy, podle našeho názoru, národní specifiku apelace v daném
jazyce, v tomto pøípadì v èeštinì, reprezentují:

1. existence specifických gramatických forem vokativu, morfolo-
gicky odlišných od nominativu, a také syntetických tvarù impe-
rativu (exkluzivu i inkluzivu);

2. pøítomnost specifických syntaktických konstrukcí;
3. kombinace pouûívaných v tomto jazyce zpùsobù apelace;
4. zvláštnosti lexikálního významu gramatických forem, kterými se

vyjadøuje apelace, pøedevším forem vokativu nebo tzv. oslovení.

Ve vztahu k jednotlivým bodùm je tøeba, dle našeho názoru,
zdùraznit pøedevším tyto jazykové jevy. Jak jsme jiû uvedli, èešti-
na má specifické formy vokativu, jichû se pouûívá v rùzných sty-
lech a pragmatických situacích. Stejnì jako i v jiných slovanských
jazycích mají speciální koncovky vokativu jména podstatná muû-
ského a ûenského rodu jednotného èísla. Kromì toho gramatický
význam vokativu se vyjadøuje rovnìû pomocí intonace, coû

znamená, ûe dokonce kdyû jméno podstatné má koncovku nomina-
tivu, mùûe být z hlediska své funkce chápáno jako forma vokativu,
která je homonymní s formou nominativu. Lze tedy øíci, ûe zcela
neexistuje nominativ místo vokativu, pouze existují formy vokati-
vu, které mají koncovky homonymní s koncovkami nominativu.

Tendence pouûití tìchto forem v èeštinì a ukrajinštinì jsou
stejné. Jednak se pouûívají pouze v mluveném jazyce (nikdy ne
v jazyce spisovném), jednak se èasto tvary vokativu, jeû jsou
homonymní s tvary nominativu, pouûívají také ve sloûených
nominacích osob, která zahrnují pøíjmení, napøíklad v nominacích
typu pane Novák apod. V. Šmilauer tento jev popisuje takto:
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Podle V. Šmilauera mají nìkterá podstatná jména vlastnosti
specifické:
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Rovnìû je tøeba podotknout, ûe èeština, stejnì jako i ukrajin-
ština, v daných nominacích nerada mìní výchozí tvar pøíjmení.
H. Bìlièová uvádí:
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V èeštinì, stejnì jako i v ukrajinštinì a jiných jazycích se
zøídka pouûívá oslovení prezentované pouze zájmenem ty nebo vy:
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V obou jazycích existují speciální syntetické formy imperativu
1. osoby mnoûného èísla, tj. inkluzivu. Tìmito tvary oznaèujeme
èinnost, kterou bude konat spoleènì adresát i adresant øeèi.

Jelikoû je èeština jazyk západoslovanský (západoslovanské ja-
zyky zachovaly rozlišení osoby nejen u sloves pøítomného, ale také
budoucího a minulého èasu, a rovnìû zpùsobu podmiòovacího), je
pro ni vynechávání tvarù zájmen osobních typiètìjší neû pro ukra-
jinštinu. Tím se v èeštinì zdùvodòuje èastìjší uûití forem vokativu
jmen podstatných a jejich funkèních ekvivalentù jako názvù adre-
sáta øeèi, a rovnìû názvù potenciálního subjektu dìje, o nìmû mlu-
víme. Zájmena osobní se uûívají za speciálních podmínek stylistic-
kých nebo pragmatických, kdy osoba adresáta odporuje jiným
osobám: Já budu psát, a ty (vy) budeš (budete) èíst. Vy, a ne on

musíte to udìlat atd.

Souèasný èeský lingvista A. Jurman píše:
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Na rozdíl od A. Jurmana chápeme nazvané projevy apelace ja-
ko jednotky komplexní a ne jako pronominální, nebo� zaèleòují ne
jenom zájmena osobní, ale také formy slovesné; kromì toho v zá-
vislosti na tvaru zájmena osobního mluvèí vybírá vlastní jméno
podstatné. Proto oznaèujeme tzv. „tykání”, „vykání” atd. jako zpù-
soby apelace a stavíme je do protikladu k prostøedkùm apelace ja-
ko konkrétním gramatickým formám jmen a slovesa.

Mùûeme øíct, ûe z tohoto pohledu apelace má èeština také svou
výraznou specifiku. Jde pøedevším o vyjadøování tzv. vykání. Na
rozdíl od jiných jazykù, v nichû tento jev existuje, v èeštinì ve vì-
tách se slovesy zpùsobu oznamovacího a podmiòovacího for-
málnì rozlišujeme oslovení s vy (jedné osoby) jako jejího hodno-
cení, a oslovení nìkolika osob s vy – jako tvaru, z hlediska stylistic-
kého a z hlediska uzuálního pouûití komunikativních modelù – ja-
ko neutrální.

Napøíklad ve vìtách rozkazovacích typu Pane (jedna osoba),
posaïte se a Pánové (mnoho: dvì nebo víc osob), posaïte se slo-
vesné formy jsou stejné. Podobný stav je také v jiných slovanských
jazycích, napøíklad v ukrajinštinì: Ïàíå, ñ³äàéòå ³ Ïàíîâå,

ñ³äàéòå. Vykání jedné osobì je pøíznakové v tìchto pøípadech a je
vyjádøeno gramatickým tvarem substantiva.
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Ve vìtách tázacích se slovesy oznamovacího a také podmi-
òovacího zpùsobu v èeštinì je situace odlišná ve srovnání s jinými
slovanskými jazyky: ukr. Ïàíå (jedna osoba), á ó ë è â Ïðàç³?

à Ïàíîâå (mnoho: dvì nebo víc osob), á ó ë è â Ïðàç³? i èes. Pa-

n e , b y l j s t e v Praze? a Pánové, b y l i j s t e v Praze? nebo
ukr. Ïàíå (jedna osoba), õ î ò ³ ë è á è â³äâ³äàòè Ïðàãó?

à Ïàíîâå (mnoho: dvì nebo víc osob), õ î ò ³ ë è á è â³äâ³äàòè

Ïðàãó? a èes. Pane, c h t ì l b y s t e navštívit Prahu? a Pánové,

c h t ì l i b y s t e navštívit Prahu?

Kromì zakladních zpùsobù apelace jako tykání a vykání jsou
v èeštinì také jiné, které se uûívají zøídka, a to onkání, onikání.
P. Eisner v knize Chrám i tvrz popisuje také i „onikovykání” nebo
„onikání vykací”:
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Ještì jedním charakteristickým rysem èeského systému apelace
je velice intensivní pouûívání titulatur (Eisner 1992, s. 468–473).
Z jiných jazykù slovanských je titulování aktivním prostøedkem
nominace osoby a jejího oslovení také v polštinì. V jazycích
východoslovanských titulování v 20. století postupnì zaniklo; a je-
stliûe pøesto existuje je výraznì stylisticky omezeno. Je èasto za-
stoupeno vlastním jménem a jménem po otci, coû je specifickým
rysem východoslovanského systému apelace.

Stejnì jako v kaûdém jazyce, i v èeštinì jsou specifické lexikál-
ní prostøedky (slova), jichû se pouûívá pouze pro apelaci. Nejzná-
mìjším je hovorové oslovení vole, které se velice èasto popisuje
v jazykovìdných pracích (Styblík 1998–1999).

Èeština stejnì jako jiný jazyk bìhem svého vývoje vytvoøila
svùj systém apelace, jehoû nejhlavnìjšími rysy jsou, dle našeho ná-
zoru, specifické gramatické formy (vokativu a imperativu), exi-
stence specifických syntaktických konstrukcí, kombinace pouûí-

vaných zpùsobù apelace v tomto jazyce, a také zvláštnosti lexikál-
ního významu gramatických tvarù, jimiû se apelace vyjadøuje.

Doufáme, ûe navrhovaný zpùsob popisu národní specifiky ape-
lace je moûno pouûít i pøi popisu jiných jazykù (pøedevším slovan-
ských).
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