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Analityczne struktury werbo-nominalne 
w słowackich tekstach prasowych

Procesy kulturowe, społeczne i cywilizacyjne dokonujące się nieustan
nie w XXI wieku mają przemożny wpływ na dynamikę przeobrażeń 
w systemie leksykalnym współczesnego języka słowackiego. Znakomitą 
ilustracją nowej, zmieniającej się rzeczywistości jest współczesne słow
nictwo. Potrzeba precyzyjnego i eksplicytnego wyrażania pewnych sta
nowisk, opinii czy też sądów na łamach tekstów prasowych często wy
maga użycia odpowiednich konstrukcji składniowych. Owa tendencja do 
analityzacji słownictwa, przejawiająca się w tekstach publicystycznych, 
stanowi przedmiot niniejszych rozważań. Obserwacji poddane zostały 
struktury analityczne werbo-nominalne, odnotowane we współczesnej 
prasie słowackiej, na łamach gazet: „Sme”, „Pravda” oraz „Literarny 
tyzdennik”.

Analityczne konstrukcje werbo-nominalne to złożone znaki słowne, 
w których zachodzą specyficzne relacje zależności. Odznaczają się one 
semantyczną ekwiwalencją w stosunku do swoich jednoleksemowych od
powiedników, np.: mat’ vplyv / /  vplyvat’, mat’ k dispozici /  disponovat’. 
W centrum uwagi znajdują się współczesne konstrukcje, które można 
uznać za funkcjonalny ekwiwalent odpowiednich czasowników pokrew
nych morfologicznie bądź nie z imiennym komponentem peryfrazy orze
kającej, np.: brat’do uvahy / / uvazovat’, w tekście: Pritom treba brat’ do 
uvahy vztah zivotopisca k dielu: tento vzsporne hra svoju ulohu a moze 
ohrozit’, o ktoru sa usiluje (Sme); nemozno vsak nebrat do uvahy, ze
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bezpecnost statu tvori organicku sucast celej sustavy predpokladov 
jeho existencie apresadenia zaujmov na medzinarodnej scene (Lit. Tyzd), 
czy też struktura davat moźnost / /  umoźnitTamojsi zimny stadion je j 
daval neobmedzene moźnosti (Sme). Nie oznacza to, że występowanie 
takiego czasownika jest warunkiem koniecznym i jedynym dla wyróżnie
nia predykatów analitycznych. Istnieją predykaty stanowiące jedyny spo
sób wyrażenia treści bez ekwiwalentów jednowyrazowych, np.: venovat’ 
pozornost, w tekście:prezidentskikandidatipreto venuju kampani v Iove 
viac pozornosti ako mnohym inym (Pravda), czy też inne: Nova vlada 
podporuje usilie o oźivenie dial'ogu o ustave Europskej unie (Pravda). 
Z innych konstrukcji można by wskazać następujące przykłady: mat au- 
toritu ‘byt’ uznavany’, matpublicitu ‘byt’ znamy’, vstupit’ do platnosti 
‘zacat’ platit. Wyróżnienie tego typu konstrukcji w tekstach prasowych 
i w leksyce słowackiej wskazuje nie tylko na ich różnorodność formalno- 
-słowotwórczą, ale również na ich zwielokrotnione możliwości seman
tyczne.

Konstrukcje werbo-nominalne pośród innych nieciągłych jednostek 
o wartości pojedynczych znaków werbalnych mają wyrazistą, zasadniczo 
tę samą budowę według schematu (por. Ję d r z e j k o , 1988: 20):

Verb + N abstr/praep M------------- Verb (E synt)
Na podstawie tak przyjętego schematu postrzegane są jako niewspół- 

rzędne związki czasownika operatorowego lub posiłkowego oraz rzeczow
nika abstrakcyjnego, który dla znaczenia całościowego peryfrazy jest kon
stytutywny. Dwa związane ze sobą syntaktycznie komponenty stanowią 
tu nierozerwalną całość. Postrzegane przez wielu językoznawców cze
skich i słowackich stanowią przykład interesujących kolokacji definio
wanych przez F. Ce r m a k a  (http:/ucnk.ff.cuni.cz) jako „verbonominalne 
kvazifrazemy stojace na periferii frazem”, natomiast przez A. Ja r o s o v ą  

(1992: 121) jako „lexikalizovane slovesno-menne spojenia”.
Problemy związane z ustaleniem terminologii opisywanych struktur 

wynikają z faktu, że trudno jest jednoznacznie zakreślić ich granice. Ana
lityczne konstrukcje werbo-nominalne tworzą rozległą sferę pogranicza 
między leksyką, frazeologią a składnią. Noszą znamiona obiektów ob- 
serwowalnych w każdym z tych podsystemów języka naturalnego. Po
zwala to widzieć w nich fakty i zjawiska o charakterze uniwersalnym.
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W trakcie obserwacji gromadzonego materiału badawczego (około 430 
konstrukcji) pochodzącego z prasy codziennej oraz z tygodników nasze 
zainteresowanie wzbudziły przede wszystkim struktury najliczniejsze 
i najbardziej produktywne, a zatem takie, które stanowią pewien wzorzec 
czy też swoisty model dla pozostałych konstrukcji.

Dla zobrazowania problematyki struktur opisowych przedstawię naj
ciekawsze -  moim zdaniem -  i najbardziej reprezentatywne konstruk
cje analityczne werbo-nominalne, występujące w tekstach publicystycz
nych:

byt’: Po prvy raz bol tvorcom a garantom krajanského programu 
DZs; Obl'ubenost' televiznych sportovych prenosov sa pri trochu 
pozornejsompohlade ukaże b y t symptomom skazonosnéhopohodlia 
a vrażdenej lenivosti transparentnosti systémov; Prepotreby komu
nikacie je  k  dispozícii vela komunikacnych driverov;

brat’: Pritom treba brat’ do ùvahy vzt’ah żivotopisca k dielu: tento 
vzt’ah nesporne hra svoju ülohu a może ohrozit' objektivnost', 
o któru sa usiluje; Nemożno vsak nebrat ’ do uvahy, że bezpecnost' 
statu tvori organickú súcast celej süstavy predpokladov jeho exis- 
tencie a presadenia zaujmov na medzinarodnej scéne; Z  dospelych 
som si vażil tych, któri brali na vedomie môj individualizmus, aj 
ked' niektóri możno aj s humorom;

d a t  (dávat’): Tamojsi zimny stadión je j  dával neobmedzené 
moznosti; Daváme imprilezitost’ napredstavenie ich umenia, które 
je  súcastou nasej narodnej kultúry, ibaże pestované v ich novych 
domovoch; Tychto pre których nemali pracu, pożiadali, aby si dali 
vypoved’; Manifestom obratit' na ostatné narody sveta, aby pred 
organizovanim vojenskych paktov dali prednost’ helsinskému 
mierovémuprocesu; Svojvolne dal príkaz zastrelitkażdého dezertera 
a lupica a vystavit jeho mrtvolu so zodpovedajúcim napisom na 
verejnych miestach. Eavou rukou si sapridrżal zabradlia, no hoci si 
dávalpozor, potkol si sa a telo ako nejaka drevena babika s nedobre 
upevnenymi a vselijako povykrúcanymi koncatinami dopadlo na 
odpocivadlo zaposlednym schodikom;
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klást: Lexikologicky i lexikograficky opis slovnej zásoby vcelku, 
ako aj mensich úsekov si kladie za ciel' analyzovat ' lexikálne jed- 
notky (Lj) akoprvky lexikálno-semantického systému; Nakol'ko mohli 
kladli prekázky uvedomelym kñazom, ktoríprejavili zámer odíst ' 
do Ameriky k svojím farníkom, a kñazom, uz v Amerike usadenym, 
vytrvalo posielali tajné instrúkcie, ako majú vplyvat’ na národnú 
vychovu vyst’ahovalcov z Uhorska, ako v nich pestovat’ vedomie 
mad'arského vlastenectva;

mat: Procesné stanice: SAE -  môze m at' funkciu centrály i pod- 
stanice; Spolocnost ' SAE-Control má záujem rozsírit ' svoje obchod- 
né aktivity v Pol skej republike; poskytovanie spolocnosti zahranic- 
nym partnerom na koóperaciu, joint-ventures, ak majú záujem; 
Prosíme vsetkych, ktorí majú moznost' obohatit' sprievod krojmi, 
aby tak urobili i tohto roku na pocest' Sedembolestnej Patrónky 
Slovenska; Niekol 'ki uz z dôvodu staroby nemajú záujem o clenstvo 
v nasej spolocnosti; Ameríckym Slovákom pomáhame pri hl'adaní 
ich koreñov a máme vel’kú radost, ked ' sapodarí obnovit’ uz davno 
stratené rodinnéputá; Opat' sme mali m oznostprivítat chyrnych 
tanecníkov z Národopisného folklórneho tanecného súboru Caba, 
vedenych Tiborom Pintérom, spolu s gitarovou skupinou Boleráz 
(oba z Bekésskej Caby-Mad'arsko; Slováci z nasej zupy sa kazdo- 
rocné 4 júla stretávajú v niektorej Slovákmi obyvanej osade, kde si 
navzájom prezentujú svoje kultúrneprogramy, a kde majú m oznost 
vytvárat nové vzájomné kontakty; Máme vetkú  radost, ze aj po 
280-ich rokoch usadenia sa Slovákov na Dolnej zemi sú ludia, pre 
ktorych je  dôlezité, aby slovenské slovo nevymrelo u Slovákov, ktorí 
zijú v Cabe; Napriek tomuto, juhoslovanski Slováci o tento zákon 
a o krajansky preukaz majú záujem; Ucastnicíci mali moznost' sa 
oboznamit s medzinárodnymi normami uplatñovanymi v oblasti 
základnych ludskych práv a slobôd a s moznostami, ktoré im tieto 
normy v oblasti kultúry, vzdelávania, nábozenského a verejného zi- 
votaposkytujú ocakávania; Zamlcuje aj inú skútocnost ', ze súkromné 
mediá majú moznost' vysielat ' bez akychkolvek ohranicení, ze nikto 
neobmedzuje moznost ' politikov vyslovovat ' svoje názory; Snem mal 
za úlohu v duchu slovanskej vzájomnosti vytvorit ' zjednotenie slo-
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vanskych narodov rakuskej monarchie, aby mohli celit tlakom 
mad 'arskej a nemeckej strany; Neviem aky mali zamer. Strach mali 
vsetci. Turecki dovozcovia maju zaujem najma o ploche hutnicke 
vyrobky, automobilov 'eprislusenstvo, vyrobky chemickeho priemy- 
slu, pneumatiky a obrabacie stroje; Maju statne organy moznost' 
niektorymi opatreniami tento nepriaznivy stav zmenit'?; V sucastnosti 
slovenske pol’nohospodarstvo ma k  dispozicii len 20 aź 25 percent 
urovne statnej podpory v porovnani s krajinami EU a na podporu 
exportu moźe pouźit len cca 10 percent povoleneho objemu finan- 
cnych zdrojov; Divaci na Slovensku mali moznost' vidiet', ako sa 
chape demokracia skutkami spoluobcanov-rodicov deti na dvoch 
ZS s mad 'arskym vyucovacim jazykom v Buci a Batorovych Kosihach, 
ked' doslo k vymene dvoch riaditelov, ktori si neplnili povinnosti; 
Takźe sa tu objavuje d 'alsiapravdiva skutocnost', źe na uskutocneni 
protestneho zhromaźdenia tak nemaju vacsi zaujem ani rodicia 
ani Zvaz mad'arskych pedagógov. Najvacsi zaujem maju -  tak 
ako vźdy v minulosti - predstavitelia stran mad 'arskej koalicie, ktori 
sipredsavzali za ciel' sustavne vyvolavatna juźnom Slovensku medzi 
obyvatelmi napatie a organizovat' protesty; Na jarmoku si maju 
ucastnici moznost’ kupit predmety zo Slovenska a ochutnat' typicke 
slovenske jedla ; Jemensky sud zbavil vcera troch novinarov britskej 
televiznej stanice BBC obvinenia z nepovolenej navstevy sidla je- 
menskeho kmena, ktory ma na svedomiunos britskej rodiny; Afganci, 
ktori pred tyźdnom preźili katastrofalne zemetrasenie, hladuju, 
pretoźe zachranne timy maju k  dispozicii iba tri male vrtulniky; 
Jednotky lojalne vlade prezidenta Joaa Bernarda Vieiru, maju pod  
kontrolou situaciu aj v celej krajine; Ale nemam voci nikomupocit 
nenavisti SR ma zaujem zvysit' prepravu o sto miliard kubikov, 
z coho pre nasplynu nemale zisky, z ktorych sa dotuje nasplyn a ten 
je  potom pre nasich spotrebitelov lacnejsi, ako su naklady, za co 
plyn dovezieme; Nedosiahla sa ani dohodnut a vnutorna jednota 
komisie aj napriek tomu,źe sa zvacsil na je j pracu pocet dni a slo- 
venska strana spristupnila vsetko, o co mali zaujem; Vnasledujucom 
bloku mate m oznost pozriet sa na tieto sutaźiaceho (Volkrova po- 
lianka) a jednak ocami porotcu (Jasikove Kysuce); Nie div, źe narodni
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dejatelia mali záujem o dokumentáciupodujatia, a to nielenpísomnú 
ale aj obrazovú a vecnú; „newspeak”, teda rec, ktorá má za úlohu 
skrotit’ celú populáciu prisne normovanymi vyrazovymi prostried- 
kami, aby sa tak kanalizovalo spolocenské myslenie jedinym správ- 
nym smerom; Ved’ na je j kazdodenné praktické uzivanie nemajú 
najmensi vplyv; Kvalitniprekladatelia majú tiez velky vplyv na roz- 
voj jazyka práve tym, ze do svojej materciny musia prenásatpojmy 
z iného, casto velmi vzdialeného sveta a vynájst sposoby, ako ich 
co najlepsie vyjadrit’ prekladatela); Kniha vsak mala isty ohlas 
a ked’ sa mi v súvislosti s prácou prekladatela v institúcii CERN 
v Zeneve naskytla moznost ’ návratu do Europy, dostal som z Oxfordu 
podnetpre d ’alsiu biografiu -  o Rilkem; Zaroveñ som mal moznost’ 
vo vydavatelstve vzbudit’ záujem, pravda, po istom pociatnom vá- 
hani, o vydanie Zweigovej biografie pri prilezitosti 100 vyrocia 
jeho narodenia, takze rozsirené vydanie, ktoré som medzitym pri- 
pravil, vyslo zavcasu -  roku 1981; pri citani vasich biografii som 
mal ustavicnepocit „znesvatenia”; Treba mat’ vsak napamati, ze 
moj Thomas Mann bol adresovany najma anglickému citatelovi, 
takze som vyuzil niektoré detaily, ktoré by ho mohli zajimat’-  najma 
pri osobnostiach ako Auden, Harold Nicolson a pod. -  ktoré vsak 
pre nemeckého citatela nemajú vacsi vyznam; Preco má o mna 
záujem, ak vlhy zvládajú sto ráz krajsie tazké sola; V detstve som 
casto mával pocity nostalgie; Myslim, ze v podstate sa so vsetkym 
dokázem vyrovnat’ a nemám strach z nebezpecenstva ci neúspechu; 
M al som takú predstavu -  dnes si myslim, ze skreslenú -  ze muz 
nesmieplakat’; V tejto chvili sa citim byt’ dost’silny a nemám obavy 
z budúcnosti; Mám obavy iba zo sklamania; zo skoly som nemal 
strach; Zrazu sme mali dojem, ze sme zjedli vsetkú múdrost’ sveta; 
M al som pocit, ze „ okusujem ” bohémsky zivot; Myslel si, ze bude 
mat’ pokoj; Nielen ja  som mal dojem, ze vyckávajúcim casnikom 
a sprievodcom sme sotva mohli urobit’nieco lepsie, ako ich navstivit’, 
a ze keby na to prislo, obslúzili by nás mozno aj zadarmo;

poskytovat’/poskytnút’: Nová vlast im poskytla vel’a prilezitosti,
ktoré vacsina Slovákov aj dokonale vyuzila, za vsetkych spomeñme 
zopár známych mien-Murgas, Banic, Gajdusek, Cerñan, Bosák,
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Kozlaj, Roman; Konkretne pom ähatpri uskutocnovani hospodär- 
skych vztahov SR so zahranicim a zäroven poskytnüR reprezentan
tom podnikatelskej sfery informacie o obchodno-politickych, 
prävnych, colnych a ekonomickych podmienkach obchodovania so 
zahranicim i nechavä priestor pre d'alsie pribehy;

prijaR: Ak by smeprijali nazor, z e ,, semantickepriznaky v tom naj- 
zvlastnejsom zmysle sü take prvky vyznamovej stränky jazyka, 
ktorymi mozno charakterizovat nie jednotlive pripady, alebo iste 
obmedzene skupiny slov, ale väcsie sübory slov ”;

predniesR: Po vystüpeni ücastnikov na breh vodneho diela Selice, 
predniesol slavnostny prejav Peter Baco, ministerpödohospodärstva 
SR;

prejavovaR: K  politickym zälezitostiam vsetci traja zachovävali 
odstup, dokonca voci näm prejavovali odpor a zasädne ich vnimali 
len ako vytrhävanie z präce;

riesiR: Aktivity OSNpomähajü riesiR problemy slovenskeho vidieka; 
Odporcovia integräcie Slovenska do zäpadnych struktür, ktori majü 
k dispozicii jednoznacnü odpoved' na vsetky tri otäzky, navrhujü rie
siR situaciu charakterizovanü nedostatocnymi bezpecnostnymi 
zärukami Slovenska jeho neutralitou; Chceli riesiR problemy zmie- 
rom. Znämyje vstup SDldo vlädy spravicovymi stranami slovenskej 
politickej sceny i neochota SD l vstüpit po minulostnych volbäch do 
vlädnej koälicie (...);

robiR: Dokäzem sa dokonca za zle odpläcat dobrym a robi m i to 
radosR: Z  nicoho si dlho nerobim t’azkü hlavu, ale nic neberiem na 
lahkü vähu; Pokialby si niekto robil ciarky, kolkokrät tento takzvany 
politik sediaci v stüdiu na stolicke s nohami pod sebou ako usträ- 
chany vrabec dostal slovo a kolkokrät opakoval to iste, potreboval 
by poriadne velky kuspapiera; Silny odklon od konfuciänskej näuky 
robil mnohych tradicnym vzdelancom starosti;

uzavrieR: SDK vsak uzavrela s Mad'arskou koaliciou dohodu o po- 
volebnej spolupräci (naprincipe „ nieco za nieco ”, a takje skütocne
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priam tragikomické, ze svoje zámery, ktoré chce realizovat’ s po- 
mocou mad'arskych politickych strán, opovázlivo nazvalaparalelou 
vízie ludovita Stúra spred 150 rokov;

uskutocnit/  ñova t: Oblastou „ bezného vedomia ”je  tzv. priemerny 
odraz, ktorému zodpovedajúpojmy v kazdodennom styku; je  to trieda 
odrazov, cez ktoré sa uskutocñuje prechod k jazykovému vyzna- 
mu Pocas je j priebehu uskutocnila ministerka zahranicnych vecí 
Zdenka Kramplová osobitné prijatie s vybranymi zástupcami Slo- 
vákov zijúcimi v zahranicí; Spomínam topreto, lebo táto organizácia 
zdruzujúca mladé literárne talenty (ale aj renomovanych autorov, 
ktorí pracuju ako lektori, prípadne ako vydavatelia) uskutocñuje 
svoju cinnost na báze literárnych klubov vytvorenych takmer pri 
kazdej okresnej ci mestskej kniznici SR, kde sa realizuju rozné au- 
torské besedy;

venovat: Tymtoplatidlám jepotrebné venovat zvysenúpozornost;
Najdolezitejsím jazykovym materiálom z najstarsieho obdobia sú 
vlastné mená (najma v latinskych kontextoch), preto ich zhodnoteniu 
a vyuzitiu musíme venovat mimoriadnúpozornost. Vo svojom fun- 
kcnom modeli recov 'eho mechanizmu venoval vel’kúpozornost poz- 
navaciemuprocesu A. Král; V tejto kapitole budeme teda venovat 
pozornost metodickym postupom, ktoré umozhujú postihnút (rekon- 
struovat) lexikálno-semantickú stavbu v jazykovom systéme; V procese 
rozumenia vel’kúpozornost venuje (popriproblematike vztahov na 
osi subjekt-objekt) samému procesu rozumenia, samej aktivite, ktorá 
vzniká v procese vytvárania vztahov medzi subjektom a objektom;

viest: Vsetci strajkovali, vsade sa viedli nekonecné dialógy, kazdy 
chcel zrazu vsetko vykricat, a ja  som sa v tom bordeli nenápadne 
motal d'alej; Ludstvo sa javíprostredníctvom národov, a tak nijaky 
národ nemoze viest boj so zbrahou v ruke za vseobecny záujem 
ludstva, ak by takyto boj mal byt implicitne jeho bojom proti sebe 
samému, protijeho sebarealizácii státnost’ou; Kobjasneniupovahy 
lexikálneho vyznamu vedie proces od razu objektívnej skutocnosti 
v ludskom myslení a sposob jazykového stvárnenia vedomého od 
razu.

16 Języki..
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Najliczniejszą grupę struktur werbo-nominalnych stanowią konstruk
cje z predykatem mat’. Na dalszych miejscach lokują się następujące pod
stawy werbalne: byt, dat, davat’, poskytnut, brat, klast, robit, viest, veno- 
vat. Wśród komponentów nominalnych dominują rzeczowniki abstrak
cyjne, stanowiące m.in. pola semantyczne uczuć, stanów, np.: radost’, 
moźnost’, pocit, prikaz, na starosti, k dispozicii, strach, vplyv, obavy.

Najbardziej produktywne wśród badanych konstrukcji są przykłady 
z następującymi czasownikami bazowymi: mat’, dat’, robit’, byt’. Konstruk
cje te składają się z czasownika kategorialnego, stanowiącego centrum 
gramatyczne analityzmu, oraz z rzeczownika abstrakcyjnego, decydują
cego o wartości leksykalno-pojęciowej całej peryfrazy, a także o przyna
leżności do określonego pola semantycznego uczuć, stanów itd. Nie tak 
częste, ale również wzbogacające system leksykalny języka słowackiego 
są konstrukcje z następującymi predykatami analitycznymi: poskytnut’, 
prejavit, udelit, klast, uskutocnit, podat, poloźit (np.: poskytnut po
moc /  pomoct, poskytnut informacie /  informovat, prejavit poctu, pre- 
ukazat poctu /  poctit, viest evidenciu /  evidovat, udelit vyznamenanie 
/  vyznamenat, klast otazky /  spytovat sa, uskutocnit konsolidaciu /  
konsolidovat, podat dokaz /  dokazat nieco). Spośród przedstawionych 
tu predykatów należy wymienić konstrukcje z czasownikiem bazowym: 
robit w takich strukturach opisowych, jak: robit ciarky / /  ciarkovat, robit 
si starosti / /  starostit sa, robitporiadky itp. Dominują one w tekstach 
spontanicznych. Konstrukcje z predykatem robit zbliżają się do struktur 
sfrazeologizowanych o wyraźnej semantycznej specyfikacji oraz odzna
czają się szczególną obrazowością i pewną ekspresywnością.

Wykorzystywane w tekstach prasowych konstrukcje analityczne sprzy
jają uzyskaniu większej abstrakcyjności i precyzji w wyrażaniu sądów 
czy opinii. Za pomocą interesujących struktur osiąga się ścisłość, precy
zję znaczenia oraz często oficjalność, która charakteryzuje w znacznej 
mierze styl urzędowy. Świadczą o tym między innymi takie przykłady 
prasowe jak: poskytovat moźnosti, w tekście: poskytuje moźnosti kontroly 
a zabezpećuje stalu suvislostpreberaneho uciva; mat funkciu, np.: Pre- 
nos moźe m at funkciu centraly a podstanice; utvarat predpoklady, 
np.: Koncepcia utvara predpoklady na rozsirovanie a prehlbovanie 
domaceho a zahranićneho trhu.
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Interesujące struktury analityczne cechuje duża frekwencja oraz nie
zwykła ich ekspansywność przede wszystkim w tekstach o charakterze 
dynamicznym i zmiennym. Odpowiada to właśnie stylistyce publicystycz
nej, stąd tak wiele konstrukcji opisowych w prezentowanych przykła
dach, np.: najstuplatnenie, klastotazky, dat’suhlas, vzniest’protest, namiet- 
ky, poziadavky; venovat pozornost, polozitotazku, podavatspravu, vzbudit 
zaujem, prejavit zaujem.

Komponenty werbalne, głównie powierzchniowe, typu: mat’, byt’, dat’, 
poskytnut’, udelit, viest, są leksemami o szerokim polu semantycznym. 
W konstrukcjach analitycznych ulegają dalszej desemantyzacji, dopiero 
w połączeniu z komponentami nominalnymi stają się pełniejsze, a treść 
analityzmu bardziej wyrazista i precyzyjna. Danuta Buttler uważa zresz
tą, że „proces ekspansji konstrukcji analitycznych jest skomplikowany, 
można go traktować jako tendencję formalno-gramatyczną, co doprowa
dza do przebudowy systemu morfologicznego, jest to jednak zarazem pro
ces par excellence semantyczny, ponieważ jego podłożem jest dążność 
do zastąpienia ogólnikowych i nieprecyzyjnych, wykładników pewnych 
ogólnych znaczeń relacyjnych przypadków syntetycznych strukturami 
bardziej wyspecjalizowanymi” (Bu t t l e r , Ku r k o w s k a , Sa t k i e w i c z , 1971: 
94). Autorka prezentuje tu przyczyny semantycznego szerzenia się struk
tur analitycznych, które cechuje oficjalność, szablonowość, brak emocjo
nalnego zaangażowania, obiektywność oraz pewna ogólnikowość. Przed
stawione atrybuty struktur opisowych wskazują na największy ich zasięg 
w tekstach o charakterze publicystycznym, a także administracyjno-urzę- 
dowym.

Konstrukcje analityczne stanowią często utarte szablony syntaktycz- 
ne, które funkcjonują jako swoiste schematy (wykorzystywane np. w róż
nych tekstach użytkowo-instruktażowych). Są wygodniejsze w użyciu, 
cechuje je precyzja i dokładność. W publicystyce bądź w stylu urzędo
wym konstrukcje te pozbawione są pierwiastków emocjonalnych i obra
zowych. Mają niejednokrotnie formułę zarządzeń. Cechuje je swoista ter
minologia utartych formuł syntaktycznych. Ich celem jest nakłonienie 
odbiorcy do określonego działania.

O wyborze określonych struktur opisowych decydują również czyn
niki pozajęzykowe -  konieczność i potrzeba ciągłego wzbogacania lek
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syki słowackiej oraz postępujący proces cywilizacyjny, kulturowy i spo
łeczny.

Przedstawione konstrukcje werbo-nominalne są rezultatem procesu 
m u l t i w e r b i z a c j i .  Zgodnie z definicjami A. Jedlicky i D. Buttlero- 
wej multiwerbizacja jest procesem zastępowania prostych czasowników 
dwuczłonowymi połączeniami, w których jeden element ma znaczenie 
bardzo ogólne i stanowi wykładnik znaczeń kategorialnych, a drugi wy
znacza właściwe, leksykalne znaczenie całej konstrukcji, przy czym mię
dzy wyjściową nazwą prostą a członem podrzędnym struktury opisowej 
występuje tożsamość leksykalna. Należy powtórzyć za Slavomirem On - 
d r e j o v i c e m  (1988: 338), że „termin multiverbizovane spojenia vyużiva- 
me preto, lebo vystiżne zdórazńuje aspekt, o ktory nam tu ide: dynamicku 
stranku jazyka, jeho neprestajnu premenlivost”.

Procesy multiwerbizacji dają zwielokrotnione możliwości stylistycz
ne i ekspresywne. Dostosowują się do nieustannie zmieniających się po
trzeb komunikacji międzyludzkiej. Wpływają w istotny sposób na dyna
mikę języka, na swoiste procesy intelektualizacji języka. Jednak przesad
ne ich stosowanie w tekstach prasowych często prowadzi do pewnej auto
matyzacji, do powstawania napuszonych, stereotypowych szablonów sty
listycznych, które odgrywają rolę negatywną w komunikacji językowej.
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Analitical Verbo-Nominal Structure in Slovak Press Texts

S u m m a r y

The paper is about verbo-nominal structures in the contemporary Slovak journalistic 
texts. Representative structures like mat’vplyv/vplyvat’, mat’moznost’/  umoznit’, venovat’ 
pozornost’, dat’ prednost’/ uprednostnit’ and so on, are characterized according to fre
quency and productivity. Characteristic features of the analitical constructions in Slovak 
journalistic texts are formality, conventionality and distinctness. These are results of 
multiverbation process, which gives multiply stylistic and expressive possibilities. Apart 
from this, multiverbation processes adapt to continuously changing interpersonal com
munication.


