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1. Úvod 

V poslední době se v Itálii hovoří o vznikajícím jazyku mládeže uvnitř italského jazyka. Tento 

poj em předpokládá existenci relativně stejnorodé variety v celé Itálii. Nicméně odborníci, kteří se 

zabývají tímto "novým" oborem italské lingvistiky, zdůrazňují širokou škálu variací a množství 

faktorů, které ovlivňují mnohotvárnost této skupiny sociolektů. Když tedy hovoříme o jazyku 

mladých, je zřejmé, že pouto, které spojuje různé sociolekty, spočívá výhradně v tom, že jedna 

generace produkuje určitou jazykovou varietu v kontrastu s běžným jazykem. Ve skutečnosti je 

však obtížné předpokládat jednotnou společnou úroveň čtrnáctiletých a dvacetiletých. Společným 

prvkem je záměrný odklon od běžného jazyka. 

Mladí lidé vždy používali pro komunikaci mezi sebou jazyk odlišný od jazyka klasického a 

korektního. Nyní je tento jev ještě výraznější. Mládež často přetváří známá slova anebo vymýšlí 

nová, některá z nich se časem začlení do běžné italštiny a dokonce jsou umístěna do slovníků. 

Mnoho dospělých odsuzuje tyto nové jazykové formy a obviňuje mládež, že ničí italský jazyk. Jiní 

jim připisují zásluhy za to, že jsou hlavními představiteli evoluce italštiny. V poslední době nejen 

mládež vytváří slova, tvořící jejich slovník, ale také mnoho reklam a televizních přenosů se tímto 

způsobem snaží získat mladé publikum. 

Důvodů, proč mladí lidé cítí potřebu mezi sebou komunikovat odlišným jazykem, je více. Jazyk je 

vyjádřením vlastní identity, rozpoznávacím znakem, který slouží k odlišení jednotlivých skupin 
~, 

(tak jako oblečení, účes, tetování, pie~sing nebo druh poslouchané hudby). Umožňuje mladému 

člověku ztotožnit se s určitou skupinou lidí a cítit se tak méně osamělý a navíc chápaný osobami, 

které jsou mu podobné. Je formou protestu proti společnosti, bariérou vytvořenou pro oddělení se 

od oficiálního jazyka, kterým mluví ostatní, dává mladým lidem pocit autonomie a možnost 

sebeurčení. 

1.1. Vymezení pojmu "jazyk italské mládeže" - LG 

(italsky "illinguaggio giovanile", "la lingua dei giovani", "il giovanilese", "il gergo dei giovani", 

"la comunicazione dei giovani", "le varieta giovanili") 

Spíše než o skutečný jazyk jde o styl, který se týká mluveného projevu, ale nacházíme ho čím dál 

více i v psané formě - v elektronické poště, v krátkých textových zprávách, v graffiti apod. 
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Jazyk mládeže (nebo "slang mládeže") je zpravidla analyzován na okraji skutečných slangů a je 

tedy častěji definovánjako "variety paraslangové" (G. Berruto, 1987) nebo jednoduše "variety 

mladých" (E. Radtke, 1993).1 

Velká rychlost proměny jazyka mládeže (dále jen LG) je způsobena nepřetržitým střídáním 

uživatelů: se stejnou rychlostí, s jakou jsou neologismy a zvláštní metafory vytvářeny, mnoho 

těchto novotvarů zaniká (např. v 60. letech oblíbený výraz matusa, který označoval v negativním 

významu rodiče nebo starší lidi, se dnes již neužívá). V jiných případech se ale některá slova 

začlení do hovorového a neformálního jazyka, jako v případě gasato (nafoukaný, ješitný) nebo 

casino (zmatek). 

"Je tedy jisté, že neexistuje jeden jediný jazyk mládeže, stejný pro všechny mladé mezi 14 a 21 

lety, kteří žijí v italské jazykové realitě. Spíše existuje generačně a sociálně označené užívání 

určitých prvků národního jazykového rejstříku, které jsou pro nejrůznější účely používány členy 

mladé generace". (E. Banfi, 1991) 2 

Značná různorodost LG je dána proměnnými, kterými jsou: 

- věková skupina uživatelů (adolescenti, osmnáctiletí, dvacetiletí, starší dvaceti let) 

- oblast socializace (škola, diskotéka, pracovní prostředí) 

- kulturní úroveň (studenti různých škol, mládež jen se základním vzděláním, polonegramotní) 

- postoj k hudbě, filmu, televizi, četbě (mládež zaujatá určitým druhem hudby, sportem, zálibami-

auto, moto, počítače atd.)3 

Velké množství výrazů se vztahuje ke školnímu prostředí, jako secchione (šplhoun) a spaghetto 

(strach ze zkoušky). Jsou to slova, která nepopisují skutečnost, ale poskytují subjektivní a 

expresivní výraz. To platí i pro disfemismy jako cazzo - výraz, který je v LG používán jako pouhá 

vsuvka. Mnohdy se objevuje cynismus, jako v případě výrazů semifreddi nebo fossili, označujících 

rodiče. Velice časté je používání metafor z informatiky, hardware označuje fyzický vzhled a bit 

znamená okamžik. Mnoho slov se vztahuje k drogám, jako overdose (smrtelná dávka drogy), snifJo 

(dávka kokainu), sballo (stav pod vlivem drogy). Někdy LG čerpá z dialektu a z cizích jazyků 

ifuori di testa pochází z anglického out ofmind). Vzorem jsou komiksy, reklama a masmédia. 

I COVERI, L., BENUCCI, A, DIADORI, P. Le varieta dell'italiano. Roma: Bonacci, 1998, s. 103. 

2 "Non esiste quindi un linguaggio giovanile, unico e identico per tutti i giovani - tra i 14 e i 21 anni - che vivono nella 
rea1ta linguistica italiana: questo e sicuro. Esistono piuttosto degli usi, generazionalmente e socialmente marcati, di 
frammenti, di parti del repertorio linguistico nazionale che sono utilizzati, per finalita le piú diverse, da segmenti delle 
fasce generazionali giovanili." (ibid., s.103). 
3 Cf. ibid., s. 104. 
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Odtud pochází např. velmi rozšířené používání sufixu -ao (po úspěchu smyšleného výrazu cacao 

meravigliao, vytvořeného v televizním přenosu Renza Arbore "lndietro tutta". 

LG využívá některých tendencí současné italštiny, jako formování slov se sufixem -oso: galloso 

(nádherný), sballoso (vzbuzující stav oblouznění), palloso (nudný) a -aro: paninaro, metallaro, 

fricchettaro (výstřední), casinaro (nepořádný). 

Lze tedy říci, že LG obohacuje italštinu podporováním směrů, které již v jazyce probíhají a 

přispívají k "poklesu" standardní italštiny (v italštině "italiano standard") zaváděním forem, které 

dříve netvořily její součást. 

1.2. Funkce LG 

Lze stanovit hlavní funkce LG a základní charakter této variety: 4 

1. funkce hravá5 (čili zábava, hra, vtip), ze které pramení žertovný záměr, jistý způsob opozice vůči 

jazyku dospělých, deformace běžného jazyka, porušování jazykových a konverzačních stereotypů 

2. funkce, která umožňuje potvrzení pocitu příslušnosti ke skupině a vymezení skupiny vzhledem 

k okolí (vytváření identity skupiny) 

3. funkce, která naopak umožňuje potvrzení jednotlivce mezi členy skupiny, přijetí určité role 

uvnitř skupiny 

Jazykové způsoby mladých hrají důležitou roli pro soudržnost skupiny Gako formy uspořádání 

mladých lidí). Může být také přítomna - ale je obvykle druhotná - funkce utajující (aby ti, kteří 

nepatří ke skupině, nerozuměli). LG je užíván v určitých komunikačních situacích, kdy mládež 

mluví o sportu, přátelství a dalších tématech, která jsou v centru jejich zájmu. Proto je na prvním 

místě varieta jazyka diafázická nebo situační a druhotně diastrátická, protože je spojena s jednou 

skupinou. 

4 Cf. COVERI, L., BENUCCI, A., DIADORI, P. Le varieta dell'italiano. Roma: Bonacci, 1998, s. 103, všechny další 
citace jsou z tohoto vydání. 
5 Ukázka hravého a expresivního jazyka mládeže: "Bella Francé, ci becchiamo retard. Vedi di non darrrů 'na sóla.! 
Tranquo,ci san)". (verze v jazyce "giovanilese", konverzace mezi dvěma mladými Římany, která by v hovorové 
italštině zněla asi takto: "Ciao, Francesco, ci vediamo piú tardi. Cerca di non darmi una fregatura/ Sta tranquillo, ci 
san)"). (NOVELU, S. La parola ai givani. lllinguaggio giovanile in ltalia. 2005. (online). Dostupné z: 
http://www.treccani.it!site/ storia _ storie/ archivio/lingua _giovaní.htrn). 
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1.3. LG a jeho umístění ve varietách italštiny (Cf. Coveri, Benucci, Diadori, s. 162) 

Variety mladých představují nové formy, které stále více ovlivňují hovorový jazyk na národní 

úrovni. Jedná se o typické variety, výlučně spjaté se současným jazykem, protože neznají 

skutečnou diachronní dimenzi v jazykové historii. V Itálii zahlédneme první stopy náznaku 

existence variet mladých v pracích z historie jazyka u Trifona, který se odvolává k "výzkumu nové 

idiomatičnosti u mládeže". 

Otázkou je umístění LG nebo také "komunikace mládeže" jako interakce uvnitř skupiny vrstevníků 

mezi varietami italského jazykového registru. M. A. Cortelazzo se zamýšlí nad tím, jestli se mluva 

mladých lidí 90. let minulého století liší od mluvy mládeže z 20. let, anebo jestli mají spíše rozdíly 

týkající se LG vztah k rychlému pohybu italského jazyka v tomto století. Některé charakteristické 

znaky jako nenucenost v používání lexika ze sexuální oblasti nebo vliv angličtiny by ukazovaly na 

to, že LG (i když s větší rychlostí) postupuje stejným směrem jako italský systém. Nicméně mládež 

používá tuto jazykovou varietu v určitých momentech dne, především ve školním prostředí, jejich 

hlavním momentu socializace (a v dalších místech, kde se schází, jako je posilovna a diskotéka). 

Zavedením termínu LG by se mohlo zdát, že se jedná o relativně homogenní varietu, ale tak tomu 

není. Nicméně se klade důraz na skutečnost, že určitá generace produkuje určitou lingvistickou 

realitu v kontrastu s běŽllýmjazykem a jazykem jiných generací. 

LG se klade mezi úzký slang a hovorovou italštinu. Má mnoho společných rysů se slangy, 

především co se týká vnitřních charakteristik, ale odděluje se od nich, přestože má s nimi společné 

odvolání se k metafoře, funkci potvrzení příslušnosti ke skupině a jejího vymezení vůči okolí. U 

LG je ovšem funkce "utajovací" druhotná, zatímco primární je pojem skupiny a oproti slangům 

představuje více inovační charakter. Charakteristiky, které jsou vlastní pouze LG, je hravost 

(deformace jazyka a ironické zneužívání konverzačních schémat, užívání dialektismů a cizích 

výrazů) a osobní originalita. 

1.4. Variety italštiny a jejich vztah k LG (Cf. s. 10) 

V italštině existuje 5 základních typů variet: 

a) variety časové (diachronní) 

b) variety místní (diatopické) 
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c) variety společenské (diastrátické) 

d) variety komunikační (diafázické) 

e) variety dle komunikačního kanálu (diamézické) 

Přehled variet italského lingvistického rej stříku: (Cf. s.ll) 

TYPOLOGIE 

DIACHRONNÍ 

DIATOPICKÉ 

DIASTRÁTICKÉ 

DIAFÁZICKÉ 

DIAMÉZICKÉ 

DRUHY VARIET 

italština přítomnosti a minulosti 

dialekty přítomnosti a minulosti 

standardní italština (italiano standard) 

regionální variety 

dialekty 

jazyky etnolingvistických menšin 

italština mimo Itálii 

lidová italština 

slangy 

odborné jazyky 

funkčně-kontextové variety 

registry formální a neformální 

subkódy 

psaný jazyk 

mluvený jazyk 

rozhlasový a televizní jazyk 

přenášený jazyk 

Variabilita uvnitř variet mladých je tedy podmíněna různými faktory: 

1.4.1. Faktor chronologický (variety časové)6 

FAKTOR VARIACE 

ČAS 

PROSTOR 

SPOLEČNOST 

KONTEXT 

KOMUNIKAČNÍ 

KANÁL 

V Itálii nevzniká mluva mladých všude ve stejném okamžiku, její první známky jsou sledovány 

především na Severu. V posledních dvaceti letech význam LG výrazně vzrostl. S touto změnou 

6 Cf. RADTKE, E. Varieta giovanili in SOBRERO, A.A. (a eura di). lntroduzione all'italiano contemporaneo. Bari: 
Laterza, 2000, s. 191. 
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kvalitativní se objevuje posun, který se týká použití určitého výrazu, jako např. erba marijuana, 

zaznamenaném v Zingarellim z roku 1983/1987, ale ne v předchozí edici z roku 1970. Může se ale 

stát i případ, že některý výraz přijme slangový odstín, jako např. sacco "tisícilirová bankovka", 

který je popsán v Zingarellim z roku 1983/1987 s poznámkou "slangový výraz", na rozdíl od 

Zingarelli 1970, kde je s poznámkou "fig. scherz." (přenesený, žertovný). Taková kolísání v čase 

naznačují, že je vyloučena hypotéza pevné a stabilní variety. Jedná se naopak o varietu v pohybu, 

která se vyznačuj e extrémní dynamičností právě v lexiku. 

Pro vysledování historického průřezu variet mladých existují velice útržkovité podklady, které 

nemohou potvrdit jejich vznik dříve než ve 20. století. 

Popis variet současné italštiny musí nutně zahrnovat LG, protože je posledních cca třicet let 

považován za druh variety. Zatímco další národní jazyky jako němčina se hlásí k historické tradici 

LG, přičemž studentský slang je zkoumán minimálně od osmnáctého století, pro italštinu 

neexistuje podobná diachronní dokumentace. Vznik "variet mladých" je sledovatelný až po 2. sv. 

válce, před kterou nebylo ani zmínky o jejich používání. Poté byly dokumentovány většinou 

puristy, kteří podpírali autoritu spisovatelů. Ale skutečné zrození LG začalo s upouštěním od 

dialektu ve funkci expresivní a citové. 

1.4.1.1. Vojenská hantýrka 

Pokud je možné hovořit o historii jazyka mladých, lze vysledovat precedens ve vojenské mluvě, 

která postupovala od generačního prostředníka mezi uživatele dialektu a hovorového jazyka, 

nicméně lexikální přesun byl pouze jedním směrem. První užívání "slangu mládeže" bylo díky 

socializaci v rámci vojenské služby.7 Na první pohled má vojenská hantýrka s LG společný hravý 

rozměr. Mimoto snaha formovat homogenní skupinu z mladých lidí, pocházejících z různých 

sociálních poměrů a regionů, podtrhuje určitou blízkost, která v obou případech směřuje 

k vytváření protiváhy k jazykové normě. Výrazy jako imbranato nebo pezzo grosso již dlouho 

využívá hovorový jazyk, a proto se objevují také v LG, ale nikdy se nepoužívají výhradně ve 

varietách mladých. Vojenská hantýrka dnes představuje historického předchůdce s malým 

významem pro současný vývoj LG, který vstřebává výrazy z jiných sektorů, jako např. ze slangu 

narkomanů. Jedná se tedy o jednosměrnou lexikální výměnu. 

7 Cf. BECCARIA, G. L. ltaliano. Antico e nuovo. Milano: Garzanti, 1992, s. 104. 
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1.4.1.2. "Snobská" mluva montenapiů 

Určitá milánská zámožná mládež (tzv. "smetánka"), pohybující se v padesátých letech v okolí ulice 

Montenapoleone, pěstovala elitářský a excentrický způsob komunikace. Dokumentace je skromná, 

z důvodu nedostatečné pozornosti, kterou jazykovědci věnují sociolektům mládeže v průběhu 

jejich utváření. Montenapijsou v podstatě předchůdci členů "paninari", kteří přijali jejich postoj o 

třicet let později. Snobská mluva montenapiů tvoří tedy druhou stopu této variety. 

1.4.1.3. Období před rokem 1968 (centrální poloha školy) 

Jediným projevem LG byl "studentský slang", rozšířený ale pouze do hlavních měst, s omezeným 

a spíše statickým terminologickým repertoárem ve srovnání s následujícími varietami. Tyto 

"studentské slangy" vznikají v různých skupinách víceméně nezávisle na sobě a dokumentace je 

omezena na lexikální seznam. G. L.Beccariajako první ukazuje existenci "mluvy mladistvé

studentské", která dosáhne národního rozměru. 

Je třeba zdůraznit novou sociální úlohu mládeže ve společnosti, danou novým uspořádáním uvnitř 

společenského života. Gramotnost a rozšíření masmédií nesporně ovlivnily rodinný život a 

nastolily zcela jinou jazykovou situaci. Výraz produkce variet mladých v rámci hovorového jazyka 

pozorujeme v tomto období v některých románech, situovaných především do milánského 

prostředí. Umberto Simonetta v Tirar mattina (1963) určitým způsobem napodobuje model 

Sa1ingerova The Catcher in the Rye (1961). Ještě to nejsou masmédia, která šíří zvláštní 

komunikační způsoby, jak to bude oceněno mládeží v 80. letech, ale povídky a romány 

angloamerického typu. Také italská verze Bulli e pupe od Damona Runyona (Guys and DoUs 

1931) nebo Jl baUo dei sapienti (Maria Conti, 1966) zaznamenávají u mládeže úspěch. V těchto 

případech se využívá slang, který má hravý rozměr a nabízí nový jazykový výraz, jaký italský 

jazyk v literární tvorbě neznal. 

LG se staví mezi úzký slang a hovorovou italštinu se snahou upevnit se na národní úrovni, což je 

spojeno s různými hnutími či skupinami. Tabulka těchto hnutí (viz tab. 1) může částečně ilustrovat 

chronologii jazykového vývoje, tyto skupiny mohly v omezené míře přispět k tvorbě variet 

mladých. 
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Tabulka hnutí: tab. 1 (s. 202) 

Hnutí / Původ / Motivace Preferované Centra Analýza Období 
skupina sociální typy textů; projev rozšíření průzkumu 

kontest 
mluvčích 

- (novinářská 

montenapi měšťáctvo hravá dokumentace) Milán - 50. léta 

sessantottini studenti politická graffiti, letáky národní Corte1azzo 1979 1968 
úroveň 

indiani studenti politická graffiti, letáky, Boloňa Di Nallo 1977 1977 
metropolitani nápisy na zdech, Cortelazzo 1979 

slogany 

freak - hravá graffiti, rocková národní - od začátku 
hudba, úroveň 70. let 
slang narkomanů 

proletáři, národní 
punk měšťáctvo hudební rocková hudba úroveň - 1979-1980 

proletáři, národní 
metallari měšťáctvo hudební rocková hudba úroveň - 1983-1987 

paninari studenti škol hravá časopisy, komiksy Milán Coveri 1988b 1985-1990 

movimento univerzitní politická graffiti, nápisy na Řím Banfi 1992b 1989-1990 
Pantera studenti zdech 

1.4.1.4. Desetiletí politiky (1968 -1977)8 

Rok 1968 a obecně 70. léta jsou charakteristická užíváním jazyka za účelem politickým a 

odborářským. Mládež převzala slovo a iniciativu v politice a spíše než skutečnou varietu mladých 

vytvořila jazyk politické, odborářské, sociologické, psychoanalytické a technologické 

terminologie. Ukazuje zálibu ve rčeních a slovíčkách, stereotypních formulích, které se užívají 

s velkou frekvencí a po skončení politicky angažovaných let jsou metajazykově zesměšňované i 

8 Cf. NOVELU, S. La parola ai giovani. Illinguaggio giovanile in Italia. 2005. (online). Dostupné z: 
http://www.treccani.itlsite/storia _ storie/archivio/lingua _giovani.htrn). 
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samotnou mládeží. Výrazy jako prendere coscienza,presa di coscienza, coscientizzare,portare 

avanti il discorso, il problema e politico, in questa jase, il privato e politico, a monte, nella misura 

in cui, a liveZlo di, cioe se objevovaly v každodenní mluvě. 

Univerzitní studenti jako motor politické reorganizace podporují slang politicko-oborový, zatímco 

mládež neseskupená v homogenním sociálním stavu a obvykle mladšího věku se uchyluje 

převážně k šíření slangových výrazů na národní úrovni. Politická motivace obvykle přísluší spíše 

studentům, zatímco nízký sociální původ se orientuje ke kontextu kulturně-hudebnímu. 

V době "Hnutí '77" se objevuje také hravý proud spjatý s jazykem metropolitních Indiánů (hlavně 

v Římě), charakterizovaný hrou se slovy, metaforami a vtipnou analogií s příchutí dadaismu, v linii 

s invenčním a ironickým duchem následujícího LG. Jazyk nachází v tomto období výraz i 

v generaci autorů obrázkových seriálů, velice ceněných mládeží (Andrea Pazienza, Filippo 

Scozzari, Tonino Liberatore). V tomto desetiletí se masově šíří nástroje komunikace jako plakáty, 

letáky, nápisy na zdech, zprostředkovávající různé lingvistické styly od politických prohlášení ke 

sloganům, které následně charakterizují psanou komunikaci mládeže i v odlišných prostředích než 

je politika (rockové koncerty, městské graffiti, slogany na stadionech, plakáty hudebních 

představení - svět hippies, underground a overground). 

1.4.1.5. "Návrat k jedinci" (1978 - 1990)9 

Období osmdesátých let je označováno jako "návrat k jedinci" , vyniká fenomén rozdrobení stylů a 

estetik podle různých seskupení, charakteristických nej en lingvistickými ale i extralingvistickými 

prvky Qako oblečení a místa setkání). Vznikají jazyky skupin, schopných díky lexiku zesílit svou 

rozpoznatelnost (příznivcipunku, darku, skinu, metalisté, yuppies, novoromantici, paninari atd.). 

Způsoby oblékání, jazyk a hudební nadšení působí jako symbolický celek. Televize přenáší záběry 

ze světa mladých. Stále více se rozšiřují přenosy jako Drive in, Quelli della notte, Avanzi, které 

mládeži poskytují hravé jazykové vyjádření. 

9 Cf. ibid. 
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Jednou z významných skupin jsou "paninari".lO Existuje obrovské množství článků, knih, časopisů, 

webových stránek a seznamů slov, zabývajících se tímto tématem. Zřejmě to bylo právě období, 

kdy se lexikum mládeže rozrostlo jako nikdy předtím, také díky vývoji masmédií, kde se tato 

"snobská" varieta setkala s obrovskou odezvou, a to především v televizi. Snobský slang jejich 

předchůdců z 50. a 60. let vyvolal určitou zmínku v tisku, ale nerozšířil se na národní úrovni a 

nebyl imitován a opěvován v masmédiích. Právě v časopise Jl Paninaro se v jednom čísle z roku 

1986 objevuje odvolání na styl života montenapiů. Paninari byli mladí lidé z poloviny 80. let, kteří 

odpovídali pevné charakteristice: mládež mezi čtrnácti a dvaceti lety, socioekonomickou a kulturní 

úrovní příslušející k lepší střední třídě a s orientací mírně napravo, poněkud rasističtí. Jejich hlavní 

cíl byl užívat si života bez velkých starostí, sledovali modely z konzumních amerických filmů a 

reklamních spotů. Jejich označení pochází z oblíbeného bistra ,,Paninoteca", kde se scházeli každý 

víkend a utráceli čas nudným mluvením "o ničem". Paninaro byl ten, kdo nosil bundu značky 

Monc1er, džíny Armani, boty Timberland a poslouchal komerční hudbu. Tyto důležité znaky jejich 

identity nás nezajímají tolik jako jazyk, který mezi sebou používali. Ten má spíše charakter 

kódování jako způsobu identifikace a odlišení se než prostředku komunikace. 

1.4.1.6. Individualismus a nové vědomí (1990 - 2007) 

Mezi mladé lidi se rozšiřují různé ideologie právě když tradiční politický systém dospělých 

vstupuje do určité krize. Na nové bázi se rozvíjí ekologismus, pacifismus, solidárnost, 

znovuobjevený antiimperialismus, antiglobálnost. Křížení odlišných životních stylů a ideologií, i 

když ve formě silně individualistické, rozšiřuje komunikační styly (užíváním nových prostředků -

internetu, e-mailů, SMS), zesiluje rozmanitost LG a charakterizuje ho schopností čerpat z lexika a 

10 Cf. Paninaro. Wikipedia, l'encic1opedia libera. (online). Dostupené z: http://it.wikipedia.org/wiki/Paninaro. 
"Un paninaro e Ull tosto che pensa soprattutto a smerigliare paninazzi, o a fiocinare una pizza, insieme a belle sfitinzie 
che ha tacchinato o grippato davanti alla scuola.Veste in modo troppo giusto, a spese dei sapiens o arterios, cercando 
sempre di essere in, di cuccare i soldi che gli permettono di ruotare o scheggiare in Honda come un ramboso per le 
strade di Milano, e frenare al brucio davanti al fast-food di moda, affollato di tostoni dalla faccia vitaminica. Tutto 
questo e per lui una vera libidine. Guarda con disprezzo e Ull po' di timore i cinghios, i tamarri, i tarri e soprattutto i 
cinesi". 
(To vše by v běžné italštině znělo asi takto: Un paninaro e Ull ragazzo che pensa soprattutto a mangiare panini o a 
assagiare una pizza, insieme a una ragazza carina che ha conquistato davanti aHa scuola.Veste di tendenza, a spese dei 
suoi genitori, cercando sempre di essere in moda, di prendere i soldi che gli permettono andare in motorino come un 
tipo atletico per le strade di Milano, e frenare in secco davanti al fast-food di moda, pieno zeppo di quindicenne. Tutto 
questo e per lui un vero piacere. Guarda con disprezzo i provinciali e soprattutto quelli di sinistra.). (Illinguaggio 
giovani/e. (online). 27 .4.2004. Dostupné z: http://angarmegia.275mb.com/linguaggio_verbale.htrn#Arriba). 
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frazeologií všech dostupných zdrojů (z jazyka drogového, hudebního, informačního, ze 

znovuobjeveného dialektu). 

Od devadesátých let až po současnost je LG charakterizován nepřetržitými změnami. Objevuje se 

mnohotvárnost modelů, sklonů a směrů, obtížně shrnutelných. Kromě vzestupu jazyka 

sociopolitického, spojeného s mírovými a antiglobálními hnutími, vzniká nové hnutí: 

"kyberskupiny", kteří berou jazyk jako nejdůležitější prvek soudržnosti a identity. 

Jsou to tzv. haekers, kteří sdílejí druh slangu silně protkaný angličtinou a termíny z informatiky. 

Tato forma jazyka představuje prostředek komunikace uvnitř skupiny, kde zesiluje blízkost a 

pocity identity a umožňuje okamžitou identifikaci mezi vzájemně neznámými členy. 

Každá periodizace zůstane vždy částečná a neúplná, ale je zřejmé, že se LG vyvíjí poněkud 

svižnějším tempem oproti běžnému jazyku a slova užívaná v jednom období se i po jedné sezóně 

mohou jevit jako již nevhodná, i když ještě srozumitelná. Protože kultura a módní styly mládeže se 

rychle mění a nahrazují se dalšími, modernějšími. Někteří to nazývají ,jazykový konzum". 

Jeden LG má obvykle trvání cca desítku let ajedno slovo může být používáno jen v určitém 

regionu. Výrazy se opotřebovávají, umírají a rodí se nové. Některé přežívají ajsou pak začleněny 

do běžné italštiny. Je tedy logické, že jedna věc může být v různých regionech nazývána různě. To 

je známka jazykové kreativity a obohacování jazyka. Zde je jeden příklad z časopisu pro mládež. ll 

Jedná se o varianty známého italského výrazu "Marinare la seuola" (chodit za školu):12 
I 

Turín: Tajé da seola 

Řím a Benátky: Fare sega 

Milán: Bigiare la seuola 

Boloňa: Fare fughin, fare fuga 

Reggio Emi1ia: Fare foeaecia 

Florencie: Bu 'are (bucare),fare forea 

Neapol a Bari: Fare ftlone 

Palermo: 'Na ieeamo 

Cagliari: Fare vela 

Bolzano: Fare blau 

Benátky: Bruciare 

Trapani: Stampare 

Gorizia: Andare in lipa 

II Studenti & C (č.l-2, 1996, s. 13. (online). Dostupné z: http://angarmegia.275mb.com/linguaggio_verbale.htm. 
12 CLIllinguaggio giovanile. (online). 27 .4.2004. Dostupné z: http://angarmegia.275mb.com/linguaggio_verbale.htm. 
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Apulie: Fare x, což znamená pomyslné škrtnutí dne v kalendáři. 

Dnes již některé z těchto výrazů nejsou užívány ajsou zaměněny zajiné. Např. v Římě a Miláně se 

uchytila slovesa scavallare, tagliare, impiccare atd. 

V roce 2007 se užívá v Milánějumpare, v Arezzufare chiodo, v Legnanu (VR)fare berna. 

Dalším příkladem jsou různé výrazy pro označení "ošklivé dívky,,:13 

Řím: busta 

Treviso: cesso 

Řím: cozza 

Boloňa: ciospa, chiavica 

Řím: cofano 

Arezzo: racchia 

Trident, Treviso, Reggio Emilia: roito 

Lecco: rospo 

Lombardie: citofono 

Je zajímavé představit zde seznam nejfrekventovanějších sémantických polí mládeže s jejich 

výrazy, který je ukázkou toho, jak se mění lexikum.Výrazy, které se opakují nejčastěji, jsou z 

drogové problematiky, ze vztahu dívka/chlapec, z duševního rozpoložení a nálad a ze sexuální 

oblasti - viz tabulka 2 na další straně. 14 

13 Cf. Linguagiovani. Dizionario del LG. (online). Dostupné z: http://www.maldura.unipd.itl1inguagiovani. 
14 Cf. Jllinguaggio giovanile. (online). 27.4.2004. Dostupné z: http://angarrnegia.275mb.com/linguaggio_verbale.htm) 

Cf. CORTELAZZO, M., CARDINALE, U. Dizionario di parole nuove 1964-1987. Torino: Loescher, 1989. 
Cf. VASSALLI, S. Jl neoitaliano. Le parole degli anni ottanta. Bologna: Zanichelli, 1989. 
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DROGY 80. LETA 90. LETA DNES 
kokain coca bamba barella, talco 

zapálit si joint boommare appizziare, appicinare 

joint 
spinello barnello, bomba cecio, chignolo, fiamma, 

paglia 

tableta drogy pasticca cicca zuccherino, trip, pasta 

narkoman cannato, tossico, toffa, marcione, ciorma, necco, sballato, flippato, 
droga to, fattone punkabbestia, inscimmiato fanecco, toffoso, 

injekční peretta, pera spada pompa 

stříkačka 

NALADA, 
STAV 
nudný, nudit se noioso scocciante rabboso, smemo, larva, 

smago, menarsela 

rozčílený incavolato incrastito, imbruttato rugato 

nepříčetný essere fuori, fuori di sclerato sbiellato, fulminato, 
testa rinco(glionito) 

klidný fly-down camomillato sciallo, sciolto, 
po llegg ia to, tranqui 

buran tamarro, tarro, truzzo cacirro, gaggio, zamarro 

opilý ubriaco sbronziato, sbrattato stonfo, piegato, 
" bagattato, botta, 

sardone 

upravený, preppy, perbenista fighetto, pettinato chiattillo, centrino 

uhlazený 
gallo bullo 

být nafoukaný spandere gasato, montato andato in gatta, 
tirarsela, menarsela 

homosexuál checca, femminiello finocchio, gaio Fricchettone, 
orecchione, frocio 

VZTAHY 
svádět tacchinare: svádět barcagliare, battere i pezzi limare, pasturare, 

intortare 

pěkná dívka Squinzia, sfitinzia patata, gnocca manza, penna, verza, 
figa 

snoubenka ragazza, fidanzata morosa punza, tipo/a zita, damo 
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zamilovaný tacchinato, grippato cotto, scuffiato infighito 

DALŠI 
starší člověk matusa semifreddo, fossile dinosauro 

krást scavallare asciugare babbare, banfare, 
bossare, ciullare, zottare 

udělat chybu cannare scazzare svinare 

1.4.2. Faktor diatopický (variety prostorové)15 

Větší výskyt LG na severu Itálie je dán zeměpisnými rozdíly, potvrzujícími řídící roli variet 

Severu, které určují používání LG pro zbytek Itálie. Prestiž některých hnutí jako "paninari" se 

rozšířila ze severu na jih, výrazy jako cuccare (brát; dobírat si někoho) se z Milána rozšířily na 

národní úrovni. Nelze ovšem s jistotou vysledovat zeměpisný původ všech výrazů užívaných 

mládeží jako v tomto případě. LG jako národní fenomén se vyznačuje postupným 

"zregionalizováním" výrazů. 

Dále se v lexiku spojuje italština a dialekt v jazykové formě, která upevňuje regionální identitu a 

vědomě zachovává dialektické rysy, spojené ale s dominantní přítomností italského jazyka. 

Množství dialektických výrazů přítomných v LG je ovšem zanedbatelné ve srovnání s neologismy 

původu nedialektického. I když se zachovávají některé stopy dialektů, jedná se o minimální výskyt, 

který necharakterizuje v první řadě LG, a slouží pouze k oddělení se od lexika dospělých a zesílení 

odlišnosti. Dialekt není motorem kreativity variet mladých, ale poznamenává je v dalších 

lexikologických procesech. Vytváří se tak nová nářečnost, která nepřijímá tradiční funkci 

skutečného dialektu. Příkladem "pseudonářečnosti" je výraz toderli - označení Němců z Tridentu, 

používaný studenty z Pavie. Střetává se zde výraz z pavézského nářečí tudar nebo milánského 

toder (Němec) s poněmčujícím sufixem -li z tridentského "canederli", což vytváří posměšný 

nádech. 

Variety mladých prokazují větší regionálnost tam, kde převládá oddálení LG od osy diafázické 

směrem k diastrázii, která je ve shodě s větší dialektálností. Mladí vyšších sociálních vrstev se 

méně uchylují k užívání regionalismů nebo dialektismů a více tak podporují jazykovou 

stejnorodost. 

V případě italštiny je místní variace nejdůležitějším prvkem jazykové diferenciace nejen 

z historických důvodů, ale i díky současné jazykové situaci, která je jejich nesporným 

15 Cf. RADTKE, E. Varieta giovanili in SOBRERO, A. A. lntroduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e 
gli usi. Bari: Laterza, 2000, s. 192. 
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pokračováním. V jednotlivých oblastech Itálie existují velké rozdíly ve výslovnosti a pozorný 

čtenář si všimne určitých lexikálních odlišností mezi písmem italských autorů různého 

geografického původu. A právě geografický původ více než jakýkoli jiný faktor ovlivňuje 

jazykovou produkci - především ústní - příslušníků italské jazykové komunity. 

1.4.2.1. Mládež a dialekt 16 

Statistická data hovoří o tom, že procento mladých, kteří se učí dialekt v rodině od dětského věku a 

kteří jím mluví, je v trvalém poklesu. Znalost dialektu - alespoň dialektického lexika - je 

omezenější v porovnání se starší generací. Mimoto hlavně na severu Itálie mládež používá dialekt 

méně ve městech než v malých obcích. 

V LG se dialektické výrazy neobjevují z nutnosti odvolat se k něčemu přesnému (funkce 

označující), ale pro funkci expresivní, emotivní nebo žertovnou. Dialektismy jsou často užívány 

pro označení osobních charakteristik, které skupina považuje za negativní. Časté jsou také formy 

zvolací a ty, kterými se na někoho obracíme. Např. v Benátsku je areo/ (doslovně "podívej na 

něj") jedním ze způsobů pozdravu, používaný při setkání s přáteli. Nicméně výskyt a fonna 

dialektismů se v různých skupinách mění a mohou náležet dialektu místnímu nebo jinému. 

Z průzkumu provedeného v roce 1990 v Miláně a Tridentu vyplývá, že v Miláně 7,4 % slov 

mládeže pochází z místního dialektu, v Tridentuje to 11,96 %. Prvky charakterizující LG se 

zvyšují pokud se snižuje dialektičnost, ale nejsou vyhrazené italofonní mládeži. Pronikají i do 

mluvy dialektofonní mládeže, s čímž je spojené kombinování italštiny a dialektu, používání slov 

z italštiny v hovoru v dialektu a naopak. 

Z pohledu významu j sou dialektismy používány v doslovném nebo metaforickém smyslu. Poté, co 

získaly přenesený význam, ten původní mizí, zvlášť pokud je mluvčí výhradně italofonní. Podobně 

je tomu u slov, která pocházejí z jiných dialektů. U ligurských výrazů besugo, který platí jako 

obecná nadávka, ba/etta a gabibbo (moula, zelenáč), které jsou užívány mladými i mimo původní 

dialektickou oblast zásluhou vysílání "Striscia la notizia", není znám doslovný význam 

dialektických výrazů (i v dialektu jsou užívány pro označení mouly). Besugo agabibbo jsou 

úpravy dialektických tvarů besugu, gabibu do italštiny a tento proces je častý u dialektických slov, 

jejichž stavba se vzdaluje od té italské. Mezi dialektismy furlanského původu patří fraido ve 

16 Cf. MARCATO, C. Dia/etta, dia/etti e italiano. Bologna: II Mulino, 2002, s. 47. 
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výrazu sei fraido - jsi slabý (ve furlanštině frait je ztrouchnivělý a používá se pro neduživou, 

slabou osobu). Brea - plochá dívka - je metaforou obdobného furlanského výrazu, který znamená 

"deska", frico ve výroku che frico! naráží na "zmatek, chaos" (furlanské frico je pokrm). Velmi 

rozšířené slovo v benátském dialektu je carega (židle): mládež z Tridentu změnila jeho význam, 

když mu přidělila smysl "číslice 4" díky podobnosti tvaru židle se tvarem čtyřky. 

V Miláně se používá uregia (homosexuál, v dialektu orecchia),pirla (pohlavní úd a přeneseně 

moula), cattare (něco získat, v dialektu opatřit si) atd. V Boloni jsou užívána slova jako raspa 

(lakomá osoba, v dialektu pilník, rašple), bagaglia a bagaglio (neseriózní dívka a nevážená osoba, 

v dialektu bagai), tafiare (hltavě jíst, v dialektu tafier).V Catanii používají výrazy crasto (chytrák; 

paroháč, ze sicilského crastu - beran), ncutto ze sicilského ncuttu (blízko, poblíž), který má 

v Palermu význam "pouto, intimita mezi dvěma blízkými osobami", se změnou i gramatickou 

z adjektiva na substantivum, zatímco v Catanii zůstává adjektivum ve významu "otravný, obtížný". 

Precchia znamená ošklivá dívka (druh ryb, příklad častého "hanlivého připodobnění ke zvířeti"). 

Také LG v Cagliari přijímá dialektická slova, která mohou být v některých případech slangového 

původu, např. coffa (štěstí), gaggio (hloupý, neotesaný), pivello, pivella (chlapec, dívka). To je 

původně cagliarský slangový výraz, který přešel do dialektu s významem "snoubenec"; z toho 

vzniklo i sloveso pivellai (flirtovat). 

Na úrovni psaného jazyka se objevují i některé grafické zásahy, jako např. užívání grafému -k

(jako v skizzato atd.). V takovém případě jsou např. benátské dialektismy schei (peníze) a bauco 

(hlupák) psány mládeží také jako skei a bauko, ve Furlansku se floccare píše i flokare,flockare a 

znamená ,jít na stolici" (z furlanského floca - sněžit). 

Slova mladých, ať již dialektického nebo jiného původu, se mohou stěhovat z místa na místo a 

z jedné skupiny do jiné různými cestami (prostřednictvím filmového a televizního jazyka, z jazyka 

písní atd.). Ze Sicílie došel výraz zaurdo (hrubá, sprostá osoba, ze sicilského zaurdu se stejným 

významem) až do Furlanska, kde je ale znám s významem "nevychovanec, asociální osoba". 

Z jižní oblasti, často skrze Řím, který je podobně jako Milán důležitým centrem šíření, se rozšířilo 

burino a buzzurro (hrubý), sola (podfuk - v Pescaře "dare una suola "), arrapare (sexuálně 

vzrušovat), sorca (hezká dívka),pischella (dívka) atd. Samozřejmě že tyto výrazy, které již ztratily 

doslovný význam v původním prostředí, nejsou rozeznávány jako dialektické v místech, kam se 

přesunou. 

Dialektický základ se mění od jednoho území k druhému a různě se odráží v LG. Je hojně 

využíván ve Furlansku, Benátsku, Tridentsku nebo na Sicílii, na rozdíl od velkoměst na Severu 

jako je Milán nebo Janov. 
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Mládež z benátské oblasti používá dialektické tandilo (sciocco) a muž, který mluví benátským 
dialektem, zaslechl svou dvacetiletou dceru říkat" Quello e un certo tandilo H.17 

1.4.3. Faktor diastrátický (variety společenské) 

(italština lidová a učená, slangy, LG, italština mužů a žen, oborové jazyky) Variety diastrátické 

jsou determinovány sociální skupinou uživatelů, i když sociální faktor není jediný, který určuje 

jejich rysy. Téměř vždy bude více či méně přítomen faktor variace spjatý s geografickým původem 

mluvčího, a také komunikační situace ovlivní více či méně jazykový registr (faktor kontextuální). 

V určitých případech lze nicméně jasně určit vliv na jazyk - z úrovně vzdělání a ze sociální skupiny 

uživatelů (u italštiny lidové a učené), z příslušnosti ke skupině (u slangu), z věku uživatelů (u LG), 

z pohlaví, ze specifických znalostí, které mluvčí mají ve vztahu k určitému tématu (jako v případě 

profesních jazyků politiky, sportu, byrokracie apod.). (Cf. Coveri, Benucci, Diadori, s. 95) 

1.4.3.1. Jazyk a skupina příslušníků 

1.4.3.1.1. LG versus slang 

Hledisko, které vyžaduje několik objasnění, je užívání výrazu "slang", které se často objevuje 

v souvislosti s LG. Pro objasnění jeho užívání je nutno hovořit o užívání výrazu v "pravém slova 

smyslu" a užívání v "nepravém slova smyslu", které je častější. 18 Slovo slang se používá v pravém 

smyslu v souvislosti s varietami jazyka sociálně vymezených uživatelů, tzv. slangových skupin, u 

kterých se v tradiční terminologii hovoří také o "žargonu podsvětí" a "profesním slangu". 

V takovém prostředí slang zastává funkce jako soudržnost a sociopsychologická identifikace 

skupiny a také funkci tajné mluvy s výhradním užíváním ve skupině, což platí zejména pro slang 

17 takto to komentovala: 
"ma, digo, strano, digo, che sia vegnuo fora questa frase, questo vocabolo vecio come el cuco ... Tanduo vol dire 
indormensa insoma, Ull tanghero ... tanghero, tanduo, i gera piu o meno cosi, ... quei mesi allampanati che no i 
capisse ... Quindi qualche volta salta fora, i vien usati sti vocaboli come qualcosa de veramente eccezionale da 
continuare a parlar" 
("ma, dico, strano, dico, che sia venuta fuori questa frase, questo vocabolo vecchio come il cucco (rčenQ ... Tanduo 
vuol dire addormentato insomma, un tanghero (nemotora, hlupák) .. tanghero, tanduo, erano piú o meno cosi. .. quei 
mezzi allampanato (vyzáblý) che non capiscono ... Quindi qualche volta salta fuori (stane se), vengono usati questi 
vocaboli (výrazy) come qualcosa di veramente eccezionale (výjimečný) da continuare a parlare".(MARCATO, C. 
Dialetto, dialetti e italiano. Bologna: II Mulino, 2002, s. 52). 

18 Cf. MARCATO, C. Dialetto, dialetti e italiano. Bologna: II Mulino, 2002, s. 46. 
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podsvětí. Typ skupiny ajeho postavení vůči společnosti ukazuje, že převládající charakteristika 

variet slangu v pravém smyslu je diastrátická, tj. sociální. 

Užívání výrazu slang v nepravém smyslu je dáno tím, že existují i jiné skupiny, které využívají 

vlastní jazykové prvky, jako lékaři, politikové. V tomto případě jde ale o varietu jazyka, která má 

pouze funkci technickou a ne další funkce, které se připisují slangu v pravém smyslu (především 

funkci utajující). Tyto variety jazyka, i když jsou obecně nazývány slangy (lékařský slang, 

politický žargon atd.), jsou v lingvistické terminologii uváděny jako "subkódy", "oborové jazyky", 

"speciální jazyky" nebo "technické jazyky". 

Mezi varietami skupin jsou pak typické styly v různých prostředích Gako kasárna) nebo určité 

kategorie osob (mládež, studenti) a také u těch se běžně hovoří o slangu. Tyto variety jsou ale 

převážně diafázické ajen sekundárně diastrátické (tj. spojené se sociálním rozvrstvením), pro 

nepřítomnost stálé a stabilní skupiny, cožje podmínkou u slangu. Někteří lingvisté se odvolávají 

na takové variety s označením "variety paraslangové" nebo "slangy přechodné", které vykazují 

podobnost se slangy, ale ne jejich vzájemné překrývání. 

Mládež mezi sebou používá určitý slovník a fráze, které často vylučují, aby je dospělí pochopili. 

Tento jazyk směřuje k simplifikaci, zkracování, personalizaci: je bohatý na zvláštní výrazy, často 

vulgární slova nebo přímo nadávky, a výrazy smyšlené, které je uzavírají do jejich světa, ale přesto 

nelze hovořit o slangu v pravém slova smyslu z několika důvodů: 

l.Tradiční slangy - profesní nebo ty, které vyjadřují určité sociální nebo situační podmínky - měly 

omezené rozšíření nebo vědomě utajující charakter (slang podsvětí, vězeňská hantýrka). Naproti 

tomu si LG, přestože ukazuje obrovskou touhu znít jinak než standardní italština, udržuje vztah 

s běžným jazykem, a to především proto, že mladí spíše než separovat se od společnosti se snaží od 

ní odlišovat a nějakým způsobem v ní vynikat. 

2. LG je nestálý a proměnlivý, protože se skupina uživatelů stále mění a používaný "slang" se 

obnovuje neuvěřitelným tempem. 

3. Jde o jazyk mnohotvárný a nejednotný z hlediska prostoru a registrů formálnosti; tj. mladý 

člověk z Milána se vyjadřuje jinak než jeho vrstevník z Říma a výrazy z jedné oblasti nemusí být 

srozumitelné v oblasti jiné, pokud je nějaký fenomén, obyčejně spojený s médii, nerozšíří dále. 

4. Může být málo pochopitelný, ale jeho cíle nejsou vědomě utajující. Hlavním cílem je 

expresivnost. 

1.4.4. Faktor diafázický (variety kontextové, situační, komunikační, funkčně-kontextuální) 

(Cf. Coveri, Benucci, Diadori, s. 131) 
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"Variety diafázické19 jsou variety, které závisí na změnách kontextu, ve kterém se odehrává 

komunikace, a na funkci, kterou tato komunikace plní. Rozměr diafázický se týká jednotlivých 

mluvčích, různých okamžiků produkce jazykových aktů, expresivních způsobů a stupně 

formálnosti, je úzce spojen se subjektivností a stupněm jazykové kompetence. Jazyková 

kompetence je schopnost mluvčího užívat vhodnou varietu v dané situaci a kontextu, a tedy 

schopnost vykonávat výběr uvnitř diafázické dimenze. ,,20 

Rozměr diafázický je výrazně orientovaný směrem k mimojazykovým souvislostem a přijímá 

variabilnost podmíněnou vnějšími faktory. 

Vzhledem k tomu, že generační variace nejsou v první řadě ani regionální ani sociální, se určují 

především v rozměru diafázickém. G. Berruto uvádí schéma, které ilustruje přechodnou fázi od 

diafázie k diastrátii, jejíž míra je závislá na stupni slangovosti. 

DIAFÁZIE DIASTRÁTIE 

<:-------------------------------------------------------------------~ 

způsob použití spec. jazyky v širším smyslu spec. jazyky v užším smyslu slangy 

Ve vztahu k LG se toto schéma interpretuje tak, že existuje škála jazykových projevů, které 

pokrývají realitu mezi výraznou charakteristikou diastrátickou, když mluví mládež "slangově" a 

dimenzí čistě diafázickou v projevu "hovorovém" se sníženým důrazem na aspekt věkový. V 

podstatě jde tedy o diafázickou varietu národního jazyka, produkovanou mladými mluvčími 

v kontrastu k běžné mluvě. Diafázická varieta znamená varietu registru, která se pohybuje po ose 

ohraničené dvěma krajními body - maximální formálností a maximální neformálností. 

Úroveň diastrátická představuje extrémní pól s menší přítomností jazykových rysů 

přisuzovatelných varietě mladých. To potvrzuje identifikaci variace mladých s rozměrem 

diafázickým, protože mládež nevytváří sociálně jednotnou skupinu. 

19 ternún "diafasia" použil E. Coseriu v roce 1960. 
20 "Le varieta diafasiche sono le varieta che dipendono da mutamento del contesto in cui avviene la communicazione e 
aHa funzione che essa assolve. La dimensione diafasica riguada i singoli parlanti, i diversi momenti di produzione di 
atti linguistici, la modalita espressiva e il grado di formalita, e strettamente connessa con la soggettivita e illiveHo di 
competenza linguistica" (COVERI, L. Op.cit., s. 131). 
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1.4.5. Faktor diamézický (variety dle komunikačního kanálu) 

(jazyk psaný, mluvený, přenášený - rádio, film, TV, reklama) 

Diamézická dimenze (termín použil A. Mioni v roce 1983) se týká sledování jazykových variet na 

základě prostředku, který je při komunikaci použit. Jde tedy o tradiční rozlišování mezi formou 

psanou (grafickou) a mluvenou (ústní), k nimž byla v posledních letech doplněna třetí forma, 

"přenášená" (technickými prostředky).21 

1.4.5.1. Vliv masmédií na LG 

Mnohotvárnost v utváření skupin a krátké trvání jazyka mladých nacházejí určitou stabilitu 

prostřednictvím masmédií a přelévají se tím do hovorového jazyka. Masmédia "slouží jako 

jazykový model pro mládež tak, že posouvají normy spojené s formálním stylem a šíří jazyk 

charakteristický neformálností" (E. Radtke, 1993). Masmédia používají jazykové modely mládeže, 

snaží se mluvit tak, jak si myslí že by mluvila mládež, jsou reproduktorem jejich jazykové módy. 

Masmédia ovlivňují LG prostřednictvím šíření jazyka jednotlivých skupin na národní úrovni, jako 

v případě lexika paninari, které proniklo do televizního přenosu ,,Drive-in" a do tvorby gagů (C' est 

plus facile, Ma de che, Vamos a la playa). Tyto fenomény měly krátké trvání ajejich předchůdci 

z 60. let byly např. Cosa mi dici maž od Topo Gigio. Velice rozšířené jsou také reklamní slogany 

tvořené běžnými výrazy, spojenými s určitým výrobkem typu: Nuovo? No, lavato con Perlana!. 

Zábavné televizní pořady jsou bohatým zdrojem pro vymýšlení a šíření výrazů, které jsou 

přepracovávány mládeží. Rozhlasové přenosy podporují větší interaktivnost (např. rychlost 

přednesu a jazyk diskžokejů anebo v minulosti telefonáty a mluva Rádia Radicale).(Cf. s. 165) 

Navzdory všemu jsou masmédia spíše prostředníkem než zdrojem LG. 

21 "La dimensione diamesica riguarda l'osservazione delle varieta della lingua in base al mezzo che viene utilizzato 
per la comunicazione e cioe la tradizionale distinzione fra uso scritto (grafico) e uso parlato (orale) a cui negli ultimi 
decenni e stato aggiunto un terzo tipo, il "trasmesso"( con i mezzi tecnici)." (COVERI, L. Op.cit., s. 131). 
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Používání výroků z reklamy ukazuje na velký vliv reklamy na mladé lidi. Ti nejenže užívají tyto 

výroky, ale často jim dávají jiný význam, jako v případě fráze Piu lo mandi giu e piu ti tira su, 

odkazující na účinek omamných látek. 

Následují některé reklamní výrazy, používané často mezi mládeží (v jiném kontextu):22 

Cosa vuoi di piu datla vita? Un Lucano 

Mi vuoi tutta ciccia e brufoli? 

Non ci credi? Prooovalo! 

Two is meglio che one 

Bevo e sono fehce 

Che mondo sarebbe senza Nutetla 

MW Yomo, alľarrembaggio! 

Pocopoco 

Nuovo? No, lavato con Perlana 

Piu lo mandi giu e piu ti tira su 

L 'uomo Del Monte ha detto si 

Buona camicia a tutti 

C'efeeling, c'e Heineken 

Evidendemende 

Get up (Cho) 

Libera e felice, come una farfatla 

Me gusta, me gusta 

Miii si, e cremoooso! 

Non e fame, e piu voglia di qualcosa di buono 

Red Butl ti mette le aU 

Una bionda per la vita 

Una bomba 

Ambrogio! Sento un leggero languorino 

O cosi, o Pomi 

Scattoso 

Sciccoso 

22 Cf. Linguaggi giovanili e pubblicita. (online). 30.12.2006 Dostupné z: http://web.tiscali.itla_fianda/itllgp/c6.html. 

21 



Comodoso 

Risparmioso 

Chi trova Sole non 10 las cia piu 

Crudo o cotto, Granbiscotto! 

Liscia, Gassata o Ferrarelle? 

2. LG a jazykové inovace 

2.1. Základní složky tvořící LG 

Různými průzkumy v mnoha italských oblastech je potvrzena hypotéza A. Sobrera (1990, s. 101), 

podle které může být v lexikálním fondu jazyka mladých stanoveno pět komponentů, které se 

v různé míře a stupni výskytu sbíhají podle sociologicko-kultumí reality, ke které se vztahují. LG 

má jako základ hovorovou italštinu (neformální, vtipnou a hravou), do které pronikají a mezi sebou 

se mísí tyto prvky: 23 

a) složka slangová "tradiční" 

b) složka slangová "inovační" (vrstva, kterou v úzkém slova smyslu můžeme nazývat LG; 

M. Cortelazzo, 1994) 

c) složka tvořená prvky pocházejícími z reklamy a hromadných sdělovacích prostředků 

d) složka tvořená prvky pocházejícími z cizích jazyků 

(komponent doplnil M. Cortelazzo, 1994: 293) 

e) dialektická složka 

M. Cortelazzo má za to, že pokud se vyloučí "inovační" slangová složka, nebudou tyto prvky 

platné výhradně pro tuto věkovou skupinu. 

2.1.1. "Tradiční" slangová složka 

23 Cf. COVERI, L., BENUCCI, A., DIADORI, P.,op. cit., s. 164. 
Cf. také MARCATO, C. Dialetto, dialetti e italiano. Bologna: II Mulino, 2002, s. 44. 
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Složka, která se odvolává k výrazům, které mají původ slangový a které se z různých důvodů 

včlenily do LG. Do této složky spadají již dlouho používané výrazy, které jsou přenášeny z jedné 

generace na druhou a v určitých případech jsou již běžně používány i v hovorové italštině (nelze 

vyloučit, že některé nepocházejí z běžného jazyka). Jsou to slova ze studentského slangu 

(secchione- snaživec, šprt, marinare la scuola), z vojenského slangu (imbranato, cazziare, pezzo 

grosso, tempo zero), ze slangu narkomanů (intrippare,jarsi una pera, rol/are, sbal/are), ale i 

výrazy, které nejsou spojeny se specifickým prostředím a kontextem (jigo, gasato, beccare, pacco, 

toppare, cotta). 

2.1.2. "Inovační" slangová složka 

Složka, která především charakterizuje LG (někdy je nazývána "linguaggio giovani1e" a výraz 

"lingua dei giovani" je vyhrazen celku složek jazykových zvyků mládeže). Zahrnuje jazykové 

tvary, které mládež vytváří za pomoci procesů, umožňujících modifikaci vnější formy ("il 

significante") anebo významu ("il significato"). Tyto procesy, které se mohou týkat slov jakéhokoli 

původu (z italštiny, z dialektů, z cizích j azyků), jsou podobné těm, které slouží k utváření 

slangových slov. Příklad změny významu je cozza, který přijímá význam "ošklivá dívka" (různá 

slova tohoto typu jsou nazývána "animalizzazioni ingiuriose" neboli "hanlivá připodobnění ke 

zvířatům"). Příkladem změny vnější formy je mate pro "matematika", což je jeden z příkladů 

zkracování slov (,jazykové úspornosti"), přítomných i v běžné mluvě (tele pro televizi, bicí pro 

kolo atd.). 

2.1.3. Složka z reklamy a hromadných sdělovacích prostředků. 

Z televize a reklamních sloganů pocházejí prvky typu O cosi o pomi, Dove c 'e Barilla c 'e casa a 

např. výraz x-.file ve významu "ošklivý chlapec" se odvolává k jednomu televiznímu seriálu. 

2.1.4. Prvky převzaté z cizích jazyků 
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Jsou z větší části představovány anglicismy, ale nechybí hispanismy, germanismy a latinismy. 

Mnohdy jsou výpůjčky upravovány italskou morfologií a např. sloveso "to love" se může časovat 

jako italské sloveso: ,,llaria lova Mario". 

Skupinu výrazů na pohled zdánlivě cizího původu představují nepravé cizí výrazy (v italštině 

"pseudoforestierismi"), např. effusions - něžnosti, arrapescion - sexuální vzrušení, cuccador - ten, 

kdo má úspěch u žen (z cuccare - "získat", což je již slovo z LG, z nějžje odvozena 

pošpanělšťující forma). Cizí výrazy, s převážně vtipnou konotací, představují snahu začlenit se do 

nadnárodního kontextu kultury mládeže, dialektismy naopak umožňují skupině udržovat vazbu 

s místní realitou. 

2.1.5. Dialektální složka 

Jedním ze způsobů užívání dialektičnosti spočívá v začlenění dialektických výrazů (a jejich úprav) 

do jazyka mladých. Dnešní italská mládež, která vůbec nebo téměř vůbec nemluví dialektem, jej 

používá k obohacení svého "slangu". Dialektismy tak představují jednu ze základních složek LG. 

Do LG pronikají i dialektické vsuvky, jak se často stává např. v Benátsku?4 

Formy dialektičnosti mladých tedy neznamenají rekuperaci nebo přehodnocení dialektické reality 

z minulosti, ale představují odklon od variet dospělých a obecných jazykových zvyklostí. 

Některé průzkumy ukazují, že čím větší je přítomnost dialektofonie v prostředí a jazyce mladých, 

tím menší je výskyt neologismů, neboli je menší lexikum, které spadá do složky slangové inovační. 

2.2. Lexikální inovace 

Snaha LG rozšířit neformální styl i na formální situace je vlastní i současné italštině (viz systém 

pozdravů). LG je na podobné bázi jako hovorová italština, protože jejich interakce se odehrávají na 

neformální a především mluvené úrovni nebo v psaných formách, které se hovorové mluvě blíží. 

24 Ti xe un méio - "Sei uno sciocco"- "Jsi blázen" ("Sei un meglio" jako antifráze) 
Te si massa brusá el servéo - "Sei proprio fuso"- "Jsi úplně zmatený" ("Hai/sei/ troppo bruciato il cervello") 
Fora come na mina - "Essere ubriaco"- "být opilý" ("Fuori come una mina") 
Una ragazza che me/a bon - "corteggiare una ragazza" - "namlouvat si dívku" ( ... "che mi fa buono") 
Mládež často přechází z italštiny do dialektu: 
Quella tipa parla sempre, no ghe la vanto piil'- "už to nevydržím" ( ... "non la reggo piu" .. ). 
(MARCATO, C. Dialetto, dialetti e italiano. Bologna: II Mulino, 2002, s. 51). 
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Charakteristiky této italštiny se vztahují i k jiným skupinám, ale mladí vybírají některé rysy, 

kterým dávají význam kvantitativní a hodnotu generační identifikace, tak jako se to děje při 

využívání lexika ze sexuální oblasti. 

Další inovační prvek LG spočívá v ironické a cynické mluvě, která se uskutečňuje metaforami a 

rétorickými obraty, dochází i k čerpání z oborového lexika a z dialektů. Je tedy možné říci, že jsou 

variety mladých podmnožinou italského "substandardu" a ukazují dynamičnost současné italštiny. 

Mládež ovlivňuje současnou italštinu tím, že podporuje mezinárodní styl, ale používá i procesy 

typické pro současnou italštinu, jako je formování slov se sufixem ,,-oso", ,,-aro", spolu s méně 

užívanými prefixy jako "mega-". 

Často se objevují internacionalismy, převážně anglicismy, které pronikají i do běžného jazyka a do 

oborových jazyků, ale v LG jde především o směsice a výpůjčky z drogového a rockového slangu. 

Hispanismy jsou užívány díky jazykové blízkosti italštiny a španělštiny. Odvolávání se 

k výpůjčkám a kalkům je projevem internacionalizace mládeže, jejich větší znalosti cizích jazyků 

ve srovnání s rodiči a dalšími generacemi. Cizí výrazy pak propůjčují funkci hravou při vymýšlení 

"pseudointernacionalismů" nebo včleňování cizích morfologických prvků do italštiny. Zatímco 

angloamerikanismy jsou poměrně stabilní, hispanismy jsou naopak z větší části pseudohispanismy, 

vytvářené díky genetické blízkosti dvoujazyků. 

Málo zkoumané jsou aspekty, které jdou mimo lexikum, i kdyžjsoujiž sledovány některé zvláštní 

charakteristiky ve výslovnosti a intonaci jako v případě zvukomalby, často převzaté z komiksů. 

Pozdravy jsou z velké části importované z USA. Kromě toho se pozoruje syntaktická útržkovitost, 

eliptická stavba, časté hovorové znaky. Charakteristiky, které jsou i v běžném jazyce, ale M. 

Cortelazzo (1994) míní, že je to kvantitativní význam takovýchjevů, který tvoří osobitost LG. 

Dlouho opomíjený obor mezi zdroji studia je písmo mládeže. Deníkový styl přešel z původní 

intimní funkce na otevřené vyjadřování různých forem jazyka (vtipný, ironický) na batůžcích, 

lavicích, zdech atd. Časté jsou vzkazy na bankovkách, kde převládají z důvodu místa graficky 

úsporné formy (x-per). Nápisy na zdech univerzitních studentů z Tridentu ukazují invenci 

přenášením hovorové a často dialektické formy do nápisů s vynechávání mezer mezi slovy 

(Immaditchettetteseilaureá, Vattenbiblio?). (Cf. Coveri, Benucci, Diadori, s. 166) 

LG rozbíjí gramatickou a syntaktickou řadu, porušuje kodifikovaná pravidla. Často využívá 

vulgární výrazy, které ale tím, že se opakují v mnoha různých situacích, ztrácí původní pohoršující 

náboj. Např. slovo cazzo může vyjadřovat různé duševní rozpoložení, zlost, vztek, podráždění, 

nervozitu, překvapení, obdiv, entuziasmus, anebo způsobuje expresivní zintenzivnění různých 
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větných spojení ("cazzo, si e fatto tardi; e stata una serata di sballo, cazzo,,).25 Díky rozšíření 

užívání daného výrazu v LG ve srovnání s běžnou italštinou je pak snadněji přijímán jako známka 

substandardu do hovorového jazyka. 

Je možné stanovit některé mechanismy a procesy tvoření slov, které LG využívá a které obecně 

platí pro všechny LG:26 

a) metafora: una cifra, un sacco, un mondo (hodně, strašně moc: sta tagfa tendenza una cifra; 

mio moroso e sacco bello; questa ra mi e piaciuta un mondo), tirare un pacco (podvádět, 

balamutit), pinguino (zima), conigliare (mít strach, brát do zaječích), tronco di canna (pěkná 

dívka), lumini (oči, dosl. světla), gallo (pěkný chlapec, dosl. kohout), da dia (úžasně), cesso 

(ošklivý, dosl. latrína), yeti (ošklivý, obluda, dosl. sněžný muž), e un dia (ten, kdo umí všechno; 

krásný), scimmia (ošklivá/ý, nesympatická/ý) 

b) zkracování a apokopa: mega (grande), prof (professore/ssa), proffia (prof.ssa), sore 

(professore, fem. soressa), punta (appuntamento), raga (ragazzo/a), raghe (ragazze), para 

(paranoia), oc (okay), vaitra (vai tranquillo), mate (matematica), compa (compagnia), maria 

(marihuana), necco lfanecco, toxikoman, zničený drogami), alterna (alternativo), bona (buonasera, 

buonanotte), doma (domani: ci si doma: ci vediamo domani, ci becchiamo domani - uvidíme se 

zítra), hendy (handicappato) 

c) značky, akronymy (psaný jazyk): + (piu, více), - (meno, méně), x (per- xcio, xché), h/acca 

(accademia - hdemia) 

d) vzácné přípony: -ozzo (paninozzo - panino), -ega lfurbega - furbetto), -occio (belloccio - bello) 

e) metateze: drema (madre), glifi (figli) 

f) exotismy, internacionalismy a cizí výrazy: 

- především anglicismy a pseudoanglicismy:jly down (bud' klidný), new entry (nový student), 

inchiappettescion (podfuk - ze slang. inchiappettare - napálit),jlesciare (zasáhnout, z ang. "to 

jlash"), gym (ginnastica - posilovna), no problem, be happy (žádný problém; bud' v klidu), turnare 

25 NOVELU, S. La parola ai giovani. lllinguaggio giovanile in ltalia. TRECCANI. Istituto della Encic10pedia 
italiana 2005 (online). Dostupné z: http://www.treccaní.itlsite/storia_storie/archivio/lingua_giovaniOl.htm. 
26 Cf. COVERI, L., BENUCCI, A., DIADORI, P., s.166, op.cit. 

Cf. lllinguaggio giovanile. (online). 27.4.2004. Dostupné z: http://angarrnegia.275mb.com/linguaggio_verbale.htm) 
Cf. Slovníky LG: 

CORTELAZZO, M., CARDINALE, U. Dizionario di parole nuove 1964-1987. Torino: Loescher, 1989. 
VASSALU, S.ll neoitaliano. Le parole degli anni ottanta. Bologna: Zaníchelli, 1989. 
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(girare, z angl. "to turn"), tryp (tableta drogy), air bag (velké poprsí), school, shit (škola),parents 

(rodiče), monei/ money (peníze), baby/ babi, girl (dívka), sgai/ sgay/ skey (peníze), chesc (peníze, 

hotovost) 

- hispanismy a pseudohispanismy: playa (Pláž), cucador (kdo to umí s děvčaty, tedy umí balamutit 

- cuccare) 

- slova z francouzštiny: école (škola), argent /argents, avances (peníze), 

- germanismy: Lager (škola), Fiihrer (rodič), Geld (peníze) 

- latinismy s ironickým záměrem: pecunia (peníze), domus (domov) ,gens,parentes, sapiens 

(rodiče), pax (droga) 

g) učené výrazy, užívané v neformálním kontextu s ironickým záměrem: appropinquarsi 

(avvicinarsi, knižně blížit se), depravato (ohavný, dosl. zvrácený), omaggiare (darovat) 

h) výrazy z komiksů, z hudby, spojené s TV: fare l'Homer (nedodržet sliby dané vlastním 

dětem. Odkazuje k postavičce Homera Simpsona, hrdiny mládeží oblíbeného amerického 

kresleného televizního seriálu), galloso (báječný, úžasný- od kohouta na bundě Monclair, kterého 

nosil hlavní hrdina populárního televizního seriálu z 80. let Drive In). Na reklamní spoty odkazují 

fráze E nuova? Lavata con Perlana; Perche io 10 valgo, Loreal; Profumo d'intesa. Vamos a la 

playa pochází ze španělské písně moderní v 80. letech, ramboso ("atletický", podle Ramba, 

postavy z filmu z 80. let se Sylvestrem Stallonem) 

i) eufemismy s ironickým záměrem: lattiginoso (bledý jako mrtvola, dosl. mléčný),fare lafesta 

(odstranit, zničit někoho, dosl. slavit) 

k) hyperbola: da dio (úžasně), una bomba (něco skvělého), mitico (hezký, skvělý, dosl. mytický) 

I) technicismy: celebroleso (hlupák, dosl. osoba s poškozením mozku), ibrido (ten, kdo nic neví, 

dosl. hybrid), amorfo (bezvýznamná osoba, dosl. amorfuí), collassare (cítit se špatně, dosl. 

kolabovat), carburare (fungovat, zvládnout),fuso (unavený, zničený, dosl. rozpuštěný), 

rimorchiare ("sbalit" dívku nebo chlapce), avere turbina (být kvůli opilosti nebo z jiných příčin 

kompletně mimo), sclerare, svalvolare (zbláznit se) 

m) výrazy z informačních technologií a internetu: giga (grandiózní), ressetare (začít od 

začátku), sconnesso (roztržitý, nepozorný), chattare (povídat si), ragazz@ (dívka), nick (jméno, 

přezdívka), non me ne importa un bit (vůbec mě to nezajímá), slashato (škrtnuto pomocí "slash",tj. 

symbolem ,,/", čímž je myšleno "odstraněno") 

n) výrazy z běžného jazyka: se sufixy: acidoso (acido), sti/oso (jedinečný, který má styl

vztahuje se k osobám i věcem (př.: troppo sti/oso quel tipo), cozzaro (venkovan, neotesanec), 

pipparsela (stěžovat si); univerbizace: bellarobba, chessoio; s afixy: megagalattico (neobyčejný, 
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nádherný); se změnou afixu: malefico (maledetto), utillimo (utilissimo); se sémantickou změnou: 

bestiale (obrovský), libidine (potěšení), zuccherino (pilulka extáze), tonno (hlupák, "ucho"), bella! 

(ciaol),potabile (to, co lze snadno pochopit). 

o) výrazy z mobilních telefonů a elektronické pošty: existuje také ikonický jazyk tvořený 

grafickými znaky k vyjádření emocí a nálad. Jedná se o tzv. emotivní ikony tvořené 

interpunkčními znaménky, jako jsou čárky, tečky, dvojtečky, závorky, hvězdičky, které se píšou 

horizontálně a čtou vertikálně. Např: 

- pro vyjádření úsměvu: dvojtečka, pomlčka a závorka, tedy :-) 

- pro vyjádření pozor 1: číslo osm následované pomlčkou a závorkou, tedy 8-) 

- pro mrknutí: středník následovaný pomlčkou a závorkou, tedy ;-) 

Velice podobné emotivním ikonámjsou sms zprávy přes mobilní telefon, kde se v omezeném 

prostoru musí vměsnat co nejvíce slov. To nutí pisatele používat originální způsob psaní: 3mendo 

(tremendo), hdere (accadere), novelordin (non vedo l'ora di incontrarti), xxx (baci), tvb (ti voglio 

bene), 6 bella (sei bella), ub (un bacio), a mnoho dalších, které průběžně vznikají. 

p) lexikum ze světa motorů a sportu: a manetta (velkou rychlostí), rimorchiare (nadbíhat a mít 

při tom úspěch, získat) 

r) odvolání a výpůjčky z jiných slangů: 

- z vojenské hantýrky: imbranato (neostřílený voják; nemotora), secchione (šplhoun), spina 

(rekrut; nováček) 

- ze slangu narkomanů: canna (marihuanová cigareta, dosl. rákos), cannarsi (fetovat),jumato 

(zmatený, dosl. zkouřený), sballo( deprese, ale i něco úžasného - ,,E' stata una serata di sballo"), 

pezzo (gram kokainu, dosl. kus), spada (stříkačka, dosl. meč),jarsi (fetovat, píchat si, dosl. dělat 

se) 

- ze sexuálního slangu: arrapato (vzrušený), airbag (ňadra vyvinuté dívky, dosl. airbagy), 

conigliare (provozovat rychlý sexuální styk), limonare, pomiciare (slovesa vztahující se k různým 

citovým výlevům - muchlat se, cukrovat se, flirtovat) 

- slang podsvětí: malloppo (ukradené zboží, dosl. kořist), palo (komplic, který hlídá když ostatní 

kradou, dosl. sloup),pula (policie), sbirri (policisté, dosl. biřicové), cantare (přiznat se) 

s) dialektismy: scamorza (nekňuba, dosl. druh sýra z jižní Itálie), pirla (hlupák, z milánského 

dialektu), zirbiunela (původem z Apulie, jedná se o osobu hloupou a někdy i trochu ošklivou) 

t) výrazy smyšlené: noista (osoba, která používá ve verbálním či psaném projevu nadbytek 

interjekcí jako no, non, mai, né, forse, dvojí negaci pro potvrzení, a často začíná větu 

kondicionálním "se". Označuje osobu zaujatou, s pocitem nadřazenosti, která si osobuje právo 
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neustále upozorňovat na chyby druhých. Typičtí jsou někteří akademici, politici); pallista (ten, 

kdo si vymýšlí), spagogna (osoba s komplikovaným charakterem, protivná, nepříliš poddajná, i 

nesympatická), tacchinare (svádět) 

u) vulgarismy, koprolalie: un cazzo (nic), cazzo! (sakral), scazzare (nudit, "srát"), incazzato 

(naštvaný), palle (nuda, dosl. varlata - "che pal1e") 

v) výrazy ze školního prostředí, zvlášť ty označující inteligenci: (celebroso, beota, mongolo

hlupák, zcela bez inteligence), gallina (dívka, která není nikdy zticha), secchione (ten, kdo příliš 

studuje) 

w) plurály se -s : poangličtělé: profs (profesoři), arterios, genitors/ genitor 's, veterans (rodiče), 

effusions, scheos (peníze). 

3. LG a jednotlivé sociální skupiny, respektive různá prostředí 

3.1. LG a život ve skupině 

Mládež miluje život ve skupině. Tento nesporný, nepopiratelný fakt téměř chorobné touhy po 

vztahu je prokázaný a dokumentovaný mnoha sociology. Skrze život skupiny se rodí volby 

mladých, jejich záliby a vkus, způsob myšlení a interakce. Každá skupina má své preference, své 

inklinace, svá pravidla a přijímá stanovené modely chování a nejrozmanitější zaměření. Na to vše 

nemůže adolescent nehledět, pokud chce být její součástí. Vztahy mezi vrstevníky a s dospělými, 

podobně jako druh trička, batůžku, bot, mopedu a stejná místa setkání, odlišují jednu kategorii 

teenagerů od druhé. 

S jazykem, který přijali, se dají identifikovat různé skupiny, které přijímají a pozměňují schémata, 

vášně, vkus a postoje ve velmi rychlém časovém sledu. Vše je dočasné. Stává se, že rodiče a 

pedagogové si u některých sotva všimli určité nové zvyklosti a mezitím se objeví další "novinka". 

Může se jednat o součást oděvu nebo o tetování nebo o originální a současně záhadné slovní 

spojení. 

Existuje určitý základ, vyjádřený myšlenkami a gesty, který každý adolescent sám nebo společně 

se svou skupinou modifikuje a vymýšlí si tak další hesla a postoje, které by lépe charakterizovaly 

jeho způsob prezentace. Je to jejich způsob, jak energicky a originálně oznámit světu: "Hej 1 Já 

jsem tady takyl" 
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Takto oni sami pojmenovali některé typické skupiny vrstevníků:27 

No global. Jsou fanaticky proti válce a nadnárodnímu monopolu. "Girotondini,,28 a ekologové. 

Přísně "bio" a "etno", nesnášejí televizní konzumismus. Jsou hrdí na to, že si oblékají neznačkové 

oblečení, koupené na tržišti na náměstí nebo na nepře draženém trhu, a pocházející ze zemí Třetího 

světa, rádi se oblékají do klasických opotřebovaných džínsů. 

Fashionvictims. Posedle sledují současnou módu v okamžiku, kdy ji některá filmová star nebo 

zpěvák zavede. Ztratili by tvář, kdyby se neoblékali "in". Zásobují se ale oblečením pouze tam, 

kde je značkové oblečení prodáváno za vlídné ceny. Jsou vždy v davu skupiny, jinak se cítí 

ztraceni. 

Metallari. Májí nezbytné kovové štítky na bundách a dobře viditelné satanské symboly. Jsou velmi 

striktní v oblékání, nejoblíbenější barva je černá. Nosí piersing a řetězy. Říkají si také heavy metal, 

punk a hard rock. Nedělají si problémy jestli se cítí na pokraji společnosti. Hodně pijí pivo a kouří, 

i marihuanu. 

Alternativi. Milují surfování po internetu, chatují v noci, poslouchají hudbu "new age". Jsou to 

typické samotářské typy a jejich královstvím je roh pokojíčku, kde je umístěn počítač. Neopovrhují 

účastí na mírových pochodech. Oblékají si větší oblečení než mají velikost, které má živé barvy, 

jako je žlutá a zelená. 

Branco. Procházejí se společně a vždy společně jdou na diskotéku, do kina. Jsou věrni probíhající 

módě co se týká hudby a nejnovějších polobotek, milují předvádění nejoblíbenější značky jako by 

to byl fetiš či talisman. 

Truzzi. Jsou také známi jako tamarri, borgatari, taroccati. Jejich rodiny mají omezené finanční 

možnosti, ale záleží jim na tom, aby se ukázali v oblečení se značkou, i když napodobenou. Gelje 

nutností. Dívky se oblékají do kraťoučkých sukének a bot na vysokánském podpadku. 

Rapper. Tancují breakdance na ulicích, oblékají se do o mnoho čísel větších triček a kalhot. Mají 

zasněné vzezření, milují hudbu hip-hop. Jejich idolem je raper Eminem. Někdy jsou současně i 

sprejery. 

Fighetti. Jsou to děti velice bohatých rodičů, kteří se oblékají výhradně do značkového oblečení. 

Dobrou značku má také moped a auto darované otcem. Chodí do nejprestižnějších škol a často 

jezdí do ciziny. V Neapoli je nazývají chiattilli. V Turíně jsou často nakupení u některých 

27 DI MAURO, N. Gli slang giovanili. (online), červen 2007, dostupné z: 
http://www .dimensioni.org/articolo2 _gennaio04.html. 
28 Hnutí založené v roce 2002 v Miláně, odkud se rozšířilo do dalších velkých měst. Je založené ve jménu ochrany 
demokratických a zákonných principů, svobody informace a spravedlnosti. Obvykle jsou chápáni jako levicové hnutí 
pro jejich silnou opozici vůči politice vlády. Název pochází z faktu, že příslušníci hnutí při manifestacích vytvářejí 
obrovské kruhy okolo objektů jejich zájmu (Justiční palác, sídlo televizní stanice RAI), při kterých se drží za ruce. 

30 



telefonních budek ajsou tedy známi jako cabinotti. V Římě pariolini, protože bydlí v luxusní 

čtvrti Parioli. V Miláně sancarZini, protože se často setkávají v oblasti kolejí San Carlo. V Janově 

je znají pod přezdívkou aZbarini, podle názvu čtvrti Albaro. 

Papaboys. Nalezneme je shromážděné na "Světových dnech mládeže" a na náměstí San Pietro. 

Obětavě se pouštějí do jakékoli dobrovolnické akce a mnozí byli nebo ještě jsou skauty. Jedno 

slovo je u nich v módě: solidarita. Milují ježdění na tábory a hory jsou většinou jejich oblíbeným 

cílem. 

Gabber. Jsou nejagresívnější. Často podněcují násilí na stadionech. Nechybí rvačky se spolužáky, 

aby se respektovaly hierarchie a převaha smečky. Jsou velice známi v sociálních centrech. 

Protestní akce se stávají jejich zkušební stanicí: ukazují se jako maximalisté, osoby destruktivní a 

kontraproduktivní. 

3.1.1. LG a vojna29 

"Speciální" vojenské výrazy spolu se studentskými se rodí jako pouto solidarity mezi těmi, kteří 

spolu musí dlouhodobě společně žít nebo bydlet v uzavřených prostorech (kasárna, školy, 

koleje).Ve skupině se projevuje potřeba dorozumění, obrany a odlišení, které se odrážejí i v jazyce. 

Slova mnohdy ukazují ironický odstup, odpor ve vztahu k nadřízeným, profesorům, starším lidem, 

ke společnosti. 

Velké množství výrazů proniknutých stabilně do běžné italštiny jsou původně z vojenské hantýrky. 

Slovo naia (vojna) užívali nejdříve muži z Benátska, Furlanska a Tridentska v předminulém století, 

když ještě sloužili pod Rakouskem. Výraz sot a Za naia (sotto a quella gentaglia - tj. nadřízení), byl 

původně používán mezi alpskými obyvateli a stal se populárním po první světové válce. Stejný 

význam jako naia má manfrina, pocházející z "monferrina", názvu tance, ve smyslu nekonečné a 

monotónní zdlouhavosti - je piemontského původu stejně jako passamontagna, bocciare, una 

grana, piantagrane, bacia, gorba. Během první světové války se ve vojenských oddílech rozšířil a 

a pak přešel do běžného jazyka piemontský výraz battere Zafiacca, obdoba battere in ritirata 

(upláchnout, odejít), protože se kdysi bubnovalo na buben pro upozornění k ústupu. Aještě starší 

výrazy jsou battere Za diana (dianaje hvězda, která se objevuje na východě před východem slunce, 

tedy jakýsi "budík", který vojsko budil spolu se zvukem bubnů), battere Za generaZe nebo generaZa 

- nástup (battere se nicméně na Severu vždy spojovalo s významem "zahálet, chodit kolem a 

ztrácet čas"). Od alpských Benátčanů pochází výraz zitto a mosca (v Tridentsku mosca znamená 

29 Cf. BECCARIA, G. L. ltaliano. Antico e nuovo. Milano: Garzanti, 1992, s. 104. 
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"zitto"). Imbranato je z furlanského embrená, ve významu zkroceného mezka drženého na uzdě, 

tedy omezeného v pohybu, pomalého. Trefná metafora pak přechází na další vojáky i do běžného 

jazyka. Také z vojenského prostředí pocházífare le scarpe, v přeneseném významu překonat 

někoho v kariéře a znemožnit mu pokračovat v soupeření (mezi vojáky za 1. sv. války lasciarci le 

scarpe znamenalo "zemřít", protože si ostatní obvykle brali boty mrtvého), lasciarci la ghirba, tj. 

kůži nebo le penne (výraz vznikl mezi vojáky v Libyi, kde převzali slovo z arabského "ghirba" -

"měch" jako metafora břicha). Pignolo, giannizzero znamená pomocník (v originále důstojnický 

sluha: z tureckého ,,yeniceri"- janičáři - speciální vojsko v Turecku ve 14. století ve službách 

sultána), un pezzo grosso (těžký kalibr) označuje velkou autoritu. Dále se objevují hovorové 

výrazy lavativo (ulejvák - vojenský lékař trestal klystýrem vojáka, který předstíral nemoc), girata, 

strigUata, pipa, cazziata, caffé nebo cicchetto (sklenička likéru ale také výtka, možná proto, že kdo 

byl povolán k nadřízenému žertem prohlašoval, že byl pozván na skleničku). Schiaffare (in 

prigione - strčit do vězení), sfottere (kdysi znamenalo "trápit", pak "posmívat se"), stangare -

přísně potrestat,fare il mazzo někomu (nechat někoho, aby se namáhal), passare in cavalleria 

(krást), essere ammmanigUato, testa di turco, tirare la carretta (pracovat sám a bídně), oUo di 

gomito (těžká manuální práce), scattare (pohybovat se rychle a správným tempem), tagliare i 

capelli a zero (tj. strojkem s nulovým nástavcem jako metafora nulového hledí děla když "spara a 

zero"). Far cinghia pak znamená "mít hlad", marcare visita (dělat se nemocným), in picchiata 

(rychle,v běhu), unafrana (není dobrý k ničemu), a cranio, al tempo, marca male, alzare i tacchi, 

essere in buona, prender su armi e bagagU,firmaiolo. Scalcinato byl původně "neupravený 

voják". Cannibale, dnes již vymizelé, bylo velice rozšířeno pro označení toho, kdo se považuje za 

lyžaře, aniž k tomu má vlohy (pirát zasněžených cest, který je nebezpečný kvůli pádům, při kterých 

strhává další lyžaře - termín přinesli instruktoři lyžování těsně po válce po zimních cvičeních 

vojáků). Far veder i sorci verdi vzniklo v letech 1935-36 v době války v Habeši. Existovala peruť 

delostřelců nazývaná "zelené myši" pro tři zelené myši nakreslené na trupu letadla. Fašistický tisk 

oslavoval jejich válečné tažení a napsal, že tito letci ukázali Habešanům zelené myši, tj.uvrhlije do 

nesnází a vyvolali zděšení a strach. 

3.1.2 LG a marginální skupiny 

3.1.2.1. Mládež a drogy 
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o drogách se dnes také v Itálii hodně hovoří: mladí narkomané, delikventi, překupníci, 

přistěhovalci, prostitutky - to je oddělený svět, který žije paralelně se světem "normálních" lidí, 

kteří často musejí snášet násilí a trestné činy, spojené s tímto prostředím. 

Když se hovoří o drogách, spojují se obvykle s mládeží a místy, která frekventují. Omamné látky 

zdánlivě poskytují sílu, energii a elán. Jsou stovky důvodů, které mohou přimět mladého člověka 

jakékoli společenské třídy přiblížit se ke droze. Jednou z nejrozšířenějších je určitě zvědavost. 

Mnozí mladí lidé někdy pocítili touhu poznat stav euforie, zkusit co se stane po požití pilulky. 

Samotný výraz "omamná látka" (v italštině "stupefacente") říká, že tyto látky dávají pocit 

omámení, pasívního pozorování, proměny osoby a okolí, které ho obklopuje. Jde o únik z reality, 

ve které je možná někdy nesnadné žít. Statistiky hovoří o tom, že 51 % narkomanů pochází 

z rozvrácených a nefungujících rodin. Anebo se jedná o mládež materiálně dobře zajištěnou, které 

ale chybí cit. Drogy jsou útěkem slabších jedinců ze stavu nespokojenosti, prázdnoty, strachu a 

deziluze. 

Existuje sociologický fenomén, který se jmenuje "skupina sobě rovných". Jedná se o skupinu 

vrstevníků, jejíž důležitost a autorita překonává autoritu rodičů. Skupina má svá přesná pravidla 

fungování, často odlišný morální kodex v rozporu se sociálním kontextem, který nutí jednotlivce 

přizpůsobit se určitému chování (výběr oblečení, mluva, styl života atd.). Přizpůsobení se z obavy 

z toho, že nebudou přijati a uznáváni skupinou, může mladého člověka přimět k přijetí nevhodného 

chování. 

Dosažení úspěchu za každou cenu, ve škole, v práci, ve společnosti, s nutností být stále skvělí, 

společenští, jak nás učí reklamy, přivádí mládež k tomu, že si vypomáhají chemickými látkami. 

Mimoto zneužívání drog představuje někdy jednu z podvědomých, pokřivených forem, kde se 

projevuje generační konflikt, vzpoura proti světu hodnot, přijímaných dospělými. 

Nové průzkumy potvrzují, že mezi mládeží stoupá konzumace omamných látek i alkoholu a často 

tento zvyk přechází z dospělých. Díky slavným osobnostem jako Kate Moss, které měly problémy 

s drogami ajimž média věnují obrovskou pozornost, se problematika drog stala skutečností a 

rozšířeným zvykem, který společnost akceptovala. Mladí lidé si neuvědomují, že pokud propadnou 

tak módním drogám, neskončí jako jejich idoly v televizi a na stránkách časopisů, ale mnohem 

pravděpodobněji v nemocnici, ve vězení nebo na hr'bitově. 

Většina milánské mládeže mezi 18 a 25 lety prožívá volný čas na diskotékách s cigaretou a 

koktejlem v ruce. To je portrét nové generace v průzkumu provedeném v roce 2007 oddělením 
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"dipendenze dell' AsI Cittá di Milano".3o Cílem průzkumu v lombardské metropoli bylo testovat 

zvyky, postoje a rozšíření kouření, alkoholu a drog v populaci mladých lidí. Dvě třetiny z nich 

kouří, téměř třetina se v posledním měsíci opila a dva z deseti užili v posledním roce utišující 

látky. Co se týče omamných látek, "situace mezi mládeží mezi 18 e i 25 lety je znepokojující", říká 

R. Gatti, ředitel oddělení: více než polovina někdy kouřila marihuanu a dva z deseti kouřili 

poslední měsíc. 13% užívalo inhalační látky, 5% poslední měsíc. Jeden z deseti někdy vyzkoušel 

kokain a 2,5% v posledních týdnech. 2% z nich užívá pravidelně halucinogeny, extázi a amfe

tamin. "Obchod s drogami je schopný vytvořit formát konzumu: podle tvého stylu života si můžeš 

vybrat příslušnou drogu", říká Gatti, podle kterého je prevence "nerovný boj": reklama a modely 

předkládané mládeži velmi zlehčují nebezpečí, která vycházejí z užívání drog. 

Dnes již "běžné" a společností poměrně tolerované občasné užívání lehčích drog jako kouření 

marihuany nebo tabletka extáze, požitá v sobotu večer na diskotéce, může za přispění dalších 

faktorů (stres, osobní problémy, neúspěšnost) snadno skončit těžkou závislostí a životem na pokraji 

společnosti, odkud je nesmírně složitá cesta zpět. 

V případě drogového jazyka lze sledovat základní charakteristiku slangů, kterou je snaha o utajení. 

N a rozdíl od LG zde tento faktor převládá nad snahou o hravou formou. 

3.1.2.1.1. Slang narkomanů3 ! 

2 dischi bianchi: 2 gramy kokainu 

3 cassette nere: 3 gramy heroinu 

agganciare: nabízet omamné látky 

bido, ciglione: joint - marihuanová cigareta 

bietta a tola: malé/velké množství psychotropní látky, použité v jednom jointu 

calo: psychofyzický stav osoby při abstinenci od omamných látek 

cotto, mi sono cotto: stav, kdy omamná látka - obvykle heroin - má na někoho značný efekt 

flash: počáteční moment opojení, spojený s požitím omamné látky 

ho svoltato: sehnal jsem si dávku drogy 

i carramba, gli sbirri: karabiníci 

l'impasto: směs tabáku a hašiše nebo dalších látek 

la bamba, la veloce: kokain 

30 Giovani milanesi 'stregati' dafumo, alcol e sostanze proibite. (online). 21.6.2007. Dostupné z: 
http://www.teenchallenge.it!news_testi4.htm1#giovanirnilanestistregati21 062007. 
31 Centro documentazione e ricerca sul fenomeno delle dipendenze patologiche, Arezzo,Toscana. 
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la busta: dávka heroinu 

la ciccia, la len ta : heroin 

la madama: policie 

la pasta: pilulka nějaké psychoaktivní látky, např. extáze 

la pompa: injekce používaná k píchání heroinu 

Mi sonoJatto una canna: dal jsem si hašiš 

Mi sono Jatto una pera: vzal jsem si dávku heroinu 

3.1.2.2. "Kultura" graffiti a hip-hopová kultura 

"Graffiti Writing" je sociální projev, kulturní a umělecký, rozšířený po celém světě, který spočívá 

v koncepci vyjádření vlastní kreativity v obraze a v psaní vlastního uměleckého jména kdekoliv a 

co nejevidentnějším způsobem. Cílem každého writera je dosáhnout určíté pověsti uvnitř 

komunity, proto je nejdůležitější viditelnost jeho děl. 

Fenomén se často spojuje s činy městského vandalismu, obzvlášť pokud je graffiti vytvářeno na 

veřejných dopravních prostředcích nebo historických a uměleckých památkách. 

Kulturu graffiti lze chápat jako alternativní komunikační realitu k normální společnosti. 

S praktikováním graffiti je spojena touha potvrdit vlastní odlišnost prostřednictvím kreativní 

tvorby, potřeba sociálního zviditelnění a sebepotvrzení. Mládež si vytváří vlastní identitu, kde 

některé faktory hrají zásadní roli: pocit příslušnosti k odlišné a oddělené realitě, solidárnost mezi 

členy, odlišný jazyk, sociální role nezávislá na té, kterou mládež hraje v každodenním prostředí 

domova a školy, příchuť tvořivého porušování, možnost vytvořit si díky uměleckým schopnostem 

určitou roli. Tato kultura mládeže hlásá nutnost vyjádřit se, komunikovat, stanovit dialog s vnějším 

okolím, s odlišnými mladými z jiných zemí a kultur, ale i s dospělými. 

Kultura graffiti a hip-hopové kultury32 vůbec vznikla v 70. letech jako výraz pouliční kultury v 

nejdegradovanějších městských čtvrtích New Yorku, charakteristických tvrdým životem plným 

násilí, drog a kriminality, mezi různými osobami žijícími na okraji společnosti: barevnou mládeží, 

imigranty, bezdomovci, narkomany. Deklarovaným smyslem bylo pokrýt barvou šedivé městské 

periferie, vytvořit útržky něčeho krásného uprostřed ošuntělých zchátraných domů, opuštěných 

skladů, rozpadajících se továren. To, co je méně deklarováno, je touha vykřičet aktivní a kreativní 

32 Le culture giovanili contemporanee. (online). 18.2.2007. Dostupné z: 
http://www.univirtua1.itlcorsi/2003/ grarnigna/ download/Mod06 _2P. pdf. 
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přítomnost. V tomto křiku je samozřejmě rebelantství, výsměch, dobrodružství a způsob myšlení, 

který chce oponovat tomu oficiálnímu a udat nové expresivní kódy. 

Zvláštností jejich jazyka je podrobování běžného jazyka za účelem boje proti tzv.měšťácké 

morálce, spojuje se s gramaticky nesprávným vyjadřováním, někdy využívá v několika základních 

rysech prvky poezie. Tito writeři chtějí "přemalovat" marginální svět, ve kterém žijí. A když to 

nestačí, pošpiňují elegantní ulice centra, památky, kulturní místa s nejvýznamnější symbolickou 

náplní. 

Obrázky a barvy sestavují podle nekonvenčních pravidel a nejrůznější materiál zpracovávají do 

snové fikce, která se rozptýlí na opuštěné padající zdi nebo na jedoucí vlaky společnosti, která se 

definuje jako "slušná" a chová se dle konvencí. Často ironickým způsobem čerpají z jazyka 

televize a videoher, v nastříkaných malbách bomberů se objevují ikony známé z televize. 

Ve stejném prostředí v 70. letech v New Yorku tyto skupiny afroamerických adolescentů nízkého 

sociálního původu vytvořily nový hudební styl: rap, druh "rytmického monologu". Žánr, který 

později v Itálii proslavil Lorenzo Cherubini alias Jovanotti.V současnosti je v Itálii a všude ve 

světě obrovské množství skupin, zabývajících se touto hudbou, která je nejoblíbenějším stylem 

mládeže (Articolo 31). 

"Undergroundová" hip-hopová kultura je již součástí každodenního života. Při jízdě vlakem 

vidíme všude na soupravách, nádražích a zdech graffiti, potkáváme mladíky ve vytahaném 

oblečení se sluchátky na uších, odkud se ozývá hlasitá rapová hudba třeba světově proslulé star 

Eminem. Na začátku ale představovala marginální umělecký výraz, oficiálně odmítaný. Co se týče 

charakteristického oblečení: obrovské kalhoty, dnes prodávané na každém rohu, bývaly užívány 

chudými chlapci v černých amerických ghetech, kteří dědili oblečení po starších sourozencích. 

Velmi tmavé sluneční brýle a kšiltovky po sazené do obličeje měly za účel, aby je nikdo nepoznal 

v noci, když ilegálně pomalovávali zdi města. Dnes je běžné v nich vidět i lidi, kteří nikdy neměli 

sprej v ruce. Čtyři umělecké výrazy, které se především rozvinuly v tomto novém kontextu jsou: 

rap (hudební styl, založený na krkolomné jazykové kreaci a násilnickém a sexistickém výrazu), 

hudební kompozice diskžokejů, graffiti a breakdance. Breakdance je typ tance provozovaný na 

ulici a charakteristický akrobatickými variacemi - otáčením na kolenou, zádech i hlavě.33 

33 Cf. Graffiti e musica spezzata: hip hop e cio che ci circonda. (online). Březen/duben 2003. Dostupné z: 
http://www.comune.torino.itlinfogio/rivista/archivio/02_03/a0203p28.htm. 
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Slang writerů / terminologie hip_hop:34 

B-boy/Break-Boy -mladí lidé, kteří patří ke kultuře Hip-hop.Aby byl někdo pravý b-boy, musí být 

raper, writer (hip-hoper, který maluje na zdi graffiti), breaker (hip-hoper, který tancuje 

breakdance). 

B-boying- fonna výrazu hip-hop. Označuje chlapce, který tancuje na hudební break vytvořený 

djem (komerční tennínje breakdance) 

B-girl (také Fly-girl) - dívky B-boyů nebo příslušnice kultury Hip-hop 

Baffato (z "to buff') - překrytý. Kus zamazaný přetřením. 

Bibbia - blok, kde writeři píší své nápady a kde vytvářejí budoucí díla 

Bittare (z "to bite") - kopírovat dílo někoho jiného 

Blocco - kus realizovaný obrovskými písmeny, často pouze dvoubarevný, obvykle bílý a stříbrný 

Bombardare (z "bombing") - ilegálně pomalovat nějaký povrch svým jménem 

Bombola - barevná nádobka s barevným spejem 

Bomber - ten, kdo bombarduje 

Bozzetto - přípravný výkres díla 

Bruciare - překonat dalšího writera ve zdatnosti 

Caps - uzávěry sprejů. Existují různé rozměry podle požadovaného efektu. Fat taps pro širokou 

čáru, thin caps pro jemné linie 

Crew - skupina lidí, nejen writerů ale i obyčejných vyznavačů hip-hopu. Crew je založen 

především na vzájemné úctě a respektu svých členů. Název crew skupiny je vybírán na základě 

zájmů skupiny. Mnohdy je jméno crew akronym, např. AEF= A Royal Foundation, HP= Horny 

Ponies, KD= King Destroyers atd. 

Crossare (z amerického "to cross",zničit) - když nějaký writer překryje vlastním tag nebo dílem 

jiného writera, protože se cítí nadřazený nebo lepší umělec 

Djing - fonna vyjádření hip-hopu, hudební kreace vytvářené diskžokejem používajícím desky, 

s výsledky jako scratching, cutting, beat juggling atd. 

End to end - způsob pomalování po celé délce vagónu vlaku 

Freestyle - improvizace MC 

Graffiare - aktivita writera 

34 L'hiphop e una cultura non e solo suono. L'hiphop e una cultura non e solo moda. (online). Dostupné z: 
http://lidyfunky. giovani.itl. 
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Hip-hop (Hll) - hudební disciplína vytvořená z černé muziky, která zahrnuje jazz, blues, R&B, 

reggae a mnoho dalších, které mají společné kořeny 

Homeboy - "bratr", který dotyčnému kryje záda, upřímný přítel mezi homiez 

Homiez - ti, kteří patří k dané skupině 

Jam - sborová exhibice, typická slavnost hip-hoperů. Rapová hudba, breakdance a často soutěže 

writerů. Maximum pro b-boyz a jly-girls. 

King - čestný titul, získaný v oboru 

Lay-up - koleje, na kterých jsou v noci odstaveny vlaky vyhlédnuté writery 

Maestro - postava, k níž se odvolávají uvnitř crew pro její styl 

Murales - graffiti vytvářené jedině štětcem 

Old School- první generace "mistrů", pocházející z USA 

Out oj bomb - noční výpravy 

Outline - kontury písmen 

Piece - dílo provedené ,,graffitistou". Pokud je abnormálních rozměrů, nazývá se masterpiece 

Popping - styl tance založený na výbušnosti a rychlosti pohybů - "popování" 

Puppets - díla, která představují panáky, často inspirované kulturou komiksů 

Raper - velice rychle zpívá nebo předříkává (to rap v americkém slangu znamená "povídat") text 

ve slangu, který vypráví obvykle velmi tvrdě o všední realitě. Jako hudební styl spočívá rap 

v interakci rapera s úryvky míchanými Djem, který ručně roztáčí a zastavuje desky. 

Street-Art - mezinárodní označení umění, zahrnujícího graffiti a murales 

Tag nebo hit - podpis writera, také street name. Často slouží i k vymezení teritoria aerosolových 
r·/,./ ./ 

band. Je to pseudonym každého graffitisty, jeho a1ter-ego, nebo jak se říká v americkém slangu 

AKA (Also know as). Tag je vybírán na základě typu writera a vyjadřuje část jeho identity. Dále se 

používá logo-ikona. Prvními v Itálii v používání ikon namísto jména byli umělci Bo 130, Microbo 

a 108, jedni z mála italských umělců, známých v celém světě. 

Top to bottom nebo T2B - způsob malování na vlaky odshora dolů 

Toy - začínající writer, málo motivovaný nebo beze stylu, obecně špatný. 

Writing - forma hip-hopové kultury, uskutečňovaná writery. Psaní po zdech, vlacích, na plátna a 

všude, kde je možné zanechat vlastní vzkaz použitím spreje 

Yard- parkoviště nebo depa vlaků nebo metra. V obecném vnímání je považováno za "místo honu 

na writery" 

Styly: 
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Block style (nebo blockbuster) - graffiti, kde jsou písmena rovná, jednoduchá a pravoúhlá, 

s blokovým efektem (druh opozice k wild style) 

Bubble style - přehnané zvětšení a deformace písmen v obraze. Technika vytvořená legendárními 

,,Phase 2" z New Yorku 

Throw-up - jednoduché a rychlé provedení díla 

3D - trojrozměrný styl 

Wild style - nejkomplikovanější styl pro čtení. Písmena jsou deformována stíny, hranami, 

spirálami, šipkami, bublinami, obdélníky 

3.1.3. LG a sport 

Sport hraje důležitou roli ve formování, vývoji a výchově mladých lidí. Je spojen s vášněmi. Každá 

sportovní disciplína má kolem sebe množství fanoušků, kteří se cítí být součástí zvláštního světa, 

kde jsou výrazy často chápány pouze těmi, kdo k němu náleží. Důležité je rozumět si (i ti, kteří se 

neznají) a umět být třeba jen na chvíli součástí prostředí, kde se sdílejí společné emoce - někdy 

odděleně, jindy ve skupině. Jeden ze základních aspektů je touha žít ve skupině, cítit se součástí 

určitého sociálního kontextu, což je jedna ze základních potřeb každého jedince. 

Kromě pasívního zájmu o některé "národní" sporty jako fotbal a cyklistika provozuje italská 

mládež spíše individuální sporty, které jsou zrovna v módě. Nejvíce mladých lze vidět na 

skateboardu, na kolečkových bruslích, na kole, na snowboardu, při tenise, na surfu, při běhání a 

velmi často v posilovně a v kurzech aerobiku a nejrůznějších moderních tanců. Z kolektivních 

sportů je nejčastější volejbal (hlavně ten plážový v létě u moře) a fotbal. Každé sportovní odvětví 

má své "technicismy", které pronikají do běžné mluvy i do LG. 

3.1.3.1. LG a fotbaes 

Fotbal je sportovní disciplína, jejíž pověst a sociální dopad vyvolaly hustou síť jazykových výměn 

mezi běžným jazykem, jazykem fotbalu a dalšími jazyky jako LG. 

Fotbalový slovník, masově podporovaný televizními a novinářskými zdroji, proniká do běžného 
, 

jazyka (essere in palla, giocare in casa, salvarsi in angolo), ale především přejímá slova z běžného 

35 Cf. BECCARIA, G.L. Per difesa e per amore. La lingua italiana oggi. Milano: Garzanti, 2006, s. 69. 
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a technického jazyka (distendersi, žnsaccare, imbeccare, servire, injiZare, incornare, bZoccare, 

suggerimento) a z dalších oborů. Často je dán specifický význam učeným, literárním výrazům: 

míč, který spiove, compagine namísto mužstvo, svariare sulla fascia destra,jinire per Ze terre 

znamená "upadnout". 

Kontaminace lexika postihuje především sektory, které nejvíce postihují naše emoce, a fotbal se 

svými šampiony je součástí každodenního života většiny italského národa. Fotbal má obrovský 

mediální úspěch, jde o velký byznys. A proto fotbalový slovník proniká běžně do různých diskuzí, 

rozšiřuje svůj význam, přivlastňuje si slova, která patří jiným oborům. Kdysi Rita Pavone zpívala 

"perché perché la domenica mi lasci sempre sola", ale dnes je na ochozech k vidění mnoho dívek. 

Jsou přitahovány krasavci na hřišti, ale zajímají se i o techniku (pressing, dribbZing). Více než o 

sport se dnes se jedná o exhibici, hraje čím dál rychlejší a prudší. 

Ze stadionů přechází do běžného jazyka a potažmo jazyka mládeže mnoho metafor: passare Za 

palla, stoppare una situazione, fare melina, partire in contropiede, stare / andare in panchina. 

Fotbalisté jsou nejslavnějšími osobnostmi dnešní doby, jejich chování upoutává fantazii fanoušků, 

novinářů i komentátorů. Jsou oslavováni malíři, zpěváky i básníky, kteří jim vytvářejí nekonečné 

množství sloganů a přezdívek. Prostřednictvím tohoto sportu se také zařadilo do běžného jazyka, 

jazyka obchodního, reklamního, ekonomického a jazyka mládeže množství anglických výrazů jako 

comer, offside, cross, tackZe, penaZty. Jiné výrazy jako by pocházely z bitevního pole: bombe, 

cannonate. 

Obvykle se jedná o běžná slova, která přijímají specifický význam: pesante (těžká hra, těžký 

terén), chiuso (giocare chiusi), accarezzare (míč), addormentare (zápas), addomesticare (míč), 

grappoZo (hráčů), Za ragnateZa (uprostřed hřiště), passaggio sontuoso. Existují fanoušci, kteří 

obtížně ovládají italský jazyk, ale když hovoří o fotbale, ukazují najednou jedinečnou jazykovou 

kompetenci, diskutují s nenuceností o catenaccio, jiZtrare, fluždificare, giocare di prima, 

traversone, sforbžciata. Psaní nebo mluvení o sportu přináší stereotypní výrazy (un assist delizioso, 

si sono accontentati di gestire žl vantaggžo, ci vuoZe molta umiltá, cincischiare, gingillarsi, spedžre 

Za sfera neZ sacco sguarnito). Další charakteristikou sportovního jazykaje hyperbola: estrema 

vioZenza deZ tiro a rete, pazzesco, favoZoso, ossessionante žl ritmo, spettacoZoso Z' allungo, 

impressžonante Za cornžce difolla. Terminologie fotbalu je především bojovného, agresivního rázu 

(Za zampata, Z' avventarsi suZ pallone, che vžene arpionato, uncinato). 

3.1.3.2. LG a skateboarding 
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Skateboarding36
, nebo jednoduše skateboard nebo ,,sk8" (odtud "sk8are ", "la skateata ") je 

relativně mladý sport, který je velmi populární. Je jedním ze sportů, které se obzvlášť v Americe a 

v menší míře ve zbytku světa, staly spíše stylem života mládeže než pouhým sportem nebo 

dopravním prostředkem. Specifická hudba, oblečení a párty (hip-hop jamy) přitahují především 

nejmladší generaci, člověk po třicítce je zde spíše výjimkou. Zvláštností je jazyk, který je skutečně 

mezinárodní - italština je využívána minimálně. Používá se zde zvláštní pomůcka - skateboard -

cožje dřevěná deska (deck; tavola) z odolného dřeva, doplněná kolečky. Tento sport je složen z 

mnoha disciplín jako street-skating, vertical-skating, slalom boardercross, downhill, streetluge, 

longjump afreestyle. 

V současné době je tato aktivita mezi italskou mládeží velice rozšířená a běžně provozovaná na 

ulicích (street-skating) nebo k tomu předurčených místech nazývaných skatepark a ve veřejných 

parcích. Akrobatický prvek na skateboardu se nazývá trick, ten základní je Ollie Geho praktikování 

je ol/are). Všechny tricky mohou být prováděny ve čtyřech pozicích (stances): 

Normální- přirozená noha je vepředu (levá u toho kdo je regular (normální), pravá kdo je goofy 

(potrhlý) a druhá noha je vzadu (na tai/u; taif nebo také poppa je zadní část prkna) 

Nollie - přirozená noha je položená na špičce (na nose) a druhá uprostřed skateboardu 

Dále existuje pozice switch afakie. 

Se všemi tricky lze kombinovat rotaci těla, vyjádřenou stupněm a směrem, kterým se uskutečňuje. 

Pokud se točí ve směru špiček u nohou, hovoří se o rotaci v Backside (BS), směrem k patám je 

naopak Frontside (FS). Příkladem je např. BS 180° ollie. Dalšími tricky vycházejícími z ollie jsou 

především HeelFlip, KickFlip aj ejich verze Double HeelFlip a Double KickFlip (far flippare la 

tavola), pop shove-it s otočením desky o 180°,360°, nebo 540° (dare una bella poppata). 

Další kategorií tricků jsou grindy (nejjednodušší je 50-50 a slide - např. Boardslide - far scivolare 

la tavola), provozované na zábradlích, zídkách a lavičkách. 

Převážně od devadesátých let se vytváří u skaterů (rider urban i) specifický styl v oblékání, který 

obvykle spočívá ve velice vysokých a širokých barevných sportovních botách se zesílenou 

špičkou, která nejvíce trpí při gripech a v o několik čísel větších kalhotech, spadlých v pase a 

rozkroku. Také trika jsou nadměrných velikostí a objevuje se mnoho nezbytných doplňků a 

chráničů. Skateři se obvykle scházejí a trénují ve skate parcích, místech vybavených různými 

druhy zábradlí a ramp (half-pipe - "půl roury"). Tyto prvky jsou nezbytné k vytvážení různých 

tricků. 

Skateři jsou často také writery, neboli těmi, kteří vytvářejí murales a graffiti (viz 3.1.2.2.). 

36 Cf. Skateboarding. Wikipedia, l'enciclopedia libera (online). Dostupné z: http://it.wikipedia.org/wikilSkateboarding. 
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3.1.3.3. LG a surfování 

Dalším velice oblíbeným sportem a stylem života mezi mládeží je surfování (surfare )37, vodní 

sport, který spočívá v překonávání vln s použitím surfového prkna (surfboard; tavola). Ta mají 

různé rozměry, pro plachtění na větších vlnách se používají prknafun. Nejklasičtější styl surfování, 

rozšířený v šedesátých a sedmdesátých letech, je tzv. longboard, praktikovaný na dlouhých 

prknech. Velký obrat nastal s vynálezem shortboard (tavola piccola - prkénko menšího rozměru). 

Od osmdesátých let se technika vyvinula především na úrovni rychlosti a ve snaze o manévry ve 

vzduchu (aerials). Slang surfuje typicky anglický, občas se vyskytnou nějaké hybridní tvary, které 

vycházejí opět z angličtiny. lntubarsi (tube riding) je jedním z velkolepých manévrů a spočívá ve 

sjíždění vlny tak, že dotyčného vlna překlopí a pak se zase otevře. Dalším manévrem je drittone. 

Výraz spot znamená vhodné místo, kde lze provozovat tento sport. Line up se nazývá zóna, kde se 

ve vodě zaujímá pozice pro sjetí vlny. Duck dive ("tuffo delľanatra" - "ponoření kachny"), 

spočívá v proniknutí pod vlnou za použití podobného pohybu jako dělají kachny při plavání proti 

proudu; takový manévr je nezbytný pro dosáhnutí line up ze břehu. Droppare (drop in) znamená 

"ukrást" někomu vlnu, kterou již sjíždí jiný surfař. Picco (peak) je nejvyšší část vlny. Leash je 

elastické lano, které spojuje záď s kotníkem surfisty. Slouží k zabránění ztráty prkna po pádu, 

přičemž elastičnost lana zabrání úrazu nohy. 

Zvláštní pozornost si zaslouží kategorie surfistů (surfers, riders), která není homogenní, jak by se 

mohlo zdát. Dělí se do několika skupin podle věku, schopností, vybavení, původu, chutí a 

preferencí pro různé vlny a spoty. Např. lombarder dává přednost vlnám oblejším, méně strmým a 

nepříliš velkým, zatímco kdo surfuje se shortboard, vyhledává vlny rychlé a stěny téměř vertikální. 

Ti nejmladší a začátečníci se nazývají grommets (nebo také gremlins pro rychlost, s jakou se 

poslední roky množí), zatímco surfař, který je původem z určité zóny, kde obvykle surfuje,je tzv. 

loeal. Z loeal vzniklo localismo, neboli averze proti neznámým, kteří nevychovaně okupují line up. 

Další důležité dělení je podle schopností, které může být zhruba ve třech kategoriích. První jsou 

pro (professionals), kteří se sportu věnují profesionálně. Free surfers je velmi široká skupina 

osob, pro které je surfování určitým smyslem života (prototyp surfaře). Poslední a nejrozšířenější 

kategorie je poser, který ve skutečnosti nemá krédo surfaře, je to osoba, které se líbí se předvádět, 

takže se vypraví na moře oblečený jako manekýn ze surfshopu, s novým prknem a značkovým 

vybavením. Poser vytváří dav, je obvykle nezkušený, obsazuje line up když nejsou mořské 

37 Cf. Surf Wikipedia, l'enciclopedia libera (online). Dostupné z: http://it.wikipedia.org/wikilSurf. 
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podmínky vhodné, a přitom si stěžuje na cokoli (moc dlouhé nebo moc krátké prkno, moc lidí, 

velký vítr, malý vítr atd.). Obvykle se o tento sport zajímá, protože viděl v televizi film o 

surfování, má kamaráda, který surfuje, a protože je podle něj surf "v módě". 

Dalším běžným výrazem ze světa surfuje havajské Kahuna, původně titul pro označení kněze, 

znalce, mistra nebo ochránce. Dodnes rodilí mluvčí výraz v tomto smyslu používají. V souvislosti 

s tímto sportem je používáno od doby filmu Gidget (1959), kde byl ,,Big Kahuna" lídrem skupiny 

surfaru. Od té doby toto slovo bylo používáno i v jiných filmech ze stejného prostředí (Beach 

Blanket Bingo), kde byl" Velký Kahuna" nejlepším surfařem na pláži. Nyní je tato terminologie 

běžně užívána ve světě surfu. 

Nose rider, přeložené z angličtiny jako ,jezdit na nose", je technika používaná surfaři, kteří 

používají longboard a zatímco sjíždějí vlnu, přesouvají se ke špičce prkna, s prsty které přečnívají 

z prkna u jedné nohy (hangfive) nebo u obou nohou (hang ten). 

3.2. LG a komunikační prostředky na dálku 

Dnešní mládež více než předchozí generace využívá s obrovskou přirozeností a nenuceností ke své 

komunikaci různých technologií (internet, mobilní telefony), které velmi často nahrazují 

komunikaci "tváří v tvář". Komunikace se tak stává rychlejší a poskytuje možnosti, které dříve 

nebyly možné. Dnes lze běžně v reálném čase komunikovat s osobami žijícími na druhém konci 

světa (díky chatování, Icq službě apod.). 

3.2.1. LG a internet 

Internet je komunikační prostředek, který více než jakýkoli jiný ukazuje rozdíl v jeho užívání mezi 

mládeží a dospělými. 58,7% mladých prohlašuje, že se připojuje k síti (u dospělých nad 30 let je to 

třetina - 18,4%). Je nicméně důležité zdůraznit, že mezi mládeží jen 38,7% používá internet 

pravidelně nejméně 3x týdně, 20% to dělá příležitostně (1-2x týdně) a 41,3% dokonce tvrdí, že ho 

nepoužívá vůbec nebo téměř vůbec. Dívky surfují především z důvodů studia (43%) a práce 
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(17,6%), zatímco hlavním důvodem, který přiměje chlapce použít internet, je hledání aktuálních 

informací (36,5%) a stahování textů, obrázků a hudby (12,7%).38 

V internetové síti se také objevuje značné množství webových stránek, zabývajících se LG. Jednou 

z nejdůležitějších je ,,LinguaGiovani,,39, kterou založil italský lingvista Michele Cortelazzo. Server 

byl utvořen před dvanácti lety jako součást webových stránek Oddělení romanistiky Padovské 

univerzity, jako prostředek výměny informací mezi vědci, zabývajícími se LG. Brzy se otevřel 

veřejnosti a zrodil se tak interaktivní slovník, doplněný slovy zasílanými mládeží. Přitom si 

zachoval staré sekce, především tu sekci určenou vědcům. Server se neomezuje na sbírání slov 

zaslaných mládeží, ale kodifikuje je z hlediska významového (tak, aby bylo možné zobrazit 

všechna slova, která představují např. pojem "hezká dívka", "chodit za školu") a doprovází výrazy 

lingvistickým komentářem. On-line slovník je koordinován lexikografickými a lingvistickými 

odborníky, ale současně si zachovává aktuálnost díky širokému okruhu mladých, kteří ho doplňují. 

Jsou to oni, účastníci slangu z barů, školních toalet a skateových ramp, kteří zasílají příklady LG 

z celé Itálie. Server sbírá, třídí a analyzuje slova, výrazy a výroky, které nenacházejí místo 

v oficiálních slovnících, ale zasahují širokou sféru mladé italské generace. Nachází se zde bohatý 

materiál k pochopení jazyka mladých: vypracované studie, anylýzy, zprávy. 

Postupně se vytvářejí další a další on-line slovníky LG, které jsou užitečné nejen pro jazykovědce, 

ale i pro rodiče a pedagogy, kteří chtějí zjistit, o čem mládež hovoří. 

Je mnoho situací běžného jazykového neporozumění, které ukazují propastný rozdíl mezi psaným 

pouličním lexikem. Matka, která poslouchá telefonát dospívajícího syna: ,Jeri sera mi sono 

imbiavato taZmente tanto che poi ho Jatto i gattini!" zřejmě netuší, že imbiavare je slovo od slovesa 

"bere" a že Jare i gattini znamená "zvracet". Profesor může před vstupem do třídy zaslechnout: 

"Oggi avevo ľinte di mate ma me Za sono bossata" (bossare je stejné jako "vyhnout se"). Chodec, 

procházející kolem skupiny mladých, občas slyší: ,,Andiamo aJarci una brazza" (brazza je 

,joint"). Dnes ale existuje řešení, informace lze získat na webu. Tenje užitečný odborníkům pro 

analýzy jazykové fenomenologie, drancovaný začínajícími spisovateli jako Aldo Nove a Federico 

38 Comunicazione e cultura. Censis - II Rapporto Annuale 2003. (online). Dostupné z: 
http://www.censis.itl2 77 /280/339/3826/4028/4082/ content. asp. 
39 LinguaGiovani. Centro di documentazione sullinguaggio giovanile. (online). Dostupné z: 
http://www.maldura.unipd.itllinguagiovani. 
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Moccia, kteří převracejí ortodoxii Zanichelliho, i vyhledávaný rodiči, kteří chtějí dešifrovat 

hermetický jazyk svých dětí.40 

Je ale třeba zařadit výrazy do kontextu původu slova, což server usnadňuje díky registraci podle 

území. Např. výraz citofono, stejně jako cartella, cancello, cozza, bucal, označuje ošklivou dívku, 

ale cit%no pro římskou mládež znamená také tričko s knoflíčky pod krkem. Dalším příkladem 

regionálních rozdílů je marinare la scuola - chodit za školu" (viz výše). 

Internetový slang 

Existují slovníky a encyklopedie internetového slangu.41 Jedná se o ironickou a zábavnou mluvu, 

která se zrodila ve zvláštním světě lidí s dobrou technickou kompetencí a zvláštní kulturou a 

z velké části funguj e pouze v angličtině. 

Mohlo by se zdát, že pro aktivní pohyb na síti není třeba znát jazyky. Existuje již nepřeberné 

množství internetových serverů a stránek v italštině. Italové jsou obecně trochu pozadu ve 

znalostech cizích jazyků a především angličtiny. Ještě před padesáti lety nebyla "běŽllýmjazykem" 

ani italština. Dnes již dospěli k tomu, že si rozumějí od Brennerského průsmyku po ostrov 

Lampedusa, ale to nestačí. Jedním z nejdůležitějších faktů naší epochy je, že můžeme komunikovat 

s velkou částí planety. Kultura a informace jsou globalizovány. Jestli nevyužijeme toho, co nám síť 

nabízí, jít pod povrch věcí, zůstaneme odkázáni na to, co nám předkládají masové hromadné 

prostředky; cožje často viděno zúženou perspektivou, banální a opakující se. Dnes máme 

k dispozici prostředek, jaký nikdy v lidské historii nebyl. Každý si může vytvořit vlastní systém 

informací a komunikovat s lidmi, které by jinak nepoznal. Jazyk je důležitý, protože dnes existuje 

nový mezinárodní jazyk - angličtina. Itálie je bohužel jedním s posledních států, které pochopily, 

že angličtina není "cizím jazykem", ale mezinárodním kódem. Důležitý je základ společného 

40 Cf. Mi sono imbiavato sul dizionario under 25. (online). 2006. Dostupné z: http:// 
www.maldura.unipd.itllinguagiovani. 
41 Cf. LlVRAGHI, G. L 'umanita dell 'internet. (libro online). Milano: Hops, 200 I. Dostupné z: 
http://gandalf.itlumanlcapitoli.htm. 
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jazyka, který umožňuje lidem komunikovat, ať již k obohacení idejí, vědomostí či na obchodní 

bázi. 

Společná charakteristika komunikace po internetu je "usekávání" a zkracování slov ajejich 

modifikace do forem, které se dají rychleji napsat. To vše proniká do každodenního užívání a často 

končí zaregistrováno v internetových slovnících. 

Jedna ze slangových her spočívá v psaní určitého slova odlišným pravopisem, ale které se (v 

angličtině) čte stejně. Jako např. phat místo "fat" (tlustý), wyrd místo "weird" (zvláštní), be4 místo 

"before" (dříve), cu místo "see you" (uvidíme se), filez místo "files"(softwarové soubory), warez 

(deformace "wares"-"zboží", které se používá pro definování nabídky softwaru) atd. 

Další fonetickou deformací je také zvyk používat čísla namísto slov. 

Pro většinu lidí, kteří dnes používají internet, je internetový slang pouze kulturní zvláštností; 

samozřejmě lze komunikovat po síti také bez absolutních znalostí slangových výrazů. Ale existují 

některé, které se opakují poměrně často a které je lepší znát. Jako spamming,jlame, offtopic, 

quoting, posting atd., včetně poitalštěných variací některých anglických výrazů. 

Často se i v italštině objevuje slovo bug (obtížný hmyz - někdo ho překládá "baco") pro označení 

poruchy, defektu nebo chyby v naprogramování softwaru (a z toho vznikají neologismy jako 

debuggare). Zdá se, že výraz bug pochází ze středověkého bugge, které znamenalo "zlomyslný 

šotek nebo strašák"). 

Seznam by mohl být nekonečný, ale pokud se setkáme s výrazem, který neznáme, není obvykle 

těžké z kontextu pochopit jeho význam. Je třeba ovšem pamatovat na to, že je v tomto "slangu" 

rozšířené užívání metafor a žertovných přenesených významů; proto může mít slovo jiný význam 

než se zdá na první pohled. 

Mnohé výrazy vycházejí z požadavku ušetřit pohyby na klávesnici. Slova jsou často psána malými 

písmeny, velká písmena jsou používána v případech, kdy se chce uplatnit emfáze. Také zájmeno 

,já" v angličtině (gramaticky správně ,,1") se často objevuje jako malé "i". Běžné fráze jsou při 

chatování často vyjadřovány zkratkami, akronymy, kvůli rychlosti komunikace v reálném 

čase.V korespondenci na síti Gak osobní tak v diskuzní oblasti) se často objevují zkratky 

pocházející z angličtiny, které může být užitečné znát, protože jsou běžně užívány i těmi, kdo píší 

v italštině. Některé jsou výrazy z normální anglické korespondence, kde byly používány ještě před 

vznikem "elektronické pošty", další jsou typické pro internetovou síť. Vedle toho existují italské 

zkratky, vytvořené v italské síti. Užívání zkratek a značek je rozšířené v tak přehnané míře, až 

vyvolávají často ironii. Např. zkratka PCMCIA (která ve skutečnosti znamená Personal Computer 

Memory Card 1nternational Association) je žertovně překládána jako People Can 't Memorize 
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Computer Industry Acronyms ("lidé si nemohou zapamatovat zkratky používané ve světě 

počítačů"). Zde jsou některé nejrozšířenější (užívané běžně i v italštině): 

Mezinárodně používané zkratky anglických slov:42 

AFK, Away From Keyboard - daleko od počítače 

AKA, Also Known As - pseudonym nějaké osoby nebo jednoduše jiný způsob jak říci stejnou věc 

ASAP, As Soon As Possible - co nejdříve 

BBL, Be Back Later - vrátím se později 

BRB, Be Right Back - vrátím se hned 

BTW, By The Way - mimochodem 

CU, see you - uvidíme se 

FWD, Forward - pro označení, že se "přeposílá" text napsaný někým jiným 

FYA, For Your Amusement - pro pobavení 

FYL For Your Information - pro informaci 

FYEO, For Your Eyes Only - jen pro tebe; rezervováno 

GG/ GJ, - Good game, Goodjob - dobrá práce 

GL, Good Luck - hodně štěstí 

IMHO, In My Humble/ Honest Opinion - podle mého skromného názoru 

IOW, In Others Words - jinými slovy 

NM, Not Much/ Never Mind - ne moc, na tom nezáleží 

NVM, Never Mind - nedělej si starosti 

NP, No Problem - žádný problém 

PITA, Pain In The Ass - nudná osoba, otrava 

POv, Point OfView - hledisko, zomýúhel 

ROTFL, Rolling On The Floor Laughing - válím se po zemi smíchy 

RSN, Real Soon Now - doslovně "brzy" nebo "za chvíli"; ale často používané v ironickém smyslu, 

chápáno jako "kdo ví kdy" nebo "možná nikdy" 

SNAFU, Situation Normal, Al! Fucked Up - slangová forma velice rozšířená v americkém 

prostředí, zřejmě původem z prostředí vojenského loďstva. Vtipný způsob označení zmatené, 

problematické situace 

TIA, Thanks In Advance - předem děkuji 

42 Cf. Gerga di Internet. Wikipedia. L'encic1opedia libera. (online). Dostupné z: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gergo _ di_Internet#Itgergo _ comune _ di_internet. 
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TIC, Tongue In Cheek - dělám se legraci 

TTYL, TaZk To You Later- promluvím si s tebou později, uvidíme se potom 

TY / TNX/ THXI TNX, Thank You a Thanks - díky 

WB, WeZcome Back - vítej zpátky 

Některé nejnovější zkratky, které pronikly nedávno na internet ze světa amerických teenagerů: 

BBL, Be Back Later - vrátím se později 

BMF, Biting My Fingerlails - koušu si nehty 

BRB, Be Right Back - hned se vrátím 

IHM, I hate myself - nenávidím se, opovrhuji sám sebou (že jsem toto musel říci/udělat) 

JC, Just Curious - jen abych věděl 

LOL, Laughing Out Loud - pro vyjádření silného smíchu 

WOMBAT, Waste Of Money, Brain And Time - plýtvám penězi, duševními zdroji a časem 

Další rozšířený zvyk je používání slov mezi hvězdičkami namísto "smajlíků" pro vyjádření emocí, 

jako *wink* (mrknutí oka) nebo*smile * (úsměv) nebo *hug* (objímat) nebo *bZush* (červenat 

se). 

Časté je používání čísel: 

gtg/g2g, got to go - musím jít 

Z8r nebo cuZ8r, Zater nebo see you Zater - uvidíme se později 

m8, zkratka angl. mate - kamarád 

Zkratky a akronymy italských slova frází43 

asp, aspetta 

asp un mom, aspetta un momento 

cmq nebo kmq, comunque 

cmv, come va 

cvd(m), ci vediamo 

dgt, digiti (př.: "da dove dgt?") 

fotpar, italská verzefubar (viz níže), "troppo fottuto per avere rimedio" 

43 Cf. Abbreviaziani in usa nelle chat. Wikipedia. L'enciclopedia libera. (online). Dostupné z: 
http://it.wikipedia.org/wikilAbbreviazioni_in_uso_nelle_chat. 
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fubar, vojenského původu, označuje něco, co již nemůže být opraveno nebo obnoveno, z angl. 

fouled up beyond aU reeognition nebo originálněji fueked up beyond aU repair 

gh, malý smích nebo úsměv, zkratka "eheh" nebo "ihih". Často se opakuje několikrát bez mezer 

(ghghgh), díky rychlosti, se kterou se mohou tato dvě na klávesnici sousedící písmena mačkat, pro 

označení snadnosti, se kterou nás něco rozesměj e 

gratz, congratulazioni, z anglického "congratulations" 

grz, grazie, může být používáno místo gratz v angličtině 

k, "che" nebo ok, používané také jako kk jako náhrada okok 

me, výrok "me crepo" který má abstraktní význam úžasu nebo radosti 

J') h' fl '?" mo}, , "masc 10 o emnllna. 

msm, "mi sei mancato/ a" 

prg, prego - obvykle jako odpověď na grz (grazie) 

q le, qualcuno, qualche, qualcosa 

tvb, "ti voglio bene". Variantou je tvtb "ti voglio tanto bene". 

xk nebo xké, perché 

"Faccine"- "obličejíky", "smai1íci": 

I v Itálii je mezi mládeží rozšířené používání tzv. "smileys" nebo "emoticons", které jsou zde 

známy jako "faccine". Jsou tvořené závorkami, pomlčkami a různými interpunkčními znaménky; v 

komplexnějších variantách také čísly a písmeny. Ve většině počítačů je k dispozici určitá abeceda 

(wingdings), která již obsahuje obsahuje různé obrázky, mezi nimiž tři tyto základní znaky: © ® 

©. Již od počátku elektronické pošty se rozšířilo používání těchto "emocionálních znaků". Pro 

pochopení těchto malých ideogramů stačí se na ně podívat horizontálně, tj.sklonit hlavu doleva. 

Klíč k vykládání těchto symbolů je tedy v jejich otočení doprava o 90°, kdy se objeví obličejíky, 

které vyjadřují to, co chceme oznámit. 

Mezi nejužívanější patří: 

: -) úsměv - jsem šťastný; vyjádření pozitivní emoce 

: -( jsem smutný; vyjádření negativní emoce. 

;-) mrknutí oka 

nezáj em, lhostejnost 

:-D velký úsměv 

:- * polibek 

49 



:-x zašitá pusa; cenzura 

: '( slza 

:-1 bezradnost, rozpačitost 

: -o úžas 

8-) překvapení, údiv; pozor 

:-/ pochybnost, nejistota 

Někteří používají zjednodušené tvary obličejíků jako:) : ( ;): 1 . 

Je také zvyk zdůrazňovat obličejíky zdvojením závorky, např. "velký úsměv" : -)) nebo: -))). 

Existuje mnoho variant, celé "antologie" se stovkami obličejíků; každý jich může vytvořit kolik 

chce podle své fantazie. 

Obrázky: 

S možností připojení nejrůznějších skutečných obrázků, umožněnou systémem web, se zdálo být 

zapomenuto staré a zábavné umění, kdy se vytvářejí obrázky realizované kombinacemi znaků. Ale 

naštěstí se nevytratilo a občas ho někdo z mladých znovu objeví. I zde je nekonečné množství 

variant. 

Mezi nejjednodušší patří: 

šipka: 

růže: 

jednoduchý panák: 

postavička, která vykukuje: 

-------> 

@>--'--,--

_(liL 
L:~ 
/'\ 

U/\\j 

(o o) 
----ooO-u-Ooo----

50 



muži hrající fotbal: 

výr, kakabus, mrzout: 

mravenec: 

kráva: 

\0 Ol 

I I 

V I o V \ o 

<**> , 

[ '_I ] 

" " 

v 

-@@ 

L)U 

I III II 

u 
(00) 

1---------V 
I I II 

* 11---------11 
II II 

/\/\ /\/\ 

známý pes, který je již 15 let symbolem sítě FidoNet: 

I FIDO \ 
( ) 

I \ 
1100 \ 

CI 1_) 
_@I- \ -
I I \ \\ 
I (*) I \)) 
l_u_J 1\11 
_II L\ I 

UL! LI (trn) 

Ol 

o \ 

, 1\ 

Existují celé publikované sbírky obrázků, toto umění přetrvává i přes nekonečnou řadu možností 

připojení skutečných obrázků, fotografií, videí a výkresů, vytvořených grafickými programy. 

Je zde vidět, že mládež při komunikaci používá fantazii, invenci, chce se bavit. Je to něco více, než 

jen jednoduché "nudné" psaní textu. Často může být "smajlík" na správném místě sympatičtější, 

užitečnější a výmluvnější než obsáhlý text. 
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3.2.1.1. Deníky na síti44 

Termín blog vychází ze sloučení výrazů web a log, čili "sít'" a "připojit se". Blogje deník na síti, 

průběžně doplňovaný, kde se nejnovější texty ukazují v čele dokumentu a starší jsou posunovány 

dolů. Pravidelné příspěvky j sou doplňovány řadou odkazů na jiná místa internetu, především na 

ostatní "blogaře". Ale blog je především způsob vytváření stránek - prostřednictvím vlastních 

vyprávění - které dotyčného charakterizují. Zrodily se na konci devadesátých let, rychle se 

rozmnožily po celém webu, a nyní je jich asi milión (v Itálii cca dva tisíce). Číslo je orientační, 

protože určitým způsobem žijí blogy vlastním životem, rodí se, rostou, opouštějí se a opět vznikají, 

tedy ztělesňuj í změny a hledání svých autorů. 

Co se zde píše? V hlavní linii jsou tři obsahové směry blogů: 1. intimně existenční, s příběhy a 

postřehy, získanými každodenností našich životů; 2. žurnalistický - network názorů a občanské 

účasti; 3. spojený s kulturním nebo bojovným cílem, kde se shromažďují příznivci určité myšlenky 

nebo záliby. 

V každém případě blog nabízí možnost vyprávět vlastní příběh potenciálně neomezenému publiku 

za cenu jediného kliknutí. B logy ale vyžaduj í také schopnost soustředit se, přemýšlet o sobě 

samých, poslouchat se. 

Mládež zná jazyk chatu tak dobře, že tyto idiomy nacházíme všude, až přivádějí do krize i 

profesory jazyka, kteří opravují slohové práce mládeže třetího tisíciletí. Dříve spousta lidí jako dítě 

měla deníček, ale dnes je vše jinak. Deníky jsou umístěny na Internetu, jsou osobní a přitom 

přístupné všem. Neříkáme už "Máš deník?" ale "Máš blog?" 

3.2.1.2. Chatování 

Virtuální vztahy, bez pohledů, bez pohlazení, bez entuziasmu, které se stávají skutečnými vztahy 

v okamžiku, kdy uděláme velký skok od monitoru do baru, pizzerie nebo hospody. Elektronika se 

stává prostředkem, jímž generace mladých uzavírá nová přátelství a upevňuje stávající. 

V roce 1996 se zrodillcq, první chatový (tj."povídací") program. Icq, zkratka "I seek you" (hledám 

tě), je program, který umožňuje komunikovat s druhou osobou prostřednictvím klávesnice počítače 

v reálném čase; nástroj, který umožňuje uskutečnit téměř reálnou "konverzaci" s někým, kdo je 

třeba tisíce kilometrů vzdálený. 

44 Cf. PEZZANA, F. La storia siamo noi. Rivista Informagiovani Num.0612003. (online). Dostupné z: 
http://www.comune.torino.it!infogio/rivista/archivio/06_03/a0603p28.htm. 
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Chaty se vyvíjely a postupně umožnily díky webovým kamerám a internetovým telekamerám také 

vidět do tváře partnera. "Povídání" díky Icq a desítkám dalších programů se nezřídka mění v reálná 

setkání. Mnoho lidí díky chatu našlo spřízněnou duši, v rozporu s katastrofickými předpověďmi 

mnoha let zpátky, kdy nemálo sociologů tvrdilo, že technologie redukují vztahy mezi lidmi. 

3.2.1.3. LG a počítačové hry 

Nové slangy mladých čerpají stále více z počítačových her. Zrodil se nejznámější jazyk mezi 

italskou mládeží, žl simlish, který není ničím jiným než "slangem", vymyšleným jazykem, kterým 

se hovoří v počítačové hře "The Sims 2". Podle průzkumu, provedeného serverem "thesims.it" ve 

spolupráci s týmem psychologů pod vedením Dr. Salomoniho, teeneageři totiž skutečně mezi 

sebou velice často komunikují prostřednictvím smyšlených jazyků. Na prvním místě je simlish, 

následuje klingon a la lingua elfica. 44% oslovených z přibližně patnácti set mladých lidí mezi 

patnácti a pětadvaceti lety tvrdí, že mluví mezi vrstevníky prostřednictvím nových virtuálních 

jazyků, vzniklých z inspirace jejich autorů, nebo ze světa filmu a počítačových her. Je to druh 

šifrovaných kódů, v hojné míře používaných při opisování od spolužáků při písemkách ve třídě 

nebo při zasílání sms, e-mailů a při rozmlouvání na chatu. Salomoni potvrzuje, že podle 42% 

oslovených je nejznáměj ším smyšleným jazykem mezi mládeží simlish, kreativní jazykový mix 

ukrajinštiny a tagalogu (filipínského jazyka), s prvky pocházejícími z jazyka navajo a z kódů 

používaných vojáky za 2. světové války. Následuje mluva klingon ze slavného televizního seriálu 

Star Trek a elfský jazyk, používaný postavami z Pána prstenů. 45 

3.2.2. Mládež a mobilní telefon 

Mladí jsou zamilovaní do mobilů, i když důvody používání se značně mění podle věku: mezi 

adolescenty je to zábava (21,7%), společnost (17,8%), zvyk (27,2%), které natolik převažují, že 

odsouvají nejpřirozenější použití telefonu, cožje nutnost (54,7%). Mládež ho používá pro 

telefonáty (76,2%), zprávy (60,9%), i když mezi těmi nejmladšími (14-18 let) je neopomenutelný 

podíl těch, kteří ho používají pro hry (5,1 %). Ti méně mladí (25-30let) pak využívají i různé 

služby, které začínají být rozšířeny prostřednictvím služby sms (3%).46 

45 Cf. 10 parlo simlish, e tu? I nuovi slang giovanili prendono sempre piu spunto dai videogiochi. (online), zdroj: La 
Stampa 20.1.2007. Dostupné z: http://www.antrocom.it/textnews-view_artic1e-id-958.html. 
46 Comunicazione e cultura. Censis - II Rapporto Annuale 2003. (online). Dostupné z: 
http://www.censis.itl2771280/3 3 9/3826/4028/4082/ content.asp. 
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Dnes se telefonování u mladých stalo téměř hlavní zábavou, z pevného telefonu i z mobilního. 

Obzvlášť po nástupu tarifů ,jlat" pro telefonáty z domova (platí se stále stejná měsíční paušál bez 

ohledu na počet a délku hovorů). Technologie, která umožnila další nárůst, je Volp ("Voice over 

Internet protocol"), několika slovy možnost telefonování přes internet. Opravdový telefonní 

"boom" je mezi mládeží mezi 14. a 19.1ety, která se podle průzkumu Eurisko (2006) v 74% 

připojuje k síti a 90% z nich vlastní telefon. Ne vždy je dobré tolik komunikovat, alespoň to říká 

průzkum Univerzity La Sapienza v Římě. Ukazuje se, že se rozvinuly některé formy "závislosti na 

technologiích", mezi nimi ta na mobilních telefonech. Ten má dospívající v ruce průměrně 12 

hodin denně, v 10% ještě více, takže je používán i při vyučování (91,3%) . A nejen to, více než 

32% adolescentů ho nikdy nevypíná v noci a 23,3% z nich se několikrát za noc probudí, aby 

odpověděli na právě doručenou sms. 2,8% oslovených se dokonce kvůli zasílání sms budí každou 

noc.47 

G 48 3.2.3. L a SMS 

Stále zřetelnější je tendence nových generací používat jazyk symbolů, značek a zkratek. Není 

pochyb, že se v posledních letech v Itálii radikálně změnil způsob komunikace, hlavně mezi 

dospívající mládeží. V centru této "revoluce" je mobilní telefon, který mládež zvolila za hlavní 

nástroj, jehož prostřednictvím probíhá vlastní komunikace. Mezi mnoha volbami, které mobilní 

telefony nabízejí, je jedna, která mládež zvlášť zaujala: SMS, neboli "short message servi ce 

systém" (systém krátkých textových zpráv), který umožňuje posílat mobilním telefonem psané 

zprávy, které jsou složené maximálně ze 160 znaků. V Itálii se jich pošle přibližně deset milionů 

denně, z nichž velká část mezi mladými. 

Jedním ze způsobů interpretace zkratky SMS přímo mládeží je např: "Se Matto Sono", další jsou 

uvedeny v zábavné knížce, kterou dva psychologové - F. DeI Corno a G. Mansi - věnovali této 

problematice (SMS Straordinaria fortuna di un uso improprio del telefono). Od "Solo Messaggi 

Stupidi" komika Enrica Bertollina k Soffro Molto Sentimentalmente, Sempre Meno Sesso, Scrivimi 

Maledetta Stronza. 

47 Cf. ANANASSO, A.Giovani e tele/ono. La Repubblica. 2.1.2006. (online). Dostupné z: 
http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni!scuola_e_universita!servizi!giovaniintemet/govanite1efono/govanitelefono.htm 
1. 
48 Cf. MANFREDINI, M. SMS: come cambia illinguaggio. 2004. (online). Dostupné z: http://www.danie1a
casolari.it/sms.htm. 
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Základní charakteristikou této nové fonny komunikace jsou: rychlost, kreativita a odmítání 

syntaxe. Hlavním nástrojem nového slangu jsou zkratky, značky, používání čísel a obrázků, 

sestavených ze znamének klávesnice, známých jako "emoticons", ikony emocí. Příkladů je 

obrovské množství: od již známého TVTB (Ti voglio tanto bene), přes dave 6 (do ve sei) až k dimmi 

qcasa (dimmi qua1cosa). Ale kde se skutečně jasně překračují hranice mezi novými a starými 

fonnami vyjadřování, je zmíněné užívání "emoticons", které slouží ke shrnutí stavu duše, postojů a 

pocitů v několika symbolech. 

Fenomén především mládeže, zprávičky, se velkou rychlostí stal masovým zvykem, zdálo by se 

až "návratem ke psaní". SMS je technologickým ekvivalentem různých lístečků, vzkazů. 

Zavedení nových technologií komunikace na dálku, zvlášť těch, které zahrnují výměnu psaných 

zpráv, určilo nový jazyk z hlediska fonny i obsahu. Nejrůznější zdroje tvrdí, že tato evoluce přináší 

ochuzení jazyka, protože nutnost vyťukávání slov na klávesnici zabírá mnohem více času, a takje 

tendence zhušťovat zprávy, s následným negativním efektem na kvalitu komunikace. Zjednodušení 

je spojené se ztrátou prvků, které obvykle činí rozhovor bohatším a dodávají důležité infonnace o 

tom, kdo produkuje zprávu. Nepochybně v těchto kritikách existuje základ pravdy, ale hlavní 

úlohou nových komunikačních forem je jejich pragmatická funkce. V prostoru maximálně sto 

šedesáti písmen musí dotyčný zahrnout vše, co má v úmyslu sdělit: požadavky, infonnace, 

domluvy, výrazy citu nebo lásky, potvrzení své přítomnosti v životě toho druhého. 

Při výměně tváří v tvář, které se účastníme v každodenním životě, se užívá konvenční chování a 

stereotypy, které nejsou přímo spojeny s přenosem obsahu, ale odpovídají sociálním a kulturním 

pravidlům, která určují rozvoj komunikace vhodným způsobem. V sociálních setkáních se 

zdravíme, ptáme se druhého jak se má, stává se, že hovoříme o vhodných tématech jen aby se něco 

řeklo, snažíme se jakkoli vyhnout tichu, které by se jevilo jako rozpačité, a také závěr konverzace 

přijímá v jistém smyslu fonnu rituálu. V komunikaci prostřednictvím SMS nutnost maximálně 

omezit počet slov nutí značně zredukovat všechny fonnální a nadbytečné komponenty jazyka tak, 

aby byl evidentně znát přímo základní obsah komunikace. Vědomí této nutnosti ze strany obou 

účastníků debaty jim umožňuje opomenout nonny, které řídí nonnální sociální interakci. To je 

pravděpodobně jedním z důvodů, proč se výměna zpráv obvykle uskutečňuje mezi osobami, které 

se dobře znají a mezi nimiž je relativně blízký a souvislý vztah. Tento typ výměny může plnit jen 

podružnou funkci v mezilidských vztahích a nemůže nahradit osobní kontakt, protože obsahy 

zpráv se nutně odvolávají k činům, situacím, faktům, které zůstávají implicitní a mají své místo 

v širším kontextu samotného vztahu. 
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Ve zprávách se často objevují zkratky často používaných výrazů jako TEL (telefonato), ASP 

(aspetto), X (per), XDONO (perdono), DOM (domani nebo domenica dle kontextu), SENT 

(sentire), MES nebo MSG (zpráva), RlSP (rispondimi) na konci zprávy, a slova s odkazy časovými 

jako DOM (domani), POM (pomeriggio), STAS (stasera) až ke jménům různých dnů v týdnu, které 

jsou většinou zkracovány. 

I krátké výrazy jsou přeměňovány na jediné písmeno nebo dvě: 

X a + (per a piu), 6 (sei), NN (non), C, T, V, D (ci, ti, vi, di). 

Zvláštní příklad jsou pak zkratky užívané převážně adolescenty: TVB (ti vog1io bene), TVTRB (ti 

voglio troppo bene), TAT(ti amo tanto). 

Uživatelé jsou na podobný způsob komunikace zvyklí i díky počítačům. Užívání zkratek je pak 

často otázkou vlastního stylu: 

Zpráva mezi přítelkyněmi: 

CVD NON SONO RlUSCITA A PASS.PRO VER O DOMCOME TI E AND.IL WEEK? 

V tomto případě pravděpodobně existuje častá výměna zpráv mezi dvěma přítelkyněmi, proto je 

postupně vytvořen určitý druh systému sdílených zkratek, jinak by bylo nemožné vysvětlit užití 

CVD ("come volevasi dimostrare"), mimo takový systém. 

Na rozdíl od jazyka vytvořeného v prostředí internetu, kde figuruje široká škála zkratek, značek, 

emoticonů, pevných konverzačních formulí, které byly určitým způsobem kodifikovány ajsou 

získávány zkušenostmi (vytváří se tak typ hierarchie, který rozlišuje "zasvěcené" od "nováčků"), 

se jazyk SMS jednoduše mění v závislosti na užití, dává každému možnost vytvořit nové způsoby 

účinnější a originálnější komunikace. Tak se vytváří ne jeden jediný kodifikovaný systém značek, 

zkratek a symbolů, které by se rozšiřovaly z "elity" na nové členy, ale nekonečné množství 

sémiotických mikrosystémů. Tyto mikrosystémy se zpočátku rozvíjejí v osobních výměnách, pak 

se rozšiřují a začleňují do jiných systémů, ale stále spíše v prostředí omezeném. Na rozdíl od 

internetu, kde se setkání uskutečňuje mezi množstvím subjektů, které se dříve neznaly a kde se 

prosazuje přítomnost široce sdílených znaků, se v komunikaci SMS výměny uskutečňují mezi 

omezeným počtem osob, které již mají mezi sebou vztah, často velice úzký. 

Nejmladší věkové kategorie poskytují rozvoj potenciálu tohoto prostředku, jak ukazuje následující 

zpráva mezi dvěma čtrnáctiletými spolužačkami: 

A) CIAO 'MORE! X HALLOW E A cA DI.xx ALLE 8 (MARTEDJ S'INTENDE) PUOI? DIMMI 

D SI PLEASE RlSP BY FLYGIRL!-LA+CONVI DEI MOSCERlNI-TVB! 
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B) SI KE POSSO/ MA VIENlIIII!OGGI POM VIENI A CA MlA VERSO LE 3.30/4 POl AND IN 

FIERA? KlEDO ANKE ALLA NÉ/ RlSP A FLOWER POWER 

A) SIIIII!GIOIA!CI VED A cA TUA! SPERO CHE I MlEl NN SKASS! MA LI 

CONVINCO ... FINISCO I COMP.,MANGIO E SONO TUTTA TUA! T. V. Tr.BE-TI VENDEREI 

TrAMITE ... Boooh! 

Fenomén SMS se svojí značnou rozšířeností představuje důležitou etapu ve vývoji nových způsobů 

interakce.49 

Většinou se jazyk zprostředkovaný SMS jeví jako spíše jednoduchý především co se týče formy: 

rozsah vět je obvykle extrémně omezen, převládají formy souřadné a podřadné věty jsou spíše 

vzácné. V následujících typických příkladech komunikace prostřednictvím SMS jsou evidentní 

zvláštní prvky, o nichž se mluvilo: pragmatická funkce zpráv, absence konvenčních formulací, 

široký odkaz k vnějším implicitním prvkům: 

Telegrafická zpráva od jednoho přítele druhému: 

STASERA NON VENGO A CORRERE,HO lL RAFFREDDORE. CIA O 

Návrh studenta zaslaný přítelkyni: 

NON VADO A ROMA VENERDÍ,DIAMO lL VIA ALL 'OPERAZIONE CINGHIALE/P.S. SLURP/ 

Tajná zpráva dvou přátel: 

49 Pro pochopení jak komunikační způsob zprostředkovaný SMS může ovlivnit použitý jazyk i v různých oblastech, je 
možné si přečíst tento příspěvek, který se objevil u skupiny diskutujících na internetu: 
"Se ho capito bene quello ke intendi , forse hai ragione. Ma se 1 sta male e, beninteso, capisce quando e prezioso il suo 
dolore e quanto tutte le sensazioni siano importanti (e questo + o - ke intendevi?), non e giusto se 10 esterna, 1 po' 
come autoterapia, 1 po' x far sapere ke anke a lui e successo? Non fraintendermi, ma in fondo xsonaggi corne Kurt 
Cobain sono diventati miti proprio xché manifesti del disagio comune: tutti si potevano ritrovare in quelle parole. Non 
piangersi addosso e autocomrniserazione, ma anlisi anke comune x reagire al meglio. Ho detto troppe cazzate in kosi 
poke righe? Forse si, sxo di non essere troppo fraintesa. Zuzzonja." 
Se zvědavostí autor - psycholog přímo kontaktoval tuto sedmnáctiletou dívku, aby se zeptal, jestli taková fonna jazyka 
vyplněná zkratkovitým stylem pochází ze zvyku užívání SMS. Její odpověď ukazuje, jak nástroje komunikace, fonny 
jazyka a individuální komunikační přínos představují vztah vzájemného ovlivňování bez možnosti jasně odlišit příčiny 
od důsledků: ,,( ... ) Allora, tutti quei segni cOSI velo ci li ho imparati x (arieccoci ... ) i messaggini SMS, in modo da dire 
+ cose possibili nel minor spazio, mentre con 1 telefonata se ne utilizzerebbero molto di +( ... ).inoltre a me non piace 
molto stare al telefono: mi piace parlare se ci sono contenuti a bella forma, cos a ke di solito x telefono non sempre 
riesce, c'e (almeno x me) sempre 1 sorta di imbarazzo, 1 impossibilita di rif1ettere a lungo su quello ke si sta dicendo, 
cosa ke via mail SMS o lettera si puo fare. X info, scrivo anche moltissime lettere. Scrivo cosi x il semplice fatto ke ho 
sempre molte cose da dire e mi vengono in mente velocemente 1 dopo l'altra, ho quindi il timore di dimenticarle via 
via se ci metto troppo. Inutile dire che la mia calligrafia ha ben poco di "kalos". lndubbialmente ormai é entrato a far 
parte del mio modo di scrivere, anke se ci tengo a conservare 1 sintassi e 1 forma de cente (sxo di riuscire nel mio 
intento ... )( ... ).Sonja. (MANFREDINI, M. SMS: come cambia illinguaggio. 2004. (online). Dostupné z: 
http://www.daniela-casolari.itJsrns.htm). 
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CIAO HO LA TUA MAGLIA TUA SISTER USA I CAPS? 10 STO ASSORBENDO lL FUSO ... SEE 

YOU 

Zpráva mezi dvěma přítelkyněmi: zde se vrací prvek expresívní a mezipersonální spoluúčast 

A) CIAO STIVALA! SAB NON SONO RlUSCITA A CHIED X LA CENA A XX! TI LASCIO 

IMMAG X QUALE MOT! ENTRO QTO LO VUOI SAP? TI E POl PASSATA LA SETE? 

B) CAPISCO ... GLI ARDORl SONO DIVENTATI FIAMME EH! .. PORCELLINA!PER LA CENA TI 

DICO 10 QUALCOSA PERCHÉ FORSE SAB I GENITORl DI XX NON CI SONO E 

ALLORA ... CAPISCIAME .. 

Při analýze celého korpusu zpráv není snadné nalézt případ, kdy se projevuje zřejmé nepochopení, 

které by nutilo znovu definovat význam výrazů nebo celé fráze. To je dáno zřejmě zčásti tím, že 

jsou si pisatelé vědomi obtížnosti napravit nepochopení několika větami a odloží to na následné 

shledání. Ale je také možné, že se právě pro toto vědomí snaží a priori vyhnout jakémukoli 

nedorozumění používáním co nejjasnějšího a co nejméně dvojsmyslného jazyka. 

4. LG a mladí autoři, kteří jej ve své tvorbě uplatňují 

4.1. LG a literatura 

4.1.1. Stopy LG v literatuře v historii50 

Není náhoda, že se přítomnost slova výrazů, registrovatelnýchjako typické pro jazyk mluvený 

mladými, stává masivní ve výpravné produkci devadesátých let dvacátého století v dílech 

spisovatelů narozených v šedesátých a sedmdesátých letech - oni sami jsou totiž mladí. Je ale 

nesnadné vystopovat významné znaky LG v předcházející próze. Je možné hovořit spíše o stopách 

slangových prvků, ne vždy generačně označených. 

Určitý příklad slangovosti mládeže se dá vystopovat v díle Versi militari (Umberto Saba, 1908) a 

v románu II garofano rosso (Elio Vittorini, 1934). Gymnazisté Vittoriniho občas používají tajné 

výrazy pro profesní skupiny jako lacedemoni- označující "neotesance", vrstevníky, kteří chodí na 

50 Cf. TRECCANI. Istitutto della Encic10pedia italiana 2005. Letteratura: le trace. (online). Dostupné z: 
http://www.treccani.it!site/storia_storie/storia_archivio.htm. 
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technický institut. Dva romány Piera Paola Pasoliniho Ragazzi di vita (1955) a Una vita violenta 

(1959) představují bohatý výčet hovorových, vulgárních a lidových slov, víceméně běžných, často 

převzatých z římského dialektu, které jsou vloženy do úst mladých hrdinů. V trilogii románů 

Umberta Simonetty, složené zLo sbarbato (Holobrádek, 1961), Tirar mattina (1963) aJl giovane 

normale mladé postavy používají směs milánských a severoitalských dialektálních výrazů (ciula, 

pistola, sgaggia), slangu podsvětí ifare la bella, lumare, madama), slov z prostředí studentského 

ifare ilfilo, limonare, tampinare). V díle Jeroma Davida Sa1ingeraJI giovane Holden (1952, v 

originále The Catcher in the Rye, 1951) postava Holdena představuje prototyp mladíka ve vztahu k 

dospělým ajejichpravidlům (i lingvistickým), Holden se vyjadřuje ve studentském slangu. 

V díle Marii Conti Jl ballo dei sapienti (1966) dává autorka slovo mládeži z vyšší třídy, kteří 

navštěvují milánské klasické gymnázium. Známky slangu se objevují v prostředí studentském, 

protože studentský jazyk byl jako první označen lingvisty jako varieta jazyka mládeže, podskupina 

odlišná od italštiny hovorové, krajové a národní. V 70. a 80. letech přichází dílo Porci con le aU 

(1976), které zobrazuje kulturně-politickou zmatenost mládeže na konci 70. let. 

70. léta jsou tedy charakteristická politickou a sociální převahou a literatura byla považována za 

prvek vojenské a protielitářské angažovanosti (Porci con Ze aU, Cani sciolti, VogUamo tutto) nebo 

prakticky zbytečná a "buržoazní" ztráta času. Jedním z důsledků byla převládající produkce 

esejistická nad výpravnou. 

80. léta jsou roky "odlivu" na poli kulturním, sociálním a také literárním. Rok 1980 je rokem 

publikování generačního románu Altri Ubertini od Piera Vittoria Tondelliho. S Tondellim se 

zakládá členitý generační autobiografismus, charakterizovaný: 

- jasným odstupem jak od "ryzí literatury" (a od laboratoře experimentátorů neoavantgardy), tak 

od dokumentarismu čistě sociálně-politického 

- změnou, která měla potřebu vyjádřit se prostřednictvím směsi jazyků různých skupin, vyprávění 

"v přímém záběru", destabilizací gramatických a syntaktických norem. 

- potřebou "dělat příběhy" v ovzduší obnoveného zájmu o vyprávění. Ohniskem významu již není 

příběh, ale každodennost, drobnosti, blízkost. To znamená, že spisovatelé nové generace cítí, že 

existuje "Příběh", ale jsou také "příběhy", osobní a silné. 

- nutkavou potřebou psát, vstoupit do světa slova s oddaností ke skutečnému světu, tvořenému ne 

učenými citáty, ale hudbou, filmem, četbou, komiksy, slangy, dialekty, zvyky a tradicemi. Otevírá 

se sezóna "giovani scrittori". 
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4.1.2. Současná literatura mládeže 

90. léta: V Itálii se začal prosazovat literární fenomén, kdy mladí autoři, kteří ještě nedosáhli třiceti 

let, píší úspěšné romány nebo povídky, vyhrávají ceny a prodávají i tisíce výtisků v krátkém čase. 

V letech 1985 - 1990 Tondelli vytvořil literárně-sociologický projekt, který měl za úkol dát 

vyniknout "mladému psaní" a projevit potřebu "dělat příběhy" u mladých do 25 let ("Under 25"). 

Projekt měl úspěch, strhl mnoho mladých Italů a dal vzniknout třem antologickým sbírkám 

(Giovani Blues, Belli e perversi a Papergang), psaným mladými autory, z nichž jsou dnes někteří 

dobře známí (a stal se modelem i pro následující generaci autorů jako E. Brizzi, N. Ammaniti). 

Sty listicky a lingvisticky je vyprávění tvořeno směsí, která míchá školenou italštinu, žargon, 

anglicismy a dialektální formy: vytváří se nový komunikační kód. 51 

Psaní není hledáním sociální prestiže ani plodem "pocitu prázdnoty" spisovatele, ale plodem 

neukojitelné potřeby komunikace, kde se může identifikovat, interpretovat a vypravovat "sám 

sebe". 

Záměrem Tondelliho nebylo lovit začínající autory, ale ukázat mladým, jak vzbudit a projevit 

touhu k psaní. Radil mladým lidem, kteří touží psát, aby psali o tom, co prožívají, o svých 

přátelích, o škole, o svých starostech i radostech. Nejjednodušším způsobem je psát tak, jak se 

mluví. Doporučoval nebát se přepisovat a vyhazovat stránky, dokud nebudou spokojeni. 

Tondelliho projekt byl jedním ze základních prvků, které v Itálii nastartovaly širokou vlnu psaní u 

mladých autorů. 

Italská literatura je pro mládež příliš uhlazená a vzdálená a zdá se, že není žádné viditelné pouto 

mezi jejich tvorbou a literární tradicí země. Naopak je častá inspirace hudebním prostředím. 

Fantazie mládeže potřebuje různé materiály pro nalezení výrazu a literatura je jen jedním z nich. 

Také toto je podle Tondelliho poučení Jacka Kerouaca, který přiblížil psanou stránku rytmům 

hudby, když psal, jako by skládal hudbu. 

V této jazykové změti se i pravidla stavby textu mohou stát flexibilními a psaní může přijmout i 

mluvnické chyby, čímž získává emotivní náboj a intenzivní osobní účast. Samozřejmě ne všichni z 

těchto nových spisovatelů jsou stejně talentovaní. 

Kreativní psaní (creative writing): Fenomén "nových autorů" vyvolal zájem mnohých o "kreativní 

psaní". V USA se první katedry kreativního psaní zrodily ve dvacátých letech minulého století. 

51 Cf. SP ADARO, A. La passione per Ze storie" tra Ze Zuci ed ombre H. (online). Dostupné z: 
http://www.antoniospadaro.netlgiovaninarratori.html. 
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Italská tradice je příliš "uhlazená" pro podobné zkušenosti. Nicméně změněné klima umožní vznik 

- a v krátkém čase rozšíření - škol kreativního psaní a rozvoj různých pojednání, manuálů a sbírek 

na toto téma. V osmdesátých letech vzniklo mnoho časopisů různé kvality. V devadesátých letech 

pak některé upevnily své pozice a staly se místem, kde i velká nakladatelství "lovila" nové autory. 

Zrodily se některé časopisy "nové" literární kritiky. Asi od roku 1995 se tato činnost otevře se 

zrozením internetových sítí, schopných shromáždit značné množství textů a rozřířit je s nulovými 

náklady. Existují příklady hypertextových vyprávění a kolektivního psaní (s úvodem předem 

daným a otevřeným vývojem, který může kdokoli doplnit). Zde se ale objevují některé problémy: 

smysl díla jako "věci", stanovení autora a ochrana autorských práv. 

Pulp fiction: Na konci 90. let některá nakladatelství (především Einaudi - edice Stile libero) kromě 

toho, že sledovala s extrémní pozorností tyto fenomény, uměla využít nové vlny vytvářením 

literárních "událostí" pomíjivého trvání. Nejpříkladnějším z nich je případ literatury pulp. Termín 

pulp se odvolává k magazínům masové kultury, senzačním plátkům, tištěným na nekvalitním 

papíře. Jejich děj obvykle tvoří prvky jako násilí, vulgarita a sexuální úchylky. Výraz rozšířil svůj 

význam po roce 1994 po natočení kultovního filmu Pulp fiction Quentina Tarantina a označuje vše, 

co nabízí silný obsah, kypící násilnými činy a krutostí. Skupina autorů 90. let (N. Ammaniti, A. 

Nove, T. Scarpa, 1. Santacroce) byla označena jako "kanibalové" a "pulp generace" pro drsný a 

syrový realismus svých románů. 

LG jako synchronní a trvalý doprovod hovorové italštiny je šířen autory poslední generace jako 

živý jazyk, spojený se světem, viděným očima mladých postav z románů. 

4.1.3. Příklady prózy současných mladých autorů 

4.1.3.1. Enrico Brizzi, Jack Frusciante e uscito dal gruppo.52 

Quella pseudoprimaverile domenica pomeriggio 

Quella pseudoprimaverile domenica pomeriggio, il vecchio Alex aveva arrampicato le scale di 

casa con in testa il presagio, meglio, con in testa la telefoto-presagio, della sua famiglia barricata in 

tinello a guardare le pattonate americane via grundig. Un istante piu tardi, non s'era ancora sfilato il 

parka, aveva dovuto prendere atto che la telefoto, di un realismo agghiacciante, gli provava quanto 

52 BRIZZI, E. Jack Frusciante e uscito dal gruppo. Una maestosa storia d'amore e di "rock parrocchiale". Milano: 
Baldini & Castoldi, 1996, s. 14-15. 
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le sue facolta di preveggenza stessero raggiungendo, con ľ eta, livelli negromantici sbalorditivi: 

erano tuttž in salotto, e tutti variamente sgomenti o assorti di fronte alle forzute vicende del Rocky 

IV; il frere de lait, risucchiato nel video, che gia sognava di diventare pugile professionista, un 

giomo; la mutter, pericolosamente in bilico fra la visione di quelle forzute vicende e la lettura delle 

Bologna's Chronic1es su Repubblica; il Cancelliere, seminghiottito dalla poltrona e inutilmente 

sorridente, che accompagnava gli uppercut dello Stallone nano con battutine da sistema nervoso in 

pezzi e imitazioni, depressive, della voce robotica d'Ivan Drago. 

«Gesu grande», aveva mormorato il vecchio Alex, sentendosi improvvisamente senza 

forze. «Questi poveri esseri costituivano, anni luce fa, una famiglia d'italiani viventi?» Be', 

stentava a crederlo, kazzo, anche se ľincredulita spirituale che gli divorava la mente e il cuore. non 

gli aveva impedito di sedersi a propria volta di fronte al ty. 

Okay, sullo schermo radioattivo del grundig risplendeva il forzuto epos del tappo culturista 

- non potevano esservi dubbi, non si trattava di un prossimamente, stavano proprio trasmettendo 

tutto il film - e in quella, mentre sullo Stallone nano incombeva l'oscura e forse definitiva minaccia 

del robot sovietico Drago, era squillato il telefono. Ora, non vi faro il torto di tacere che se il 

vecchio Alex avesse anche solo lontanamente immaginato che attraverso quegli squi11i la soave 

Adelaide stava apprestandosi a fare irruzione nella sua vita, mica sarebbe andato a rispondere cosi 

scazzato e ciabattante come in effetti fece, ma si sarebbe fregiato d'un vestito di piume colorate e 

scarpe d'oro massiccio. 

«Pronto?» si era invece limitato a dire, sia pure con un magnifico timbro baritonale e 

fonogenico portatogli in dono da una puberta devastante. 

«Casa D.?» 

«Casa D.», aveva convenuto il vecchio Alex. 

«Vorrei parlare con Alessandro, per favore. Sono una sua compagna.» 

«Sono io», aveva detto quel vecchio, mantenendosi in attesa degli eventi. 

«Ah, ciao. Senti sono Adelaide», aveva risposto la voce all'altro capo del filo. «L'amica di 

Francesca di prima C» 

Ecco, aveva connesso: Francesca era una tipa carina della scuola; cioe, erano anche stati 

insieme venti giomi, qualche tempo prima, e Adelaide, che veniva dalla Sicilia, era la sua migliore 

amica. Cos'altro sapeva? Ah, si, che s'era accompagnata con Federico Laterza, una belva in gore

tex che al nostro stava sulla punta da morire, e che aveva una sorella piu grande sorprendentente 

carina. Aveva finito illiceo l'anno prima, la piu grande: era in c1asse con Federico Laterza, e ormai 

volteggiavano entrambi nel mondo d'emmenthal delľuniversita. ( ... ) 
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Jack Frusciante e uscito dal gruppo (Jack Frusciante je člen legendární rockové skupiny ,,Red Hot 

Chili Peppers", zbožňované mládeží) je román, který napsal v 90. letech Boloňan Enrico Brizzi 

v době, kdy začínal psát a bylo mu něco málo přes dvacet let. Autor pociťuje silnou potřebu 

vyprávět příběh a prostřednictvím této touhy zachycuje s ironií a citem svou generaci. Dospívající 

hrdina románu Alex je romantický a zmatený antihrdina, který se snaží vyprostit z kulturních 

okovů, vnucovaných školou a společností, a nabízí prostřednictvím pera autora nový jazyk, 

anarchistickou interpunkci ajeden čistý milostný příběh, nosné téma knihy a trápení hrdiny. Je to 

literatura především pro dospívající a pro milovníky kreativního psanL Je jednou z knih, které 

jakoby mluvily o nás, psané často mladými autory, kteří říkají to, co jsme si vždy mysleli a nikdy 

nedokázali napsat. 

4.1.3.2. Giuseppe Culicchia, Tutti gin per terra53 

Un pomeriggio d'invemo uscendo da lezione incontrai Enza. Non ci eravamo piú visti dal1a fine 

della scuola. Adesso portava I capelli sparaticolor verde mela. Per la maturita li aveva tinti rosso 

carminio oppure blu oltremare, non ricordavo esattamente. Ma verde mela le stavano meglio. Nel 

buio erano quasi fosforescenti. 

«Ciao Walter. Com'e?». 

«Tomo ora dall'universita». 

«E cosa ci sei andato a fare?». 

«Mi sono iscritto. Seguo le lezioni». 

«Ti sei iscritto?». Sembrava avesse di fronte un marziano. 

«SL Da un mese. Lettere e Filosofia». 

«Madonna! Ecco perché non ti abbiamo piu beccato in giro». 

«Gia. E tu?» 

Mi mostro i suoi Doc Marten's. Erano d'argento. 

«Ti piaccono? Dipinti io. Con 10 spray». 

«Stupendi». 

«Qui cosi non li ha nessuno. E a Londra li trovi solo da Viviene Westwood. L'ho letto su "The 

Face")}. 

«Sembri un astronauta». 

53 CULlCCHIA, G. Tutti giit per terra. Milano: Garzanti, 2004, s. 28-32. 
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«Appena tiro su moneta mi faccio un paio di zeppe. Un bel paio di zeppe da zoccola. A Londra 

vanno un casmo». 

«E dove li trovi?». 

«Al Balon». 

Rimanemmo un poco in silenzio. Avevammo esaurito l'argomento numero uno, vestiti e 

accessori.( ... ) 

«Prendi qualcosa al bar?». 

«Ll dentro? Nemmeno morta. E poi sto aspettando il Lurido». 

«ll Lurido ?». 

«E' un pusher. Vende del profumo pazzesco. Ogni tanto me ne regala un po' . A vevamo un gancio 

alIe sei.» ( ... ) 

La serata si intitolava SEXUAL PERVERSION FROM A PLANET OF ALLUP ATION. Stordito 

dalIa musica e dal sonno, vidi comparire intorno alIe due i primi animali notturni. Le ragazze erano 

addobbate come alberi di natale sado-maso. I ragazzi - che costituivano la maggioranza delIa folIa 

- sembravano caricature di travestiti transessuali.( ... ) 

«SCATENIAMOCI RAGAZZI! GODIAMOCELA TUTTA! », urlo sopra la musica il DJ col suo 

microfono.( ... ) 

«CIAO WALTER! TI STAl DEVERTENDO?», mi urlo Enza. 

«UN CASINO. E VOl?». 

«DA MORIRE» ( ... ) 

Giuseppe Culicchia se narodil v roce 1966 v Turíně. Studoval literaturu a pracoval jako prodavač 

v knihkupectví. Tutti giu per terra (1994) je jeho první román. V roce 1997 byl podle něj natočen 

stejnojmenný film. 

Hlavní postava, dvacetiletý Walter, se odstěhuje z domu, kde se stále hádá s otcem, který ho má za 

budižkničemu a chce, aby si vytvořil kariéru, vydělával peníze a byl jako ostatní. Rozhodne se žít 

sám s platem třistatisíc lir vykonáváním civilní služby u "CANE" ("Centro Accoglienza Nomadi 

ed Extracomunitari"). Začne studovat filozofii a literaturu, protože doufá, že se na univerzitě setká 

s mladými filozofy a básníky. Brzy přichází deziluze na úrovni studia i vztahů. 

Jeho svět je četba autorů jako Hemingway, Fitzgerald, Ginsberg('Wí;Í, Bukowski. Pokouší se žít jako 

ostatní, ve světě diskoték, moderních a drahých věcí a povrchních vztahů, ale nejde to. Přestože je 

ještě nezkušený, netouží po vztahu na pár nocí, ale po opravdové lásce. Sleduje svět kolem sebe a 

přeje si, aby byl "lepší". Walter je jízlivý pozorovatel omezené sociální reality bez hodnot a citů. 
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4.1.3.3. Niccolo Ammaniti, L'ultimo capodanno 54 

1. CRISTIANO CARUCCI Ore 19:00 

Cristano Carucci aveva in testa tre possibilita per sfangare quella maledettissima notte. 

Uno. 

Andare con gli altri della comitiva al centro sociale Argonauta. In programma quella sera c' era la 

megaspinellata di capodanno e il concerto degli Animal Death. Ma quel gruppo gli stava 

profondamente sulle palle. Dei fottuti integralisti vegetariani. IIloro gioco preferito era tirare 

braciole crude e bistecche grondanti sangue sulla platea. L'ultima volta che era andato a un loro 

concerto era tomato a casa tutto inzaccherato di sangue. E poi facevano uno schifo di rock 

anconetano ... 

Due. 

Chiamare Ossadipesce, prendere la 126 e andare a vedere che si diceva in centro. Casomai 

imbucarsi a una festa. Sicuramente a mezzanotte si sarebbero fermati da qualche parte, nel panico 

del traffico, ubriachi lessi e avrebbero brindato all'anno nuovo in mezzo a un mare di stronzi 

sovreccitati che suonavano i c1acson. 

Oddio che tristezza! 

Si rigiro nelletto. Prese dal comodino il pacchetto di Diana blu e se ne accese una. 

Non sarebbe stato male se ci fossero state Esmeralda e Paola. Ma quelle due se ne erano andate a 

Terracina. Senza dire niente. Roba di uomini sicuramente. Avrebbe potuto fare un po'di sesso se ci 

fossero state. 

Quando Paola si prendeva una delle sue famose pezze alcoliche finiva per darglie1a. 

Scopi a capodanno scopi tutto l'anno. 

Tre. 

Fottersene. Fottersene di tutto. Di qualsiasi cosa. Tranqui11o. Un Budda. Rimanersene chiuso in 

camera. Barricato nel bunker. Piazzare su un disco e fare come se quella non fosse una notte 

speciale ma una qualsiasi di un giomo qualsiasi. 

Non male, si disse. 

Unico problema. 

Sua madre stava in cucina dalle cinque di mattina a preparare il fottuto cenone di San Silvestro. 

54 AMMANITI, N. L 'ultimo capodanno. Milano: Mondadori, 1998, s. 122. 
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Ma chi glielo fa fare? si domando senza trovare risposta. 

A veva organizzato un cenone esagerato per Mario Cinque, il portiere della palazzina Ponza, e la 

sua famiglia (tre bambini+moglie logorroica+suocera parkisoniana), per Giovanni Trecase, il 

giardiniere del comprensorio, la moglie e Pasquale Cerquetti, il guardiano, e sua sorella 

Mariarosaria di ventiquattro anni (grandissimo cesso!). Mancava solo Stefano Riccardi che quella 

sera era di tumo in guardiola. A veva invitato tutti quelli che lavoravano nel comprensorio. 

No, non 10 aveva detto a Salvatore Truffarelli, quello che faceva la manutenzione della piscina 

condominiale. Ci aveva litigato. 

E incredibile mia madrel ... Se li ciuccia tutti anche a capodanno. 

La signora Carucci era la portiera della palazzina Capri. 

Tutti insieme appassionatamente, stipati in quello scantinato in cui vivevano come sorci. A 

sfondarsi di cibo. A spaccarsi il fegato di fritto. 

Si alzo dalletto stiracchiandosi. Sbadiglio. Si guardo allo specchio. 

A veva una faccia veramente di schifo. Gli occhi rossi, la forfora, la barba non fatta da due giomi. 

Tiro fuori la lingua. Sembrava un calzino da tennis. Penso a tutto quello che avrebbe dovuto fare 

per tirarsi fuori da li. 

Lavarsi, radersi, vestirsi e soprattutto passare per la cucina e salutare tutti. 

Impresa titanica.( ... ) 

Niccolo Ammaniti (nar. v roce 1966), představitel generace spisovatelů, známých jako "cannibali" 

nebo ,,pulp" generace, používá jako své hlavní kvality obrovskou svěžest stylu, ironii a humor a 

velmi často generační účast s některými svými postavami. 

KnihaL'ultimo Capodanno vyšla v roce 1998 a ve stejném roce byl příběh také zfilmován. 

Je poslední den v roce, svátek a pro všechny náročný den. Příběh se odehrává v jednom z mnoha 

elegantních činžáků současného Říma, který je příkladem všech rozmarů, zvráceností, neuróz a 

zoufalství nešťastného městského obyvatelstva. Ammaniti představuje postavy tak, že jednoho po 

druhém staví na scénu. Příběh pomalu roste, epizody ožívají a čtenář si postupně vytváří kompletní 

obraz toho domu a postav, které ho oživují, a které přicházejí právě sem slavit každý po svém 

silvestra. Všichni jsou v napjatém očekávání zábavy a úniku z daných norem. Postupně se objevují 

podivné osoby, zvláštní vzkazy na záznamníku. V průběhu dvanácti hodin, ve kterých se příběh 

odehrává, se životy mnohých převrátí ve vražednou zlost, rostoucí zlobu, nenávist a násilí, které si 

každý z nás nese uvnitř pod zdánlivou normálností. A především jsou tu dva chlapci, Cristiano a 
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Ossadipesce, skutečné vzorky poslední generace, kteří otevírají a uzavírají příběh. Kniha je psána 

ironickým a drsným stylem. 

4.2. Jazykové inovace v "konzumní" písni posledních let, případ ,,883,,55 

Populární italská píseň se v posledních dvaceti letech zcela změnila. A to především texty, 

ovlivněné hovorovými formami anglofonního rocku a popu. Slova písní jsou z velké části odlišná 

od předcházejících, protože i mentalita, kultura a hodnoty, které ji inspirují, jsou jiné. Poslední 

epochální zlom především u popové hudby, značně orientované na konzumismus mládeže, lze 

datovat do 80. let, kdy dal kulturní průmysl základ novému trhu konzumní hudby, založenému na 

mezinárodních parametrech, stále více autonomních vzhledem k tradičnímu provincialismu italské 

písně v minulosti. Na národní scéně prosazuje produkce popové hudby, která je stejně jako u 

moderního románu spojená s mladými umělci a specificky určená pro publikum konzumentů stejně 

tak mladých. Tento konzum brzy přijal centrální důležitost pro svou schopnost prosadit se 

v pozornosti médií a zaujmout rozhodující část trhu. V průběhu 90. let jazyk popové hudby 

ovlivnily nové fenomény mezinárodního konzumu jako například tzv."boy band", vyznačující se 

takovou agresivitou a soutěživostí, že zpochybňují nejtypičtější italské produkty. 

Namísto vzorků z pomyslného "průměru" se zde jedná o produkci jediného umělce. 

,,883" je italská hudební skupina, velice oblíbená mezi mladými lidmi. Jejich historie začala ve 

školních lavicích lycea v Pavii v 80. letech. Zpěvák Max Pezzali se spřátelil se spolužákem 

Maurem Repettem, začali psát písně a snili o Americe a o úspěchu. Začali zpívat nejdříve anglicky 

pod názvem,,1 Pop". Později změnili název na originálnější ,,883" (stejnojmenný model motorky 

Barley Davidson, která je jejich vášní). Brzy se stali jednou z nejposlouchanějších skupin mezi 

mládeží, hlavně díky textům, které jsou mladým velmi blízké, a díky melodiím, směsi rocku a 

popu. 

Již od počátku jsou ,,883" chápáni jako ukázka ústního stylu, městského žargonu mládeže. 

V každém případě se slangový styl ,,883" rychle stal společným klišé kritiky. Okamžitě byli 

imitováni dalšími začínajícími mladými skupinami a občas i umělci, kteří se již prosadili a touží po 

změně. V těchto písních se "slang" jasně ukazuje se všemi svými syntaktickými, morfologickými a 

grafickými charakteristikami již v názvu a pak v refrénu v písních jako ,,Non me Za menare", 

"S'inkazza", ,,6/lISfigato", "Te Za tiri", "Con un deca", "Sei un mito", ,,RottaXcasa di Dio" (písně 

55 Cf. DE ROSA, F., SIMONETTI, G. lnovazione linguistica e visione del mondo nella canzone del consumo degli 
ultimi anni. La Frusta! Rivista di informazione e critica culturale (online). Dostupné z: http://lafrusta.homestead.coml. 
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z prvních dvou alb, která se nejvíce vyznačují tímto "nečistým" jazykem spojeným s různými vlivy 

- prvky z verbálních projevů "beat generation" a pak ze všech dalších hnutí mládeže, od "punku" 

k tzv. "paninari"). Když se vše spojí dohromady, je to jazyk denně používaný mládeží 

v průmyslové oblasti okolí Milána - městské zóny, která je díky sociologicko-ekonomickému 

prvenství kolébkou lingvistického modelu současné mluvené italštiny. 

Jedním z klíčových slov je "storia", často používané v mnohostranném významu: "non mi fermavo 

mai/nessuna storia utile" (Come mai), ,,sono anni che sognavo 'sta storia 10 sai" (Sei un milo), 

,,Non c 'e storia" (nedá se nic dělat, Tieni il tempo), "bevono un gin tonic/come se fosse una bella 

storia, dai" (Non me Za menare). Z oblasti citů a lásky pochází výraz tirare pacchi, dívka tira 

pacchi nebo caZa il due di picche když vyjadřuje jasné odmítnutí nápadníka - "il due di picche e 

sempre in agguato" (Te Za tiri). "II pacco" je původem výraz z podsvětí pro označení 

kořisti.Ukazuje se i parafráze s hodnotou adverbiální un pacco di ("un pacco di tempo", 

RottaXCasa di Dio) jako varianta výrazu un sacco di. U sloves jsou časté zvratné formy jako darsi 

Ze arie nebo tirarseZa (Te Za tiri), vztahující se k sebevědomému chování dívek. Stejné sloveso 

může obecně označovat atraktivní a moderní věci: "del Jet-set sai tutto quello che tira" 

(6/1/sfigato). Původní slangový význam slova v nepřechodné formě naráží na sexuální vzrušení (co 

tira, zaujme, líbí se, strhává, dokonce vzbuzuje lásku). V méně romantickém a drsnějším kontextu 

se objevuje arrapare (Pappagallo), původně výraz používaný členy "paninari": "bani in un modo 

che non c'entra niente/perche vuoi solo arrapare la gente" (Te Za tiri). 

Libidine znamená "intenzivní potěšení" - "sei una libidine", neboli ,jsi extrémně atraktivní" 

(Lasciati toccare), tranqui (RottaXCasa di Dio) je apokopované "tranqui11o", "Gli anni del 

'Tranqui11o, siam qui noi'" (neboli léta sladkých iluzí dětství a dospívání, Gli anni). Časté je 

cannare a toppare (zřejmě elize intoppare a inciampare ze slangu narkomanů), vztahující k hrubé 

chybě - "ho cannato da Dio" (Sei un mito), "tutte le volte a dirti hai toppato" (Non ci spezziamo). 

Na Severu je velice častá skupina slov menare/menarsi/menarseZa - původně sexuální výrazy, 

bohatě se vyskytující v rockovém slovníku. Menare a jeho odvozeniny narážejí na dotěrné, 

protivné, obvykle upovídané chování: "Lui comincia a menargliela" (Gli avvoZtoi) nebo označují 

zbytečné a nudné proslovy, hloupé výtky nebo nesmyslné příkazy udělované nějakou vyšší 

autoritou, matkou nebo snoubenkou (Ze menate da panico). MenarseZa také znamená 

problematický, neklidný stav duše: "me la meno, so che gli altri sono li" (O me o(quei deficienti 

li)). Podobný význam má výraz paranoia, stav deprese, sklíčenosti a únavy. Je populární již od 

roku 1968, ale sémanticky velice oslabený v denním užívání do té míry, že označuje negativní 

zkušenost jakéhokoli typu. Paranoia pochází ze světa drog, kde vyjadřuje krizi, následující po 
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požití omamné látky. Slang narkomanů a osob žijících na pokraji společnosti poskytuje 883 další 

slova jako roba (omamné látky) nebo spada Gehla injekční stříkačky): "cumuli di roba e di spade" 

(Cumuli) s jasnou narážkou na heroin. Význam slova s battimento přešel od dramatického shánění 

denní dávky drogy (v refrénu Un giorno cosi) k obecnějšímu významu namáhat se, znepokojovat 

se pro někoho nebo pro něco: "ti vedevo in giro a sbatterti" (Cumuli). Ke stejné oblasti obtíží a 

excesů patří výrazy jako andare a essere fuori nebo fare (hrdinka Te la tiri, "la fuori di testa"); se 

stejným významem se přátelům v RottaXCasadiDio občas stává, že si esce di testa, čili se ztrácí 

kontrola nad situací, uvažuje se nelogicky. Příslovečné určenífuori, z anglického out, speciálně ve 

spojenífuori di testa původně naráží na účinky omamných látek, ale je natolik oslabené v užívání, 

že se objevuje dokonce v písních v San Remu. Pozitivní i negativní může být gasarsi, rozšířené i 

v běžném jazyce (zpychnout kvůli něčemu; nadchnout se), rozhodně negativní je ale stressare nebo 

essere stressati: "non ti si sente e non ci stressi piu" (Jl papagallo). 

Výrazy jako stress (doložený v hovorové italštině již od roku 1955) ajeho složeniny ukazují, že je 

v textech skupiny mnoho cizích slov, především anglicismů, protože primát angloamerické kultury 

má u ,,883" monopolní charakter. Anglicismy často tvoří "rime tronche" (s přízvukem na poslední 

slabice), zásadní pro metrický rozměr rock-popu, pro který italština nabízí málo možností, což 

spolu s nedostatkem jednoslabičných slov technicky znesnadňuje psaní písní v národním jazyce. 

Vkládání cizích slov pomáhá řešit obě úskalí tím, že textaři poskytuje mnoho oxytonp a 

mono sylabů. Časté je využívání zvukomalby a především ideofonů, třeba původem z komiksů a 

nejzvučnější a nejenergičtější výrazy jsou umísťovány na konec verše, aby podtrhly expresivnost. 

Objevují se také často různé interjekce vedle obvyklých slangových výrazů j ako cannoni 

(samopaly nebo střelné zbraně obecně). To vše je vidět na následujícím příkladě: 

Solita notte da lupi nel Bronx 

Nel Iocale stan suonando un blues degli Stone s 

Loschi individui al bancone del bar 

Pieni di whisky e margaritas 

Tutto ad un tratto la porta fa "SIam!" 

II guercio entra di corsa con una novita 

Dritta sicura si monnora che 

I cannoni hanno fatto "Bang" 

(Hanno ucciso I 'uomo ragno) 
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Mezi hojně rozšířené cizí výrazy v textech ,,883", začleněné již nějakou dobu do slovníku italštiny, 

patří star, který zcela nahradil "diva" nebo " divo " (hvězda), použitým s ironií v 6/lIsfigato a 

v Non 6 Bob Dylan; s tragickým akcentem v Hanno ucciso I 'uomo ragno; napůl žertovně v Nella 

notte).Ve většině případů běžné používání smazalo jakýkoli rozdíl mezi italskými a cizími slovy: 

party (Jl papagallo) je rovnocenný k "festa" (RottaXCasadiDio). Časté jsou známé termíny jako 

bikini, body, cocktai!, ale nechybějí cizí tvary méně obvyklé a dokonce technické: trash (Non me la 

menare: "quando gioco a fare il batterista di trash"), zkrácenina z "trash metal", hudebního stylu, 

který spojuje zvuky heavy metalu a punku. Z japonštiny prostřednictvím kinematografie a komiksů 

pochází ninja, orientální bojovník zkušený v boji se sečnou zbraní ("quando torni a casa alle sei / 

come un ninja fai le scale", S'inkazza). 

Zvlášť intenzivní je používání vulgárních slov, které obvykle fungují jako odraz orálního stylu, a 

jsou tedy omezené na mechanické vsuvky. V momentě vzestupu skupiny bylo právě užívání 

sprostých výrazů, i když často desémantizovaných, jedním z faktů, který zasáhl a dezorientoval 

publikum, málo zvyklé na takové prostředky. Mezi nejčastější výrazy patří fottere, nepoužívané 

v původním významu, vztahujícímu se k sexuálnímu kontextu, ale metaforicky k označení 

podvodu, obalamucení ("Gli avvoltoi / cadono tra noi / ed alIora si fottono", Gli avvoltoi), nebo 

označují nějakou ztrátu, zničení ("ci siam fottuti la festa", RottaXCasadiDio); v mnoha případech 

má hodnotu přívlastku, zřejmě vlivem anglickéhofucking ("l'estate fottuta", Non ci spezziamo). 

Fare la figa označuje jasně svůdné ženské chování, kde samozřejmě figa naráží synekdochou na 

osobu ženského pohlaví, zvlášť pokud je nápadná a žádoucí; tak tomu není v případě figata, což 

představuje příznivou, zábavnou nebo ideální situaci ("voglio festeggiare questa figata con te", Sei 

un mito), zatímco 10 sfigato je neúspěšný, nešťastný muž. Opakemfiga je cesso, málo atraktivní 

dívka nebo obecně člověk (Te la tiri: "in un mondo di cessi sei l'unica belIa"). Cagare qualcuno, 

krajová varianta cacare, se znělou intervokálou, charakteristickou na Severu Itálie označuje 

zvláštní zájem o někoho nebo dokonce erotickou přitažlivost. Zatímco ten, kdo non caga, projevuje 

nezájem ("ha dato retta all'altro non cagando me", La regola dell'amico). Nejstarší lexikum 

pochází ze slovníku paninari: tosto, mnohostranné adjektivum, které vyjadřuje obdiv a oblibu a 

obvykle se vztahuje k zdatnému člověku, který dobře ovládá to, co dělá ("Tosti da Dio", Cumuli). 

,,883" používají zesilující výrazy jako da Dio a da panico, di brutto (Te la tiri), a palla, když se 

odvolávají k hlasité hudbě hifi sestav (Jolly Blue: "radioloni sempre a palla"). Také pravopis je 

často odlišný, napodobuje grafické zvyklosti mládeže jako je používání grafému" k"( inkazzare, 

S'inkazza), originální nahrazování písmen abecedy, bez následků na sémantiku, např: 
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RottaXCasadiDio, Non6 Bob Dylan, 611/sflgato, Non ti passa + (výrok narážející na omezující a 

jednotvárnou situaci). 

Zajímavé je odvolávání se k technickým termínům: když může, nahrazuje Pezzali obecný výraz 

přesnějším, dokonce technologickým nebo obchodním. Namísto "auto" používá apecar nebo golf 

cabrio (La radio a 1000 Watt); místo "motorka" 125 (Jolly Blue), zundapp (Cumuli), cinquantino 

(Un giorno cosi), flfty nebo Peugeot (Come deve andare, lin+). Technicismy, kromě těch 

týkajících se sportovního jazyka, se obvykle neobjevují v nejběžnějších popových písních, které 

jsou vytvořené ke snadnému napodobování a opakování. Mnoho technologických výrazů, které 

Pezzali používá, zůstává pro mnoho jiných autorů slovy nepoetickými a tedy těžko použitelnými: 

cellulare (6111 sflgato), le stroboscopiche (Lasciati toccare), video juke-box a discopub (Senza 

averti qui). 

Písně se odvolávají především na komunitu, na bandu, na tlupu "dei deflcienti", na skupinu "bratrů 

homosexuálů" (O me '(o quei deflcienti lij). Ne náhodou je to vždy komunita, která je preferována; 

také když někdo získá nějakou dívku Gako v Non ti passa +), jen kamarádi z baru zajistí "almeno 

per mezz'ora un po' di tranqui11ita" aje to právě komunita kamarádů, která chrání před otřesem a 

"perdita di dignita", které následují po rozchodu s dívkou. Poslední slova písně - approvato aU' 

unanimita! - stvrzují důležitost toho, co komunita jednomyslně schválí. Texty skupiny ,,883" se ve 

značné míře odvolávájí k věcem sdíleným, cožje typickým rysem této společenské skupiny, která 

je hlavním představitelem městského života, tak živě popsaného. Tyto lexikální inovace jsou 

součástí jedné kultury, se svými bolestmi, svými "mýty" Gak zpívá ,,883") a svými opozicemi. 

4.3. Text písně skupiny ,,883,,56 

Následuje text jedné jejich písně, která má název "Non ti passa +". On se zamiluje do ní, jde se 

seznámit s jejími rodiči, proto zanedbává kamarády, pak se zasnoubí, láska skončí a kamarádi ho 

utěšují. Vše je vyprávěno mluvenou italštinou, plnou rčení a výrazů ze "slangu" mládeže. 

Bello non ti passa piu 

te la sei voluto tu 

vuoi la bicic1etta e poi 

pedalare cazzi tuoi 

56 Testi canzoni 883. (online). Dostupné z: 
http://testimania.leonardo.it/testi/testi_883_2554/testUa_dura_legge_del_gol_7164/testo_non_ti.....Passa.....Piu_84028.ht 
ml. 
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Livello 1: fu pazzo patetico 

vestito afesta, all'una a pranzo dai suoi 

"Signora, sa, un'pasta al fomo 

cosi non l'ho mangiata mai!" 

Livello 2: l'interrogatorio 

"Ma con mia figlia tu che intenzioni hai? 

Lei ha bisogno di un serio 

Spero non ci deluderai." 

Poi di corsa dagli amici del bar, 

almeno per mezz'ora un po' di tranquil1ita 

ma da come guardano 

sembra che mi dicano: 

"Bello, non ti passa piu 

te la sei voluta tu, 

vuoi la bicic1etta e poi 

pedalare cazzi tuoi" 

Livello 3: le menate da panico 

"Non sei 10 stesso che eri un anno fa: 

eri romantico piu spesso, 

sento gia che non durera". 

Livello 4: gli altarini si scoprono: 

Mollato in tronco senza dir neanche "Bah". 

Telefonate, notti in bianco, 

perdita della dignita. 

Poi di corsa dagli amici del bar, 

faro finta di niente (che nessuno 10 sa) 

pero mi conoscono 

eso che capiscono. 

"Bello non ti passa piu, 

te la sei voluta tu, 

vuoi la bicic1etta e poi, 

pedalare cazzi tuoi." 

Livello 5: almeno ci siamo noi. 
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Non sara tanto pero ci bastera. 

Aperitivo, cena fuori, 

approvato aU 'unanimita. 

Livello 6: a volte ritornano 

Ti vedo in fondo al ristorante con lui, 

con degli amici tanto antichi 

che sembrate antichi anche voi. 

10 d'istinto te 10 direi: 

"Ma con uno del genere che cazzo faž? 

Pero in fondo e giusto cosi 

perché sono sicuro che con quello li 

bella non ti passa piu 

te 10 sei voluta tu 

vuoi la bicic1etta e poi 

pedalare cazzi tuoi. 

Vestito a festa: s oblečením nejvhodnějším na slavnostní příležitost. Ironicky se také říká "nedělní 

oblek". 

Suoi: její rodiče. Přivlastňovací zájmeno, užívané jako podstatné jméno, se obvykle vztahuje 

k rodičům. Zejména "i miei, i tuoi, i suoi" 

BeUo: přátelské oslovení - "Ciao bello!". Je užíván i výraz "bello mio", především ve vztahu 

k naivnímu, nezkušenému kamarádovi. 

Te la sei voluta tu: "volersela" s tímto ženským zájmenem "la" obvykle znamená "něco 

vyhledávat, snažit se o něco, nad čím se teď nemá naříkat, na co si nemáme stěžovat. V této písni 

se ženské zájmeno "la" může také znamenat dotyčnou dívku. 

Vuoi la bicicletta: odvolání se na rčení "Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala!". Říká se to 

provokativně tomu, kdo se snažil, aby získal něco pěkného a nyní si stěžuje, protože vlastnění této 

věci s sebou přináší námahu a obtíže. 

Cazzí tuoí: vulgární výraz, který znamená "tvoje věc, tvůj problém". Výraz cazzo je nejčastější 

vulgární slovo v italském jazyce vůbec. 

Le menate da paníco: slangový výraz. Le menate jsou opakující se a nudné činnosti. Občas jsou 

synonymem slova "hlouposti". Toto slovo je užíváno speciálně v severní Itálii, především 

v Lombardii. Da panico se užívá ve smyslu "da fare paura". Le menate da panico jsou vlastně 
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obvyklé hlouposti, které se dělají v určitých situacích Qako v tomto případě, když láska končí a 

vždycky se říkají stejné věci). 

Gli altarini si scoprono: rčení. Když si scoprono gli altarini, tajemství je odhaleno. Všechno je 

tedy jasné, nejsou již žádné tajnosti. 

Mollato in tronco: znamená nechat/opustit někoho rázným, odhodlaným, prudkým, rychlým a 

nezvratným způsobem. Říká se také piantare in asso 

Dir neanche "Bah tl: aniž bychom měli čas říci jediné slovo 

Notti in bianco: probdělé noci 

Approvato aU 'unanimita: výraz převzatý z politické a administrativní hantýrky. "Zákon 

jednomyslně přijatý všemi poslanci, návrh jednomyslně přijatý správní radou nějakého 

průmyslového podniku". V tomto případě, kdy se jedná o večeři venku, má ironický význam, který 

znamená "všichni souhlasí". 

A volte ritornano: rčení, které se všeobecně vztahuje k "strašáci z minulosti" a používá se 

v negativním smyslu pro věci, které se zdály navždy zmizelé a které se ale ještě naopak projevují. 

Che cazzo ci [ai: ještě jeden zvláštní způsob nejčastěji používaného vulgárního slova v italštině. 

Zde slouží k posílení otázky "che". V mluvě se užívá pro zesílení všech otázek (come?, perché?, 

dove?, cosa? atd). 

Te 10 sei voluta: tentokrát se mužské zájmeno ,,10" jasně odvolává k jinému muži 

4.4. Příklad LG v rapové písni "ll capo della banda"(1989) zpěváka Jovanottiho:57 

10 sono Jovanotti, il capo della banda, 

se vuoi essere dei nostri devi fare domanda. 

Perché e una storia mitica e siamo tutti tosti, 

ci piace fare festa, casino a tutti costi. 

Pompiamo a centomila, sudiamo di brutto 

e prima di finire ci leviamo tutto. 

Restiamo con i boxer e i 501, 

che tanto qui tra noi non ci sconvolge nessuno. 

Perché siamo una banda, siamo come una c1asse, 

ma i nostri professori sono le nostre casse. 

do bří, schopní 

zmatek 

strašně moc 

typ džínsů 

57 Cf COVERI, L., BENUCCI, A., DIADORI, P. Le varieta delľitaliano. Roma: Bonacci, 1998, s. 120. 
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II preside da noi 10 chiamiamo Deejay. 

Puoi essere dei nostri: fossi in te io ci starei. 

10 sono J ovanotti se vuoi entrare chiedi, 

se hai voglia di far festa. Se no fuori dai piedi. 

Che grande gasamento essere del movimento, 

che quando sei per strada puoi alzare anche il mento. 

Ci piacciono i martelli, ma quelli che ci uccidono. 

Ci piacono le tipe, quelle che non se la tirano. 

10 sono J ovanotti e sono in questa banda, 

unisciti anche tu: basta fare domanda! 

II capo della banda! II capo della banda! 

Jo .. .. alt right! alt right! alt right! 

II capo della banda! II capo della banda! 

Mi chiamo J ovanotti e sono in questo ambiente 

di matti di maranza e di malati di mente, 

jissati con le moto e con vestiti americani, 

facciamo tutto ora o al mas simo domani. 

Picchiamo sul volume e ci spacchiamo le orecchie, 

magari le cambiano se diventano vecchie. 

Noi siamo sempre in forma, viaggiamo come un razzo, 

comunque se ti droghi sei una testa di cazzo. 

II centro non si sposta verso la periferia, 

sei tu che se ti rompi te ne devi andar via, 

spostare anche le palte e non solo la testa. 

Puoi essere dei nostri: invitati alla festa! 

euforie (z "gasarsi" - tvářit se důležitě) 

dívky / které se netváří důležitě 

časté používání anglicismů 

blázen, kterého by měli svázat 

posedlý, fanatik 

příliš rychle 

hlupák 

nudíš se 

odejít, klidit se pryč 

4.5. Píseň "ll funkytarro" (2001) stylu "rap" italské skupiny "Articolo 31,,58 

Také tato skupina má u mládeže obrovský úspěch. Rap přináší již více než deset let významné 

inovace do LG, za velkého přispění cizích výrazů (především angloamerických) a staví se obecně 

jako typický příklad "hyperhovorového" stylu, je odrazem stylistických modifikacíí 

nej současněj šího jazyka mládeže. 

58 Testi canzoni Articolo 31. (online). Dostupné z: http://testicanzoni.superba.itltesti/artista_articolo-31.html. 
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,,( ... ) io sono un funkytarro DOC, tipa stop, con me non devi fare la snob, dai, salta su, hop, sulla 

jeep, sentirai il profumo dei miei sei Arbre magique, come Bersani sono un freak, tarro e ťatterro 

con 10 sguardo, sono fresh come la Marini e Adriano Pappalardo, io sono quello che impennava 

con il Ciao, con la maglietta degli Squallor Arrapao, quello che rimpiange la sella con le frange, la 

targa Arizona e la marmitta Proma, e l'adesivo dei Kiss e di Bob Marley, il motorino che fa casino 

come un'Harley. 10 sono un porco, sono un balordo, faccio rime gili in citta, senza pudori né 

riguardo sono un funkytarro! 10 sono un porco, a volte storto, faccio rime gili in citta, ma di parole 

mai a corto, apri il tuo cuore baby perché sono qua. Mi metto a petto nudo nella music-hall, non 

sono beatiful, ma c 'ho il fisic du rol, e faccio gara alle giostre con il punching-ball, come faceva 

Terence Hill, ho l'orologio di Topolino comprato all'autogrill, 10 porto sul polsino, non e Beverly 

Hi11s il posto dove vivo, bella mia, sono un tipico tamarro di periferia che tiene al mas simo 

l'autoradio, per me il Gare1li e un c1assico come gli interni in radica su una Ritmo Cabrio, mi piace 

la catenina con la croce d'oro sulla maglietta stile Tony Manero ( ... ) Ho donne sparse per l'Italia, 

io colpisco e scappo via, ma con ognuna ho fatto Ull pianto ( ... ) e ho visto l'era punk, quella 

metallara, quella dark, quella paninara, quella dei finti ricchi, quella dei finti poveri, e ancora io 

sono qui invariato, niente m'ha cambiato e sento finalmente che il mio momento sia arrivato, tipa, 

con gli altri non c'ho sfida, sai, il tamarro e sempre in voga perché non e di moda mai!" 

Funkytarro (univerbace slovafunky - hudebního žánru - a tarro neboli tamarro) je mladík, žijící na 

italském velkoměstském předměstí, který hrdě prezentuje typické hodnoty a ikony svého způsobu 

bytí a prezentování se. Text ve své rozsáhlé (zde zkrácené) centrální části představuje výčet věcí 

špatného vkusu ("il motorino che fa casino come un'Harley"), věcí a symbolů masového konzumu. 

Funkytarro je zachycen jako typický a ne moc pomíjivý výraz určité mládeže z periferie, který 

prochází nezměněný ("io sono qui invariato") posledními třiceti lety historie. Staví přitom trochu 

pateticky na odiv vlastní vzorník předmětů a zvyků: deodoranty pro automobily Arbre magique, 

moped Ciao a pak Gare11i, triko skupiny Squallor, nálepky populární hudební skupiny Kiss a 

zpěváka Boba Marleye, řetízek se zlatým křížkem, levné hodinky s Mickey Mousem ("Topolino": 

"comprato all'autogrill, 10 porto sempre sul polsino"). Seznam věcí je spojen se světem idolů 

masové kultury: Valeria Marini, Adriano Pappalardo, Terence HiU, Tony Manero ("il tarro 

d'oltreoceano: un modeUo") z Horečky sobotní noci, seriál Beatiful (citovaný pro kontrast, 

prostřednictvím obnovení adjektivní funkce výrazu). V lexiku jsou časté cizí výrazy. Mimo těch, 

které jsou již dlouho v jazyce zdomácnělé (snob,jeep), se objevují známé názvy značek nebo míst 

("Harley" - název motorky jako symbol filmu Easy Rider, "beat generation" a současných 
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motorkářů, kteří se tváří jako "tvrd'áci"). Objevuje se "Beverly Hills" a bohatá čtvrť "Los Angeles" 

a tradiční alokutiv baby (pocházející z amerického filmu, ale pak masivně přítomný v celé tradici 

rocku a popu). Funkytarro se označuje freak (ten, kdo kašle na sociální konvence a na způsob 

myšlení, určený druhými anebo zastánce absolutní svobody ve všech oblastech; moderní verze 

hippie). Je zajímavé použití výrazufresh (svěží, veselý; ale také "domýšlivý" při odvolání se 

k osobám), kterým funkytarro sám sebe charakterizuje, a který zřejmě také odkazuje na etikety již 

citovaného deodorantu Arbre magique. Zkratka ,,DOC' - "hodnotný, dobrý, kvalitní" (doslova 

"Denominazione di Origine Controllata, známka kvality vín) ve funkci adjektiva v postpozicijiž 

dlouho přetrvává v LG s významem "skvělý, ideální" ve vztahu k osobě ("funkytarro DOC"). Tipa, 

zde jako substantivum ajako oslovení, znamená v LG kromě "snoubenka" také "dívka, zvlášť 

pokud je hezká a zajímavá". Zvláštní je použití formy c 'ho, typické v neformální mluvě. Výraz 

stile (následovaný substantivem) je obdobou "alla maniera di", "tip o + substantivum". Typická je 

asonance a zajímavá aliterace v tarro e ťatterro". Text má hodně z jazyka mládeže a současně 

zesiluje jeho charakteristiky kvantitativní koncentrací typických jevů. 

5. Závěr 

Přínos LG jako variety neformálního jazyka ("substandard") pro standardní italštinu 

("standard,,)59 

S vzestupem jazykových variet mládeže přibližně v posledních třiceti letech získává struktura 

italského jazyka nový profil. Poprvé v historii italštiny se utvářejí variety, které nejsou primárně 

vyznačovány ani na úrovni diatopické ani diastrátické. "Le varieta giovanili riempiono il vuoto 

diafasico lasciato da una vitalita dialettale in forte regressione" (E. Radtke, 2000). "Variety 

mládeže vyplňují diafázický prostor, zanechaný po dialektu, který je silně na ústupu". Vedle 

normativního stanovení formální italštiny se vytvářejí variety, které zavádějí parametry neformální 

a expresivní mluvy na národní úrovni. V tomto smyslu variety mladých obohacují současnou 

italštinu o nový "substandard", který se opírá o registry v neformálních situacích. Mládež přijímá 

současné sociální změny v západních zemích, získává autonomní funkci, mění se její role. Taková 

proměna je rozvinutější na Severu než na Jihu, což objasňuje také řídící roli variet mládeže Severu 

59 SOBRERO, A. A. lntroduzione alľitaliano contemporaneo. La variazione e gli usi. Bati: Laterza, 2000, s. 228. 
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v porovnáním se zbytkem národa. LG zavádí do současné italštiny inovační prvky a současně 

upevňuje probíhající změny. Hovoří se o tom, že současná italština prochází inovační fází - hovoří 

se dokonce o "restandardizaci" - a variety mladých jsou určitě v tomto procesu zainteresovány a 

urychlují vnitřní dynamičnost italštiny. Rozvoj variet mladých odlišuje současnou italštinu od 

předcházejících fází lingvistické historie a jejich přínos pro inovaci italštiny představuje 

charakteristický prvek nového "substandardu". Inovace těchto variet předstihují dynamičnost 

současné italštiny a lze předpokládat, že tyto variety budou mít svou stabilitu v její výstavbě. 

6. Résumé 

6.1. Résumé v italském jazyce 

La presente tesi di laurea analizza illinguaggio giovanile da un punto di vista linguistico per 

verificare quale rapporto c'e tra illinguaggio giovanile e ľitaliano colloquiale, quale peso hanno 

gli internazionalismi sulla lingua dei giovani, quali sono gli e1ementi gergali e dialettali e quale puo 

essere ľinf1uenza dei mass-media sulla lingua dei giovani. 

Questo lavoro si propone l'obiettivo di esplorare il territorio della comunicazione giovanile, che 

negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni, soprattutto grazie alľ evoluzione delle 

tecnologie di comunicazione. Le nuove generazioni hanno adottato usanze comunicative diverse da 

quelle dei loro genitori. II modo di comunicare, di pensare, di parlare e condizionato da 

innumerevoli nuove modalita di comunicazione (la radio, la televisione, il telefono, computer, 

internet). Si vuole quindi indagare qual e il peso effettivo delle modeme forme di comunicazione 

tra i giovani e soprattutto capire meglio il suo rapporto con tali tecnologie, domandandosi se il 

mondo della comunicazione giovanile, nelle sue forme caratteristiche e nel suo linguaggio, 

rappresenti qua1cosa di totalmente nuovo o se si tratta in qua1che modo di un codice gia conosciuto 

dalle generazioni precedenti. 
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Le fonne di comunicazione giovanile sono numerose e difficilmente possono essere inquadrate in 

categorie precise. Sono caratterizzate da Ulla forte ricchezza espressiva. I ragazzi cercano 

continualmente nuovi canali di espressione: musica, fumetti, graffiti, scritte sui muri, sui diari, 

sulle banconote, piercing, tatuaggi, moda, letteratura, internet, messaggi sui telefoni cellulari ecc. I 

linguaggi giovanili sono diversi da altre varieta della lingua comune anche per la loro vitalita, i 

tennini giovanili hanno la vita molto breve. 

Piu che di una vera lingua, si tratta di uno stile che riguarda il par1ato, ma che si trova anche nello 

scritto, nei SMS, e-mail, ecc. II fenomeno comincia a manifestarsi solo dopo la seconda guerra 

mondiale ed e legato a un nuovo ruolo che i giovani assumono nella societa contemporanea in 

seguito alla diffusione della scolarizzazione e dei mas s media. 

Fino agli anni sessanta si usava ľitaliano per le situazioni fonnali e il dialetto per quelle infonnali. 

Da quando il dialetto e quasi scomparso, il bisogno di comunicare con emotivita ha contribuito a 

creare illinguaggio giovanile. 

Le prime fonne di linguaggio giovanile sono quelle dei "montenapi", giovani benestanti che 

frequentavano negli anni cinquanta via Montenapoleone a Milano. Studenti con motivazioni 

politiche - "i sessantottini" e "gli indiani metropolitani" dei primi anni settanta si esprimono con 

graffiti, slogan, volantini. Negli stessi anni erano comparsi "i freak", che univano alla 

contestazione politica l'uso della droga. Negli anni ottanta arrivano "i punk" e "i metallari", che 

rappresentavano Ull momento di controcultura che si esprimeva nella musica rock. N ello stesso 

periodo c'erano "i paninari", studenti borghesi, politicamente disimpegnati e con 10 stile di vita 

fondato sul consumo, che si interes savano delle certe riviste e fumetti. Agli inizi degli anni novanta 

tornano a contestare gli studenti universitari, organizzati ne1 "movimento della Pantera", con 

graffiti e scritte murali. 

Oggi la gioventu ha il suo posto centrale nella societa, nella cultura, nel mondo del consumo, nei 

media. 

La ricerca sullinguaggio giovanile era finora concentrata soprattutto sui fatti lessicali. Adesso si 

apre a nuove prospettive di studio, per esaminare i fenomeni di organizzazione testuale e 

pragmatica e soprattutto il ruolo delle varieta giovanili nel processo di ristandardizzazione 

delľitaliano contemporaneo. 

L'oggetto di indagine e l'uso della lingua che contraddistingue i giovani e cio comprende non solo 

illessico caratteristico ma anche specifici usi pragmatici, come il modo di ravvicinarsi agli altri da 

un punto di vista linguistico, il modo del discorso, il modo di salutare, ecc. I gruppi nel mondo 

giovanile sono tanti e ogni gruppo di ragazzi ha la sua lingua. Pero nella fonnazione dellessico 
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giovanile si trovano le tecniche che sono uguali per tutte le varieta giovanili: per esempio 10 

accorciamento delle parole (prolo profio, seiko - "sei coglione"), l'animalizzazione ingiuriosa 

(cozza - "ragazza brutta", tonno e tonna, - "stupido, stupida"), la tendenza all'esagerazione 

(prefisso mega-) o iperboli (bestiale, pazzesco, atroce, mostruoso). 

C'e una tendenza alla visualizzazione della parola e del discorso. Spesso c'e l'associazione suono

parola (onomatopea), mutuato in genere dai fumetti o dal1inguaggio televisivo. II che dimostra che 

questo linguaggio ha una base comune di termini a 1ivello nazionale. 

Un altro grande cambiamento riguarda il modo di scrivere. Si tratta soprattutto dei messaggi brevi 

come SMS ed e-mail dovec.eunagrandedifferenzafrapronunciaerappresentazionegrafica.La 

scrittura dei giovani oggi non e fatta solo di parole scritte, ma loro usano con estrema 1iberta anche 

lettere, segni, icone (p.es. xké 6 :(? significa "Perché sei triste?"). Si tratta di nuovi tipi di testi che 

sono in grado di promuovere innovazione 1inguistica. 

I linguaggi dei giovani costituiscono un modo di comunicare che elimina ogni differenza fra 

formale e informale. L'uso del "tu" invece che del "lei", del "ciao" invece che del "buongiomo", 

esprime preferenza per ľinformalita, la spontaneita, la familiarita. Si tratta di un'innovazione 

linguistica che annulla, nella comunicazione di tutti i giomi, la dicotomia formale vs. informale. I 

giovani cercano di rimuovere le regole del par1ato adulto, caratterizzato da un alto grade di 

formalita. 

IIlinguaggio giovanile si differenzia dalla lingua comune per diversi motivi (per gioco, per 

rafforzare l'identita e l'appartenenza al gruppo, per esprimere sé stessi). 

Ma illinguaggio giovanile, oltre a differenziarsi dalla lingua comune, ha su di lei una certa 

influenza. LG rappresenta una fonte di materiale lessicale innovativo, espressivo, pratico, veloce, 

che puo essere assorbito dal1a lingua comune. 

Ormai comunemente utilizzate sono parole come beccare, bestiale, casino, frana, gasato, goduria, 

imbranato, oppure formazione di parole col suffisso in -oso (ad es. palloso - "noioso"), in -aro 

(metallaro, casinaro) e in -ata (jigata, cagata). 

Dalla ricerca risulta altra caratteristica del LG - dipendenza rispetto alla lingua standard. II 

1inguaggio giovanile non costruisce un 1inguaggio a parte rispetto alla cultura e alla lingua 

dominante, ma tende alla rielaborazione particolare del materiale disponibile. La cultura giovanile, 

anche se parzialmente diversa, non ha una posizione autonoma rispetto al1a cultura dominante, ma 

subaltema. 

Ci troviamo di fronte ad un nuovo fenomeno di "bilinguismo" giovanile. I giovani sono capaci di 

usare altemativamente sia illinguaggio colto, che il1inguaggio povero. A seconda degli ambienti 
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utilizzano linguaggi diversi: quello piu adatto all'ambiente in cui si trovano. E come nel passato 

quando passavano dal dialetto alla lingua italiana. 

Per conc1udere, illinguaggio giovanile tende ad arricchire l'italiano, favorendo tendenze che sono 

insite nella lingua e contribuendo ad abbassare 10 standard verso il substandard con l'inclusione di 

forme che prima non ne facevano parte. 

Prima i piu anziani avevano il dovere di trasmettere ai giovani illoro sapere, ma oggi non 

rappresentano piu per i giovani né una fonte di sapere (i piu anziani sono spesso meno esperti dei 

ragazzi sulle nuove tecnologie), né un modello da imitare (la vita e talmente cambiata che non e 
piu possibile oggi comportarsi ad una determinata eta come avevano fatto i propri genitori). 

Ecco perché i giovani tendono a distinguersi dalle generazioni precedenti anche attraverso 

l'utilizzo di particolari codici comunicativi che consentono loro di spiegarsi e di comprendersi con 

un linguaggio nuovo e originale. 

6.2. Résumé v českém jazyce 

Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat jazyk současné italské mládeže se všemi svými 

aspekty, charakteristikami a vztahem k běžnému jazyku. 

Ve své práci se pokouším postihnout, jakým způsobem jednotlivé faktory ovlivňují tento sociolekt 

a nakolik se liší současný jazyk mladých lidí od předchozích generací. 

V současné době je komunikace mládeže jako nikdy v minulosti spojena s nejrůznějšími 

technologiemi od počítačů, přes mobilní telefony, až po SMS zprávy. To je jeden z hlavních 

faktorů, které jazyk mládeže ovlivňují. Dále je to obrovský vliv masmédií jako je televize, rádio, 

tisk, které se snaží tuto věkovou skupinu oslovit a získat. Značnou roli při formování jazyka 

mladých lidí hrají další oblasti jejich zájmu - hudební styly, sport, současná literatura, komiksy a 

také různé slangy, jako např. drogový. 

Převážná část této práce pojednává o mluvené formě jazyka, ale velký prostor je věnován i psaným 

formám, které se v poslední době se čím dál více prosazují, a které se ale většinou těm ústním 

přibližují. To je případ komunikace po internetu jako je chatování, psaní e-mailů, krátkých 

textových zpráva různých nápisů, např. na batůžcích, zdech a bankovkách. Jde o fenomén, kterým 

se nejmladší generace zřejmě nejvíce liší od těch předchozích, protože se vyznačuje tím, že mládež 

píše tak jak mluví, často používá velké množství zkratek, značek a symbolů. 
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Situace v italském prostředí je velmi diverzifikována. Jednotlivé variety mládeže j sou ovlivněny 

regionálními rozdíly, sociální úrovní jedince ajeho příslušností k určité skupině, a především 

situací a kontextem, ve kterém je jazyk používán. Jazyk mladé generace dnes také přebírá místo po 

dialektu, který je stále více na ústupu, a to především pro vyjádření expresivity. 

Dále se snažím zmapovat, jaké jsou typické procesy tvoření nových slov, které se prolínají všemi 

varietami italské mládeže a jaké jsou hlavní důvody, proč mládež cítí potřebu mezi sebou 

komunikovat odlišným jazykem. 

V neposlední řadě ze zabývám charakteristikami, kterými se tento jazyk vyznačuje, jako je 

jazyková hra, vtip, touha po odlišení se, snaha o originalitu a emocionální, expresivní vyjádření. 

Hlavním záměrem bylo lingvisticky postihnout mladou italskou generaci, která prostřednictvím 

jazyka sděluje své myšlenky, dojmy a emoce. Jazyk je v tomto případě jedním z hlavních 

prostředků osobité společenské realizace jeho uživatelů. 

6.3. Résumé v anglickém jazyce 

Graduation thesis The Language of young Italians and its specifications 

The main aim of the thesis is to analyze the language of Italian youth with its all aspects, 

characteristics and relation to the cornrnon language. 

I try to realize the inf1uence of particular social factors and difference of the cornrnon language of 

youth from language of preceding generations. 

At present is the young generation cornrnunication linked as never before with various advanced 

technologies such are pes or cell phones. These are main factors inf1uencing the language of 

youth. Another issue create mass media e.g. television and radio broadcasting, press, which are 

interfering the age-group with a view to address and profit. Great portion in forrnation ofthe 

language of youth is predisposed by altemative music styles, sports, literature (comics), certain role 

plays slang e.g. ofthe drog cornrnunity. 

The most part ofthesis is dealing with a type of spoken language but quite a large room is 

dedicated to written forrns which are nowadays boosting attention and approaching to spoken forrn 

in a mixture of textlmessage tools available e.g. web chat, e-mail, SMS and a range of imprints 
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e.g. on bank-notes, vogue signs, graffiti sprayings etc. There is also visible a phenomenon of direct 

conversion of spoken language to its written form, wide usage of short terms, signs and symbols. 

These are the most evident when comparing new and old language. 

The ltalian social environment is highly diversified. Each particular group of youth is persuaded by 

region, sociallevel and even caste and foremost by situation and context of use. The language of 

young generation is replacing particular dialects in terms ofbetter way of expression. 

I try to map typical creation processes of new words appearance which we can find in aU varieties 

ofItalian youth. I also try to find key motivation especially in terms ofwhy ltalian young people 

have a need to re-create recent language. 

Last but not least I consider language characteristics e.g. cranks, joking, de sire to differ oneself, to 

be original, emotional, expressive. 

The main intention was to appreciate young ltalians language linguistics as a communication too1 

spreading ideas, impressions and emotions. The language is in this case one ofthe main too1s of 

individual social invocation of its users. 
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