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NÁZEV
Zāher-o-bāten – Etnolingvistická kontextualizace perštiny
ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá etnolingvistickým tématem kontextualizace
perštiny. Cílem první části je podat komplexní náhled na symbolické
struktury íránské kultury a jejich rozdělení reality na vnitřní a vnější svět,
které se potom v Íránu promítá do všech oborů lidské činnosti. Druhá část je
složená z deskriptivních popisů urbánní perštiny a stylistických variací, které
využívá při užití etického konceptu ta'ārof a jiných komunikačních strategií.
Zabývá se procesem, kterým Íránci manipulují se stylistickými dimenzemi za
účelem ovlivnit interpretace běžných každodenních konverzačních interakcí.
Práce je založená na teoretické přípravě – studiu relevantní antropologické a
lingvistické literatury a na nosná část práce je založena na třech
dlouhodobých terénních výzkumech.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Írán, etnolingvistika, symbolické struktury kultury, urbánní perština
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TITLE
Zāher-o-bāten – Ethnolinguistic Contextualisation of Persian Language

SUMMARY
This thesis dissertates an ethnolinguistic subject of contextualization of
Persian language. First part presents an comprehensive outlook on
symbolic structures of Persian culture and it's distinction between internal
and external universe. This distinction is imprinted in every field of human
activity in Iran. Second part include descriptive characterization of urban
Persian and it's stylistic variation with language which are used by the
ethic concept of ta'ārof and others strategies of communication. Thesis
presents an account of how Iranians manipulate stylistic dimensions of
their language in order to affect interpretations of the ordinary contextual
parameters of everyday interaction. Thesis is based on theoretical
preparation and main part of it is based on the three long term fieldworks
in Iran.
KEYWORDS:
Iran, ethnolinguistics, symbolical structures of culture, urban Persian
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1. Úvod
Klíčem pro pochopení každé z mnoha světových kultur je jednoznačně
její jazyk. Nestačí ho však ovládnout co do slovní zásoby a gramatických
jevů, ale hlavně pochopit, jakou funkci má v dané kultuře a jak příslušníci
dané kultury sami tento jazyk používají. Tato práce je založená na několika
dlouhodobých studijních pobytech v Íránu, kde jsem se dostával do každodenního kontaktu s perštinou a s íránskou kulturou. Ve chvíli, kdy jsem
dospěl v osvojování si perštiny do stavu porozumění okolním projevům, tak
jsem také začal rozlišovat jednotlivé vzorce chování, které se daly přiřadit
k určitým situacím. Tento jev mne vedl k rozhodnutí věnovat se studiu širokého rámce kontextualizace perštiny. Cílem mých pobytů nebyla pouze snaha
naučit se persky, ale použít perštinu jako nástroj k hloubkovému zkoumání
íránské kultury. Ze všech témat, která se nabízela a která jsem zpracovával,
jsem pro tuto název této práce vybral nejvýraznější distinkci mezi externím
světem – zāher a interním – bāten. Tento koncept je z komunikačního hlediska spojen s konceptem ta'ārof – soubor vzorců chování a etikety, který určuje
průběh řečové situace, v závislosti na postavení participantů a na prostředí,
v němž probíhá. Kromě něj se tato práce zabývá i dalšími jazykovými jevy,
které se dají shrnout pod pojem jazykové strategie a dále vytvářejí gestalt
perštiny.
Ta'ārof a ostatní strategie jsem si vybral zejména jak pro jejich odlišnost od našeho konceptu, tak i proto, že se na něm dá poměrně srozumitelně demonstrovat vývoj kulturních vzorců. Nemluvě o tom, že perština a
íránská kultura se vyvíjejí velmi rychle, kulturní posun v používání vzorců
chování i jazykový posun ohledně pronikání hovorové perštiny do standardní
perštiny a zjednodušování gramatiky je zřetelný. Dalším důvodem je má snaha ukázat, že jazyk je aktivním determinantem reality, a ne pouze nástrojem
na její popis.
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Dovednosti v osobních kontaktech jsou určujícím faktorem pro začlenění Íránce do společnosti. Není pro to úplně nepřístojné připodobnit tuto
dovednost k jemnému umění, které je Íránu vlastní – stačí se podívat na precizní miniatury, pečlivě tkané koberce či perskou poezii, kdy každý rým a
každé metrum má svoje místo i význam.
Moderní perštinou se u nás výrazněji zabýval od konce třicátých let minulého století akademik Krámský (1938). Nicméně skutečně mluvené perštině se ve své překladatelské činnosti věnovalo Věra Kubíčková-Stivínová a následně Jiří Osvald (Čúbak 1964, 1975). Mluvená perština byla mimo zájem
akademiků i v samotném Íránu, kde mluva lidu nebyla po dlouhou dobu považována za hodnou bližší pozornosti, beletrie užívající tuto úroveň perštiny
byla považována za úpadkovou. Výmluvný je postoj profesora Bozorga
Alavího, jehož odmítání „nízké“ perštiny je přímo modelové. Výjimkou je
Dastūr-e Zabān Amjane-je Fārsī (Gramatika hovorové perštiny) profesora
Vahidiana (Vahidian 1963). Nutno zdůraznit, že za hovorovou perštinu se v
této práci považuje teheránština – forma západní perštiny, která se díky rozhlasu a televizi rozšířila po celém Íránu a osvojili si ji vyšší vrstvy, zejména
ve větších městech. De facto nahradila standardní knižní perštinu, která se
používá pouze zřídka. Můžeme se s ní potkat kromě zvláštních příležitostí
pouze v psané formě. Ostatní formy formy hovorové perštiny se řadí k nářečím – lahdže s tím, že v perštině tento termín zahrnuje jak dialekt, tak
přízvuk . Tím pádem se přízvuky perštiny např. esfahánština, mašhadština
etc. dostávají na úroveň dialektů mnohých etnik, žijících na území Íránu
(např. mázandaránština, v extrémních výkladech i kurdština, lorština apod.).
Literatura psaná česky či slovensky je v tomto ohledu také velice
skoupá, zahraniční produkce je na to co do kvantity o něco lépe, ale
etnolingvistickým aspektem lexikální substituce také nehýří. Stejně tak není
početná antropologická literatura ohledně dnešního Íránu, situace v zemi po
revoluci v roce 1979 výzkumníkům nepřála. I když se od roku 1993 situace
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výrazně zlepšila, málokterý badatel jezdí do skutečně íránského terénu.
Nicméně z předrevoluční doby máme k dispozici rozsáhlou antropologickou a lingvistickou literaturu, zejména v anglickém, ruském
a italském jazyce. Díky přístupu do digitální knihovny UCLA a posléze
možnosti spolupráci s Mezinárodním institutum pro výzkum islámu
v moderním světě (The International Institute for the Study of Islam in the
Modern World – ISIM) při Leidenské a Amsterdamské univerzitě, stejně tak
díky spolupráci s Leidenskou univerzitou samotnou na jaře roku 2008, jsem
měl přístup k bohatým informačním zdrojům a knihovnám. Terénní výzkum –
jeho metodologie a zpracování – by byl mnohem náročnější bez přispění
Královského institutu tropů (Koninklijk Instituut voor de Tropen – KIT),
stejně tak bez spolupráce s Massechusetts Institute of Technology (MIT). Za
mého pobytu v Teheránu v roce 2006 mi byl umožněn přístup k informačním
zdrojů a knihovně Britského institutu perských studií (British Institute of
Persian Studies) v rámci Britské rady. Bohužel kvůli politickému ovzduší
roku 2008 se Britská rada nachází ve fázi klinické smrti a nezbývá než
doufat, že se situace nejen v této oblasti zlepší.

1. 1 Zdroje
Výběr etnolingvistické i etnologické literatury jsem konzultoval s profesorem Williamem O. Beemanem (jeho monografii Language, Status, and
Power in Iran, 1982 jsem zvolil za výchozí bod své práce) ředitelem kulturně
antropologického oddělení univerzity v Minnesotě a hlavou Blízkovýchodní
sekce Asociace Amerických Antropologů. S fundamentálními publikacemi
obecnějšího rázu jsem byl seznámen během cyklu přednášek o etnoligvistice
Doc. PhDr. Františka Vrhela, CSc. Teoretický základ mé práce je založen na
široké bázi počínaje Jakobsonem (Jakobson 1995), přes průkopníky průkopníky výzkumu komunikace (face to face communication): Charles Fillmore, Paul Friedrich (Friedrich 1986a, b, 1998, Friedrich and Dil 1979), H. P.
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Grice (1989, 1991a, b, 2001), John Gumperz (Gumperz 1971, 1982, Gumperz
and Hymes 1972), Dell Hymes (Gumperz a Hymes 1972, Hymes 1964, 1972,
1974a, b, c, 1978, 1980, 1981, 1983, 1995, 2003, Hymes a Fought 1981,
Hymes, Johnson a Sapir 1998)a Emmanuel Schegloff (Schegloff 1968, 1972,
1980, 1982).

Práci jsem založil na výzkumech z let 2003, 2006 a 2008, kdy jsem
dlouhodobě pobýval v Teheránu. Část výzkumu z prvních dva pobyty jsem
použil ve své postupové práci Dualismus v Íránu - kontextualizace perštiny
a funkce lexikální substituce v konceptu ta´ārof. Zatímco první pobyt byl
částečně ve znamení seznamování se z jazykem a sondáže terénu, druhý
obnáší několikaměsíční výzkum, který byl založen jak na aktivním, tak na pasivním pozorování. Za pět měsíců jsem nasbíral několik desítek hodin zvukových záznamů řečových projevů a přes tři sta písemných záznamů řečových situací. Díky tomu, že jsem se pohyboval ve vícero sociálních
úrovních v Teheránu (které mají v tomto městě přímo kartografický ukazatel
chudý sever X bohatý jih), ujasnil jsem si obecné vzorce chování v modelových situacích, jdoucích napříč společností a zároveň se snažil vymezit charakteristické vzorce pro jednotlivé skupiny. To znamená, že jsem mapoval jak
akademické prostředí, tak obchodnické prostředí bazáru a dostal jsem
možnost pobytu jak v tak rozdílných skupinách, jako jsou hluboce věřící rodiny a nevázané skupinky bohaté mládeže na severu Teheránu. Poslední pobyt
v roce 2008 mi umožnil porovnat vývoj kulturně-sociální situace v Teheránu,
a je nutné připustit, že rozdíly byly veliké. Na jednu stranu tužší režim prezidenta Ahmadí Nežáda viditelný na ulicích člověka zvyklého na uvolněnou atmosféru období Chátámího trochu zarazí, nicméně o to více šokující může
být pro laika zjištění, že tradiční obchodnické prostředí, dříve vyhrazené
pouze hluboce věřícím rodinám a jejich projevům, se nyní zapojuje do znatelné kulturní a sociální změny. Která před tím byla viditelná pouze na „bohatém severu.“
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Vzhledem k tomu, že popisuji důležitou část íránské kultury, je nutné
čtenáře seznámit s jejím kontextem (sociální diferenciace, distribuce moci
etc.) - s symbolickými strukturami, jakousi fenomenologickou architekturou
íránské kultury. Bez pochopení kontextu není možné pokračovat jak
ve výkladu, tak v bádání, proto je mu věnováno poměrně velké místo. Tím se
zabývá první oddíl vlastní práce: jedná se zejména vysvětlení pojmu íránský
dualismus, který je klíčový k pochopení kultury této země. Spojitost s tradičním íránským rozdělením světa na vnější a vnitřní je hlavním nástrojem
pro nazírání světa, proto je nutné pozorně a do detailů se věnovat obšírněji
i tomuto filozoficko-mystickému tématu, které je každodenním determinantem jak miliónů Íránců, tak projevů vnitrostátní i zahraniční politiky a
možným analytickým nástrojem předjímajícím kroky a vývoj
ve všech oblastech lidské činnosti.
To znamená, že první části mé práce je věnována základním etnolingvistickým a etnologickým teoriím týkajících se mého výzkumu
a zároveň seznamuji čtenáře s kulturním prostředím Íránu a s základními dimenzemi íránské komunikace. Tato část vznikla rozšířením mé postupové
práce. Činím tak se záměrem emického náhledu, který je nápomocný při rozboru lexikální substituce coby nástroje každodenní komunikace. V ní
je sociální diferenciace základem, od které se interakce rozvíjí. Toto není
možné z ryze etického pohledu, pouze termíny zkoumané kultury mohou objasnit kulturu samotnou. Nadužíváním entnocentrických termínů by se práce
mohla dostat do pasti mylné interpretace, či spíše odsudků.
V druhém oddílu se zabývám etnolingvistickým rozborem perštiny, se
zaměřením na socio-fonologii, socio-morfologii a socio-syntax. Zejména poslední dvě vyjmenovaná témata rozpracovávám hlouběji a jsou založená
převážně na mém výzkumu, předkládám k úplnosti tématu ve shodě s
poznatky profesora Beemana (Beeman 1986), nicméně i přes to tato část
vznikla na základě nahrávek a analýzy, která však v této době kvůli rozsahu
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materiálu probíhá na specializovaných pracovištích.
Doufám, že tato práce bude příspěvkem k pomalu se obnovujícímu
zájmu o Írán, stejně tak i k oboustrannému si porozumění kulturních okruhů,
ve kterých se pohybuji a které nepovažuji za radikálně nekompatabilní, aby
se o jejich střetech musely psát monografie.
V této práci operuji s pojmy etnologie a antropologie. Jedná se o
navzájem překrývající se termíny, vycházející z odlišného pojmenování v akademické tradicích.

1. 2 Výzkum

Indukční část – příprava a sběr informací byl prováděn v Íránu mezi
lety 2003 – 2008. Materiály a poznámky pocházejí zejména z Teheránu. Sběr
jsem prováděl pomocí techniky pasivního i aktivního pozorování, interview,
čerpal jsem také z médií a populární kultury. Technická stránka ohledně audiozáznamů byla prováděna za pomoci přístrojů MiniDisc společnosti Sony. Následné zpracování a analýza byla prováděna pomocí audio editačních postprodukčních programů v prostřední MS Windows a Linux. Jedná se celkem
o 197 hodin záznamu, z toho 89 interview. Po důsledném zpracování těchto
záznamů jsem vyčlenil 70 hodin záznamu, které jsem podrobil hlubšímu
zkoumání. Velkou roli ve výzkumu hrály i terénní poznámky a komparace
všech nasbíraných informací, zejména novějších s pětiletým odstupem od
prvních záznamů.

Všechny materiály jsem poskytnul také Iranian Study Group (ISG) při Massechusetts Institute of Technology (MIT), který spolu s University of California, Berkley spolupracují na vytvoření íránského jazykového korpusu.
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Pro obsáhlost tohoto záměru se první zveřejnění a uvedení do chodu včetně
audio záznamů plánuje na rok 2011.

Výzkum, zpracování a publikace je prováděna ve shodě s normami American
Anthropolgical Association (AAA)1, zejména s její etickou chartou.

1
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2.Symbolické struktury
2. 1 Kontext

Počátky důrazu na kontext v etnologii jsou spojovány s Bronislawem
Malinovskim, který prosazovat, že jazyk může být analyzován pouze v sociálním kontextu konkrétní události. V předmluvě druhého dílu práce Coral
Gardens and Their Magic věnuje obsáhlou esej problematice, ve které zdůrazňuje funkční zasazení magických formulí do celkového kontextu
společnosti a konkrétní události. Etnograf se musí snažit o co nejrozsáhlejší
konceptualizaci a kontextualizaci materiálu (Malinowski 1923, 1935).
Tento přístup rozvinula malá, nicméně aktivní „britská (londýnská)
lingvistická škola“, exponentem se stal hlavně
J. R. Firth (Firth 1968). Samotným Firthem byl tento přístup považován za
opozitum k lingvistickému separatismu Saussura a Bloomfieldova behavioralismu.
Nicméně je technicky nemožné vyjmenovat a brát v potaz všechny
možné kontexty a situace, které mohou nastat v reálném světě členů jakékoli
společnosti. Musí se přesně určit, co je pro výzkum důležité a co nikoli. Analýza řečové události by měla být rozdělena na jednotlivé komponenty, například Dell Hymes určuje dva základní faktory, které tvoří kontext - „nastavení“ (setting) a „scénu (scene). Setting se skládá z „času a místa řečového
aktu, obecně z fyzických okolností“ (Hymes 1974: 55). Scene koncept je daleko více ovlivněný kulturou, mimo jiné vyjadřuje také kognitivní dimenzi, která pomáhá určit, jak participanti rozlišují mezi smysluplným a ne-smysluplným kontextem.
„In daily life the same persons in the same setting may
redifine their interactions as a changed type of scene, say,
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from formal to informal, serious to festive, or the like…
Speech acts frequently are used to define scenes, and
also frequently judged as appropriate or inappropiate in
relation to scenes. Settings and scenes themselves, of
course, may be judged as appropriate or inappropriate,
happy or unhappy, in relation to each other, from the level
of complain about the weathe to that of dramatic irony.“
(Hymes 1974: 55-56)

Halliday rozpracoval koncepty Milinovského a Firtha, v nichž role
kontextu hrála hlavní úlohu v determinaci smyslu sdělení: „kulturní kontext“
(context of culture) a „obsah situace“ (content of situation). Jazyk je pro něj
širokým, neuzavřeným rejstříkem možností chování, ze kterých si lidé vybírají dle svého uvážení to nejlepší pro strategii úspěšné sociální existence.
Kontext kultury určuje, o jak bohatý rejstřík se jedná (Halliday 1981:49).
Takže všechny kontexty mají „významový potenciál“ (meaning potential).
Halliday to nakonec lakonicky shrnuje větou: „it is what the speaker can
do“(Halliday 1981:51).
Konverze behaviorálního potenciálu na lingvistický potenciál je vyjádřením
vztahu jazyka a chování v sociálním kontextu:
“The potential of language and behavior is a meaning
potential. This meaning potential is linguistic realization
of the behavioral potential; ´can mean´ is ´can do´ when
translated into language. The meaning potential is the
linguistic

realisation

in

the

language

systém

as

lexicogrammatical potential, which is what the speakcar
´can say´.“
(Halliday, 1981:51)
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Hallidayův pohled na kontexty, který zahrnuje významový potenciál
skoro až znemožňuje uvažovat o lidech odděleně od sdělení. Ve skutečnosti
se může scéna posunout či změnit jakmile se změní i třebas pouze jeden z
faktorů interakce. V praxi je zřejmé na situaci, kterou zná určitě každý ze
svého života: je veden hovor s blízkým přítelem na soukromé téma, tuto
situaci naruší třetí osoba, čímž znemožní původním účastníkům pokračovat
stejným způsobem (tzn. definovat scénu stejným způsobem). Tím pádem se
zřejmě změní předmět hovoru, stejně jako se změní způsob řeči, pozice těla,
síla hlasu a další početné proměnné. Vnímání toho, že proběhla změna v scéně je registrováním změny ve významovém potenciálu událost – tzn. přeskupením celkového vzorce (total pattern): vzájemného vztahu elementů majících potencionálně smysl v události interakce.
Jednotlivé části interakce na sebe nepůsobí pouze tak, že se navzájem
doplňují, ale spíše pomocí interference vytvářejí jednolitý celek - podobně
jako jednotlivé zvukové vlny vytvářejí komplexní zvuk, charakteristický pro
určitý objekt. Tím pádem odebrání nebo dodání jednotlivého významného
elementu do celkového vzorce se projeví na „rezonanci“ vzorce, mění totiž
jeho „frekvence“ i „amplituda“. Na mluvčí v interakčních situacích se může
pohlížet jako na mentálně vybavené kulturně danými „ladičkami“, které reagují na kontext a určují „tóninu“ celé interakce. V každé společnosti se vyskytují obratní a méně (či vůbec) obratní jedinci v otázce komunikace, měřítkem takovéto obratnosti je schopnost identifikovat a dále vyvozovat důsledky
z kontextu.
Navíc, obratní jedinci by měli být schopní vyhodnocovat, jak a jakými
prvky ovlivňovat scénu, aby se ocitla v pozici pro ně nejvýhodnější. Umění
být dobrým rádcem, zhoštění se role přiměřeného hostitele, osvojení si
dobrého chování u lůžka pacienta v případě lékaře – to vše požaduje komunikační schopnosti vytvořit efektivní a věrohodnou scénu.
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Vytváření scén je proces, který Goffman nazval termínem „rámcování“
či “zarámování” (framing), převzatým z důležité eseje Gregory Batesona vydané původně v roce 1956 A Theory of Play and Fantasy (Bateson 1985; Goffman 1974). Goffmanova analýza se navíc nezabývá pouze normálním kontextem, ale také transformací kontextů, ustanovením falešných kontextů, mechanismem jemného ladění percepce jednotlivce na jednotlivé interpretace
„reality“ a další zajímavou problematikou. Proces, pomocí kterého jsou
stanoveny a identifikovány specifické rámce v interakci, se nazývá termínem
„klíčování“ (keying). Tento koncept popisuje jako „… the set convencion by
which a given activity, one already meaningful in terms of some primary framework, is transformed into something patterned on this activity but seen
by the participants to be something quite else“ (Goffmant 1974: 43-44). Toto
klíčování naznačuje existenci jednoznačných signálů, pomocí kterých se
stanoví nový „klíč“ v kontextu základní, bezpříznakové reality:
„Participants in the activity are meant to know and to
openly accnowledge that a systematic alteration is
involved, one that will radically reconstitute what it is for
them that is going on…
Cues

will

be

available

for

establishing

when

the

transformation is to begin and when it is to end, namely,
brackets in time, within which and to which the
transormation is to be restricted. Similarly, spatial
brackets will commonly indicate everywhere within
which and nowhere outside of which the keying applies.“
(Goffman 1974: 45)

Podobně definuje termín „klíč“ Dell Hymes. Avšak jeho definice je mnohem
širší:
„Key…provide(s) for the tone, manner, or spirit in which
an act is done. It corrsponds roughly to modality among
grammatical categoires. Acts otherwise the same as
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regards setting, participants, message form and the like,
may differ n key, as e.g. between mock: serious or
perfunctory: painstaking…
… The significance of key is underlined by the fact that
when it is in vonflict with the overt content of an act, it
often overrides the latter (as in sarcasm). The signaling
of key may be nonverbal, as with a wink, gesture,
posture, style of dress, musical accompaniment, but it
also commonly involves conventional units fo speech too
often disregraded in linguistic analysis…“
(Hymes 1974: 58-59)

Protože se snažím nastínit možnost fenomenologického a pragmatického přístupu ke studiu kontextu interakce v Íránu, hodí se na závěr této kapitoly
uvést Goffmanovo tvrzení, že provést analýzu tohoto druhu v jiné kultuře,
než je výzkumníkovi vlastní, je zhola nemožné. Možná má pravdu, nicméně já
(a zřejmě ani nikdo jiný) jsem se nesnažil o přesné přenesení závěrů jeho
rozsáhlé práce na poli americké společnosti, ale o velmi obecné načrtnutí
klasifikačních dimenzí, a to pomocí scén vyhodnocovaných, vytvářených
a vedených v každodenním íránském životě.
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2. 2 Základní schéma

Perština je sice jazyk s velice jednoduchou gramatickou strukturou, ale
s rozsáhlým souborem stylistických proměnných, které pomáhají mluvčímu
vyjádřit patřičně své pocity. Perský jazyk nabízí jedinci mnoho způsobů vyjádření a všechny tyto možnosti jsou ovlivněny „pragmatickými“ determinanty.
To, jaký způsob mluvčí zvolí záleží na mnoha faktorech, tvořících kontext řečového aktu.
Íránská společnost poskytuje základní rámce, kterými je jedinec veden
k adekvátnímu stylu komunikace. Tyto rámce mluvčímu vytvářejí kognitivní
mapu, ve které je definováno, co je v dané situaci normální a očekávané
ostatními účastníky řečového aktu.
Základní dimenze íránské společnosti není velmi komplexní ve strukturálním smyslu, ale poskytuje prostor k vysoce rozvinuté hře s lingvistickými
parametry jazyka. Svou velmi důležitou roli v íránském životě mají dvě hlavní
symbolická „kolbiště“, či jak tento element nazývám nejan já ve své práci
„arény“ (symbolical arenas): v prvním stojí proti sobě vnitřní faktor - bāten a
vnější faktor – zāher , v druhém kontrast mezi hierarchií (hierarchy) a rovnocenností (equality).
Íránské pojetí světa funguje takto: realita je prostor mezi dvěma póly
(zāher – bāten). Záleží na konkrétní situaci, ke kterému z pólů se více přibližuje. Někdy je situace vyhodnocena jako blížící se více k vnitřnímu faktoru bāten, jindy k vnějšímu - zāher. Orientace mezi vnitřním a vnějším není ničím
výjimečná, usuzuje se na rozšíření po celé Asii. I když je dualistická orientace běžně rozšířená, konkrétní případy se od sebe mohou silně lišit kultura od
kultury: například adekvátní koncept k zāher x bāten nemá stejný kulturní
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význam v Indonésii (Geertz 1966, 1976)2 a podstatně se liší od japonského
konceptu hon-me a tatemae (Beeman 1986: 237, Okada 1977). Vše
prostupující opozitum mezi vnitřním a vnějším v íránském myšlení ovlivňuje
široké spektrum života v Íránu: od každodenního rozhodování až po vysokou
mezinárodní politiku.
Takováto „schizofrenie“ chování a myšlení Íránců má kořeny v historickém vývoji Íránu. Ten je často nazýván mostem spojujícím Evropu s Asií.
Ale spíše než most často připomínal spíše nebezpečnou křižovatku, po celou
dobu své existence musel odolávat jak nájezdům loupeživých kmenů tak celým armádám. Vliv nájezdníků na perskou kulturu byl různý. Zatímco
mongolský vpád byl jednoduše ničivý, arabský změnil výrazně kulturu a náboženství regionu, stejně tak jako přítomnost západních mocností a Ruska
v moderních dějinách. Navíc mnoho historiků i sociologů popisují dějiny
Íránu jako dějiny perpetuálních střetů nomadických kmenů s sedentárními
městy. Tomu odpovídají i staré literární památky, kde je vzpomínán nekonečný souboj usedlých Árjů – světlých, pracovitých s národem Túrů, přicházejících z temné strany. I v dnešním Íránu je patrné vymezování se vůče
Arabům, kteří jsou považováni za kočovný, nebezpečný živel a bī farhangī
(“nekulturní”) element (sr. Klíma 1963:4).
Aby přežili tyto vnější a vnitřní hrozby, stali se obyvatelé Íránu značně
„introvertními“. Toto rozpoložení je znatelné i z jejich architektury a urbanistické koncepce, která má ve svém základu spíše charakter citadely.
Íránci dovedli k dokonalosti umění kulturní elasticity, která se dá popsat jako
duální psýché - když se zdá, že je obyvatelstvo dokonale asimilováno pod tlakem zvenčí, v lidech samotných přežívá kulturní a národní identita reprezentovaná perským jazykem a souborem charakteristických ideálů, i když do
časně navenek potlačených.

2
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K analogii s jávánským konceptem se vrátím v kapitole o kontextualizaci.

Můžeme tento koncept nazývat různě: pravou tváří a maskou, vnitřní
duší a vnější persónou nebo perskými termíny zāher va bāten či andarūn va
bīrūn. Tento centrální dualismus natolik prostoupil íránskou společnost, že
ho můžeme najít v doslova všech projevech perské kultury: ať už se jedná o v
této práci popisovaný jazyk či již zmiňovanou architekturu (Pope 1965) a urbanismus, umění etc. Obecně se dá říci, ze perské kultuře se podařilo
uchovat své předislámské jádro, které potáhla více či méně průhlednou vrstvou asimilace úměrně vůči tlaku dominantní síly té které doby. Příkladem
může být Nourúz, oslava nového roku, která se dochovala a je praktikována
do dnešních dnů. Nicméně dualismus je kompatibilní i s islámem, který byl
íránskou filosofií v mnohém ovlivněn3. Podle H. Corbina arabská slova zāhir
(per. zāher)a bātin (per. bāten) indikují kontrast a zároveň komplementárnost
mezi exoterickým a esoterickým. V islámu, všechny vnější a zjevné (zāher)
jevy zakrývají, maskují skrytou, vnitřní (bāten) realitu. Podle Corbina “(exterior) is the place of the hidden reality’s epiphany or revelation: the place of
the disoccultation of the occult.”(Corbin 1998: xvi-xvii)
Perský termín pro vnitřní orientaci – bāten je používán v filosofickém
slova smyslu. Odhaluje nejsilnější, nejniternější osobní pocity jedince. I
přesto, že je zřídlem (často i erotické) vášně, emoce a pocity v něm obsažené
mají většinou pozitivní náboj. Jejich vyjádření při vhodných příležitostech
nejsou sankcionalizovány, dokonce namnoze vyžadovány. Bāten je také
jádrem společenského (např. rodinného) klidu (rouhat, salām, erām),
projekce do jeho teoretické architektonické formy se zve andarūn (Marefat
2004). Takto se nazývá místo uvnitř domácnosti, které izolované od okolí a
privátní na nejvyšší možnou míru (roli zde hrají fyzické možnosti prostoru: od
závěsu předělující pokoj, po samostatná křídla feudálních paláců). Je sídlem
rodinné intimity, místo, kde se ženy mají cítit v bezpečí, chráněné před
okolním světem. Je to také místo nejvíc předvídatelných situací, tím pádem
3

Dá se bez nadsázky tvrdit, že navenek se Persie tvářila podrobena arabským dobyvatelům, nicméně pod
pláštíkem přizpůsobení změnila islám a celou kulturu, která se dnes nahlíží jako islámská..
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zde mohou být bez obav vyjádřeny názory a pocity co možná nejsvobodněji.
Pokud to okolnosti dovolují, často se jedná o zahradu, jejímž centrem je nádž
s vodou a okolo se nachází stinné ovocné stromy a záhony květin. Místo v
naprostém kontrastu s uspěchaným, hlučným a špinavým světem za zdí.
V ostatních zemích s muslimskou tradicí se toto místo nazývá arabským
slovem harīm, jehož kořen h-r-m odkazuje k posvátnosti místa.
Vnější prostor (bīrūn) je naopak nejméně předvídatelným místem, tím
pádem zde panuje co nejvíce kontrolované vyjadřování jedince, zachovává se
opatrnost. Ke slovu se dostává etiketa, slušná sterilní uhlazenost projevu,
odpovídající chování a patř sem modelový způsob vedení rozhovoru.
Skutečné pocity jedince musí být kontrolovány, taktéž se vyžaduje naprosto
chladná mimika, která je známkou celkového sebeovládání.
Filosofický prostor vnějšku má perský termín zāher je považován
za neoddělitelnou součást reálného života, nicméně jeho vnímání je
negativní. Zāher je totiž místem zkaženosti, mistem ovládaným světskými
požitky. Na druhou stran je médiem a tlumičem vlivů vnějšího světa do
křehkého světa vnitřního - bāten. To znamená, že nikdo nemůže
upřednostňovat zāher, ale tento koncept se týká každého. Napomenutí
zāher-rá hefz kon! (Chraň si (vnější) tvář!) je velice často dáváno a je na něj
silně dbáno. Protože hájením si externího aspektu vlastní osoby (dále i
společnosti, státu…dnešní politické projevy vysokých představitelů
představují Írán jako vnitřní sféru ohroženou sedukční silou ze sféry zāher)
člověk setrvává mimo nebezpečí a může ochránit a pěstovat bāten.
Již jsme zmínili odraz zāher v architektuře. Nazývá se bīrūn nebo bīrūnī. Jedná se o místo kde se přijímají návštěvy, bez rušení a ohrožování privátního prostoru domácnosti. Přičemž jak vymezení prostoru andarūn, tak
prostoru bīrūn je do určité míry mobilní. Teheránská rodina si svůj andarūn
bere se sebou na víkendový piknik v reprezentaci koberce, nádobí, samovaru
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a vybavení domácnosti (svícny, obrázky příbuzných etc.). Osoba cestující do
jiného města může najít nespočet míst, kde se může cítit jako ve svém
andarūn – může se převléknout do domácího volného oblečení (padžama),
zdřímnout si, pojíst s hostitelskou rodinnou. Umožňuje to hustá síť
příbuzných nebo blízkých přátel. V tomto prostředí probíhá na rozdíl od
prostoru blízkému pólu zāher, kde se uplatňuje lingvistická strategie ta'ārof,
uvolněná konverzace s relaxovanou proxemikou. Tuto strategii nazýváme
samīmīat.
Pocit jedince, kdy je ve vnitřní sféře andarūn/bāten a kdy zase ve sféře
zāher/bāten, záleží na subjektivním posouzení situace. Existuje široká paleta
proměnných, které dynamicky variují a právě na schopnosti analyzovat a vyhodnocovat tyto proměnné v závislosti na scéně je základem úspěšné řečové
taktiky. Faktory, které ovlivňují toto posuzování jsou umístnění situace,
předmět rozhovoru, osoby zúčastněné na rozhovoru, etc. Práci s výčtěm
těchto faktorů uvádí Friedrich ve své studii o používání zájmen v ruštině
(Friedrich 1972).
Pro správnou představu je nutné si uvědomit, že limitní stavy kolem
pólů jednotlivých sfér jsou řídké. Jedinec se neustále pohybuje mezi těmito
dvěma prostory – nikdy není úplně vně kontinua, nikdy úplně vevnitř. K dosažení dokonalého stavu bāten je nutné oprostit se od žitého světa a dosáhnout
ho ponořením se do sebe sama. To je extrémní stav, kterého využívají při
svých kontemplacích súfijové, a který je považován za (předem nedosažitelnou) metu.
Perština obsahuje mnoho stylistických prostředků, které pomáhají jedincům ujasnit si navzájem mnoho aspektů konstituujících jejich vztah. Tyto
stylistické prostředky se principálně využívají na navození kontrastu mezi
vztahy hierarchickými, které jsou rozlišeny podle statusu a vztahy rovnocennými, které podle statusu rozlišeny nejsou.
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Hierarchické rozlišování se jeví jako univerzální rys lidského života.
Nicméně v některých společnostech, jako je Indie (Dumont 1970) či Japonsko
(Lebra 1976) nabyla hierarchie speciální symbolický smysl. Je však jen málo
společností, kde byly hierarchické závazky brány tak vážně, jako je tomu
v Íránu. Osoba v nadřazené pozici by si ideálně měla udržovat tuto pozici naplňováním závazků vůči podřízeným, což jí naopak zajišťuje jejich podporu a
respekt. Podřízení si zase naopak zajišťují vazby s jedinci v nadřízeném postavení recipročním dodržováním svých závazků. Důvěrné vztahy jsou
v kontrastu k hierarchické orientaci íránské společnosti, stejně tak jako
rovnost mezi jednotlivými jedinci. Tyto vztahy zahrnují vzájemné závazky tak
neúprosné a absolutní povahy, že se často projeví nemožnost jejich naplnění.
Z toho potom pramení sebeobětování na straně jedné a definitivní přerušení
jakýchkoli vztahů a pracné vytváření nové sociálně/hiercharické sítě.
Sociální chování mezi nadřazeným a podřízeným má tendenci převrátit
vzhůru nohama vzorec vzájemné výměny. Závazky spočívající na nadřazeném
jedinci v hierarchickém vztahu přikazují: i když jsou určité požadavky vzneseny podřízeným, tak je mu garantována laskavost a odměny, jakoby iniciativa vzešla od nadřízeného. Obecně řečeno, nadřazená osoba je tím nucena
poskytovat podřízeným výhody. Pokud je tento zájem skutečný, vztah je stabilní a proto může zahrnovat i velkou náklonnost. V tomto případě, zdvořilá řeč
a poklony, nazývané v perštině jedním termínem ta´ārof můžou být zcela
opravdové a upřímné vyjádření úcty, spíše než exploatační lingvistickou strategií. (Beeman 1986: 11, cf. Hillman 1981: 238).
Vztah rovnoprávnosti a nerovnoprávnosti může být pro Íránce hluboce
uspokojující4. Navíc, závazky v obou typech vzájemného vztahu jsou absolutní, snaha o dokonalé naplnění požadavku pochází z totálního sebeobětování
4

Jak uvedl korespondent magazínu Time o šáhovy a jeho vládě: „He treats them like office boys, and they love
it.“ (Time, June 2, 1974)
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při snaze vyjít vstříc potřebám druhého. Zjednodušeně řečeno, existují tři
ideální modely vztahu:
A.

Jedinec v superiorní pozici se musí starat o podřízeného, i
kdyby to mělo za konečný následek zruinování jeho samého.

B.

Podřízený, který následuje svého vůdce ve vší úctě, až do
posledního dechu.

C.

Přítel, který je schopný udělat naprosto cokoli z důvodu
přátelského pouta, které je často silnější, než náklonnost k
osobě druhého pohlaví a vyrovná se jí pouze vazba
na rodinu.

Status ovlivňuje situaci stejnou měrou jako externí vs. interní orientace
v íránském životě - pomocí idealizovaných cílů na obou pólech řečové situace. Pouze málo lidí dokáže dostát uvedených závazků, nicméně tyto kulturní
ideály inspirují a vedou k pozitivně hodnocenému chování. V následujících
kapitolách si ukážeme, jak tyto faktory ovlivňují jazyk samotný v různých řečových situacích.
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2. 3 Kontextualizace íránského dualismu

Prohlubování koncepce filosofie dualismu se dá nazvat hlavním tématem dějin íránské kulturní historie. Prvotním proponentem je samozřejmě
mazdismus, které se celé točí okolo centrální polarity Dobra a Zla. Stojí proti
sobě pravý bůh dobra, pravdy, života a světla, Ahura Mazda a proti němu démon zla, tmy a smrti, Angra Mainju. Íránci se považovali za vyvolený lid,
ostatní rasy patřili démonu zla. Vzniklo silné uvědomění si jak etnicity, tak
náboženské odlišnosti (Klíma 1963:5), které přetrvalo dodnes, sice s pozměněným náboženským obsahem.
Ve formě dědictví se tento duální koncept projevu jak v islámu v oblasti
Blízkého Východu, tak v křesťanství v Evropě. Zde se rozšířil a zakořenil
obou říších – jak v Římské, tak v Byzantské ve formě manicheismu. Súfijská
doktrína ší´itského islámu pokračovala v reflexi dualismu jako dichotomii viděné v kontrastu nežádoucích externích fyzických tužeb a potřeb vůči
vnitřním, spirituálním.

Tato dichotomie je nyní nejsilněji přítomna v súfismu ší'itského islámu,
jehož doktrína nahlíží tuto dualitu jako rozdíl mezi interními spirituálními potřebami a nežádoucími externími fyzickými potřebami, které hraničí s chtíčem. V klasickém súfijském pojetí je člověk rozkročen mezi jeho animalistickými a materialistickými sklony, souhrnně označované persky nafs a rozumem. Podle Rezy Arasteho má nafs „…atributy rafinovasti, zchyralosti, je
motivován ďáblem. Ve formě rozkoše krade z mysli inteligenci, ze srdce úctu.
Je modlou, který nutí člověka naplňovat přízemní materiální cíle a zabraňuje
mu v růstu, dokonce může zapříčinit vytvoření si idolu v chamtivosti, rozkoši
a potěšení z moci“ (Arasteh 1964: 72). Aby se jedinec mohl vydat na dlouhou
a složitou stezku osvícení, dokonalé lásky a jednoty s absolutnem, musí se ze
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svého rozhodnutí zabavit nafs. Ale i když se jedinec rozhodne zbavit se nafs,
je jím stále mámen na každém kroku:
„The dominance of nafs in man´s situation increases his
rational insecurity. Relating one´s self to immadiate
pleasures uncourages regressives tendencies. Nafs gains
its dominance by opposing reason, for in the ontogenetic
development of the individual and the history of mankind,
reason appears when impulses have held the controlling
power. Therefore, the path of nafs is initially the one of
least resistence“.
(Arasteh 1964: 72)

Podle (ší´itské) súfijské doktríny to je právě kvůli nafs, že lidé opouštějí
své lidské hodnoty a činí zlo jeden druhému, páchají kriminální delikty a zříkají se Boha. Tato doktrína je projektována stejnou měrou na jedince, jako i
na universum. Z pohledu islámu je jedinec nadán svobodnou vůlí, schopností
se rozhodovat, takže záleží pouze na něm samotném zda zvolí stranu dobra
či se nechá ovládnout nafs, nástrojem satana. Příklad universální aplikace se
dá uvést na zahraniční politice tvořené ší´itskými duchovními po roce 1979,
zejména v průběhu íránsko-irácké války (1980-1988): mediálně známý pojem
šejtān-e bozorg (velký satan) neodkazuje ani tak k satanovi, coby esenci zla,
jako je tomu u tohoto pojmu v západním křesťanství, ale spíše k satanovi
v roli svůdce na zcestí.5

Juxtapozice interní a externí dimense je hlavním tématem íránského
života dodnes. Súfijská praxe specificky zavrhuje zāher ve prospěch bāten –
jak religiózní doktrínou, tak poetickým vyjádřením požaduje znalost
vnitřních významů textů, derivovaných od vnějších podobenství světa. Je po5

Termínem šejtáne bozorg jsou často častovány z úst představitelů režimu Spojené státy americké, které jsou
vnímány jako pokušitelé (ne jako zlo samotné), které se snaží deviovat svět. Pojem malý satan (šejtáne kúčak)
byl vyhrazen pro bývalý Sovětský svaz, jehož rádius deviantnost byla dle duchovních poznatelně menší.
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zoruhodné, že nejvíce mystická poezie je často vyjádřena v metaforách, pomocí termínů pokleslého světa vnějšího: tělesná láska, víno a smyslové
požitky. Sám dualismus je Íránci observovaný a komentovaný, jak lze vypozorovat z mnoha rčení, aktivně užívaných, např. “[xahī rosva našavī, ham range jamā´et šo]“ – „Pokud nechceš být odhalen (přijít o svůj vnitřní svět), měj
stejnou barvu jako ostatní“, i běžné mluvy, např. z komentáře ženy z vesnice
Gavakí6 o svém zeti: „no, byl celkem dobrý zetěm až na to, že jsme neznali
jeho vnitřek ani vnějšek (insides and outsides, andarūnhá-o-bīrūnhá) (Beeman 1986:70).
Protože bāten každého jedince je ukrytým a tajným místem, existují
zvláštní cesty, jak se k němu dostat; hudba, poezie a náboženské ceremonie
jsou běžnými způsoby, jak dostat ze sebe nejniternější vyjádření. Dalším způsobem je intoxikace opiáty či jinými psychotropními drogami – odpovídá
tomu jak tradiční opium, tak velká konzumpce MDMA mládeží, která se tímto odpoutává od skutečného stísňujícího světa a dostává se na tanečních
(tajných) večírcích do dočasného stavu uvolnění (Matthee 2005).
Běžné legální způsoby jsou důvodem, proč je v Íránu tak kladen důraz
na hudební a estetickou výchovu dětí. Velký počet Íránců hraje alespoň amatérsky na nějaký hudební nástroj, ať už tradiční, nebo evropský. Mnoho lidí si
ani nedovede představit život např. bez svých houslí: „…když jsem smutný,
může začít hrát šúr7 a plakat, vyjádřit svůj smutek.“ (Beeman 1986: 70).
Velké množství mých informantů má stejný přístup k hudebním nástrojů, případně k jinému uměleckému vyjádření. Stejný důvod žene Íránce do přírody,
aby je nic nerušilo při četbě Háfeze, Chajjáma či se jenom tak prošla. Stejně
tak příroda, v Teheránu zejména hory na severu města umožňují zejména
mladým lidem přenést vnitřní sféru života na místo, kam podle nich nedosahuje kultura a můžou se beztrestně bavit za poslechu populární hudby.
6

Gavakí je fiktivní název vesnice, kde W. O. Beeman prováděl terénní výzkum na přelomu šedesátých a sed
mdesátých let.
7
Šúr – mód v perské hudbě, od slova slaný v referenci ke slzám (které vyvolává či které ho vyvolávají).
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Další příklad dokazuje, jak funguje tento koncept v politice: Na začátku
90. let vyhlásil progresivní starosta města Teherán Gholámhossein Karbasčí
kampaň za „prosvětlení Teheránu květinami“, kdy nabádal každého teheránce, aby před své dveře postavil alespoň jeden květináč a tak pomohl zestetizovat industriální ráz města (Adelkhah 2000:21). Tato kampaň měla velký
úspěch, protože vztah k zahradnictví je v zemi na stejné úrovni jako v Japonsku či Číně. Péče o rostliny je také jednou z cest k nitru jedince, následně po
zazelenání města (po této kampani zaměřenou na jednotlivce následovaly
obří projekty obnovy parků, které se staly oázami v jinak deprimujícím
městě) lidé začali vnímat samotné velkoměsto jako část jich samotných. Původní zanedbání se dá připsat na vrub toho, že dokud lidé samotný pojem Teherán nevnímali jako pojem, co tvoří je samotné, jejich jedinečné bāten, neviděli důvod starat se o město, dokonce ani nevnímali nějakou potřebu zušlechtění svého okolí. Přenesením zeleně z jádra domu (andarūn) směrem
ven (bīrūn) přenesli část svého bāten zinternalizovali své okolí. Označení teheránce tehrání (tehrūnī)se stal rovnocenný k označení obyvatele měst
s větší historií a daleko rozsáhlejšího významu (esfahání, šírází), zatímco do
té doby označoval spíše člověka ztraceného ve velkoměstě, kde nafs číhá na
každém rohu. Nicméně společenská a ekonomická situace za vlády prezidenta Ahmadí Nežáda tento trend zušlechtvání města z vůle obyvatelstva pozastavila – zvýšené represe a ekonomická recese přinutila lidi stáhnout se opět
z veřejného prostranství do bezpečí svých domů a bytů.
Během měsíce Moharram je oplakávána mučednická smrt Emáma
Hosejna8. Truchlení, které z některých lidí doslova vytrhává (Beeman se nebojí použit slova wrenches) emoce, provázené sebemrskáním (symbolickým i
reálným), nářkem a pláčem účastníků. To vše je doprovázeno o podporováno
8
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Emám Hosejn, ar. Imám Husain, celým jménem Husajn
̣
ibn ‘Alī ibn Abī Tālib
̣
حسين ﺑن علﻲ ﺑن أﺑﻲ طالب
(8. 12. 626 – 10. 10. 680) byl vnukem proroka Muhammada, synem Alího a Muhammadovi dcery Fátimy. H. je
uctíván coby mučedník bojující proti tyranii, jako třetí Imám (Emám). Zemřel mučenickou smrtí v bitvě u města
Karbalá.

množstvím vizuálních ukázek, specifickou rétorikou a zpěvem9. Také je to čas
pro ta´zīje (pašijové hry), tradiční perské drama, které kombinuje hudbu,
drama, veřejný obřad se zapojením diváků v týden trvajícím spektáklu, který
dokáže pohltit diváky natolik, že jsou schopní napadnout herce zosobňující
negativní role. Emám Hosejn je asi nejsilnější symbolickou reprezentací souboje mezi bāten a zāher. Z pohledu exegeze ší´itského islámu se jeví jako
pravý vůdce víry a nejsilnější ochránce vnitřní pravdy Islámu, protože byl
zdrojem emanace víry skrz příbuzenské spojení s prorokem. Jeho vlastní
vnitřní čistota není ničím menším, než vnitřní čistotou islámu samotného.
Svou smrtí rukou Jazídovou ochraňuje svoji vnitřní čistotu od externí síly
reprezentující zkaženost – síly, které není legitimní, ale připravená ho zničit.
Jeho smrt je triumfem sil vnitřní pravdy, pro kterou zemřel, důkazem odmítnutí jakéhokoli kompromisu s utlačovatelem z vnějšku.
Ve svržení režimu Mohammada Rezi Páhlavího hrál jednu z hlavních
rolí ájatolláh Rúholláh Chomejní. Jeho úspěch z velké částí tkvěl v tom, že
dokázal použít zmiňovanou symboliku – mučednictví Hosejna bylo podáno
jako analogie k boji mezi trůnem a lidem. Svržený šáh presentoval roli
prostředníka, agenta (dalīl) externích, nelegitimních sil (= Západ, či spíše
více specificky USA, zejména po coup de état ), svou roli dohnal
k dokonalosti, když nechal po jím nařízené palbě na neozbrojený dav zůstaly
v Teheránských ulicích ležet tisíce lidí, kteří poté byli nazváni „mučedníky
revoluce“. Chomejního neochota vyjednávat s USA o čemkoli, ani o
propuštění rukojmích z ambasády Spojených států, pouze ještě více
zvýraznila jeho obraz – ochránce vnitřních pravd a hodnot, odmítajícího
jakéhokoli kompromisu s nepřítelem.
Jakékoli konverzace s Íránci na téma bāten se vždy protáhne na dlouhé
hodiny, odhaluje obtížně a postupně místo, kde sídlí nejsilnější osobní pocity
9

Zde se sluší podotknout, že zatímco hudba v jakékoli formě je zakázána v ortodoxním (sunnitském) islámu
(převážně hanbalovské školy), nejn v případě pašijí v měsíci Moharramu je ústředním rysem celého aktu.
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jedince. Samotná obecná konverzace na toto téma jim nečiní potíže do té
chvíle, kdy se začnou zaobírat svým vlastním bāten, a začnou pociťovat
snahu badatele dostat se někam, kam nemá nikdo přístup. Vnitřní mír a
radost z osvícení súfistů hrubě kontrastuje s nepokojem a konfliktem, který
pociťuje většina Íránců ve svém bāten. Soubor znepokojivých pocitů má
nadřazený pojem ´oghde – doslova znamená „černočerné pocity“. Tento
termín je íránskými psychiatry používán zástupně pro termín „komplex“, ve
smyslu „komplexu méněcennosti”. Jiný ze silných vnitřních pocitů se nazývá
gheirat. Poměrně kostrbatě přeloženo se jedná o „pocit roztrpčení z osobního
ponížení“ tedy prudký výbuch emocí poté, co je jedincovo jméno očerňováno
nebo on sám podveden či urážen. Na druhou stranu, vnitřní pocity zahrnují
také hlubokou romantickou vášeň a touhu, pocity taktéž těžko
kontrolovatelné. Stejně jako zlost, můžou i tyto pocity znenadání vzkypět.
I přes dosti znepokojující popis bāten, emoce v něm obsažené jsou posuzovány veskrze pozitivně. Člověk musí vyjádřit své ´oghde, když se cítí být
poškozován, na jednu stranu je považován za zdroj nesociálního chování
(mrzutost, utrhovačnost), ale na druhou stranu je považován také za zdroj
kreativity (jak virtuózně dokazuje velmistr temné perské prózy Sádeq Hedáját10). Nakonec romantická touha je glorifikována jak v literatuře, tak v každodenním životě, stačí jen pozorovat soužení mladíků, někteří z nich tráví
veškerý svůj volný čas čekáním v okolí bydliště své inamoratae, jen aby ji
mohl na okamžik zahlédnout. Často tato touha zůstává v čistě platonické
rovině, nicméně čím dál častěji jdou mládenci ve víru modernizace poněkud
příměji za svým cílem.
Zāher je naopak územím kontrolovaných projevů, slušnosti a
akurátního chování, kde jsou přesně vymezeny a respektovány sociální
vztahy. Je to místo pro osobní manipulace – místo, kde se uplatní zarengí –
10

V češtine či slovenštině vyšla jeho díla Slepá sova (Bratislava 1977) a Tři kapky krve  soubor povídek
(Praha 1964).
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chytrost, která má dosti šibalské konotace (dá se říci, že až vychytralost), a
také místo, kde se uplatňuje sociální dovednost konceptu ta´ārof. Na tomto
místě je těžké si nevšimnout paralely mezi iránským schématem chování
jednotlivce dle konceptu ta´ārof (jehož hlavním nástrojem je vhodná
regulace emocí) a anologie jávánského systému, popsaného Geertzem:
„If one calm one´s most inward feelings (by being trima,
sabar, and iklas)… one can build a wallaround them; one
will be able both to conceal them from others and to
protect them from outside disturbance. The refinement,
of inner feelings has thus two aspects: the attempt to
control

one´s

emotions

represented

by

trima

(acceptance), sabar (patience), and iklas (detachment);
and secondly, an external attempt to build a wall around
them that will protect them. On the one hand, one
engages in an inward discipline, and on the other in an
outward defense. Mysticism is mainly training in the
first… Etiquette is training in the second. At the bottom,
therefinement of the inner world – the baten – makes
possible the refinement of the outer, which in turn
protects one from being easily upset.“
(Geertz 1960:241)

Ačkoli oba systémy mají indoevropský a islámský základ (Indo-Evropean-cum-Islamic base), paralely mezi oběma jsou překvapivé, zvláště
v dopadu obou silných mystických tradicí a propracovaností kódu etikety.
Tyto fakta vedou Beemana k spekulacím, že společné mody orientace jedince
na společnost můžou být reflektovány v společném institualizování vzorců
chován (1986: 239).
I přes svoji důležitost je nicméně zāher znevažován až očerňován jako
oblast umělého chování a nudného vyjadřování. Plytký a povrchní už je svou
definicí, zāher nenabízí emotivní vášeň, všechny zvláštnosti a potencionální
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zdroje napětí jsou programově vyjmuty, takže se nemůže ani přihodit nic, co
by mělo pro jedince hlubší osobní význam. I když se jedná o oblast možného
úspěchu, jedná se o úspěch ryze pozemského charakteru, tedy materialistický a pomíjivý. Jak celou problematiku shrnul jeden z mých íránských přátel – „čím více je pro nás zāher nezbytný, o to více jím pohrdáme.“
Před tím, než začnu s popisem role, jakou bāten a zāher hrají
v kontextualizaci komunikačního chování, trochu odbočím z důvodu přiblížení si termínů, jež budu používat. Pojmy síť (grid) a skupina (group) Mary
Douglasové. Ta ve svých teoretických esejích Natural Symbols předkládá metodologický princip pro klasifikaci sociálních vztahů, který je založen na prolínání dvou dimensí, která nazvala „síť“ a „skupina“. Douglasová popisuje
použití sítě a skupiny na aplikaci při popisu rodiny a jejího fungování:
„To the extent that the family is a bounded unit,
contained in a set of rooms, known by a common name,
sharing a common interest in some property, it is a group,
however ephemeral. To the extent that roles within in are
allocated on principles of sex, age, and soniority, there is
a grid contolling the flow of behavior“
(Douglas 1970: 57)

Tyto dvě proměnné můžou být nahlíženy různými způsoby, nicméně,
nikdy ne jako typologie, ale spíše jako odraz rozdílných perceptuálních způsobů, pomocí kterých jedinci ve společnosti klasifikují kontext, ve kterém se
odehrává sociální interakce. V íránské společnosti určuje výběr komunikačního chování jak posouzením perceptuálního vztahu k ostatním z pohledu
hierarchických vztahů (síť, grid), tak i z pohledu rovných vztahů (skupina,
group). Ty samá posouzení a rozhodování můžou být považovány za poskytovatele základu pro určení celkového kontextu, ve kterém se interakce
uskutečňuje a formující komunikační principy, které mohou být použity k vyrovnání se s eventualitami, které mohou nastat v průběhu interakce.
32

V dalším textu preferuji použití původních anglických termínů grid a group,
protože jejich české ekvivalenty znějí poněkud těžkopádně.
Jako jednoduchý příklad percepce lidských vztahů a principů v lidské
interakci, poslouží výběr oblečení pro určitou příležitost. Jedinec anticipuje
interakci v specifikovatelném kontextu, který má nastat. To ho nutí podřídit
svůj vnější vzhled tomu, aby dostál principům interakce a prostředí, které
hraje v daném kontextu roli. Jako ve všech interakcích, šikovnost (adroitness) zahrnuje schopnost rozlišit a predikovat okolnosti obsažené
v konkrétním kontextu interakce. Osoba, která je neustále oblečená nevhodně a se pravidelně obléká nevhodně, je považována za „společensky nešikovnou“ (maladroit), případně se za jejím chováním skrývá konkrétní záměr (vyjádření postoje, snaha se odlišit apod.).
Stejně tak procvičování si proslovu může být nahlíženo jako očekávání,
že ostatní budou mít určitou úroveň jazykové kompetence. Osoba procvičující si svou řeč identifikuje kontext jako vyžadující si určitou performanci, kvůli kritériím, které jsou od něj očekávány. Tím pádem se mluvčí připravuje
způsobem nanejvýš vhodným.
Obecně situace, které jsou v Íránu chápány více jako bīrūn, nutí jedince
dodržovat etiku interakce mezi nimi v kontextu grid. Situace vnímané více
jako andarūn odkazují jedince k interakci přizpůsobené kontextu group.
Dalším faktorem ovlivňujícím jedincovo chování v rozličných interakčních kontextech je způsobilost operovat a manévrovat v nejrůznějších
kontextech – stupeň „svobody“ osobního vyjádření v dané interakci. Jedinec,
který se cítí být schopný jednat s ostatními v sociálním styku volně, uvolněně
a svobodně, a to až do takové míry, že se stává drzým a neomaleným, se nazývá perských termínem por-rū, doslova přeloženo - plná tvář. Perština
oplývá výrazy, které obsahují slovo tvář – rū, používají se pro vyjádření cti,
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reputace či slušného chování. Tvář je vnějším viditelným ukazatelem, takže
se dokonale hodí do perské touhy po popisu věcí externích, kterými se jedinec projevuje navenek, jeho reputaci. Žebráci, zahanbení lidé si na veřejnosti
zakrývají tvář rukou či šátkem.
Protože je termín por-rū pejorativní, je nejblíže k tomu reprezentovat
jeden z dvou pólů individuální etiky chování. Nicméně por-rūjī chování může
být také užitečné v high-grid bīrūn situacích, jak naznačuje rčení rozšířené
po celém Íránu: „Člověk potřebuje tři P k dosažení úspěchu: pūl (peníze),
pārtī (česky hovorově „tlačenka“, mít zajištěné výhody a osoby, které budou
jedince podporovat) a por-rūjī“. Pokud je však jedinec příliš por-rūjī, zvláště
v high-grid situacích, bez jakýchkoli zdvořilostí a ta´ārofu, považovaných za
nezbytné v tomto kontextu, je jednoduše označen termínem bī-adab (neslušný, bez výchovy). Ačkoli je lákavé přemýšlet o por-rūjī jako o kvalitě
jednotlivce, jedná se spíše o hodnocení pocitu jedince ohledně jeho vlastních
komunikačních schopností v porovnání proti kontextu, ve kterém se on či ona
cítí být zapojen/a. Druh chování, který by byl nazván smělým, strohým či nerudným nebo dokonce drzým v kontextu s nadřízeným či neznámým jedincem, může být považován za přijatelný (dokonce očekávaný) při interakci
rovného s rovným. Ze svého výzkumu vím, že i ti nejdrzejší a nejasertivnější
jedinci zdvořile, nicméně rozpačitě odmítli pozvání na společenskou událost
do domu vysoce postavené osoby, kterou neznali; jejich por-rūjī, kterým
předtím tak oplývali, zmizelo tváří v tvář zastrašujícímu kontextu ve kterém
se cítili neschopní operovat
Protikladem por-rūjī je kam-rūjī – doslova „malá tvář“ nebo také
ekvivalent forūtāní (sklánějící se). Obě tyto slova vyjadřují ponížení, zdrženlivost a plachost. Ačkoli jsou i tyto termínu jemně pejorativní, tento způsob
chování může být velice atraktivní v high-grid bīrūn situacích, zvláště když
se jedná o velký hierarchický rozdíl mezi účastníky. Člověk, který je patřičně
forūtānī v přítomnosti jeho nadřízených se může správně domnívat, že si ho
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nejspíše zapamatují pro tuto jeho kvalitu (případně si ho nevšimnou kvůli
špatnému chování). Forūtānī je způsob komunikace, který buď odráží
nedostatek způsobilosti jedince, či jeho touhu ovlivnit a zapůsobit na danou
interakční situaci a změnit ji ve svůj prospěch.
Por-rūjī a forūtanī či kam-rūjī jsou přirozeným vyjádřením high-group
vnitřního a high-grid vnějšího kontextu. De facto jsou naplněním
očekávaného chování vo povídajícím kontextu. Pokud se však bude jedinec
chovat jako kam-rū či forūtanī směrem k svým spolužákům, bratrancům ve
stejné věkové skupině v kontextu, který by byl klasifikován jako vnitřní,
například v domě své rodiny, ve vnitřní (rajské) zahradě, stejně tak jako
venku uprostřed jakékoli společné aktivity, bude jeho chování klasifikováno
jako velice podivné. Stejně tak por-rūjī musí být užíváno pouze v situacích
klasifikovaných jako high-grid, ve vnějším kontextu, jinak se stane pouze
příčinou zlosti a možného následného trestu. Ale jak si ukážeme dále, hněv
vyvolaný v high-grid situaci je okamžitě ošetřen použitím forūtánī, než úplně
opadne. Násilí, hlavně násilí fyzické je v Íránu považován za projev slabosti a
nelidskosti, to ovšem neznamená, že se jedná o zemi násilí prostou.
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3. Hierarchie a ta´ārof
– deskriptivní rozbor nerovného vztahu
Na začátku každého řečového aktu v perském kontextu proběhne výměna signálů, které označí jednoho participanta za inferiorního a druhého za
superiorního. Kvůli sociální struktuře a kulturní historii regionu je superiorita jedince velmi relativním tématem, i ten nejvýše postavený úředník či
dokonce president je podřízený duchovnímu vůdci národu (rahbar), který je
zase podřízen duchovním mocnostem ještě vyšším. A naopak, i ten nejníže
postavený metař je nadřazen alespoň mladšímu metaři. Touha následovat a
respektovat autoritu má velice silné kořeny v jak v Íránu tak v celém asijském kulturním regionu, stejně tak jako jistota autorit, že je jejich podřízení
budou následovat, ideálně až do posledního dechu.
Z toho však plyne, že „šikovní“, „chytří“ (persky zerangī – jedná se o
zvláštní termín v perštině, který nemá pejorativní konotace jak český termín
„vychytralý“, ale spíše odpovídá termínu „šibal“) jedinci musí být schopni
operovat na různých úrovních najednou, vybaveni znalostí vhodné a efektivní
cesty, jak dosáhnout svých požadavků. Tato „schizofrenie“ chování, jakási
elasticita komunikace, vedla nejednoho autora k úvahám o perské kultuře,
často znatelně negativním. Za všechny uveďme Lorda Curzona, který píše
„The same person is at different moment haughty an cringing.“(Curzon
1892). Navíc, i když jsou pozice v sociální struktuře v Íránu celkem rigidní co
se týče označování statusu, individuální mobilita skrz tuto strukturu je velmi
častá, zejména díky dosaženému vzdělání a pracovnímu umístnění.
Jeden íránský doktor stále mi ohromeně vyprávěl o svém návratu ze zahraničního studia do rodné vesnice v provincii Fárs. Jeho otec a jeho strýcové
z otcovi i matčiny strany se pokoušeli políbit mu chodidlo (tradiční výraz bezmezného respektu). To, že se jeho nejbližší příbuzní změnili z autorit, které
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poslouchal, na jemu podřízené osoby z důvodu jeho vzdělání (v ší´itském
islámu je vzdělání považováno za jednu z nejkrásnějších ctností, je jedno
v jakém oboru), bylo pro něj tak znepokojující, že se do teď snaží co nejvíce
vyhnout se návštěvě rodičů a vesnice, kde prožil šťastné dětství plné jasných
a neměnných autorit. Skoro totožný příběh popisuje i Beeman a další autoři.
Většinou se však jedná o návrat syna z náboženských studií, kde dosáhl
jednoho ze stupňů ší'itské hierarchie duchovních.
Nadřízení jsou však vázáni etickými vazbami, ze kterých plyne povinnost vůči podřízeným, které vyplývají z etiky vznešeného chování. Podřízení jsou naopak recipročně zavázáni etickými vazbami k submisivnímu
chování, projevům vděčnosti, respektu a úcty. Všechny tyto české termíny
však přesně nevystihují perský význam, nicméně slouží k ilustraci. Etické
vzorce chování fungují coby ložiska umožňující hladkému průběhu interakcí
a napomáhají oběma stranám. Pouze na základě reciprocity a klientelismu, je
možné zajistit existenci sobě i své rodině, není to považováno za korupci
v našem slova smyslu. Toto chování je hluboce zakořeněno v místní tradici,
že si je obtížné (nejen pro Íránce) představit jiný model, který by klientelismus nahradil.
Osoba označená za nadřazenou je vyčleněna ze skupiny a její mobilita
je oproti ostatním značně omezena. Stává se statickým bodem v hře, která se
odehrává pod ní. Pokud se podílí na dění aktivně, pouze to upevňuje jeho postavení. Stejně tak pro určitou situaci vytváří druhý pól – nejvíce podřízení
jedinci(ženy, mladí muži, obsluha), kteří také de facto ztrácejí mobilitu a i
přes veškerou prezentovanou snahu nemůžou postoupit výše v hierarchii.. V
urbánním prostředí větších měst, zejména v rodinách a v společenském
prostředí, které se sami označují za moderní toto schéma radikálně mění.
Nicméně stačí návštěva vzdáleného příbuzného z venkova či případně jiné
“cizí” osoby, které mění nastavení scény a situace se mění k tradičnímu
stavu.
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Celkově systém funguje takto: superiorní jedinec udílí směrem k inferiorním laskavosti (favors), odměny (rewards), příkazy (orders), ze zdola nahoru se distribuují v tomto v tomto cyklu služby (services), pocty (tributes) a
požadavky (petitions)(Beeman 1986: 55).
Níže uvádím 11 příkladů, které jsem zaznamenal za svého pobytu,
jedná se buďto o mé poznatky, nebo zprostředkované ústní cestou či nalezené v literatuře.
-1Vojín s funkcí zásobovače pravidelně plní automobilové nádrže
soukromých automobilů svých přímých nadřízených pohonnými
hmotami ze služebních zásob, aniž by tento fakt uvedl v úředních
záznamech. Z toho mu vyplývá výhoda kdykoli opustit útvar bez
uvedení důvodu, zatímco ostatním si musí vystačit s přidělenými
opušťáky.

-2Universitní profesor se vrací do jeho rodné vesnice, kde se
jedinou akademicky vzdělanou osobou v okolí a s nejvíce kontakty na
hlavní město. Přivádí sebou několik svých hostů z města (včetně
autora). Všichni jeho sousedi zanechávají práce a starají se kompletně
o hosty a profesora několik dní. Je zaskočen mým dotazem, zdali by
poskytl stejné služby svým sousedům, pokud ho navštíví ve městě. Pro
něj je to prý samozřejmost.
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-3Technický zaměstnanec univerzity je neustále používán
k vyřizování osobních záležitostí osazenstva katedry (nákupy, odnos
balíků etc.). Za to očekává hotovostní prémii větší než je zvykem
vyplácet při svátku Nourūz.

-4Zemědělský dělník pomáhá zajistit ostatní pracovníky pro žně
v nečekaně silnou sezónu, co se úrody týče pro místního nejvlivnějšího
majitele pozemků. Na oplátku sám majitel pozemků navštíví jeho
svatbu a obdaruje novomanžele závratně vysokým hotovostním darem,
který přesahuje hodnotu mladíkovi odvedené práce. Pro ně je to velká
čest, ale zároveň si ho majitel pozemků tímto zavazuje k odvádění
stejně dobré, ne-li lepší práce do budoucna.

-5Bývalá královna Farah Díbá uskutečnila návštěvu v rurálním
regionu. Jako odpověď požadavkům z lidu sestavila speciální mobilní
kancelář pro zpracování tisíců požadavků z celého kraje. Ty byli do
rukou královny předávány osobně rolníky, kteří za tímto účelem
cestovali den nebo dva přes celý region. Protože ji to brzo přestalo
bavit, tak se lidé snažili vhodit jí tyto své požadavky alespoň do
projíždějícího automobilu a podobně. Při tiskové konferenci říkala, že
jedna žena ji obdarovala rukodělným výrobkem na důkaz své úcty.
Dárkyně však nevznesla žádný požadavek vůči královně, ač jí byla
k tomu sama vyzvána, v případě daru se nedá přijmout žádná
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protislužba, jakkoli vítaná.

-6Zaměstnanec ministerstva pravidelně zásobuje svého
představeného informacemi z pracoviště, nejrůznějšími drby a
pomluvami, často na škodu svým spolupracovníkům. Po jednom roce je
jmenován nejvyššími místy na lukrativní zahraniční post.

-7Dva zaměstnanci výzkumného ústavu posílají reporty svým
nadřízeným. Tyto zprávy jsou okamžitě překládány a publikovány
v zahraničí pod jménem nadřízeného. Jeden z výzkumníků si stěžuje a
je brzo bez páce, vyhozen pod první záminkou, která se naskytla.
Druhý, který zůstal potichu, a nadále pokračuje v kariéře.
-8U řady aut, kde jsem parkoval i to své, seděl skoro celý den muž.
Když viděl, jak se blížím k autu, rychle umyl a vyleštil okna a nabídl mi
osvěžení před cestou. Stejně jako od ostatních dostal odměnu, protože
poskytnutí osvěžení před cestou stejně jako péče o automobil se
nemůže ignorovat.

-9-
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Jeden muž chtěl něco po úředníkovi na ministerstvu, ale ten se
tomu delší čas nevěnoval. Muž začal naříkavě prosit a plakat, načež mu
bylo ihned vyhověno. Silné emoce jsou v Íránu v určitých situacích
nejen tolerovány, ale i vyžadovány a používány v komunikační strategii.
Pláč pro íránské muže není ničím zženštilým.

-10Majitel tiskárny dal na Nourūz dal čajovníkům a poslíčkům
nečekaně velký finanční dar. Hned druhý den se na něj obrátil jeden
z čajovníků, zdali by nezaměstnal jeho bratra. Využil času, kdy ještě
doznívalo majitelovo noblesní gesto, pro něj by bylo zatěžko v tomto
případě nevyhovět.
-11Náčelník vesnice, učitel a velcí majitelé půdy jsou usazeni do čela
jídelního prostoru při příležitosti svatby. Nepohnou se ani, když jim
otec nevěsty či syna nabízejí sladkosti, čaj a cigarety a nechají se od
nich obsluhovat.
-12Íránský podnikatel s kontakty v zahraničí vytváří po roce 2006
petrochemickou společnost. Vysokými odměnami a pracovními
výhodami – vlastní kancelář, příspěvek na ubytování v blízkosti
pracoviště, možnost samostatné práce a osobní hodnocení etc. Navíc
po nich nepožaduje opuštění dosavadní práce ve státním sektoru.
Zaměstnancům se dostává dvou zajištění – kariérní ve státním podniku
a finanční z práce pro podnikatele. Ten si štědrostí zajistil loajálnost
zaměstnanců a také přísun informací ze státního sektoru, které potom
využívá v obchodní strategii. Vytovřil se tak uzavřený okruh, kdy jsou
odměny vyvažovány službami a opačně. Zajímavé na tomto případě je,
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že podnikatelův úspěch je založen na absenci přísného hierarchického
systému nadřízených a podřízených – mladí zaměstnanci se můžou
ihned ovlivnit a ve většině případů toho využívají) chod společnosti. Je
paradoxní, že právě tato výjimka ze zažitého hierarchického systému
uvnitře obchodní společnosti zajišťuje podnikateli tradiční místo na
vrcholu hierarchie.
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3. 1 Socio-fonologie
3. 1. 1 Fonemický systém standardní perštiny
V této části představuji fonologický vhled do základů urbánní perštiny,
v českém jazyce podrobnější literatura neexistuje. Nicméně a v níže uvedené
zahraniční akademické literatuře nepanuje shoda. Své terénní nahrávky jsem
částečně analyzoval i z fonologického hlediska, ale jsem se vědom, že tato
činnosti ještě zabere mnoho času, od roku 2007 přispívám terénními nahrávkami na univerzitu v Berkley, kde jsou zpracovávány a analyzovány, a i v početné skupině lingvistů se odhaduje dokončení po roce 2011. I proto tato
část práce obsahuje spíše informativní souhrn perské fonologie a náčrt
vztahu s kulturně-sociální scénou. Jedná se o jakýsi základ, na kterém se
bude dál pokračovat bádání.
I když se v lingvistice z analytických stále pracuje s pojmem standardní
moderní perštiny, v praxi je nemožné takovýto systém popsat a ustanovit.
Není možné vytvořit uzavřený zvukový soubor, který by pokrýval všechny
zvukové projevy ve všech situacích, ve který se mluvčí daného jazyka pohybuje a do kterých se může dostat. Nejedná se pouze o specifický problém
perštiny, situace je stejná v každém jazyce – jak už na začátku 70. let poukazoval William Labov v jeho sociolingvistických pracích (Labov 1972, 1973).
Vycházel jsem z prcí o fonetickém systému perštiny (Archer and Archer
1972; Beeman 1986; Boyle 1952; Hillman 1972, 1981; Hodge 1957, 1960;
Krámský 1939; Lazard 1957; Matthews 1956; Nye 1955; Oblensky 1963;
Rastorgueva 1964; Vogelin and Vogelin 1965; Windfur 1979). Taktéž byly
publikovány práce ohledně fonologie - vokální délka (Krámský 1966; Shaki
1957); důraz, intonace (Hamp 1958; Hillman 1970; Lucidi 1951; Oblensky
1963).
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Všechny uvedené práce se zakládají na standardní teheránské perštině.
Díky rozhlasu a televizi – kde je normou - se jedná o nejrozšířenější formu
perštiny, kterou si osvojili vzdělaní Íránci, zejména ve městech. Ostatní hovorové varianty (šírázština, mašhadština, jazdština, esfahánština etc.) se liší od
standardní hovorové perštiny v přízvuku, intonaci a v posunu samohlásek
(sofre x hamedánské sorfe). Venkovská mluva se liší ještě podstatněji, až do
naprosté nesrozumitelnosti pro mluvčí standardní teheránské perštiny. Díky
rozšíření do urbánních oblastí Íránu se o teheránské perštině dá hovořit jako
o standardní městské perštině.
rovně tónu, ale naopak zvyšuje počet úrovní přízvuků na tři. Beeman se na
základě svého výzkumu domnívá, že sice v standardní městské perštině existují čtyři úrovně tónů a tři úrovně přízvuku z hlediska fonetiky, ale skutečně
fonemickou funkci mají pouze dvě úrovně přízvuku a tři úrovně tónu. Závěrečná délka souhlásky ve slovu má také fonemickou funkci, rozlišuje
oznamovací věty od vět tázacích.
Délka samohlásek je v standardní perštině záležitostí fonetickou, ale v
daném slově se délka dá předvídat z jiných vlastností a z umístnění
samohlásky.
Tabulka s alofóny a jejich distribuce byla vypracována na základě prací
Mansura Shakiho (1957), Vogelin & Vogelin (1965) a W. O. Beemana (1986),
určitou roli v jejím tvoření hrála i data z mého terénního výzkumu.
Běžně se standardní městská perština popisuje pomocí fonémů uvedených v tabulce 1. Zatímco Hodge (1957, 1960) rozpoznává čtyři úrovně
tónu (1, 2, 3, 4, 5) a dvě úrovně přízvuku (primární a slabý), Oblensky rozeznává pouze 3 úrovně tónu, ale naopak zvyšuje počet úrovní přízvuků na tři.
Beeman se na základě svého výzkumu domnívá, že sice v standardní městské
perštině existují čtyři úrovně tónů a tři úrovně přízvuku z hlediska fonetiky,
ale skutečně fonemickou funkci mají pouze dvě úrovně přízvuku a tři úrovně
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tónu. Závěrečná délka souhlásky ve slovu má také fonemickou funkci,
rozlišuje oznamovací věty od vět tázacích.
Délka samohlásek je v standardní perštině záležitostí fonetickou, ale v
daném slově se délka dá předvídat z jiných vlastností a z umístnění
samohlásky.
Tabulka s alofóny a jejich distribuce byla vypracována na základě prací
Mansura Shakiho (1957), Vogelin & Vogelin (1965) a W. O. Beemana (1986),
určitou roli v jejím tvoření hrála i data z mého terénního výzkumu.

Perské fonémy
souhlásky

samohlásky

ptčkq

ie

b d dž g

uo

fsšxh

āa

vzž
mn
vrly'
Alofonické variace samohlásek se zdají být podmíněny výskytem
spojení s samohláskou hranicí. Všechny likvidy a nazály (+ sonoranty) jsou
zbaveny znělosti, pokud jsou druhým elementem v souhláskové skupině:

45

/abr/

mrak

[a:bR]

/mesl/

jako

[me:sL]

Perské alofóny11
fonémy

alofonické varianty

souhlásky
/p, t/

před samohláskami aspirované; na koncové pozici v slabice
vypuštěná

/k, g/

před zadními samohláskami /a o u/ aspirované; před předními
samohláskami a na koncové pozici v slabice palatizované /i e a/

/q/

na začátku zadní znělá velární stopka [ġ], uprostřed zadní znělá
frikatíva [γ]; v skupinách /qC/ a /Cq/ a jako /qq/ uprostřed, také na
koncové pozici jako [ġ], jinak jako [γ].12
(v této práci přepisuji [gh])

/r/

neznělé na začátku a když je druhým elementem v závěrečné
skupiny [R]; jinde znělé

/m, n/

Pokud předcházejí souhlásce a následuje po nich samohláska (V/m|
n/C) nasalizují souhlásku a přizpůsobují se pozici samohlásky. Jinak
je /n/ dentální a /m/ labiálně nasální. Neznělé jako druhý elementem
z závěrečné souhláskové skupině [M N].

/l/

Jako druhý element v závěrečné souhláskové skupině neznělé [L].

/'/

V pozici C'V coby anlaut, stejně tak jako inicializační. Z důvodu
ortografického rozdílu mezi arabským “ˊ” ( )ءhamze a “ˋ” ()ع
ˋajn, ale z fonetického hlediska mezi nimi není rozdíl. Počáteční
“ˊ” není transliterována, počáteční “ˋ” je zachováno.

samohlásky
/ā/

Před /'/, závěrečném /h/, závěrečném /n/ krátké [a]; jinak dlouhé
[a:], ve této v textu ve formě [ā].

/ī/

Před /'/, závěrečném /h/, závěrečném /n/ krátké; před [ā] ([a:]) jako
[ij]; jinak jako dlouhé [i:], v této práci v textu ve formě [ī].

/ū/

Před /'/, závěrečném /h/, závěrečném /n/ krátké; před [ā] ([a:]) jak
[uv]; jinak jako dlouhé [u:], v této práci v textu ve formě [ū].

/a/

V prostředí /a/CC# dlouhé [a:]; jinak krátké [a].

/e/

V prostředí /e/CC# dlouhé [e:]; jinak krátké [e].

/o/

V prostředí /o/CC# dlouhé [o:]; jinak krátké [o].

Dlouhé souhlásky (/ā, ī, ū/) si zachovávají svoji délku, kromě případů
výskytu před /'/, závěrečným /h/ a závěrečným /n/. Krátké samohlásky (/a, e,
o/) se prodlužují před závěrečnou souhláskovou skupinou.
11

Podle Beeman (1986:96), upraveno autorem dle vlastních poznatků.
Podle Vogelin & Vogelin (1965:211), nicméně z terénního výzkumu se zdá být situace ještě složitější. Viz
Beeman (1986:97) a autorův vlastní výzkum (níže).
12
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3. 1. 2 Stylistické rozdíly v standardní perštině
Stylistické varianty jsou takové varianty v jazyku, které jsou nahlíženy
jako citlivé vůči kontextu (context sensitive). Beeman shrnuje: „...distributions of linguistics behavioral elements such that particular sets of those lements occur predominatly within particular sets of coresponding speech
events.“ (Beeman 1986:95)
V perštině hrají kvůli historickému vývoji samotné země velkou roli
slova arabského původu. Íránci používají mnoho slova arabského původu aniž
by si jejich původ uvědomovali, ale v určitých situacích se vědomí jejich etymologie projevuje na snaze důsledné arabské výslovnosti. Jedná se hlavně o
situace s náboženským nábojem, které od roku 1979 v íránské veřejné sféře
dominují. V nich se duchovní a často i laici snaží o co nejvíce arabskou výslovnost. Směřuje to často k tomu, že se výslovnost stává arabštější než mají
samotní Arabové, /q/ se mění na skutečně glotální stopkou, případně má
alespoň slyšitelnou těžkou glotální strukturu. Směruje to až do extrému, kdy
se /ā/ prodlužuje do té míry, že se de facto mění na [ͻ:]. K tomu se přidává
off-glide w, čímž je ve finále produkován zvuk [ͻ::w], který je arabštině naprosto cizí. Stejně tak se ve snaze docílit co nejstarobylejší (často používané i
ne-muslimy) a nejarabštější mluvy (zejména u kleriků) mění i přízvuk a výška,
takže například slovo „jak“ /četor/ se místo něžného [četo:r] mění na [četo:w
r].
Nejběžnější zvukové výslovnostní posuny citlivé na kontext jsou redukce zvukových v určitých případech a naopak jejich retence v případech jiných. Obecně se výslovnost pohybuje v širokém rámci od precizní, až přehnané formy (například výslovnost arabských slov v náboženském ceremoniálním kontextu), až po nezřetelnost a celkovou eliminace celých koncových
hlásek. Co se samohlásek týče, jejich výslovnost se také pohybuje mezi plným
zachováním až po do úplné eliminace, v závislosti na kontextu.
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Při vypracování tohoto oddílu jsem vycházel ze svého terénního výzkumu,
který jsem aplikoval na základ čerpaný z literatury uvedené výše.
Stylistické variace – souhláskový systém.
V perštině se dají rozeznat tyto souhláskové systémy:
1. Redukce /'/ variuje od glotální úžinové souhlásky ['], která prodlužuje
předcházející krátkou samohlásku, až po úplné vynechání. Arabský 'ajn
()ع
a hamze ( )ءse v fonetické analýze uvádějí bez rozdílu jako (').

/dā'i/

strýc (MB)

[da:i]

→

[dai]

/ra'd/

hrom

[ra'd]

→

[rad]

/mo'assese/

institut

[mo'assese]

→

[moassese]

Krátké samohlásky se v perštině běžně prodlužují, pokud předcházejí
samohláskové skupině. Aby se v stylistických variacích předcházelo
záměnám za stejně znějící slova, neplatí toto pravidlo vždy. Například u
slov „poté“ /ba'd/ a „zlý“ /bad/ by mohlo vynecháním /'/ dojít k záměně.
Tím
mickou v
má

pádem se dá tvrdit, že samohlásková dálka pro /a/ a /e/ je fonekontextu, kde se /'/ vynechává, zatímco v případech zachování /'/

alofónní rysy.

2. Redukce /h/. Podle kontextu je vynecháváno na hranicích morfému a na
konci. Mezihláskově se vyskytuje jako jemně glotální samohláska.

/saghā/

psi

sagha:]

→

[saga:]

/sobh/

ráno

[sobh]

→

[sob]

/māhī/

ryba

[ma:hi:]

→

[ma:i:]

Redukce /h/ je strukturálně totožná s změnami pozorovanými v případě
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/'/.
3. Redukce /r/. To je vynecháváno, pokud je druhým elementem jakékoli
souhláskové skupiny ve všech kontextech. Toto vynechávání se může
rozšířit i přes hranice morfémů. Takže určující přípoma /-rā/ se mění
na /o/, pokud následuje za samohláskou a /-ro/, následuje-li za souhláskou.
/sabr/

trpělivost

[sabR]

→

[sab]

/asr/

večer

['a:sR]

→

[as]

/sagra dīdam/ viděl jsem psa

[sa:gra: di:dam]

→

[sago didam]

/gobera dīdam/

[gobera: di:dam]

→

[gobero di-

viděl jsem kočku

dam]

/r/ se také redukuje v závěrečném umístnění, pokud následuje krátké
samohlásky:

/četor/

jak

[četor]

→

[četo]

/dīgar/

jiný

[di:gar]

→

[dige]

V ostaních koncových pozicích je /r/ zbaveno znělosti:

/gereftār/

zadržený

[gerefta:r]

→

[gereftaR]

4. Redukce /l, m, n/. Z závěrečné souhláskové skupině se redukují
sturktura CVCC na CVC:

/jašn/

slavnost

[dža:šN]

→

[džaš]

/l, m, n/ i /r/ se zachovávají, následuje-li po nich přípona.
Redukcí ve fonologii a socio-fonologii se zabývají ve svých pracích Boyle,
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Vogelin et Vogelin a Shaki, Beeman (1986:102-104) shrnuje výše uvedená
pravidla do osmi příkladů: v
1. a. negā kon be īnhā
(Podívej se na to!)
b. *negāh kon be īnhā
2. a. Rādār am nagof ke to nabūdī
(Rāhdār také neřekl, že si tam nebyl.)
b. *Rādār ham nago ke to nabūdī.
3. a. Mamūd, man am mīxām īnāro negā konam.
(Mahmúde, já se na to také chci podívat)
b. Mamūd, man ham mīxām īnāro negā konam.
c. *Mamūd, man ham mīxām īnāro negā konam.
Příklad 1. ukazuje vynechání závěrečného /h/ a zachování
prevokálního /h/ v koncovce indikující množné číslo hā. Tento vzorec se nedá
použít reverzně, bylo by to stylisticky neaxceptovatelné. Podobně v příkladu
2. je vynecháno /h/ ve jménu Rāhdār, stejně jako /h/ před samohláskou v
slově ham (také). Není možné vynechávat /h/ před samolásklou bez náležitého vynechávní /h/ před samohláskou. Z příkladu 3.a., b., c. je patrné, že se
dá vynechat /h/ ve jménu Mahmúd jen za předpokladu, že bude vynechaná i /
h/ ostatní.
Co se vynechávání /r/ týče, dá se shrnout do následujících vzorců:

1. /r/ → Ø /
C__________##
2. /r/ → Ø / X
#_________Y
3. /r/ → Ø /
V_________##
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4. a. četor šod, in ketābro najāverdīd
(Jak to že si nepřinesl tu knihu?)
b. četor šod, ī ketābo najāvordī
c. četor šod, īn ketābo najāvordīn
d. *četor šod, īn ketābo najāvordīd
5. a. čeghadr xūb šod, īn ketābro āvardīd
(Jak je (to) dobře, že si přinesl tu knihu.)
b. čeghad xūb šod, ī ketābo āvardī
c. čeghad xūb šod, īn ketābrā āvardīn
d. *čeghadr xūb šod, īn ketābo āvordīd
6. a. četor šod, an dhadr bīadab šodī*
(Jak to, že jste se staly tak neslušnými?)
b. četo šod, ūn ghadr bīadab šodī
c. četor šod, ūn ghad bīadab šodī
d. *četo šod, ān ghadr bīadab šodī
Uvedené příklady demonstrují vzájemnou závislost třech výše uvedených pravidel na slově ve slově ghadr je /r/ vynecháno dle pravidla 1, v
ketābrā (knihy) je /r/ vynecháno podle pravidla 2, četor (jak) je /r/ vynecháno
dle pravidla 3. Na příkladu 4.a.-d. je vidět, že pravidlo 2 a pravidlo 3 se dají
použít zároveň, nicméně i když se pravidlo 2 může uplatnit samostatně,
pravidlo 3 pouze za podmínky aplikace pravidla 2. Podobný vztah platí mezi
pravidly 1 a 2 i 2 a 3 v příkladech 5.a.-d. a 6.a.-d.
Jak bylo zmíněno výše, perština má tendenci redukovat závěrečné souhláskové skupiny na jednu souhlásku. Děje se tak podle složitých pravidel,
které ovlivňují, zda se vynechá druhý element v souhláskové skupině či nevynechá. Příklad 7a ukazuje vynechání druhého elementu, příklady 8.a., b.
naopak zachování obou elementů:
7. a. /abr/
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mrak

[a:br]

→

[a:b]

b. /satl/

vědro

[s:atl]

→

[sat]

c. /saxt/

obtížný

[sa:xt]

→

[sax]

d. /dūst/

přítel

[du:st]

→

[du:s]

e. /čašm/

oko

[ča:šm]

→

[čaš]

[dža:mb]

→

[džam]

žlutý

[za:rd]

→

[zard]

b. /vaqf/

nadace

[va:ġf]

→

[vaxf]

c. /šams/

slunce

[ša:ms]

→

[šams]

f. /džamb/ vedle
8. a. /zard/

Pokud podíváme blíže na elementy zachované v závěrečné souhláskové skupině, zjistíme, že indikují redukci v různorodých řečových stylech: afrikáty
(/f, v, s, z, š, ž, č, dž, h/) coby druhé elementy v souhláskových skupinách.
Stopky zůstávají v zhruba polovině možných kombinací, likvidy a nazály (/r, l,
m, n/) jsou skoro vždy vynechány, pokud se objeví v druhé pozici v souhláskové skupině. Je to patrné ze změn, které se týkají všech možných závěrečných souhláskových skupin.

Variace v sociálním kontextu.
Jak bylo zmíněno v průběhu této práce, kontextualizace interakce v
perštině zahrnuje tři základní stavební kameny: (1) percepce sociální etiky,
(2) percepce individuální etiky a (3) percepce specifické „arény“.
Informace o ta´ārofu probrané dosud v této práci můžeme shrnout do
následujícího odstavce: Základní jádro sociální etiky probíhající interakce je
určováno pomocí symetrie a asymetrie mezi mluvčím a druhou stranou. Koncept „rituální zdvořilosti“ (ritual courtesy) je nástroj, pomocí kterého může
účastník vyhodnotit situaci jako asymetrickou – musí ji analyzovat a může ji
měnit či udržovat v ní hierarchické sociální vztahy v jakékoli sociální konstelaci libovolných účastníků řečového aktu, který se odehrává kdykoliv v ja52

kékoli možné „aréně“. Vzhledem k pohybu vzájemných vztahů účastníků řečového aktu je nerovnost účastníků relativní, a koncept ta´ārofu umožňuje
tento pohyb v hierarchii neustále kontrolovat a dle toho určovat svou roli a
postup v sociální strategii. V naprosté opozici stojí samīmīat – symetrický
rovnostářský vztah, ve kterém účastník nezkoumá své postavení a přímost
lingvistických postupů zajišťuje úplné vzájemné pochopení účastníků tohoto
řečového aktu.
Mluvčí může cítit různou úroveň volnosti rečového aktu v závislosti na
vyjadřovací etice, kterou si sám určí na základě osobního přesvědčení o
vlastní schopnosti pohybovat se v různých řečových situacích. Naprostá
volnost se může uskutečnit pouze v situacích, které se odehrávají v symetrickém vztahu mluvčích. Pokud se takové chování uplatňuje v asymetrickém
vztahu, tak je označováno za por-rūjī (dosl. široká tvář, viz výše). Nicméně
přílišná stylizace do kam-rūjī (dosl. malá tvář) se také potkává s běžných
situacích s opovržením a její uživatel nemůže dosáhnout svých cílů.
Omezené vyjadřování v asymetrických vztazích paradoxně znamená, že
se vyžaduje přemrštěné, přehnané, často až redundantní chování. Beeman
popisuje komunikační kód na šáhově dvoře (1986, 107) jako strnulou sadu
formulací a frází, které byly doprovázeny okázalou gestikou. Ne jinak se jeví
řečové situace, které jsem mohl já osobně při několika příležitostech pozorovat v prostředí Bejt Rahbar , jako by osoba šáha byla nahrazena osobou
vůdce islámské revoluce, ajátolláhem Alí Chamenejím. Oproti popisovanému
kódu a protokolu se projev více posunul směrem k zdůraznění pobožnosti
prostředí, pomocí gestiky a frází prokládaných islámskými honorifiky.
Naopak v soukromí, například se bývalým spolužákem, s blízkým kolegou
apod. jsou gesta většinou úplně redukovány na relaxované pohyby. Řečové
situace se v tomto případě odbývá velmi jednoduše, pro posluchače neznalého okolností až trochu hrubě, bez jakýchkoli příkras a žádostí – to je potvrzením oboustranného pochopení a částečným oddechem od teatrálního
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světa „venku“.
Svět se dělí na vnější – bīrūn a vnější andarūn. Tyto dva koncepty jsou v
Íránu velmi důležitá a jejich dopad může pozorovatel sledovat skoro na každé
lidské činnosti a vzorcích chování. A nejen to, ovlivňují také psychiku
samotných jedinců, súfijské koncepty zāher a bāten, které jsou podrobně popsal v prvním oddílu, jsou primárním determinantem osobního chování,
jednání a plánování. Nejedná se pouze o psychické lokaci, ale o stav mysli.
Tyto koncepty nejsou však strnulé, s neměnným obsahem, naopak na jejich
variaci se dá pozorovat změna sociálních vzorců v jak z hlediska času, tak sociálního regionálního umístnění.

Kontrola kontextualizace
faktory

pól A

pól B

sociální etika

asymetrie – grid

symetrie - groups

individuální

omezené vyjadřování
kam-rūjī

volné vyjadřování
por-rūjī

aréna

vnější – bīrūn

vnitřní - andarūn

Tři základní kameny, tři dimenze, které jsou uvedeny na začátku kapitoly, se nekombinují pouze za účelem kontextualizace chování účastníků řečového aktu, ale také vytváření propojené sémantické dimenze. Díky tomu
můžou být rozpoznány nejrůznější variace chování a vyhodnoceny jak vhodné
či nevhodné v závislosti na aktuální situaci. Dá se to popsat také jako systém,
který (1) kontroluje sociální etiku – asymetrické X symetrické vztahy, (2)
kontroluje behavoriální etiku jednotlivce – uvolněné improvizační X šablonovité upjaté chování a (3) konroluje „arénu“ aktivity.

54

3. 2 Socio-morfologie perštiny.
Stylistické morfologické variace perštiny nejsou rázu gramatického, ale
spíše se dotýkají vhodnosti užití (appropriateness). Užití určité zájmenné formy na místě jiné negenerují gramatický rozdíl, ale spíše rozdíl mezi výpovědí
a situací – kontextem, ve kterém se výpověď odehrává. Ale i tak májí stylistické variace v perské morfologii svůj řád. Variace v lexikálním systému se týkají převážně substituce skupiny sloves, zájmen a zájmenných substitucí.
Tato skupina je relativně nepočetná, srovnáme-li ji s např. javánským stylistickým systémem (Geertz 1960). I přesto jsou schopni Íránci za pomoci tohoto nepočetného souboru vytvořit flexibilní a bohatý stylistický nástroj. Díky
němu jsou schopní plynule a lehce přizpůsobovat se všem situacím.
Vzhledem k tomu, že v češtině neexistuje vhodná publikace popisující
danou problematiku, a bez potřebného pojmového aparátu by se výklad stal
méně srozumitelným, tak se nejprve seznámíme s základními vlastnostmi
perského slovesa a pronominálního systému. Dále si představíme stylistické
variace a na závěr se dostaneme k demonstraci jejich využití v různých sociálních situacích.
Jednoduše a jasně řečeno, Íránci přizpůsobují stylistické vzorce přesně podle
systému sociální diferenciace, kterou jsme si představili v předchozím oddílu.
Sloveso v perštině – popis elementů
Perské gramaticky tradičně uvádějí u slovesa v perštině, že má dva kmeny,
ke který jsou připojovány předpony a přípony. Tím se vytváří různé tvary
slovesa. Jedná se o „přítomný kmen“, v této práci označovaný jako „kmen I“,
zatímco „minulý kmen“ je označovaný „kmen II“. Protože kmen II končí
pravidelně jedním z alomorfů /-d -t -id/, označený jako {-D}. Infinitiv se tvoří
přidáním /-an/ k kmeni II, proto se tento kmen běžně užívá k výuce perských
sloves. Zdá se, že tvorba kmene I neměnně probíhá odebráním koncových
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morfémů kmene II:

infinitiv

kmen II

kmen I

xordan

xord

xor

jíst

bāftan

bāft

bāf

tkát

xābīdan

xābīd

xāb

spát

Komplexnejší pohled na slovesa dostaneme, když si ukážeme souhláskový
a/nebo samohláskový posun:
infinitiv

kmen II

kmen I

neveštan

nevešt

nevīs

psát

tāftan

tāft

tāb

plést, tkát

afzūdan

afzūd

afzā

zvětšit

dādan

dād

deh

dát

Nyní vidíme jasně systém distribuce alofónů {-D}, stejně jako změny kmenu I
k transformaci na kmen II, které se dají vyjádřit následujícím vzorcem:
1. Kmen I + /-id/
2. Kmen I s vnitřní samohlákovým nebo samohláskovým posunem
+

a. /-d/ pokud /r/, /n/ či samohláska zakončují kmen I
b. /-t/ pokud /s/, /f/, /š/ či /z/ zakončují kmen I

První tvrzení tvoří více slovesných kmenů II. Ve skutečnosti mnoho sloves
tvořících kmen II podle druhého tvrzení má paralelní formu odvozenou do
prvního tvrzení. Tyto formy mají trochu pozměněný význam, případně
hovorový nádech (feeling) – např. inf. reštan, II rešt, I ris oproti inf. risdan,II
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risid, I ris (točit se) (Beeman 1986:134). V práci Persian Verbs Derivable
from the Other Parts of Speech vyjmenovává Jazayeri šedesát šest takových
forem, které jsou dovozené jenom z slovesného kmene I, ale i z jiných částí
řeči: např. bus (polibek) → busīdan (líbat) či raqs (tanec) → raqsīdan (tančit)
(Jazeyeri 1969).
Předpona /na-/ se používá s oběma kmeny. Slovesný kmen I se
nevyskytuje bez předpon /mī-/, /be-/ = /bo-/ . Kmen II se může vyskytovat
sám, či v určitých případech s předponou /mī-/.
V perštině je jednoduchých sloves málo. Mnohem více je složených
slovesných vyjádření (verb expresions). Ty vznikají spojením asi dvaceti
základních sloves s podstatnými jmény, přídavnými jmény, předložkami,
příslovcí a slovesných částí. Nyní si uvedeme šest způsobů tvoření složených
sloves (slovesných vyjádření) – tabulku jsem vytvořil podle gramatiky
Andrewa Boyla (1952, 1966):

1. příslovce, předložka + sloveso
dar āmadan

vyjít (ven)

dar gozaštan

odpustit, přejít, zemřít

pīš bordan

vyhrát, dosáhnout úspěchu, dosáhnout pokroku

bar daštan

zvednout, povýšit

pas dādan

vrátit

2. předložková fráze + sloveso
be džā āvordan

dosáhnout, předvést

be kār bordan

použít, užít, užívat
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3. podstatné jméno + sloveso
harf zadan

mluvit

gūš kardan

poslouchat

čāne zadan

smlouvat

va'de dādan

slíbit

dast dādan

potřást rukou, podat ruku

yad dāštan

pamatovat si

4. přídavné jméno + sloveso
boland kardand

zvětšit, zvýšit, vyvýšit (se)

bāz kardan

otevřít

peidā kardan

najít, hledat

gom kardan

ztratit (se), pozbýt

5. slovesná část + sloveso
gīr kardan

zaseknout se

gīr āvordan

dosáhnout, dostat, docílit

raft-o-āmad dāštan

navštívit (se navzájem)
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6. derivát odlišného slovesa + sloveso
kūšeš kardan

zkusit (kūšīdan)

poršeš kardan

zeptat se (porsīdan)

gerye kardan

plakat (sotūdan)

Složená slovesa jsou velmi důležitým prvkem výstavby řečového aktu.
...there is scarcely a simple infinitive: often there are
severa. There are, however, not a few compound verbs
which are without simple verb synonyms. Such is the
case /in tardžome kardan/(to translate); /rahnema'i
kardan/ (to guide); /be kār bordan/(to use); /sabr
kardan/ (to wait); etc.
(Jazayery 1969)

Ve složeném slovese se ohýbá pouze přidané sloveso. Nicméně můžou
nastat situace, kdy se mění i první element složeného vyjádření: pokud se
vztahuje na zájmenný objekt. Takže zatímco pas dādam je vrátil jsem a paseš
dādam – vrátil jsem to. Srovnejme s jednoduchým slovesem dīdam (viděl
jsem) a dīdameš (viděl jsem ho, ji, to).
Na perská slovesa se váží tyto osobní přípony:

osoba jednotné číslo

množné číslo

1.

/-am/

/-īm/

2.

/-ī/

/-īd/

3.

/-Ø, -ad, -ast(-st, -s, -e)/

/-and/
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Třetí osoba jednotného čísla mají až pět forem koncovky. Běžně se popisuje (Boyle 1952) že jednotlivé koncovky se pojí s jednolivými slovesnými
kmeny: /-ad/ s sloveným kmenem I, /-Ø/ s kmenem II, /-ast/ s „příčestím“
(kmen II s příponou /-e/). V tom případě se přízvuk přesouvá na [-e], pokud
nenásleduje koncovka osoby. V dnešní době je /-e/ (/-é/) běžnou koncovkou
pro třetí osobu v présentu, její rozšíření posunulo /ad, -ast(-st, -s)/ na úroveň
„literární“ perštiny, tyto koncovky se užívají pouze zřídka. I pomocí jejich užití se definuje sociální situace promluvy, v hierarchické relaci se směrem nahoru používá málo. Beeman /-e/ v této formě vůbec neuvádí, zasazuje ji do
participia. Je nutné dodat, že v průběhu pěti let jsem zaznamenal vyšší
výskyt i v těchto relacích, což dokládá rychlou změnu (o které budu referovat
níže)(cf. i pro hlubší gramatický rozbor Boyle 1967:34; Beeman
1986:135-136; Osvald 1972:18).
Slovesný kmen I i II s předponou /mī-/ jsou v klasických gramatikách
klasifikovány jako přítomné časy. Zevrubnější diskuse na toto gramatické
téma překračuje rámec této práce, pouze dodám, že klasická klasifikace se
realitě blíží jen zlehka. Využívají se mnohem šířeji: slovesný kmen I s předponou /mī-/13 má běžně funkci přítomného času, nicméně také určuje čas budoucí, průběhové, vývojové - posloupné (progressive) či habituální aktivity.
Slovesnký kmen II s předponou /mī-/, běžně uváděný jako čas minulý, indikuje průběhové a subjunktivní stavy, stejně tak jako minulé podmiňovací
progresivní či habituální aktivity.
Další formy využívají slovesa dāštam (mít), ve kterých přídavné sloveso
předchází kmen I či kmen II, může sledovat konstrukci pohybující se mezi
pravou slovesnou stavbou a idiomatickým vyjádřením. Například dāram
mīmījam (přicházím), dāštam mīmījam (přicházel jsem).
13
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ٰ V abdžádu se předpona /mī/ píše tradičně odděleně od slovesného kmene: می اﺑینم.

Budoucí čas má své gramatické formy v perštině také, ale je jejich užití
je omezeno. Jedná se o slovesný kmen I slovesa xvāstam (chtít) s koncovkou
osoby, za tím následuje kmen II. De facto se jedná o budoucí formy vytvořenou na kmeni formy minulého času ve spojení s tím, co bylo předtím aortem.
Zápor se tvoří přeponou /na-/ = /ne-/. Pokud má slovesu předponu /be-/,
/na-/ ji nahrazuje (begu – mluv, negu – nemluv). Ve složených slovesech se
/na-/ přidává k slovesnému kmenu II. Skutečné přítomné časy nemají negativní formu – proto se /na-/ přidává před předponu /mī-/ u kmene II, popřípadě nahrazují /be-/. Existuje i raritní zápor /ma-/, ale mimo poezii se neužívá.
Pronominální systém
V perština má několik způsobu, jak vyjádřit zájmennou referenci: 1.
výše zmíněné koncovky sloves, 2. oddělitelné zájménné formy, 3. příklonné
(eclitic) zájmenné formy.
Kvůli snadnější práci se zájmenným systémem si rozdělíme zájmenné formy
na dvě skupiny: na oddělitelnou a neoddělitelnou. Na formálních stylistických variacích se podílí oddělitelný zájmenný systém. Neoddělitelné připojené zájmenné formy jsou formálně považovány za jeden systém, který pomocí kombinací zájmenné formy se slovesným kmeny, přídavnými jmény, podstatnými jmény a jinými zájmennými příponami tvoří různě možnosti druhy
pronominální formy.
Slovesné přípony jsou vlastně příklonné slovensné koncovky. Můžou
být připojeny jak k slovesnému kmeni, tak k přídavným jménům, a tak vytvořit nominativní referenci.
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goft

mluvil

goftīd

vy jste mluvili

pīr

starý

pīrīm

my jsme staří

xāne

dům

xāneš

jeho dům

mībīnam

vidím

mībīnamet

vidím tě

Verbální přípona třetí osoby - Ø se občas nahrazuje nonverbální koncovkou
třetí osoby /-eš/.

nīst

není

nīsteš

není

raft

odešel

rafteš

odešel

būd

byl

būdeš

byl

Toto nahrazování se stalo v urbánní perštině velmi běžné. Pro srovnání
uveďme, že ještě v letech 1978 a 1986 byla tato substituce považována ze
bližší pólu andarūn, používaná spíše osobami se středním či nižším
vzděláním. Vypovídají to výzkumy Modarresi-Tehraního, ze kterých potom
vychází Beeman. Oba zasazují tuto substituci spíše do venkovského
hovorového jazyka, nicméně můj výzkum z let 2003 – 2008 dokládá rychlé
šíření mezi urbánní společností a osvojení si této substituce v každodenní
mluvě. Velmi častá je tato substituce i v populární kultuře (televize, rádio,
filmy), která podléhá přísné kontrole režimu, i z toho se dá usuzovat na
přijetí /-eš/ do běžného jazykového repertoáru. Tuto substituci používají i
akademicky vzdělaní mluvčí. Samozřejmě se nositelem této změny je mladší
městská generace, některým mluvčím nečiní problém tuto substituci použít
např. v telefonním obchodním hovoru s neznámou osobou, nicméně stále
platí, že by se toho nemělo využívat v situacích blízkých pólu bīrūn, a užívání
neverbální koncovky třetí osoby může působit nelibost. (cf. ModarresiTherani 1978; Beeman 242).
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Tato substituce se týká hlavně transitivní sloves: koncovka /-eš/ ve spojení s transitivním slovesem může být považována za předmět:

zadeš = zad + ø + eš

(on) udeřil ho / ji / ono /něco

Specifičnost výpovědi pomocí slovesa, ke kterému se přidává nonverbální
koncovka /-eš/ se dá ovlivňovat vsunutím přípony:
zadam (já jsem udeřil ho / ji / ono / něco)
x
zadeameš (já jsem uhodil jeho / ji / ono)
Oddělitelná osobní zájmena

osoba jednotné
číslo

množné
číslo

1.

man

mā

2.

to

šomā

3.

ū

ānhā/īšān14

Zvratná zájmena se tvoří spojením slova xod (sám, vlastní já, self) a
nonverbálního afixu:
osoba jednotné
číslo

množné
číslo

1.

xodam

xodemān

2.

xodet

xodetān

3

xodeš

xodešān

Možná je i delší varianta, tvořená pomocí ezáfetu:
osoba jednotné
číslo

množné číslo

1.

xod-(e)-man

xod-e mā

2.

xod-e to

xod-e šomā

14

V refenci na třetí osobu se používá pro vyjádření respektu zájmena īšān (oni).
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3.

xod (-e u)

xod-e
īšān/ānhā

Stylistické náležitosti morfologického systému
Výše jsme si načrtli základní charakteristiku slovesného a zájmenného
systému perštiny. Mluvčí perštiny dále mohou tento základní systém dále
rozšiřovat a transformovat tak, aby vyhovoval každé sociální situaci v kterémkoli situační kontextu. Díky tomu jsou schopní vybrat po zvážení
vhodnosti (appropriateness) nejlepší komunikační strategii.
Nyní si představíme jak morfologické proměnné slovesného a zájmenného systému umožňují komunikační strategie, jako jsou ta'ārof, partībāzī a zerangī. Tyto strategie může souhrnně nazvat rutinami chování
(behavioral routines) – první dvě uvedené se dostávají ke slovu, když se perceptuální status mluvčích liší. Zerangī se používá k snížení schopnosti ostatních pochopit a rozkódovat chování a jednání aktéra. (Beeman 1986:140)
Aby se dala strategie ta'ārof používat, musí mluvčí zvládnout soubor
lingvistických nástrojů, postupů, které mu umožní dosáhnout svých cílů. V
této strategii se využívá (1) povyšování druhého participanta hovoru, (2)
jeho aktivita se podává jako výhradně pozitivní a chválihodná (3) a ponižování svého statusu, (4) zároveň s haněním vlastní aktivity. K udržení strategie ta'ārof je nutné, aby obě strany byly schopné s touto strategií pracovat.
Partībāzī klade důraz na privátní vazby – samīmīat. Lingvistické nástroje posilují rovnocennost a solidaritu mezi participanty. Posilování solidarity se
skládá ze dvou dimenzí: (1) Malé, či dokonce žádné povyšování statusu
druhého participanta, či sebe sama v situacích blízkých andarūn; (2) v situacích blížících se bodu bīrūn vzájemná podpora, posilování a povyšování sta64

tusu participantů.
V strategii zerangī může mluvčí využívat, kromě jiného, lingvistických nástrojů jak ta'ārofu, tak samīmīat a tím znemožnit ostatním interpretovat
správně své chování.
Perská společenská interakce a její lingvistické stylistické variace vyžadují
implikaci těchto tří elementů:
1. konkrétní lingvistické formy se musí lišit,
2. odlišnosti musí variovat takovým způsobem, aby vytvořily určitý
funkční model,
3. existuje společenská zvyklost ohledně využívání jak proměnných elementů, tak funkčních modelů stylistických variací.
Všechny tyto elementy se váží a variují v přímé závislosti na „vhodnosti“ a
vývoji sociální interakce a jejich kombinace vytváří komunikační strategii.
Povyšování druhého participanta za účelem vmanévrování ho do nadřazené
pozice (tím pádem má povinnosti a zodpovědnost plynoucí z tohoto statusu)
musí probíhat pomocí vhodně zvoleného postupu. Pokud zvolí nevhodný - velmi ponížený či naopak otevřený přístup, vystavuje se riziku „prohlédnutí“
jeho strategie a v případě překombinování nezdaru a kolapsu celé komunikační strategie.

3. 3 Aplikace základního schématu
Výše jsme se seznámily s třemi základními dimenzemi, které spolu tvoří
sociální vzorce pro interakci. Jednalo se o:
1) Kontrolované působení v „symbolických arénách“ bāten/andarūn
versus zāher/bīrūn.
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2) Kontrola společenské etiky – „skupina“(group) vs. „síť“ (grid).
3) Kontrola osobní etiky representovaná dvěmi krajními postoji por-rūjī a
kam-rūjī (forūtaní).

Obecně platí, že v normálním případě je od těchto tří dimensí očekávána
shoda a vzájemné doplňování. V interakční chováním se mohou vytyčit dva
póly, které se pro naše účely nazvány „Pól A“ a „Pól B“.

Pól A

Pól B

zāher/bīrūn

bāten/andarūn

grid/dominance

dominance skupiny (group)

kam-rūjí (omezené

por-rūjí (volné vyjádření)

vyjádření)

Uvedené póly jsou teoretickým vyjádřením extrémních pozic v rámci
íránského vnímání reality. Jedinec očekává, že v normální, bezpříznakové
situaci všechny tři dimenze zůstanou v průběhu interakce přibližně
v rovnováze. Z toho vyplývá, že normální interakce není vnímána jako jedinečný stav, ale spíše jako dynamické kontinuum. Pokud chtějí účastníci vytvořit normální interakci, jsou povinni dokázat, že tyto faktory jsou v proporcionálně vyvážené. Jedinec například nemůže hostit návštěvníka, který nepatří do okruhu důvěrných známých, jen tak v pyžamu.
V Íránu je ve většině domů udržován hostinský pokoj, kde jsou přijímány návštěvy. Jedná se o pozůstatek části domu, která umožňovala přijmout
návštěvu bez toho, aby vkročil na haram území. Ve městech je tento pokoj
většinou vybaven historizujícím evropským nábytkem, i pokud rodina
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samotný preferuje tradičnější životní styl vybavení svého domova – případně
v posledních letech ve větších městech mají domácnost zařízenou západním
moderním stylem. Na vesnicích je host uveden do internálního obývacího
pokoje, ten je okamžitě změněn na externální pokoj hostinský, hlava
domácnosti vítá ve stoje příchozího a zajišťuje mu sezení na něčem
příhodném, za což jsou většinou považovány evropské sedačky, v případech
nejvyššího respektu přineseném samotnou hlavou rodiny, zatímco ženy
opustí místnost. Tento jev je vlastní rurálním oblastem a religiózním rodinám
ve městech, v Teheránu, kde jsem výzkum prováděl,jsem však toto chování
vesměs nezaznamenal. V Šírázu, kde jsem byl hostem vysoce postaveného
duchovního - ajátolláha Eskandarího, se před vstupem do místnosti volalo „Já
´llah!“, aby ženy věděly, že přichází host a měly čas na přikrytí vlasů
hedžábem, ale tímto podobnosti s arabskou etiketou návštěv končili.
V každém případě nově ustanovený kontext odpovídá změněným okolnostem
interakce: participanti se musí chovat rozdílně od předešlého stavu, musí se
obléknout více oficiální oblečení, a občas musí i vyměnit pohodlné místo mezi
poduškami za více omezující sezení na židlích v evropském stylu a jejich
mluva se stává méně volnou. Pokud by se někdo choval jiným způsobem,
porušoval by normální očekávání.
Zcela opačná procedura nastává v prostoru důvěrného prostředí. Blízký
návštěvník – muž, v tradiční společnosti – může přijít neohlášen, volně se pohybovat po soukromých místech majitele, často je mu nabídnuto volné oblečení, aby se cítil uvolněně (rouhat) – pár takovýchto padžama se vždy udržuje
v tom nejlepším stavu, pro potřeby hostů – i když mu může být nabídnuto občerstvení, nebude mu vnucováno způsobem, kterým by bylo nabízeno osobě
nacházející se mimo úzký kruh důvěrných přátel domácnosti.
Nemění se jenom kvalita chování, ale je zde také nárůst „redundance v
chování“ (Beeman 1986: 77) při pohybu od pólu B směrem k pólu A:
gestikulace se stává přehnanou, řeč více distingovanou a opakování předmě67

tu rozhovoru se začne stále častěji opakovat. Větší množství chování je věnováno vytyčování parametrů než plodnému rozvíjení tématu mezi účastníky.
Vyjádření superiority neprobíhá pouze na řečové bázi: níže postavený
účastník z vesnice se uklání, zůstává stát, dokud není vyzván k usednutí
(pokud vůbec), ruce má složené před sebou, zrak upřený na podlahu. Pokud
je mu nabídnut čaj, odmítá ho, nemluví, pokud není vyzván, pokud už mluví,
tak velmi potichu, snaží se mluvit co nejspisovněji, používá fráze, předcházející vlastní téma hovoru a než se obrátí přímo na výše postaveného jedince.
Tím vším vesničan naznačuje, že on sám definuje scénu jako bližší k pólu A.
Kontext je charakterizován nejenom přítomností jedné nebo více uváděných
rysů, ale také faktem, v jakém poměru se vyskytují a zda se neustále opakují
během setkání - zesilování charakteru scény. Podle Beemana se počet jazykových redundancí se zvyšuje přímo geometrickou řadou,popisuje jejich kumulaci při formálních sezeních bývalého královského dvora, když byl přítomen sám šáh – scéna byla tak dotlačena blízko pólu A, že vlastně diskuse neměla žádný obsah, pouze potvrzovala hierarchické postavení přítomných
(Beeman 1986: 77). Není tedy divu, že obsah oficiálních prohlášení z těchto
sezení zněl poněkud dutě. Ten samý průběh mají diskuse v dnešní době, kdy
je na veřejných zasedáních prakticky nemožné dosáhnout nějakého výsledku.
O to více kontrastně působilo zasedání jedné státní společnosti, kterému
jsem byl přítomen. Protože byli přítomní pouze lidé stejného kariérního postavení a zhruba i stejného věku, tak se za jednu hodinu dosáhlo konsenzu
ohledně technického problému a zbytek zasedání probíhal v uvolněné atmosféře otevřené kritiky režimu.
Do důležitého seznamu nelingvistických elementů, které hrají roli
v kontextuálním módu interakce, patří držení těla, vzdálenost účastníků a
orientace na ostatní účastníky. Obecně řečeno, jak se scéna pohybuje od pólu
B k pólu A, držení těla má tendenci stávati se více strnulým, ruce jsou drženy
blízko u těla, váha těla je rozložena na obou chodidlech. Při sezení má jedi68

nec tendenci se hrbit, natažení nohou, pokud se sedí na zemi je možné pouze
pokud se scéna blíží pólu B, jakýkoli projev relaxace je nemístný blíže k pólu
A. Když scéna směřuje k pólu B, stačí pouze pokynout hlavou k nově příchozími do místnosti, ale posunem k pólu se postupně zvyšuje frekvence i
hloubka úklonů, více a více osob se dostává do pozice těch, který se musí postavit v přivítacím aktu a přibývá osob, kterým je nutné se uklonit. Mnoho
příkladů uvádí Beeman ve svém, pro antropologii Íránu naprosto fundamentálním díle, Language, Status, and Power in Iran, kde popisuje své poznatky nasbírané za dlouhodobého terénního výzkumu v Íránu, kam byl pozván jako hostující profesor antropologie na universitu v Šírázu (Beeman
1986: 79-85).
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3. 4 Jazyk ta´ārofu
– sociomorfologický náhled, lexikální substituce

Pro jednotlivce účastnící se interakce je nezbytné, aby byli schopní umístnit
sami sebe a ostatní do relativní hierarchie. To znamená být schopný definovat a redefinovat postavení své i ostatních v průběhu měnící se situace.
Zde se dostává k slovu dovednost jednotlivce, protože existuje riziko špatného zařazení sebe či ostatních v rámci momentální sociální konstelace. Toto se
dá sledovat pomocí socio-morfologie, protože právě tyto změny indikují pohyb jedince v prostoru mezi výše uvedenými póly A a B.

Schopnější účastníci interakce nejsou omezeni na pasivní přijímání „dané“
sociální hierarchické situace. Pomocí víceznačnosti která vzniká při setkáních jsou schopni určit status ostatních participantů. Používáním jazykových forem a adekvátního způsobu chování příslušného k danému statusu,
se jedinec může stát tím, kdo řídí ostatní. Nejen díky relativnímu postavení
v hierarchii, ale také díky společenské etice spojené s hierarchickým postavením. Jeden z hlavních nástrojů pro tyto „hry“ je stylistická variabilita v perské morfologii. Při odkazování k jedinci se používá dvou hlavních stylistických nástrojů, které formují jádro ta´ārofu:

1) alternativa sebeponižování a vyzdvihování ostatních
2) používání jednotného (ty - to, on/ona/ono - ū) či množného čísla (vy šomā, oni – īšān) v obracení se na jednotlivce.

Jazykové obměny umožňující ta´ārof se odrážejí v lexikální substituci ve verbálním i v pronominálním systému. Ve verbálním systému je substituce
umožněna použitím různých složených sloves nebo „slovesných vyjádření“.
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Jelikož má perština dosti omezené množství sloves, vzniklo velké množství
složených sloves a slovesných vyjádření (verbal expresion).
Ve většině případů strukturální schéma substituce obsahuje jednoduché
sloveso perského původu, v alternaci se složeným slovesem, které samo o
sobě obsahuje často element arabského původu a jednoduché pomocné
sloveso původu perského. Tuto konfiguraci si může schématicky představit
jako na obrázku:
arabský element + perské sloveso
povyšující
neutrální

jednoduché sloveso perského původu

sebeponižování
arabský element + perské sloveso

Sebeponižování a vyzdvihování ostatních v perské lexikální substituci

Zde je třeba zdůraznit, že ač se tyto alternativní stylistické formy liší v intenci a konsekvencích, kvůli kterým jsou využívány, jejich „akční reference“
(„action reference“) - možno použít slova „dopad“ - je stejná. Při překládání
z perštiny se teda musí dbát na fakt, že všechny tyto termíny korelují pouze
s jedním českým slovesem. Lexikální substituci ozřejmím na klasickém
příkladu slovasa dādan („dát“):
Dādan je nejvíce neutrální formou pro český ekvivalent „dát“. Jedná se o
sloveso perského původu15. Je používáno v případech, kdy je nepotřebné
15
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Perština byla od arabského vpádu ( r. 651) silně ovlivněna arabštinou , dnešní jazyk obsahuje množství elementů
arabského původu, které již neoddělitelně tvoří moderní standardní perštinu.

nebo nemožné stanovit rozdílný status účastníků, případně ho používají
účastníci vzájemně si rovní. Další alternací tohoto výrazu je forma taqdīm
kardan (taqdīm – nabídka, kardan – dělat), která odkazuje k nižšímu statusu
mluvčího tváři v tvář osobě, kterou oslovuje. Při odkazování k ostatním osobám (přítomným i nepřítomným) se používá lotf kardan (loft – laskavost),
marhāmat kardan (marhāmat – milost, shovívavost) či mohhābat kardan
(mohhābat – dobrodiní, oddanost přátelství). To vše za účelem naznačení vysokého statusu vůči mluvčímu. Všechny tyto formy jsou vyjádření toho samého – slovesa „dát“ v různě situovaných scénách v prostoru sociální komunikace mezi póly A a B. Konotace rozdílného statusu jsou reflektovány v etymologii použitých forem: jedná se o původně arabská slova, jejichž vybrané používání se v minulosti (a to i v době nacionalistické „obrozenecké“ dynastie
Páhlaví) vždy cenilo a jsou považována za vhodná i dnes.16
Dalším příkladem lexikální substituce může být soubor forem vyjadřujících
sloveso „říkat, mluvit“. Od výše uvedeného příkladu se liší tím, že používá
jednoduchého perského slovesa ve formě, která vyzdvihuje jiné osoby než
sebe. Neutrální forma goftan alternuje se sebeponižujícím ´arz kardan (´arz
– žádost) a s vyzdvihujícím farmūdan (rozkazovat, přikazovat, poroučet).
Stejně jako předtím, je činnost vyjádřená všemi těmito formami stále stejná.
Můžeme si to objasnit ukázkou rozhovoru:

A: (…učiní sdělení…)
B: če farmūdīd? („Co jste říkal?“)
A: ´arz kardam ke… („Říkal jsem, že…“)
V obou případech musí být tyto slova překládána jako „říkat“. Neznamená to
16
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Většina Íránců si často už neuvědomuje arabský původ slov, samotní Arabové mnohdy ani tyto slova nerozkódují,
protože se většinou jedná a termíny používané spíše v minulosti, případně ve spojení, které přímo odporuje logice
arabštiny, navíc jsou většinou natolik výslovnostně změněné, že arabský původ není vůbec zřejmý. I přes to, že že
arabská slova stala integrální součástí perštiny, vytvořila královská akademie věd (Farangestán) ve 40. letech
speciální purifikační komisi.

však, že by v naší řeči neexistovala sociolingvistická distinkce, ale není vyjádřeny takto vyhraněným způsobem.
Sloveso farmūdan má dvě funkce - jako stylistická varianta slovesa goftan a
jako pomocné sloveso při vytváření forem sloves, které mají vyvýšit ostatní.
Toto je však omezeno na slovesa, která vyžadují úmyslnou aktivitu (jíst, vidět,
psát…). Většina (složených) sloves, které odkazují k úmyslné aktivitě, jsou
tvořena pomocný slovesem kardan17 (dělat). Pokud jej nahradíme slovesem
farmūdan, tak získáme tvar vyzdvihující: takže sloveso dādan rozebrané
výše, jmá vyzdvihovací, povyšovací formu lotf kardan. Ještě větší sociální
distinkci mluvčí naznačí vytvořením formy lotf farmūdan. Vsebeponižovacích
formách se sloveso farmūdan nesmí vyskytovat.
Farmūdan však nečiní není zaměnitelné za kardan v každém případě,
protože kardan se vyskytuje i v některých slovesech které vyjadřují neúmyslnou činnost. Tento fakt obecné zaměnitelnosti, včetně pár výjimek,
spolu s velkým množstvím sloves užívajících jako pomocné sloveso kardan se
využívá často v humoru. Například, sloveso mordan (zemřít) má zdvořilostní
formu fout kardan (fout – arabský kořen f-w-t - smrt, umírání) nebo také fout
šodan (šodan – stát se, přihodit se). V jedné episodě populárního televizního
pořadu vystupovala postava prostého venkovana, který chtěl slušně vyjádřit
respekt k vdově z města optáním se, před kolika lety její manžel „fout fermūd“ čili doslova „poručil si smrt“ (Beeman 1986: 144). Podobná nešikovná
snaha je pro Íránce objektem vtipů zejména ohledně venkovských příslušníků
jiných etnických skupin, které namají perštiny za mateřský jazyk.
Tři slovesa vyjadřující pohyb – raftan (jít), āmadan (přijít) a būdan (být)
– mají v odkazování k osobám s vyšším statusem postupují přes nejméně tři
úrovně diferenciace (obr 4.). Na první úrovni raftan je nahrazeno formou
17
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Nicméně sloveso dělat je ve většině perských slovnících uvedeno jako kár kardan, doslova „dělat práci“, protože
samotné sloveso kardan se užívá jako hovorový výraz pro souložení s vulgárními konotacemi.

tašrīf bordan (doslova odnést poctu18), āmadan formou tašrīf āvordan (přinést poctu) a būdan formou tašrīf dāštan (mít poctu, mít čest). Na další
úrovni, všechny tři slovesa jsou nahrazena formami hozūr jāftan nebo hozūr
rasāndan (zjevit, objevit (svou) přítomnost, dovést svou přítomnost k dokonalosti) či tašrīf farmā šodan (přibližně „prokázat čest poctěním (dané
situace)svou přítomností“). Forma sarafrāz farmūdan je užívaná v nejvyšší
úrovni (doslova „přikázat, aby se hlava druhého vztyčila“) – etymologicky vysvětleno: přikázat poctu té osobě, u které popisovaná osoba dlí či ke nebo od
koho jde. I přes různorodost, a pro nás jistou nezvyklost, všechny tyto uvedené výrazy znamenají jednoduše „jít“, „přijít“ a „být“.
Podobné spojení forem tří sloves do jedné formy se přihodí i při vyjádření svého ponížení. Jak āmadan tak i raftan jsou nahrazeny pomocí zīārat
kardan nebo (be) xedmat rasīdan (doslova – dostavit se k sloužení, službě).
Būdan je nahrazeno (dar) xedmat būdan (doslova – být k službám / v službách (komu, kde,). Aby se určil větší sociální rozdíl, všechny odkazy k osobní
činnosti (teda faktu, že určitý čin, pohyb, byl iniciován a proveden mluvčím)
jsou zahlazeny používáním forem sarafrāz šodan (doslova – mít přikázáno pozvednout svou hlavu – ve smyslu být poctěn či vyznamenán) a šarafjāb šodan
(doslova – stát se příjemcem ctí).

Ostatní slovesa pohybu, díky nimž jsou akce více explicitní, také spadají
do výše uvedeného vzoru. Tudíž slovesa jako bīrūn raftan (jít dovnitř, vejít) a
xārīdž šodan (odejít, vystoupit) jsou nahrazeny výrazem tašrīf bordan (odnést
poctu) o jinými stylistickými ekvivalenty odkazujícími k vyššímu statusu.
Rasīdan (dozrát, dorazit), tū āmadan nebo āndarūn āmadan (obojí vejít
dovnitř), vāred šodan a vorūd kardan (vejít) je nahrazováno pomocí tašrīf
āvardan (vnést, přinést poctu). Māndan (zůstat), sabr kardan (doslova – dělat
18
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Beeman toto překládá „to take one´s presence“ (Beeman 1986: 145), podle mne se jedná o až příliš střízlivý
překlad, tašrīf je perským ekvivalentem slova čest, hrdost či ozdoba (Steingass 1892: 303). Mansour Shaki
doslova uvádí český výraz „pocta“ (Shaki 1963: 174).

trpělivost, ve smyslu „počkejte/zůstaňte zde), narou (nejítt, neodcházet) a
ostatní výrazy neimplikující pohyb jsou nahrazeny formou tašrīf dāštan (mít,
vlastnit poctu).

sarafraz farmūdan

hozūr yāftan / hozūr rasāndan

tašrīf bordan

raftan

zīārat kardan

tašrīf āvardan

āmadan

(be) xedmat rasīdan

sarafrāz šodan

šerafyāb šodan

Lexikální substituce sloves „jít“, „přijít“ a „být“
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tašrīf dāstan

būdan

(dar) xedmat būdan

Podobné stylistické variace a stejný způsob lexikální variace jsou pozorovány v pronominálním systému, Oddělitelná zájmena nabízejí možnost užívat jednotného i množného čísla ve všech osobách.
Mění neutrální zájmeno man (já). Je nahrazováno slovy typu bande – otrok, čākar – ponížený sluha, nokar – sluha otrok, či dokonce džán-nesār – ten,
který obětuje svoji duši. Při odkazování na osobu, která je přítomná, se používá plurálu druhé osoby šomā měnící se na dženáb-e ´ālī či hazrat-e āĺī (urozenosti, svatosti…). Ostatní uvedené formy: sar kār (hlava práce, vedoucí –
nejčastěji používány ve vztahu k ženám na vedoucích pozicích a policistům19.
Beeman uvádí termíny a´lāhazrat stejně tak jako oljāhazrat (totálně nejvyšší
bytost) se používalo vůči panovnickému páru (Beeman 1986:147). Několik
zvláštních termínů se užívalo pro nejrůznější členy královské rodiny, například vālā hazrat pro syny a bratry panovníka a sar kār´olie pro matku
bývalé šāhbanū. Místo zájmena v třetí osobě se raději volily vznešené termíny a oslovení, stejně jako v druhé osobě, kdy nejpříhodnější bylo oslovit šáha
a´lāhazrat (Beeman 1986: 147). Dnes se podobné termíny používají v oficiální mluvě a v médiích, pokud se referuje o postavách ší'itské hagiografie, a
o vysoce postavených duchovních spojených s tzv. islámskou revolucí z roku
1979. V každodenním styku se na oficiálních místech profereje rovnostářství.
Oslovování termínem barādar (bratr) nebo xwāhar (sestra) se stalo symbolem
života v postrevolučním Íránu, nicméně i přesto zůstali zachovány výše uvedené stylistické varianty v každodenním íránském životě. V referenci o třetí
osobě se často místo označení ū či īšān používá fráze bande-je xodā (služebník boží), zkráceně bande.

19
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V poslední době došlo k zvýšení počtu žen ve vedoucích funkcích, výraz sar kār však považují za ponižující,
preferuje se teda korektní oslovení pomocí titulů či honorifikací, užívaných předtím pouze ve vztahu k mužům.
Vůči policistům se toto užívá z důvodu nízkého statutu policisty v sociálním žebříčku, nicméně k jeho vysokému
postavení v době služby, kdy je to on, kdo určuje směr dění – Íránci dávají na jevu respekt vzhledem k jeho
statusu, i když je pravděpodobně sociálně níže než oni samotní.

Indikátor statusu – jednotné a množné číslo.
V perštině se užívá distinkce mezi jednotným a množným číslem k určení mnoha interpersonálních vztahů. Jako základní referenční zájmeno so
užívá šomā. To znamená, že jej mluvčí užívá v případě nedostatku informací
o statusu dalších participantů v řečové situaci (např. v telefonickém hovoru s
neznámou osobou). V literatuře popisující užití šomā (vy) a ū (ty) z 40. - 80.
let 20. století je patrný rozdíl s aktuální situací (Beeman 1986; Osvald 1972).
Zatím co v popisovaném období, zejména blíže k dnešku, převažovalo užívaní
šomā, nyní je je toto zájmeno vytlačováno masovým užíváním zájemena to. A
to i v situacích, ve kterých by to ještě před deseti – patnácti lety bylo nemyslitelné (např. děti -> rodiče, manželé navzájem etc.). Tento trend se čím
dál více rozšiřuje i mezi tradičnější společenskou vrstvu, do ostatních měst a
na venkov hlavně díky televiznímu vysílání, kde je ve většině pořadů (seriály,
filmu) brán jako norma.
Použití formy šomā či to samo o sobě nestačí k vytvoření potřebné diferenciace mizí účastníky hovoru. Použitím to se neurčuje nižší status, asymetrii ustanovuje až odpověď protějšku řečové situace: pokud odpoví užitím
šomā, přímá svůj nižší status. Použití ukazovacího zájmena to neznamená
automaticky, že se uživatel cítí nadřazený nad druhým participantem. Použití
recipročního to indikuje samīmīat. V perštině se rozdíl mezi jednotným a
množným číslem projevuje také na slovesných koncovkách – použití ukazovacího zájmena není nutné.

(to) neveštī

(ty) jsi napsal

(šomā) neveštīd

(vy) jste napsali

Někteří autoři operují s termínem střední či transitivní forma. Jedná se
případy, kdy se použije místo gramaticky správné koncovky koncovka s náde77

chem hovorovosti a neformálnosti. Podle Beemana se toto týká formy (šomā)
neveštīn (Beemna 1986:148) – na základě jeho výzkumu v jižním Íránu, ale
užití této formy podle mého výzkumu není v dnešní době ničím vyjímečným
ani v urbánní (teheránské) perštině. Dá se říci, že i v situacích blízkých pólu
bīrūn se užívá velmi často, a nahradila v běžném styku koncovku -īd. Například často tak oslovují prodavači své zákazníky. Větší nádech neformálnosti, relaxovanosti má koncovka (šomā) neveští. K tomuto poznatku dochází jak John Perry (1992), a i já potvrzuji na základě svého výzkumu. Existují i jiné varianty neformální koncovky, například če (šomā) mīkhaj' právě
mezi prodavačem a klientem. Použití formálního -īd se situace kriticky blíží
pólu bīrūn. Užívání -īn a -ī nenese vždy asymetrickou distinkci: jedná se
většinou o záležitost výběru komunikačního charakteru jednotlivce. Nicméně
pokud někdo v hovoru je adresován pomocí -īn a odpovídá s referencí -ī, tak
je to znakem asymetrického vztahu.
Protože ukazovací zájmeno šomā většinou oslovuje jednu osobu, vznikla
v urbánní perštině forma „pravého“ množného čísla šomāhā (přípona hā
indikuje množná číslo). Využívá se i přesného výčtu oslovovaných osob –
šomā seta (3), šomā čahārta (4). Případně se pomocí gestiky určí osoba v
skupině, které je ukazovací zájmeno určeno.
Distinkce mezi jednotným a množným číslem se používá i v třetí osobě.
Třetí osoba jednotného čísla ū je v řečové situaci, kdy se o referované osobě
chce mluvčí vyjádřit tak, aby byl znát respekt a poukázat na její status,
nahrazuje množným číslem īšān. Stejně jako u dříve popisovaných elementů,
je tato varianta na ústupu a čím dál více se v běžné řeči používá jednotné
číslo ū. Forma īšān se používá skoro výhradně pro třetí osobu jednotného
čísla, pro třetí osobu množného čísla je vyhrazená forma ānhā.
Pouhé užití formy īšān nestačí k dokonalému vyjádření respektu. K
tomu se užívá lexikální substituce zároveň s honorifiky a jejich rozšiřováním.
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Jako příklad nám může posloužit slovese (on)odešel - (ū) raft:
dženāb-e āqā tašrīf bordand
āqā-ye raftand, tašrīf bordand
īšān tašrīf bordand
īšān raftand
ū raft

Je nutné si zopakovat, že vnímání statusu je relativní. Je možné vytvořit
vytvořit souhrn všech variant, které můžou nastat při interakci tří osob.
Jedná se o matici zaměřenou na jednotlivce, který referuje o třetím
participantu v hovoru s druhým. Jak osoba oslovovaná, tak osoba referovaná
může mít pocit rovného vztahu (=), vyššího statusu (+) nebo nižšího statusu
(-) s mluvčím. Použití distinktivní reference ū/īšān svou funkcí ovlivňuje
celkovou konfiguraci sociálního aktu. Může se stát že jak adresát, tak osoba,
o které se referuje, jsou považovány za nositele vyššího (+ +), či nižšího
statusu (- -).

Variace v zájmenné referenci třetí osoby
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o. adresovaná

o. referovaná

použítá forma

a

=

=

ū, īšān

b

-

=

ū, īšān

c

+

=

ū, īšān

d

=

-

ū

e

=

+

ū, īšān

f

+

+

īšān

g

+

++

īšān

h

++

+

ū

i

-

-

ū

j

-

--

ū

k

--

+

īšān

l

-

+

īšān

-

ū

m
+
(podle Beeman 1986:150)

Pokud jsou statusy vyrovnané nastupuje strategie samīmīat, předtím se určí,
jaké forma referenčního zájmena třetí osoby se bude užívat.
Stejně jako v případě druhé osoby, i v třetí osobě je distinkce ū/īšān
realizována pomocí alternace slovesných koncovek.
( ū) xord

(on) jedl

(īšān)

(oni)
jedli

xordan

Ukazovací zájmeno první osoby množného čísla mā se používá jako
alternativní způsob sebeponižování, sebesnižování – zvyšuje status jak
adresované, tak referované osoby. Děje se tak jak v případech přímluvy za
třetí osobu či skupinu, kde mluvčí nechce budit dojem snahy o vděk toho, za
koho se přimlouvá či nechce budit dojem možného zisku z této přímluvy pro
sebe. Použití první osoby množného čísla se opět v slovesných koncovkách.

Be āqā-ye mohandes Īmānī zang
zadīn?

Zavolali jste panu inženýru Īmānīmu?

Xedmat-e īšūn rasīdīm.

Navštívil jsme ho. (dosl. Dorazili jsme
k jeho službám)

Oproti jiným způsobům, jak vyjádřit respekt – např. používání termínů
bande (otrok), místo jednotného čísla ukazovacího zájmena první osoby man,
je použití mā spíše způsobem ja ukázat svoji skromnost, ale neponížit se.
Proto se tato substituce používá zejména mezi vzdělanou vyšší a střední
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třídou.
Ta'ārof
Jak už bylo zmíněno výše, nejčastější strategií kulturní etiky pro
íránské řečové situace je sebeponižování sebe sama a povyšování adresované
osoby. Díky stylistickýcm variacím ta'ārofu je možné pro oba participanty
deklarovat nižší postavení. Děje se tak pomocí užití „dvoudimenzionální“
lexikální substituce – jedna dimense je určená k referenci o sobě samém,
druhá k referenci o ostatních. Pokud této strategie užijí oba účastníci řečové
situace, ve výsledku jsou jejich statusy rovné.
Při bližším pohledu na slovesa, které jsou nejvíce zapojena do procesu
stylistických variací pomocí lexikální substituce za účelem diferenciace
statusu, zjistíme, že se jedná o velmi malou skupinu sloves. Právě tato
lexikální substituce tvoří základní stavební kámen k tomu, co nazýváme ta
´ārof. Běžně aktivity jako odcházení, přicházení, setrvávání jsou přesně
odlišovány. Nicméně v perštině, kdy během sociální interakce musí jedinec
být zaměřen na vytváření a udržování relativního statusu – aktivita je
naznačena, ale ještě důležitější je vyjádřit a zdůraznit důležitost osoby, která
danou aktivitu vykonává. Jak šáh, tak nyní vysocí představitelé režimu
„nechodí“ někam, ale „udělují poctu lidu svou přítomností“ (pouze svou
existencí).
Z toho vyplývá, že popis pohybů a aktivit osob musí vždy obsahovat
osobní pohled na danou událost. Do popisu musí mluvčí vložit všechny
kulturně relevantní informace potřebné v dosažení adekvátnosti a vhodnosti
promluvy. Přesně dle maximy z devatenáctého století: „Women glow, men
perspire, horses sweat“ (Beeman 1986:242).
Témata obsahující interaktivní činnost – vyměňování věcí či zboží a slov
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– indikovaná slovesy jako „dávat“ nebo „mluvit“ jsou pro íránské společenské
vztahy ústřední. Tím pádem musí existovat dvě vyjadřovací oblasti, ve
kterých je obzvláště důležité být schopný zdůraznit a umocnit vnímání
statusu ostatních účastníků. Všechny slovesné formy, které vystupují v
procesu lexikální substituce jdou odvozené z pojmů, které jsou spojeny s
společenskými rozdíly v íránské kulturní tradici. Klasicky se uvádí sloveso
goftan (mluvit, říkat): jeho sebesnižovací varianta je odvozena od ponížené
prosby, jeho povyšující varianta je odvozená od přikazování.

farmūdan
goftan

refrence od druhých,
povyšování

'arz kardan
reference o sobě samém, sebesnižování
Bohužel je velmi těžké, ba skoro nemožné, vytvořit přesný slovník ta
´ārofu, který by obsahoval exaktní funkce substituovaných pojmů. Hlavním
důvodem je relativnost a flexibilita, se kterými se tyto pojmy používají a které
můžou mít v rozdílných řečových situacích různý význam. Ke skutečnému
pochopení a překladu jazyka ta´ārofu je nutné odpoutat se od původních
významů používaných slov. Pro účasníky je důležité, že slovesné vyjádření
určuje status, podle toho se vyvíjí proces stylistické substituce a jsou schopní
vybírat způsob hovoru, který je kulturně efektivní. Tím pádem mohou
predikovat, jakým způsobem se bude ubírat nejen daná řečová situace, ale i
případná blízká budoucnost plynoucí z navázeného kontaktu a rozvržení
statusů. Všechny proměnné, které vedou k výše popsaným nastavení scény
nazvýváme souhrnným termínem ta´ārof.
I když není možné vytvořit slovník pojmů v ta´ārofu, je možné popsat
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logiku daného jevu a jeho efekt na perskou morfologii. Dá se to demonstrovat
na systému perského předložkového systému:
Směr k osobě či věci se dá určit pomocí mnoha předložek: be (k), be
sū-je (ve směru, směrem), dar (do), džamb ((směřovat) vedle, u), pīš (k,
blízko u) – používá se zejména u lidí. Aby se zvýšil status druhé strany,
používá se „falešných předložek“ (Beeman 1986:154; Osvald 1972, 1973;
Shaki 1963). Pomocí nich se naznačuje vyšší status druhé strany, často se
vypouští skutečná předložka. standardním příkladem je nahrazení zmíněných
předložek slovem, které svou funkcí umožní žádanou akci – v tomto případě
xedmat-e (sloužit komu, být k službám):

Kodžā būdīn?
Kde jste byl?
Pīš-e āqā-ye Dāstānī....
S panem Dāstānīm...

X

Kodžā būdīn?
Kde jste byl?
Xedmat-e āqā-ye Dāstānī...
S panem Dāstānīm... (dosl. k službám
panu Dāstānīmu...

Podobně se úžívá i fráze dar hozūr (v přítomnosti koho). Výhodou použití
těchto předložkových frází je možnost povýšit status třetí osoby, ale nesnížit
svůj.

Edžāze bedīd inrā taqdīm konam xedmat-e dženāb-e 'ālī.
Dovolte mi tímto posloužit jeho vznešené excelenci
X
Ūno dādam xedmat-e jenāb-e modīr.
dal jsem to k službám jeho exelenci řediteli.
Zde je dána přednost před sebesnižujícím taqdīm kardam neutrální variantě
dādan. Ale vyjádření statusu ředitele zůstala zachována, pokud by zůstalo
honorifikum 'ālī i v druhé větě, efekt ponížení by byl znatelný. Stejný princi
se dá použít i v směru od osoby, pomocí předložkové fráze az xedmat-e, az
hozūr.
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Od paradigmatu lexikální substituce, rozebírané výše, se distinkce
jednotného a množného čísla liší tím, že nemá sebeponižovací variantu.
Jediný způsob, jak pomocí této distinkce vyjádřit svůj nižší status je aplikace
asymetrického vzorce referencí. K dosažení od začátku jasného sebesnížení
se zájmeno ukazovací první osoby jednotného čísla nahrazuje použitím
termínů jako jsou otrok, sluha - bande, noukar, gholām, sloužící – čāker apod.
Pokud je použita kombinace této lexikální substituce a zároveň vhodné užití
zájmen, dosáhneme struktury, ve které se dá jasně a bezpečně orientovat a
určovat hierarchiální status v každém jednotlivém okamžiku a v jakékoli
situaci. Kombinace lexikální substituce a distinkce za pomocí použití
distinkce jednotného a množného čísla se dají shrnout v tabulce ukazující
množství variací, s nimiž se musí perský mluvčí vypořádat a využít pro svou
komunikační strategii. Tabulku jsem vypracoval podle Beemana (ibid
1986:156) s tím, že se v některých variantách s původní verzí rozcházím na
základě mého výzkumu.

sociolingvistický proces – varianty
sebesnižován povyšování
í
druhých
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oslovování
druhé strany
v množném
čísle

být
oslovován
druhou
stranou v
množném
čísle

interpretace vnímání
statusu

a

+

+

+

+

vzájemná úcta či vájemné
poklonkování

b

+

+

+

-

mluvčí má podle ostatních
velmi nízký status

c

+

+

-

+

nemožné či záměrně
žertovné

d

+

-

+

+

mluvčí umožňuje druhé
straně zaujmout stejný či
nižší status

e

-

+

+

+

vzájemný respekt

f

+

+

-

+

nemožné či záměrně
žertovné

g

+

-

-

+

neobvyklé; v případech

jednání v prospěch třetí
strany, která není v
interkaci zapojena
h

-

-

+

+

vzájemný respekt

ch

-

+

+

-

nedobrovolně vnucený
nižší status druhou stranou

i

-

+

-

+

nemožné či záměrně
žertovné

j

+

-

+

-

mluvčí se sám určuje coby
podřízený, ale nemá v
plánu prokazovat ostatním
služby

k

+

-

-

-

neobvyklé, mluvčí se snaží
zřejmě získat sympatie, či
žádá o službu; neobratné

l

-

-

-

+

mluvčí se staví nadřazený
ostatním účastníkům

m

-

-

+

-

mluvčí je zatlačen druhou
stranou do podřízené
pozice; snaha ustát situaci
a případně ji změnit

n

-

-

+

-

nemožné či záměrně
žertovné

o

-

-

-

-

blízký vztah - samīmīat

Z tabulky je zřejmé, že sebeponižující a povyšující distinkce v lexikální
substituci zastává svou funkci jak v kombinaci s distinkcí jednotného a
množného čísla, tak i sama. Různé permutace a kombinace obou funkcí jsou
vnímány velmi rozdílně a mnohdy je jejich interpretace složitá. Pro porovnání
si můžeme vzít situaci variantu a., která je jasná a variantu j., která se zdá
být složitější: jedna strana používá sebesnižovací techniku a přijímá
ukazovací zájmena druhé osoby v jednotném čísle, nicméně i přes to, že se
obrací na druhou stranu pomocí ukazovacího zájmena množného čísla,
nehodlá naplňovat jeho požadavky (a z toho plynoucí poskytnutí svých
služeba závazků) vůči protějšku. To naznačuje nepoužitím povyšovací
techniky.
Uvedená tabulka zcela jistě nepokrývá všechny proměnné a nepodává
konečné vysvětlení sociolingivstický vzorců. Jsou z ní ale dobře zřejmé
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variace sociální interpretace, které jsou schopní účastníci interakce schopni
použít v průběhu interakce díky čtyřem stylistických proměnných. Některé
interpretace jsou označené nemožné, protože stylistický nenaplňují funkci
povyšování druhé osoby a jsou stylisticky vadné. Ale i tak se dají zaznamenat
v běžné mluvě, většinou na úrovni uvolněných vztahů mezi přáteli, v rámci
humorné slovní výměny – dženāb-e to apod.
V každodenním životě mluvčí modifikují a přizpůsobují si způsob
reference. Děje se to zejména pokud mluvčí je zvyklý informovat ostatní o
osobě výše postavené a sám s ní jednat. Fluktuace referovaného statusu
záleží na scéně, kdy je řečový akt uskutečňován – pokud se blíží pólu
andarūn, reference pomocí stylistických proměnných není tak statutárně
distinktivní. Kdyby byl idem mluvčí, který by nebyl rutinně zvyklý dostávat se
do kontaktu a referovat o tak vysoko postavené osobě, použil by mnohem
důraznějších lingivistických nástrojů pro ustanovení distinkce. Takto je
sdělení relaxované, zbavené dekorativní pompéznosti a dostatečně uctivé k
referované osobě, která není přítomna. Podrobě se těmito referencemi
zabývá Beeman (ibid. 1986:159-163).
Jak bylo zmíněno výše, nadřazený-podřízený vztah může být realizován
pomocí non-recipročního zájmena v jednotném čísle. Stějne tak se dají použít
i verbální formy, ale jejich počet je mnohem menší, než nabízí jazyk ta´ārofu.
K tomu je využíván přímí rozkazovací způsob, který v případech silného
zdůraznění povinností podřízeného k nadřízenému, kdy se lexikálně
substituuje sloveso: místo přikazovacího způsobu od slovesa dādan – bede, se
použije forma bez vynechání předpony be- a nahradí se slovesem radan
(vzdát se něčeho) – rad kon! Nejlépe viditelné to je na klasickém příkladu
příkazu betamargh!, který se používá coby silnější forma rozkazu bešin!
(sedni si!). Jeho původní význam je většině Íránců neznámý, nicméně jaho
etymologický arabský původ ilustruje superioritu-submisivitu velmi dobře –
původní význam je „válej se a svíjej v prachu“.
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Samīmīat
Rozpoznat samīmīat není otázkou analýzy jediného řečového aktu.
Tento vzorec můžeme bezpečně určit teprve po vyhodnocení distribuce
lexikální substituce jak v kontextu pólu A, tak v kontextu pólu B. Samīmīat
obsahuje v oblasti blízké pólu A reciproční styl zahrnující lexikální substituci
známou s konceptu ta´ārof, v oblasti blízké pólu B opět reciproční symetrické
využívání povýšené-ponížené strategie distinkce. Jedná se o nástroj dříve
zmiňované strategie pārtībāzī, které je opozicí k strategii ta´ārof – jedná se o
popření statutárních rozdílů. Podmínkou pro dosažení tohoto stavu
komunikace je nutné blízké přátelství a těsné vztahy účastníků tohoto
konceptu.
Prostředí napomáhající a následně udržující samīmīat je privátní
prostředí, které může být určitým způsobem formalizováno, jako například
doure, či neformální – hlouček obchodníků před svými krámky na bazaru,
skupina studentů na dvoře university, skupina vysokohorských turistů, jak
žen, tak mužů na výstupu a podobně. V městském prostředí se samīmīat
uskutečňuje často pomocí četných, předem neohlášených návštěv jakoukoli
denní či noční dobu. V situacích definovaných jako bīrūn má samīmīat roli
nástroje společné podpory o ochrany v nepřátelském vnějším světě.
Pro obě strany zúčastněné je právě samīmīat důkazem přetrvávajícího
přátelství a úzkých vztahů a zárukou podpory v pārtībāzī. A naopak ukončení
reciprocity a nulová reakce na signály mezi stranami jsou známkou ukončení
přátelského vztahu, které nepotřebuje bližší vysvětlení.
V samīmīat se uplatňují dvě sady forem, v závislosti na tom, kde v
jakém prostředí se řečová situace odehrává. První sada, nazvěme ji sadou
andarūn je založena na recipročním vynechávání distinktivních slovesných a
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zájmenných forem. V praxi to znamená užití přímých žádostí místo složitých
zdvořilostních opisů a v oslovování převažuje ukazovací zájmeno druhé osoby
v jednotném čísle, i ve formě slovesných koncovek. Samīmīat se může
prohloubit natolik, že se mluvčí můžou začít oslovat výrazy, které by byly
jinak považovány za hrubě urážlivé. Za všechny si v užším výběru uveďme
(ej) ālargh (osle), mādar-gabe (zkurvysynu – dosl. (máš) hanebnou matku),
kos-keš (pasáku – dosl. tahači kund), pedar-sag (čubčí synu – dosl. synu psa),
koshol (sráči) etc. Obecně raději nepoužívají přímé sexuální narážky, jako
například kun-de (teplouši (pasivní) – dosl. nabízeči prdele) a pod., i když i
tyto nadávky můžou signalizovat samīmīat. Většinou informátoři odmítají
použití těchto slov, připisují je pouze někomu „velmi nevychovanému“, ale z
terénního výzkumu se dá odvodit, že tyto termíny jsou používány docela
často (i samotnými informátory, kteří si to předtím nepřiznali). Tyto nadávky
jsou brány jako vtipné osvěžení vůči strnulému světu bīrūn a je často velmi
znatelné, jak si je mluvčí velmi často doslova vychutnávají.
Vzhledem k prostředí vypjatého bigotismu, který převládá nyní v Íránu
v situacích bīrūn, je u některých sociálních skupin patrná snaha v prostředí
samīmīat tento přetlak ventilovat, většinou pomocí pozměněných
muslimských pozdravů či narážek na aktuální politickou situaci.
V prostředí samīmīat je ideálně jedinec povinen posloužit vším, co jeho
protějšek potřebuje – žádná věc není dostatečně cenná jako vztah, který tím
může posílit. I když se přitom užívá slovesných forem, které jsme si
představili dříve jako nástroje distinkce nadřazenosti a podřazenosti, není
jejich cílem ponížit či vyvíšit svůj protějšek, ale navodit atmosféru přímosti.
Plnění příkazů není službou vůči výše postavené osobě, ale osobní reciproční
povinností. Již zmíněné návštěvy se nepovažují za ziārat (pouť) za účelem
udržení všech náležitostí ta´ārofu, ale spíše za sar zadan (dosl. trefit
(klepnou) někoho do hlavy), což se dá přeložit českým ekvivalentem zaskočit
(si) k někomu. Také se zde ke slovu dostávají citoslovce, kdy se jejich pomocí
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vyjadřuje potěšení (bah bah), či nelibost (ey bābā, ej vaj). Když se se situace
v prostředí, ve kterém probíhá řečový akt dostane k pólu bīrūn, tak je občas
velmi těžké rozeznat, zda se jedná o ta´ārof, zejména z důvodu vzájemné
podpory a snahy dosáhnout pro svůj protějšek v samīmīat co nejlepší
postavení a výhody. Je velmi zajímavé sledovat, tak se rychle situace
přepóluje z B na A, kdy komunikují členové samīmīat ještě před příchodem
třetí strany a ta se dostaví na scénu. Potom nastupuje ta´ārof, nicméně
bokem se členové samīmīat dohadují obvyklým způsobem, čímž si mimo jiné
utvrzují svoje spojenectví vůči třetí straně – a tím také utvrzuje stabilitu
skupin jako jsou doure a pārtībāzī.
Zerangī
Jak už bylo zmíněno výše, nedá se vyčlenit specifická sada lexikálních
forem, která by byla spojená pouze se strategií zerangī. Naopak, všechny
lexikální a morfologické proměnné zmíněné v této práci napomáhají „šikovné
přetvářce“ (clever dissimulator) – často hraničící i pro Íránce samotné s
bezcharakterním pokrytectvím, uplaťnované v mezilidských vztazích. Na
rozdíl od orientálních jazyků perština nemá rigidní kategorie, kterým
podléhají všichni jednotlivci. Ta´ārof poskytuje mluvčímu prostředky k
označení a stanovení statusu svého i statusu druhé osoby, to vše v závislosti
na jeho rozhodnutí a na okolnostech (cf. Okada 1977; Poser 1990, 2005).
Tato nejednoznačnost může být využita zerangī osobou k tomu, aby se
ovládla situaci a nadále ji řídila k svému prospěchu.
Koncept ta´ārof se využívá recipročně mezi stranami a zároveň
umožňuje dvojí přístup k určování vlastního statusu a statusu ostatních.
Zerangī se snaží vytěžit z této strategie co nejvíce pro vlastní potřebu.
Ovšem tato strategie funguje jen pokud ji realizuje osoba chytrá natolik, že je
schopná „zahrát“ vše tak, aby nikdo neměl žádné pochybnosti. Často se
stává, že strategii zerangī chce využít osoba méně nadaná, místo zisku se
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však stává sama obětí druhé strany, která využívá její nešikovnosti proti ní.
Zerangī nemá pouze negativní konotace, každý alepoň trochu schopný
mluvčí tuto strategii využívá alespoň občas. Sám jsem se stal účastníkem
takových situací, kdy jsem byl mluvčím vyzdvihován naprosto
neopodstatněně a bylo kolem mé osoby vytvářené až vznešené legenda, jen z
toho důvodu, aby se mi dostalo od druhé strany všeho, co požaduji. I když
byla druhá strana adresována uctivě, reference o mé osobě byly nastaveny
ještě uctivěji, aby bylo jasné, kdo je staturárně na vrcholu této situace.
Podobně zatímco se sloužící – čajīčī – obvykle oslovují a je o nich referováno
v jednotném čísle, může se toto oslovování změnit. Děje se tak například,
pokud se za sloužícím přijde podívat někdo z jeho rodiny. Ten je potom
vděčný, že i přes své zaměstnání posluhy získává u rodiny respekt, a naopak
hierarchicky výše postavený mluvčí si může být jistý jeho loajálností.
Zerangī se používá také v situacích, kdy činnost určité osoby může
narazit na kulturní bariéru ve společnosti. Za příklad může sloužit paní, která
uklízí v prostorách českého zastupitelství v Teheránu a také v rezidencích
diplomatů. Vzhledem k tomu, že uklízecí a posluhovací práce jsou v Íránu
převážně vyhrazeny mužům, tak by únik této informace mimo zdi ambasády
mohl způsoby zahanbení celé rodiny. Tato práce je totiž považována za
natolik ponižující pro ženu, že by – podle vlastních slov – se její manžel raději
prodával za peníze v Qazvínu.20Proto její manžel ani neví, co paní dělá, pokud
zavolá na ZÚ, tak všichni zaměstnanci jsou srozuměni s tím, že jí o ní referují
v honorifikách a vytrvale manželovi i jiným dotazujícím tvrdí, že pracuje v
kanceláři jako administrativní síla. Díky tomu mají čeští zaměstnanci ZÚ
zajištěný kvalitní servis a paní dostatečný příjem.
Strategii zerangī často praktikují i děti a mládež vůči svým rodičům: v
sociální vrstvě, kde jsem se převážně pohyboval, přes 70% používalo v
20
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Qazvín je v urbánních legendách označován za homosexuální město. Jeden z nejstarších vtipů, které kolují mezi
Íránci dokazuje, že se tato pověst tohoto města drží již staletí: Kdo je nejodvážnější muž v Persii? Emám páteční
modlitby v Qazvínu.

oslovování rodičů druhé osoby jednostného čísla. Druhou osobu množné čísla
použili v případě emočního rozrušení (velká radost nebo velké sklamání), a
nebo v případě probírané strategie, kdy plurál byl nástrojem k dosažení
určitých výhod či darů ze strany rodičů. Je však nutné dodat, že obecně
problematiku oslovování rodičů ovlivňuje mnohem více důležitých fatorů –
ekonomické, kulturní, náboženské, věkový rozdíl mezi rodiči, vzdělání etc.
Obecně se strategie zerangī a osoby, které ji provozují, nepovažuje za
něco nepřípustného. Nicméně v urbánní společnosti, kdy se mění scéna
oproti venkovskému prostředí, je postupem času tento způsob dosahování
svých zájmů čím dál více považován za neslušný. Ale nedá se říci, že úplně:
pokud sám informátor využívá této strategie, případně čerpá z ní výhody, tak
se nejedná o nic špatného a vždy se najde cesta, jak své chování vysvětlit v
tom nejlepším světle. S infromátory, se kterými jsem měl bližší, úpřimější
vztahy jsem se nejednou dostal do situace, která bya definovaná jasně jako
clever dissimulator a v osobních rozhovorech cítili radost a uspokojení z
potenciálu využívat tuto taktiku. Do hloubky se zabývala studiem této
strategie za svého teheránského pobytu Cahtarine Bateson. Nelibost se
projevuje aktem, který se v perštině nazývá gahr būdan. Znamená de facto
vytlačení takovéto osoby z svého okruhu samīmīat do veřejného bīrūn
prostoru (Bateson et al. 1977).

Tento oddíl se zabýval morfologickými změnami a jejich použitím v sociální
interakci. Mou snahou bylo ukázat repertorár variací, které jsou mluvčím
perštiny k dispozici pro použití v komplexních sociálních vzorcích, které jsem
vykreslil v předchozích oddílech. Všechny tyto morfologické proměnné
fungují souběžně fonologickými stylistickými variacemi, které jsem popsal v
předcházejícím oddílu. Dále se pokusím demonstrovat, jak všechny tyto
variace, nástroje a strategie fungují v řečových situacích, ve kterých se
komunikuje sociálně-kulturní skutečnost mezi zúčastněnými participanty.
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3. 5 SOCIO-SYNTAX - užití stylistických variací
I když jazyk odráží realitu, nedá se tvrdit, že pouze reflektuje na
podmínky a události ohledně jazykové interakce. Naopak, zdá se, že řeč vždy
ovlivňuje definici kontextu ve kterém se vyskytuje, minimálně alespoň
udržuje kontext na té úrovni, na které se nachází. (cf. Beeman 1986;
Friedrich 1979). Ten, kdo se pustí do zkoumání jazyka, se musí zaměřit na
jeho celkovou strukturu a systém ve všech možných kontextech. Účelové
užití jazyka se potom projevuje coby funkce konfigurace celého systému.
Cílem této práce není jen výčet stylistických variací v perštině, ale
zdůraznění faktu, že popis jazyka a jeho stylů musí zajít ještě dále. Nejlepší
příklad nabízí perština v užití nástroje sociální manipulace, ale dá se
demonstrovat i na sarkasmu, humoru, vypravěčských technikách, oficiálních
projevech etc. Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, velkou část této
verbální aktivity obstarává lexikální substituce. Na pár příkladech si
ukážeme jak stylistické variace fungují a jaké je pozadí jejich použití.
V průběhu této práce jsme se zaobírali tématy vhodnosti a efektivity. Ty
jsme označili za nejdůležitější schopnosti mluvčího: vhodnost – schopnost
užít jazyk dle sociálního očekávání, efektivita – schopnost odpoutat se od
sociálních očekávání a ve svůj prospěch změnit definici elementů kontextu
tak, že účastníci budou mít sami pocit, že se jejich vlastní očekávání naplňují.
Jedině ten jedinec, který ovládá oba zmíněné nástroje, se dá považovat za
schopného a úspěšného mluvčího perského jazyka a má možnost dosáhnout v
íránském kontextu svých cílů. Nicméně toho se nedá dosáhnout bez zřetele
na následující faktory, které se dají rozdělit na (1) vlastní intence jedince –
snaha dobře zapůsobit, snaha dosáhnout rychle svého cíle; (2) způsob jak
bude projev mluvčího interpretován okolím (způsob, rychlost, hlasitost mluvy,
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etc.); (3) faktory prostředí, které můžou ovlivnit způsob percepce projevu
(teplota, vlhkost vzduchu, přítomnost hlučných dětí, hluk z ulice etc.). Ne
každý mluvčí je schopný dosáhnou za jakékoli situace stoprocentního
úspěchu (dosažení svých cílů dle svých představ) a často je kromě vrozeného
talentu nutná zkušenost. Zde bych rád podotkl, že ne všichni mluvčí mají za
cíl pouze svůj zisk – velká část mluvčích, zejména méně zkušených, je ráda za
fakt, že se jejich projev nezvrtl na naprostou katastrofu a situaci alespoň
uspokojivě ustáli. Běžný mluvčí se drží pravidla neurazit, pokud nechci
urážet, nehádat se, pokud se nechci hádat a nevypadat směšně, pokud to
není záměrem (Beeman 1986:171).
Abychom pochopili strukturální principy nad morfologickou úrovní,
musíme se odpoutat od omezené syntaktické a stylistické diskuze, která
určuje postavení slovních druhů ve větě a které jsou symptomatické pro
většinu učebnic perského jazyka. Tedy, v případě, že tam vůbec jsou
obsaženy(sf. Samareh 1998). Nás zajímá v této práci jak tyto elementy jsou
chápány a jaký smysl je jim připisován v řečové interakci. Socio-syntaxí
chápeme operační funkce íránské interakce v kontstrukci konverzačních
struktur (Geertz 1986:172). Tato problematika komunikace se většině
publikací na dané téma vyhýbá (cf. Jakobson 1960 – kap. 2; Geertz 1960;
Bernstein 1972; z učebnic Moshiri 1982, Osvald 1978; Samareh 1998) . A to i
přes to, že jejím popisem a pochopením dostaneme do rukou nástroj, který
může sloužit jak pro další výzkum, tak pro skutečnou výuku a pochopení
jazyka a kultury, ve kterém se používá. Nejedná se pouze o správné
dosazování elementů do jazykového kódu, ale o kulturní definování událostí.
K pochopení situace je nutné ovládat jak jazykovou, tak kulturní složku, a to
platí jak pro rozené mluvčí perštiny, tak i cizince s aspirací na ovládnutí
perštiny.
Další oblastí socio-syntaxe komunikace jsou vzorce konfigurací. Těmi
jsme se v této práce zabývali také, zejména v přiblížení íránského historicko93

sociálního kontextu v prvém oddílu práce. Nyní se k této problematice
vrátíme a podíváme se na ní z více analytického úhlu. De facto se jedná o
shodu s termínem Goffmanovým termínem „keyings“ (1974), či
Batestonovým konceptem „play“. Konfigurace vzorců můžou být nahlíženy
jako kongruentí strukturování elementů komunikace, které se účastníkům
jeví jako celková událost. Beeman v jedné větě shrnuje: The configuration ...
can be seen as a systemic gestalt where the combination of all elements
forms a framework governing the interpretation of indiviual elements
occurring within that framework (1986:172, zdůraznění v původním textu).
Zatímco zástupci tradičního přístupu (Jakobson, Hymes) zdůrazňují rozložení
komunikační události na subkomponenty, gestalt přístup zdůrazňuje
pochopení charakteru interakce pomocí porozumění propojenosti všech
komunikačních funkcí, vytvářejících jedinečnou kombinaci. To znamená, že
na rozdíl od klasického přístupu se můžeme zabývat i situacemi, které byly
předtím obtížně definovatelné. Jedné se o například o humorné situace – a
proč jsou považovány za humorné, o zahanbující situace – a proč jsou
považovány za zahanbující, o nepochopení – z čeho vzniklo a co ho udržuje a
prohlubuje, urážky – proč jsou takto vyhodnoceny, mezilidské sympatie – proč
jsou si daní lidé sympatičtí a za jakých podmínek (ibid. 173).
Nejlépe se uvedené dá demonstrovat na komunikačním struktuře
humoru: žádná z jednotlivých částí hovoru či chování j není sama o sobě
humornou. K pochopení proč některé věci a situace jsou považovány za
humorné, je nutné pochopit gestalt, celkovou povahu situace, do kterého je
humor zasazen. Avšak celkový gestalt humorných situací je v různých
kulturách odlišný, stejně tak se liší konfigurace v ostatních případech – proto
je nutné při studiu řečových projevů pochopit co v které kultuře má jakou
funkci a jaké konotace. Rozbor, proč a jak se určité konfigurace projevují a
jak ovlivňují v íránském životě jsme si zevrubně popsali v první části a v
předcházejících kapitolách: vzorce interakcí se tvoří pomocí zvukových
hláskových variací a lexikální substituce. Díky tomu se jednotlivé vzorce
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můžou dynamicky přizpůsobovat probíhajících komunikaci hlavnímu gestalt
události a zároveň sociální diferenciaci účastníků řečové situace.
Výše uvedené může zjednodušit pomocí sassaurovských termínů:
operativní funkce naplňují vztahy syntagmatické, zatímco vzorce konfigurací
naplňují pojem paradigmatického vztahu. Z hlediska mluvčího spolupráce
těchto pojmů vytyčuje důležité body, podle kterých se dá v interakci
orientovat a dále v ní pokračovat. To znamená, že zatímco pozorováním
operačních funkcí se mluvčí ujišťuje o správném vývoji interakce,
pozorováním vzorců konfigurací se ujišťuje, zda se všechny elementy náležitě
kombinují. Pokud jeden či druhý princip zadrhává, celá interakce se mluvčími
vymyká z rukou. Oba principy umožňují dynamickou a kreativní interakci,
kdy se začátek komunikace může o 180 stupňů lišit od jejího závěru.
Sloveso farmūdan
V praxi se dá demonstrovat výše popsané teorie ohledně operativních
funkcích na slovesu farmūdan (rozkazovat), na kterém jsme si již výše
předvedli alternaci za jiná slovesa. Jedná se o formu, kterou může použít či
správně interpretovat pouze mluvčí, který se dobře orientuje v situaci. Toto
slovese se používá v situacích, kdy che mluvčí vyvolat nějakou činnost druhé
strany. Jedinou přijatelnou odpovědí na tuto je souhlas a provedení akce, či
její odmítnutí, ale neexistuje třetí cesta. Takže použití slovesa farmūdan
může ostaní účastníky, usadit, dát si čaj, pobídnout k promluvě,
vypoklonkovovat ze dveří, či případně zabránit v těchto akcích. Imperativ
slovesa farmūdan je podřízen všem morfologickým variacím, které byly
uvedeny v předchozí kapitole.

befarma'īd
befarma'īn
befarma
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Sociální distinkce je zakódovaná v použité koncovce (viz předchozí
kapitola), nicméně samotný význam slovesa farmūdan zdůrazňuje zvolenou
koncovku. Zjednodušeně řečeno, mění se určení slovesa v zaměření se na
operace mezi účastníky řečového aktu. Všechny tyto formy mají význam
pozvání, ale ne stejný pro všechny. Koncovka -īd se dá použít pro kohokoli –
befarma'īd čají, befarma'īd + gesto směřující dovnitř, či k židli apod.
Befarma se používá mezi stranami, které se považují za sobě rovné, stejným
způsobem jako befarma'īd: imperativ je hned následován gestem vyzývajícím
k aktivitě, uvedením objektu, na který je člověk pozván, či frází objasňující
pozvání. Z operativního hlediska jde o krok ke změně aktivity a stavu, kterou
provozuje či ve které se nachází druhá strana. Naznačením toho, že se právě
druhé straně přináleží aktivní část oné změny, je jemnou manipulací první
strany, která chce situaci změnit.
Změna aktivity je uskutečňována skrze reciprocitu pozvání – mluvčí se
vlastně táže, zda-li má povolení k určité činnosti. Operativní funkce rámují
aktivitu vedoucí ke změně. Vybral jsem záznam z interakce mezi dvěma
inženýry z různych obchodních společností. Pan Bahmání se projevu
nábožensky aktivněji, proto i ing. Reísí příjímá toto nastavení scény za své. Z
následující konverzace je patrné, jak se vytyčují první kroky. Bahmaní mění
situaci pro oba účastníky tím, že nabízí Reísímu křeslo, ten recipročně žádá o
svolení k usednutí. Při bližším pohledu je zřejmé, že Bahmaní první pobídku
vlastně předává vedení situace do rukou Reísího, a ten příjímá tuto roli,
nicméně na důkaz rovnosti ji recipročně vrací do rukou Bahmaního:
scéna: ing. Reísí ( vstupuje do kanceláře pana Bahmaního)
B:

(vstává) Salām 'alejkom!
Dobrý den!

R:

Salām aqā-je Bahmanī, hāl-e šomā četoure?
Dobrý den, pane Bahmaní, jak se máte?

96

B:

Al-hamdollāh az lotf-e tún. Šomā xūbī?
(dobře) díky bohu, díky vaší laskavosti. Jak se vede?

R:

Al-hamdollāh.
Díky bohu (dobře).

B:

(ukazuje na křeslo) Befarma'īd.
Račte.

R:

Merci. Ba edžāze-je tūn. (sedá si)
S vaším svolením.
Další vývoj situace je ohraničen opětovnými otázkami na zdraví, stejně

jako na začátku interakce. Děje se tak skoro při každém přerušení
konverzace, kdy účastník (v našem případě Reísí) nechce ještě přerušit či
změnit situaci, vyvolává další kolo dotazů na zdraví a rodinu. Pití čaje, nová
aktivita, je započata signálem od Bahmáního – pozváním Reísího na skleničku
čaje. Ten opět recipročně vrací vedení situaci frází „s vaším svolením“.
Situace se může dále vyvíjet, ale každá změna je znatelně označena výměnou
vedení a ujištěním se o vzájemném vztahu.
B:

(zatím co si Bahmání sedá, vstává) Jāllah!
Alláh!

R:

Já 'Alī! Hāl-e šomá xūbe enša'llah.
Alí! Máte se dobře, chce li bůh.

B:

Al-hamdollāh.
Díky bohu.

R:

Hāl-e oulād četour-e?
Jak se mají děti?

B:

Az marhamat-e tūn, do'a gū-je šomá hastan.
Díky vaší milosti, modlí se za vás.
Čaj mīxorīd?
Dá te si čaj?

R:
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Xāheš mīkonam, vas-e man zahmat nakešīd.

Prosím, nedělejte si kvůli mně starosti
B:

.

Zahmat nīst. Mo'ammad, čajī bio, zud baš!
To nestojí za řeč. Mohammade, přines čaj, rychle!

..... probíhá konverzace o obecných tématech, zatímco M. připravuje čaj,
přichází a s úklonem s pohledem na zem podává B. podnos s čajem,
urychleně opouští místnost...
B:

(bere podnos s čajem, nabízí Reísímu skleničku) Befarma'īd.
Račte.

R:

Ba edžāze.
S dovolením.
Tato interakce probíhá, když je jedna strana ve svém domácím

teritoriu, případně je scéna bližší jedné straně, než druhé. Pokud se účastníci
setkání na veřejném místě, často soupeří a chvilku trvá rozhodnutí, kdo je
„hostitel“ a kdo „host“. Nejedná se však pouze o získání lepší pozice a
vytěžení situace ve svůj prospěch, často mají mluvčí usilující o „hostitelskou“
funkci skutečný zájem o pohodlí a spokojenost druhé strany. Na základě
pozorování se dá tato snaha chápat jako krok k vytvoření vztahu samīmī.
I mezi mluvčími, kteří jsou navzájem samīmī, se první kroky pozvání a
uvedení na scénu odehrávají podobně, s použitím formy befarma. Ve shodě s
Beemanem (1986:177), nicméně odlišně některých jiných prací (cf. Windfuhr
1981) i mí informanti tvrdí, že sterotypní prodloužená výslovnost se silným
přízvukem, vysokým pitchem na druhé slabice -far- je charakteristická pro
„tvrdá“ městská jádra, přesněji pro její mužskou populaci. V perštině se tato
subkultura nazývá džahelī, která je stejně jako další jí blízké skupiny lūtī a
pahlevān21. Tyto skupiny jsou idealizované lidmi jako vzory etiky samīmīat,
21
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Jedná se o subkulturní skupiny, které se organizují na neoficiální bázi v rámci svých zájmů:
lūtī jsou zjednodušeně řečeno „spravedliví mafiáni“ a pahlevān „siláci“, soustředění kolem
lokálních tradičních posiloven, tzv. zūrchūne. Obě skupina mají sociální kontrolu nad svou

proto se vnější znaky jejich chování jako modelové pro pevné přátelské
vztahy. Podrobný zdařilý rozbor věnovala těmto subkulturám a jejich
strukturám Bateson (1977). Pokud je mluvčí osloven touto formou befarma,
může si být jistý, že se jedná a skutečné přátelské oslovení a pozvánku na čaj
či dýmku etc.
Tímto využití různých forem befarma zdaleka nekončí, dalším využitím
je urážení. Osoby adresované koncovkou druhé osoby jenodného čísla, které
mají pocit, že by měli kvůli svému postavení být oslovovány s koncovku
druhé osoby množného čísla, se cítí být poníženi a přímo napadeni volbou
urážlivé formy. V tomto případě se často befarma užívá schválně jako urážka,
dokonce jako vulgární nadávka, ekvivalentní s „naser si“. Podle některých
informátorů to vzniklo jako zkratka z ironického „račte se ošoustat“.
Befarma'īn se používá mnohem méně než ostatní formy tohoto slovesa. Dá se
říci, že jsem zaznamenal ve svém výzkumu méně výskytů, než badatelé z
osmdesátých let (cf. Beeman 1986, Windfuhr 1981). Použití v urbánní
perštině se dá zasadit do transitivní fáze mezi mluvčími, kteří se cítí být
vzájemně blíže, než indikuje používání koncovky -īd a velmi intimní formou s
koncovkou a.
V výše uvedené konverzační situaci jsem uvedl některé výrazy, kterými
se dá kontrovat a recipročně reagovat na sloveso farmūdan. Jedná se o
početnou skupinu frází, které se dají použít jako reakce na pozvání a
pobídku, např. tamamnnā mīkonam (trvám na něčem), xāheš mīkonam
(prosím), ested'ā mīkonam (poníženě žadonit). Jedná se tzv. stock phrases
které člověk může slyšet denně stokrát, nicméně nikde nejsou stanovené
hranice, jak reagovat na pozvání či pobídku. Volba záleží na vývoji
vzájemného statutárního postavení, které se dynamicky vyvíjí v průběhu
času. K změně vztahu často slouží pozvání k změněn aktivity (čaj, jídlo etc),
čtvrtí, tzn. i své závazky, které vůči obyvatelém musí dodržovat.
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zdůrazněné restartem komunikace pomocí dotazů na zdraví, na rodinu etc.
Vzorce chování, které vznikají při použití imperativu farmūdan jsou
obrazem poskládaným z ostatních slovesných frází a nonverbálních aktivit,
které spolu funkčně kooperují a jsou zodpovědné za vyznačení sfér aktivity v
interakci. Jako příklad nonverbální aktivity se dá uvést projev vypjaté
deference – úcty a ohledu, která se dává najevo potlačením své přítomnosti.
Příkladem může být chování Mohamada ve výše uvedené scéně. Nejedná se o
skutečnou nepřítomnost na scéně, ale o „viditelnou“ nepřítomnost, kdy si
druhá strana má uvědomit, že aktér jí projevuje úctu svou snahou co
nejméně obtěžovat. Mohammed svým rychlým opuštěním scény dává najevo
svoji nehodnou účastnit se řečového aktu a navíc vytváří v očích Reísího
názor na úctu, kterou má mezi svými podřízenými Bahmaní.
Přímé imperativy se používají ve dovou situacích: (1) změna aktivity v
situaci samīmīat mezi blízkými přáteli, kdy se direktiva a imperativa užívají
coby důkaz rovnosti a nenucenosti, (2) druhá situace mezi mluvčími s jasně
danou nerovnou hierarchií. První případ často využívá počínavé sloveso
(inchoativní) s koncovkou první osoby množného čísla -īm: boxorīm (najezme
se, napijme se22), berīm (pojďmě), bešinīm (sedneme si) etc. Osoby, které jsou
už od prvního pohledu v rozdílných, většinou neřeší problém, kdo bude vést
situaci. Takže i když dochází k výzvám k změně aktivity, ta strana, která je si
vědoma svého poníženého postavení rezolutně odmítá pozvání k usazení, k
čaji apod., protože její inferiorní postavení hraje v jeho strategii důležitou
roli. Superiorní strana jí totiž musí projevit shovívavost a štědrost, tedy
výhody, které by cestou nahoru po sociálním žebříčku mít nemusela.

22

I když má perština rozlišené aktivity jíst/pít, v běžné komunikaci se tato činnost nerozlišuje.
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Interakce se dá schématicky naznačit takto:

iniciace

změna aktivity

změna aktivity

/situace

/situace

závěr

+---------∆-------∆-------------∆----------+
sekvence

opakování

sekvence

zdravení

sekvence

loučení

zdravení
(zkrácená)
Funkce imperativu farmūdan a jeho význam coby vhodné lingivstické
formy ke změně aktivity či stavu pochopíme lépe pokud se podíváme blíže na
dvě hlavní úkony v interakci: inciaci a závěr. Tyto úkony (na schématu
vyznačené znakem +) rámují celý vnitřní vývoj interakce. Aby obě strany
dostály sociálně kulturním parametrům scény, nestačí jim pouze základní
nástroj – volba vhodného specifického slovníku. Jedná se o problematiku
„prvního pozdravu“, inciace kontaktu, která by měla proběhnout co
nejkorektněji. Obecně inferiorní strana má za povinnost všimnout si první
nadřazenou stranu (podobně jako v armádě při vstupu vyšší šarže do
místnosti) a dát jí vědět o svém záměru započít konverzaci (Bateson 1977),
nicméně z výzkumu je zřejmé, že po iniciaci je to právě superiorní strana,
která nonverbálně (proxemikou, gestikou) umožňuje iniciaci, a zcela jistě
přebírá kontrolu nad situací po pozdravech. Samozřejmě zde hraje roli více
faktorů, např. stupeň zerangī inferiorní strany, stupeň „laskavosti“ (lotf,
rahmat), kterou má superiorní postava pro tuto interakci rezervovanou a
pod. Tento princip se klasicky dá ilustruje na telefonních konverzacích, které
jsou i přes svou redukci na verbální rovinu častým komparativním zdrojem
materiálu pro výzkum (Taleghani-Nikazm 2002, Canavan&Zipperlen 1996)
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nejen v perštině. Americké telefonické sekvencování dle Ervin-Tripp
charakteristky (cf. 1969):
American:
Summons Sequence:

Summons + Answer + Continuation + Response

Summons:

Courtesy Phrase (to stranger)
Attention to call (to non-stranger)
Telephone bell

Answer (phone):

Greeting 1 (+ identification /office/)

Continuation:

Greeting + (identification) + Message

Response:

(Deferral +) Reply to Message

Beeman (1986:181) přichází s sekvencování íránského telefonického
rozhovoru, který odpovídá jak mému výzkumu z roku 2008, tak práci
Taleghani-Nikazm z roku 2002 (kde bylo íránské sekvencování použito jako
komparace vůči německému):
Summons:

Telephone bell

Answer:

Acknowledgment

Continuation:

Request for Interaction + (Message 1)

Response:

Request for Identification

Continuation:

Identification + Greeting 1

Response:

Greeting 2 (only if party calling is known to speaker)

Continutation:

Greeting 3 + Message

Interakce může pokračovat až po identifikaci volající strany, a to až po
žádosti volané osoby. Signálem je většinou žádost šomā aqá-je....? (vy jste
pan...?). Volaná strana má tu výsadu rozhodnout se o pokračování volání (a
stejně tak i normální vis-á-vis interakce), po této výzvě má volající možnost
se předtavit. Volající, který nevyčká na signál k představení se je považován
za nevychovaného a jeho aktivita za vtíravou. Stejně tak je považována ze
nepřístojnou výzva volajícího, aby se volaný představil první. Zejména to
platí u žen, které napříč ideovým spektrem v dnešním Íránu nemíní snížit si
svůj status takovouto aktivitou. Počáteční fáze umožňuje volenému v Íránu
102

rozhodnout se, zda bude pokračovat v interakci, či ne.
Setkání vis-á-vis fungují na samém principu, avšak za přítomnosti více
parametrů, které jsou ovlivněny a musí se vypořádat s nastavením (setting)
scény. Pokud jedna strana navštíví druhou v takovém nastavení scény, že se
jedná pro navštíveného o „domácí půdu“, návštěvníkovi je ihned připsán
vyšší status v souladu s íránskou hostitelskou kulturou. Pokud to strategie
vyžaduje, tak tak návštěvník lpí co nejvíce na svém statusu hosta, což může
být pro navštíveného přítěží, protože je nucen poskytovat nejrůznější služby
a výhody. Proto se navštívené osoby často snaží vyhnout samotnému setkání,
případně pokud není zbytí, tak snižuje důležitost a své povinnosti tím, že
prohlásí návštěvu ne za rovné setkání, ale za žadonění. Na tomto principu
funguje íránské byrokracie do dnes a je to jedním z důvodů, proč se osoby na
určitých postaveních obklopují tajemníky a dostat se k někomu osobně je
velmi těžký úkol, vyžadující propracovanou taktiku, schopnost vyjednávat s
níže postavenými osobami a trpělivost. Důvod skrývání se a vyhýbání
úředníků, výše postavených manažerů různých firem, vedoucích pracovníků
nejrůznějších institucí je tento: Navštěvující osoba se snaží kýžené osobě
zkřížit cestu a pronést první pozdrav – tím pádem, jak sme si výši řekli – být
tím, kdo se určí za subordinovaného. Účelem je vynutit si pozornost
navštívené osoby, která jí musí odpovědět a udělit ji vyšší status, coby
hostovi.
Strategické hry, vedené v podobných setkáních jsme si objasnili v
kapitole o ta'ārofu, kde se uplatňuje taktika zerangī – často až vychytralý
způsob, jak se dostat přes obranné struktury jednolivce až k svému cíli.
Systém morfologický stylistických proměnných, umožňuje dynamickou
interakci a řízení celé interakce. Pokud se jedna strana ocitne v situaci, kdy ji
druhá strana povýšila, ztrácí již tak slabou kontrolu nad sebeponižováním
druhé strany. V situacích host-hostitel, obě strany praktikují sebeponižování:
host tím, že si „přiděl starosti“ tím, že svým příchodem uctil hostitele, a
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hostitel je glorifikován za to, že laskavě přijal hosta.
Imperativ farmūdan je dále zdrojem zdánlivého paradoxu, kdy osoba,
která vydává rozkaz (odvozenina ferman), se sama zasazuje do
subordinované pozice, zatímco ti, co rozkaz přijímají, jsou povýšeni to
nadřazeného stavu. Slovníkový termín uvedeného imperativu je „rozkazovat,
poroučet“, královský rozkaz byl nazýván ferman a i nyní se tohoto termínu
užívá, zejména je-li vydán institucí Bejt Rahbar – sídlem vůdce islámské
revoluce. Nicméně, tento imperativ nemůže být nikdy mluvčím v referenci o
sobě samém23. Ale při bližším pohledu se nejedná o paradox: jedinec, který
vydává rozkaz, je pouhým nástrojem vyšší moci.

Operátory činné v změně aktivity / stavu
Komunikační operátor

Kulturní princip

Důsledky na
interakci

1.

nezúčastněnost

růst a separace jedinců s
vysokým statusem

celková volnost v
činnosti pro jednu
stranu

2.

asymetrická žádost

žádost jde směrem od nižšího snaha získat
statusu k vyššímu
výhody plynoucí z
etiky a “noblese
oblige” dotazované
strany

asymetrický rozkaz

z vyšího k nižšímu statusu

3.

imperativ farmūdan

obě strany praktikují
sebeponižování a povyšování
druhých

vyrovnanost

5.

použití jednoduchého
imperativu
(sedni si! jez!)

vyjádření rovnosti

volnost pro obě
strany

Sloveso farmūdan nám posloužilo jako dobrý příklad toho, co si máme
představit pod pojem socio-syntax a sociální stylistické variace, i s vědomím
toho, že se zdaleka nevyčerpal jeho kutlurně-sociální potenciál v řečových
23

Správným termínem pro rozkaz v tomto užití je dastūr.
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situacích. Nicméně pouze pouhá analýza tohoto fenoménu by zabrala více
místa a zasloužila by si samostatnou práci většího formátu.
Ostatní komunikační operátory.
Mezi další komunikační operátory se řadí ty, které mají vliv na
diskurzní elementy. Jedná se o frázové uvození, přerušení, potvrzení a mnohá
další formy. Abychom si udělali základní obraz o těchto operátorech,
představíme si základní formy a jejich charakteristiky.
Frázové uvození (phrase introducers) je používáno mluvčím za účelem
přípravy na deklarativní poznámku. Nedají se použít na uvedení otázky či
přímého rozkazu. Jedná se o jakousi váhavou frázi, která na jednu stranu
demonstruje skromnost mluvčího, na druhou stranu poskytuje čas a prostor k
zaujmutí pevného postoje v diskuzi. Tento druh frází se dá použít opakovaně
při přerušení deklarování a slouží i v průběhu řečové aktivity jako
stabilizační pomůcka. Dají se rozdělit to čtyř širších kategorií:
1. rozšířením fráze založené na slovesu 'arz
2. fráze založená na slovesu mīgam
3. Ø
4. přímý rozkaz k věnování pozornosti
První kategorie nabízí velkou škálu jak oslovovat druhou stranu a
dynamicky měnit statutární a hierarchické postavení všech zúčastněných
včetně samotného mluvčího. Jedná se o situace, které se nacházejí v
kulturním prostoru bīrūn. Pro situace, které se blíží andarūn se používá
druhá kategorie, navazuje také v druhé straně pocit větší blízkosti s mluvčím.
Třetí kategorie je volná kategorie, kde může být operátorem jakýkoli funkční
element z široké palety strategie ta'ārof. Poslední kategorie je použitelná v
úzkém kruhu blízkých známých, ale také je využívaná k navození blízké, až
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spiklenecké atmosféry i s méně či neznámými osobami. V oficiálním trendu
islámské republiky, kdy je preferováno oslovování „bratr“ a „sestra“ se často
používá tato kategorie jako důkaz rovnosti a srdečnosti, ale opět se tato
aktivita odehrává na hranicích mezi bīrūn a andarūn. Všechny uvedené
kategorie, stejně tak i další operátory jsou určeny k umožnění tzv. message
management – správy sdělení, kterou jsme si přiblížili v prvním oddílu práce.
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4. Závěr
Na závěr této práce, které má být prvním pootevřením brány v českém
prostředí pro nahlédnutí do systému, kterým Íránci manipulují se
stylistickými dimenzemi a jak k tomu využívají perštiny, se zájmem ovlivnit
interpretaci běžných kontextuálních parametrů každodenních interakcí.
Snažil jsem se načrtnout základní skicu těchto bodů:
1. Smysl a význam komunikace je výsledkem sociálního procesu
vyjednávání.
2. Velká část toho, co je považováno za ustanovující smysl či význam
sociální aktivity není získáno pozitivistickým procesem zkoumání
skutečných logických procesů, ale spíše manipulací se vzorci
stylistických variací uvnitř jazyka.
3. Jazykové elementy konstituují konečný smysl či význam, a ty mají
funkční roli v definování kontextu v kterém se vyskytují.
V tato práce je z větší části složena z deskriptivních popisů jak
vlastních principů perštiny samotné, tak stylistických variací. Snažil jsem se
co nejvíce zdůraznit rozdílná prostředí, ve kterých se můžou řečové situace
nacházet a zdůraznit, jak jsou tato prostředí samotný opět ovlivňována
lingvistickými strategiemi a stylistickými proměnnými. Jaké podmínky Írán
nabízí jsem objasnil v prvním oddíle, kde jsem se věnoval symbolickým
strukturám a vnitřní „architektuře“ íránské kultury. Jak jsem uvedl už na
začátku práce, můj přístup je emický, spíše symbolický, než-li funkční. Proto
termíny „externí“, „interní“ či „osoby si rovné“, „osoby v nerovném vztahu“
mají v této práci stejné symbolické konotace, jako mají v samotném Íránu pro
jeho obyvatele, kteří jsou na tyto termíny velmi citliví a bylo by
kontraproduktivní udusit celou práci kategoriemi pro Írán cizími.
Nicméně hlavním cílem této práce bylo umožnit lepší pochopení
107

celkové kulturní situace v Íránu a z ní vyplývajících sociálních a politických
aktivit. Pouze pokud budeme vybaveni touto znalostí a schopností dekódovat,
anticipovat a nenechat se zmást jinakostí, teprve potom se můžeme pokusit
zjistit, jaké významy nesou projevy politických představitelů, ať už ze strany
režimu, či opozice v diaspoře. Doufám, že se mi to alespoň částečně povedlo,
a to i s vědomím, že některé oblasti byli pokryty více, jiné méně, avšak zcela
jistě ani jedna z nich nebyla vyčerpána a zájemce o tyto témata čeká ještě
mnoho práce.
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Zdroje jazykových korpusů a databází:
Korpus Bidžanchan (Bijankhan Corpus) – Teheránská Univerzita ECE. Info:
http://ece.ut.ac.ir/dbrg/Bijankhan/.
Korpus Hamšahrí (Hamšahrí Corpus) – Theránská Univerzita – ECE. Info:
http://ece.ut.ac.ir/dbrg/Hamshahri/.
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