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Téma 

 

Téma jazykové variability současné tamilské prózy, jež jsem si 

zvolila pro svou disertační práci, stojí na pomezí dvou disciplín, 

sociolingvistiky a literární stylistiky. Ve své práci vycházím z 

předpokladu, že každá naše jazyková výpověď je podmíněna v rovině 

horizontální (tj. geografické) i vertikální (tj. sociální), přičemž každá 

situace vyžaduje výběr jazykových prvků ve shodě se svým funkčním 

kontextem. Zatímco některé jazyky této diferenciace dosahují za 

pomoci drobných stylistických nuancí a odstínů, jiné jsou v tomto 

ohledu výrazně zřetelnější. Tamilština patří k jazykům zachovávajícím 

diglosické dělení na jazyk „vysoký” (formální, používaný ve veřejném 

projevu, v oficiálních situacích, v psaném projevu) a „nízký” 

(neformální, používaný v intimním kontaktu a konverzaci).  Z  „nízké” 

bezpříznakové varianty dále vystupují četné dialekty sociální a 

regionální. Stejně jako ostatní indické jazyky podléhá tamilština také 

vlivu ostatních jazyků indického jazykového areálu a především 

silnému vlivu angličtiny. Variabilita v tamilštině je tedy téma velice 

nosné.  

V této práci se zabývám tím, jak se tato pozoruhodná 

rozmanitost projevuje v jazyce tamilské prózy. Jazyk tamilské 

literatury po více než 2000 letech svého vývoje osciluje mezi všemi 

jejími jazykovými hladinami a proudy. Doménou tamilské literatury 

byla až do 19. století poezie, psaná ve vysokém až archaizujícím stylu, 

zatímco kolokviální prozaický styl se vyvíjel především v tradici orální. 

Tamilská moderní próza tak od svých počátků v 19. století hledá svůj 

vlastní způsob jazykové výpovědi. V současnosti se jazyk prózy pro 

převážnou většinu autorů ustálil na použití jazyka „vysokého” v 

narační části textu a jazyka „nízkého” pro část konverzační. 
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Ve své disertaci usiluji o rozvinutí tohoto jednoduchého 

konceptu. Sleduji, jak jednotlivé varianty tamilského jazyka vytvářejí 

lingvistický repertoár jak u konkrétních autorů, tak jaká je jejich 

obecně vnímaná role. Zaměřuji se především na autentické používání 

jazykových variant v rámci jejich stylistické, poetické a sémantické 

funkce. Všímám si střídání a neustálého prolínání jednotlivých 

jazykových kódů, jejich vzájemných vztahů, přibližování hranic 

„vysokého” a „nízkého” jazyka. Věnuji se specifikům použití 

hovorového jazyka v literatuře, zejména tendenci zobrazovat 

jednotlivé dialekty pomocí typizovaných, určujících rysů.  

 

Teoretická a metodická východiska 

 

Hlavní teoretické východisko mé práce tvoří koncept 

příznakovosti Pražské lingvistické školy. Ve své práci identifikuji 

příznakové a bezpříznakové členy opozic ať už v oblasti sémantiky, 

literární stylistiky či dialektologie a podrobuji je srovnání a analýze. Při 

odpovědi na základní otázku, jaké varianty se v textu vyskytují, 

umožňuje toto východisko jejich snadnou identifikaci. Toto teoretické 

východisko také umožňuje tázat se nadstavbově jak a proč jsou 

jednotlivé varianty používány, jakou plní v textu funkci. 

Tato disertace je založena především na přímé textové analýze a 

interpretaci použití jazyka v konkrétních textech autorů tamilské 

krátké prózy. Metodickým základem je tedy výzkum kvalitativní, 

nikoliv kvantitativní. Vymezuji se proti kvantitativním, na statistice 

založeným metodám výzkumu jazyka literatury, jež nepovažuji za 

vhodné pro zpracování vysoce individuálního procesu tvůrčího psaní.  

 



 3 

Zdroje  

 

Zdrojem pro analýzu jsou povídky sedmi autorů rozdílného 

dialektového původu (soupis autorů a použitých děl viz Texty v závěru 

tezí). Výběrem několika konkrétních autorů z širokého spektra 

tamilských dialektů se snažím v možné míře představit jazyk tamilské 

literatury ve své rozmanitosti. Na základě tripartitního dělení 

tamilských sociálních dialektů (jež vnímám spíše jako dělení sociálně-

regionální) jsou zastoupeni autoři a texty z prostředí bráhmanského, 

nebráhmanského i dalitského.  

 

Struktura 

 

Ve struktuře práce zachovávám individualitu autorů a textů a 

témata zpracovávám v rámci kapitol, respektive subkapitol, 

podřízených jednotlivým autorům. Po úvodních částech, v nichž se 

věnuji použité metodě, teorii a východiskům, včetně stručného nástinu 

počátků tamilské prózy, zařazuji kapitolu, v níž se zabývám jazykem v 

díle Pudumaippittana, jednoho z průkopníků krátké prózy v tamilštině. 

Ve dvou následujících kapitolách analyzuji jazyk v textech mladšího 

nebráhmanského autora Báskara Šaktiho. V další části srovnávám 

použití bráhmanského dialektu v povídkách tří autorů – Džejakándana, 

Ambai a Ašókamitrana. V poslední kapitole analyzuji použití jazyka u 

dvou dalitských spisovatelů, Imaijama a Puhala. 
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Závěry 

 

Tato disertace přináší četné původní interpretace a závěry. 

Nejsem si vědoma toho, že by v současnosti existovala práce 

podobného rozsahu a zaměření, která by na základě lingvistické 

analýzy zkoumala jazyk současné tamilské literatury. Některé z 

interpretačních závěrů se vztahují exkluzivně k jazyku literatury, jiné 

je možno vztáhnout na projevy variability tamilského jazyka nejen v 

jeho psané podobě. 

V kapitole 3 (Pudumaippittan – The Historical Perspective), v níž 

se zabývám texty Pudumaippittana, průkopníka krátké tamilské prózy, 

poukazuji na pronikání dialektu do literárního jazyka, v rozporu s 

přijímanou teorií, že literární jazyk neodráží dialektový původ autora. V 

lexikální rovině stejný projev sleduji v 7. kapitole v textech dalitského 

autora Imaijama.  

V analýze Pudumaippittanova jazyka si dále všímám posunu 

sémantické příznakovosti hovorové a literární tamilštiny. Ve srovnání s 

novějšími autory má v textech tohoto raného autora literární tamilština 

mnohem širší pole působnosti. Vystupuje nejen jako jazyk narace, ale 

také jako neutrální jazyk konverzace. Naopak hovorová tamilština ve 

své dialektově bezpříznakové podobě je zastoupena velice slabě a 

narozdíl od současného úzu bývá použita převážně pouze v emočně 

vypjatých situacích.  

Hovorový jazyk, který se uplatňuje v širší míře, je jazyk 

dialektový. Pudumaippittan do literatury uvádí jazyk tirunelvélských 

pillaijů, nebráhmanský dialekt jihotamilského regionu. V textech tímto 

dialektem hovoří minoritní postavy – ženy, děti, osoby tradiční a bez 

vzdělání a také ti, kdo s nimi přicházejí do kontaktu. Použití dialektu u 

Pudumaippittana odpovídá tradičnímu úzu užití dialektové řeči, 
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dochovanému již z dob staroindických sanskrtských dramat. K posunu 

dochází v akcentaci dialektových postav, jež opouštějí své minoritní 

postavení, a také v tom, že dialekt používají i ti, kdo s nimi hovoří. 

V kapitole 4 (Functional Markedness in the Stories of Baskar 

Sakti), v níž zkoumám jazyk v textech rovněž nebráhmanského autora 

Báskara Šaktiho, identifikuji funkčně specifické, příznakové použití 

některých variant. Literární tamilštinu ve své formální, stylově vyšší 

podobě používá tento autor výrazně příznakově. Nenese své původní 

konotace, ale je významově posunuta a uvedena do kontrastu s 

běžným používáním jazyka. Autor také tvůrčím způsobem do svých 

textů zařazuje variantu tamilštiny zkombinovanou s malajálamštinou. 

Specificky využívá vzájemných podobností a rozdílů mezi těmito 

dvěma drávidskými jazyky pro vytváření situačního nedorozumění, 

miskomunikace a konfliktů.  

Anglicizovanou tamilštinu zařazuje tento autor v dialozích jako 

neutrální, bezpříznakovou součást hovorové tamilštiny. V menší míře 

se anglické výpůjčky vyskytují také v narační části. Dochází zde k 

posunu v užití v porovnání s ranými texty Pudumaippittana, v nichž 

anglické výrazy, ať už v naraci nebo konverzaci, jsou vždy označeny, 

případně dovysvětleny. Jako příznakové vystupuje u Báskara Šaktiho 

nadužívání anglického jazyka formálně vzdělanými mladými lidmi, jež 

je vnímáno jako nabubřelé a směšné. 

V kapitole 5 (BS – The Prototypical Use of Spoken Tamil in 

Contemporary Fiction ) idenfikuji na základě rozboru textů primárně 

Báskara Šaktiho hlavní určující rysy mluvené tamilštiny v literatuře v 

její fonetice, morfologii a syntaxi. V oblasti fonetiky sleduji změny mezi 

literární a hovorovou tamilštinou a jejich projevy v textu. Docházím k 

závěru, že k základním projevům hovorového jazyka v literatuře je na 

fonetické úrovni volitelnost aplikace rysů mluvené tamilštiny a jejich 



 6 

zaměnitelnost s rysy tamilštiny literární. Svůj závěr stavím do 

protikladu s tvrzením, že neúplné uplatňování prvků hovorové 

tamilštiny v textu je chybné a souvisí s nekompetencí autora. Na 

úrovni morfologie vymezuji kategorie, především z oblasti morfologie 

finitních sloves a osobních zájmen, jež jsou určující pro identifikaci 

konkrétní jazykové varianty. Morfologickou rovinu považuji za základní 

pro určení tamilských jazykových variant. Na syntaktické rovině 

nacházím prvky, jimiž se projevuje hovorový jazyk v textu, především 

v oblasti koherence, jistoty a proměnlivosti výpovědi. 

Kapitola 6 (The Brahmin Dialect – Varying Degree of Dialectal 

Markedness) přináší poznatky o míře zastoupení specifických 

dialektových rysů v textech různých autorů. Analyzováni jsou tři 

autoři, kteří patří k bráhmanské komunitě, nebo ve svých textech 

uplatňují bráhmanský dialekt. Nejvýrazněji jsou dialektové prvky 

zastoupeny u autora, jenž sám není členem bráhmanské komunity, 

jejíž jazyk v textech používá. Autor – Džejakándan – používá tento 

dialekt zejména pro charakterizaci svých postav, často stereotypní.  

Oproti tomu u jiného autora, Ašókamitrana, plní bráhmanský 

dialekt ponejvíce funkci identifikační. Ašókamitran sám sebe i své 

postavy pevně pojí s bráhmanskou komunitou, jejímž dialektem jeho 

postavy hovoří. Bráhmanské dialektové prvky jsou však v jeho jazyce 

doplněny prvky z obecného hovorového jazyka bez dialektových 

příznaků, a to v míře vyšší, než u Džejakándana. Dialekt použitý pro 

charakterizaci postav je tedy "bráhmanštější", než dialekt používaný 

samotným příslušníkem této komunity.  

U Ašókamitrana si dále všímám podmíněného používání 

bráhmanského dialektu. Autorovy postavy dialekt používají spíše v 

komunikaci uvnitř skupiny, vně skupiny volí obecnou hovorovou 

tamilštinu. U Pudumaippittana jsem identifikovala rysy bráhmanské 
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tamilštiny v projevu postav, které zjevně nepatří mezi bráhmanskou 

komunitu. Ašókamitranovo soukromé používání bráhmanského 

dialektu dokumentuje historické snížení prestiže tohoto dialektu. 

Další ze sledovaných autorů, spisovatelka bráhmanského původu 

Ambai, bráhmanský dialekt ve svých textech téměř nepoužívá. Sama 

sebe identifikuje především jako ženu, případně tamilskou ženu, bez 

dialektových konotací. Uplatňuje osobitý evokativní literární jazyk 

doplněný hovorovým jazykem převážne bez dialektové příznakovosti. I 

u této autorky však lze v minimální míře sledovat prosakování 

bráhmanského dialektu do jinak dialektově bezpříznakového, 

kosmopolitního jazyka jejích postav.  

Tento jev pozoruji u všech sedmi autorů, nejen u těchto tří 

bráhmanských – žádný z nich neuplatňuje obecný hovorový jazyk 

zcela bez dialektových prvků. Stejně tak nikdo nepoužívá pouze 

dialektových prvků, vždy se kombinují s prvky obecného hovorového 

jazyka. Docházím k závěru, že obecná mluvená tamilština je ve své 

dialektově bezpříznakové podobě spíše abstraktním teoretickým 

konceptem než prakticky používaným jazykem. Dialektově příznakové 

jsou všechny používané varianty, pouze v rozdílné míře. 

V kapitole 7 (Dalit Writing – Marked Language as a Norm) 

analyzuji jazyk dalitské literatury v povídkách dvou autorů. V textech 

Imaijama sleduji kontrastní  použití diglosie – jazykem narace je 

literární tamilština, jazykem konverzace dialektová řeč nájemních 

bezzemků. Podobně jako u Pudumaippittana, avšak pouze v lexikální 

rovině, nacházím pronikání dialektu do literární tamilštiny.  

Jazyk, který Imaijam uplatňuje, odráží životní zkušenost 

surovosti a násilí upozaděné dalitské komunity. Všímám si v textu 

množství nadávek a vulgarismů, jež identifikuji jako nedílnou, 

přirozenou součást dalitského projevu, zbavenou ostrosti a síly a 
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výrazné příznakovosti, kterou tyto výrazy mají pro ty, kdo jim nejsou 

uvyklí. Nadávky a vulgarismy považuji za odpovídající metaforické 

prostředky frustrovaných dalitských postav, narozdíl od klasických 

metafor, které v dalitském prostředí působí nepatřičně a uměle. 

Tradiční estetická paradigmata vnímám pro dalitskou literaturu jako 

nevhodná. 

Další z dalitských autorů, Puhal, ve svých povídkách atakuje i 

tradiční paradigmata jazyková. Nekonvenčně uplatňuje hovorový, 

dialektový jazyk v naračních i dialogových částech bez zachování 

diglosie. Toto zdánlivě radikálně inovativní používání tamilského jazyka 

vztahuji k přehlíženým tradičním aspektům Puhalova jazykového 

projevu. Rozborem textu docházím k závěru, že narace není výtvorem 

autora, ale spíše vypravěče, který publiku vypráví příběh. V naraci 

nacházím četné jazykové doklady toho, že vypravěč (narozdíl od 

autora, který příběh stvořil) po vzoru orální vyprávěčské tradice pouze 

předkládá často zprostředkované informace svému posluchači, kterého 

v textu také oslovuje. Puhal inovativně převádí do povídkové formy 

orální vypravěčskou tradici, neohrožuje však svým psaním diglosii v 

tamilštině jako takovou. Pro neutrální, autorskou – nikoliv 

vypravěčskou – naraci je jeho styl dosud v tamilské próze 

neuplatnitelný.  

Dalitskou literaturu identifikuji jakožto nejprůraznější a 

nejprogresivnější fenomén současné tamilské literatury. Dialekt, 

používaný jako identifikační prostředek, se v tvorbě dalitských autorů 

dostává do centra pozornosti. 
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Závěrečný model použití jazyka v současné tamilské literatuře 

 

Analýzou jazyka krátké tamilské prózy identifukuji tento model 

používání jazyka v současné tamilské literatuře: 

Jazyk současné prozaické literatury uplatňuje v srovnatelné míře 

registr „vysoký”, literární, i registr „nízký”, hovorový. Literární 

tamilština, kterou autoři používají převážně v narační části textu, 

přebírá některé projevy hovorového i dialektového jazyka. Do textů 

příležitostně zasahuje také formální jazyk vyššího stylu i stará literární 

tamilština. Tyto formy nejsou současné próze vlastní a mívají 

specifickou, příznakovou funkci. Podobně specificky příznakové je i 

používání cizího jazyka v textu, s výjimkou angličtiny, jež se ve svých 

četných výpůjčkách stala integrovanou součástí jazyka některých 

autorů. Výjimečně se v naraci objevuje jazyk hovorový, doposud však 

vždy vnímaný jako příznakový a vyžadující konkrétního vypravěče. 

Stejně tak výjimečně, vždy specificky podmíněně, se literární jazyk 

objevuje v části konverzační. 

Do hovorového jazyka, jenž je první volbou v konverzačních 

částech, vstupují v různé míře dialektové prvky. Dialekty jsou v 

současnosti zastoupeny v tamilské próze poměrně výrazně. Jejich 

primární funkce je dvojí – charakterizace postav a jazyková 

identifikace s dialektovou skupinou. Charakterizace postav pomocí 

typizovaných dialektových rysů představuje tradiční pojetí dialektu v 

literatuře. Dialektová identifikace je ranější – autor uplatňuje ve svém 

díle jazyk, s kterým ztotožňuje sám sebe či své postavy. Použití 

dialektových prvků bývá příležitostně také nevědomé – dialekt 

prozrazuje identitu autora, která nemusí být jinak vědomě 

prosazována. 
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Tamilský diglosický systém se svými mnoha registry nepovažuji 

za pouhý nefunkční pozůstatek z minulosti. Nedomnívám se, že by 

jeho používání tamilské autory omezovalo. Naopak umožňuje jim 

čerpat z pestré palety jazykových variant, jež mohou dle vlastního 

uvážení uplatnit ve svém díle. V době, kdy jednotlivé jazyky mizí ze 

světa stejným tempem jako zvířecí druhy, je udržování jazykové 

variability vítaným jevem. Tato práce mu právem věnuje svou 

pozornost. 
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