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Abstrakt  

 

 

Tato práce zkoumá projevy jazykové variability v současné tamilské krátké 

próze. Z pohledu učení o příznakovosti se zabývá distribucí, strukturou a funkcí 

jednotlivých standardních, substandardních a nadstandardních jazykových 

variant používaných v současné  tamilské literatuře. Pozornost je věnována jak 

individuálním, tak také kolektivním aspektům používání tohoto diglosického 

jazyka v literatuře. 

Zdrojem pro analýzu jsou povídky sedmi tamilských autorů rozdílného 

sociálně dialektového původu. Autoři a jejich texty pocházejí z prostředí 

bráhmanského, nebráhmanského i dalitského. V rozboru textů Pudumaippittana, 

jednoho z prvních výrazných autorů krátké prózy v tamilštině, se zaměřuji na 

historické souvislosti a posuny v používání jazyka. Sleduji posun významové 

příznakovosti literární a mluvené tamilštiny, uvedení dialektu tirunelvélských 

pillaijů do literatury a jeho proniknutí do literárního jazyka, jakož i vliv vnějších 

jazykových zdrojů, angličtiny a sanskrtu, na jazyk jeho textů. 

V díle rovněž nebráhmanského autora Báskara Šaktiho se zabývám 

použitím a strukturou mluvené tamilštiny v současné krásné literatuře v její 

fonetice, morfologii a syntaxi. Rozebírám také funkčně specifické příznakové 

použití literární tamilštiny, tamilštiny zkombinované s jiným drávidským jazykem  

–  malajálamštinou, a používání anglicizované tamilštiny formálně vzdělaných 

mluvčích. 

V rozboru textů tří spisovatelů – Džejakándana, Ambai a Ašókamitrana  –

věnuji pozornost rozdílné míře dialektové příznakovosti jazyka. Sledovaný 



bráhmanský dialekt porovnávám v textech autora nebráhmanského původu, jenž 

používá dialekt primárně k charakterizaci, bráhmanské spisovatelky, která se 

svým jazykem jako bráhmanka neidentifikuje a bráhmanského spisovatele, který 

se prostřednictvím jazyka svých textů identifikuje s bráhmanskou komunitou. 

V analýze jazyka dalitské literatury zdůrazňuji nezbytnost použití 

alternativních estetických a jazykových paradigmat v textech dalitských autorů. V 

povídkách Imaijama sleduji úspěšné zachování diglosie při použití jazyka, který 

zobrazuje životní zkušenost surovosti a násilí opovrhované dalitské komunity. 

Další z dalitských autorů, Puhal, ve svých povídkách nekonvenčně uplatňuje  

hovorový, dialektový jazyk bez zachování diglosie. Jeho zdánlivě radikálně 

inovativní používání jazyka vztahuji k přehlíženým tradičním aspektům jeho 

jazykového projevu. 
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