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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Zvuk interpunkcie
Je pravdou, že pôvodne slúžila interpunkcia na grafické
vyjadrenie toho, čo sa zo zvuku ľudskej reči nedalo vyjadriť
písmenkami. A na iné užitočné veci. Svojvoľne si však
pribrala ďalšie kompetencie.

.n

o a tie ďalšie kompetencie vytvárajú nemalý problém. Tak
napríklad také úvodzovky („...“). Aký nepísmenkový zvuk vyjadrujú? Alebo také tri bodky... Ako každé svojvoľné rozšírenie kompetencií i toto viedlo k potrebe nanovo si premyslieť situáciu. Zasvätených nemohlo prekvapiť, že sa ako prví začali zaoberať premýšľaním nad touto situáciou jazykovedci. A úplne prví, čuduj sa
svete, slovenskí jazykovedci. Ale my sa nečudujeme – situácia vyžadovala avantgardné, ale spočiatku dobre utajené prístupy. No a kto
je väčšmi utajenou avantgardou ako slovenskí jazykovedci? Podarilo sa získať dobre prepracovaný návrh utajenej skupinky jazykovedcov, ktorá pôsobila v ilegalite v priestoroch Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Návrh predpokladá, že dôjde k spätnému prenosu interpunkcie do hovorenej reči – v podobe nových zvukov! Hovorená reč tak znovu získa schopnosť vyjadriť všetko to, čo písaná. Je to jednoduché – každé interpunkčné znamienko bude mať
svoj zvuk.
Základná myšlienka je teda vo svojej genialite až ohurujúco
prostá. Niektoré úskalia, pravda, ešte treba prekonať, ale práce už
veľmi pokročili. Tu je zopár príkladov:
Na konci každej vety je bodka. Jazykovedci sa dohodli, že jej
tvaru i funkcii je najbližšie slovo trt. Takže všade tam, kde je v pí-
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sanom prejave bodka, v reči pribudne slovíčko trt. Analogicky,
keď veta končí tromi bodkami, rozprávajúci povie na jej konci trt
trt trt.
Vznikol, prirodzene, problém, ako vyjadriť zvislú dvojbodku
bez zbytočnej konfúzie s vodorovnou trojbodkou. Po dlhých diskusiách vznikol konsenzus na slovíčku trt prt, z ktorého je jasné,
že tá druhá bodka je pod tou prvou. Iným príkladom je dôležitý otáznik. Vieme, že je to obrátené s a pod ním bodka. Jazykovedci ustálili jeho zvukovú podobu na fiúfiť trt (fiúfiť je vraj zvuk, ktorý je najbližšie k tomu vlnovitému tvaru. Výkričník bude znieť ako fiú trt.
Čiarku má vyjadriť slovíčko ft. Odtiaľ je už len logický krôčik k úvodzovkám, ktoré budú znieť ft ft. Aj bodkočiarka je logická - trt ft.
Pomlčka sa bude vyslovovať ako fff. Na tomto mieste je už asi potrebné, aby sme si uviedli nejaký príklad celých viet aj s novou
zvukovou interpunkciou:
V písanej podobe vyzerá povedzme literárny text takto: Jean Paul
Sartre sedel na brehu Seiny a kontemploval: „Aký má zmysel táto existencia? Kde sa zasa fláka Simone de Beauvoire? Že by...? Vylúčené!
Alebo áno?“ Odpovede neprichádzali.
Podľa návrhu utajených jazykovedcov by nanovo pretlmočený
text znel takto: Jean Paul Sartre sedel na brehu Seiny a kontemploval trt prt ft ft Aký zmysel má táto existencia fiúfiť trt Kde sa fláka
Simone de Beauvoire fiúfiť trt Že by trt trt trt fiúfiť trt Vylúčené fiú
trt Alebo áno fiúfiť trt ft ft Odpovede neprichádzali trt Samozrejme, že pri normálnom hovorenom prejave pribudnú k zvukovej
interpunkcii aj príslušné odmlky. Tie budú, ako inak, tiché.
Napísané to, uznávajú aj jazykovedci, nevyzerá bohvieako, ale vo
zvukovej podobe je to úžasný pokrok. A to jediné zaváži. Keď už sme
pri pokroku, tak jazykovedci nemohli, pochopiteľne, ignorovať
ani svet internetu, e-mailov a esemesiek. Už predtým sa dohodli,
že zátvorka na začiatku bude znieť fiť a zátvorka na konci bude
znieť fuť. Konzekventne teda populárny smajlík – :-) – sa bude vyslovovať ako trt prt fff fuť.
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