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Pavel YašáI;

Funkoe nee3paténových prvků

Z tééy 1 umění ' hletoríe 1 konkrétní spoleěenské
pralo Je iloetatEěně znána existence Jednotl.1výoh Javů,
f*tú' akuteěnogtí aJ. r které tak ě1 onak nesuvÍ'aí,
oill'lěuJí Es v rfizné níře od oěekávaného konkrétuího
at've' leapr obvgikJ.ého prúběhu Jenr' faktu a E}nrteělo-
gtÍ.. sakové prvkÚ l €Bpo JeJÍch celky, na]-eznetse v rovÍ-
ně e1ncbronuí í ťl1achronní ' v každén vědnín oboru 1
uně].ecké ě1nnogt!'. llaJí takové prvky něJa}ý snysl'
funket.? rlak vznlkly? .Ia}ýn způsoben ge ná fwtguJíd
ayetéa a nlnl- Yg:rovna|? vE gama gkuteěnoat! áe Je vní.
náne JaIo otllÍĚuJíď ee, zna.uená JeJtcb kgnfrontgeÍ s
něJa&ýn ce1Lem' cbarakterÍzova4ýn urěltou ě1nnogtí ěÍ
ebovárrín. odll.Ěnoet EnaBená vždy vůěí něěemul od ňěěe-
bo, co ná netol1k brmaťlqý cbarakter, aby ee dal. přetl-
vÍdat průběb e cbování J1nébo Jevu" Tgkový odl1šuJící
oo Jev nabývá ve gledovanén dbování' zkounané vlastno-
stl aJ.. Jtqých bodnot, rrež Je ftrntění průběb cďku e'lro-
vání vlaatností aJ., z Jehož tůedíska Jev vnínáne. Pří-
kladly lze uvégt z I1bovoIné oblaeti: v poezi1, abgo-
lutoě vzeto r Je Jín každé qrštnutÍ z pnav1delnébo ryt-
Btlr neěe}aný týr[l re6p. nerýnuJíeí Ee a1ovo vůbsc.
(OvĚen už zde v1díne, Že takové rodI1šenít od oče&áva-
nébo průběhu ceJ'ku nenugí nít nutně za nág]'edek důEled-
ky negatlvní z lrl'ed1Eka estet1ckého. ) Y uněleckén díIe '
poanén sp1sovnýn Jazykenl Je Jín už1tí slova nesp1eov-
ného' slangového' argotíckébo. lakovou odchtrrlkou od
r:rěÍ.té noln$l Je každá forna etyJ.l.sttcké fígur3r enal.]'a.

Býl proJevuJící se nesbodou.od oěekávaného' granat1cky
správného atavu. E'aglcká rétor1ka' Jak nás pouěuJe
P.Fontan1er v l,es fl.grrres ťlu dÍseotrro (nové vydání
Fo1a 1968) ' takové odcttgrllry neJen poJnenovala, ale
zařad1lg Je nez1 egtet1cky tÍěÍnné f1gr:ry ústního 1
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píeennébo proJenr. GranattcLýn příklaťten Jsou tzv. vJr-
ňate slova v čEgkén Jaztrrce, která Jeou qfiatá z toho
dttvodu, že způsob JeJÍch graf1cké prezentace není odvo-
d1telný ze znáqých zá&on1toatí Jazykového systénu. Do-
tl.ady lze bez problénu nalézt 1 v arch1tektuře ' kdl3'ž
např. do areh1teLton1c$ ucelého gouboru Je vestavěna
nová budova. Sítuaee ovšem není tak Jednoťlucbá, aby-
chon každlý nový prvek označ1]'t $aLo nevhodqý a neorga-
n1olý. Příklaťlen oťll1ěnébo vyznění mohou být dvě budo-

w v pražeké cgletné u1Í'c1: důn U ěerné natky BoE{.,
první kublgttcký důn v Praze (J.Goěár) z let 1'9]'1-12'
souv1eeJícÍ g okolní nnolrem starší zástavbou, dále řa-
dová budove itřívěJĚí fÍrny tsbřa.

Příklads na prvk3r neeouvieeJící B Jatclro11 vJrneze-
ným,reep. vní.lnnýB celken, a.přesto něJak působící
(funsuJíd ) ' Lze doIož1t věude: v lékařství (každá ne-
Doc Je fakt1c$rnďr'nkění-n prvken organísnu), v bío].o-
8í1l ohení1 (neětgtota glouěenÍny) atd. Uvádíne pří-
kJ.a{y spíše rrahoclÍle a bez snahxl o úpInost: chgeme típ
pouze ťl'oložít, Že neeouvlsející prvky (prvek) Jak Je
zatrtm nazýváne - Jeou obecnou souěástí funguJícíclr oeI-
ků. Základuí otázka spoěívá v tom, zda takové prvky na-

Jí něJaLou fr:nkoÍ. Pokud ano' na zák].adě Jakých krité-
r1í J1 obecně rozpoznáme a podle nožnostÍ doložímg.

Y této gtatl neusÍluJene o obecné, resp. relatív-
ně defínÍtlvní řešení problematíky' vJmez€né názvem
nesyeténový prvek' chceme zalím pouze doepět k prvnín
výE].Edkún. Použill Jsne poJen ínesysténový prvekil. Co
to znagerrá? Z dosavadních příkladů je dostateěně jae-
nér Že prvek' který Jene nepřesně oznaěova].1 Jako ňne-

souv1seJlcí, odcř5r1uJící seÍ atd. Je takto vnínán z
bledlska něJakého fungujícího celku, eystému, který
rrnožňuJe takové odlÍšení. Lze předběžně konstatovat,
že nes3'oténový Je takový prvek, který nesouv1sí 8
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ťungovánín eysténu, I}vídíne však, že oznaěení 'nesou1

vlsíí Je re3.atívní a nepřeané. Nevíne ovšen, e JakýB
systénen neeystéBový prvek nesouvloí, zda ná nesysté-
tsový prvek něJakou funkcir B8 základě ěeho rozboduJoe
o Jeho nesyoténovost1. Ilýchod1sken k řešení Je teorÍe
systénů.

leorie syoténů patří zhruba od šedesátýcb ].et k
výraznýn netoclo]-og1ckýn donínantán vědních oborů' věet-
ně vědl epol.eěenských (věťl o unění). IÍl.edáne-ll příělny
rozvoJe eyaténových apl.1kací' patří k n1n předevšín
vznlk $rbernet1ky, íntegraění tendenoe ve vědě' výzku-
ny po$nu ínformace včEtně Jeho filozoftckých souvl.E]-o-
stí' kontert vědeckotechnícké revo].BC€. To ovšem ne-
znanená , že poJen oyeténu vznÍkJ., resp. byf používán až
v gouv1g].ogtl. g těn1!o 1npulsy. Je dosta.teěně znáno,
že v nnoha věilníctr oborech' zv1áště v matematÍce, fy-
zÍoe, aetronomi1' chemí1' lékařstvÍ' b1oIog1Í atťl. Ít €
dávno užívat' Jako orgarrícká gouěást vědeeké netoddlo-
gle a není dnea vůbea clůlež1té ' Že 9e třeba anl. Jazy-
kové odnaěeaí systén neužíva].o. Podetatné byIo vědoní
celku' resp. Jeho h]-edání' v něnž zkorrnaný prvek půso-
bí; ěasto ved]. k takovénu celoetnímu poJetí sám zkou-
Baný obJekt. V oblagt1 f1].ozofíe a epoJ"ečens\ých věd
].ze rrvégt mrroho daIšÍch příkladů' ant1kou poěínaJe.
UenÍ naĚÍm cí1en provádět h1etorícký rozbor rrgtanovoÉrd
a vgužívání poJnu systén bez ohledu na různá Jazyková
poJnenováBí. Chcene pouze zdrJraznit' Že vědoní eyeté-
novostí' cel.J.stvoet1' tota3.ltxr apod., Je neJen Jednín
ze zák]'adních principů l.ídského poznávání světa, ale
také Jebo zák].adní netodotoglí, rozvíJeJící ae v d1a-
Iekt1ckén Eouladu s fornovánín vědy. V oblaeti srovná-
vacíbo etudÍa sIovanských kultur to v řadě pnací do].o.
ž11 sl.Toll.mani1 kclyž nJ. zdůraznÍl: 'Někdy 8e věcÍ je-

.ví tak' Jako by systégové pojetí byIo pro grovnávaeí
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l'tterární vědu právě obJeveno a zavádlěno do ní Jako

pr0}opn1cká novinke. (...) S3reténový příetup v ].1terál-

ně grovnávgcíB bádání' zÝláětě s].gv1st1ckén' ná už

ovšgn poněrně d].oubou atarěí trd1ct.' 1

Abyohon iloložl.ll něJaký prvek Jako neeyetéBový l

tu8í3e uÝégt lrltérlup pro prvek syeténový. Výcbodls-

ken k toau Je poJetí eysténu. Uvedl'1 Jsne J1ž ve 6tu-

it1l Syetény v ].1terární vědě (Úeeká ].iteratula 31'

1983, L42-L5g), dá].e Y prácl Systény llterární hlsto-

rle (Egtetl'La 2L, 1984, 220-233) t s odvoIánín na odpo-

víilaJící odbornou ll 'teraturu, Že syetén ge v neJJedno-

duěšín poJetí v;pezuJe jako nnož1na prvků M a nnoŽ1na

vztahů mez1 n1n1 R. tnožlna prvků !{ .ypr.ýTá z něJakébo

úěelového syaténotvorného kr1tér1a, kter€ zároveň vy-

nezuJe nnož1nu vztalrů R nezí prYky nnožlny X. Vztalrů

B lEzl prvky nnožJ.ny'M rnůže být nnoho, některé z ních

Jcou pro zkouEat\ý problénl Pllo eystémotvorné }ír1té-

rlun, nepodctataé. o nepodetetnogti nerozhoduJe náhod-

ně subJekt, Je clána funkěně. Yztah Je tedy výgIeclken

lnteraEce , v5rrovnáváníB ťtla1Ektlckých rozporů ( 1nfor-

naěních, }l.terárnígh, ldeových atd.) uvažovanýcb prv-

kú. .il'tle tedgr o vztahy ě!nné, projevuJící se funkcí '

zabezpeěuJíoí něJaký cÍl.

Zdef ln1eeaysténuJetakdogtoteěněJasné,Že
eyatén ne]'ze redlrrkovat anl. na mrrož1nu prvků' anl. na

nnož1nu vztďrů, an1 na firnkcl.. z tohoto lůedlska Je

vellce v5ntlhuJící poznatek v.c.AfcnagJeY&r Že 'gy-

stén Je třeba def1novat Jako soubrn obJektů, jeJ1chž

vzáJenné působení qrvolává vzn1t nových 1ntegrat1v-

ních vlaetností, které nebyly ínřrerentní Jednot].l'vě

vzatýn konpoaentrlnn. 
e Systémem Je tedy teprve nnožl-

na prvkfi ve vztalru, projevující ge urěltou ě1nností

(fr:nhcí). Lze zatím říc1 , Že neeystétsový prvek Je ta-

.kový, který - Jak vypl.ývá z def1n1ce oysténu - se na
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funkc1 systému bazprostřetlně nepodíIí. Kr1tér1en negy-
aténovoatl tedy není příelušnogt - nepřís].uĚnogt k nno-
ž1ně prvků systénu' k nnož1ně vztďlt. T,ato otáztsa Je
pro řeĚený problén faktícky írelevantnÍ. |to Je dáno
tfu' Ee sycténen - a vůě1 něnu neeystéBový prvek ÝJ|m€r
zuJene - Je teprve až nnožlna prvků a nnoŽLna vztahů
(v zátlaaní^B vgnezení), eplňujíeí rrrěttou funke1. Z to-
bo ovšen vypl.ývá, ža nes3netéaový prvek nemugÍ být k té-
to ftrnkc1 nutně v prot1klaclu ' Jak by enad vypJ.ývalo ze
záporové ěásttce 'ngn. Kongtatoval1 Úane pouze, Že bez-
proatředně nepř1epívá k zabezpečení eyetémovébo cíIe
(eysténové fur'kce). To neznanená , Že takový prvek nená
cá! o sobě nějakou fi:nkc1, resp. význan.

Eo řešení e1 neJprve uvěťloÍlne vztařr prvku a sy-
gtélu. Prvek' Jak znáno' Je dáIe nedělite]-ná ěást ce].-
bu. o daIšÍ neděIíte1nost1 rozhoduje rozll.šovací rlro-
veň, která byla na poěátku zvolena a kterou je nutno
dále dodržovat. Vetup dovnltř prvku Je v ránc1 zvo].e-
ného kr1tér1a 3Lž pr1notpÍálně neoprávný. DůIežítá je

ovšen relat1vÍta prvku a oystému; kažilý systén nůže
být aouěáetí vyššího systénu (netaeygtéBu) a v tomto
snyalu Je sám prvken; zároveň každý prvek nůže být
eán oystéoem.

Kroně relat1vJ'ty prvku a syetému ve sn3raIu poJ-
lovén ex1stuJe rel.atl.v1ta přís!-ušnoetl prvku k oysté-
au, která Je réŽ k].íěan k řeěení g].edovanébo problénu
neayaténovýctt prvků. Bvek aůže být' a dodeJne' že ná-
lokťly nebývá' souěástí více oysténů. Pak ae dokonce
nůže zdát , Ee v].astně ťluktuuJe. Přl.ton jde o po}5t'b
zdánl1vý l výPlýva jící z toho , Že prvek tmínáne z hle-
d1aka někol1ka aysténů zároveň. odl1šenÍ systénů, do
kterýc}r prvek patří, je nlnořáťlně dů]'EŽLxé ' protože

JeJicb záněna vede k zneJasňování furrhce prvku. l{elze
-pak dokonce odpovědně tuto firnkcí posoud1t, neboř po-
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tlle oysténu, z Jebož hled1ska k danému prvku př1stupu-

Jene, vyplývá í pojnový Jazyk, termírry, hodnocení atd.
Jeden vníaaJící subJekt analyzuJe prvek z hIedíska Ey-
aténu S1r v n&ž ná funkc1 F'' drubý z hled1eke a3rsté-
nu s,, v němž ú f'|nkcí F'. Protože přl anaLýze vníná-
ne prveb na zák].adě Jeho ě1nnosti' doJde 8e Jednou k
ě1aností F1l podrtrbé F'. Lze tedy předběžně shlnout;
prvek nůže být aouěástÍ vícd systénů, v nÍ.chž ̂ á různé

funkce. Ta.to po\rfinkěnost ověem nevyplývá bezprostřed-
ně z podstaty prvku' vyplývá z nestejných d1alekt1ckých
rozponů, do ntchž prvek v každén jednotJ'ivén eyeténu
vetupuJe. Z t,éto odllĚné nnož1rrtr1 vztahů' odJ'íšného sy.

atépu' řyplývaJí 1 neeteJné funkce.

Dalšín kritér1em pro poJetí nesygténového prvku

Je Jelro poz1ee vůě1 systénu. Takový prvek se nůže vůěl
systénu nacházet v dvojí pozící: vně eysténu, uvnítř

systénu; zvláštnín případen obou Je prvek na hran1-

cích systému. Teor1e eysténů v této souvÍslost1 operu-

Je s poJaen okolí aysténu: tín se rozuní takový prvek
(event..nnožína prvků), který není prvkem syeténu, ale

ná k systénu (resp. obráceně) něJaký vztah. I,ze rozLL-

šlt různé drr'r}ry okolÍ;

1. prvky, které neov].ívňuJí systén, avšak samy Jsou
ovlÍvňovány;

2, prvky, které ovl'1vňují eyetén a oamy Jsou ovItvňo.

váry";
prvky, které ov3.ívňují eyetén a sany neJoou ov].Ív-
ňovárry;
prvky, které neovl1viuJí syetén a stejně tak saloy

nejsou ovI1vňovárry. 3

Z defÍn1ce okolí syoténu v5rpIývá, že kr1térlen

nesyoténovogti není lokální poz1ce prvku vůč1 systému,

tJ. zťla Je uvnítř, re6p. VDě systému, ale jaký ná vůě1

eyaténu vztlh, resp. Jaký vztab ná sxrstén vůěi prv}nr.

3.

4.
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íesyeténovost tedy není dána pozící, ale vztahem. (Př1
této úvaze' kdy řešÍne vztah prvku a syeténul 9 € opě-
tovně př1,poníná relatÍv1ta prvku a eysténu, nebof, úva-
bu lze převést na vztah dvou prvků, event. systénů.)

Tento záver- Je dobře v1dět na případech .truhů
okolí' uveden5Ích gub 1 a eub 4. oba případy zahrnuJí
prvky, které eystém neov].ivňuJí: nenÍ sanozřeJně důle-
žtté, kcte se prvk3t"nacMzejí, arrí jej1ch ovlivňování -

neovl1rňování systémem. K systénu - nnožíně prvků' rnrro-
ž1Dě vztahů a syrsténové funkGé - naJí ínertnÍ vztah.
Y této inerci spoěívá JeJích neeysténovost; na syotén
(Jebo s3reténovou funkcÍ) nenají vl1v arrÍ. poz1t1vní
(tJ. ve snya1u ft'nkce) an1 negat1vní (prot1 firrrkcí).
Jaou tedy prv\y minoeyaténovýnl ' kcle "BíE,ot' není po-
z1ění, al.e firrrkění.

?,bylé dva. případy (gub 2 a gub 3) zahrnuJí prvky,
Lteré eyetén ovI1vňují. .Je opětovně v1dět, že nezáLeží
na tom' kde ee nacMzeJí. Kr1térJ.en nee3rgtémovogtÍ Je
níra vztahu k systénové firnkcí: ta nůže být poz1tlvní,
tJ. príek systén ov]'tvňuJe ve smysl'u funkce, nebo ne-
gat1vní' tJ. protl snysJ'u funkce. V této úvaze ovšem
nebodnotíne v]-astní spoIeěenský ant j1ný snyel systé-
nové fun|ccel vycházíne pouze z působení pro/resp. prot1
této firnkc1. V zák}adnín vymezení Je tak nesysténovýn
prvken takový' který je ve vztahu k syotéBu a působí
protí sgrsténové funkc1; pro tuto nefrrnkěnost Je nesy-
sténový.

U neey''sténového prvku nelze také pomÍnout vztah
ayeténu k něnu. T případě okolí uvgdeného zd,e gub 2 sle
setkáváne a prvky, které ovl.1vňují eystén a gamy Jsou
ovllvňovánJr. ExístuJe tedy 1nterakce ovIívňovaného
prvkr.r a ovltvňuJícího s31oténu, ovJ.ívňovaného systénu
a o'vl1vňuJícíbo prvku; nezÍ syotémem a prvken se vy-
rovnávaJí dia].ekt1cké rozpory (}rnotné, tnformaění,
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gDergottcké aJ.). Delze tedy vJit.ouěít, že po J1sté době
/ď ayeíén elí.u1nuJe ělnnoEt nesysténového prvku; /b/
aeeJraténový prvek ov].1vní ftrngování systénu natol1k , že
oe syetéa rozpadne; /c/ neeycténový prvek ee stene
firnkění aoučágtí eyeténu , éíor,' ovšen vzn1kne nový sy-
ctéa (naJící odl1šnou nnož1nu prvků, vztahů í Jínou
ayrtélovou frrnkc1). 1ato úvaha platÍ 1 pro příBad sub
/ý, tJ. prvky, které syatén ovl1vňuJí a oaalr neJsou
ovllvňováqy. - pouzo g tín rozdlí]'en , Že systén nenůže
elíts1novat ě1nnoat takového neoysténového prvhr.

h}rrEíne ge teoret1cké poznatk3r apJ.tkovat ng
l.1terárněvědnou probJ.enatiku. UvažuJne textový proceo
(tJ. genaze textu aíIa), cbarakterl.zovan5Í nnož1nou
tertovýcb pre.uenů, nnožÍnou vztahů nezl. níni a cílo-
vou firnleí, kterou Je vzn1k textu dí1a. Zároveň Je nut-
no s1 uvědon1t' Že souěástí nnožÍny tertových pranenů
Jsou praneny ovl1vněné zágaben cenzuly, redakcí, ].1te-
rárníoh přáteI1 dál.e ex1stují neautorEké opisy a ne-
autor1zované tísky aJ. textová ěÍrrnoet jeJíoh půvoťlců
Je ěaeto nesyeténová, neboř půeobí prot1 autorské cí-
lové frrnkcÍ eysténu - vzn1ku textu díla. Potom v sy-
gténu geneze textu díla a jeho spoleěenské realizace
exíotuJí nesyoténové prvky, narušující autoro$ systém.
l|esysténovýnt prv'(Y Jsou neorgan1cké záoař5r redaktorů,
rúzné forny zákazů a onezerrÍ od. cenzorů, a].e též autor-
ské proJev3r autocenzurní" ověem zása}$r v procegu této
neveřeJné konrrnikace (redaktor, ].ektor aj. ) , které Jsou
nesystémwé l také nobou působ1t ve snysJ-u autorské cí.
lové funkoe, tj. geneze textu ctíla. čeato též vyplýva-
jí z pred1kce úě1nků tertu díla na rea].1tu spo].eěen-
a\ých kontextů: eetkáváne ae tak e 1nterakc! mezL sy-
gténen a nesJrgténovýn prvkem. Např. Máchův verĚ 'před
Bobeo pokořen v nod].Ítbě t1ché etálí, organÍc\r nesplý-
vaJící s Y1lénovýn1 nater1a3.tstlckýn1 úvabaní (ěehož
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ot. nJ. VolE1 b;rstře poYšú.tsl recenzent MáJe Toníěek) '
Je dneĚní náohovakou l1terární lnterpretací považován
za ťlok].ad ltáchov3^ autoeenzrrrJr ' predíkc1 úělnků textu
iláJe u cotuzora' pátena Zlmnerngrna. obecně vzato tento
oenzurní tlak byl nes3nténovýn prvkem, který ov]'1vňo-
va]. l[áchúv tvrlrěí proceg (eyatén geneze), an1ž ho lÍá-
cba nob]. ov].1vn1t. Výeledken lnterakce Je uvedeqý verš,
který faktlc\r narušll autoraký eyatém MáJe, eystén
byl ve gvóm abgolutoín fungování naruěen; vzntkl nový
oyctén' zahrnuJící Í nesysténový prvek' Boorg&Ícký
verě. Tento nový systén věak konkrétně působí a původ-
ně nesgoténový prvek se sta} v].agtně systénovýn.

Kgnstatovglí Jene , Že lúácba nemotů neeysténový
prvek - eonZurtt - ovllvn1t. N1cnéně 8e Y máchovské ].1-
teratuře traduJe příhoda ' Jat Zl.nmermanna v knlbovně
navštívll blíže nezndý líácbův přítel. a cenzora pří-
pravíJ. na l[écbovu návštěvu, aby báeeň prošla: "\Iěc 8e
hovoren uJedlnala. a líách& k něnu lzLgner.nannovV pak
doĚel s rukoplgen. čEt]. nu báseň svou a vykláťlal, Jak
zapotřdbí bylo 1 trlavní akcent poIož1v na to, že zde
na zEnÍ' Je věecko porrM n1cota, eoŽ se panu Zl.onernarr-
novl' g{3loně ].íb1],o. PoJav báseň, jak nu J1 báoník vy-
].ož11' propuatÍ.l J1 poton' nevxnazav qní g].ova. Pozdě-

J1' kdJrž [áJ byl vxr'Ěel a vše].1ké hlaey ee proti ten-
denc1 pozdvÍ.hJ.y' nrzelo p. cenzora, úe s1 to lépe ne-
protůédl - ale bylo už pozdě. n (Gttováno podle nepo-
tlepeaného ě].ánku Bývalá cenzura, ot1štěného v Baákově
Svobodě 3' ].869' 1].7. Přetlgk K.Jarrokýr Kgrel E3mek
tíácbg ve vzpollínkácb souěaenÍkú' Prabs ].958).

Tldíne na toato příklailě 1nterakcí prvku a sy-
sténu, d1al.ekt1ku ov11vňuJícího prv}nr (oystéau) a
ovl1vňovanébo aysténu (prvku) .
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' Pokus1u Jsne ge st'ruěně formulovat problenatÍku.
neeyeténových prv}nl' JeJ1ch funkci' dospět k základnínu
qpezení a Jebo l1terárnárědné apJ-1kaci. v tonto prvnín
příblížcní ponecMváne stranou estetíckou furrkcÍ neey-
otéaovoetÍ, BJ. tecly skuteěnost, že nesysténovost nůže
být progranově využívána. V proeesu společenské realÍ-
zece ge nesystémové prvry mohou stát prvky nového sy-
oténu, který poton korrtorétně působí. Zároveň Je třeba
el uvěťlom1t' Že prvek' který Je vůě1 něJakénu systénu
neaycténovýl nůže být prvkrn Jiného systénuo ťo Jsne
přÍpoaínalÍ př1 úvaze o relat1v1tě příslušaostl' prvku
L ayaténu. obecně Je te$r nutno ftrnkc1 nes3rsténových
prYm vnígat Jako gouěágt proceou vzn1kání a zanlkání
eyoténů' v d1alekt1oe rozporů Jako zdroJe po}rgrbu a
vývoJe.
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