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Pohľad na aktuálne výskumy na poli metafory sprostredkúva dojem neprehľadného preskupovania 

rozličných prúdov, viacnásobného prelínania sa zlomových línií a ich ukotvenosti vo viacerých 

disciplínach alebo výskumných tradíciách. Takáto neprehľadnosť sa znásobuje, keď do hry vstupuje 

okrem aspektu interdisciplinarity a transdisciplinarity aj aspekt inštitucionálnych výskumných špecifík 

a vlastná dynamika systému vedy na národnej úrovni. Ak sa chceme dnes zmysluplne zhovárať 

o metafore a chceme si vymieňať skúsenosti z jej výskumu, dá sa to robiť pravdepodobne iba za 

predpokladu presahov na všetkých troch spomenutých úrovniach, čo je však možné iba vtedy, ak sú 

tieto špecifiká vo vednom diskurze rámcovo prítomné a známe. To je zároveň krédom konferencie. 

Preto by sa mali zohľadniť nasledovné body:  

1. Chceli by sme diskutovať paradigmy výskumu metafory a ich zástoj v aktuálnom vednom diskurze. 

Je jasné, že konceptuálna teória metafory je v súčasnosti hádam najvážnejší kandidát na prvenstvo 

v celej palete teórií metafory. Môže to bez výhrad platiť pre lingvistiku, avšak nie už bezvýhradne pre 

literárnu vedu. Pre plnohodnotný vedný diskurz o metafore je potrebné, aby bolo vidno, ktoré 

paradigmy výskumu metafory sú vôbec v ktorej oblasti zastúpené, akú úlohu v ktorej disciplíne 

zohrávajú a akú majú relevantnosť pre riešenia špecifických výskumných otázok.  

2. V našom uvažovaní však môžeme postupovať aj úplne opačným smerom, nie analyticko-

aplikačným, orientovaným na predmet výskumu v rámci danej disciplíny alebo na metaforickosť 

odbornej terminológie, ale teoreticko-implikačným, zameraným na teoretické paradigmy disciplín: 

predovšetkým v kontextoch filozofie/epistemológie, lingvistiky, literárnej vedy. Tu otázka znie úplne 

inak: akým spôsobom ovplyvnila disciplinárna recepcia tej ktorej teórie metafory samotnú disciplínu 

a ako podmienila jej sebareflexiu? 

3. Na pozadí takto nastavenej optiky sa treba aj pýtať, či vôbec je v súčasnosti možné sa oprieť 

o akceptovateľnú systematiku teórií metafor, či je vôbec možné hovoriť o koexistencii paradigiem aj 

na ploche výskumu metafory, resp. ako je tento diskurz štruktúrovaný a aké pokusy o niečo také ako 

je systematika teórií metafory jestvujú a aká zmysluplná je alebo môže byť takáto systematika.  

4. Ďalším podstatným bodom programu konferencie je prehĺbiť uvažovanie o metafore a jej možných 

vyhradení sa voči symbolu na jednej strane a alegórie či mýtu na strane druhej. V súvislosti medzi 

symbolom a metaforou treba upriamiť pozornosť na prítomnosť metafory v kontexte všeobecnej 

teórie symbolov (napr. N. Goodman) či v semiotickom diskurze, kde podnetné sú okrem klasikov, ako 

je P. Ricoeur aj práce o kreatívnej metafore C. S. Peircea alebo uvažovanie o metafore U. Eca. Ďalej je 

potrebné venovať aj pozornosť metafore na priesečníku medzi semiotikou a pragmatikou.  



5. Naďalej zostáva otvorená otázka vzťahu metafory a metonymie, pričom by sme chceli otvoriť 

možnosť diskutovať o teoretických a metodologických prístupoch explicitne vo vzťahu k empírii.  

6. Pre výskum metafory je ďalej kľúčová otázka foriem podobnosti a analógie. Aj na tomto poli sa 

vynárajú otázky teoretického a metodologického uchopenia týchto základných aspektov 

identifikovania a komunikovania metaforických výrazov.  

7. V prostredí literárnej vedy môžeme zasa sledovať záujem o podoby živej (kreatívnej, inovatívnej) 

metafory, ktorá bola napríklad v prvej generácii konceptuálnej teórie metafory výrazne 

poddimenzovaná. V každom prípade sa ale presadilo presvedčenie, že metafora je jedným zo 

základných stavebných (konštrukčných) elementov, resp. princípom konštrukcie našej reality 

a súčasne aj jedným z dôležitých prvkov poetiky, ale môžeme sa aj pýtať, ako určuje metafora 

estetickú hodnotu umeleckého diela. Otvoriť by sme chceli diskusiu o možnostiach výskumu 

metafory na podklade literatúry, resp. vzhľadom na literatúru – tak napríklad metafora sa často 

vyskytuje ako významný prostriedok irónie, satiry, paródie, travestie či pastišu.  Chceli by sme teda 

upriamiť pozornosť na špecifický charakter literárnovednej problematiky, v ktorej intenciách sa 

výskum metafory realizuje, a pomocou akých teoretických a metodologických princípov sa toto deje.  

8. Do veľkej miery sa špecificky literárnovedné záujmy prelínajú s úsiliami v lingvistike, hlavne 

v kontexte kognitívnej lingvistiky. Styčné body predstavuje napríklad výskum metaforiky emócií, kde 

lingvistika ponúka cez aplikácie konceptuálnej teórie metafory celú paletu podnetných impulzov. 

Avšak rovnako silné impulzy ponúka aj Weinrichova teória obrazových polí alebo Blumenbergova 

metaforológia s jej absolútnymi metaforami, nehovoriac o ďalších inšpiráciách spojených s menami, 

ako sú Donald Davidson, Jacques Derrida či Paul de Man.  

9. Vidíme, že nie je možné hovoriť o metafore a mať na zreteli iba partikulárne otázky jednej 

disciplíny, keď vieme, že metafora je predpokladom a zároveň produktom ľudského myslenia 

a dorozumievania. V tomto kontexte sa vynára problematika kognitívnych štruktúr a ich 

zviditeľňovaní v podobe metafor, resp. metaforických konceptov. Problematika metaforickej 

konceptualizácie je brizantná téma spájajúca filozofiu s lingvistikou a literárnou vedou. Ak si napríklad 

pozrieme štúdie o metaforike emócií a prezrieme si metaforické koncepty hnevu, nájdeme pre túto 

emóciu rôzne koncepty. Nájdeme ale aj rovnaký koncept pre rôznorodé emócie ako hnev, hrdosť aj 

lásku. Otázka preto znie, majú Lakoff a Johnson pravdu, keď hovoria o obmedzenom počte 

metaforických konceptov? Okrem toho je konceptualizácia historicky variabilná a je možné opísať 

evolúciu metaforických konceptualizácií. Na základe takéhoto výskumu jazyka (poetického, 

odborného) a jeho konceptov by bolo možné ozrejmiť, aké koncepty sa presadili a za akých 

rámcových podmienok. Takáto evolučná teória metaforických konceptov potom môže byť 

podkladom pre širšie koncipovanú evolučnú teóriu jazyka alebo evolučnú teóriu literatúry. V tomto 

zmysle sa aktuálne môžeme sústrediť na existenciu globálnych metafor alebo analyzovať či 

interpretovať metafory ako modely myslenia v príslušnom evolučnom aspekte. 

10. Metafora ako model myslenia a ako predpoklad a produkt dorozumievania predstavuje zároveň 

aj brizantný translatologický problém. Príslušne rozsiahly diskusný priestor by sme chceli vyhradiť 

preto aj problematike prekladu metafor. 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organizátor: Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied 

Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. 

Konferenčné jazyky: slovenčina, nemčina, angličtina 

Uzávierka návrhov vo forme abstraktov: do 15. januára 2018. 

Svoje abstrakty v rozsahu max. 1 strany posielajte, prosím, na mailovú adresu:  

metaphora.bratislava.2018@gmail.com   

Do konca januára 2018 dostanú všetci, ktorí nám poslali svoje návrhy, správu o prijatí, resp. neprijatí, 

ako aj ďalšie potrebné informácie (zaradenie do sekcie, možnosti úhrady nákladov a pod.). 

Príspevky budú publikované v zborníku, resp. v tematickom bloku odborného časopisu World 

Literature Studies.  

Tešíme sa na Vaše návrhy. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Konferencia je organizovaná v rámci projektu VEGA 2/0063/16: Hyperlexikón literárnovedných 

pojmova kategórií II. 
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