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HOMO ICONICUS

Tibor Žilka
Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Abstrakt: Autor sa zameriava na vystihnutie podstaty metafory. Kým v lexikalizovanej 
metafore už pravý význam slova nevnímame, v básnickej metafore obidva významy slova 
fungujú naraz, s rovnakou intenzitou. Základnou jednotkou sémantiky je seméma. Seméma 
sa skladá zo sém, ktoré spoločne vytvárajú význam semémy. Pri tvorbe metafory ide o to, 
že niektoré zo stabilných sém sa utlmia, ba „sa až vyradia z prevádzky“, iné pribudnú. Ori-
ginálne metafory sa vyznačujú tým, že prenášajú niektoré sémy z pôvodného významu, ale 
keďže označujú nový pojem, aj z pôvodného pojmu sa zachovávajú niektoré sémy a takto 
dochádza k oscilácii medzi dvoma významami. To je základ tzv. dvojobrazu v metafore, ale 
platí to iba pre tzv. živé (nové) metafory v básnickom (literárnom) texte. Metafora nevzniká 
za účelom dekorácie, ale konštituuje sa na základe objavenia nového významu. Tenzívna 
teória tu je postavená ako nová namiesto substitučnej teórie (P. Ricoeur). V samej podstate 
možno rozlíšiť triviálnu (lexikalizovanú) metaforu oproti novej (neobvyklej, zvláštnej) me-
tafore (novel metaphor), ktorá je kreovaná v novej sémantickej situácii. Vznik metafory je 
procedúra, pri ktorej sa rozširuje polysémia. Metafora je kreatívne využitie polysémie. Rico-
eur prikladá metafore nezastupiteľnú funkciu pri kreovaní textovej reality. Z tohto hľadiska 
metafora nie je, nemôže byť iba ozdobou jazyka alebo štylistickou (rétorickou) dekoráciou, 
ale predovšetkým sémantickou inováciou, objavením nových významov. Samotná metafora 
je kreatívnou aplikáciou polysémie vo vete, resp. v texte. Kreatívny moment metafory je 
koncentrovaný na pochopenie podobnosti, na recepciu analógie. V novej (živej) metafore je 
samotná podobnosť výsledkom metafory, práve v objavení tohto vzťahu spočíva podstata 
kreácie. Autor uvádza na nové metafory aj príklady zo slovenskej literatúry, predovšetkým 
z tvorby Jána Milčáka a Pavla Vilikovského.
Kľúčové slová: metafora, seméma, substitučná teória, lexikalizovaná metafora, P. Ricoeur

Abstract: The author focuses on comprehending the essence of metaphor. While we no 
longer apperceive the true meaning of the word in the lexicalised metaphors, in the poetic 
ones both meanings of the word exist side-by-side, moreover with the same intensity. The 
basic unit of semantics is a sememe. Sememe consists of sems that in conjunction form the 
meaning of the sememe. When forming a metaphor, it is that some of its stable sems are 
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muted, even eliminated, others can be added. The original metaphors are characterized by 
the fact that they transfer some of the sems of their original meaning. Since they denominate 
a new concept, some of the sems from the original concept are preserved, and thus there is an 
oscillation between the two meanings. This is a basis for a so-called dual image in metaphors. 
However, this applies only for so-called live (new) metaphors in poetry (literary) text. The 
metaphor is not created in order to decorate. It is constituted by the discovery of a new 
meaning. A tensive theory is used as an alternative of a substitution theory (P. Ricoeur) here. 
In the core, the trivial (lexicalized) metaphor can be distinguished from the new (unusual, 
unconventional) metaphor (novel metaphor), that is created in a new semantic situation. 
The formation of a metaphor is a procedure based on expanding polysemy. Metaphor is 
a creative use of polysemy. Ricoeur claims that metaphor´s irreplaceable function lies in 
creating text reality. From this point of view, the metaphor is not and it cannot be considered 
to be for the adornment of language or the stylized (rhetorical) decoration. It is a semantic 
innovation, the emergence of newly discovered meanings. The metaphor itself is a creative 
application of polysemy in a sentence, respectively in text. The creative moment of the 
metaphor is concentrated on understanding of similarity, at the reception of the analogy. 
In new (living) metaphors, the similarity itself is a result of the metaphor. The essence of 
its formation lies in a discovery of this relationship. The author also presents examples of 
the new metaphors from the Slovak literature, especially from the works of Ján Milčák and 
Pavel Vilikovský.
Keywords: metaphor, sememe, substitution theory, lexikalized metaphor, P. Ricoeur

Východiskom triedenia trópov môže byť semiotická koncepcia znakov, na 
jej základe možno vysvetliť, ako sa vytvára a pôsobí metafora, ale aj metony-
mia či symbol.1

U. Eco sa vo svojej semiotickej teórii opiera predovšetkým o Peirceove tri-
adické roztriedenie znakov na symboly, ikony a indexy (Eco 2009, 222–223). 
Práve Peirce navrhuje pokladať za znak čokoľvek, čo na základe skôr stanove-
ných konvencií môže byť chápané ako niečo, čo zastupuje niečo iné. Znak je tu 
vždy, keď sa istá skupina ľudí rozhodne niečo používať a uznávať ako nositeľa 
niečoho iného. V etnosemiotike sa uvádza funkcia čiernej farby, ktorá môže vy-
jadriť prostredníctvom smútočného odevu trúchlenie nad blízkou osobou, resp. 
smrť. Dá sa povedať, že čierna farba má výnimočné postavenie medzi farbami, 
napokon aj svadobné šaty ženícha majú jednoznačnú semiotickú funkciu. Tvo-
ria protiklad s bielou farbou, ktorá má tiež svoje výnimočné postavenie medzi 
farbami, preto majú svadobné šaty nevesty bielu farbu. V tejto situácii sú farby 

1 Štúdia vznikla na základe riešenia projektu VEGA 2/0063/16 s názvom Hyperlexikón 
literárnovedných pojmov a kategórií II.
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vždy znakom sviatočnosti, slúžia na absolvovanie predpísaného obradu. Biela 
farba si zachováva svoju výnimočnosť aj v názvoch miest, stretávame sa s ňou 
v pomenovaní hlavného mesta Srbska Belehradu (vo svojom pôvodnom vý-
zname biely hrad). Aj v názve obyvateľstva (národa) je Belorus ako protiklad 
k čiernemu Rusovi, dnes už iba Rusovi (Voigt 2013, 10–11). Farba má teda 
rozlišovaciu funkciu v etnosemiotike, aj keď uvedený príklad sa vzťahuje skôr 
k minulosti, v súčasnosti je tento význam už ustálený a značne zahmlený (Voigt 
2013, 10–11).

Podľa Eca trichotómia, podľa ktorej sú znaky klasifikované ako indexy (fy-
zicky späté s objektom), ikony (podobné ich objektom) a symboly (arbitrár-
ne spojené s objektom), je základom celej Peirceovej teórie. Poznáme znaky 
puberty, tehotenstva alebo starnutia a tie pokladáme za indexy, lebo sú späté 
s objektom (človekom), ktorého pozorujeme (Eco 2009, 145–148). Aj lekár 
zistením, či ešte bije srdce pacienta alebo prestalo biť, zisťuje, či nastal exitus. 
To sú znaky späté s objektom (človekom), ktorého lekár skúma, vyšetruje alebo 
zisťuje, či je ešte nažive. Indexom sú aj detské topánočky vo vyhladzovacom 
tábore v Osvienčime, ktoré „sú fyzicky späté“ so zavraždenými deťmi počas 
druhej svetovej vojny (1942 – 1945) a ktoré pri návšteve týchto miest vyvolá-
vajú slzy u nejedného návštevníka. Prirodzene, návštevník pri prehliadke musí 
byť oboznámený, s čím sú fyzicky späté vystavené topánočky. Topánočky nie 
sú však podobné deťom, ale „reprezentujú“ ich utrpenie a predčasný skon. Ak 
by tam bola čo len jedna fotografia niektorého dieťaťa, už by sme mali do čine-
nia s ikonom ako znakom.

Symbolickú funkciu má každá zástava, ktorá je arbitrárne spojená s objek-
tom (štátom, národom), ktorý symbolizuje. Je pritom zaujímavé, že farby a ich 
poradie majú svoj význam, ale postupne môže nadobudnúť vedúce postavenie 
jedna farba, ktorá sa stáva nositeľom významu. Maďarská zástava obsahuje tri 
farby: červenú, bielu, zelenú. Zelená farba má však dominantné postavenie: aj 
dresy futbalistov Ferencvárosu ako najznámejšieho futbalového mužstva majú 
zelenú farbu, hoci hráčov bežne pomenúvajú médiá ako zeleno-bieli. Zelená 
farba obyčajne asociuje Maďarsko či Maďarov v konkrétnom kontexte. Znako-
vú funkciu má kríž ako symbol kresťanstva (Doubravová 2002, 65–66), Fatimi-
na ruka ako symbol moslimov, lebo tieto znaky sú arbitrárne (dohodou) spojené 
s objektom, presnejšie s kresťanmi, resp. s moslimským svetom.

Triadická koncepcia uznáva tri druhy znakov, ktoré majú veľký význam aj 
z hľadiska interpretácie umeleckých textov. V tomto chápaní sa za osobitný 
typ znaku pokladá symbol, ikon a index. Ukazuje sa, že symbol sa dá pomerne 
ľahko vysvetliť, lebo predpokladajme, že si zachováva aj pôvodný význam, ku 
ktorému sa priraďuje jeden alebo aj viac abstraktných významov. V literatú-
re jestvuje plynulý prechod od znaku ako symbolu vyjadrujúceho abstraktný 
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zmysel. Topole v Kraskovej básni nestrácajú svoj pôvodný (vecný) význam, 
iba sa k nemu pripája abstraktný zmysel, lebo zároveň asociujú aj osamelosť 
lyrického subjektu. Častý opis agátových stromov v tvorbe L. Balleka nie je iba 
čírym charakterizačným prostriedkom, ale v protiklade so severnejšími región-
mi nadobúda aj zmysel symbolu južnej prírody (Žilka 2011, 240–241).

Ďalším druhom znaku je index, ktorý vyjadruje nejaký vzťah alebo smer, 
je istým znamením, odkazujúcim na niečo. Typickým príkladom je šípka, ale 
– v súlade s funkciou metafory – podobnú funkciu spĺňajú aj metonymie v li-
terárnom texte. Tu už nejde o podobnosť, ale o vzťah, o istú súvislosť medzi 
predmetom a znakom alebo medzi primárnym znakom a sekundárnym znakom, 
ako je to v prípade metonymie.

 U. Eco (2009, 238–239) pri skúmaní ikonu ako znaku spochybňuje niektoré 
vžité konvencie, a to, že:
a) tzv. ikonický znak má rovnaké vlastnosti ako jeho objekt,
b) tzv. ikonický znak je podobný svojmu objektu,
c) tzv. ikonický znak je analogický ku svojmu objektu,
d) tzv. ikonický znak je motivovaný svojím objektom,
e) tzv. ikonické znaky sú arbitrárne kódované.

Tvrdí, že už ani spoločné vlastnosti pre úplnú totožnosť neexistujú, lebo 
podľa neho portrét kráľovnej Alžbety, ktorú namaľoval Annigoni, nemá rov-
naké vlastnosti ako kráľovná Alžbeta (Eco 2009, 238–239). Namaľované plát-
no totiž nemá štruktúru kože alebo schopnosť reči a pohybu, ktorú mala por-
trétovaná osoba. Za oveľa presnejšie vysvetlenie ikonu pokladá Eco definíciu 
podobnosti, ale aj tá sa narúša pri porovnávaní veľkosti. Miniatúrny školský 
model pyramídy a Cheopsova pyramída sa svojou veľkosťou značne od seba 
líšia, napriek tomu je veľmi malý model pyramídy ikonickým znakom skutoč-
nej pyramídy na základe podobnosti. To isté platí o rodinnej fotografii, na ktorej 
spoznávame dávno zosnulého starého otca či starú matku na základe podob-
nosti s nimi, ktorú uchovala stará fotografia. V mojej izbe visí veľká fotografia 
môjho deda, ktorého som vôbec nepoznal, zomrel počas vojny približne 20 ro-
kov pred mojím narodením, neviem ani, aký bol vysoký, a nepoznám ani ďalšie 
jeho vlastnosti. Napriek tomu fotografia súvisí so svojím objektom, práve preto 
ju mala na stene stará mama až do svojej smrti.

Ikon je teda druhom znaku, ktorý zobrazuje daný predmet, jav, denotát na 
základe podobnosti, pričom táto podobnosť môže byť materiálna alebo štruk-
túrna. Známym príkladom na štruktúrnu podobnosť je mapa, na podobnosť 
materiálnu zase portrét alebo fotografia. Metafora sa tvorí v básnickom texte 
podobným princípom ako ikon, lenže v tomto prípade slovo, výraz príležitost-
ne rozširuje svoj význam, čiže k posunu významu znakov dochádza v rámci 
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jazyka, teda vo verbálnom texte. V oboch prípadoch je však princíp uplatnenia 
podobnosti evidentný. Najprv ide o reláciu (analógiu) medzi predmetom a zna-
kom, v druhom prípade o rozšírenie primárneho (jazykového) znaku o sekun-
dárny (figuratívny) význam v rámci literárneho textu.

V poetike symbol zostáva symbolom, indexu zodpovedá metonymia a iko-
nu metafora, lebo rozšírený význam sa zakladá na podobnosti javov alebo na 
ich analógii. Zásadný rozdiel je v tom, že poetika skúma iba jazykové znaky, 
iba lexikálne prostriedky, ale básnické javy niekedy teória rieši objavením tvo-
rivého princípu na podklade trópov. Hovorí sa napr. o metonymickom princípe 
v súvislosti so súčasnou poéziou (Juhásová 2016, 85 n). Metafora (gréc. pre-
nos, prenesenie) sa v klasickej poetike pokladá za nepriame pomenovanie a za 
jeden zo základných básnických trópov, ktorý vzniká zámenou jedného slova, 
slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením na princípe podob-
nosti javov, predmetov. Prenášať sa môžu: 1. vlastnosti vecí a) na neživé pred-
mety, javy: smaragd trávy (smaragd znamená zelenú farbu); b) na živé bytosti, 
na ľudí: srdce skamenelo, horel hanbou; 2. vlastnosti živých bytostí (ľudí)  
a) na zvieratá, vtáctvo: malý spevák (vo význame vták); b) na neživé predme-
ty, javy: horela roľa, mŕtve more, slnko sadá (Bujnák – Menšík 1937, 70–71). 
Vynára sa však otázka, či ide o zámenu, lebo napokon v novom kontexte slo-
vo či slovné spojenie nestráca ani svoj pôvodný význam, len priberá ďalšie 
sémantické komponenty, obohacuje sa o nové významové odtiene. Klasická 
rétorika rozlišuje medzi metaforou in absentia a in praesentia. Možno uviesť  
príklady:
a) metafora in absentia (jednoduchá, nerozvinutá, nevysvetlená), napr. Po pár 

nevydarených výsledkoch (Ancelotti) dostal padáka. (rozhlas, 17. 11. 2017) 
– Myslí si, že nasadila citovú páku, a pokúša sa ho vydierať. (Vilikovský 
2017, 10) – Myšlienky sa už dali na pochod, nedajú sa zastaviť. (Vilikovský 
2017, 25);

b) metafora in praesentia (úplná, rozvinutá), napr. Ľahko možné, že text má 
už autora po krk a škodoradostne by sa tešil, že sa mu niekto pozrie na 
chrup. Texty sú svine, bývajú za každú psinu na cudzí účet. (Vilikovský 
2017, 63)

Pri vysvetlení vzniku metafory sa často vychádza z prirovnania, lebo sa tvo-
rí na podobnom princípe (Vianu 1967, 86–88). Miesto prirovnania mocný ako 
lev možno použiť len slovo lev, čím sa vyjadrí istý typ človeka. Takáto tvorba 
nových slov v jazyku sústavne funguje a vytvára tzv. lexikalizovanú (triviál-
nu) metaforu. Za lexikalizovanú metaforu treba pokladať syntagmy tohto typu: 
noha stola, vodovodný kohútik, hlava valcov, chrbát Bielych Karpát a pod. Pri 
lexikalizovanej metafore ide o ustálený význam, už tu nepôsobí popri podob-
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nosti javov aj odlišnosť ako základný predpoklad básnickej metafory. Samopal 
či revolver má spúšť, avšak v nemčine tomu zodpovedá slovo Hahn (kohút), 
ale sotva niekto, keď použije tento výraz, tu myslí na pôvodný význam slova. 
Ani slovenský výraz kohútik na vodovode nevyvoláva asociáciu s prvotným 
významom tohto slova, resp. úplná podobnosť bez prvkov odlišnosti nezaruču-
je novosť ani vnímanie slova či slovného spojenia ako metafory. Metaforami 
sa v praxi bežne pomenúvajú nové pojmy: sviečka v motore auta, ručička na 
tachometri, kohútik na vodovode, plynový kohútik, kohútik na puške/pištoli 
(základom je hrebeň, hrebienok na hlave kohúta). To isté platí o metaforách 
v náučnom (vedeckom) štýle: fyzika (napätie, atomové jadro, odpor, preladiť 
vlnu, konská sila rovná sa 735,49875 W), psychológia (podvedomie), jazyko-
veda (jazyková rovina, jazykové pole, inventár jazykových prostriedkov). Od 
lexikalizovanej metafory sa básnická metafora líši práve tým, že vyniká novos-
ťou, zvláštnosťou, originálnosťou, ba často aj jedinečnosťou a neopakovateľ-
nosťou. V texte nadobúdajú slová rozšírený význam, ale nemožno negovať to, 
že pritom si slová a slovné spojenia zachovávajú niečo aj z pôvodného význa-
mu (Davidson 1900, 451). V básni môžu padať súmraky a možno skladať prí-
šernú záhadu, môže byť zosobnená bolesť (bolesť ťa bozkala) a smiech môže 
byť strieborný.

Súmraky padajú
na tichú záhradu,
v náruč nám skladajú
príšernú záhadu.

Vo tvojich očiach sa
perličky perlia dnes,
kde máš smiech strieborný,
čo ti je, odpovedz?

Bolesť ťa bozkala
zrosené na líčka,
rec mi ty, drahá, rec,
kto ťa to sčičíka?

Súmraky padajú
z vysokých rudých striech,
súmraky padajú
na môj i na tvoj smiech.

(Janko Silan: Súmraky padajú, 1995, 89–90)
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Estetická hodnota básnickej metafory sa zakladá na novom spojení dvoch, 
prípadne viacerých významov. Vo vedomí sa vynárajú neraz dva prvky reality, 
čím vzniká vzájomné pôsobenie dvoch slov, vzájomný vzťah dvoch znakov, 
javov skutočnosti, t. j. tzv. dvojobraz. Pre básnickú metaforu je charakteristická 
binárna konštrukcia, ktorá predpokladá analógiu medzi dvoma pojmami, jav-
mi, ale zároveň aj rozdiely medzi nimi. Okrem prirovnávaného a prirovnáva-
júceho musí byť v metafore prítomné aj tzv. tertium comparationis, t. j. musia 
tu byť prítomné znaky podobnosti, spoločné črty, ktoré dovoľujú spojiť dva 
pojmy do jedného „obrazu“. Kým v lexikalizovanej metafory už pravý význam 
slova necítime, v básnickej metafore obidva významy slova fungujú naraz,  
s rovnakou intenzitou:

Modrý les. Nad lesom sa mračí.
Z mračien zrazu odlomil sa blesk.
Zem sa nahla.
Sosny narazili čelom o čelo.
Tak sa zľakla, až sa zotmelo.

(Miroslav Válek: Slnko, 1966, 106–107)

V úryvku je viac básnických obrazov: odlomil sa, zem sa nahla, tak sa zľak-
la. V metafore sosny narazili čelom o čelo je tertium comparationis v prirov-
naní časti hlavy človeka k vrcholku stromu. Špecifickosť básnického obrazu 
spočíva v tom, že sa nepopiera ani prvotný význam slova, ale zároveň pribúda 
nový, iba v tejto básni platný význam, čím sa vytvára „dvojobraz“. Dochádza 
pritom k vzájomnej oscilácii medzi prvotným a novým významom, čím sa verš 
obohacuje o konotácie, o „medzivnemy“, ktoré vznikajú vzájomným pôsobe-
ním dvoch významových polí. Naraz počujeme, ako blížiaca sa búrka lomcuje 
stromami, ale zároveň sa môže v čitateľovej pamäti vynoriť aj prvotný význam 
slovného spojenia, ba aj rozličné asociácie (čelo je tvrdé, čelom múr neprebiješ, 
čelný náraz atď.). Tento „medzivnem“ je typickým znakom metafory a zároveň 
základom mnohoznačnosti poézie, lebo dosadzovanie vlastných „významov“  
u čitateľa je takmer ľubovoľné, no nie neobmedzené (Zalabai 1981, 41–46).

V básnickej strofe sa môže vyskytnúť aj viac metafor, ba niekedy sa vytvára 
medzi nimi vzájomná súvislosť a podmienenosť. V takomto prípade hovoríme 
o rozvinutej metafore. Keďže metafora patrí medzi základné trópy, podobnú 
vlastnosť majú aj iné básnické obrazy, ktoré sa k metafore priraďujú. Okrem 
prirovnania najviac podobných vlastností má hádanka.

Básnická metafora sa často vyskytuje aj v próze, najmä v lyrizovanej próze 
alebo v textoch, ktoré sporadicky obsahujú lyrické pasáže alebo opisy. Meta-
fora môže byť slovesná, adjektívna, substantívna alebo slovesno-substantívna 



14

Tibor Žilka

(Pavera – Všetička 2002, 223). V lyrizovaných textoch môže byť nositeľom 
metaforickosti hlavne sloveso, o čom svedčia aj tieto príklady z románu Jána 
Milčáka Rezbár: Blízko, nad obzorom visel mesiac, zrkadlo mŕtvych. (Milčák 
2017, 7) – Brieždilo sa. Slnko stúpalo iba pomaly, bolo nad obzorom. (tamže, 
19) – Cez mraky presvitalo slnko. Bolo nízko nad strechami domov. (tamže, 
57) – V noci, keď nehoreli fakle, sedela Margita na schode pod komínom, po-
zerala na hviezdy. V zime boli jasné, chveli sa akoby od chladu. Jednostaj sa jej 
zdalo, že sa ako jemný ligotavý prach začnú sypať do komína. Vtedy mimovoľ-
ne vystrela dlane. (tamže, 59) – Na ceste nebolo vidno, že iba nedávno vystrá-
jala víchrica s množstvom snehu. Nezostali po nej stopy. (tamže, 104) – Nad 
žobrákmi, pútnikom a kňazom sa modrala obloha. (tamže, 154) – Na oblohe sa 
objavil čierny vták. Plachtil vysoko s rozprestretými krídlami pripomínajúcimi 
čierny kríž. (tamže, 154)

Metafora však nemusí byť iba básnická, často sa vyskytuje aj v próze, do-
konca so zámerom vyvolať komický (ironický) účinok. Metafory tohto typu sú 
časté v tvorbe Pavla Vilikovského. Príkladom môže byť tento citát: Nedá sa nič 
robiť, otec je model, ktorý by už v týchto časoch neprešiel technickou kontro-
lou. Zamoroval by ovzdušie výfukovými splodinami starých čias. (Vilikovský 
2017, 95) Z citátu vyplýva: otec sa prirovnáva k starému autu (Trabant, ško-
dovka), jeho pripomienky sú ako výfukové plyny, typické pre autá už zastarané, 
nepotrebné, ba škodlivé. 

Nová próza P. Vilikovského Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (2017) 
obsahuje celý rad metafor, ktoré dávajú textu svojský ráz a význam. Aj v tomto 
prípade je veľmi často nositeľom metaforickosti sloveso: Chvíľu ešte očami 
tlačí chlapca hore kopcom. (tamže, 8) – ... a aj tak je to ojazdená felícia z auto-
bazáru, často sa musí zotavovať v servise. (tamže, 33) – Ale chalanom v puberte 
väčšinou pučia tváre na jeden spôsob, vraví si Ivan, nekordinovane vyhúkne raz 
jedna, raz druhá črta, a chvíľu trvá, než sa dohodnú a zladia krok. Ešte sa neroz-
hodlo, na koho sa budú napokon podobať – na matku, na otca, alebo na babku 
z otcovej strany. (tamže, 58–59) – Vtom sa už našťastie pri ceste zjaví tabuľa 
Svätý Jur a posotí Ivanovu pozornosť smerom k dejinám, ktoré najprv obec 
zbavili svätosti a urobili z nej obyčajného miništranta z Bratislavy, a potom jej 
zasa akoby z náhleho rozmaru vrátili svätecký status. (tamže, 44) – ... ešte aj  
v reklame na pracie prášky sa ženy usmievajú, akoby pranie bola najšťastnej-
šia chvíľa v ich živote. (tamže, 52) – Vieme, ako to chodí u nás na Slovensku, 
kde sa každý s každým pozná, s jednými paktuje a druhým hádže polená pod 
nohy. (tamže, 66) – Počasie sa medzitým vytratí z obrazovky, išlo sa asi dosý-
ta vyspať pred zajtrajšou šichtou. (tamže, 95) – No nechce Kláru provokovať 
a zapliesť sa do zdĺhavej debaty, radšej mlčky odloží jej vetu do chladničky. 
(tamže, 115) – Pri tej vete mu myšlienky preskočia na iný konár a chvíľu sa na 
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ňom zlostne pohojdávajú. (tamže, 117) – Do očí mu padne ďalšia haluz a než 
sa nazdá – hop! – myšlienka už sedí na nej. (tamže, 117)

Autor vysvetľuje aj podstatu príbehu ironickým teoretizovaním, pričom 
druhá veta je založená na metafore, tú v ďalšej časti potom doloží príkladom: 
Zatiaľ mu (Ivanovi) na rozprávanie stačia príhody. Príhoda je príbeh, ktorý nik-
dy nevyrastie z detských nohavíc, je to na rozdiel od zložitého mnohouholníka 
kratučká úsečka. Ivan by mohol napríklad rozprávať, ako v Svätom Jure hľadali 
majiteľa domu pri hlavnej ceste, ako s ním tam vypil štamperlík borovičky,  
a keď vyšli von, za rohom už číhali policajti, ktorí sa nevedeli dočkať, kedy 
naštartuje auto, aby mu mohli dať fúkať. Akí boli sklamaní, keď si za volant 
sadla Andrea. To je príhoda. (tamže, 49)

Autor vytvára aj neologizmy, ktoré sa stávajú metaforami, resp. neologiz-
mus je zároveň aj metaforou: Lekár, oblečený okrem bieleho trička a nohavíc 
aj do bieleho plášťa bieleho stoeurového úsmevu, pripomína výzorom dobrú 
vílu, ale v skutočnosti je to čarodej – podľa oblečenia zrejme nie čiernokňažník, 
ale bielokňažník. Vie svojimi zázračnými rukami vyčariť z krkavca charizma-
tického politického lídra a z ropuchy pôvabnú Miss Universe – to sú v dneš-
nej demokratickej republike ekvivalenty princa a princeznej. (tamže, 112–113)  
– Janičko nebol nijaký svetobežník, ba ani svetochodec. (tamže, 126)

Z príkladov možno vyvodiť isté poznatky pre teóriu. Základnou jednotkou 
sémantiky je seméma, v lexikológii tomu zodpovedá lexéma, vo fonológii fo-
néma, v morfológii gramatický tvar a v syntaxi konštrukcia. Seméma sa skla-
dá zo sém, ktoré spoločne vytvárajú význam semémy. Pri tvorbe metafory ide  
o to, že niektoré zo stabilných sém sa utlmia, ba sa až „vyradia z prevádzky”, 
iné pribudnú. Originálne metafory sa vyznačujú tým, že prenášajú niektoré 
sémy z pôvodného významu, ale keďže označujú nový pojem, aj z pôvodného 
pojmu sa zachovávajú niektoré sémy a takto dochádza k oscilácii medzi dvoma 
významami. To je základ tzv. dvojobrazu v metafore, ale platí to iba pre tzv. 
živé (nové) metafory v básnickom (literárnom) texte.

Ako tvrdí U. Eco, pre metaforu je príznačné to, že sa vyberie pomenovanie 
(lexéma) zodpovedajúca jednej zo semém (úplne jedno ktorej) a označia sa tým 
ostatné semémy (Eco 2009, 138). Metafora potom nie je nič iné než nahradenie 
jednej semémy druhou prostredníctvom inovačného zlúčenia jedného ukazova-
teľa alebo viacerých ukazovateľov (Eco 2009, 138). Akonáhle začne byť taká-
to metafora zaužívanou, známou, nastupuje katachréza: dve semémy sa začnú 
vzťahovať k jednej zodpovedajúcej lexéme, čiže dve obsahové jednotky, ktoré 
majú niektoré spoločné komponenty, prijmú na označenie rovnaký výraz (Eco 
2009, 138). Rétorické figúry nie sú iba „ozdobami”. Podľa Jakobsona sa meta-
fora a metonymia umiestňujú na osách paradigmatiky a syntagmatiky, zároveň 
predstavujú dve rôzne procedúry. Jedna je substitúciou na základe podobnosti, 
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druhá je substitúciou na základe súvislostí (Eco 2009, 339). Podobnosť medzi 
sémantickými ukazovateľmi je jednoducho sémická identita, čiže v istých prí-
padoch pojem podobnosti nezahŕňa v sebe očakávanú podobu založenú na veci 
samej. U. Eco uvádza príklad: ak pripustíme, že seméma slova pes a seméma 
slova mních majú rovnaký konotatívny ukazovateľ v pojme vernosť (ku svojmu 
pánovi) a obrana (psy bránia svojho pána a mnísi princípy náboženstva), tak  
v priebehu 12. storočia by sa ľahko bola dala vymyslieť pre žobravých mníchov 
(dominikánov) metafora Boží pes (domini canes). Treba tu rozlišovať pojmy 
ako lexéma, seméma a séma. Lexéma je slovo so všetkými svojimi tvarmi, t. j.  
ako abstraktná jednotka je nositeľom jedného lexikálneho významu, hoci aj  
v rozličných tvaroch (dom, domu, o dome). Seméma je význam lexémy, ktorý 
sa dá rozložiť na menšie jednotky – na sémy (muž – nie žena). A práve sémy 
hrajú veľký význam pri vytváraní metafor (Conrad a kol. 1985, 140, 211).

Možno to vysvetliť na vzťahu denotácie a konotácie. Denotácia je význam 
slova, ktorý sa bezprostredne viaže na samotný predmet, vec, pričom samotná 
konotácia je druhotným, nadobudnutým, často iba jednorazovým významom. 
Dá sa to znázorniť takto: E – R – C (E = znak, R = relácia, C = denotát, vec). 
Keď použijeme výraz v prenesenom zmysle slova, tak tento denotačný systém 
sa transformuje do druhého systému, ale zároveň si ponecháva všetky svoje 
pôvodné vlastnosti a významové odtiene, ktorými obohatí tento významový 
systém. Možno to znázorniť takto:

2.  E R C (konotácia)
  ↑ 
1. ERC   (denotácia)

Na príklade si možno vysvetliť, ako sa denotačný význam obohacuje o nové 
konotácie v konkrétnom (kon)texte: Bolo jej (sprievodkyni) tých diečat ľúto, 
a tak z boku, úkosom ľutovala aj seba, lebo odrazu sa jej pred očami zhmotnil 
čas. Mal podobu rovinatej močaristej krajiny a bol taký hmatateľný, že keby sa 
zmestil do dverí, určite by v nich zavadzal. (Vilikovský 2017, 165)

Metafora dáva slovu ČAS nový zmysel: čas sa vzťahuje na plynutie, na 
vývin, na pohyb vpred, na napredovanie, ale tu sa naraz „zhmotní” (zastaví), 
a keďže sa nepohne, tak – dodáva autor – „keby sa zmestil do dverí, určite by 
v nich zavadzal” (tamže). Podľa kognitívnej teórie metafory sa ČAS v pre-
nesenom zmysle viaže hlavne na priestor a tomu zodpovedá aj táto metafora 
(Szathmári a kol. 2008, 396–397). Výskyt metafor v texte nie je teda iba zále-
žitosťou ornamentiky, ale metafora sa ako tróp podieľa na spoznávaní skutoč-
nosti, pokiaľ ide o objavenie nového javu alebo segmentu reality (Goodman 
1990, 478).
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V tejto súvislosti treba povedať, že o metaforickom ľudskom uvažova-
ní (myslení) hovorí už aj Friedrich Nietzsche. Už aj tento spôsob uvažovania 
možno pokladať za poetické myslenie, a to nie v saussurovskom, neštruktu-
ralistickom zmysle, ale z jazykovo-sémantického a hermeneutického pohľadu 
na poetiku. Akoby na tieto názory nadväzovali niektoré štúdie Paula Ricoeura, 
najmä jeho štúdia Word, Polysemy, Metaphor: Creativity in Language (Slovo, 
polysémia, metafora: kreativita v jazyku, 1991) má ďalekosiahly význam, lebo 
v nej nastoľuje otázku tvorivosti v rámci jazyka. Pri výklade metafory vychá-
dza zo štúdie I. A. Richardsa The Philosophy of Rhetoric (Filozofia rétoriky, 
1936), ale v protiklade s ním tvrdí, že slová samy osebe nie sú metaforou, 
metaforou sa stávajú iba v kontexte vety. Metafora nevzniká za účelom dekorá-
cie, ale konštituuje sa v rámci substitúcie. Tenzívna teória tu je postavená ako 
nová namiesto substitučnej teórie. V samej podstate Ricoeur rozlišuje triviálnu 
(lexikalizovanú) metaforu oproti novej (neobvyklej, zvláštnej) metafore (novel 
metaphor), ktorá je kreovaná v novej sémantickej situácii.2 V tejto súvislosti 
hovorí o konotatívnych významoch, ktoré existujú iba v danej situácii. Ide pri-
tom o sémantickú inováciu, o objavný význam. Metafora je potom procedúra, 
pri ktorej sa rozširuje polysémia. Metafora je kreatívne využitie polysémie (Ri-
coeur 1991, 311). Ricoeur zavrhuje substitučnú teóriu (J. A. Richards). Hovorí 
o tenzívnej teórii. Nová metafora vytvára novú sémantickú situáciu. S metafo-
rou sa vytvára metamorfóza medzi jazykom a realitou, čiže sa realite dáva nový 
rozmer. Ricoeur prikladá metafore nezastupiteľnú funkciu pri kreovaní textovej 
reality. Pre neho je veta primárnou sémantickou jednotkou, ktorá sa vzťahuje na 
mimojazykovú realitu, čiže je otvorená k svetu. Z tohto hľadiska metafora nie 
je, nemôže byť iba ozdobou jazyka alebo štylistickou (rétorickou) dekoráciou, 
ale predovšetkým sémantickou inováciou, objavením (nových) významov. Pod 
polysémiou tu treba rozumieť tú vlastnosť slov v prirodzenom jazyku, ktorá 
spočíva v tom, že slovo (výraz) môže pomenovať viac než jednu vec (denotát). 
Diskurz je vďaka vetám nekonečný, pretože vety sú udalosťami, majú svojho 
referenta, svoj význam, ale aj svojho podávateľa a príjemcu, ktorý ich spracú-
va a nasycuje cez prizmu svojho videnia sveta. Samotná metafora je v samej 
podstate kreatívnou aplikáciou polysémie vo vete, resp. v texte. Metaforický 
jazyk obohacuje realitu, samotná metafora je redeskripciou (znovutvorením, 
obnovením) reality, sama osebe je novou realitou. Stratégia metafory je heuris-
tickou fikciou v záujme redeskripcie (prepisu) reality. Ricoeur zavrhuje substi-

2 Pozri Žilka, Tibor: Hermeneutika a teória interpretácie. 1994. In Romboid, roč. 29, č. 9, s. 81. 
Podrobne je rozpracovaná nová (živá) metafora v štúdii P. Ricoeura v publikácii A Ricoeur 
Reader: Reflection and Imagination. 1991. Toronto – Buffalo: University of Toronto Press, 
76–85.
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tučnú teóriu I. A. Richardsa, tá je založená na nahrádzaní výrazu iným výrazom 
na základe podobnosti alebo analógie. Namiesto tejto teórie Ricoeur navrhuje  
a presadzuje tzv. tenzívnu teóriu, ktorá je založená na intencii a nositeľoch tejto 
intencie. Kreatívny moment metafory je koncentrovaný na pochopenie podob-
nosti, na recepciu analógie. V novej (živej) metafore je samotná podobnosť 
výsledkom metafory, práve v objavení tohto vzťahu spočíva podstata kreácie. 
Triviálnu metaforu možno ľahšie vysvetliť, nová (živá) metafora je ťažšie vy-
svetliteľná. Živá metafora vyžaduje riešenie záhady (enigmy), lebo kreuje nové 
sémantické situácie. Je sémantickou inováciou, objavením nových významov. 
Metafora je pokusom vzájomnej metamorfózy jazyka a reality v záujme re-
deskripcie (nového opisu) reality. Z hľadiska interpretácie textu je pochopenie, 
vysvetlenie metafory kľúčom pre rozbor literárneho diela. P. Ricoeur striktne 
rozlišuje zmysel a význam. Zmysel je interne uložený v texte, v jeho znako-
vej štruktúre a primárne sa viaže k slovám ako znakom, význam je vytvorený  
v rámci textu a textov a vyplýva z mimojazykových relácií viet, výpovedí. Ri-
coeur tu vychádza z koncepcie E. Benvenista, podľa ktorej zmysel tvorí semi-
otickú a význam sémantickú zložku textu, pričom semiotická rovina primárne 
existuje iba v texte, v jeho štruktúre, no sémantická rovina siaha mimo text 
– je odkazom na realitu, jej doménou je referencia. V súvislosti s metaforou 
treba tento rozdiel chápať tak, že metafora iba v rámci kontextu je tým, čo má 
zmysel, ale interpretovať ju iba z hľadiska kontextu nie je možné, lebo sa vzťa-
huje zároveň aj na mimojazykovú skutočnosť (referencia). V samej koncepcii 
Ricoeura sa utlmuje význam autora, najmä pri skúmaní sémantickej podstaty 
textu, dokonca ani autorskému zámeru (intencii) nepripisuje enormný význam. 
Autorova intencia môže byť síce parciálnou súčasťou semiotickej dimenzie, no 
nemusí mať podstatný vplyv na percepciu ani na tvorenie významu počas čita-
teľskej sebaprojekcie do textu. Po vydaní text začína žiť samostatným životom, 
oživuje sa prostredníctvom interpretácií.

Ricoeurovu teóriu možno aplikovať pri interpretácii tzv. rozvinutej metafo-
ry. Rozvinutá metafora môže obsiahnuť väčší úsek textu (Vlašín a kol. 1977, 
226). Na tento jav možno uviesť konkrétny príklad:

Oproti mne dolu bokom šmýkal sa chladný vietor. Išlo mu prudko, lebo svah bol 
príkry. Kedykoľvek letel popri mne, vplietol sa mi medzi nohy a zamumlal. Hádam 
sa zlostil, že mu stojím v ceste, ale keď sa presvedčil, že nemám v úmysle robiť mu 
napriek, dal sa stvárať pestvá ako nezbedný chalan. Preskakoval ma alebo sa skryl 
do trávy, a keď som prechádzal okolo, zašuchoril, aby ma naľakal. Ja som sa ne-
srdil. Bol som rád, že mám takého veselého spoločníka, čo nemá nijakých starostí, 
čo sliedi po grúňoch ako zbojník, lebo aj po mne sa prelieva nepokojná krv. Bol by 
som sa najradšej pustil s ním opreteky. Cítil som sa ľahučký ako vtáča, čo sa kĺže 
belasým vzduchom v zlatej osuhli slnečných lúčov. Aj ja som tak lapal vzduch, 
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ako lapá zaiste on, keď sa výšiny nad ním roztvárajú. Aj mne tak skackalo srdce, 
ako skacká jemu, ak spustí zraky na zem, ktorá sa pod jeho bruškom kolembá sem  
a tam. Badal som nablízku studienku slastí, nuž žíznil som, chcel som namočiť do 
jej mäkkej hladiny pery a uhasiť pálčivý smäd jej opojnou chuťou.
     

(František Švantner: Malka, 1965, 47)

Kľúčovým slovom je v tomto úryvku slovo VIETOR, ktorý je zosobnený, 
čo by sme mohli pokladať za základ zmyslu (intencie) autorovej výpovede. 
S vetrom je v paralelnom vzťahu nálada rozprávača, lebo ponúkol obrúčku 
Malke a pevne dúfa, že v dohodnutom čase Malka povie ÁNO. Význam sa 
vytvára v druhej časti úryvku, lebo poukazuje na radostný stav rozprávača, kto-
rý dostal akoby krídla pod vplyvom toho, že Malka prikývla, a jemu narástli 
krídla („Prikývla a mne rástli krídla.” /Švantner 1965, 47/). Vietor sa tu spája  
s vnútorným stavom rozprávača (narástli mu krídla), lebo jeho radosť je znáso-
bená pohybom, behom na salaš z Michalčíkovie dvora. Metafora je tu náležite 
rozvinutá. Ide pritom o kľúčové miesto príbehu, lebo po stupňujúcej sa radosti  
a stupňujúcom sa očakávaní prichádza na konci smrť hlavnej postavy Mal-
ky. Bez týchto zložiek by išlo o čistý kriminálny príbeh. (Šajban, Malkin brat, 
zabije Michalčíka pre tridsaťtisíc korún a na konci žandári namiesto Šajbana 
náhodou trafia Malku.)

Vcelku možno povedať, že metafora má v rámci literárneho textu často kľú-
čovú funkciu. Neplatí to iba o tzv. básnických metaforách s kladnými konotá-
ciami, ale aj o metaforách s ironickým vyznením a obsahom. Príkladom môže 
byť tvorba P. Vilikovského, novšie jeho postmoderné dielo Krásna strojvodky-
ňa, krutá vojvodkyňa (2017). Už menej využívajú metaforu autori v textoch,  
v ktorých dominuje faktografia, čiže v dokumentárnej próze. Týka sa to aj tvor-
by Antona Baláža a jeho nového románu o Štefanovi Krčmérym Povedz slovo 
čisté (2017). To však neznamená, že menší výskyt metafor v texte automaticky 
znižuje úroveň umeleckého diela. Originálne metafory však dávajú textu cha-
rakteristické typologické črty, svojráznu poetiku.
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Abstrakt: Vstupnú časť štúdie tvorí stručný náčrt významu obrazného a metaforického vy-
jadrovania v západnej imaginatívnej literatúre vôbec a najmä postavenia metafory (vráta-
ne jej typológie – A. Haverkamp, P. Zajac) v modernej svetovej, resp. modernej a súčasnej 
slovenskej lyrike. Príspevok sa sústreďuje na otázku, do akej miery a v akom zmysle sa reál-
ne mení postavenie metafory v slovenskej ponovembrovej poézii (od 90. rokov 20. storočia 
po súčasnosť). Autor článku si všíma príznakové tendencie v uplatňovaní metafory v bás-
nických dielach tohto obdobia, napr. programové pokusy o estetiku „sterilu“ – o typ básnic-
kej výpovede, ktorá sa zámerne snaží zbaviť, „očistiť“ od poetologických znakov tradične 
chápanej lyriky a jej jazyka, teda aj metaforiky –, ďalej niektoré „nemetaforické“ podoby 
lyriky, ako aj prípad „veľkej celotextovej metafory“, a to na vybraných ilustračných ukáž-
kach z tvorby konkrétnych súčasných básnikov (P. Macsovszky, E. J. Groch, Š. Strážay).
Kľúčové slová: metafora, lyrika, súčasná slovenská poézia, „steril“, nemetaforická lyrika, 
veľká celotextová metafora

Abstract: The paper begins by presenting a brief outline of figurative and metaphorical 
expressiveness in the Western imaginative literature in general, and especially of the position 
of metaphor (including its typology – A. Haverkamp, P. Zajac) in modern world, or modern 
and contemporary Slovak lyric in particular. The paper attempts to answer the question to 
what extent and in what sense there is a real change in the position of metaphor in the Slovak 
poetry after November 1989 (from the 1990s up to the present). The author pays attention 
to the marked tendencies in the use of metaphor in the works of poetry falling to this period, 
for example, to programmatic attempts at an aesthetics of the “sterile” – a type of poetic 
expression which intentionally tries to get rid of, “to clear of” the poetological signs of the 
traditionally understood lyric and its language, including its metaphoric nature, then to some 
“non-metaphorical” forms of the lyric, as well as the case of a “great pan-textual metaphor“, 
through selected illustrative examples from the work of particular contemporary poets  
(P. Macsovszky, E. J. Groch, Š. Strážay).
Key words: metaphor, lyric, contemporary Slovak poetry, the “sterile”, non-metaphorical 
lyric, great pan-textual metaphor
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Bez zveličenia možno konštatovať, že slovesná kultúra Západu je založená 
na obraznom a metaforickom vyjadrovaní. Homérovské eposy Ílias a Odysseia,  
ktorými sa začínajú dejiny západnej imaginatívnej literatúry, nie sú len zakla-
dajúcimi dielami „veľkej epiky“ (tradície rozprávania príbehov), ale aj, a to 
predovšetkým, poéziou; sú to zbásnené príbehy, ktorých vyrozprávanie sa re-
alizuje poetickými vyjadrovacími prostriedkami a je „prerušované“ lyrickými 
vsuvkami, resp. súbežne rozvíjaným obrazným plánom tzv. homérovských pri-
rovnaní. (Rovina obrazne, prípadne metaforicky vyjadreného má pritom neraz 
väčší význam a dôležitosť ako úroveň priamej narácie príbehu, vlastná epická 
podstata rozprávaného.) Narúšanie narácie je spôsobené nepotlačiteľným sklo-
nom homérovského rozprávača „každú“ vec prirovnávať k nejakej inej. S is-
tým zjednodušením možno povedať, že v poeticky stvárňovanom, básnickom 
fikčnom svete Iliady a Odyssey sa veci a javy stávajú potenciálnymi tenormi, 
ktoré akoby si priam zákonite žiadali svoje vehikulum – homérovský rozprávač 
osnovné, podstatné motivické prvky svojho sveta skutočne aj poníma v tomto 
zmysle, na úrovni tenoru, ku ktorému fakticky „priraďuje“ náležité vehikulum.

Je to spôsob, akým pomyselný Homér vytvára príslovečnú symetriu, or-
ganickú jednotu svojho epického sveta, rovnováhu jeho protikladov – práve 
možnosťou spájať rôznorodé i vyslovene protikladné veci a javy do koherent-
ného celku.1 Zaručuje mu to princíp prirovnania. Homérovská obraznosť má, 
prirodzene, aj svoju vyslovene metaforickú podobu, a to vo forme známych, 
sčasti už ustálených či „okrídlených“ zvratov, napr. „vypustiť či nechať vykĺz-
nuť slovo z ohrady (svojich) zubov“ v zmysle prehovoriť, povedať, prerieknuť 
(sa): „Aké to slovo ti vykĺzlo, vojvodca, z ohrady zubov?“ (Homéros 1986a, 82 
/IV, 350/), alebo napr. zoslať či „rozostrieť“ na niekoho spánok (o olympských 
bohoch): „spánok rozostrel na ňu“ (Homéros 1986b, 169 /XI, 245/), taktiež  
v podobe tzv. homérovských epitet, ktoré môžu mať takisto povahu ustále-
ných zvratov na úrovni lexikalizovaných adjektívnych metafor typu „sladký 
spánok“: „až sladký ťa opustí spánok“ (Homéros 1986a, 38 /II, 34/), „ľahol si 
zbavený síl a sladký naň doľahol spánok“ (Homéros 1986a, 403 /XIII, 232/).

Prirovnanie i metafora má však u Homéra oveľa zásadnejší a hlbší, resp. ďa-
lekosiahlejší význam než len funkcie trópu ako takého: umožňuje mu utvárať 
obraz osobitného sveta, ktorý je hodnotovým náprotivkom toho, čo predstavuje 
faktický dej eposu (vlastného epického diania, ktorým sú v Iliade udalosti trój-
skej vojny), avšak tak, že je s ním vlastne paralelný a pri všetkej protikladnosti 
s ním tvorí organickú jednotu. Tieto prirovnania nielen retardujú rozprávaný 
dej, ale mu dávajú nový, ďalší, paralelný rozmer. Ilustrujme si to konkrétne na 

1 Podrobnejšie k tejto stránke homérovských eposov pozri napr.: Schadewaldt 1991; Devecseri 
1985.
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príklade jedného z typických „opisov boja“ (ktoré sú obligátnou súčasťou po-
etiky eposov), bojovej scény, v ktorej achájsky héros, krétsky kráľ Ídomeneus, 
smrteľne zraní trójskeho hrdinu Ásia2:

(…) A hrdina [Ásios] zo srdca túžil
zasiahnuť krétskeho kráľa. No ten ho prv oštepom bodol
do hrdla pod samou bradou a skrz-naskrz ostrie ním prehnal.
Zrútil sa, ako keď nejaký dub či topoľ sa zrúti
alebo vysoká jedľa, čo tesári na horách zotnú
sekerou brúsenou čerstvo, by brvno z nej na lodi mali.
Takto on pred svojím vozom a pred koňmi vystretý ležal,
chraptiac, a prsty mal zaryté do prachu skrvaveného. 

(Homéros 1986a, 236 /XIII, 386–393/)

Prekvapujúca by mohla byť rozvinutosť – amplifikácia a rozširujúca varie-
ta porovnávajúceho člena (comparatum), resp. vehikula: nie je to jednoducho 
iba strom, ale „dub či topoľ... alebo vysoká jedľa“, a navyše strom, ktorý má 
v rámci samotného prirovnania ako trópu svoj vlastný príbeh. Porovnávajúce 
(comparatum) má tak čo do obraznej rozvinutosti viacnásobnú prevahu nad sa-
motným porovnávaným (comparandum). Sugestívny obraz smrteľne zranené-
ho trójskeho hrdinu v agónii, ktorý dokonáva „vystretý“ v prachu a krvi, zachy-
táva to, čo sa v rámci deja eposu „reálne“ odohráva; oproti tomu celý vložený 
„príbeh“ o stínaní stromu a perspektívach jeho ďalšieho spracovania, „exkurz“ 
do sveta každodennej práce tesárov, je z tohto hľadiska celkom irelevantný  
a s vlastným epickým dejom Iliady kauzálne nesúvisí, je súčasťou „paralelné-
ho“ obrazného plánu.

Tento druh paralelne rozvíjanej obraznosti založenej na prirovnaní (konkrét-
ne prirovnávanie zomierajúceho, padajúceho bojovníka k padajúcemu zoťaté-
mu stromu) je inak v Iliade až nápadne častý, je to totiž príznačný topos homé-
rovskej epiky a zodpovedá vlastne princípu, na ktorý upozorňuje v súvislosti 
s genézou metafory napr. aj Viktor Krupa, odvolávajúc sa na teóriu A. N. Ve-
selovského. Ide o „psychologický paralelizmus“, ktorý „vychádza z obrazného 
charakteru prapôvodného myslenia a je teda zakorenený vo svetonázore člove-
ka dávnych čias, v špecifike jeho vnímania reality. Psychologický paralelizmus 
postuluje analógie medzi človekom a jeho prostredím. Zo psychologického 
paralelizmu (...) možno podľa Veselovského odvodiť príslovia, ľudovú poéziu, 
tradičnú symboliku, prirovnania i trópy. Prirovnanie je myšlienkovo najmenej 

2 Citovaný úryvok z Iliady nám poslúžil ako vhodná ilustračná ukážka už aj v inom kontexte, pri 
riešení inej problematiky v našej štúdii z roku 2015, k tomu pozri Rédey 2015.
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náročnou formou psychologického paralelizmu. Vyplýva to z jeho explicitnos-
ti“ (Krupa 1990, 63). Vidieť to aj na príklade homérovského prirovnania. Expli-
citnosť sa však prejavuje aj v inom zmysle – v citovanom úryvku rozprávanie 
o udalostiach trójskej vojny prechádza do príbehu o zoťatom strome a tesároch, 
ktorý je síce celkom nepodstatný z hľadiska faktického deja Iliady ako celku, 
predsa je však explicitne určený všetkými základnými epickými ukazovateľmi: 
čo?, kto?, kde?, čím?, ako?, za akých okolností?, prečo/načo?

Ak však porovnáme spôsob vyjadrovania homérovského rozprávača so 
slovesným prejavom prvých lyrických básnikov, povedzme najvýznamnejších 
predstaviteľov aiolskej alebo iónskej melickej poézie (pravda, nie len z úzko 
chápaného filologického hľadiska, ktoré je mimo nášho kompetenčného rám-
ca), zisťujeme, že lyrici viac inklinujú k metafore a v podstatne väčšej miere 
ju uprednostňujú pred prirovnaním. Poetka Sapfó3 napríklad vo svojej známej, 
bezmála vcelku zachovanej básni (v tretej a štvrtej strofe) opisuje vlastné citové 
rozpoloženie takto:

Zdrevenie mi jazyk a drobný plameň
odrazu ma pod kožou začne páliť,
v očiach sa mi rozvalí čierna noc a
v ušiach mi hučí.

Chladný pot ma zalieva, mráz mi beží
po tele, som zelenejšia než tráva – 
(...) 

(Sapfó 1980, 13)

Homérovský rozprávač rozvíja síce paralelný obrazný plán popri udalos-
tiach „vlastného príbehu“, o tých však inak hovorí takmer až v „protokolárne“ 
vecnom mode: tak opisuje dianie na bojisku, akčný výjav „súboja“ hrdinov 
– s anatomickou, resp. „technologickou“ presnosťou zaznamenáva priebeh 
a charakter zasiahnutia a zranenia jedného z nich.

Sapfó zase takmer výlučne metaforicky vystihuje to, čo v skutočnosti epic-
ký priebeh nemá, čo ako „dej“ neprebieha, nanajvýš ako proces vnútorného 
psychického a emocionálneho prežívania skutočnosti ženským vypovedajúcim 
subjektom – prežívanie subjektívnych pocitov lyrickej „hrdinky“ v podobe opi-
su ňou fyzicky pociťovaných a čiastočne i navonok sa prejavujúcich, na prvý 
pohľad badateľných fyziognomických príznakov tohto procesu. Ako vysvitá 

3 K tomu podrobnejšie napr. Németh 1992; Borecký – Dostálová a kol. 2006, 474 – slovníkové 
heslo „Sapfó“.
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z kontextu básne, ide akiste aj o hyperbolizované symptómy náhleho krajného 
citového a duševného rozrušenia a napätia vyvolaného extrémnou žiarlivosťou 
– psychického stavu intenzívne prežívanej žiarlivosti: celková „paralýza“, ne-
schopnosť reagovať – prehovoriť („zdrevenie mi jazyk“), nevoľnosť sprevádza-
ná či prejavujúca sa pocitom tepla, pálenia („drobný plameň / odrazu ma pod 
kožou začne páliť“) alebo naopak pocitom chladu, mrazenia („mráz mi beží / 
po tele“), upadanie do mdlôb („v očiach sa mi rozvalí čierna noc“), patologic-
ké zmeny fyziognómie, neprirodzený výzor a farba tváre („som zelenejšia než 
tráva“). S výnimkou jedného prirovnania („zelenejšia než tráva“) využíva na 
vystihnutie tohto stavu melická poetka metaforu – celý rad metafor (citovaných 
v zátvorkách), podaktoré z nich majú tiež povahu ustálených frazém („mráz mi 
beží po tele“).

Treba azda vidieť dôvod uprednostňovania metafory lyrikmi v tom, že tí sa 
sústreďujú na ono „vnútorné dianie“, vlastný vnútorný stav, vlastnú subjekti-
vitu?

Wolfgang Schadewaldt objasňuje podstatu homérovskej obraznosti pro-
stredníctvom pojmu enargeia v tom zmysle, že ide vlastne o úsilie rozpráva-
ča „exemplifikovať“, vystihnúť „činné bytí všech věcí světa v jejich okruzích. 
Každá bytost je činná svým způsobem, který jí předepisuje její bytnost. Lze říci, 
že Homér sleduje funkcionalitu světa“ (Schadewaldt 1991, 43). Homérovské 
prirovnania v tomto zmysle exemplifikujú vlastne jednoznačnosť a zrozumi-
teľnosť v samozrejmosti sa ukazujúceho a dejúceho sveta, resp. „bytnosti“ vecí 
v ňom – takpovediac jeho logickú a prirodzenú funkčnú totalitu, koherenciu  
a celosť.

Čo sa však usiluje vystihnúť prostredníctvom metafory melický básnik 
archaického obdobia – a čo súčasný lyrický autor? Mohli by sme povedať, 
že svojím spôsobom takmer pravý opak toho, v čom vidí podstatu Homéro-
vých prirovnaní Schadewaldt. Lyrik totiž „exemplifikuje“ práve problema-
tickosť a neprehľadnosť – entropickosť, nekoherentnosť a nesamozrejmosť 
ľudského sveta a vecí i vzťahov v ňom z pohľadu vypovedajúceho subjektu. 
V Sapfinej básni akoby sa veci skôr „vymykali“ z funkcionality a koheren-
tnosti sveta – akoby sa naplno zviditeľňovala či preukazovala skôr ich bytost-
ná „nesamozrejmosť“, no poetka tematizuje predovšetkým „nesamozrejmosť“ 
svojho vlastného postavenia v realite, resp. svoj osobný problematický vzťah 
k „vonkajšiemu“ svetu. Takýto stav či rozpoloženie možno potom chápať ako 
istý druh problémovej, teda „kritickej situácie“, aké sú aj podľa Viktora Krupu 
predpokladom pre vznik, resp. vytváranie metafor.

Povahu metafory a jej poslanie pomáhajú pochopiť okolnosti, za ktorých metafora 
vzniká. Sú to (...) problémové situácie, teda také, v ktorých nevystačíme s inak uži-
točnými, ale konvenčnými, stereotypnými riešeniami, keď si vyberáme z inventára 
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hotových prostriedkov, vyžadujúcich iba minimálnu alebo nijakú adaptáciu, a pre-
to musíme zakódovať správu tvorivo, spoľahnúť sa na vlastnú invenciu. Celkom 
všeobecne za kritickú, čiže problémovú situáciu v komunikácii možno pokladať 
taký stav, keď nám prístupné jazykové pro-striedky, prvky štandardného inventá-
ra nestačia na vyjadrenie toho, čo chceme komunikovať. (...)V jazykovej praxi sa 
stretávame s tromi typmi kritických situácií, v ktorých sa konvenčný kód pociťuje 
ako neprimeraný, nedostatočný. Po prvé, je to náhly a masívny kontakt cudzích 
etník, po druhé, prudký rozvoj niektorého odboru ľudskej činnosti, najčastejšie ve-
deckého, a po tretie, emocionálnymi faktormi podložená potreba hovoriť novým 
spôsobom o známych veciach. (Krupa 1990, 41)

V básni ide Sapfó práve o tretí z uvedených prípadov, teda keď je použitie 
metafory „podložené emocionálnymi faktormi“ (Krupa 1990, 41), presnejšie, 
keď poetika básne a metaforický spôsob autorkinho vyjadrovania sú motivova-
né snahou vystihnúť túto emocionalitu. Metafora akoby teda od začiatku bola 
užšie spojená s lyrikou a so subjektivitou, subjektívnym, osobným a osobitým 
vnímaním sveta a istou snahou o vyjadrenie inak (štandardnými, bežne prístup-
nými jazykovými prostriedkami) nevypovedateľného.

Ako je to však s metaforou v prípade modernej a najmä postmodernej, resp. 
súčasnej poézie? Peter Zajac vo svojej štúdii charakterizuje vo všeobecnosti 
podstatu tohto problému takto:

Metafora zohrala v modernej lyrike kľúčovú rolu. Dá sa to povedať dokonca tak, 
že sa stala synonymom modernej lyriky druhej polovice devätnásteho a prvej po-
lovice dvadsiateho storočia a jej konštitutívnym základom. (...) Ak sa všeobecne 
konštatuje, že metafora je konštitutívnym činiteľom modernej lyriky, pod moder-
nou lyrikou rozumiem ten typ poézie, ktorý dominoval v modernej literatúre od 
polovice devätnásteho storočia do sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Vý-
znam lyriky pre modernú literatúru bol taký veľký, že napriek narastajúcej miere 
hermetickej výlučnosti modernej lyriky sa o nej začalo hovoriť, že je paradigmou 
moderny. (...) Na viac ako jedno storočie sa začala stotožňovať poézia s lyrikou, 
lyrika s modernou lyrikou a moderná lyrika s metaforou. Koniec modernej lyriky  
a s tým spojená trauerarbeit, práca trúchlenia, sa zase spája s predstavou o konci 
alebo aspoň strate postavenia lyriky v literatúre konca dvadsiateho a začiatku dvad-
siateho prvého storočia. Moderná metafora tak predstavuje rám či rámec (frame) 
uvažovania o modernej lyrike. (Zajac 2014, 6–7)

V nadväznosti na „teoretické úvahy a antologickú prácu Anselma Haver-
kampa“ sa P. Zajac ďalej zmieňuje o „štyroch základných typoch metafory  
v modernej lyrike: 1. Dvojzložková symbolistická metafora s jedno-jednoznač-
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nou korešpondenciou tenoru a vehikla (...) 2. Smelá metafora avantgardy, ako 
ju pomenoval Harald Weinrich, založená na princípe čo možno najodľahlejších 
obrazových asociácií (...) 3. Paradoxná metafora neskorej moderny, založená 
na chiazmoch, sylogizmoch a synestéziách ako vzájomných náhradách jed-
notlivých typov vnímania (zrak za sluch, sluch za zrak, dotyk za zrak a sluch 
a podobne) (...) 4. Veľká textová metafora, v ktorej dochádza k celotextovému 
chiazmu a prevráteniu pomerov – vnútro básne je najčastejšie založené na me-
tonymickom pomenovaní, rámec básne je metaforický.“ (Zajac 2014, 8–9)

Uvedený typologický model sa pritom dá aplikovať aj na domácu poéziu: 
„V zásade možno aj v modernej slovenskej lyrike hovoriť o štyroch základných 
typoch metafory – o symbolistickej metafore, ktorá má základ v lyrike Ivana 
Kraska, o silnej avantgardnej metafore, ktorá sa spája najmä s tvorbou nadre-
alistov a neskôr Jána Stacha, o paradoxnej metafore, a to najmä u Jána Ondruša, 
a o veľkej celotextovej metafore Štefana Strážaya.“ (Zajac 2014, 9–10)

Táto pomerne „hrubá“ klasifikačná schéma, ktorá by mohla slúžiť skôr pre 
potreby dejín literatúry, azda viac napovedá predovšetkým o povahe modernej 
a postmodernej slovenskej poézie a možnostiach jej literárnohistorickej a te-
oretickej stratifikácie. Nejde nám však ani tak o „typológiu“ metafory, ako skôr 
o jej aktuálny „zástoj“ a význam v súčasnej poézii. Skončilo azda dominantné 
postavenie – „kľúčová rola“ – metafory v lyrike (ako jej „konštitutívneho či-
niteľa“) a prejavila sa „strata postavenia lyriky v literatúre konca dvadsiateho 
a začiatku dvadsiateho prvého storočia“ aj v básnickej tvorbe na Slovensku?

V polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia sa v slovenskej poézii objavu-
je koncept tzv. básnického „sterilu“ – tendencia k depoetizovanému lyrickému 
prejavu, typu básnickej výpovede, ktorá sa zámerne a programovo snaží zba-
viť, „očistiť“ („sterilizovať“) od formálnych i výrazovo-koncepčných poeto-
logických znakov tradičnej lyriky, a teda aj, ak nie predovšetkým, metaforiky 
(metaforickej obraznosti a básnického jazyka). Priekopníkom tejto vývinovej 
tendencie bol Peter Macsovszky svojou debutovou zbierkou Strach z utópie 
(1994), na ktorého nadviazali niektorí, v tom čase mladí básnici nastupujúci 
na scénu slovenskej literatúry v druhej polovici alebo na konci deväťdesiatych 
rokov zoskupení okolo vydavateľstva s názvom Drewo a srd. Pre okruh tých-
to autorov (Michal Habaj, Peter Šulej, Andrej Hablák, Nóra Ružičková), pre 
ktorý sa ujalo označenie text generation – „textová generácia“ (Šrank 2013, 
43) –, je na úrovni výrazu i celkovej estetiky básne príznačná práve konfron-
tácia – vymedzovanie sa voči tradičnému lyrizmu, prehodnocovanie lyrickosti 
a poetickosti ako zakladajúcej, určujúcej pozitívnej estetickej kvality a hodnoty 
i bytostnej podstaty poézie (čo sa v ich vlastnej tvorbe prejavuje aj ako sebare-
ferenčnosť básnickej výpovede, autoreferencia textu). Znamená to teda celkové 
úsilie o radikálne nový lyrický výraz, zásadnú paradigmatickú zmenu výra-
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zových, resp. vyjadrovacích prostriedkov lyriky, presadenie „delyrizovanej“  
a „demetaforizovanej“ poézie. Táto tvorivá iniciatíva vznikala v zhode s pred-
stavami a výkladovými sugesciami literárnoteoretických koncepcií, ktoré za 
určujúci vývinový faktor dnešnej lyriky považujú dezintegráciu jej lyrického 
subjektu, jej celkovú „depersonalizáciu“, „desubjektivizáciu“ a „dehumani-
záciu“ (Horn 1999, 293) a problematizujú práve kategóriu lyrického subjektu 
a subjektivity vôbec (možnosti postihnutia a definovania „lyrického ja“) – v sú-
vislosti so súčasnou poéziou vlastne nepripúšťajú či vylučujú ich relevanciu 
a opodstatnenie. V týchto teóriách sa totiž zásadne spochybňuje práve „tako-
vá představa lyriky, která chápe básně jako výraz individuální, na sebe samu 
reflektující a prožívající duše, jako vyjadřování nitra“, a to ako „neudržitelná 
nejen vzhledem k ,dehumanizaci‘ moderní lyriky, nýbrž že oblast lyriky také 
krajně zužuje“ (Horn 1999, 293). Naozaj však platí o súčasnej či postmodernej 
lyrike, že sa v tomto zmysle, čo aj vo svojich vyhranených či krajných polo-
hách, princípu metafory takpovediac zriekla, rezignovala naň?

Uveďme si niekoľko konkrétnych ilustračných príkladov; začnime ukážkou 
tzv. „sterilu“ z Macsovszkého druhej zbierky Ambit (1995), z ktorej vyberá-
me dve básne – tou prvou je lyrický text so symptomatickým názvom Steril  
suicidal4:

Steril suicidal

môj básnický jazyk
po sterilizácii
poklesol
do slizkých barín

ukazovacích,
privlastňovacích
a neurčitých
zámen.

nad Vodou ho držia
už iba hnáty
pomocných slovies,

4 Tieto dve básne z Macsovszkého zbierky Ambit (Steril suicidal aj Most) sme s osobitným zre-
teľom na problém autoreferencie, resp. metafikcie lyrického textu interpretovali už aj v našich 
dávnejšie publikovaných prácach; k tomu pozri Rédey 2005 a Rédey 2004.



29

METAFORA A SÚČASNÁ (SLOVENSKÁ) LYRIKA

spomedzi ktorých
pomocné sloveso
byť
v prítomnom čase
a tretej osobe
Je 

najubíjajúcejšie,
najnudnejšie
a najmŕtvejšie...
 (Macsovszky 1995, 53–54)

Na začiatku básne – hneď v prvom slove jej prvého verša – „môj básnický 
jazyk“ sa ohlasuje či nepriamo upozorní na seba lyrický subjekt, aspoň grama-
ticky, prostredníctvom privlastňovacieho zámena „môj“. Ako sa však ukáže, ho-
vorí výlučne iba o svojom básnickom jazyku (akoby teda bol totožný so samot-
ným autorom-básnikom), ktorým práve prehovára, ktorým však o sebe samom 
v skutočnosti nič nepovie. Ak teda vypovedá o „básnickom jazyku“, znamená to, 
že je „reč o reči“, a to fakticky o tej reči, ktorou práve hovorí, o básni samotnej. 
Všetko, čo sa z nej ďalej dozvieme, sa týka bezprostredne a výhradne povahy 
tohto jazyka (konkrétne uvádzané gramatické kategórie slov, ich slovnodruhová 
identita a funkcia, hodnotiace reflexívne vstupy hovoriaceho na margo vlast-
ných, ním samým uplatňovaných rečových prostriedkov a mechanizmov). Pr-
vou a zároveň rozhodujúcou okolnosťou v súvislosti s týmto básnickým jazy-
kom, o ktorej sa v rámci jeho charakteristiky dozvedáme ako už o danej, hotovej 
veci hneď v nasledujúcom, druhom verši, je jeho stav „po sterilizácii“.

Mali by sme teda rátať s tým, že všetko, čo má nasledovať, bude vypovedané 
v „sterilnom jazyku“, v reči „básnickej sterility“. Prečo je však tento jazyk vôbec 
sterilizovaný a prečo to takýmto spôsobom vypovedajúci subjekt básne (a pro-
stredníctvom neho vlastne básnik) zdôrazňuje? A čo to vlastne znamená – čo sa 
tu sterilizovalo, čo je samo sterilizované a od čoho bol tento básnický jazyk ste-
rilizovaný? Ak je vlastným výsledkom sterilizácie text, ktorý máme pred sebou, 
čo je potom to, čo ostalo mimo textu „po sterilizácii“ (čo v ňom nemalo zostať)?

Ak vezmeme do úvahy literárnohistorickú skutočnosť, na ktorú poukazuje 
Peter Zajac, že sa totiž metafora a lyrika „donedávna“ automaticky stotožňovali 
s poéziou („Na viac ako jedno storočie sa začala stotožňovať poézia s lyrikou, 
lyrika s modernou lyrikou a moderná lyrika s metaforou.“ /Zajac 2014, 7/), 
a zároveň fakt, že tvorivá koncepcia „sterilu“ iniciovaná v deväťdesiatych ro-
koch v domácej literatúre P. Macsovszkým sa usilovala o spochybnenie práve 
takéhoto ponímania poézie a tomu zodpovedajúcu zmenu jej výrazovej a po-
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etologickej paradigmy, čiže o básnickú tvorbu, v ktorej by metaforika a lyriz-
mus absentovali, potom by v citovanej básni malo/mohlo ísť o poetologickú 
„sterilizáciu“ v tomto zmysle. Básnik akoby nám hneď v úvode manifestač-
ne ohlásil svoj tvorivý „sterilizačný program“ a jeho výsledok; „môj básnický  
jazyk / po sterilizácii“ by mal znamenať jazyk, resp. text básne zbavený práve 
tradične chápaného lyrizmu a metafory. Báseň sama by teda mala byť priamym 
predvedením, dôkazom tejto sterilizácie.

Je to však naozaj tak? Je tento jazyk skutočne v tomto zmysle „sterilizova-
ný“ – je báseň naozaj zbavená lyrickosti a metafory? Uskutočnil autor (subjekt 
básne) naozaj „sterilizáciu“ svojho básnického jazyka? Nachádzame v texte to, 
čo je avizované na jej začiatku? Zodpovedá tomu povaha lyrickej výpovede, 
ktorá nasleduje? Čo báseň reálne a až priveľmi nápadne predvádza?

Podstatné je, že stav a úroveň tohto jazyka sú pritom charakterizované a hod-
notené negatívne, v celom texte sa vlastne uvádzajú napospol nežiaduce následky 
sterilizácie. Zdôrazňuje sa tu predsa „pokles“ sterilizovaného básnického jazyka, 
o ktorom sa vyslovene konštatuje, že „po sterilizácii / poklesol / do slizkých barín 
(...)“. To by malo znamenať, že práve v dôsledku sterilizácie prevládlo v bás-
nickej výpovedi to, čo je ubíjajúce, nudné a mŕtve, totiž „hnáty / pomocných 
slovies, / spomedzi ktorých / pomocné sloveso / byť / v prítomnom čase / a tretej 
osobe / Je / najubíjajúcejšie, / najnudnejšie / a najmŕtvejšie...“, a jej výpoved-
ná hodnota, obrazná, imaginatívna i celková výrazová a estetická sila a účinok 
tým poklesli takpovediac na „nulu“ – na sémanticky zníženú, redukovanú úroveň 
gramatického významu „pomocných slovies“ a „ukazovacích, / privlastňovacích 
/ a neurčitých / zámen“. (Koniec koncov, už aj podľa názvu by malo ísť o „suici-
dálny“, „samovražedný“ proces – manifestovanou sterilizáciou svojho jazyka by 
mal text uskutočniť sebazničujúci akt, svoju sebalikvidáciu ako básne, poézie.) 
Zároveň však celú báseň a jej jazyk údajne „držia nad vodou“ práve tieto „hná-
ty“ vymenovaných gramatických slovesných tvarov – tie sú paradoxne súčasne  
„barinou“, do ktorej jazyk „poklesol“, i tým, čo tento jazyk „drží nad vodou“.

O predmetnej básni to však jednoducho neplatí. Hovorí sa v nej síce o po-
mocných slovesách a ukazovacích, privlastňovacích a neurčitých zámenách 
a ich nežiaducom efekte, ale samotný jej text netvoria jazykové prostriedky 
tohto druhu. Jediným privlastňovacím zámenom tu je zámerne zdôraznené 
a ostentatívne exponované „môj“ v pozícii prvého slova básne, pomocné slo-
veso „byť“ sa tu vyskytuje dvakrát, najprv v neurčitku v štrnástom a po druhý 
raz v podobe spony. t. j. „v prítomnom čase / a tretej osobe / Je (...)“, v sedem-
nástom verši. Naopak, zisťujeme, že v texte k žiadnej, na začiatku akokoľvek 
dôrazne avizovanej sterilizácii básnického jazyka nedošlo a celá báseň má až 
nápadne metaforickú povahu. Obzvlášť výrazné sú genitívne metafory „slizké 
bariny ukazovacích, privlastňovacích a neurčitých zámen“; „hnáty pomocných 
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slovies“ – a metaforické zvraty vôbec: „poklesnúť do slizkých barín“, „držať 
nad vodou“ (o jazyku, resp. slovesách); posledná z vymenovaných ukážok má 
charakter ustálenej frazémy – „držať (sa) nad vodou“.

Básnický jazyk, o ktorý tu ide a ktorý je podľa vypovedajúceho subjek-
tu vlastne už „po sterilizácii“, sa tu, začínajúc tretím veršom, charakterizuje 
prostredníctvom metafor, no úvodné dvojveršie „môj básnický jazyk / po steri-
lizácii“ (samotná „sterilizácia jazyka“) je vlastne taktiež metaforou. Napokon 
teda vysvitá, že celá báseň je kontinuálne metaforická, predstavuje celok po-
stupne navrstvených, resp. zreťazených metafor („metaforický scenár“). Báseň 
programovo hlásajúca (vlastnú) poetologickú „sterilitu“ hneď vo svojom názve 
vypovedá (o sebe) maximálne „nesterilným“ spôsobom, vyslovene metaforic-
ky – je v skutočnosti založená výsostne a dôsledne práve na metafore. Nešlo tu  
o „sterilizáciu“, ale práve metaforizáciu.

Je práve táto kontroverznosť „pointou“ textu, ide v tom o autorský zámer 
alebo o iné, zložitejšie dešifrovateľné výpovedné gesto, nebodaj „čaro nechce-
ného“? Chcel azda autor takýmto spôsobom upriamiť pozornosť na metaforu? 
Nech už je odpoveď na tieto otázky akákoľvek, z nášho hľadiska je podstatné 
práve špecifické využitie metafory potvrdzujúce jej rozhodujúcu funkciu v tex-
te (aj napriek „deklarovanej“ poetologickej „sterilite“ básne).

Platí to aj o básni Most z tej istej zbierky – tento lyrický text by už dokonca 
sotva zniesol označenie „steril“:

Most

slová tejto básne
nemôžu prežiť osamote.
boja sa: strachu
z pohyblivých hraníc
prázdnoty...

slová tejto básne
potrebujú súputníkov,
aj keď sú zavše
zákerní a nespoľahliví...

slová tejto básne
potrebujú ďalšie slová
tejto básne,
aby vytvorili reťaz:
reťazový most,
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po ktorom sa budú môcť
prechádzať a zhadzovať
opotrebované zvuky
a zošúverené,
invalidné významy,

s ktorými sa nikdy
nekryli
a nikdy nijaké putá
sa medzi nimi nevytvorili.

(Macsovszky 1995, 9–10)

Sebareferenčná intencia textu je v tomto prípade ešte nápadnejšia a pria-
močiarejšia ako v predchádzajúcej básni – tu už nejde o  „môj básnický jazyk“ 
reflektovaný vypovedajúcim subjektom, ale o neosobne konštatované, resp. 
uvádzané „slová tejto básne“. Zároveň je však zjavnejšia aj metaforická po-
vaha výpovede, pričom predmetom metaforizácie je realita samotného textu. 
Vypovedajúci subjekt tentoraz poukazuje na samoúčelnosť celej „textotvor-
by“, ktorá akoby bola motivovaná oným povestným „strachom z prázdnoty“ 
– „slová tejto básne / nemôžu prežiť osamote. / boja sa: strachu / z pohyblivých 
hraníc prázdnoty“. Preto im prichádzajú na pomoc „ďalšie slová“, z ktorých 
sa postupne utvára celá báseň, len aby zapĺňali prázdnotu. V personifikova-
nej podobe ide o „súputníkov“, čo sa spájajú, aby „vytvorili reťaz: / reťazový 
most, // po ktorom sa budú môcť / prechádzať “, ktorý však v skutočnosti nič 
nepreklenuje, nepremosťuje, nespája, predstavuje iba mechanický nosný skelet 
vyprázdnenej komunikácie, vlastne ani len neumožňuje komunikáciu. Slová 
sa po ňom „prechádzajú“, aby sa počas toho „desémantizovali“, strácali svoju 
funkčnú podstatu, svoje bytostné určenie zvukových „nositeľov“ významu. Je 
to len samoúčelné „prežitie“, „prežívanie“ slov – osamote nie sú schopné ani 
toho, v spoločnom zreťazení zase nedávajú žiadny ani len „invalidný“ význam.

Zjavne však nejde len o proces tvorby, skladania básne ako takej, prob-
lém poiésis, ale o ľudskú komunikáciu a jej etický a existenciálny (a nielen 
sémantický a slovesno-estetický) rozmer, vyjadrený negatívnymi prívlastkami 
a charakteristikami pripisovanými slovám: „zákerní a nespoľahliví súputníci“, 
„opotrebované zvuky“, „zošúverené, invalidné významy“, alebo i zdôraznenou 
okolnosťou, že slová sa s týmito významami „nikdy nekryli a nikdy nijaké putá 
sa medzi nimi nevytvorili“.

Metafora básne či lyrického textu ako „reťazového mosta“ vytvoreného zo 
slov, ktorý slúži len na to, že sa po ňom tieto slová „budú môcť / prechádzať 
a zhadzovať / opotrebované zvuky / a zošúverené, / invalidné významy, // s kto-
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rými sa nikdy nekryli“, má svoj hlbší a zároveň všeobecnejší zmysel – je vlastne 
metaforou významovej, ale i existenciálnej prázdnoty, „nefunkčnosti“, výra-
zom skepsy a nedôvery k podstate a reálnym možnostiam ľudskej komunikácie 
vôbec. Na úrovni celkového vyznenia básne vnímame tento výraz ako zdržan-
livý, tlmený chladný pátos uvedomovanej „márnosti“, „ničoty“.

Vonkoncom tu nemožno hovoriť o „sterilite“. Aj v tomto prípade máme do 
činenia s maximálne koncentrovanou prítomnosťou metafory, s „reťazou“, zre-
ťazením metafor – onen „reťazový most“ je vlastne metaforou samotnej metafo-
ry, o ktorú ide v tomto lyrickom texte. Báseň má veľmi ďaleko od poetologicky, 
výrazovo a postojovo neutrálneho, „anestetického“ výpovedného gesta, ktoré by 
zodpovedalo predstavám o „delyrizovanej“ a „demetaforizovanej“, a dokonca  
i „depersonalizovanej“, „desubjektivizovanej“ a „dehumanizovanej“ poézii.

Iný spôsob a úroveň využívania metafory nachádzame v poézii ďalšieho 
súčasného básnika Erika Jakuba Grocha; uveďme si krátku báseň To z jeho 
rovnomennej zbierky z roku 2000:

To

Pozerám sa na stôl pod lakťami.
Nie je to pole, ani tráva
šumiaca inými jazykmi.
Je to stôl, z dreva, zo stromu,
z usínajúcej hviezdy, z ničoho.
Nechápem to a vonia to.

(Groch 2000, 32)

V citovanej básnickej „miniatúre“, poznámke či „momentke“ sa lyrický 
subjekt pozastavuje nad tým, čo zostávalo inak z jeho strany možno doteraz 
nepovšimnuté vo svojej triviálne evidentnej samozrejmosti a zjavnosti, a to 
nad banálnou realitou obyčajného dreveného stola, za ktorým podľa všetkého 
práve sedí. „Stôl, z dreva“ vo svojej maximálne lapidárnej prítomnosti („pod 
lakťami“), čiže ono „to“ znamená vlastne úroveň „prvej podstaty“, toho, o čom 
možno hovoriť v aristotelovskom zmysle ako o „prvej podstate, ktorá predsta-
vuje indivíduum, určité toto tu“ (Martinka 1991, 372). Grochovo „to“ zodpo-
vedá vlastne onomu aristotelovskému „tode ti“ = určitému „toto tu“. „Podľa 
Aristotela východiskovým určením jestvujúceho je jeho spoznanie ako prítom-
ného indivídua už na úrovni zmyslovej skúsenosti, toho, čo sa nám vystavuje 
ako ‚toto tu‘ (tode ti).“ (Martinka 1991, 381) Práve o tento vzťah zo strany 
lyrického subjektu k stolu ako jestvujúcemu ide aj v básni – tým prítomným 
individuálnym objektom, poznávaným na úrovni zmyslovej skúsenosti, tým, 



34

Zoltán Rédey

čo sa mu „vystavuje ako ‚toto tu‘“, je „stôl“. Od jeho spontánneho, no sústre-
deného zmyslového vnímania („pozerám sa“) prechádza v druhom verši k jeho 
racionálnemu zhodnoteniu – pri takomto zhodnocovaní „identity“ veci začína 
jej negatívnym vymedzovaním, čím ona nie je („Nie je to pole, ani tráva“). 
Keď sa takpovediac dopracuje k totožnosti a pôvodu veci, teda keď si uvedo-
mí (ontologickú) podstatu stola, zároveň paradoxne zisťuje, že „to nechápe“ 
(možnosť „pochopiť“ vec je takpovediac „prekrytá“ jej markantnou zmyslovo 
vnímateľnou prítomnosťou: „vonia to“).

Aj „stôl, z dreva, zo stromu“ nevyhnutne predpokladá „sťatie“ stromu, z kto-
rého je vyrobený, a implikuje vlastne celý proces ťažnej a remeselnej práce, ako 
bol naznačovaný v prirovnaní z vyššie citovanej ukážky z Iliady. Aj v tomto 
prípade musel niekto niekde ťažiť drevo, z ktorého bol potom – možno tiež „te-
sármi“, t. j. stolármi, možno industriálnou výrobou – zhotovený stôl. Ale o tom 
všetkom v Grochovej básni nie je reč – drevený stôl tu má síce stručnejšie na-
značený, predsa však „siahodlhejší“, v čase i priestore neporovnateľne vzdiale-
nejší pôvod, je rezultátom omnoho širšieho, vesmírneho diania. (Motív stromu 
tu nemá spojitosť so smrťou človeka ako v Iliade, ale so zánikom, pominuteľ-
nosťou kozmického telesa. Pominuteľnosť tu nadobúda tak iný rozmer – už 
nie len existenciálny, v mierke ľudskej existencie, ale kozmologický.) V homé-
rovskom epose je však zamýšľaný produkt zo stromu, lodné brvno zo zoťatej 
jedle („by brvno z nej na lodi mali“), súčasťou prirovnania, jeho rozšíreného 
porovnávajúceho člena, „mikropríbehu“ vloženého do paralelného obrazného 
plánu, a nie „reálneho“ deja Iliady, zatiaľ čo v Grochovej básni predstavuje 
„stôl, z dreva, zo stromu“ práveže najvlastnejšiu skutočnosť – tú najlapidár-
nejšie prítomnú vec v realite „tu a teraz“, v ktorej sa nachádza vypovedajúci 
subjekt a o ktorej je v básni reč.

Grochov lyrický subjekt „to“ („stôl pod lakťami“, „stôl, z dreva“) naplno 
vníma, zmyslovo (zrakovo, čuchovo) bezprostredne eviduje, ale nechápe. Ako-
by nevedel pochopiť to, čo je preňho najzjavnejšie, najbezprostrednejšie, čo 
vidí, cíti a čoho sa priamo dotýka („lakťami“) – samu prítomnú realitu. Jeho 
chvíľkové užasnutie pritom tkvie aj v uvedomovaní si toho, že stôl, na prvý 
pohľad evidentne „z dreva, zo stromu“, je v konečnom dôsledku z „usínajúcej 
hviezdy“, dokonca v určitom zmysle „z ničoho“. (Konkrétny „stôl, z dreva“ tu 
synekdochicky nezastupuje len známy, evidovaný svet – ale zastupuje univer-
zum vôbec v tom najširšom, kozmologickom zmysle. Na jednej strane je akoby 
priamym stelesnením, potvrdením „reálnej“, fyzickej, zmyslovo vnímanej prí-
tomnosti, existencie tohto, čiže nášho aktuálneho sveta, no zároveň i nepria-
mym svedectvom o zániku iného – „usínajúcej hviezdy“.)

Zo situačného rámca prítomnej chvíle, resp. reality „tu a teraz“, ako ju za-
chytáva báseň, sa vymykajú tri motivické prvky: „pole“, „tráva / šumiaca inými 
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jazykmi“ a „usínajúca hviezda“. Prvé dva z nich, „pole“ a „šumiaca tráva“, sú 
v básni uvedené vyslovene ako to, čím stôl nie je; „usínajúca hviezda“ má však 
špecifické postavenie – tá totiž nie je identifikovateľná v danej veci a situácii 
priamo, ale je prítomná metonymicky, stopovo. Mohlo by sa zdať, že motí-
vy, presnejšie slovné spojenia „tráva šumiaca inými jazykmi“ a „z usínajúcej 
hviezdy“, sa (vďaka prívlastkom v gramatickom tvare činného príčastia slo-
vies šumieť a usínať) vymykajú z významového a obrazného kontextu básne aj 
v tom zmysle, že práve s výnimkou týchto dvoch syntagiem by inak bolo mož-
né zaznamenanú reflexiu či „momentku“, báseň ako takú, vnímať doslovne, 
ako vecnú, doslovnú výpoveď v priamom, „neprenesenom“ význame. Pokiaľ 
by to tak malo byť, znamenalo by to potom, že tieto dve „výnimky“ predstavujú 
dve metafory – metaforickú rovinu textu?

Vynára sa teda pre nás relevantná otázka: V čom je táto báseň metaforická? 
Symptomatické je v tomto ohľade slovné spojenie „z usínajúcej hviezdy“ – ako 
navonok ukážková metafora. V kontexte tradičnej i modernej lyriky (v poézii 
takých autorov ako povedzme V. Beniak, M. Válek, M. Rúfus, trnavskí kon-
kretisti) by mohla byť „usínajúca hviezda“ priam emblematickým príkladom 
metafory. Ak však lyrický subjekt tejto básne vypovedá o stole, že je „z dreva, 
zo stromu, / z usínajúcej hviezdy, z ničoho“, konštatuje tým iba faktický stav – 
podstatu stola a jeho pôvodu (aristotelovsky povedané, jeho „látkovú príčinu“), 
v určitej skratke a s istým zjednodušením, ale vlastne vecne, fakticky. Na prvý 
pohľad by sa mohlo zdať, že takúto vecnú, „faktografickú“ charakteristiku vy-
stihuje iba štvrtý verš a v ňom uvedené „látkové príčiny“ („Je to stôl, z dreva, 
zo stromu“), zatiaľ čo nasledujúci piaty verš „z usínajúcej hviezdy, z ničoho“ je 
mienený už iba obrazne a vyznieva „len“ ako metafora. Konštatovanie o dreve-
nom stole, že je okrem iného „z usínajúcej hviezdy, z ničoho“, však v princípe 
zodpovedá aktuálnemu stavu teoretického poznania i výkladu sveta a jeho zá-
konitostí v rámci príslušných vedeckých disciplín. Súčasná astrofyzika, resp. 
kozmológia totiž pôvod prvkov a všetkých neživých i živých vecí na Zemi 
odvodzuje z procesu zániku iných hviezd vo vesmíre:

„Všechny těžké atomy, z nichž je Země vytvořena, všechny atomy nezbytné 
pro život, atomy, z nichž se skládají naše těla, byli kdysi ‚vykovány‘ v jádru 
nějaké hvězdy. Když dýcháme, vdechujeme je. Když se dotýkáme své pokožky 
nebo čehokoli jiného, dotýkáme se hvězdného prachu. Přemýšleli jste, proč na-
konec musí hvězdy jako Slunce explodovat a zaniknout? Kdyby k tomu nedo-
šlo, existoval by jenom vodík a helium. Hmota, z níž jsme složeni, by zůstávala 
navždy uzavřena v srdcích nesmrtelných hvězd. Země by nevznikla. Život, jak 
ho my známe, by neexistoval. Jinými slovy, jelikož se naše tělo neskládá jenom 
z vodíku a helia, jelikož naše těla a Země a všechno kolem obsahuje i atomy 
uhlíku a kyslíku a dalších prvků, víme, že naše Slunce je hvězda druhé, možná  
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i třetí generace. Jedna nebo dvě generace museli explodovat, aby z jejich pra-
chu mohlo vzniknout Slunce a Země a my.“ (Galfard 2016, 23) 

To sa, samozrejme, vzťahuje aj na „strom“ i samotný „stôl z dreva, zo stro-
mu“. To druhé určenie pôvodu stola – „z ničoho“ – by zase mohlo znamenať 
práve „zo zániku“, z tej celkom poslednej fázy „života“ (alebo skôr „smrti“) 
nejakej vzdialenej hviezdy, keď už vlastne nie je „ničím“, keď už ako hviezda 
neexistuje. Osud či koniec hviezd vo vesmíre opisuje súčasný teoretický fyzik 
Ch. Galfard vo svojej knihe takto: „Roste dál [hviezda] a když je asi stonásobně 
větší, než byla na začátku, náhle exploduje a všechna její hmota se rozprskne 
do vesmíru. (...) vše co z hvězdy zbylo, je mračno prachu, které se rozletělo 
na všechny strany. Hvězda zmizela.“ (Galfard 2016, 12) Pritom práve to, čo 
zostáva z hviezdy po jej zmiznutí, má relevanciu pre vznik nových telies alebo 
života na inom mieste vo vesmíre, napr. aj na Zemi. „Když hvězdy zaniknou, 
vyšlou své produkty do vesmíru a vytvoří podmínky pro vznik molekul vody. 
A rovněž mnoha dalších molekul.“ (Galfard 2016, 180) V tejto súvislosti a na 
príklade konkrétneho prvku je naznačený aj osud Slnka: „Zlato nevzniká za 
života hvězdy, ale během exploze při jejím zániku. Až bude umírat naše slunce, 
také vznikne něco zlata (…)“ (Galfard 2016, 196)

Grochova básnická miniatúra vystihuje v skratke práve tento proces, onen 
večný, nielen pozemský, prírodný, ale celkový vesmírny, kozmický kolobeh či 
metamorfózu vecí. Lyrický text i astrofyzikálny výklad, spôsob, akým hovorí 
o elementárnych javoch, resp. o fungovaní vesmíru autor populárno-náučnej 
publikácie, sú si v istom zmysle a do istej miery podobné, kompatibilné. Nielen 
básnik, ale aj teoretický fyzik (pokiaľ má komunikovať v prístupnom „kóde“) 
využíva pritom personifikáciu – hovorí o „umieraní slnka“ („umierajúce slnko“ 
je pomenovanie podobného druhu ako „usínajúca hviezda“ – a podobné meta-
forické vyznenie má napríklad aj „hviezdny prach“, čo je pritom „legitímny“ 
astrofyzikálny termín).

V lyrickom texte Erika Grocha nemáme vlastne do činenia s prípadom tra-
dične chápanej básnickej metafory, ale skôr so spôsobom či s druhom meta-
forického vyjadrovania, ktoré využíva pre svoje populárno-náučné výkladové 
zámery a komunikáciu so širšou laickou verejnosťou aj súčasná veda, teória. 
(Opätovne podotýkame, že syntagma „usínajúca hviezda“ neoznačuje metafo-
ricky nejakú inú pojmovú doménu, ale hviezdu v doslovnom, astrofyzikálnom 
význame.)

Aj v tom prípade však zaiste platí, že „usínajúca hviezda“ je tak či onak per-
sonifikácia (podobne ako „tráva šumiaca inými jazykmi“), no vcelku ide o ozna-
čenie, ktoré má svoj reálny denotát (vesmírny, kozmologický objekt – hviezda 
v štádiu svojho kolapsu, resp. zániku; skutočne nemetaforickou, lexikálno-  
a sémanticko-štylisticky neutrálnou, v danom kontexte nepríznakovou obdo-
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bou syntagmy „usínajúca hviezda“ by bolo označenie „vyhasínajúca hviezda“). 
Konštatovanie či poetologická charakteristika, že „z usínajúcej hviezdy“ je per-
sonifikácia, že vôbec ide o prípad metafory, nemá však v kontexte tejto básne 
v podstate nijakú zásadnú relevanciu – „usínajúca hviezda“ tu práveže nie je 
zaujímavá ako tradičná básnická metafora. Básnik síce uplatnil metaforický 
princíp (personifikácia trávy a hviezdy), význam básne však nie je metaforický.

Otázka metafory – do akej miery a v akej podobe je prítomná metafora 
v básnickom jazyku, resp. texte – sa v plnej naliehavosti a relevantnosti vynára 
aj v súvislosti s poéziou básnika staršej generácie Štefana Strážaya. Uveďme si 
najprv autorov text zo staršieho obdobia – báseň Zatemnenie zo zbierky Igram 
(1975)5:

Zatemnenie

Ešte je vojna, zatemnenie,
na všetkom je tieň:

na chlebe i jasnom ovocí,
na dreve pripravenom na oheň,
ale aj na ruke, ktorá pohladká
psa,

tieň na tanieri, na obruse
i na lyžičkách, ktoré v prítmí
necengnú.

Ponáhľame sa spať.

Je leto a nám všetkým sa sníva
o lete.

(Strážay 1975, 44)

5 Túto Strážayovu báseň sme v iných súvislostiach podrobili interpretácii už aj v rámci nášho 
konferenčného príspevku Pragmatika zmyslu literárneho diela (Medzinárodná konferencia 
Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, organizátor Slovenská asociácia pre estetiku, Kated-
ra estetiky FF UK v Bratislave, 19. – 21. septembra 2017), resp. v príslušnom texte v zborníku 
príspevkov z tejto konferencie a taktiež v našej knižnej monografii o básnickom diela Š. Strá-
žaya z roku 2017. K tomu pozri Rédey 2018; Rédey 2017, 70–86.
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Na základe incipitu „Ešte je vojna, zatemnenie“ by sme mohli povedať, že 
v básni ide o zatemnenie okien ako opatrenie pred náletmi, bombardovaním, 
počas vojny večer alebo v noci, keď treba v dome svietiť – aby toto svetlo 
zvonku nebolo vidieť. Ak teda lyrický subjekt enumeratívne uvádza, sugestív-
ne vymenúva, na čom všetkom „je tieň“ v interiéri domu, dozaista má na mysli 
(a čitateľ tiež) situáciu u nich doma večer, keď je už tma a vnútri sa pri zatem-
nených oknách svieti len v nevyhnutnej miere, minimálnym zdrojom svetla 
(nanajvýš sviečkou), pri ktorom všetko zostáva v prítmí. Takejto večernej at-
mosfére by nasvedčoval aj verš „Ponáhľame sa spať“ i motív „nám všetkým sa 
sníva“ v závere básne.

Zjavne ide o „oživovanie“ spomienky na udalosti či zážitok z ďalekej minu-
losti, vnímanej s výrazným odstupom, o sprítomňovanie dávno zažitej situácie 
prostriedkami aktuálnosti výrazu. Túto úlohu plní enallaga, historický prézent: 
„Ešte je vojna“, „Ponáhľame sa“, „Je leto“, i celková enumeračná sugescia, 
evokačná sila vymenúvania jednotlivých vecí a detailov – takže spomínanie 
je doslova „vecné“ (a nie napr. emotívne, „pohnuté“, sentimentálne, trauma-
tizujúce a pod.). Báseň – jej základný tón, výpovedná intencia a modalita – je 
teda evokačne a enumeratívne naladená. Spomínajúci lyrický subjekt „nelíči“ 
udalosti, ale v prvom rade vyratúva predmety.

Sémantika textu je jasná a zrozumiteľná – báseň možno vnímať doslova 
doslovne, niet v nej vlastne „prenesených významov“, neuplatňuje sa v nej me-
taforika, trópy či figúry. Charakterizuje ju významová a výrazová „priezrač-
nosť“, navonok dokonca neprejavuje takmer nijaké štruktúrne znaky poézie, 
resp. básnického jazyka – pripomína skôr jazyk, dikciu a modalitu prózy či 
vecnej výpovede a pri svojej nápadne enumeratívnej povahe sama pôsobí ako 
deskripcia či čiastočný „súpis“ vecí, ktoré tvoria interiér domácnosti. Hneď 
v úvodnom verši sa síce explicitne konštatuje pretrvávajúci stav vojny, ale 
všetko, čo nasleduje, začínajúc druhým odsekom, nie je zachytením jej prí-
značných prejavov (vojnovej skazy či utrpenia), ale vlastne výpočtom atribútov  
a príznakov pokojného, zatiaľ stále ešte bezprostredne nenarušeného života. 
Do činenia máme s obrazom večera v čase vojny, ktorý sa od bežných večerov 
v mierových pomeroch odlišuje „iba“ zatemnením. Ide len o potenciálnu hroz-
bu – iba „tieň“ vojny, inak všetko zatiaľ nasvedčuje skôr stavu „nedotknutosti 
vojnou“. Tá je tu skôr pozadím, na ktorom má o to viac vyniknúť podstata všed-
nej každodennosti. Práve v „tieni vojny“ sa veci stávajú „nesamozrejmými“ – 
upozorňujú na seba, vystupujú zo svojej nenápadnosti. Leitmotívom básne je 
teda všadeprítomný, všetko zahaľujúci, v doslovnom význame chápaný „tieň“. 
Preto by sme mohli báseň napriek jej inak zjavne nemetaforickej povahe vcelku 
a v konečnom dôsledku vnímať aj ako „veľkú celotextovú metaforu“ (Zajac 
2014, 9), konštatovanie „na všetkom je tieň“ chápať v zmysle: na všetkom je 
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„tieň vojny“. To je práve prípad „metaforicko-metonymického prevrátenia, za-
ložený na indexalite a indíciách“, keď „vnútro básne je najčastejšie založené na 
metonymickom pomenovaní, rámec básne je metaforický“, resp. je príznačný 
„aj pre typ minimalistickej, zeroálnej poézie s metaforou blížiacou sa limitne  
k nule“ (Zajac 2014, 9).

Pre básnické dielo Š. Strážaya je celkovo príznačný výrazovo-koncepčný 
posun od ikonicky markantného, figuratívneho a metaforického spôsobu bás-
nického vyjadrovania a zobrazovania k výpovednej modalite a dikcii, resp. ja-
zyku, ktorý je výrazovo neutrálny, vlastne denotatívny, nocionálny. Ilustruj-
me si to na konkrétnom detaile či obraze, napr. charakteristike či opise stromu  
– osobitne jeho koruny a tieňa, ktorý vytvára, resp. vrhá. Všimnime si, ako 
Strážaya tento preňho zvlášť príznačný motív básnicky stvárňuje, resp. ako 
o ňom vypovedá v textoch z rôzneho obdobia6:

V básni Je leto zo zbierky Sviatky z roku 1974 nachádzame tieto verše: „naj-
temnejšia zo všetkého / je zeleň tichých líp“ (Strážay 1974, 13), čo je stručne 
a hutne vyjadrený obraz, „detailný“ jedine v pomenovaní konkrétneho druhu 
stromu.

Oveľa neskoršia báseň Strom z autorovej predposlednej zbierky December 
(1990) zachytáva fenomén stromu a jeho tieňa takto:

„A to tmavé, pohybujúce sa / na večernej stene / je tieňom / silného stromu, 
plného / posledného lístia“ (Strážay 1990, 16–17).

V básni Záhrada z roku 19927 zase nájdeme tento motív v takejto podobe:

Nepersonifikovaný strom 
mimo záhrady, s bohatým lístím,
nezaťažený ovocím
a jeho chládok, vrúbený
mihotavým tieňom projektovaného
lístia, ako sa
sťahuje, premiestňuje:
logicky, exaktne,
vysvetlene.

(Strážay 2011, 460)

6 Tieto texty (básne Je leto, Strom a Záhrada) sme taktiež interpretovali už aj v našej monografii 
Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“. Lyrika Štefana Strážaya (Levoča: Modrý Peter, 2017).

7 Slovenské pohľady, 1992, č. 2, s. 12, citované podľa Strážay 2011, 460.
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Strážay teda od stromu zachyteného zväčša v celkom konkrétnom situač-
nom a obraznom kontexte, najmä však v zmyslovo sugestívnom a figuratívnom 
spodobení, dospel napokon k „nepersonifikovanému stromu“, o ktorom hovorí, 
resp. ktorého opis pôsobí „logicky, exaktne, vysvetlene“.

Najnápadnejšie a krajne symptomatické je pritom hneď prvé slovo básne, 
prívlastok „nepersonifikovaný“ v spojení so „stromom“ („nepersonifikovaný 
strom“), v ktorom sa manifestuje postoj autora k stromu ako lyrickému motívu. 
Akoby tým do témy básne bol zahrnutý aj osobitne reflektovaný problém Strá-
žayovho vlastného autorského prístupu k samotnej téme, čo by sme mohli chá-
pať ako prvok básnickej metafikcie. Svojím spôsobom je to básnikov nepriamy 
komentár k vlastnej tvorivej metóde uplatnenej v texte – terminologicky presná 
charakteristika spôsobu výrazového artikulovania a zachytenia motívu stromu 
je sama súčasťou básne o strome. Pokiaľ totiž pokladáme personifikáciu ako 
druh metafory za jeden z ukazovateľov poetickosti, príznakov poézie a básnic-
kého jazyka, potom zdôraznením „nepersonifikovanosti“ stromu autor okrem 
iného programovo vyjadruje svoj odstup od známeho, „konvenčne“ poetického 
ponímania témy stromu – svoj odklon od takto zameraného básnenia vôbec, 
rezignovanie na tradične chápaný lyrizmus a paradigmu jeho výrazových a vy-
jadrovacích prostriedkov, predovšetkým práve na metaforu a figuratívnosť.

Záver básne akoby takisto charakterizoval spôsob písania či základnú výra-
zovú tendenciu Strážayovho „básnenia“ v neskoršom období tvorby – „logicky, 
exaktne, / vysvetlene“. Príznakovo pôsobí aj strom charakterizovaný ako „ne-
zaťažený ovocím“, a najmä „chládok, vrúbený / mihotavým tieňom projektova-
ného / lístia“.

Nie je to iba bezprostredne, akoby spontánne zachytený „lyrický zážitok“, 
„momentka“, impresia, prírodný (krajinný) detail, ale už aj uvedomovaný a ref-
lektovaný, v tejto reflexii a tým i samej tvorbe textu vystihovaný, „sebacharak-
terizujúci“ spôsob vlastnej tvorby, básnická, autorská sebareflexia – implicitná 
metafikcia.

Prívlastky či ukazovatele ako „nezaťažený“, „projektovaný“, „vrúbený“, ako 
aj „logicky, exaktne, vysvetlene“ by mohli byť v istom zmysle aj charakteristi-
kami Strážayovho autorského básnického jazyka, spôsobu vyjadrovania, jeho 
poetiky či konkrétneho textu – napr. nezaťažený obraznosťou, figuratívnosťou 
poetického jazyka, projektovaný pojmovo, vrúbený v zmysle „ohraničený“  
– napr. presným významom; napokon „logicky, exaktne, / vysvetlene“ – práve 
takto pôsobia niektoré autorove texty z neskoršieho obdobia jeho tvorby.

Mohli by sme povedať, že Strážay si všíma aj vo svojich najneskorších tex-
toch tie isté či podobné veci, ktorým venoval pozornosť už v debute a v raných 
zbierkach, ale vypovedá o nich inak, iným, čím ďalej, tým vecnejším, noci-
onálnejším a objektivisticky deskriptívnym spôsobom, resp. jazykom. Akoby 
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pôvodnú obraznosť a metaforiku básnického vyjadrovania prvých zbierok pre-
kódoval a preladil do pojmovej, „logicky, exaktne“ formulovanej a „vysvetľujú-
cej“ dikcie a výpovednej modality.

Vybrané ukážky z poézie troch súčasných básnikov v našej interpretácii 
(na pozadí stručne načrtnutého literárnohistorického kontextu západnej poézie 
celkovo od jej „prvopočiatkov“) by azda mohli poskytovať ilustračný, i keď, 
prirodzene, iba synekdochický obraz o reálnom postavení – význame, úlohe 
a niektorých špecifických (napr. autoreferenčných) výrazových polohách – me-
tafory v domácej ponovembrovej lyrike, v slovenskej poézii konca dvadsiateho 
a začiatku dvadsiateho prvého storočia.
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Abstrakt: Cieľom príspevku je premyslieť rolu metafory a metaforického jazyka vo filo-
zofii mysle a kognitívnej lingvistike. Pozornosť sa koncentruje na analýzu konceptuálnej 
teórie metafory (Lakoff, Johnson) pri skúmaní povahy ľudskej mysle. Používanie meta-
forického jazyka na popis stavov mysle a vnútornej skúsenosti odhaľuje nové pohľady na 
porozumenie filozofického pôvodu problému mysle. Autor zároveň naznačuje otvorené 
otázky a problémy späté s aplikáciou konceptuálnej teórie metafory v prirodzenom diskurze  
a v experimentálnych podmienkach.
Kľúčové slová: kognícia, vtelená myseľ, konceptuálna metafora, metaforické myslenie, 
mapovanie

Abstract: The paper aims at reconsidering the role of metaphor and metaphorical 
language in philosophy of mind and cognitive linguistics. The main objective is to analyse 
the nature and functions of conceptual theory metaphor (Lakoff, Johnson) in studying 
the nature of human mind. The use of metaphoric language in describing states of mind 
and inner experience reveals new ways in understanding the origin of a philosophical 
problem of mind. Author also intends to indicate open questions and problems concerned 
with the application of cognitive metaphor theory in natural discourse and experimental  
settings.
Key words: cognition, embodied mind, conceptual metaphor, metaphorical thinking, 
mapping
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„V čo verím, keď verím v dušu človeka? V čo verím, keď verím, že táto látka obsahuje 
dve skupiny atómov uhlíka? V obidvoch prípadoch je v popredí istý obraz, zmysel je však 

ďaleko v pozadí, t. j. nie je ľahké obsiahnuť pohľadom celé použitie obrazu.“
Ludwig Wittgenstein

„Metafora, most přes propast mezi vnitřními a neviditelnými duchovními aktivitami  
a světem jevů, byla jistě největším darem řeči, jaký mohl být dán myšlení, a tudíž i filozofii ...“

Hannah Arendt 

NA ÚVOD

Myšlienka L. Wittgensteina reflektuje problémy súvisiace s objasňovaním 
vnútorného sveta človeka na pozadí chápania podstaty filozofickej reflexie, kto-
rá podľa neho plní dvojakú úlohu. Na jednej strane filozofia nadobúda podobu 
terapie, v rámci ktorej sa liečia choroby rozumu. Filozofické problémy sú sym-
ptómy konceptuálneho prepletenia v pavučine jazykov: „Výsledky filozofie sú 
odhalenia určitých holých nezmyslov a hŕč, ktoré si rozum spôsobil narážaním 
o hranice jazyka. Práve tieto hrče nám umožňujú vidieť hodnotu tohto odhale-
nia.“ (Wittgenstein 1953, §119) Na druhej strane sa filozofia stáva akousi výpra-
vou za zrozumiteľným rozborom segmentov jazyka, ktoré sú zdrojom pojmové-
ho zmätku. V dôsledku uvedeného zmätku sa filozofi podľa Wittgensteina ocitli 
v pomyselnom labyrinte vystavanom na zavádzajúcej gramatike, napr. vtedy, ak 
sa podstatné meno myseľ chápe v zmysle názvu určitej látky alebo veci podobne 
ako napríklad mozog. O tom, že (povrchová) gramatika neraz zavádza, svedčí aj 
porozumenie slovesu mať vo výraze mám bolesti, ktoré môže evokovať vlast-
níctvo čohosi podobne ako vo výraze mám jednu penny. Už bežná intuícia nám 
dáva tušiť, že to celkom nezodpovedá skutočnosti, pretože sme schopní vnímať 
tak nejednoznačnosť, ako aj ohraničenosť našich výpovedí v jazyku. Pokiaľ sa 
podujmeme preskúmať procesy, štruktúru a funkcie daných výpovedí, môžeme 
sa ocitnúť pred pomyselnou križovatkou a rozhodnúť sa, či sa vydáme cestou 
filozofického v zmysle vedeckého bádania alebo nie. Dejiny filozofie preuká-
zali ambície filozofov skúmať, riešiť a zároveň vysvetľovať problémy späté so 
subjektívnym svetom človeka, jeho mysľou a skúsenosťou. Východiskom tohto 
úsilia sa stali charakteristiky mysle, ktoré stavom mysle pripísali filozofi sami, 
a to privátnosť, subjektivita, intencionalita, vedomie, pociťovanie prítomnosti 
a jednoty stavov skúsenosti. Po stáročia pretrvávajúca polemika o vzťahu uve-
dených charakteristík k povahe stavov mysle kulminovala najmä v ich spájaní so 
vzájomne protikladnými metafyzickými záväzkami. Spleť rozmanitých „izmov“ 
(materializmus, idealizmus, fyzikalizmus, dualizmus, panpsychizmus atď.) a te-
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órií predstavovala jednu zo závažných prekážok na ceste k teoretickému a ve-
deckému uchopeniu ľudskej mysle. Wittgenstein diagnostikoval túto skutočnosť 
ako chorobu filozofov a ako terapiu odporúčal nasledovné: filozofia neformuluje 
hypotézy a problémy ako veda, nič nevysvetľuje a nepredikuje. Navyše základ-
ným médiom filozofovania a myslenia nie sú testovateľné výroky, ale metafo-
ry a iné podoby figuratívneho jazyka. Z uvedeného vyplýva neopodstatnenosť 
svojbytných filozofických problémov vrátane problému povahy mysle človeka 
a jeho správania. V nasledujúcom texte sa pokúsim reflektovať konštruktívnosť 
Wittgensteinovho návrhu, pričom sa zameriam na otázku povahy mysle v súvis-
losti s premýšľaním o funkcii a štruktúre konceptuálnej metafory. Svoje úvahy 
podporím poznatkami súčasnej filozofie jazyka, kognitívnej lingvistiky, psycho-
lingvistiky o statuse metafory a metaforického jazyka, prostredníctvom ktorého 
vypovedáme o stavoch ľudskej mysle. Poukážem na možné dôsledky plynú-
ce z teoretického a experimentálneho výskumu metafory pre interdisciplinárne 
skúmania, ako aj sebareflexiu filozofie samej. 

METAFORA A KAŽDODENNÝ JAZYK

Aký je vzťah medzi jazykom a myslením? Komu sa prihovárame, keď 
vedieme vnútorný monológ? Aký jazyk používame? Ako vnímame, myslíme 
a ako si pamätáme?

Človek prežíva svoj život špecifickým spôsobom, okamihy prítomnosti, 
pocity radosti, sklamania, predstavy, obrazy z detstva a želania zakúšame na 
pozadí individuálneho životného príbehu. Stavy skúsenosti pokladáme za jedi-
nečné, neopakovateľné a neraz aj nevysloviteľné, často ich „lokalizujeme“ do 
hornej tretiny tela a hovoríme o nich ako o vnútorných stavoch. Svoju skúse-
nosť, pravdaže, neprežívame v izolácii, sme takpovediac ukotvení vplyvmi de-
dičnosti, prostredia, očakávaniami druhých, vlastnými predstavami a skutkami. 
Ľudová slovesnosť odkrýva vzťah stavov mysle k telu mnohorakým spôsobom, 
ako napríklad: chodí ako telo bez duše, škoda tej duše v tom mizernom tele, 
duša nezhynie, hoc i telo pominie. Obraz človeka ako jednoty mysle a tela, duše 
a mozgu, vnútorného a vonkajšieho, psychického a telesného máme pred oča-
mi dennodenne. Na pozadí tejto optiky žijeme a konáme vcelku neproblema-
ticky. Ak nazveme malé dieťa anjelom, nepredpokladáme, že doslova rozpre- 
strie krídla a odletí. Dieťa k anjelovi pripodobňujeme preto, lebo sme si zvykli 
spájať detskú nevinnosť s rozprávkovou čistotou a dobrotou anjelov. Metafore 
DIEŤA JE ANJEL rozumieme na základe schémy A je B, resp. medzi A a B 
predpokladáme konceptuálnu korešpondenciu označovanú ako mapovanie,  
o ktorej sa zmienim v ďalšom texte.
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Odvolávaním sa na vnútorné mentálne stavy ľudia vyjadrujú svoju túžbu 
porozumieť, vysvetliť a predvídať vlastné správanie a konanie druhých. V kaž-
dodennej skúsenosti si uvedomujeme, že vo vnútri našich tiel sa nič také ako 
teoretikmi postulované mentálne alebo kognitívne stavy mimo telesných sta-
vov nenachádza. Tým sa fakticita prežívaných stavov nijak nespochybňuje, 
existencia vnútornej skúsenosti človeka je pevná tak ako skaly, knihy a oko-
litá príroda. K striktným dištinkciám medzi skalami a myšlienkami nás skôr 
nabáda samotný jazyk, slová, pomocou ktorých vypovedáme o svete vlastnej 
psychiky (ocitol som sa na dne, neviem, kde mi hlava stojí, včera som to nebol 
ja). Akonáhle však rozpoznáme metaforickosť slov a výrazov bežného, ako aj 
teoretického jazyka, obavy nie sú namieste. Napriek svojej relativite dištinkcia 
doslovné – metaforické (figuratívne) funguje, či už implicitne, alebo „ošetrená“ 
v jednotlivých modeloch a teóriách1.

V dôsledku „obratu k jazyku“ vo filozofii jazyka v prvej polovici 20. storo-
čia sa aj pozornosť filozofov mysle koncentrovala na jazyk, v ktorom sa vypo-
vedá o jednotlivých stavoch mysle.

Filozofi spolu s ďalšími teoretikmi mysle „zastrešili“ myšlienky, želania, 
strach, nenávisť, lásku, pamäť a radosť pojmom ľudová psychológia (folk psy-
chology) na označenie predvedeckého konceptuálneho rámca, ktorý reprezen-
tuje vnútorný svet každého človeka. 

Predmetom diskusií sa stala otázka zmysluplnosti a pravdivosti výrokov 
o mysli v každodennom diskurze, vo filozofických textoch, v literárnovedných 
a vedeckých teóriách. 

Rozmanitosť až protichodnosť interpretácií povahy a funkcie bežného ja-
zyka vyústila do formulácie problému ľudovej psychológie, ktorý sa týka: a) 
statusu každodenných výpovedí o želaniach, presvedčeniach a predstavách, 
b) funkcie týchto výpovedí v explanácii správania a konania človeka, c) roly, 
ktorú zohráva jazyk bežnej skúsenosti v psychologickej teórii a d) vzťahu psy-
chologickej teórie k filozofickej a vedeckej teórii. Problém teoretickej povahy 
ľudovej psychológie sa formuloval v otázkach ako napríklad: Možno výpovede 
bežnej skúsenosti pokladať za teóriu? Ak áno, ide o pravdivú/prijateľnú teóriu? 
Aký to má dosah na status jej „objektov“ (myšlienok, presvedčení, rozhodnu-
tí)? Akú podobu majú zákony, princípy alebo pravidlá ľudovej psychológie? 
Možno preložiť tzv. „mentalistický“ jazyk do „fyzikalistického“ jazyka? Prívr-

1 Problematika metafory odsúva extrémne názory na vzťah doslovné – metaforické. Na jednej 
strane ide o postulovanie absolútnej dištinkcie medzi doslovným a metaforickým a na dru-
hej strane stieranie akejkoľvek hranice. Uvedomenie si relatívnosti vzťahu medzi doslovným 
a metaforickým činí zadosť vývinovej povahe metafor (živé, mŕtve, inovatívne) a zároveň 
uchováva legitimitu funkcií metafory v bežnom a teoretickom diskurze.
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ženci konceptu ľudovej teórie v zmysle hodnovernej teórie (Fodor) sa dostali 
do opozície voči kritikom zo strany tak zástancov (Wittgenstein, Dennett), ako 
aj odporcov zmysluplnosti prirodzeného jazyka (Churchland)2.     

Problematika metafory a figuratívneho jazyka prešla od svojich aristotelov-
ských počiatkov zaujímavým vývojom a metamorfózami. V 20. storočí filozofi, 
literárni a kognitívni vedci sformulovali viaceré inšpiratívne teórie metafory, ku 
ktorým sa radí napríklad teória interakčná (Richards, Black), teória základnej 
metafory (Pepper), teória pragmatická (Searle), relačná (Kittay), lingvistická 
(Chomsky), konceptuálna (Lakoff). Spoločným menovateľom viacerých teórií 
metafory sa stal odklon od toho, aby sa metafore pripisovala primárne orna-
mentálna funkcia a akcentovanie jej kognitívnej, argumentatívnej a kreatívnej 
funkcie. K oživeniu skúmania a vysvetľovania povahy mysle, vzťahu jazyka  
a myslenia v priebehu posledných dekád významne prispela skutočnosť, že 
myseľ a zvlášť vedomé stavy mysle sa stali legitímnymi vedeckými explanan-
dami – javmi, ktoré možno skúmať vedeckými metódami a stratégiami. 

KOGNITÍVNA LINGVISTIKA A FIGURATÍVNY JAZYK

Spomínaný „obrat k jazyku“ sa úzko prelínal s „obratom k vede“, t. j. in-
tenzívnym experimentálnym a teoretickým výskumom metafory a metaforic-
kého jazyka v neurovedách, psychológii, kognitívnej vede a literárnych štú-
diách. K objasneniu povahy metafory osobitne prispel experimentálny výskum 
z oblasti kognitívnej lingvistiky (Gibbs), psycholingvistiky (Charteris-Black), 
kognitívnej psychológie (Moser), filozofie jazyka (Kövecses), experimentálnej 
psychológie (Pinker) atď.

V tomto procese zohrala od polovice 70. rokov 20. storočia významnú rolu 
druhá etapa vo vývine kognitívnej vedy akcentujúca význam neurovedeckých 
poznatkov, experimentálneho výskumu a z toho plynúcich dôsledkov pre poro-
zumenie povahy mysle človeka.

V súčasných filozofických a kognitívnovedných diskusiách sa udomácnil po-
jem vtelenosti3 súvisiaci so „4 E“ modelom kognície, ktorý zahŕňa nasledovné 
charakteristiky stavov skúsenosti: embodied (vtelené; Lakoff 1999), embedded  
(ukotvené vo vonkajšom svete; Varela et al. 1991), enactive (zahŕňajúce ne-

2 Bližšie pozri Gáliková 2007, 177–201.
3 Viacznačnosť pojmu vtelenosť (embodiment) sa prejavuje napríklad v zmysle „podoby skúse-

nosti integrujúcej myseľ a telo“ (Varela et al. 1991, 13), „reprezentacionálnych (representatio-
nal) procesov mozgu“ (Metzinger 2010, 64), „telesných, neurónových procesov ukotvených 
v kultúre a vo svete ako celku“ (Lakoff – Johnson 1999, 17).                                                       
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urónovú aktivitu a konania jedinca; Varela et al. 1991) a extended (rozšírené 
v zmysle presahujúce ľudské telo, telesnosť; Clark 2008). K prívržencom toh-
to modelu sa hlásia filozofi mysle, kognitívni lingvisti, neurovedci, psychiatri 
a ďalší teoretici mysle a vedomia. Pri riešení problému povahy mysle a skúse-
nosti sa autori odvolávajú na tieto teoretické predpoklady skúmania: a) ľudská 
myseľ a skúsenosť sú vtelené, b) mechanizmy fungovania jednotlivých stavov 
mysle sú vo veľkej miere nevedomé, c) prežívaný svet je reprezentovaný vzá-
jomnou interakciou fyziológie organizmu a vonkajšieho prostredia, d) experi-
mentálne poznatky majú pre štúdium mysle zásadný význam. Proklamovaná 
zhoda v základných východiskách však nesie so sebou viaceré nejasnosti. Za 
jednu z najzávažnejších možno pokladať viacznačnosť vymedzenia predmetu 
skúmania – mysle a jednotlivých stavov skúsenosti. Rozmanitosť teoretických 
východísk skúmania mysle neraz vyúsťuje do nedorozumení o relevantných me-
tódach a cieľoch skúmania. Natíska sa otázka, či jednotlivé modely a koncepcie, 
ktoré sa usilujú objasňovať myseľ v dôsledku používania pojmu mysle v hete-
rogénnych významoch, riešia ten istý problém, resp. problémy späté so stavmi 
mysle človeka. Komplexná povaha problémov spätých s uchopením vnútorného 
sveta sa premieta vo formulácii otázok ako napríklad: Aké sú základné podmien-
ky a mechanizmy vzniku mysle? Aká je povaha stavov mysle? Čo tvorí základ-
nú štruktúru vnútorných skúseností osoby? Ako konceptualizujeme prežívanú 
skúsenosť? Ako a prečo vytvárajú neurónové mechanizmy subjektívnu vedomú 
skúsenosť? Aký je vzťah medzi mysľou, vedomím a ja? 

Z veľkého množstva teórií metafory sa stredobodom diskusií stali otázky na 
rozhraní lingvistickej a kognitívnej teórie metafory. Podľa predstaviteľov ling-
vistickej teórie metafory (LTM) metafory vyžadujú duálnu sémantickú štruktú-
ru a o metaforickom význame možno uvažovať výlučne na sémantickej úrovni 
jazyka. Metafora teda nie je záležitosťou myslenia, ale výlučne jazyka (Mül-
ler 2016). S kritikou chápania metafory v zmysle špecifického lingvistického 
fenoménu sa stretávame u zástancov kognitívnych teórií metafory (KogTM), 
tie možno rozdeliť na také, ktoré: a) zdieľajú základné predpoklady LTM a b) 
pokladajú metaforu za kognitívny fenomén vo všeobecnosti. Kognitívne teórie 
metafory, ktoré sa prikláňajú k lingvistickej povahe metafory prevažujú v psy-
cholingvistike a kognitívnej vede dovolávajúcej sa integrácie lingvistického 
spracovania metafory v teórii produkcie reči a jej porozumenia (Ortony 1993; 
Paivio – Walsh 1993). Zástancovia tohto typu kognitívnej teórie metafory sa 
odkláňajú od chápania metafory ako primárne poetickej stránky jazyka alebo 
anomálie v používaní doslovného jazyka, ktorá narúša podmienky pravdivosti 
jazyka a v istom zmysle deformuje realitu.

Ďalší typ kognitívnej teórie metafory predstavuje filozofická, lingvistická, ré-
torická a štylistická tradícia skúmania metafory, ktorá spája fenomén metafory 
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s myslením (Richards 1936; Black 1962). Pre prívržencov tohto prístupu je meta-
fora tak záležitosťou jazyka, ako aj myslenia, metafora sa „umiestňuje“ primárne 
do oblasti poetického jazyka, vyjadruje buď napätie medzi námetom a zdrojom 
(fokusom a rámcom)4, alebo napätie vyplývajúce z protichodnej predikácie.

V rámci kognitívnej teórie metafory si dominantné miesto vyslúžila koncep-
tuálna teória metafory (KTM) G. Lakoffa a M. Johnsona (1999), ktorá iden-
tifikuje metaforu s fundamentálnym princípom ľudskej kognície. Vo svojom 
prístupe autori pokladajú jazyk vo svojej podstate za figuratívny a metaforu, nie 
doslovný význam za implicitne prítomnú v jazyku. Povahu metafory charakte-
rizuje nelingvistická podoba štruktúrovania skúsenosti a princípu porozumenia. 
Argumentácia KTM vychádza z tézy o spoluúčasti metafory na konceptualizá-
cii skúsenosti, čím sa metafora zároveň spolupodieľa na ovplyvňovaní učenia, 
uvažovania a porozumenia. 

Interpretácia povahy metafory z hľadiska lingvistickej teórie alebo kognitív-
nej teórie, a zvlášť konceptuálnej teórie metafory, nesie so sebou signifikantné 
rozdiely pri posudzovaní zmysluplnosti a funkcie metafory v bežnom diskurze. 
Pre LTM duálnosť metaforického významu tvorí základnú charakteristiku me-
tafory. Metafora sa pokladá za živú alebo životaschopnú len vtedy, ak hovorca/
recipient rozpozná doslovný a figuratívny význam, v opačnom prípade sa meta-
fora bude pokladať za mŕtvu. Životaschopnosť metafory podporuje skutočnosť, 
že hovorca/recipient si uvedomuje používanie metafory, čím sa v istom zmysle 
metaforický výraz stáva transparentným. Podľa zástancov tohto prístupu me-
tafory označené ako mŕtve sú tie, ktoré sa už nepoužívajú, a teda sa ani ako 
metafory nerozpoznávajú. Tradičný lingvistický pohľad na status a funkciu me-
tafory spochybnila KTM, ktorá ju takpovediac obrátila „hore nohami“, pretože 
za konvencionalizované metafory, všadeprítomné v bežnom jazyku, pokladá 
práve tie, ktoré sú hlboko ukotvené v konceptuálnych systémoch používateľov. 
To, čo zástancovia LTM pokladajú za mŕtve metafory, KTM chápe ako živé, 
životaschopné metafory, pretože tieto riadia naše myslenie automaticky, t. j. 
nevedome, sú to jednoducho „metafory, ktorými žijeme“ (Kövecses 2002).

KONCEPTUÁLNA TEÓRIA METAFORY

Už v práci Metafory, ktorými žijeme G. Lakoff a M. Johnson (1980) pouká-
zali na významnú rolu konceptuálnych metafor pri štruktúrovaní uvažovania, 
skúsenosti a každodenného jazyka. 

4 Na označenie tradičného rozlíšenia medzidoménového mapovania v texte používam termino-
lógiu pre označenie cieľa – fokus, námet, tenor – a zdroja – rámec, vehikel – zameniteľne.
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Za predpokladu, že metaforické pojmy plnia funkciu štruktúrovania jednej 
skúsenosti na základe inej skúsenosti, vynára sa otázka, akým spôsobom k tomu 
dochádza? Za fundamentálny kognitívny mechanizmus daných konceptualizá-
cií autori pokladajú konceptuálnu metaforu, ktorá umožňuje používať „logiku 
fyzikálneho“ na „uvažovanie o porozumení“ svetu i sebe samému. Povedané 
inak, konceptuálna metafora je tým prostriedkom, na základe ktorého dochádza 
k mapovaniu naprieč konceptuálnymi doménami. Konceptuálne domény tvoria 
tradične dve domény, napríklad pri metafore ČAS SÚ PENIAZE prvú doménu 
reprezentuje doména cieľa, subjekt skúmania, t. j. čas a druhou je doména zdro-
ja, prostredníctvom ktorej popisujeme, uchopujeme cieľ, t. j. peniaze. Čas sa 
charakterizuje prostredníctvom peňazí, ktoré predstavujú dôležitú hodnotu a je 
potrebné ich využívať efektívne. Existenciu skúsenostne ukotvených mapovaní 
autori doložili množstvom príkladov (napríklad použitie metafory HORE JE 
VIAC v slovných spojeniach ceny stúpajú alebo zásoby sa vyčerpali).                        

Predchodcami alebo súčasťami konceptuálnej metafory sa stali tri typy me-
tafor, a to a) orientačná metafora, b) ontologická metafora a c) štrukturálna me-
tafora. Orientačné metafory sa charakterizovali ako také, ktoré zahŕňajú prie-
storovú orientáciu (napríklad Hore-Dolu, Vnútri-Vonku, Vpredu-Vzadu; Viac 
je Hore; Menej je Dolu: Dosiahla svoj vrchol. Ocitol sa na dne.). Ontologická 
metafora, rozšírená najmä vo filozofických textoch, nazerá na udalosti, aktivity, 
emócie, idey ako na entity alebo substancie, ako napríklad Myseľ je stroj. Jed-
nou z podôb ontologickej metafory je personifikácia, t. j. pripisovanie ľudských 
vlastností iným než ľudským entitám (Život ma oklamal. Rakovina ho napo-
kon dostihla). Tretí typ metafory predstavuje štrukturálna metafora, pomocou 
ktorej sa abstraktný pojem prezentuje v pojmoch iného zväčša konkrétnejšieho 
pojmu, ako napríklad ČAS JE POHYB (Čas letí. Opreteky s časom). 

Teoretické východisko KTM vo vzťahu k chápaniu jazyka a kategorizácie 
vychádza z kritiky názoru pripisovanému racionalisticky orientovaným filo-
zofom, podľa ktorých slová a kategórie vytvárame „až po“ skúsenosti. Učenie 
sa slovám, používanie pojmov je podľa Lakoffa a Johnsona úzko previazané 
s telesnosťou, so senzomotorickým systémom zabezpečujúcim vnímanie a špe-
cifickými štruktúrami mozgu spoluutváranými evolúciou a skúsenosťou. Na 
týchto predpokladoch je založený teoretický, empirický a experimentálny vý-
skum povahy ľudskej mysle a jazyka. V dôsledku intenzívne sa rozvíjajúceho 
kognitívnovedného výskumu sa do centra pozornosti dostávajú dve tézy, a to 
a) zásadná spätosť pojmov a rozumu s telom a telesnosťou a b) zdôrazňovanie 
významu imaginatívnych procesov, metafory, metonymie, prototypov, mentál-
nych priestorov pre konceptualizáciu a rozum. Uvedené tézy vyústili do nasle-
dovných predpokladov: a) konceptuálne štruktúry sú ukotvené v senzomoto-
rickej skúsenosti a v neurálnych štruktúrach, b) mentálne štruktúry nadobúdajú 
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význam vďaka svojmu spojeniu s telom a vtelenou skúsenosťou, c) ľudský 
mozog je štruktúrovaný tak, aby aktivoval vzorky zo senzomotorických oblastí 
smerom k vyšším kortikálnym oblastiam, ktoré vytvárajú primárne metafory, d) 
štruktúra pojmov zahŕňa prototypy rozmanitých typov, ako sú napríklad ideálne 
prípady, sociálne stereotypy, kognitívne referenčné body atď., pričom každý 
typ prototypu využíva odlišné formy uvažovania, e) vtelenosť rozumu je daná 
tým, že základné podoby inferencie vznikajú zo senzomotorických a iných te-
lesných foriem a f) konceptuálne systémy sú pluralistické (napríklad abstraktné 
pojmy sa vymedzujú viacerými konceptuálnymi metaforami, napríklad LÁS-
KA JE CESTA, LÁSKA JE OHEŇ).

Významné miesto v KTM zohráva koncept kognitívne nevedomého, ktorý 
zahŕňa všetky „teoreticky postulované kognitívne mechanizmy fungujúce po-
nad neurónovú úroveň“ (Lakoff – Johnson 1999, 11). Koncept zastrešuje celok 
nevedomých mentálnych operácií súvisiacich s konceptuálnymi systémami, 
významom, inferenciou a jazykom.

Štúdium kognitívne nevedomého poskytuje podľa Lakoffa radikálne nové 
pohľady na spôsob, akým konceptualizujeme skúsenosť a zároveň ako mys-
líme. Zhodnotiť existenciu kognitívne nevedomého predpokladá porozumieť 
tomu, ako nevedomé procesy dotvárajú myslenie, morálne súdy, rozhodnutia 
a celkové správanie človeka čo znamená vziať na zreteľ konceptuálnu štruk-
túrovanosť kognitívne nevedomého na viacerých úrovniach: na úrovni inten-
cionálnej, reprezentačnej, propozičnej, pravdivostnej a inferenčnej (Lakoff  
– Johnson 1999, 117).

Charakteristika mysle ako vtelenej sa následne stala východiskom hypotézy 
o vtelenej povahe štruktúry, významu a obsahu jazyka. Ako som už uviedla, vte-
lenosť predstavuje podstatnú črtu pojmov. To, čo však robí pojmy pojmami, je 
ich schopnosť spájať sa dovedna tak, aby viedli k inferenciám, v silnom zmysle 
slova to znamená, že „vtelený pojem je neuronálnou štruktúrou, ktorá využíva 
senzomotorický systém našich mozgov. Veľká časť konceptuálnej inferencie je 
teda senzomotorickou inferenciou“ (Lakoff 1999, 20). Pre kategorizáciu, vznik 
pojmov, priestorových vzťahových pojmov a pojmov základnej úrovne (basic 
level concepts) je primárne skúmanie úlohy zmyslových a motorických systé-
mov. Na stupni kategórií základnej úrovne sa vtelenosť prejavuje už tým, že 
ako telesné bytosti sme schopní adaptovať sa vo vonkajšom prostredí. Vďaka 
zmyslovému a motorického systému sa podľa Lakoffa a Johnsona dokážeme 
orientovať v prostredí, rozlišovať množstvo predmetov, situácií, činností, emó-
cií (kone, stromy, stoličky, plávanie, rodinu, šťastie) atď.

Niektorí autori prehliadajú skutočnosť, že KTM Lakoffa a Johnsona nie je 
výsostne izolovaným pokusom vysvetľovať problematiku metafory, ale skôr 
projektom založeným na viacerých prístupoch. Spoločné úsilie vyjadrili v in-
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tegrovanej teórii primárnej metafory (Lakoff 1999), ktorú tvoria nasledovné 
štyri komponenty: a) Johnsonova teória spájania v priebehu učenia, b) Grady-
ho teória primárnej metafory, c) Narayanova neurálna teória metafory a d) te-
ória konceptuálneho miešania Fauconniera – Turnera. Johnson (1997) zistil, že 
malé deti zväčša nerozlišujú medzi subjektívnymi (nesenzomotorickými) skú-
senosťami a súdmi na jednej strane a subjektívnymi (senzomotorickými) skú-
senosťami na strane druhej za predpokladu, že sa odohrávajú súčasne. Dieťa 
napríklad vníma subjektívnu skúsenosť náklonnosti ako zmyslovú skúsenosť 
tepla v zmysle tepla náručia alebo objatia. Počas spájania sú asociácie medzi 
oboma doménami zabudované automaticky. Neskôr v období diferenciácie sú 
deti schopné obe oblasti od seba oddeliť, pričom asociácie naprieč doménami 
pretrvávajú. Tieto pretrvávajúce asociácie predstavujú mapovania konceptu-
álnej metafory, ktoré budú dieťa neskôr v živote viesť k tomu, aby hovorilo  
o vrelom úsmeve, veľkom probléme alebo blízkom priateľovi. V dôsledku uve-
deného sú podľa Johnsona pre vznik konceptuálnej metafory vysoko relevantné 
dve štádiá, a to: 1. štádium spájania, počas ktorého sa vytvárajú spojenia medzi 
vzájomne aktívnymi doménami, a 2. štádium rozlišovania, keď sa koaktívne 
oblasti rozdelia na metaforické zdroje a metaforické ciele. 

Na Johnsonovu koncepciu nadviazal Grady (1999), podľa ktorého sa všet-
ky komplexné metafory skladajú z „atomárnych“ metaforických súčastí nazý-
vaných primárne metafory. Každá primárna metafora má minimálnu štruktúru 
a v rámci každodennej skúsenosti vzniká automaticky, prirodzene a nevedome 
na základe spájania, v priebehu ktorého sa formujú asociácie naprieč doménami. 
Komplexné metafory vznikajú konceptuálnym miešaním (blending). Napríklad 
v metafore VIAC JE HORE sa subjektívny úsudok kvantity konceptualizuje 
v pojmoch senzomotorickej skúsenosti zvislosti. Korešpondencia medzi kvan-
titou a zvislosťou vzniká z korelácie v bežnej skúsenosti, napríklad vtedy, keď 
nalievame vodu do pohára a vidíme, že voda stúpa nahor. Po období spájania 
asociácie medzi metaforami VIAC JE HORE a MENEJ JE DOLU vytvárajú 
mapovanie naprieč doménami so senzomotorickým konceptom zvislosti (domé-
na zdroja) a subjektívnym úsudkom kvantity (doména cieľa). Konvenčné ling-
vistické metafory ako napríklad ceny klesajú sú druhotnými prejavmi primárne-
ho medzidoménového mapovania. Narayanova (2000) neurálna teória metafory 
predpokladá, že asociácie vytvorené v priebehu spájania sa realizujú neurálne 
v simultánnej aktivite ústiacej do permanentných neurálnych spojení naprieč 
neurálnymi sieťami, ktoré definujú konceptuálne domény. Teória konceptuálne-
ho miešania (blending) Fauconniera a Turnera (1996) analyzuje spôsoby, akými 
rozličné konceptuálne domény vzájomne interagujú. Ako vyplýva z naznače-
nej integrovanej teórie, primárne metafory si osvojujeme prevažne automaticky 
a nevedome. V prípade primárnych metafor dochádza k primárnemu metafo-
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rickému mapovaniu, v rámci ktorého sa rozlíši senzomotorický a subjektívny 
komponent a opíšu sa primárne skúsenosti zo spájania domén, na základe kto-
rých vzniknú. Ako dokladá história používania metafor, veľká časť primárnych 
metafor sa konvencionalizuje a svoju stabilitu si udržiava na pomerne dlhý čas.               

Heuristická a argumentatívna funkcia metafory sa najvýraznejšie odkrý-
va pri skúmaní pôvodne filozofického problému povahy mysle, osobitne pri 
riešení otázky statusu subjektívnej skúsenosti človeka. Čo je myslenie, čo sú 
myšlienky? Ako súvisia prežívané pocity s rozumom? Kto je nositeľom mysle  
a skúsenosti? Prečo neurónovú aktivitu sprevádza subjektívna skúsenosť? To je 
len zlomok otázok, ktoré sa stali predmetom intenzívneho teoretického a expe-
rimentálneho výskumu stavov mysle. Kognitívnovedné štúdium mysle zahŕňa 
analýzu štruktúry vnútorného sveta indivídua a súvislostí medzi jednotlivými 
stavmi skúsenosti a každodenným životom. Vo vzťahu ku konceptualizácii mys-
le a jej stavov veľká časť primárnych, ako aj komplexných metafor odkazuje 
na telo, telesné pochody a zvlášť na senzomotorickú aktivitu.  K frekventova-
ným metaforám mysle patrí telo, mechanizmus mapovania naprieč doménami 
možno ilustrovať metaforou SPRÁVNE FUNGUJÚCA MYSEĽ JE ZDRAVÉ 
TELO takto: 1. doména (cieľ) – správne fungujúca myseľ – a 2. doména (vehi-
kel) – zdravé telo. Myšlienky sú potrava, získavanie myšlienok je konzumácia, 
užitočné myšlienky sú výživná potrava, znepokojujúce myšlienky sú nechut-
ná potrava, porozumieť znamená tráviť a komunikovať znamená konzumovať. 
Myšlienky konceptualizované ako chuť do jedla, do učenia v zmysle holých fak-
tov (surová strava) nie sú vhodné, pretože sú ťažko stráviteľné. Trávenie sym-
bolizuje komplexné „duševné spracovanie“ potrebné na porozumenie. Z ďalších 
metafor mysle vychádzajúcich z nášho prebývania vo svete možno uviesť tieto:

MYSLENIE JE POHYBOVANIE SA („myšlienky mi leteli ako o závod“), 
Idey Sú Lokality („Ako si dospel k takému záveru?“), Rozum Je Sila („silou 
svojich argumentov nás dostal“), Myslenie Je Vnímanie („nevidieť pre stromy 
les“), Idey Sú Vnímané Veci („pohrávali sa s myšlienkou“), Poznanie Je Vi-
denie („sú v obraze“), Komunikovanie Je Ukazovanie („uberal sa nesprávnou 
cestou“), Osobná Preferencia Je Chuť („je to pre mňa príliš veľké sústo“), Mys-
lenie Je Manipulácia s Objektami („rozmeniť na drobné“) atď. 

K populárnym metaforám mysle sa zaradila napríklad metafora nádoby, 
v rámci ktorej sa mysli pripisuje vnútro a zovňajšok. Vnútorne precítené myš-
lienky a predstavy vyjadrené v jazyku sa týkajú vecí vo vonkajšom (fyzickom) 
svete.

Ukazuje sa, že pre analýzu a vysvetľovanie ľudskej mysle vo vzťahu k telu 
a vonkajšiemu prostrediu sú metafory a metaforický jazyk nepostrádateľné. 
Svedčí o tom aj skutočnosť, že doposiaľ nedisponujeme konzistentnou syste-
matickou a už vôbec nie spoločnou teóriou mysle a vedomia.
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ŽIVÉ, MŔTVE A ZMIEŠANÉ METAFORY

Už v predchádzajúcom texte som naznačila, do akej miery ovplyvňuje te-
oretické východisko spolu s výskumnou stratégiou lingvistických, kognitív-
nych alebo kognitívno-lingvistických prístupov ku skúmaniu metafory kla-
sifikáciu metafor na živé, mŕtve, inovatívne a pod. V súčasnosti sa výskum 
metafory rozširuje nielen o ďalšie modality (zrak, gestá, chuť), ale preniká aj 
do rôznych disciplín a oblastí, ako sú napríklad kulturálne štúdiá, mediálne 
štúdiá, politický diskurz, filozofia tanca, osvojovanie si metafor u detí, teória 
výtvarného umenia, medicína, neuroestetika atď.5

V kognitívnej lingvistike sa pozornosť diskusie o konzistentnosti a koherent-
nosti konceptuálnych metafor naprieč doménami sústreďuje na problematiku 
zmiešaných metafor. Predmetom polemiky sa stal status zmiešaných metafor, 
a to vzhľadom na to, že v prirodzenom jazyku sa nepredpokladá spájanie me-
tafory s nekonzistentnými aspektmi sémantického, syntaktického a pragmatic-
kého významu. Pokiaľ by všetky konvencionalizované metafory sprevádzali 
naše myslenie tým istým spôsobom, potom by ku kombinácii kontradiktoric-
kých zdrojových domén nemalo vôbec dôjsť. V jazykovej praxi bežného po-
užívateľa jazyka sa však zmiešané metafory vyskytujú hojne, podľa niektorých 
autorov ide o dôsledok zmeny v koncentrácii pozornosti na neznáme aspekty 
metaforického významu (Müller 2016, 31). Na ilustráciu uvediem zmiešanú 
metaforu v rámci klinického interview s osobami, ktoré prežili chronickú bo-
lesť. Komplexné použitie zmiešanej metafory sa vyznačuje použitím viacerých 
zdrojových domén na označenie jednej cieľovej domény. V danom prípade pa-
cient používa dva prostriedky, resp. viac prostriedkov (vehiklov) na vyjadrenie 
skúsenosti bolesti (cieľa): „Myslím, že pre nich (ošetrovateľov) sme boli len 
kusy mäsa, viete, čo mám na mysli, nepovažovali vás za osobu, ale iba za kusy 
baraniny, ktoré sedia v kresle a oni s vami môžu naložiť, ako sa im zachce, ak 
by chceli, môžu vás použiť ako pokusné morča, a vy tam budete sedieť a pri-
kyvovať...“ (Charteris-Black 2016, 156) Výrazy v kurzíve sa vzťahujú na me-
taforické prostriedky odkazujúce na sémantickú doménu mäso na opis pocitu 
odcudzenia, ktoré prežíva človek podrobený lekárskemu vyšetreniu. Neosob-
ný rámec reprezentuje kus mäsa, ktorý odkazuje na zvieracie mäso; baranina  
a morča sú sémanticky protichodné (baranina verzus morské prasa – mŕtve ver-
zus živé), obe metafory rozvíjajú zdrojovú doménu „mäsa“ na opis pocitov pasi-
vity prežívaných pacientom vo vzťahu k lekárovi. Keďže dané zmiešané meta-
fory slúžia v komunikácii istým účelom, označujú sa aj ako „účelové metafory“.                    

5  K problematike naratívnej filmovej fikcie pozri originálnu publikáciu K. Mišíkovej Mysl a pří-
beh ve filmové fikci. Praha: AMU, 2009. 
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Podľa zástancov KTM metafory vo všeobecnosti zohrávajú ústrednú rolu 
pri tom, ako človek konceptualizuje svet. V rámci širšej perspektívy tento po-
hľad reprezentujú vzájomné vzťahy medzi mysľou, jazykom človeka, jeho 
správaním a konaním vo svete. Preto neprekvapuje, že predmetom analýzy sa 
okrem verbálnych prejavov metafory stali jej neverbálne a multimodálne pre-
javy. Metafory, ktoré sa objavujú v iných modalitách než v jazyku (zrakové, 
gestické, čuchové, chuťové, atď.), sa vyznačujú špecifickými črtami. Napriek 
tejto skutočnosti (napríklad multimodálny diskurz má síce štruktúru, no nemá 
gramatiku) dochádza v bežnej skúsenosti a jazyku k tzv. zmiešavaniu meta-
fory z rôznych modalít. Autori sa zamýšľajú nad ich rozmanitými podobami  
a funkčnosťou v otázkach ako napríklad: Aký je vzťah medzi zmiešanými ver-
bálnymi metaforami a neverbálnymi, multimodálnymi metaforami? 

S multimodálnymi metaforami sa stretávame vtedy, keď metafora zjedno-
cuje jednu alebo viac zdrojových modalít, ktoré vypovedajú o jedinej cieľovej 
doméne.

Na kognitívnu teóriu metafory Lakoffa a Johnsona odkazuje významný cho-
reograf a teoretik tanca I. Hagenhoorn (2011) pri skúmaní povahy kognitívnych 
procesov vo vzťahu k priestoru, času, pohybu a konaniu. Predmetom analý-
zy sa v jeho koncepcii stala prepojenosť skúsenosti s metaforami, tvarovanie 
skúsenosti a metafor našimi telami sprostredkujúcimi vzťah medzi jedincom 
a svetom. Priestorové pojmy, ako sú napríklad vpredu, vzadu, hore, dolu, sú 
jasným príkladom existencie vtelenej skúsenosti. Tieto pojmy sú artikulované 
v pojmoch pozície nášho tela a pohybu v priestore. Pohybu a scénam možno 
podľa Hagenhoorna podobne ako jazyku pripísať doslovný a metaforický vý-
znam. Pokiaľ nazeráme na metafory optikou mapovania z jednej domény do 
druhej, metaforické gestá sú charakteristické svojím potenciálom vstupovať do 
medzidoménového mapovania. Napríklad ukazovať napriamenou rukou pred 
seba naznačuje smer v priestore, zároveň to však môže reprezentovať čosi od-
kazujúce na budúcnosť. Pohyb rukou signalizujúci zastavenie môže naznačo-
vať hranicu alebo ukončenie udalosti. Podobne možno interpretovať obrazy 
belgického surrealistického maliara Reného Magritta, napríklad jeho známy 
obraz, na ktorom je vyobrazená fajka a pod ňou uvedený text: Toto nie je fajka. 
O metaforickosti vypovedáme vtedy, ak rozpoznáme prítomnosť domén a ná-
sledne medzidoménového mapovania, t. j. vzťahu medzi vyobrazenou fajkou 
a verbálnym vyjadrením.6

Zmiešavanie metafor a používanie multimodálnych metafor odhaľuje čosi 
podstatné o povahe konvencionalizovaného metaforického významu, ktorý 

6 O metóde metaforickej analýzy pozri inšpiratívnu publikáciu Lukáša Prochásku (2015, 92–
104).
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skúmajú kognitívni lingvisti, a podobne aj o omyloch v reči skúmaných v psy-
cholingvistike. Naznačený výskum prinajmenej poukazuje na dynamickosť 
metaforického významu ako výsledku procesov kognitívnej aktivity súvisia-
cej s premenami, ale aj so vzájomným spájaním rozmanitých zdrojov, vehiklov  
a modalít.

ZÁVER

Kedykoľvek konceptualizujeme myseľ v pojmoch uchopovania myšlienok, 
dosahovania cieľov alebo prehĺtania tvrdení, opisujeme pochody vlastnej mys-
le pomocou metafory.

V priebehu posledných desaťročí sa KTM udomácnila vo viacerých vedných 
disciplínach, okrem lingvistiky v psychológii, filozofii, literatúre, práve, mar-
ketingu, politike, hudbe atď. Význam a popularita KTM sa prejavila najmä vo 
vzťahu k zvýznamneniu úsilia kognitívnej lingvistiky premyslieť nové spôsoby 
vzťahov medzi lingvistickou štruktúrou a správaním. Na rozdiel od tradičného 
generatívneho prístupu k lingvistike akcentujúceho autonómiu jazyka od ľud-
skej mysle zdôrazňujú predstavitelia KTM vzájomnú prepojenosť medzi jazy-
kom a kogníciou, jazykom a konaním. KTM ponúkla zároveň teoretický rámec 
a empirickú metódu na porozumenie výskytu metaforického jazyka a myslenia 
vo viacerých kognitívnych oblastiach, v kultúrnom a lingvistickom prostre-
dí. Analýzou bežného diskurzu jej predstavitelia demonštrovali pragmatickú 
stránku používania jazyka a zvýraznili status metafory ako základnej schémy 
myslenia, ktorá plní viaceré kognitívne a sociálne funkcie (Gibbs 2006). Téza 
o signifikantnej prítomnosti metaforického mapovania v rámci abstraktného 
myslenia priniesla nové pohľady na vzťah myslenia a jazyka. V neposlednom 
rade KTM oživila záujem o problematiku vtelenej kognície reprezentujúcej sta-
vy mysle ako celku. 

Vzhľadom na skutočnosť, že KTM nepredstavuje homogénny celok, ale 
skôr súbor viacerých teórií a prístupov, jej interpretácia v zmysle systematickej 
teórie metafory je pomerne ťažká. Keďže primárnym cieľom predloženého tex-
tu nie je podrobná analýza problémov spätých s jednotlivými aspektmi KTM, 
obmedzím sa na vybrané otázky. Navyše zhodnocovanie prínosu a miesta KTM 
pri riešení súčasného problému povahy mysle človeka vyžaduje podľa môjho 
názoru uplatnenie širšej historicko-filozofickej perspektívy. Mám na mysli sku-
točnosť, že primárnym teoretickým východiskom prístupu Lakoffa a Johnsona 
o povahe mysle sa stala kritika (západnej) filozofickej tradície od predsokratov-
skej filozofie, Aristotela, Descarta, Kanta cez analýzu koncepcie Chomského 
až po súčasnú analytickú filozofiu. Za nesporne prínosné pokladám analýzu 
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metafor a ich previazanosť na metafyzické názory jednotlivých filozofov, ako 
aj úsilie domýšľať z toho vyplývajúce dôsledky pre porozumenie ľudskej mys-
le. Na druhej strane je otázne, nakoľko relevantná je interpretácia filozofických 
textov z pomerne úzkeho špecifického pohľadu, ktorý u Lakoffa a Johnsona 
predstavuje kognitívno-vedná perspektíva (Lakoff – Johnson 1999, 337). Am-
bíciou naznačenej perspektívy totiž nie je len analyzovať koncepty vybraných 
filozofických teórií, ale aj kriticky ich zhodnotiť s cieľom vybudovať konštruk-
tívnu filozofiu schopnú poskytnúť človeku „návod“, ako žiť svoj život. 

Mojím úmyslom, pravdaže, nie je spochybniť empirický status kognitívnej 
teórie metafory viažuci sa na realitu metaforického jazyka a jeho požívania 
v rozmanitých diskurzoch a vedných disciplínach. Z množstva pripomienok 
preto uvediem v bodoch len tie, ktoré sa bezprostredne viažu na problém skú-
mania povahy ľudskej mysle ako filozofického a vedeckého problému, a to: 
–  pripisovanie ambície dosiahnuť absolútnu pravdu vo vede a vedeckej praxi 

je neodôvodnené, pretože vychádza z dezinterpretácie štruktúry a funkcií 
vedeckej metódy, ako aj cieľov vedeckého bádania,

–  nejasnosti späté s jednou zo základných téz KTM o „vtelenosti jazyka“ a ná-
sledne metaforického štruktúrovania jazyka,         

–  nezdôvodnené používanie pojmu kognitívne nevedomého v zmysle čohosi, 
čo presahuje úroveň neurónovej aktivity,

–  kontroverzné tvrdenia týkajúce sa diskvalifikácie korešpondenčnej teórie 
pravdy.

Prečo existuje taká obrovská spleť konvenčných konceptuálnych metafor? 
Aký je mechanizmus nášho metaforického uvažovania? Ktoré metafory sú uni-
verzálne a prečo? Na základe čoho možno rozhodnúť o evidencii v prospech 
existencie konceptuálnej metafory? Sú konceptuálne metafory skutočne vša-
deprítomné? Čo motivuje používanie metaforických vzoriek myslenia a kona-
nia? Ako sú konceptuálne metafory ukotvené v mysli a mozgu? Používajú ľu-
dia konceptuálne metafory pri porozumení metaforickému jazyku? Odpovede 
na tieto a ďalšie otvorené otázky predstavujú výzvy pre lingvistov, filozofov  
a  teoretikov mysle, ktorí nazerajú na jazyk, pojmy a slová ako na obrazy repre-
zentujúce alebo poukazujúce na náš vnútorný svet. Metafora nám napokon po-
máha ukazovať vnútorné stavy človeka, poodhaľovať pomyselný závoj krajiny 
zázrakov, podobne ako v príbehu Alice:

Húseničiak: „A ty si kto?“
Alica: „Ani – ani neviem, pane, teraz naozaj neviem – viem iba to, kto som bola 
dnes ráno, keď som vstala, ale odvtedy som sa už iste niekoľkokrát premenila.“ 
Húseničiak: „Ako to myslíš? Vyjadri sa!“
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Alica: „Ľutujem, pane, ale vyjadriť sa nemôžem. Lebo ja nie som ja – rozu-
miete?“
Húseničiak: „Nerozumiem.“ 
Alica: „Ľutujem, ale zrozumiteľnejšie vám to už neviem povedať, neviem, ako 
by som začala, viete, ja tomu sama nerozumiem...“ 
Húseničiak: „Ty, ty! A kto vlastne si?“
...
Húseničiak: „Tak mi zarecituj niečo z klasiky.“  
Alica: „Starý ste, otče, priam vo veku kmeťa,“
rečie syn, „dávno obelel vám vlas.
Ako to, že vám nebránia tie letá
Na hlave stáť – a denne toľký čas?“
...
Húseničiak: „Tak to nie je.“ 
Alica: „Aj mne sa tak vidí“ (...) “Niektoré slová sú celkom inakšie.“ 
Húseničiak: „Je to zle od začiatku do konca.“ 

(Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov)
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Abstrakt: Predmetom predloženého materiálu je globálny náhľad na Blumenbergovu me-
taforológiu (ako aj na jeho teóriu nepojmovosti) a súčasne prienik do jej partikulárnych 
aspektov, resp. elementov. Súčasťou tohto počinu je aj sondujúca reflexia prijímania jeho 
podnetov v kontexte teórie metafory. V rámci takto postavenej úlohy bude možné vyznačiť 
a usúvzťažniť ťažiskové body jeho myslenia aj v širšom spektre filozofických referencií, 
fenomenologických a hermeneutických inšpirácií, rétoriky, dejín filozofických pojmov, ale 
aj v zrkadle jeho filozofickej antropológie.
Kľúčové slová: Hans Blumenberg, metaforológia, absolútna metafora, rétorika, filozofia, 
antropológia, teória nepojmovosti, metafora, pojem

Abstract: The subject of the presented material is a global view of Blumenberg’s 
metaphorology (along with his anthropological theory of non-conceptuality) and at the 
same time the penetration to its particular aspects, respectively elements. Part of this 
paper is also the exploratory reflection of receiving his impetus in the context of metaphor 
theory. Within the framework of this task, it will be possible to mark and contextualize 
the focal points of his thinking in a broader spectrum of philosophical references, 
phenomenological and hermeneutical inspirations, rhetoric, the history of philosophical 
concepts (Begriffsgeschichte), but also in the mirror of his philosophical anthropology.
Key words: Hans Blumenberg, metaphorology, absolute metaphor, rhetoric, philosophy, 
anthropology, theory of non-conceptuality, metaphor, concept
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S filozofiou Hansa Blumenberga sa všeobecne, ale hlavne v kontexte lite-
rárnej vedy spája pojem metaforológia. Tento pojem sa však v odborných dis-
kurzoch často zvykne používať aj voľnejšie, mimo kontextu Blumenbergovej 
filozofie. Vtedy sa ním všeobecne myslí výskum metafory alebo teória meta-
fory. Petra Gehringová konštatuje: „Názov ,metaforológia‘ sa stal interdiscipli-
nárnym samochodom či dokonca sloganom. [...] Touto kariérou termínu meta-
forológia sa jej téma zároveň čoraz viac oddeľuje od Blumenberga.“2 (Gehring 
2014, 202) My sa sústredíme na špecifiká Blumenbergovho uvažovania o me-
tafore, o pojme a o nepojmovosti.

Blumenberg koncipoval svoju filozofickú hermeneutiku, ktorú nazýva me-
taforológia, v troch kľúčových dielach: Paradigmen zu einer Metaphorolo-
gie (1960/1998, Paradigmy k metaforológii, 2015); Schiffbruch mit Zuschauer 
(1979, Stroskotanie loďou s divákom); Die Lesbarkeit der Welt (1981, Čitateľnosť 
sveta). Pre porozumenie jeho projektu je ale nutné všimnúť si aj jeho spisbu zo 
závetu. Zaujímavým editorským počinom je kniha Theorie der Unbegrifflichkeit 
(Teória nepojmovosti)3, ako aj kniha Quellen, Ströme, Eisberge (Pramene, prúdy, 
ľadovce)4. Zasadiť jeho dielo do širšieho filozofického alebo vedného kontextu 
nie je jednoduché. Explicitné sú napríklad odkazy na G. Vica, I. Kanta, E. Hus-
serla5 atď. Veľmi dôležitým referenčným priestorom sú ale v tejto súvislosti hlav-
ne dejiny (filozofických) pojmov (Begriffsgeschichte)6 alebo širšie dejiny vedy.

2 „Die Überschrift Metaphorologie jedenfalls ist selbst zum transdisziplinären Selbstläufer, 
wenn nicht gar zum buzzword geworden. [...] Mit der Karriere des Terminus Metaphorologie 
löst sich das Thema zugleich freilich zusehends von Blumenberg ab.“

3 Základy tejto teórie boli publikované v podobe samostatného textu s názvom Ausblick auf eine 
Theorie der Unbegrifflichkeit v publikácii Schiffbruch mit Zuschauer. Anselm Haverkamp vy-
dal v roku 2006 podklady k Blumenbergovej prednáške s názvom Theorie der Unbegrifflichkeit  
z roku 1975. Tieto podklady boli uložené v samostatnom obale v literárnom archíve v Mar-
bachu.

4 Manuskript pochádza z roku 1980.
5 Blumenbergova habilitačná práca sa týkala Husserlovej fenomenológie (Die ontologische 

Distanz. Eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls) a napokon aj jeho 
práca Beschreibung des Menschen sa chápe ako paradigma fenomenologickej antropológie 
podľa Husserlovej predlohy.

6 Prítomnosť Blumenbergovej metaforológie v kontexte dejín pojmov nie je žiadnou zvláštnos-
ťou. Napokon aj Blumenbergove Paradigmy boli vydané v roku 1960 u Ericha Rothackera  
v jeho Archíve pre dejiny pojmov (Archiv für Begriffsgeschichte). Tento kontext teda aktívne 
konštruoval Blumenberg sám. Metaforu v skorej štúdii Licht als Metapher der Wahrheit videl 
ešte v predpolí zrodu pojmu. V koncepcii absolútnej metafory sa táto perspektíva modifikuje 
v prospech konceptu metafory ako hlavného substrátu konceptuálneho uchopenia sveta. Blu-
menberg tu berie na zreteľ fenomény, ktoré nie sú prístupné empirickému poznaniu a nemajú 
referenčné atribúty, ako sú napr. svet ako celok, život, bytie, sloboda a pod. Tieto „totálne 
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V prvom rade ide v metaforológii o spôsob výskumu úlohy, akú zohráva 
metafora v rámci poznávania skutočnosti. Metaforológia predstavuje pokus 
priblížiť sa k subštruktúre myslenia a „ozrejmiť, ako odvážne duch predbieha 
vo svojich obrazoch samého seba“7 (Blumenberg 1960/2016, 13). Na inom 
mieste Blumenberg opisuje projekt metaforológie modifikovane: „Metafo-
rológia sa nezaoberá iba subštruktúrou alebo predpolím tvorby pojmov, ale 
odkrýva v opačnom smere redukovateľnosť konštruktívneho inštrumentária 
na konštitúciu životného sveta, z ktorého síce nepochádza, na ktorý sa ale 
rozličným spôsobom vzťahuje.“8 (Blumenberg 2007, 106) Ina Paulová-Hor-
nová, do istej miery značne rezumujúc, opisuje metaforológiu nasledovne: 
„Metaforológiu možno označiť aj ako prácu s jazykom alebo precíznejšie 
ako vysporiadavanie sa s tým, ako myseľ pracuje s metaforami.“9 (Paul-Horn  
2015, 87)

Z tohto aspektu by sa dalo hovoriť o epistemologickej teórii metafory, 
pričom sa metafore pripisuje hlavne orientujúca funkcia v myslení. Metafo-
ry odkrývajú motívy poznávania, ktoré bývajú spravidla iba slabo evidentné. 
Blumenberg na existenciu takýchto motívov explicitne upozorňuje a vyvíja 
metódu tzv. implikatívneho dopytovania (implikatives Fragen).

Metaforológia sa zaoberá hlavne vývinom metafor, ktoré sú pre poznávanie 
sveta konštitutívne. Podobne ako dejiny pojmov (Begriffsgeschichte) alebo de-
jiny diskurzov (Diskursgeschichte) je aj metaforológia historickou disciplínou. 
Sám Blumenberg ju označuje ako historickú fenomenológiu. Petra Gehringová 
túto disciplínu v celej svojej šírke opisuje nasledovne:

horizonty“ v podobe absolútnych metafor indikujú myslenie v historickom kontexte danej 
doby, pričom zároveň predstavujú ústredné témy okcidentálnej filozofie. Absolútne metafory 
príznačne indikujú, ako imaginatívne sa o týchto nepredmetných fenoménoch uvažuje. Z tohto 
pohľadu sa ani nedá hovoriť o hranici medzi pojmom a metaforou. Tento problém je dostatoč-
ne diferencovane rozpracovaný a je predmetom uvažovania aj pri zostavovaní Historického 
slovníka filozofie (Historisches Wörterbuch der Philosophie).

7 „fassbar machen, mit welchem ,Mut‘ sich der Geist in seinen Bildern selbst voraus ist“
8 „Eine Metaphorologie hat es nicht nur mit der Substruktur oder dem Vorfeld der Begriffsbil-

dung zu tun, sondern sie erschließt in umgekehrter Richtung die Rückführbarkeit des kon- 
struktiven Instrumentariums auf die lebensweltliche Konstitution, der es zwar nicht entstammt, 
auf die es aber vielfältig zurückbezogen ist.“

9 „Metaphorologie könnte man auch als Arbeit an der Sprache bezeichnen oder noch präziser als 
eine Auseinandersetzung damit, wie das Denken mittels Metaphern arbeitet.“
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Nová veda o metaforách sa nesústreďuje iba na kritiku metafor, na identifikáciu 
absolútnych metafor, ako ani na objasnenie ich príslušnej konkrétnej modelovej  
funkcie, ale metaforológiu chápe aj v tom zmysle, že chce skúmať historické pre-
meny, ktorým absolútne metafory podliehajú napriek ich nepreložiteľnosti.10 

(Gehring 2014, 206)

Ak by sme si chceli sprítomniť Descartovo krédo, podľa ktorého sú pre-
nášky prechodnými štádiami vyjadrovania a ich konečný stav znamená ich 
vyústenie do pojmu, ktorý definuje predmet, potom dosiahnutím tohto ideál-
neho alebo hypotetického stavu by výskum dejín pojmov stratil opodstatnenie, 
lebo predmet bude definovaný pojmom. Na osvetlenie tohto vzťahu v teórii 
nepojmovosti Blumenberg pracuje s analógiou morálky a píše: „Tak ako by 
už neexistovala provizórna morálka, tak by ani v pojmoch nebolo možné nič 
predbežné.“11 (Blumenberg 2007, 11) Neskôr ďalej špecifikuje: „Ani funkcia 
pojmu by potom nebola ničím definitívnym a ako taká niečím, čo by obsahova-
lo nejakú hodnotu.“12 (Blumenberg 2007, 27) Tento smer uvažovania kulminu-
je v kľúčovej výpovedi, ktorá je pravdepodobne dôvodom, prečo exegéti Blu-
menbergovej filozofie často konštatujú, že jeho teória nepojmovosti koriguje 
jeho metaforológiu predloženú v Paradigmách: „Nepojmovosť v službe pojmu 
– to je jedna možnosť, ako zaoberanie sa touto témou vnímať ako obyčajnú po-
mocnú disciplínu filozofie. Ale musíme si všimnúť vážnejšiu situáciu, totiž tú, 
že práca v predpolí pojmu nikdy nedospeje k svojmu cieľu, či už de facto alebo 
z nutnosti veci samej.“13 (Blumenberg 2007, 51)

Blumenberg vo svojej metaforológii skúma oboje. Napokon to dobre doku-
mentuje aj zasadenie metaforológie do kontextu dejín pojmov na pozadí gené-
zy Historického slovníka filozofie (Historisches Wörterbuch der Philosophie), 
ktorého vydavateľmi sú Joachim Ritter, Karlfried Gründer a Gottfried Gabriel 
(v uvedenej následnosti). Joachim Ritter metafory vedome nezaraďuje do slov-

10 „Die neue Metaphernwissenschaft zielt also nicht nur auf die Metaphernkritik, auf Identifi-
kation absoluter Metaphern sowie auf Ausleuchten von deren je konkreter Modellfunktion, 
sondern versteht Metaphorologie auch in dem Sinne, dass diese einen historischen Wandel zu 
untersuchen hat, dem absolute Metaphern trotz ihrer Unübersetzbarkeit unterliegen.“

11 „So wie es die provisorische Moral nicht mehr gäbe, wäre auch nichts Vorläufiges in der Be-
grifflichkeit mehr möglich.“

12 „Auch die Leistung des Begriffs wäre dann nicht etwas Letztes und für sich Werthaltiges.“
13 „Die Unbegrifflichkeit im Dienst des Begriffs – das wäre die eine Möglichkeit, die Beschäf-

tigung mit diesem Thema als bloße philosophische Hilfswissenschaft mit Freundlichkeit zu 
betrachten. Aber eine ernstere Situation noch muß ins Auge gefasst werden, nämlich die, daß 
die Arbeit im Vorfeld des Begriffs nicht zu ihrem Ziel gelangt, entweder de facto oder aus der 
Notwendigkeit der Sache heraus.“
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níka a odôvodňuje to tým, že inak by bol jeho projekt nezvládnuteľný. Karlfried 
Gründer a Gottfried Gabriel už explicitnejšie poukazujú na význam metafory, 
ktorá historicky štruktúruje filozofické uvažovanie, pričom tieto štruktúry ná-
sledne vstupujú do propozícií. Blumenbergova metaforológia podľa vydavate-
ľov Historického slovníka filozofie presahuje vymedzenie projektu dejín poj-
mov. Ina Paulová-Hornová konštatuje, že sú tým vyjadrené dve veci: „V prvom 
rade máme základnú orientačnú predstavu, ktorá nemusí byť vždy explicitne 
vyjadrená, a okolo nej je v druhom rade spleť alebo sieť viet, ktoré sa na tieto 
predstavy vzťahujú a ktoré sa na ne napájajú.“14 (Paul-Horn 2015, 84)

Blumenberg pozoruje, že metafory sú nenahraditeľné aj v kontextoch, kde 
sa ich používanie zdá byť teoreticky nežiaduce alebo dokonca neprípustné, a to 
vo vedeckom a filozofickom kontexte. Naopak tvrdí, že metafory pomáhajú vo 
filozofii odbúravať logické rozpačitosti. Úlohou metaforológie je preto odhaľo-
vanie pôvodu tejto logickej rozpačitosti (Blumenberg 1960/2016, 10). Bernhard 
Debatin vidí úlohu historickej metaforológie15 „v rekonštrukcii metaforických 
precedentností a v rozpracovaní ich spoločných znakov, ako aj rozdielov na 
diachrónnej osi za účelom odhaliť determinujúce sily, ale vidí aj otvorenosť 
a potencialitu tradovaných obrazových polí“16 (Debatin 1995, 208). Podobne 
jasne formuluje Ina Paulová-Hornová metaforu v zmysle Blumenbergovho 
konceptu: „Metafory nám vedia ozrejmiť, na čo sa mentálne a emocionálne 
orientujeme a ktoré obrazy nás riadia.“17 (Paul-Horn 2015, 75)

Blumenberg si kladie základnú otázku, či a do akej miery sú metafory kon-
štitutívne pre myslenie a interpretáciu sveta. V metaforách nevníma pozostat-
ky známeho ideálneho vývinu od mýtu k logu. Naopak, hovorí, že „predstava, 
že filozofický logos prekonal prefilozofický mýtus, nám zastiera pohľad na 
rozsah filozofickej terminológie“18 (Blumenberg 1957/2001, 139). Metafory 
preto chápe ako základné a prirodzené elementy filozofického a vedeckého 
jazyka, ktoré sa nedajú jednoducho substituovať pojmami. Tieto metafory na-

14 „Erstens gibt es eine leitende Grundvorstellung, die nicht immer explizit geäußert werden 
muss, und rund um sie herum gibt es zweitens ein Geflecht oder Netz von Sätzen, das auf diese 
zugrunde liegende Vorstellung bezogen ist und sich daraus speist.“

15 Tu však nie explicitne v zmysle Blumenbergovej metaforológie, ktorá v Debatinovom poní-
maní tvorí iba súčasť historickej metaforológie.

16 „darin, die metaphorischen Präzendenzen von Metaphern zu rekonstruieren und ihre diachro-
nen Gemeinsamkeiten wie ihre Unterschiede herauszuarbeiten, um so die determinierenden 
Kräfte, aber auch die Offenheit und Potenzialität tradierter Bildfelder aufzuzeigen“

17 „Metaphern können uns deutlich machen, worauf wir mental und emotional ausgerichtet und 
von welchen Bildern wir geleitet sind.“

18 „die Vorstellung, der philosophische Logos habe den vorphilosophischen Mythos ‚überwun-
den’, hat uns die Sicht auf den Umfang der philosophischen Terminologie verengt“
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zýva „absolútne metafory“. Sú orientačnými bodmi, dávajú svetu štruktúru, 
reprezentujú ucelené predstavy o skutočnosti, ktorú sme ako takú nikdy ne-
poznali19 (Blumenberg 1960/2016, 25). To je základná funkčná modalita meta-
fory, paradoxný tenor zvláštneho mechanizmu, ktorý sa vo výskume metafory 
prakticky prejavuje existenciou paradigmatických teórií metafory, ktoré sú 
v ich hlavných premisách nezlučiteľné. Absolútne metafory konceptualizujú 
a zároveň konštituujú danú vec. Abstraktné a všeobecné idey sú odkázané na 
absolútne metafory, sú ich názorným modelom a existujú iba v tejto názornej 
modelovej podobe20. Na objasnenie absolútnej metafory sa Blumenberg od-
voláva na Kanta, čiže na § 59 jeho Kritiky súdnosti, v ktorej pojem metafora 
síce nefiguruje, zato tu ale figuruje pojem symbolu, ktorý však u Kanta cel-
kom presne vyjadruje to, pod čím sa rozumie metafora21. Kant na opis funkcie 
despotického štátu používa obraz funkcie ručného mlynčeka. Neznamená to, 
že medzi despotickým štátom a ručným mlynčekom musí byť nejaká podob-
nosť, prenos v oboch prípadoch spôsobuje reflexiu pravidiel. Na tomto pozadí 
Blumenberg opisuje absolútnu metaforu s priamym odkazom na Kanta tak-
to: „Naša ,absolútna metafora‘ sa tu nachádza ako prenos reflexie o predmete 
vnímania na úplne iný pojem, s ktorým možno nikdy nekorešponduje nejaké 
vnímanie.“22 (Blumenberg 1960/2016, 12) Túto pasáž v miernej modifikácii 
a v takisto modifikovanom kontexte nachádzame aj v jeho Teórii nepojmovos-
ti, uvádzajúcej úvahy o úlohe metaforológie, ktorú Kant úmyselne neopisuje, 
namiesto toho podáva iba krátke vysvetlenie: „O tejto činnosti sa dodnes veľa 
nediskutovalo, napriek tomu, že si zaslúži hlbší výskum; avšak tu nie je prie-
stor, aby sme sa pri tom pozastavovali.“23 (citované podľa Blumenberg 2007, 
58) Jasnejší opis podstaty pojmu absolútnej metafory nájdeme v Paradigmách, 

19 napr. v Platónovom podobenstve o jaskyni
20 Napr. pre svet ako celok uvádza Blumenberg príklady modelov: Wittgenstein: „Die Welt ist 

alles was der Fall ist.“, alebo cituje parodický model: „Die Welt ist der geometrische Ort aller 
Punkte.“ (Blumenberg 2007, 37)

21 Blumenberg mimo referencie na Kantovu pasáž reflektuje aj rozdiel medzi metaforou a sym-
bolom a píše, že symbol petrifikuje identitu vzťahu dvoch entít, a teda slúži na identifikáciu, 
metafora naopak nabáda k pohybu, k manipulácii s obsahom (Blumenberg 1960/2016, 168). 
O Kantovom známom paragrafe 59 neskôr Blumenberg uvažuje aj vo svojej Teórii nepojmo-
vosti, pričom explicitne píše, že výraz „symbolický“, ako ho používa Kant, neznamená nič iné 
ako „metaforický“ (Blumenberg 2007, 58).

22 „Unsere ,absolute Metapher‘ findet sich hier als Übertragung der Reflexion über einen Ge-
genstand der Anschauung auf einen ganz anderen Begriff, dem vielleicht nie eine Anschauung 
direkt korrespondieren kann.“

23 „Dies Geschäft ist bis jetzt noch wenig auseinander gesetzt worden, so sehr es auch eine tiefere 
Untersuchung verdient; allein hier ist nicht der Ort, sich dabei aufzuhalten.“
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a to na viacerých miestach. Blumenberg uvádza, že ide o základné elementy 
myslenia, ktoré nie je možné bezo zvyšku nahradiť pojmami, a že vznika-
jú na „zmazanej tabuľke toho, čo je teoreticky nenaplniteľné“24 (Blumenberg 
1960/1998/2015, 193). „Analýza ich výpovedného obsahu nepresahuje oblasť 
prenosu (metaphorá, translatio), v prípade úplného odtrhnutia sa od riadiacej 
metaforickej funkcie sa stávajú nepochopiteľnými a bezdôvodnými.“25 (Blu-
menberg 1960/1998/2015, 187)

Metafora vo vedeckom a filozofickom kontexte pramení z nedokonalosti 
a nenaplniteľnosti teórií – vypĺňa prázdne miesta nášho poznania. Tým Blu-
menberg vysúva do popredia jej epistemickú funkciu v procese pojmového 
konštituovania poznania. Blumenbergova metaforológia je primárne oriento-
vaná epistemologicky, pretože dokazuje, ako je pojmové poznanie naviazané 
na metafory. Táto výpoveď implikuje aj skutočnosť, že Blumenberg primárne 
rozlišuje pojem a metaforu, napr. na rozdiel od Nietzscheho26. Petra Gehringo-
vá opisuje funkčný vzťah pojmu a metafory podľa Blumenberga trochu gene-
ralizujúco, ale zároveň aj celkom presne: „Z toho vyplýva obraz vzájomného 
vzťahu, v ktorom pojmy čerpajú z metaforiky, kde ale spojmovatenie naráža 
v určitých prípadoch na nevyhnutné hranice a v epochálnom meradle kompen-
zatórne produkuje aj novú metaforiku.“27 (Gehring 2014, 204–205)

Trochu krypticky pomer medzi pojmom a metaforou Blumenberg vyjad-
ruje vo svojej Teórii nepojmovosti nasledovne: „Porovnanie výkonnosti poj-
mu a metafory vedie k tomu, že obe pozorujeme v ich hyperbolách. Pojem 
sa končí v mystike, metafora v mýte.“28 (Blumenberg 2007, 75) V každom 
prípade ide o katalyzujúcu sféru, ktorá sféru pojmov neustále dynamizuje. Di-
ferenciácia pojmu a metafory je podľa Blumenberga motivovaná rozsahom 
podobností a odlišností. V pojme je rozsah toho, v čom sa veci podobajú, 
väčší ako rozsah toho, v čom sa tieto veci, ktoré daným pojmom označujeme, 
navzájom odlišujú (napríklad pojem „list“). Naopak, veci, ktoré sa dávajú do 
súvislosti v metafore, sa vyznačujú vysokou mierou odlišností a nízkou mie-

24 „entstehen auf der tabula rasa des theoretisch Unerfüllbaren“
25 „Die Analyse ihres Aussagegehaltes kommt aus dem Bereich der Übertragung (metaphorá, 

translatio) nicht heraus, wird durch völlige Ablösung von der metaphorischen Leitvorstellung 
unverständlich und grundlos.“

26 Príznačne je jeho postoj vyjadrený v stati Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne 
(1872).

27 „Hieraus ergibt sich das Bild eines Wechselverhältnisses, in welchem Begriffe von Metaphorik 
zehren, die Verbegrifflichung in bestimmten Fällen aber unvermeidbar auf Grenzen stößt und 
in epochalem Maßstab kompensatorisch auch neue Metaphorik produziert.“

28 „Ein Vergleich der Leistungsfähigkeit von Begriff und Metapher führt dazu, beide in ihren 
Hyperbeln zu betrachten. Der Begriff endet in der Mystik, die Metapher im Mythos.“
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rou podobností, ergo, rozsah toho, v čom sa odlišujú, je väčší ako rozsah toho, 
v čom sú si podobné. Napokon aj Nietzsche definoval metaforu nasledovne: 
„Metafora znamená považovať niečo za rovnaké, čo sa v jednom bode zdalo 
ako podobné.“29

Ak vychádzame z toho, že pojmy štruktúrujú naše myslenie, potom v Blu-
menbergovom duchu metafory charakterizujú subštruktúru myslenia. Meta-
forológia je práve tou disciplínou, ktorá sa snaží odkrývať túto subštruktúru: 
„Metaforológia sa snaží dostať sa k subštruktúre myslenia, k podložiu, k živnej 
pôde systematickej kryštalizácie. [...] Pretože tu nájdeme orientácie, ktoré sa 
dajú odčítať z úplne elementárnych modelových predstáv, ktoré v podobe me-
tafor prerážajú až do sféry výrazov.“30 (Blumenberg 1960/1998/2015, 13) Ale 
ani táto subštruktúra nie je koncipovaná ako niečo nemenné, aj ona sa vyvíja. 
A skutočnosť, že absolútna metafora sa nedá redukovať na pojem, teda že sa 
ním nedá nahradiť, neznamená, že sa nedá nahradiť inou, možno presnejšou 
metaforou: „Aj absolútne metafory majú preto svoje dejiny. Majú dejiny v do-
konca radikálnejšom zmysle ako pojmy, pretože historické zmeny istej meta-
fory zviditeľňujú metakinetiku dejinných horizontov zmyslu a dejinných ná-
hľadov, v rámci ktorých pojmy nadobúdajú svoje modifikácie.“31 (Blumenberg 
1960/1998/2015, 12–13)

Príklad toho, čo metaforológia odhalila, ale aj toho, čo dejiny absolútnej 
metafory konkrétne znamenajú, môžeme pozorovať na opise metafory mocnej 
pravdy (mächtige Wahrheit) a holej pravdy (nackte Wahrheit). Blumenberg pri-
tom vychádza z Aristotelovej predstavy pravdy, ktorá sama sebe kliesni cestu, 
a jej transformácie u Davida Huma, ktorý naopak tvrdí, že tomu, čo má nad 
nami moc, pripisujeme atribút pravdy. Podobne postupuje aj pri explikáciách 

29 „Metapher heißt etwas als gleich behandeln, was man in einem Punkte als ähnlich erkannt 
hat.“ (Colli – Montinari 1978, 86) Z inej perspektívy by sa dalo ale povedať, že pri subsumpcii 
(podriadenie užšieho pojmu všeobecnejšiemu) vecí v pojme sa ignorujú osobitosti týchto vecí, 
pri subsumpcii vecí v metafore sa ignorujú ich rozdiely (porovnaj Rolf 2005, 248).

30 „Die Metaphorologie sucht an die Substruktur des Denkens heranzukommen, an den Unter-
grund, die Nährlösung der systematischen Kristallisation. […] Denn hier finden wir Orientie-
rungen, die abgelesen werden an ganz elementaren Modellvorstellungen, die in der Gestalt von 
Metaphern bis in die Ausdruckssphäre durchschlagen.“

31 „Daß diese Metaphern absolut genannt werden, bedeutet nur, daß sie sich gegenüber dem 
terminologischen Versuch als resistent erweisen, nicht in Begrifflichkeit aufgelöst werden kön-
nen, nicht aber, daß nicht eine Metapher durch eine andere ersetzt bzw. vertreten oder durch 
eine genauere korrigiert werden kann. Auch absolute Metaphern haben daher Geschichte. Sie 
haben Geschichte in einem radikaleren Sinn als Begriffe, denn der historische Wandel einer 
Metapher bringt die Metakinetik geschichtlicher Sinnhorizonte und Sichtweisen selbst zum 
Vorschein, innerhalb deren Begriffe ihre Modifikation erfahren.“
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metaforiky holej pravdy, kde sa odvoláva na Winckelmannov traktát Versuch 
einer Allegorie besonders für die Kunst z roku 1766 (Pokus o alegóriu predo-
všetkým pre umenie): „Napokon, keď sa pravda začala u Grékov stávať ľud-
skejšou a sprostredkúvala sa viacerým, odhodila zo seba prikrývku, pod ktorou 
ju bolo ťažké odhaliť, zostala ale zaodetá, avšak bez zahalenia.“32 (Winckel-
mann 1866, 7)

Zaujímavé a v literárnovednej reflexii často citované sú jeho zistenia o me-
tafore cesty loďou, resp. stroskotania loďou ako metaforike bytia, ktoré Blu-
menberg predložil v práci Schiffbruch mit Zuschauer. Do kontextu metaforiky 
bytia tu vstupuje aj metafora divadla so svojou orientujúcou a diagnostickou 
funkciou.

Pred prácou na metafore mocnej alebo holej pravdy sa Blumenberg veno-
val rekonštrukcii metafory svetla už v štúdii Licht als Metapher der Wahrheit 
(Svetlo ako metafora pravdy) z roku 1957. Blumenberg tu ešte opatrne hovorí 
o metafore v predpolí tvorby filozofických pojmov (podnadpis štúdie znie Im 
Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung /V predpolí tvorby filozofického 
pojmu/). Debatin poukazuje na význam týchto metafor a uvádza: „Metafora 
svetla ako metafora vyjadrujúca pravdu dokáže viazať a štruktúrovať všetky 
predstavy, ktoré tvoria základ príslušného pojmu pravdy.“33 (Debatin 1995, 
214) Transformácie metafory svetla naprieč dejinami sú indikátorom meniace-
ho sa náhľadu na svet a človeka v ňom.

Aj na príklade pojmu pravdepodobnosti (Wahrscheinlichkeit) Blumenberg 
ozrejmuje prechod od metafory k pojmu: „Tu sa metafora rozplynula v slo-
ve, síce nivelizovaná v terminologizujúcom výraze, ale predsa je možné si ju 
všimnúť, ak trocha obrátime našu pozornosť: ,Schein‘ v dvojakom význame 
ako svetlo, vyžarovanie, aura, presvitanie... na jednej strane a zdanie, prázdna 
pretencia, zavádzajúci blud, predstieranie... na strane druhej.“34 (Blumenberg 
1960/2008, 250) Blumenberg prechádza dejinami filozofie a odkazuje na spô-
soby používania tohto pojmu u rôznych filozofov v rôznych obdobiach – od 

32 „Endlich, da unter den Griechen die Weisheit anfing, menschlicher zu werden und sich mehre-
ren mitteilen wollte, tat sie die Decke hinweg, unter der sie schwer zu entdecken war, sie blieb 
aber verkleidet, doch ohne Verhüllung.“

33 „Als Metapher für Wahrheit kann die Lichtmetapher all jene Vorstellungen bündeln und struk-
turieren, die dem jeweiligen Wahrheitsbegriff selbst zugrundeliegen.“

34 „Hier ist die Metapher im Wort aufgegangen, zwar nivelliert im terminologisierten Ausdruck, 
aber doch mit einer bloßen Wendung der Aufmerksamkeit heraushörbar: der Schein [Hervorh. 
i. Orig.] der Wahrheit mit der Doppeldeutigkeit von Schein als Abglanz, Ausstrahlung, Aura, 
Durchscheinen, vertretendes und richtungsweisendes Aufscheinen einerseits, von Schein als 
leere Prätention, irreführendes Trugbild, Vortäuschung, anmaßliche Einschleichung in die le-
gitime Signatur andererseits.“
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Platóna cez Augustína, Leibniza, Mosesa Mendelssohna, Christiana Wolffa až 
po Winckelmanna.

Metaforika,  o ktorú tu ide, sa ale podľa Blumenberga vôbec nemusí ver-
bálne prejaviť. Blumenberg v takýchto prípadoch hovorí o metaforike v po-
zadí (Hintergrundmetaphorik), resp. o implicitnom použití metafory alebo 
implicitnej metaforike. Ide o „súvislosť výpovedí, ktoré sa náhle zomknú do 
jedného zmyslového celku, keď hypoteticky dokážeme odkryť fundamentál-
nu metaforickú predstavu, ktorú vieme v týchto výpovediach identifikovať“35 
(Blumenberg 1960/1998/2015, 20). V tomto uvažovaní pokračuje a uvádza, že 
metaforika môže byť implicitne v hre aj tam, kde sa vyskytujú výlučne termi-
nologické výpovede, ktoré ale bez vzťahu k tejto fundamentálnej metaforickej 
predstave nedokážeme pochopiť (Blumenberg 1960/1998/2015, 91). Blumen-
berg tu odkazuje na isté organické alebo mechanické predstavy a vzhľadom na 
metaforiku v pozadí píše, že nie iba jazyk predurčuje naše uvažovanie, ale že 
sú to kontingenty obrazov, ktoré dávajú smer tomu, čo poznávame (Blumen-
berg 1960/1998/2015, 91). V rámci toho tieto obrazy určujú aj obraz o človeku 
v štruktúre jeho poznania a sebapoznania. Tak napríklad v kapitole Metafo-
rická kozmológia (Metaphorisierte Kosmologie) Blumenberg ukazuje, akým 
spôsobom sa Kopernikov astronomický model stáva novým vzorcom ľudskej 
sebareflexie a jeho pozície vo svete. To sa deje, samozrejme, nie v Koperni-
kovom zmysle, lebo jeho model sa netýkal ľudskej sebareflexie. Tieto kontin-
genty obrazov sú predmetom následných interpretácií, lebo nie sú evidentné, 
obsahujú ale latentné obsahy, ktoré sú pre pochopenie konštitutívne, ale dajú 
sa jednoznačne identifikovať iba vzhľadom na istú absolútnu metaforu. Tak 
napríklad astronomický, teda prírodovedný model, resp. hypotézu nevysvetľuje 
ako takú, ale ako metaforu: „Čiže ako absolútnu metaforu, tým, že kopernikov-
skú reorganizáciu kozmu berú ako orientačný model na zodpovedanie otázky, 
ktorá sa čisto teoretickými a pojmovými prostriedkami nikdy nedá zodpove-
dať: otázka postavenia človeka vo svete, v zmysle jeho ústrednej dôležitosti 
a prozreteľnosti alebo jeho periférneho satelitu v súkolí sveta, teda jeho pomeru 
k všetkému ostatnému súcnu a tohto súcna k nemu. Geocentrika a heliocentri-
ka, resp. acentrika sa stávajú diagramami, z ktorých by sa malo dať odčítať, 
ako je to s človekom na svete.“36 (Blumenberg 1960/1998/2015, 144) Blumen-

35 „ein Zusammenhang von Aussagen schließt sich plötzlich zu einer Sinneinheit zusammen, 
wenn man hypothetisch die metaphorische Leitvorstellung erschließen kann, an der diese Aus-
sagen ,abgelesen‘ sein können“

36 Und zwar als absolute Metapher, indem die kopernikanische Umformung des Kosmos zum 
Orientierungsmodell genommen wird für die Beantwortung einer Frage, die sich mit rein the-
oretischen und begrifflichen Mitteln nie beantworten liess: der Frage nach der Stellung des 
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berg píše o „riadení nášho sebaporozumenia prostredníctvom kozmologickej 
metafory“37 (Blumenberg 1960/1998/2015, 145). Takéto metaforické modely 
sa potom môžu objavovať aj v skrytej forme implicitnej metaforiky: „Ak máme 
pred sebou umeleckú stavbu špekulatívnych výpovedí, naša interpretácia bude 
až potom pochopiteľná, keď sa nám podarí uvedomujúc vstúpiť do horizontu 
chápania autora a nájsť jeho ,prenesenie‘“.38 (Blumenberg 1960/1998/2015, 91)

Toto je vhodný príklad, na ktorom sa dá dobre dokumentovať, že narábame 
s dvoma entitami: na jednej strane s modelom, na druhej strane so spôsobom in-
terpretácie istého modelu. V prvom prípade je to Kopernikova hypotéza, v dru-
hom prípade konzekvencie, ktoré z nej človek odvodzuje pre seba. V prípade, 
že túto diferenciu (v zmysle, že vieme povedať, že jedno je astronomický mo-
del a druhé je model človeka, ktorý vyplýva z tohto modelu) nevnímame, ne-
musíme ani identifikovať to, že keď človek uvažuje o postavení samého seba vo 
svete (napr. vo vzťahu stred – periféria), ide o nejakú metaforiku. U Aristotela 
si napríklad Blumenberg síce tiež všíma kozmologickú metaforu sebareflexie 
človeka, avšak, samozrejme, ešte nie modelovanú podľa Kopernikovej hypo-
tézy, ale vo vertikálnej relácii hore – dole (Blumenberg 1960/1998/2015, 148). 
Blumenberg v tomto kontexte odkazuje na ústredné postavenie stoickej filozo-
fie a na ňu nadväzujúcu patristiku, v ktorej sa daná metaforika ďalej aplikuje 
a zostáva platná a z ktorej sa Koperník snažil systematicky vystúpiť. Takéto 
elementárne metafory latentne prežívajú a objavujú sa, aj keď sa ich motivo-
vanosť zdá byť prekonaná. Blumenberg to dokladá aj na nautickej metaforike 
v knihe Schiffbruch mit Zuschauer.

Blumenbergovo uvažovanie o metafore primárne súvisí s problematikou 
vypovedateľnosti.39 Tým sa metafora stáva prostriedkom na vyjadrenie nevy-
jadriteľného (porovnaj Debatin 1995, 217). Tu Blumenberg uvádza pojem ne-
pojmovosť (Unbegrifflichkeit), teda nemožnosť vyjadriť alebo označiť niečo 
pojmami, a svoj koncept neskôr prepracuje do teórie nepojmovosti. Blumen-
berg ale nehovorí, čo nepojmovosť je, ale čo nie je: „Nepojmovosť nekongruuje 

Menschen in der Welt, im Sinne seiner zentralen Bedachtheit und Vorgesehenheit oder seiner 
peripheren Mitläufigkeit im Weltgetriebe, also seines Verhältnisses zu allem übrigen Seienden 
und dieses Seienden zu Ihm. Geozentrik und Heliozentrik bzw. Azentrik werden zu Diagram-
men, von denen abzulesen sein soll, was es mit dem Menschen auf der Welt auf sich hat.“

37 „Gängelung unseres Selbstverständnisses durch die kosmologische Metapher“
38 „Haben wir einen Kunstbau spekulativer Aussagen vor uns, so wird die Interpretation uns erst 

dann ,aufgehen‘, wenn es uns gelungen ist, nachvollziehend in den Vorstellungshorizont des 
Autors einzutreten, seine ,Übertragung‘ ausfindig zu machen.“

39 V nadväznosti na Wittgensteinov Tractatus Logico Philosophicus a jeho prvú a poslednú pro-
pozíciu: Die Welt ist alles was der Fall ist.; Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss 
man schweigen.
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s názornosťou.“ (Blumenberg 1960/1998/2015, 85) Avšak na inom mieste kon-
štatuje: „... odklon od názornosti je úplne v službách návratu k názornosti.“40 
(Blumenberg 2007, 27) Debatin správne konštatuje: „Teória nepojmovosti ob-
nažuje korene metaforického prehovoru v živom svete a preukazuje tým... an-
tropologicko-imaginatívny pôvod akejkoľvek metaforiky a na druhej strane... 
principiálnu metaforickosť jazyka.“ 41 (Debatin 1995, 217) Debatinov postreh je 
legitímny a vychádza z Blumenbergových propozícií nasledovného typu: „Člo-
vek je... bytosťou, ktorá musí všetkému predchádzať.“42 (Blumenberg 2007, 
109) Takéto výpovede sú zasadené do kontextu úvah o súvislosti jazyka a mys-
lenia. Blumenberg sa síce explicitne odvoláva na Wittgensteinov Tractatus,  
avšak línia jeho filozofie jazyka je historicky patrične dlhšia.

Blumenberg okrem toho považuje metafory (elementárne metafory) za an-
tropologické konštanty. Antropologické otázky sa síce objavujú na celej ploche 
jeho filozofickej spisby, avšak Blumenberg neponúka žiaden explicitne antro-
pologický prístup k metafore. Prakticky sa jeho názor zhoduje s Nietzsche-
ho predpokladom „pudu metaforizovania“ („Trieb zur Metaphernbildung“)43 
(Nietzsche 1872/1988, 887). Metafory fungujú ako korelát princípu nepriame-
ho reflektovania sveta a človeka v ňom, ako v tejto súvislosti píše Blumenberg: 
„Človek sa chápe len prostredníctvom niečoho, čo sám nie je.“44 (Blumenberg 
1981/2012, 134) Blumenberg dokázal, že metafora je nutná a jediná forma pre-
hovoru, keď ide o vyjadrenie vecí, ktoré reflektujú ľudské bytie. Filozoficko-
antropologické pozadie Blumenbergovho uvažovania o metafore je evidentné 
a vyjadrené na viacerých miestach. Ako príklad uvádzam nasledovné: „Exis-
tujú antropologické predpoklady na porozumenie funkcií metafory, na tieto 
zvláštne anticipácie našej imaginácie na niečo, čo ešte nebolo pochopené.“45 
(Blumenberg 2007, 107)

Blumenbergovo myslenie o metafore ale nie je kompletné bez jeho teórie 
nepojmovosti. V nej uvažuje o metaforike rigoróznejšie ako v kontexte svojich 
paradigiem a absolútnych metafor a o metaforike píše principiálne ako o pô-

40 „... die Abkehr von der Anschauung steht ganz im Dienst der Rückkehr zur Anschauung.“
41 „Die Theorie der Unbegrifflichkeit legt so die lebensweltlichen Wurzeln metaphorischen Spre-

chens frei und zeigt damit zum einen den… antropologisch-imaginativen Ursprung jeder Me-
taphorik und zum anderen die... prinzipielle Metaphorizität der Sprache auf.“

42 „Der Mensch ist… ein Wesen, das allem zuvorkommen muß.“
43 „Jener Trieb zur Metapherbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen 

Augenblick wegrechnen kann, weil man damit den Menschen selbst wegrechnen würde...“ 
(Nietzsche 1872/1988, 887)

44 „Der Mensch begreift sich nur über das, was er nicht ist, hinweg.“
45 „Es gibt anthropologische Voraussetzungen für das Verständnis der Funktion der Metapher, für 

diese eigentümlichen Vorgriffe unserer Imagination auf noch nicht Verstandenes.“
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vodnej alebo autentickej podobe realizovania súvislostí vo svete. Ich opod-
statnenosť vysvetľuje tým, že konzervujú (uchovávajú) skúsenosti, ktoré sú vo 
svete logiky bezprizorné. Jeho perspektíva sa v kontexte teórie nepojmovosti 
obrátila (smerom od pojmu /vyjadriteľného/ k prežívaniu /nevyjadriteľnému/). 
Paradigmy k metaforológii a Teória nepojmovosti sa javia ako komplemen-
tárne prvky jednej stabilnej teórie, cez ktorú možno na mechaniku metafory 
nazerať z dvoch strán. Okrem toho ale treba upozorniť aj na chápanie teórie 
nepojmovosti ako na širšiu koncepciu, ktorá nepostihuje iba metaforiku. Me-
taforika v rámci tejto teórie predstavuje iba partikulárnu formu nepojmovos-
ti (Blumenberg 1979/2014, 77). Metafory ale odhaľujú, čo a prečo sme kedy 
chceli vedieť, fosilizujú formu a motiváciu poznania: „Metafora odkazuje na 
pôvodnosť, v ktorej sú zakorenené nielen súkromné a nečinné provincie na-
šej skúsenosti, svety prechádzajúcich sa a svety básnikov, ale aj ozvláštnené 
aspekty preparátov odborného jazyka teoretického prístupu.“46 (Blumenberg 
1979/2014, 79) Inými slovami, „v prospech pojmu musí existovať aj predpolie 
nepochopiteľnosti“47 (Blumenberg 2007, 51).

Blumenberg ďalej odkazuje na problematiku principiálneho „bezdomovstva 
metafory“, jej domovom nie je ani krásna literatúra, ani jazyk vedy, objavuje sa 
všade tam, kde možnosti poznania (resp. porozumenia) narazia na isté hranice, 
tým metafora indikuje hranice poznania. Asi najlepšiu definíciu metafory Blu-
menberg ponúka práve v uvedenej súvislosti:

Metafora je práve preto aj estetickým médiom, lebo je udomácnená tak vo svojej 
sfére pôvodu pojmu, ako aj preto, že musí neustále preberať záruky za nedokona-
losti pojmu a hranice jeho možností. Metaforológia síce nie je žiadnou estetickou 
disciplínou, sama vníma pomer pojmu a metafory ako genetický a funkcionálny, 
predsa však patrí do jej tematiky opísať a vysvetliť to, ako metafora vôbec vstupuje 
do estetického kontextu alebo lepšie: ako estetično ako celok vyplýva z metaforična 
a mýtického substrátu.“48 

(Blumenberg 2007, 28)

46 „Die Metapher reklamiert eine Ursprünglichkeit, in der nicht nur die privaten und müßigen 
Provinzen unserer Erfahrung, die Spaziergänger- und Dichterwelten verwurzelt sind, sondern 
auch die fachsprachlich verfremdeten Präparataspekte theoretischer Einstellung.“

47 „zugunsten des Begriffs muß es ein Vorfeld der Unbegreiflichkeit geben“
48 „Die Metapher ist gerade deshalb auch ein ästhetisches Medium, weil sie sowohl in der  

Ursprungssphäre des Begriffs beheimatet ist als auch für die Unzulänglichkeit des Begriffs und 
seine Leistungsgrenzen noch fortwährend einzustehen hat. Die Metaphorologie ist zwar keine 
ästhetische Disziplin, sie betrachtet das Verhältnis von Begriff und Metapher als genetisches 
und funktionales, aber es gehört durchaus zu ihrer Thematik zu beschreiben und zu erklären, 
wie die Metapher in den ästhetischen Kontext überhaupt eingeht oder besser: wie das Ästhe-
tische in seiner Gesamtheit aus dem Metaphorischen und mythischen Substrat hervorgeht.“
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Na Blumenbergovej metaforológii je zaujímavý aj spôsob jej recepcie. Na-
priek tomu, že sám nepredložil žiadnu ucelenú teóriu metafory a ani jednotnú 
metodológiu výskumu metafory, literárna veda a vedy o kultúre (Gehring 2014, 
201) s metaforológiou operujú ako s najkomplexnejšou filozofickou koncep-
ciou metafory. Blumenbergova prítomnosť v literárnej vede je pozoruhodná aj 
z toho dôvodu, že jeho referenčné texty sú výlučne filozofickej proveniencie 
a že sa sústreďuje na metaforiku teoretického jazyka a filozofické, presnejšie 
epistemologické otázky, ako aj na otázky dejinnosti poznania, pričom si tu vší-
ma zmeny metaforiky a jej funkcií vo vzťahu k filozofickým, vedným alebo 
teologickým tradíciám.
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PARATEXTUALITA – PREDOVŠETKÝM ZDROJ  
OTÁZOK BEZ ODPOVEDÍ?  

AKTUÁLNE OTÁZKY VÝSKUMU PARATEXTOV1

Ján Jambor
Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt: Predmetom výskumu štúdie je paratextualita, druhý z piatich typov transtexto-
vých vzťahov, o ktorej samotný tvorca uvedeného pojmu Gérard Genette obrazne hovorí, 
že je to „predovšetkým zdroj otázok bez odpovedí“. Úvodná časť je venovaná Genettovmu 
terminologickému a typologickému vymedzeniu paratextov, ktoré prezentoval v prácach  
Palimpsestes. La littérature au second degré (1982) a Seuils (1987). V nasledujúcich častiach 
upriamujeme pozornosť na aktuálne otázky výskumu paratextuality. Najprv hľadáme vhodný 
pojem na označenie textu, ktorý paratext rámcuje. V ďalšej časti sa pokúšame nájsť odpoveď 
na dve otázky súvisiace so Genettovým posunom od štrukturalistického k postštrukturalis-
tickému chápaniu textu: Patria epitexty k paratextom? Môže mať paratext aj inú ako len 
verbálnu písomnú povahu? Predposledná časť štúdie stručne predstavuje výskum paratextov 
v historickej perspektíve a posledná časť nášho textu sa zaoberá paratextami v iných druhoch 
umenia a iných médiách ako literatúra s osobitným zreteľom na audiovizuálne médiá. 
Kľúčové slová: paratextualita, Gérard Genette (narodený v r. 1930), Palimpsestes. La litté-
rature au second degré (1982), Seuils (1987), literatúra, audiovizuálne médiá

Abstract: The subject matter of the study research is paratextuality, the second of the five 
types of transtextual relationships that was figuratively described by Gérard Genette, the 
creator of the term himself, as the „first and foremost a treasure trove of questions without 
answers“. The introductory part is devoted to Genette’s terminological and typological 
definition of paratexts which he presented in the works Palimpsestes. La littérature au 
second degré (1982) and Seuils (1987). In the following sections we draw attention to 
current issues of paratexuality research. First, we are looking for a suitable term to describe 
the text that frames the paratext. In the next section we try to find answers to two questions 
related to Genette’s shift from structuralist to poststructuralist understanding of the text: Can 
epitexts be classified as paratexts? Can a paratext have other than only verbal written form? 

1 Štúdia vznikla na základe riešenia projektu VEGA 2/0063/16 s názvom Hyperlexikón literár-
novedných pojmov a kategórií II.
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The second to last part briefly presents research of paratexts in the historical perspective and 
the last part deals with paratexts in types of art and media other than literature with special 
regard to the audiovisual media.
Keywords: paratextuality, Gérard Genette (born 1930), Palimpsestes. La littérature au 
second degré (1982), Seuils (1987), literature, audiovisual media

1.
GENETTOVO TERMINOLOGICKÉ A TYPOLOGICKÉ 

VYMEDZENIE PARATEXTOV

Pojem paratextualita (paratextualité) zaviedol francúzsky literárny vedec 
Gérard Genette v monografii Palimpsestes. La littérature au second degré 
(1982). Označuje ním druhý z piatich typov transtextuality (transtextualité) 
(pozri Genette 1982, 9–10), ktoré zoradil podľa rastúcej abstraktnosti, impliká-
cie a globálnosti (tamže, 7–8). Prvým typom transtextových vzťahov je podľa 
Genetta intertextualita, za paratextualitou nasledujú metatextualita, hypertex-
tualita a architextualita (k Genettovmu vymedzeniu uvedených pojmov pozri 
Jambor 2016, 227–229). Vychádzajúc zo Genetta literárna veda rozumie pa-
ratextualitou pragmatické zarámovanie centrálnej časti textu paratextami, t. j. 
spravidla periférnymi časťami textu, ktoré sú relatívne samostatné. Tieto sprie-
vodné časti usmerňujú čitateľa, poskytujú informácie a interpretácie a niekedy 
majú ozdobnú funkciu. Od centrálnej časti textu sa zväčša odlišujú materiálom 
či formou, napr. layoutom (pozri Martínez 1996, 442; Wolf 2001, 491; Nünning 
2006, 584).

Po publikovaní monografie Palimpsestes upriamil Genette svoju pozornosť 
práve na výskum paratextov, o ktorých neskôr publikoval samostatnú monogra-
fiu s metaforickým názvom Seuils (1987) – Prahy. Genette tu ponúkol ucelenú 
koncepciu paratextov vrátane podrobnej typologickej analýzy ich foriem a fun-
kcií. Samostatné kapitoly venuje nasledujúcim druhom paratextov: vydavateľ-
ský peritext, meno autora, názov diela, záložka, venovanie, motto, predhovor, 
medzititulky, poznámky k textu, verejný a súkromný epitext.

Z lingvistického hľadiska predstavuje pojmový neologizmus paratext (para-
texte) hybridnú zloženinu pozostávajúcu z gréckej predpony para- a substantí-
va latinského pôvodu text (pozri Moenninghoff 2003, 22). Prefixoid para- (par-
) má dva protichodné významy: na jednej strane znamená vedľa, pri, spolu, na 
druhej strane však aj skrze, proti, mínus (pozri Para-, par-, Petráčková – Kraus, 
eds. 2005). Túto sémantickú ambivalentnosť využil Genette na demonštrovanie 
povahy paratextu: „Nejde pri ňom ani tak o medzu alebo nepriepustnú hrani-
cu ako skôr o prah [...], ktorý dáva každému možnosť vstúpiť alebo vrátiť sa 
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z cesty. Je to ‚neurčitá zóna‘ [...] medzi vnútrajškom a vonkajškom, ktorá sama 
znova nemá presnú hranicu ani smerom dnu (k textu), ani smerom von (k dis-
kurzu sveta o texte) [...]“ (Genette 1987, 7–8)2

Pri triedení paratextov Genette uplatnil sústavu piatich kritérií, odvodenú od 
vlastností paratextov a doplňujúcich otázok, ktoré sú s nimi logicky spojené. 
Jeho typológiu neskôr upravil nemecký anglista Werner Wolf, ktorý v hesle 
o paratextoch v publikácii Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie (2001) 
spresnil pôvodné kritériá. Porovnanie Genettovej a Wolfovej koncepcie možno 
zhrnúť do nasledovnej tabuľky:

Vlastnosti 
paratextov

Doplňujúca 
otázka

Genettovo 
kritérium

Wolfovo 
spresňujúce 
kritérium

Typy paratextov

priestorové Kde? miesto kontext peritext, epitext 

časové Kedy? časové 
situovanie

doba 
publikovania

skorší, originálny, 
neskorší paratext

substančné Ako? spôsob 
existencie

forma 
publikovania

verbálny paratext 
(písomný a ústny), 
neverbálny paratext 
(ikonický a materiálový), 
faktový paratext

pragmatické Od koho? komunikačná 
inštancia  
– adresant

autor auktoriálny (autorský), 
vydavateľský (editorský) 
paratext, alograf

pragmatické Komu? komunikačná 
inštancia  
– adresát

adresát verejný, súkromný, 
intímny paratext

miera reálnosti 
a autenticity

autentický, fiktívny, 
apokryfný (omylom 
pripisovaný) paratext3

funkčné Načo? funkcia 
(ilokučné 
pôsobenie 
výpovede)

rôzne funkcie 
v závislosti od druhu 
paratextu a osobitostí 
textu

2 „Plus que d′une limite ou d′une frontière étanche, il s′agit ici d′un seuil [...] qui offre à tout un 
chacun la possibilité d′entrer, ou de rebrousser chemin. ‚Zone indécise‘ [...] entre le dedans 
et le dehors, elle-même sans limite rigoureuse, ni vers l′intérieur (le texte), ni vers l′extérieur  
(le discours du monde sur le texte) [...]“

3 Toto kritérium a tieto typy paratextov Genette v úvode monografie Seuils neuvádza. Používa 
ich až v súvislosti s konkrétnym typom paratextov (predhovor), a to vo vzťahu ku komunikač-
nej inštancii adresanta. Pozri Genette 1987, 165–180.
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Osobitne dôležitý je naposledy menovaný funkčný charakter paratextuality, 
ktorý Genette opakovane zdôrazňuje. Paratext je to, „čím sa z textu stáva kniha, 
ktorá ako taká predstupuje pred čitateľov a všeobecnejšie pred verejnosť“ (Ge-
nette 1987, 7).4 Je preň príznačné ilokučné pôsobenie na čitateľa (ilokučná sila 
výpovede) a predstavuje len pomocný diskurz v službe inej veci, ktorá dáva jeho 
existencii zmysel, teda v službe samotného textu (tamže, 15–16). V podobnej 
súvislosti hovorí nemecký germanista Georg Stanitzek o „hermeneutike para-
textu“ (Stanitzek 2007, 199), keďže pri výklade celku (text) sa na spôsob her-
meneutického kruhu pripisuje jeho častiam (paratexty) privilegovaný význam.

Už v monografii Palimpsestes Genette poukázal na rôzne metodologické 
problémy pri výskume paratextuality, o ktorej obrazne hovorí, že je to „pre-
dovšetkým zdroj otázok bez odpovedí“ (Genette 1982, 10).5 V nasledujúcom 
texte nastolíme štyri aktuálne otázky výskumu paratextuality a pokúsime sa na 
ne nájsť odpovede.

2.
CENTRÁLNA ČASŤ TEXTU A PARATEXT

V literárnej teórii neexistuje jednotné označenie pre centrálnu časť textu, 
ktorú paratexty sprevádzajú. Genette hovorí najčastejšie o texte, resp. na začiat-
ku uvedenej monografie o jeho „nahom stave“ („l′état nu“; Genette 1987, 7), 
na čo nadväzuje Stanitzek formuláciou o „istom druhu ‚nahého textu‘“ („einer 
Art ‚nacktem Text‘“; Stanitzek 2007, 198). Wolf napríklad uprednostňuje spo-
jenie „‚vlastný text‘“ („‚der eigentliche Text‘“; pozri Wolf 2001, 491; Nünning 
2006, 584) a Peter Stocker používa pojem „jadrový text“ („Kerntext“; Stocker 
1998, 59). V typografii a knihovníctve sa používa staršia biologická metafora 
telo textu (v nemčine „Corpus“, resp. v angličtine „body text“). Ako vidno na 
príkladoch, túto pojmovú rozkolísanosť sprevádza nie najšťastnejšia metafo-
rickosť označení a použitie úvodzoviek, ktoré naznačuje, že autori nie sú so 
svojím riešením úplne spokojní.

Okrem toho sa v novšej knihovníckej literatúre stretneme aj s terminolo-
gickou opozíciou primárny text – sekundárny text. Lenka Müllerová rozumie 
paratextom ako sekundárnym textom „text, jenž obklopuje text primární a při-
náší základní či doplňkové informace o díle jako celku“ (Müllerová 2010, 75). 
Uvedená dvojica pojmov však koliduje s dvojicou pojmov primárna literatúra 

4 „... ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement 
au public.“

5 „surtout une mine de questions sans réponses“
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a sekundárna literatúra s ustáleným významom zaužívaných v literárnej vede. 
Sekundárnou literatúrou (a teda aj sekundárnymi textami) sa tradične rozumie 
odborná literatúra o primárnej literatúre, t. j. o literárnom diele autora.

V úsilí vyhnúť sa naznačeným negatívnym javom navrhujeme používať ako 
opozíciu voči pojmu paratext neutrálny pojem centrálna časť textu, prípadne 
skrátené označenie text.

3.
DÔSLEDKY GENETTOVHO POSUNU  

OD ŠTRUKTURALISTICKÉHO K POSTŠTRUKTURALISTICKÉMU 
CHÁPANIU TEXTU

Oveľa závažnejší je okruh problémov, ktoré vyplývajú zo Genettovho posu-
nu od štrukturalistického k postštrukturalistickému chápaniu textu. V prípade 
pojmu paratextualita je tento posun zrejmý, keď porovnáme stanovenie rozsahu 
pojmu v Genettovej monografii z roku 1982 s vymedzením rozsahu toho istého 
pojmu v monografii z roku 1987. Kým v monografii Palimpsestes, pre ktorú je 
príznačný štrukturalistický prístup, autor uvádza len také druhy paratextov, kto-
ré sú internou súčasťou publikovaného diela (pozri Genette 1982, 9), resp. ako 
sporné prípady také rukopisné texty, ktoré neboli do publikovanej podoby zahr-
nuté, napr. pracovné poznámky, koncepty či náčrty (tamže, 10), tak v monografii 
Seuils Genette zásadným spôsobom rozširuje rozsah pojmu smerom von z textu.

Typickým príkladom tohto extenzívneho prístupu je definícia, podľa ktorej si 
priestorové pole paratextu medzi sebou bezo zvyšku delia peritext a epitext: „pa-
ratext = peritext + epitext“ („paratexte = péritexte + épitexte“; Genette 1987, 
11). Peritextami rozumie literárna veda v nadväznosti na Genetta tie paratexty, 
ktoré sú bezprostrednou internou súčasťou diela, pričom s ním vytvárajú ako 
kniha jednotu. Epitextami sú vzdialenejšie druhy paratextov, ktoré sa nachádza-
jú mimo publikovaného diela (pozri Stocker 1998, 59). K peritextom patria napr. 
názov diela, meno autora, predhovor, motto, venovanie či text na obálke knihy. 
Pri epitextoch ide napr. o reklamné prospekty a upútavky v novinách, autorove 
vyjadrenia o knihe v médiách (verejný epitext), o zmienky o diele v autorovej 
korešpondencii (súkromný epitext) alebo v denníkoch (privátny epitext).

Vzdialenosť epitextu od centrálnej časti textu sa neobmedzuje len na prie-
storovú dimenziu, ale má aj časový a sociálny aspekt (pozri Stanitzek 2004, 7).  
To znamená, že z časového hľadiska patria epitexty často k neskorším para-
textom, pretože vznikli až po publikovaní diela, a zo sociálneho hľadiska ich 
pôvodcom nemusí byť samotný autor. Môže ísť o produkt vydavateľa (vydava-
teľský paratext) alebo môže ísť o alograf, t. j. o paratext pochádzajúci od neja-
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kej tretej osoby, ktorá nie je priamo zapojená do procesu tvorby či publikovania  
textu.

Druhým vhodným príkladom extenzívneho rozšírenia pojmu paratextualita 
je pojmový inventár pri kritériu spôsob existencie. Popri tradičnom verbálnom 
paratexte tu Genette uvádza aj neverbálny paratext v dvoch podobách (ikonický 
a materiálový paratext), ba dokonca aj faktový paratext. Ikonickým paratextom 
rozumie ilustrácie (pozri Genette 1987, 12 a 373), podľa nášho názoru to však 
môžu byť napr. aj fotografie, tabuľky, grafy a schémy, ktoré sprevádzajú text. 
Materiálový paratext súvisí s typografickými otázkami. Patria sem napr. formát 
knihy alebo použité typy písma (pozri Wolf 2001, 491; Nünning 2006, 584). 
Faktový paratext predstavujú skutočnosti, o ktorých je verejnosť informovaná 
a ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú recepciu diela. Ako príklad Genette 
uvádza o. i. vek či pohlavie autora, ale aj iné biografické údaje, ktoré sú pre-
mietnuté do textu (pozri Genette 1987, 12–13).

Z vyššie povedaného vyplývajú dve otázky, na ktoré nemá súčasná literárna 
veda jednoznačnú odpoveď: Patria epitexty k paratextom? Môže mať paratext 
aj inú ako len verbálnu písomnú povahu? Na ich základe sa potom rozlišuje 
širšie a užšie vymedzenie paratextuality.

Predstaviteľom širšieho vymedzenia, ktoré odpovedá na obe otázky kladne, 
je okrem Genetta napr. Stanitzek (pozri Stanitzek 2007, 200–201).

Užšie vymedzenie, ktoré má svoje korene v štrukturalistickom a hermene-
utickom prístupe k textu, ponúka rôzne koncepčné varianty. V nasledujúcom 
texte predstavíme dva z nich a pokúsime sa o vlastné užšie vymedzenie para-
textuality. Pre prvý variant je príznačné, že paratextualitu okresáva na konkrétne 
periférne časti v rámci textu, t. j. zhmotňuje ju do podoby „rukolapných“ peri-
textov (tamže, 200). Typickým predstaviteľom takéhoto prístupu je nemecký 
germanista Burkhard Moenninghoff, redukujúci paratext na hyperonymum žán-
rovej systematiky, ktoré v sebe zahŕňa len textové triedy vyskytujúce sa v okolí 
iného textu (pozri Moenninghoff 2003, 23). K takýmto rámcovým častiam, ktoré 
vytvárajú jadro paratextuality, podľa Moenninghoffa taxatívne patria len nasle-
dovné písomné peritexty: údaj o autorovom mene, titul, predhovor, venovanie, 
motto a poznámky k textu (pozri Moenninghoff 1996, 349). Iným spôsobom ako 
Moenninghoff zužuje Genettovo vymedzenie paratextuality Werner Wolf, ktorý 
Genettovej koncepcii právom vyčíta vnútornú protirečivosť. Na jednej strane sa 
napr. zdá, že Genette spája paratextualitu s písomnou formou a materiálnou po-
dobou knihy, na druhej strane však pripúšťa aj ústnu formu paratextu či dokonca 
paratext v podobe faktu (pozri Wolf 2001, 491–492; Nünning 2006, 584). Wolf 
navrhuje chápať paratext zúžene ako „špeciálny prípad literárneho ‚rámcovania‘ 
zo strany produkcie diela, ktorý je na rozdiel od ostatných foriem rámcovania 
verbálny. Interne v rámci diela by sa obmedzoval na texty mimo ‚vlastného’ 
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diela, ktoré možno od paratextov (teoreticky) oddeliť. Externe mimo diela by sa 
obmedzoval na texty autorizované autorom“ (Wolf 2001, 492).6 Naše zúženie 
pojmu paratextualita je trochu iné. Podľa nášho názoru je paratext jednoznačná, 
aj keď periférna súčasť textu. Z tohto dôvodu epitexty k paratextom nepatria, 
bez ohľadu na to, kto je ich pôvodcom (autorské a vydavateľské epitexty, epi-
texty – alografy) a komu sú určené (verejné, súkromné a intímne epitexty). Zá-
roveň paratextualitu neobmedzujeme len na písomné rámcové časti textu, ako 
to robí Moenninghoff. Okrem verbálnej písomnej podoby môže mať paratext aj 
ikonickú či materiálovú podobu. Dôležité je zdôrazniť, že hoci pojem paratext 
pochádza z literárnej vedy, v súčasnosti sa používa aj v lingvistike, knihovníctve 
a masmediálnych štúdiách. Ide o zastrešujúci pojem zahŕňajúci rôzne fenomény 
spomenutých disciplín – napr. názov (literárneho) textu, motto, poznámky pod 
čiarou, zoznam použitej literatúry, marginálie, text na obálke knihy, tiráž, perex, 
novinové medzititulky, hypertextový odkaz v internete, ale aj ilustrácie, fotogra-
fie, tabuľky, grafy či schémy, ktoré sprevádzajú akýkoľvek text.

4.
PARATEXTY V HISTORICKEJ PERSPEKTÍVE

Ako vyplýva z vyššie zmienenej definície (paratext je to, „čím sa z textu stá-
va kniha, ktorá ako taká predstupuje pred čitateľov a všeobecnejšie pred verej-
nosť“), koncentruje sa Genette hlavne na knižnú podobu literárneho textu, preto-
že táto je v dnešnej kultúre smerodajnou formou realizácie diela (pozri Stanitzek 
2007, 199). Hoci v monografii Seuils v kapitolách o jednotlivých druhoch pa-
ratextov Genette používa príklady z rôznych období dejín literatúry, zdôrazňuje 
v záverečnej pasáži úvodu, že jeho cieľom nechce a nemôže byť diachrónny vý-
skum paratextov, ale že je ním synchrónny opis problematiky. Súčasne uvádza 
zaujímavú poznámku, že všeobecné dejiny paratextov sa zrejme riadia etapami 
vývinu technológií, ktoré paratextom ponúkajú svoje možnosti a príležitosti. Pri 
tomto vývine sa podľa Genetta uplatňujú procesy ako plynulý prechod jedného 
paratextu do druhého, substitúcia, kompenzácia či inovácia paratextu (pozri Ge-
nette 1987, 18–19). Francúzsky autor takto otvoril dvere pre neskorší výskum 
paratextuality v historickej perspektíve, ktorý sa pokúša prekonať Genettovu 
prílišnú fixáciu na knižnú podobu textu známu od Gutenbergovho vynájdenia 

6 „Sonderfall produktionsseitiger literar[ischer] ‚Rahmung‘, die im Gegensatz zu sonstigen 
Rahmungsformen verbal ist, werkintern auf Texte außerhalb des (theoretisch) von den P.en 
[Paratexten] isolierbaren ‚eigentlichen‘ Werkes und werkextern auf vom Autor autorisierte 
Texte beschränkt wäre.“ Český preklad (pozri Nünning 2006, 584) je nepresný.
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kníhtlače v 15. storočí. Osobitná pozornosť sa pritom venuje staroveku a stredo-
veku, o ktorých Genette hovorí, že v nich texty cirkulovali často takmer v suro-
vom stave, t. j vo forme rukopisov bez akejkoľvek formalizovanej prezentácie 
(pozri Genette 1987, 9). Takto sa popri knihe stávajú predmetom neskoršieho 
výskumu paratextuality aj jej predchodcovia, napr. knižný zvitok či rukopis-
ný kódex (pozri Stanitzek 2007, 201), ktoré využívajú rané formy paratextov. 
Keďže od vydania Genettovej monografie uplynulo už viac ako štvrťstoročie, je 
pochopiteľné, že okrem pohľadu do minulosti sa aktuálny výskum orientuje aj 
na podobu paratextov v moderných formách realizácie textu, ktoré nadväzujú na 
tradičnú podobu knihy, no zároveň jej aj konkurujú (najmä elektronická kniha).

 
5.

PARATEXTUALITA V INÝCH DRUHOCH UMENIA  
A V INÝCH MÉDIÁCH AKO LITERATÚRA

V závere monografie Seuils Genette poukazuje na možnosť uplatnenia poj-
mu paratext aj v iných umeniach ako literatúra. Ako príklady uvádza názov 
hudobného či výtvarného diela, umelcov podpis na obraze, úvodné a záverečné 
titulky filmu („le générique“), texty v katalógoch výstav, predhovory partitúr 
a obaly gramofónových platní (pozri Genette 1987, 373–374). Týmto otvo-
ril dvere pre výskum paratextov v intermediálnych súvislostiach. V súlade so 
všeobecným a širokým chápaním textu, ktorý sa v postštrukturalizme stáva na 
základe metaforického princípu synonymom skutočnosti, dejín, spoločnosti a/
alebo kultúry, sa pojem paratext prenáša i na tie druhy umenia či médií, ktoré 
pracujú aj s inými ako jazykovými znakmi. Spomedzi charakteristík paratextov 
sa pritom akcentuje ich nezastupiteľné komunikačné poslanie (pozri Stanitzek 
2007, 201). Paratexty sa považujú za „‚organizátory komunikácie‘“ („‚Organi-
satoren der Kommunikation’”; Stanitzek 2004, 12). V posledných desaťročiach 
sa pojem paratext uplatňuje hlavne pri audiovizuálnych, špeciálne elektronic-
kých médiách. Typickými audiovizuálnymi peritextami sú napr. úvodné a zá-
verečné titulky filmu, rekapitulácia deja na začiatku časti televízneho seriálu, 
zvučka televíznej relácie či hypertextový odkaz v internete. K audiovizuálnym 
peritextom sa zaraďujú napr. filmové plagáty či filmové a televízne upútav-
ky (dlhšie trailery a kratšie teasery). Príkladom rozsiahlejšieho výskumu tejto 
problematiky je zborník Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen (2004), ktorý 
prináša exemplárne štúdie výskumu paratextov v literatúre a audiovizuálnych 
médiách s osobitným zreteľom na komparáciu tohto fenoménu v tradičnom slo-
vesnom umení a moderných komunikačných prostriedkoch.

Vzťah medzi písomnými literárnymi a audiovizuálnymi paratextami treba 
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vnímať recipročne. Na jednej strane vychádzajú mnohé audiovizuálne paratex-
ty z písomných literárnych paratextov. Úvodné a záverečné titulky filmu nad-
väzujú na názov textu, titulný list a tiráž. Filmové plagáty, filmové a televízne 
upútavky sú pokračovateľmi textov na obálke knihy či iných reklamných a pro-
pagačných vydavateľských textov. Funkciu hypertextového odkazu v internete 
možno vidieť v súvislosti s funkciou poznámky pod čiarou (pozri Stanitzek 
2007, 202) alebo krížového odkazu v texte. Podľa Stanitzeka možno dokonca 
na základe vývinu paratextov naskicovať evolučné dejiny médií, ktoré sa – ako 
to formuloval Genette – riadia procesmi plynulého prechodu, substitúcie, kom-
penzácie a inovácie (tamže, 201). Na druhej strane výskum poukazuje na to, že 
audiovizuálne paratexty ovplyvňujú aktuálne tendencie v literatúre a umožňujú 
literárnej vede, aby sa kriticky vyrovnávala so Genettovou prílišnou fixáciou 
na knižné paratexty. Stanitzek napr. upozorňuje, že individuálne autorstvo a au-
torská intencia, ktoré hrajú pri literárnych paratextoch nezastupiteľnú úlohu, sú 
v prípade filmových a televíznych paratextov oslabené. Naproti tomu televízia 
zdôrazňuje reklamný potenciál paratextov a využíva ich na upútanie pozornos-
ti na začiatku vysielacej programovej jednotky (pozri Stanitzek 2004, 13–14 
a 16). Tieto skutočnosti ovplyvňujú knižné stratégie vydavateľov i autorov. 
Vydavateľstvá kladú napr. dôraz na rôzne druhy propagácie vydávaných diel, 
autori i vydavatelia si uvedomujú, aký dôležitý je názov diela a obálka knihy. 
Okrem toho vznikajú nové audiovizuálne epitexty vzťahujúce sa na literárnu 
produkciu, napr. rozhlasová, televízna či internetová upútavka na knihu. Na- 
priek vyššie naznačeným skutočnostiam však treba upozorniť na to, že kom-
plexné spracovanie recipročného vzťahu písomných literárnych a audiovizuál-
nych paratextov v súčasnej vede nateraz absentuje.

Záverom upriamime pozornosť na špecifikum televíznych paratextov, ktoré 
majú podvojnú funkciu. Analogicky s úlohou paratextov v literatúre rámcujú 
televízne paratexty príslušnú reláciu, oddeľujú jednu programovú jednotku od 
druhej, vyčleňujú ju z nadradeného kontinua a vytvárajú tak jednotu konkrét-
neho diela (pozri Parr – Thiele 2004, 261), ktoré predstupuje pred verejnosť 
podobne ako kniha. Pri vymedzení druhej funkcie televíznych paratextov sa 
Rolf Parr a Matthias Thiele opierajú o koncepcie dvoch britských bádateľov, 
ktorí nechápu televízne vysielanie ako sled izolovaných relácií. Kľúčový po-
jem Raymonda Williamsa „televízny tok“ („television flow“) pochádzajúci  
z práce Television, Technology and Cultural form (1974) vystihuje podstatu te-
levízneho vysielania ako „plynulý proces dodávání obrazů a zvuků televizními 
stanicemi do domovů a myslí diváků, často s plynulými přechody mezi žánry 
a formáty“ (Korda 2014, 16). Hlavným cieľom televízneho toku je udržať po-
zornosť diváka a odradiť ho od prepnutia na iný kanál či vypnutia televízneho 
prijímača. Televízny tok je podľa Williamsa dištinktívnym príznakom televízie 
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v kontexte iných médií a organizujúcim princípom jej fungovania. Tento nikdy 
nekončiaci proces vedie k miešaniu nezlučiteľných jednotiek rozprávania, in-
formácií a reklamy (tamže), ktoré možno vidieť v súvislosti s rubrikou rozlič-
ností vyskytujúcou sa v tradičných formátoch ako almanach, zborník či časopis 
(pozri Stanitzek 2004, 16–17). Druhý britský vedec John Ellis považuje v práci 
Visible Fictions: Cinema, Television, Video (1982) za základný princíp televíz-
neho vysielania segmentáciu televízneho toku. Podľa neho televízia neponúka 
divákovi izolované diela, samostatné relácie či usporiadané programy, ale iba 
relatívne krátke segmenty v maximálnej dĺžke piatich minút, ktoré sa buď jed-
noducho kumulujú jeden za druhým, alebo sú zoskupené pomocou spájajúcich 
prvkov (pozri Parr – Thiele 2004, 263). Segmenty sú podľa Ellisa základnou 
stavebnou jednotkou televízie a jej dištinktívnym príznakom vo vzťahu k fil-
mu, ktorý pracuje s technikou strihu (pozri Korda 2014, 21). Hoci je Ellisova 
teória v mnohom opodstatnená, určite neplatí pri takých vysielaných progra-
moch, ktoré majú najbližšie ku kvalitnému literárnemu textu (napr. kinofilmy, 
televízne inscenácie alebo záznamy divadelných predstavení). Obidve britské 
koncepcie zvýznamňujú fenomén premosťovania, pri ktorom hrajú dôležitú 
úlohu paratexty. Preto vymedzujú Parr a Thiele druhú funkciu televíznych para-
textov – funkciu začleňovať relácie, pozostávajúce zo zoskupených segmentov, 
do kontinua (televízny tok či program) a súčasne do vyššie postavených kul-
túrnych formácií, ktorými rozumejú transtextové vzťahy (pozri Parr – Thiele 
2004, 263). Začleňujúca funkcia paratextov sa prejavuje aj v literatúre, hoci nie 
tak výrazne ako v audiovízii.

Ako sme konštatovali v inej práci (pozri Jambor 2016, 228), Genettovi kriti-
ci (Stocker 1998, 59–60 a Böhn 2007, 204) právom poznamenávajú, že pri pa-
ratextualite v zásade nejde o medzitextový, ale o vnútrotextový vzťah, pretože 
paratext je súčasť textu, hoci stojí na jeho periférii a má osobitné postavenie.

Na základe vyššie zmienenej argumentácie k druhej funkcii paratextov v au-
diovizuálnych médiách získava Genettovo začlenenie paratextuality do sústavy 
transtextových vzťahov nové dimenzie.
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LITERATÚRA V LISTOCH – LIST V LITERATÚRE. 
LIST AKO ŽÁNROVÝ ARCHETYP IMAGINATÍVNEJ 

LITERATÚRY (V ANTIKE A SÚČASNOSTI)

Zoltán Rédey
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Abstrakt: Príspevok sa chce najprv zamerať na epištolárnosť, resp. list ako žánrový arche-
typ v imaginatívnej literatúre, vychádzajúc z básnického listu ako žánru, ktorého kľúčovým 
reprezentantom, resp. jedným z jeho „zakladateľov“ v západnom literárnom kánone je antic-
ký starorímsky básnik Publius Ovidius Naso, s osobitným zreteľom na vzťah medzi fiktív-
nym, literárnym listom a autentickou reálnou listovou korešpondenciou. Ovidius uplatňuje 
formu listu jednak na úrovni literárnej fikcie vo svojich Heroidách (Listoch heroín) a jednak 
ako spôsob zbásňovania vlastného životného osudu v podmienkach vyhnanstva (autoro-
va osobná „korešpondencia“, snaha o komunikáciu s Rímom, poňatá ako básnická tvorba; 
alebo, naopak, vlastné autobiografické, elegicko-reflexívne písanie realizované v epištolár-
nej forme). Kým v Heroidách ide o autorskú empatiu, štylizáciu do citového rozpoloženia 
osamelej opustenej,  prípadne poníženej ženy hrdinky, vo svojej neskorej exilovej tvorbe 
(Žalospevy, Listy od Čierneho mora) Ovidius v podobe listov tematizuje vlastnú autenticky 
zažívanú traumu z odlúčenosti a osamelosti vo vyhnanstve, do ktorého bol z Ríma nečakane 
vypovedaný cisárom Augustom.

Na pozadí takto naznačenej problematiky sa potom štúdia sústreďuje na prípad sloven-
ského básnika Jána Hollého, ktorý vytvoril svoje rozsiahle dielo programovo inšpirované 
antikou v intenciách poetiky klasicizmu, no popri tom sa zachovala aj jeho osobná koreš-
pondencia. Listy J. Hollého ako solitérneho básnika a kňaza žijúceho v ústraní, sužovaného 
permanentnými existenčnými ťažkosťami a zhoršujúcim sa zdravotným stavom, však ne-
majú len hodnotu literárno-historického dokumentu, ale sú aj z literárno-estetického hľa-
diska pre súčasného príjemcu zaujímavejšie, atraktívnejšie než jeho samotné básnické dielo  
a stali sa tak súčasťou, resp. jednou z rozhodujúcich výrazovo-tematických vrstiev nie-
ktorých diel ponovembrovej a súčasnej slovenskej lyriky a dramatickej tvorby (básnická 
zbierka V. Mihálika Velebný pán z Maduníc z r. 1990 a divadelná adaptácia Hollyroth, anebo 
Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá v réžii R. Balleka z r. 2009). 
Kľúčové slová: list ako žánrový archetyp, Ovidius, osobná korešpondencia, listy J. Hollé-
ho, zbierka V. Mihálika, divadelná inscenácia
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Abstract: The paper is, first, focused on the epistolary, or the letter as the generic archetype 
in imaginative literature, drawing on the poetic letter as a genre whose key representative, 
or one of its “founders” in western literary canon, is the ancient Roman poet Publius 
Ovidius Naso, with particular emphasis on the relation between the fictive, literary letter, 
and the authentic, real letter correspondence. Ovid uses the form of letter both on the level 
of literary fiction in his Heroides (The Heroines) as well as a way of poetising his own life 
destiny in exile (the author´s personal “correspondence,” his effort to communicate with 
Rome, understood as poetic creation; or on the contrary: his own autobiographical, elegiac-
reflexive writing in the epistolary form). While in the Heroides it is the authorial empathy, 
stylization into the emotional state of the lonely, abandoned, or humiliated woman-hero, 
in his later work from exile (Sorrows, Letters from the Black Sea) Ovid thematises, in 
the form of letters, his own, authentically experienced trauma from the separation and 
loneliness of exile, into which he was unexpectedly deported from Rome by Emperor  
Augustine.

Drawing on the above issues, the paper discusses the case of the Slovak poet Ján Hollý 
who produced extensive work programmatically inspired by the antiquity in the intentions 
of the Classicist poetics, alongside of which his personal correspondence has been preserved 
as well. The letters of J. Hollý, the solitary poet and priest living in seclusion and suffering 
from permanent existential difficulties and worsening health, however, do not have value 
only as a literary-historical document, but also from the literary-aesthetic point of view they 
are more interesting and attractive for current readers than his poetic work, and thus they 
have become part, or one of the decisive expressional-thematic layers of some works of 
the post-November as well as current Slovak lyrical and dramatic production (collection of 
poems by V. Mihálik Velebný pán z Maduníc [Reverend from Madunice] from 1990 and the 
theatrical adaptation Hollyroth directed by R. Ballek from 2009). 
Key words: the letter as the generic archetype, Ovid, personal correspondence, The letters 
of J. Hollý, collection of poems by V. Mihálik, theatrical adaptation

Pri uvažovaní o problematike predznamenanej v názve nášho príspevku vy-
chádzame z predpokladu, vlastne z triviálne známeho faktu, že básnický list, 
resp. epištolárna forma ako taká predstavuje v imaginatívnej literatúre istý žán-
rový archetyp, ktorý je určitými konvenciami utváraný a ustálený a v rôznych 
podobách prítomný v slovesnej kultúre od najstarších čias. Zaujímať nás bude 
pritom vzťah medzi fiktívnym (básnickým, literárnym) listom a autentickou re-
álnou listovou korešpondenciou, taktiež podoby a motivácie uplatňovania listu 
ako žánru, jednak v najstaršej, antickej (rímskej), ako aj ponovembrovej či ši-
roko chápanej súčasnej domácej literatúre.

Naším zámerom/cieľom však nie je pertraktovať v prierezovej skratke his-
tóriu a vývin tohto žánru od jeho „prvopočiatkov“. Zamerať sa chceme najprv 
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na básnický list v jeho vývinovej fáze, v ktorej už patril medzi kánonické žán-
re „vysokej literatúry“. Za jedného z kľúčových reprezentantov (ak nie „za-
kladateľov“) epištolárneho žánru, vďaka ktorému sa etabloval na túto úroveň  
v západnom literárnom kánone, sa považuje starorímsky antický básnik Publius 
Ovidius Naso. Tento klasik rímskej literatúry tzv. zlatého obdobia uplatňuje 
formu listu jednak na úrovni literárnej fikcie, a to ako prostriedok subjektivizá-
cie, psychologizácie a elegizácie inak dobovo známych mytologických či epic-
kých námetov a látok (hrdinky gréckych a rímskych mýtov, eposov a tragédií 
videné a stvárňované v jeho diele Listy heroín /Heroidy/ v elegickej a zároveň 
feminínnej perspektíve, t. j. ako opustené ženy, ktoré v bezútešnej a skľučujú-
cej samote „píšu“ svojim manželom či milencom), a jednak ako spôsob „zli-
terárňovania“, zbásňovania vlastného životného a psychického rozpoloženia 
v podmienkach vyhnanstva (autorova osobná „korešpondencia“, snaha o ko-
munikáciu so vzdialeným Rímom, poňatá ako básnická tvorba, alebo, naopak, 
vlastné autobiografické, elegicko-reflexívne písanie realizované v epištolárnej 
forme). Kým v Listoch heroín ide o experiment a autorskú empatiu, štylizá-
ciu do polohy ženského subjektu – úzkostného citového rozpoloženia osamelej 
(sklamanej, mužom ohrdnutej či opovrhovanej, zabudnutej, zanedbanej, prí-
padne poníženej, zradenej či podvedenej) ženy (topos „náreku opustenej ženy“) 
–, v neskorej, exilovej tvorbe (Listy od Čierneho mora, čiastočne Žalospevy) 
Ovidius v podobe listov tematizuje vlastnú, autenticky zažívanú traumu z odlú-
čenosti a osamelosti vo vyhnanstve, do ktorého bol z Ríma nečakane vypove-
daný cisárom Augustom (básnikov „nárek“ nad vlastným údelom). Krutou iró-
niou osudu sa totiž ocitol v principiálne podobnej situácii ako hrdinky pisateľky 
tých listov, ktoré boli čírou fikciou básnika z čias, keď bol ešte „na výslní“  
(k autorovej exilovej tvorbe pozri bližšie napr. Conte 2003, 333–335; Šubrt 
2005, 202–205).

Pomerne novšie literárno-historiografické zdroje a kompendiá dostupné 
u nás ako napr. Dějiny římské literatury G. B. Conteho (2003) alebo Římská 
literatura J. Šubrta (2005), pochopiteľne, venujú aj tejto stránke Ovidiovej 
tvorby – teda osobitostiam epištolárnej poézie (vzťah medzi epištolárnosťou 
a elegickou lyrizáciou) – náležitú pozornosť:

Ovidius v díle Heroides dělá z elegického modelu síto, kterým procházejí epické, 
tragické a mytologické látky. Elegické ztvárnění však netkví jen v látce a v techni-
ce vyprávění (ani jen v pouhém sjednocujícím milostném námětu), funguje spíše 
jako jistý úhel pohledu, který určuje a tlumočí jakékoliv jiné možné téma vlastním 
jazykem. Je to velmi omezený, konvenční zorný úhel, jenž způsobuje, že Ovidiovi 
heroiny obohacují epické, tragické a mytologické látky elegickými tóny. Jedná se  
o proces deformace, o systematickou reinterpretaci, důsledný přepis. (Conte 2003, 
325)
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Rímsky klasik neprichádza na úrovni témy vlastne s ničím novým, jeho ori-
ginalita tkvie v novom ponímaní a inovatívnom autorskom „prepise“ či rein-
terpretácii tradičnej námetovej a tematickej paradigmy (epické a mytologické 
toposy) dôverne známej v dobovej antickej gréckej a rímskej literatúre, čo mu 
umožňovala práve forma listu. „Epistolární forma, kterou si Ovidius zvolil, sa-
mozřejmě básníkovi předepisuje určitá omezení (...) jednotlivé listy jsou utvá-
řeny jako monology (jako ‚uzavřené‘ texty, nečekající na odpověď), vystavěné 
převážně na jedné modelové situaci, kterou můžeme nazvat ‚nářkem opuštěné 
ženy‘ (...)“ (Conte 2003, 325–326) Listová forma prináša aj riziko istého žán-
rového schematizmu a zaiste má svoje limity („z čistě logického hlediska po-
strádá například dopis Penelopy Odysseovi smysl, neboť místo pobytu adresáta 
není v danou chvíli známo“ /Šubrt 2005, 196/; s podobnými výhradami by sme 
mohli pristupovať napr. aj k desiatemu listu – ten píše Teseovi Ariadna, ktorá 
by mu ho sotva mala ako odoslať či dať doručiť z takpovediac neobývaného 
ostrova Naxos, kde zostala ponechaná osamote, napospas „šelmám“), no práve 
epištolárnosť poskytuje vhodný koncepčný rámec a základ pre lyrizáciu, teda 
subjektivizáciu (monologizáciu) a tým aj psychologizáciu pôvodne epických 
či tragických námetov či látok, navyše vo feminínnej optike (z pohľadu ženy, 
hrdinky – prienik do ich vnútorného sveta). Zásadne sa tým posúva zorný uhol 
nazerania na tieto inak tradičné a v tom čase aj pre bežného dobového čitateľa, 
teda vzdelaného príjemcu, dôverne známe epické či tragické témy. Znamená 
to, že napríklad na udalosti a celý problém trójskej vojny už nie je nazerané 
z obvyklej pozície homérovského epického rozprávača, prípadne z pohľadu 
niektorej z kľúčových postáv – héróov –, ktorí sa na nej zúčastnili a priamo 
sa podieľali na jej priebehu a výsledku (napr. Odyseus), ale z neporovnateľne 
osobnejšej, subjektívnej, navyše výsostne „ženskej“ perspektívy – z pohľadu 
Penelopy či Briseidy. V rámci toho istého známeho tematického alebo suje-
tového toposu (trójska vojna, návraty hrdinov, strastiplné blúdenia /Odysea/, 
výpravy so špeciálnym poslaním, resp. za nebezpečnými cieľmi /napr. Argo-
nautika/, motívy známych gréckych tragédií) sprítomňuje zásadne iný („zvnú-
tornený“) fikčný svet, odlišný napr. od toho homérovského a pod.

J. Šubrt charakterizuje faktický prínos Ovidiovej kľúčovej epištolárnej bás-
nickej knihy takto: „Transformace elegie do podoby fingovaných básnických 
dopisů mytických ženských hrdinek tak představuje další z jeho básnických 
experimentů. Pokud je nám známo, nemělo něco takového v antické litera-
tuře obdoby a sám Ovidius označoval Heroides za svůj originální výtvor (srv.  
Ars amat. III, 345). V něm se mu podařilo skloubit do nového celku různé prv-
ky antické literární a rétorické tradice: římskou milostnou elegii, helénistickou 
eroticko-mytologickou poezii a deklamační cvičení antických rétorických škol, 
která učila žáky schopnosti vžít se do role mytických nebo historických po-
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stav v různých situacích (suasoriae). Ovidiova novátorská úloha tedy spočívala 
v tom, že tyto různorodé prvky spojil do jednoho útvaru, kterému dal podobu 
básnického listu. Ani tento krok sám o sobě nebyl úplně nový, neboť formu do-
pisu měla už jedna z Propertiových elegií (...). Ovidius ale zasadil své básnické 
listy do mytologického rámce a sestavil z nich celou sbírku. Dopis patřil v an-
tice k regulérním literárním žánrům a byl zpravidla užíván k vyjádření osobní-
ho názoru na vybrané téma. Ve své básnické obdobě byl uveden do římského 
prostředí už Luciliem a po něm Horatiem. Fiktivní listy mytologických postav 
ale představují jisté novum.“ (Šubrt 2005, 195)

Zatiaľ čo Listy heroín (Heroidy) predstavujú číru fikciu, intertextuálny  
a žánrový literárny experiment, realizovanie určitej tvorivej inovačnej autor-
skej stratégie, Žalospevy a Listy od Čierneho mora sú autentickou osobnou vý-
poveďou básnika o vlastnom bezútešnom rozpoložení, majú „sebavýpovedný“, 
„spovedný“ charakter. Básnicky štylizovaný, „artistne predvádzaný“ lyrický 
smútok literárnych protagonistiek či skôr pasívnych ženských postáv – „trpi-
teliek“ z Heroíd – sa neskôr mení na reálne prežívaný autentický smútok a po-
cit beznádeje samotného básnika. Inak povedané, pokiaľ v Heroidách máme 
do činenia so smútkom v rámci „simulovaných“ situácií a výpovedí postáv 
fikčného sveta, v posledných dvoch Ovidiových knihách vytvorených v exile  
k nám prehovára už samotný autor podlomený zúfalstvom a beznádejou, aj keď 
zostáva naďalej básnikom par excellence; artistný, formálne-štylizačný aspekt 
či rozmer sa ani z týchto jeho textov nevytratil. Utrpenie je však tentoraz reálne 
zažívané, autentické. Potvrdzuje to aj autor publikácie Římská literatura: „To 
samozřejmě neznamená, že se zřekl tradičních básnických obrazů a rétorických 
klišé, naopak snaží se uplatnit ty nejpůsobivější ze svého arzenálu, aby získal 
publikum (a především císaře) na svou stranu. Přesto je právě v elegiích z vy-
hnanství (hlavně v Tristiích) pod krustou formální básnické pózy nejvíce cítit 
skutečné osobní prožitky a emoce.“ (Šubrt 2005, 203)

Ovidius, majster empatie, ktorý sa dovtedy celkom neobvyklým spôso-
bom vžíva, autorsky projektuje do emocionálneho, psychického a mentálneho 
rozpoloženia fiktívnych hrdiniek – trpiacich a sužujúcich sa žien traumatizo-
vaných osamelosťou a opustenosťou –, sa nečakane sám reálne ocitne v bez-
útešnom postavení vyhosteného, zo svojho spoločenského prostredia vykorene-
ného, „odvrhnutého“, nečakane od všetkých odlúčeného, všetkými opusteného, 
osamelého vyhnanca v cudzom, nehostinnom a necivilizovanom, barbarskom 
prostredí čiernomorského pobrežia. „Šlo sice o mírnější formu vyhnanství, tzv. 
relegatio, která na rozdíl od tzv. deportatio nebyla spojena s konfiskací majetku 
a ztrátou občanských práv, určené místo vyhnanství však svědčilo o rafinované 
krutosti císařského rozhodnutí. Tomida (dnešní Constanta v Rumunsku) roz-
hodně nebyla ideálním místem pro velkoměstem zhýčkaného básníka, závis-
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lého na obdivu římského publika. Byla to zapadlá výspa na samých hranicích 
římského impéria a civilizovaného světa, ohrožovaná barbarskými vpády a bez 
jakékoli známky kulturního života.“ (Šubrt 2005, 190) Inak povedané: „Pro 
básníka, jenž nemohl žít bez intelektuální atmosféry císařského Říma, zname-
nalo vypovězení do Tomidy prakticky pohřbení zaživa. (…) Začal psát bás-
ně z vyhnanství, do nichž soustředil veškerý svůj smutek i naděje a jejichž 
prostřednictvím se marně snažil císaře obměkčit.“ (Šubrt 2005, 191–192) Mož-
no teda zhrňujúco zopakovať, že Ovídia, ktorý sa ako básnik v Listoch heroín 
s takou bravúrou a empatiou zahrával s predstavou osamelosti a bezmocnosti 
opustených žien, postihol ten istý osud v realite „in vivo“ ako jeho heroíny.

Nielen Listy heroín (Heroides), ale aj Žalospevy (Tristia) a Listy od Čier-
neho mora (Epistulae ex Ponto) sa celkom prirodzene považujú za organickú 
časť Ovidiovho básnického diela (neskorú, resp. poslednú fázu jeho tvorby), 
a nie za jeho „korešpondenciu“ – aj keď básne z týchto posledných dvoch zbie-
rok napokon plnili čiastočne aj túto úlohu, funkciu akoby „otvoreného listu“ 
napr. Augustovi, nemenovaným alebo i celkom adresne, menovite uvádzaným 
priateľom a pod. Je pravda, že básnik si – v čase, keď ešte nemohol tušiť o vy-
hnanstve, ktoré ho malo postihnúť – nevdojak pripravil pôdu aj pre takúto se-
mioticko-komunikačnú polohu vlastnej tvorby, v ktorej literárna žánrová for-
ma básnického listu vyjadruje určitý praktický komunikačný zámer – plní účel 
operatívne síce nepriamej, zato však naliehavo adresnej (i keď len jednostran-
nej) listovej komunikácie, pokusu o korešpondenciu. O Žalospevoch platí totiž 
nasledovné: „Mnohé z těchto elegií mají formu dopisů adresovaných bývalým 
přátelům, manželce a rovněž samotnému Augustovi, jemuž je vlastně celá sbír-
ka určena. Ovidius se poukazem na nesnesitelné podmínky vyhnanství a příliš-
nou tvrdost císařského verdiktu snaží dosáhnout omilostnění nebo aspoň zmír-
nění vyhnanství a vypovězení na méně drsné místo.“ (Šubrt 2005, 203–204) 
Zamýšľaný účel adresovaného (hoci aj otvoreného) listu je v týchto textoch 
neskrývaný, celkom zjavný. Autor bol dokonca v záujme úspešného uskutoč-
nenia tohto zámeru ochotný prejavovať voči Augustovi mieru servilnosti, kto-
rá inak pre básnikov a literátov cisárovho, resp. Maecenatovho okruhu nebola 
príznačná, napr. keď sa nerozpakoval „nazývat Augusta bohem“ (Šubrt 2005, 
204). „Ovidius je teda prvním autorem, o němž víme, že tuto hranici překročil. 
To pochopitelně souviselo s praktickým cílem jeho elegií – dosáhnout u císaře 
omilostnění nebo aspoň zmírnění vyhnanství.“ (ibid.) Takto chápaný „praktický 
cieľ“ svedčí o tom, že autor nemal iba čisto básnické, literárno-umelecké, resp. 
estetické tvorivé ambície, ale aj snahu viesť reálnu korešpondenciu v záujme 
riešenia svojho naliehavo pociťovaného životného problému. To je takpovediac 
operatívny rozmer či aspekt posledných dvoch zbierok – rovina operatívnosti 
výrazu na úrovni ich celkovej koncepcie či zamerania, resp. autorskej intencie: 
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zapôsobiť, dosiahnuť zmenu Augustovho postoja vo veci vzneseného verdiktu. 
„Sú to skutočné básnické listy, ktorými sa Ovidius obracal na vplyvných pria-
teľov, aby mu dopomohli k návratu.“ (Šafár 1970, 264) J. Šubrt charakterizuje 
tento aspekt básnikovej tvorby takto: „A tomuto pragmatickému cíli také pod-
řídil tón svých elegií. Přehání své utrpení i lichocení císaři, vkládá do svých 
veršů veškerý smutek i naději.“ (Šubrt 2005, 203) Práve to je aj dôvodom, pre-
čo „Ovidiova exilová tvorba bývá často nespravedlivě odbývána poukazem na 
svou ufňukanost, servilnost, formální nedostatky“ (ibid.). Tou komplementár-
nou ikonickou dimenziou je zase sugestívne stvárňovanie („líčenie“) nepriaz-
nivých, strastiplných podmienok exilu v rovine lyrickej obraznosti i epickej 
naratívnej šírky.

Také když nastane mír, přec obavou z války se chvějí, / nikdo tu netiskne rádlo, aby 
jím rozrýval prsť. / Spatřen, i není-li spatřen, vždy nepřítel působí hrůzu – / v hrozné 
zpustlosti leží, ladem jsouc nechána zem. // Sladký v révovém stínu se hrozen ne-
skrývá tady, / kvasící víno tady po okraj neplní káď. / Ovoce nerodí kraj, zde Akon-
tios by neměl, / na čem by milené dívce napsati mohl svůj verš. / Pole bys holé tu 
zřel, ni stromu, ni lístečku nikde – / místa, kam věru by neměl vkročiti blažený muž! 
/ Ačkoli nesmírný svět v tak ohromný prostor se šíří, / tenhle kraj mi byl vybrán, 
abych v něm odpykal trest! (Ovidius 1957, 331)

O básnickom liste, resp. o využití epištolárnej formy vôbec teda hovoríme 
ako o istej literárnej žánrovej konvencii, najmä však ako o osobitnej stratégii 
tvorby i samotnej korešpondencie (konkrétnym príkladom je pre nás tvorba 
klasika „zlatého veku“ rímskej literatúry). Pre akú tvorivú literárnu „stratégiu“ 
však poslúžila osobná korešpondencia iného básnika (takisto klasického, ktorý 
v klasicistickom duchu svojou poéziou aj nadväzoval na svojich antických rím-
skych predchodcov) – J. Hollého, autora, ktorý osemnásť storočí po Ovidiovi 
zanechal po sebe okrem monumentálneho básnického diela aj pomerne roz-
siahlu a v každom ohľade pozoruhodnú korešpondenciu, ktorý teda písal listy, 
nie však „básnické“, nie v rámci svojej tvorby, ale praktickej korešpondencie?

Žiada sa hneď pripomenúť, že Ján Hollý veľmi dobre poznal epištolárnu 
časť Ovidiovej básnickej tvorby a práve z dvadsaťjeden Listov heroín dva aj 
sám preložil do bernolákovskej slovenčiny, konkrétne Fillis Demofontovi. List 
druhí z Heroid Ovídia a Ariadna Tézejovi. List ďesátí z Heroid Ovídia, ktoré 
sú súčasťou prvého zväzku súborného vydania Dielo Jána Hollého (časť Básňe 
preložené, oddiel Básňe elegiacké) (Hollý 1950, 125–134). Nejde, pravda, o to, 
že by J. Hollý bol bezprostredne či akokoľvek ovplyvnený Listami heroín vo 
svojej vlastnej korešpondencii, pri písaní svojich listov – Ovidiove texty mohli 
byť, aj to skôr nepriamo, podnetom či inšpiráciou nanajvýš pre jeho literárnu, 
básnickú tvorbu.
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U Hollého sú básnická tvorba a listová korešpondencia (písanie listov) zre-
teľne odlíšené, sú to dve celkom nezávislé oblasti. V Hollého listoch možno 
nanajvýš vidieť takpovediac metatextovú stránku jeho tvorby – keď v rámci 
svojej korešpondencie, predovšetkým s Jurom Palkovičom, rieši niektoré ja-
zykové, koncepčné, námetové, „obsahové“ či formálne, najmä však edičné, 
technické a finančné aspekty vydávania svojich konkrétnych diel, otázky cel-
kovej prípravy hotových rukopisov do tlače vrátane nákladov a technických 
podmienok (k tomu pozri napr. Hollý 1985, 386–398; 401–412). Vo svojich 
listoch nemá čo „štylizovať“ – píše v nich o vlastnom rozpoložení, aktuálne 
prežívaných problémoch, evidentný je ich výrazný autobiografický rozmer, 
pričom táto korešpondencia (najmä s J. Palkovičom, M. Hamuljakom či M. 
Lackovičom) má v tomto zmysle svoju náležitú literárnohistorickú, literárno-
historiografickú hodnotu.

Hollý, skrátka, píše svoju poéziu ako umeleckú tvorbu v intenciách klasi-
cistickej poetiky a estetiky, uplatňujúc klasické antické básnické, resp. veršové 
formy a príslušné poetologické, vyjadrovacie či výrazové prostriedky i vysoko 
artistný, „umelý“ literárny štýl, zatiaľ čo o svojich vlastných osobných, sú-
kromných či „pracovných“ veciach (každodenný život, praktické záležitosti, 
prípadne i výnimočné udalosti, ktoré ho postihli) píše v osobnom tóne, priro-
dzeným, v podstate hovorovým, aj keď kultivovaným štýlom.

Záležitosti básnikovho každodenného osobného života zmieňované v jeho 
korešpondencii na pozadí tejto, čo do témy, formy a štýlu esteticky vysokej 
polohy samotnej tvorby vyznievajú až nápadne prozaicky, priam „prízemne“ 
až „profánne“. S istým zjednodušením by sme mohli povedať, že korešpon-
dencia J. Hollého predstavuje v tomto zmysle akoby určitý náprotivok, štýlo-
vý, formálny, tematický, námetovo-koncepčný protipól jeho poézie (v ktorej 
prevládajú vysoké výrazovo-tematické a žánrové polohy: hrdinský epos, idyla, 
elégia). Sám J. Hollý rozhodne nepovažoval korešpondenciu za súčasť svojej 
básnickej tvorby. Treba však hneď dodať, že to nie je rutinná či formálna, zdvo-
rilostná korešpondencia (aspoň ako to naznačuje napr. výber z korešpondencie 
zaradený do dvojzväzkového vydania z rokov 1985 a 1999); ak aj v rámci nej 
básnik hovorí o každodenných, všedných a vôbec „svojich veciach“, zmieňuje 
sa o nich len do tej miery, pokiaľ sa v niečom ukazujú ako problematické, ak 
ide o problémovosť. Hollého listy adresované zvlášť M. Hamuljakovi znejú 
z veľkej časti v modalite mimovoľného „sťažovania“, ponosovania sa, skepsy, 
aj keď vyrovnanej, a niektoré z nich majú priam elegickú povahu. K čitate-
ľovi z nich prehovára človek, básnik kňaz, solitér, ktorý aj pri svojej krajnej 
skromnosti a nenáročnosti trpí materiálnym nedostatkom na úrovni základ-
ných, každodenných potrieb, ako aj zdravotnými ťažkosťami, s pokorou však 
znáša neduhy i stav permanentnej núdze („psoty“) zapríčinenej nepriaznivými 
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okolnosťami, „príkoriami osudu“ (živelnými pohromami) a azda i vlastným 
nepraktickým, nepragmatickým založením, ktorého osamelý život v ústraní je 
síce tvorivý a práve z hľadiska literárnej, básnickej tvorby obzvlášť plodný 
a úspešný, ale inak sprevádzaný „mrzkotami“ či „nezdarmi“ a ktorý postupne 
prichádza o skromný farský majetok (čo ho má živiť) aj o zdravie. Práve táto 
stránka básnikovho súkromného života, zachyteného v jeho listoch, však robí 
Hollého korešpondenciu (na rozdiel od jeho poézie) čitateľsky príťažlivou do-
konca aj pre prípadného súčasníka. Básnikovo súkromie „ako také“ by pritom 
inak tiež nemalo byť prečo až natoľko atraktívne – okrem sugestívneho opisu 
niekoľkých naozaj pohnutých udalostí, ktoré drastickým spôsobom zasiahli do 
jeho života, akými boli napríklad požiare, vážnejšie existenčné problémy či 
niektoré kuriózne peripetie (incident s problematickou kuchárkou, s ktorou sa 
musel súdiť), sa Hollého referencie o vlastnom privátnom živote vyčerpávajú 
prevažne v sťažovaní si na chronické či postupne sa zhoršujúce zdravotné prob-
lémy, ktoré ho sužovali, v ich opakovane pripomínanej anamnéze či zmienkach 
o drobných každodenných mrzutostiach a pod. Dalo by sa však povedať, že 
paradoxne práve to robí korešpondenciu tohto klasika zaujímavou, totiž problé-
movosť života na úrovni všednej, prízemnej každodennosti referovaná v tomu 
zodpovedajúcej výpovednej modalite a zodpovedajúcom štýle, ktorá je azda 
prekvapujúca a priam iritujúca vzhľadom na oficiálne sugerovaný význam J. 
Hollého a jeho diela, všeobecne vžitý a skresľujúci abstraktný obraz Hollého 
ako národného klasika.

Hollého listová korešpondencia napodiv práve tým nevdojak nadobúda ur-
čitý „literárny“ – literárno-estetický – potenciál (ako to potvrdzujú niektoré 
súčasné literárne či dramatické diela založené na jej intertextuálnom využití). 
Dnešný priemerný adept alebo i absolvent (tradičného) školského literárneho 
vzdelávania, ktorý pozná Hollého a jeho dielo sprostredkovane cez kánonické 
výkladové schémy z hodín literatúry, má možnosť popri inštitucionalizovanom 
didakticko-ideologicky sugerovanom abstraktnom obraze autora v listoch ob-
javiť a spoznať „skutočného“ básnika a jeho reálny, autentický životný osud.

Summa summarum – pre dnešného čitateľa je táto stránka textovej pozosta-
losti „veľkého národného klasika“ potenciálne zaujímavejšia a prínosnejšia ako 
jeho samotná tvorba, s ktorou si súčasný príjemca čitateľsky nevie čo počať. 
O neprístupnosti, nezrozumiteľnosti, recepčnej nezdolateľnosti básnického 
diela J. Hollého pre bežného súčasníka svedčí už len sám fakt, že vychádza vo 
vydaniach, ktoré popri pôvodnom texte, teda básnikovej poézii v bernolákov-
skej slovenčine (bernolákovčine) a v časomernej prozódii, v antickom časo-
mernom verši (hexametri či elegickom distichu), obsahujú aj paralelne uvedenú 
„zrkadlovú“ textovú verziu v súčasnej spisovnej slovenčine a v prízvučných 
veršoch – tzv. vnútroliterárny preklad.
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V tom sa inak v plnej vypuklosti ukazuje paradoxné postavenie J. Hollého 
ako jedného z najvýznamnejších klasikov slovenského literárneho kánonu: pri 
všetkej dôležitosti a význame jeho diela z hľadiska dejín slovenskej literatúry 
a kultúry, utvárania národno-kultúrnej identity a historického i kultúrneho ve-
domia Slovákov (Hollého eposy ako „umelecké stelesnenie národnej ideoló-
gie“ /Šmatlák 1999, 35/) treba jeho dielo dnes „prebásňovať“, resp. prekladať 
do súčasnej spisovnej slovenčiny.

Podľa amerického teoretika Harolda Blooma je to, čo robí určité dielo ká-
nonickým, práve „‚cizost‘, způsob originálnosti, který nedokážeme asimilovat 
nebo který asimiluje nás a to tak, že na dílo již nepohlížíme jako na něco cizí-
ho“ (Bloom 2000, 14–15), v prípade básnického diela J. Hollého to však zjavne 
neplatí. Na Hollého poéziu ako prejav či výraz krajnej recepčnej „odcudzenos-
ti“ jednoducho nedokážeme nenazerať ako na „niečo cudzie“. Iný teoretik, A. 
Compagnon, zase tvrdí, že „kánon tvorí súhrn diel, ktoré sa cenia pre jedineč-
nosť formy a zároveň univerzálnosť obsahu (aspoň v národnom meradle), veľ-
ké dielo je teda významné pre svoju jedinečnosť i univerzálnosť“ (Compagnon 
2006, 32). Ak by však aj mali byť „jedinečnosť formy“ a „univerzálnosť obsa-
hu“ (Compagnon 2006, 32) onými hodnotami, vďaka ktorým nadobudlo Hollé-
ho dielo kánonický status, nič to nemení na skutočnosti, že „forma“ aj „obsah“ 
znamenajú dnes zásadnú recepčnú „prekážku“ a sú príčinou neprístupnosti 
(sama forma a jazyk ako dvojnásobná bariéra, k tomu pozri Šmatlák 1985, 9).

Hollého impozantné básnické dielo z hľadiska jazykového, t. j. lexikálno- 
a syntakticko-štylistického, výrazového (bernolákovčina), formálno-štrukturál-
neho, tvarového, t. j. verzologického, metrického (časomerná prozódia, antický 
časomerný hexameter, prípadne elegické distichon, zložité, neprehľadné inver-
zie), žánrového (homérovsko-vergiliovský hrdinský epos s veľkomoravskou 
tematikou, selanky – bukolická idyla, elégie a pod.) vo svojich všetkých tomu 
zodpovedajúcich poetologických ukazovateľoch znamená pre priemerného sú-
časníka azda tú najvzdialenejšiu a najcudzejšiu recepčnú polohu, aká preňho 
v rámci domácej literatúry môže vôbec prichádzať do úvahy. Porozumieť Hol-
lého textom znamená preňho náročný, vyčerpávajúci recepčný, „vedomostný“ 
výkon, nie však lektúru, v ktorej by dokázal postihnúť literárno-estetickú hod-
notu a ktorá by mu prinášala nebodaj čitateľský zážitok. Dnešný príjemca by 
sa totiž mal pri tom vedieť čitateľsky „vyrovnať“ nielen v podstate s „cudzím“ 
jazykom, ale aj so všetkými spomenutými verzologickými a poetologickými 
osobitosťami a dobovými konvenciami realizovanými dôsledne v intenciách 
literárneho klasicizmu, ktoré sú v podmienkach živej recepcie alebo aspoň pri 
pokusoch o ňu pociťované jednoznačne ako recepčné prekážky, záťaž. Akokoľ-
vek prirodzene a autenticky to všetko J. Hollý uplatňoval vo svojich básňach, 
dnešnému žiakovi či študentovi na hodine literatúry môžu tieto texty sotva pri-
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padať inak ako bizarne, významovo hermeticky izolované, neprístupné sloves-
né konštrukty založené na úzkostlivom presadzovaní umelých pravidiel a prin-
cípov, krajne neosobné výtvory, ktoré s jeho aktuálnou realitou nemôžu mať 
nič spoločné, nemajú na ňu žiadny dosah a ktorých najzjavnejšou a najistejšie 
identifikovateľnou vlastnosťou je nezáživnosť, „mŕtvosť“. Neotvára sa v nich 
špecifický básnický fikčný svet – naopak, samy sa uzatvárajú pred čitateľom  
a zostávajú preňho obligátnou položkou školského učiva.

Oproti tomu výpovedná modalita listov z Hollého zachovanej korešponden-
cie je „otvorená“ – ich tón je bezprostredný, priam dôverný a ich celkové vy-
znenie je výsostne osobné, hoci sú písané takisto v bernolákovčine, tematicky 
sú „živšie“ a neporovnateľne bližšie k dnešnému potenciálnemu čitateľovi. To, 
čo je v samotných básňach, žánroch klasicistickej poetiky jedným zo zdrojov 
či hlavnou príčinou entropie textu a jeho odcudzenosti, pôsobí v listoch skôr 
ako ozvláštňujúci prostriedok. Autorove výpovede, priame osobné svedectvá  
a autentická autobiografia sú „zrozumiteľné“ a pokiaľ čítame kontinuálne vý-
ber z korešpondencie zostavený chronologicky, otvára sa nám životný príbeh 
básnika. Národný klasik, kánonický autor „nečitateľných“ eposov a selaniek, 
sa odrazu v rámci korešpondencie – listov – ukáže „zblízka“ vo svojej humán-
nej podstate („zostúpi z piedestálu“ a v čitateľskom vedomí či predstavivosti 
súčasníka „ožije“).

Zaiste najmä tým priťahovala Hollého korešpondencia aj „mimoriadne ta-
lentovaného, no značne kontroverzného básnika Vojtecha Mihálika“ (Jenčíková 
2010), ktorý práve s jej využitím vytvoril či priam „zostavil“ svoju prvú pono-
vembrovú zbierku – monotematickú básnickú knihu o Jánovi Hollom Velebný 
pán z Maduníc (1990). Mihálikova básnická zbierka, ako aj na ňu nadväzujú-
ca neskoršia divadelná inscenácia (monodráma) Hollyroth, anebo Robert Roth 
spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá (2009) v réžii Rastislava Balleka  
a s Robertom Rothom ako J. Hollým sú ťažiskovo založené na priamom vy-
užití konkrétnych častí z básnikovej autentickej osobnej korešpondencie, a to  
v pôvodnom znení, teda v bernolákovčine. (Ako materiálový zdroj pre tento 
účel poslúžil výber z Hollého korešpondencie zaradený do prvého zväzku dvoj-
dielneho vydania Ján Hollý: Dielo /Hollý 1985, 386–489/.)

Divadelná inscenácia je evidentne inšpirovaná nielen samotnými Hollého 
textami, ale aj ich zbásnenou verziou, lyrickou či lyrizovanou „adaptáciou“, 
totiž monotematickou básnickou zbierkou/knihou V. Mihálika, ktorý ešte pred-
tým „použil“ vybrané pasáže z Hollého listov adresovaných predovšetkým 
Martinovi Hamuljakovi a Jurovi Palkovičovi.

Mihálik tieto pasáže citované z Hollého listov organicky včleňuje do svojich 
textov, nezriedka tvorí celú báseň citovaný úryvok. Zbierka obsahuje dovedna 
štyridsaťpäť básní, ktoré sú zároveň číslované.
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Zdanlivo akoby išlo iba o nenáročný, mechanicky reprodukčno-kompilačný 
princíp, pri ktorom by tvorivá úloha autora zbierky mala spočívať iba v samot-
nom výbere jednotlivých listových pasáží. V skutočnosti sa však Mihálikov 
intertextuálny postup nezakladá iba na mechanickom kompilovaní úryvkov  
z listov J. Hollého – a to nielen preto, že ich „konvertovanie“ na poéziu si žiada 
primeraný básnický tvar, teda, že ich „rozpisuje“, člení do veršov. Treba tak-
tiež pripomenúť, že celá zbierka nepozostáva iba z textov, ktoré sú zlomkami, 
časťami listov, ale obsahuje aj Mihálikove vlastné autorské básne, ktoré, prav-
da, tematicky nadväzujú na tento epištolárny kontext, niekedy zase pôvodný 
list slúži iba ako východiskový podnet a autor zbierky ho zásadným spôsobom 
upravuje, „prepisuje“ či reinterpretuje. V niektorých prípadoch napr. monolo-
gický princíp listu (príznačný aj pre lyriku) a perspektívu pisateľa (vypoveda-
júceho subjektu) „obrátil“ do epickej perspektívy; monologickú výpoveď, resp. 
prehovor v prvej osobe voľne „previedol“ do naratívnej polohy rozprávania 
v tretej osobe, do formy príbehu podaného rozprávačom, pri ktorom už ne-
prehovára sám básnik, ako v pôvodnom liste, ale s „objektívnym“ odstupom 
sa hovorí o básnikovi (napr. „Ján Hollý neverí v peklo“ /Mihálik 1990, 66/). 
Mihálik v takýchto prípadoch vytvára zhustene v jednom lyrickom texte prí-
beh z udalostí opísaných vo viacerých listoch, napr. v básni 33 Tri kuchárske 
grácie, v ktorej s faktografickou strohosťou zaznamenáva inak symptomatic-
kú „kauzu“ s kuchárkou alkoholičkou, ktorá Hollého dlhodobo okrádala a na 
dôvažok ho ešte aj obvinila z toho, že ju ukracoval na plate a že ju brutálne 
fyzicky inzultoval, čo viedlo k súdnemu sporu (samozrejme, v jej neprospech): 
„Barbora Štefancová 25 rokov / vládne na madunickej fare (...) / Žaluje svojho 
chlebodarcu v Trnave / u vikára, že ju ukrátil na mzde. Teraz už / je jasné: pre-
pila a prehajdákala, čo mohla“ (Mihálik 1990, 55).

V liste J. Hollého M. Hamuljakovi z 23. V. 1841 je tento príbeh samotným 
básnikom vyrozprávaný takto (citujeme z neho úryvok): „Krem toho všeckeho 
trápeňí mám s tú opilu Dorú, kucharku, která ked chcela ešče plat mat (...) 
napravil sem ju k vikariušovi jakožto prvemu mojemu sudcovi, abi bol konec 
všeckéj mrzutosti. Tento podla svedectva obci, kostelníkov a vicearchidiakona 
(dobrovodského farara, Jókeő) nenasudil jéj ništ a mňa od všeckeho dalšeho 
platu oslobodil. Nespokojena tím vivolala mňa na proces do stolice. Tam naci-
gaňila.“ (Hollý 1985, 463)

Vo väčšine prípadov však ide vlastne o princíp, keď sa autentický list vy-
braný z reálne zachovanej korešpondencie stáva poéziou, básňou – nie je to 
básnický list, ale báseň vytvorená z listu, list pretvorený, „konvertovaný“ na 
poéziu, lyrizácia epištolárneho prejavu, teda opačný postup, ako je ten, ktorý 
uplatňuje napr. Ovidius, keď sám vytvára fiktívne listy, „fingovanú“ korešpon-
denciu prostriedkami poézie (Listy heroín) alebo keď vlastnú básnickú tvorbu 
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„používa“ svojím spôsobom ako korešpondenciu, čiže na účely praktickej ope-
ratívnej komunikácie (exilové zbierky).

Listová, epištolárna výpoveď – zvlášť v prípade, keď má povahu akoby 
„vyspovedania sa“, referovania o sebe v mode problémovosti – má v princípe 
blízko k lyrickému prehovoru, no veršové členenie dodáva textu ešte osobitný 
výrazový efekt – špecifické vyznenie, miestami tlmený, práve vo svojej zdržan-
livosti pôsobivý „pátos“.

Túto stránku veršového členenia – výrazový účinok „veršovosti“, špecifický 
lyricko-poetický potenciál prózy, resp. prozaicky koncipovaných básnických 
textov, prozaický princíp v poézii i samotnú prozaizáciu ako smerodajnú vý-
razovú i vývinovú tendenciu dobovej lyriky (t. j. 80. rokov 20. storočia) – si 
všíma a analyzuje František Miko vo svojich prácach venovaných problema-
tike lyriky (Miko 1987, 1988, 1989), osobitne poukázal na tieto aspekty v prí-
pade Strážayovej a práve aj Mihálikovej tvorby vo svojej knihe Umenie lyriky 
(1988).

Mihálik teda vyťažil pre svoje tvorivé zámery z Hollého listov to, čo priná-
leží k ich bytostnej podstate, čiže „prozaickosť“ samotnej výpovednej dikcie 
i témy, a práve tým vytvoril typ lyriky, v ktorej sa ono „prozaické“ špecificky 
zvýznamňuje, ktorá však pritom znie prirodzene, smerom k príjemcovi „otvo-
rene“, ale „nevtieravo“.

Zrejme to je aj dôvod, prečo herec Robert Roth v už spomínanej inscenácii 
pri stvárnení básnika (ako „monologizujúca“ hlavná postava) pracuje s touto už 
zbásnenou, „lyrizovanou“ verziou Hollého listov.

Mihálik „lyrizuje“ epizódy, výjavy z Hollého života (jeho takpovediac epiš-
tolárne rozvíjanú autobiografiu) podobne ako zlomky z vlastnej autobiogra-
fie – napr. v ešte z veľkej časti ideologicky dobovej poplatnej zbierke Účasť 
(1983) alebo vo svojej už ponovembrovej básnickej knihe Rodisko (1996). F. 
Miko o Mihálikovej básni Šľapaj pod betónom (zo zbierky Účasť) v rámci jej 
analýzy konštatuje: „Na prvej úrovni vnímame jej prozaickosť, prozaickosť 
v literárnom slova zmysle. Je to ostatne autobiografická miniatúra: v desiatich 
veršoch obraz prvých desiatich rokov života, ako aj obraz dobového prostredia 
života. V skratke (...) sa ohláša žáner životopisu.“ (Miko 1988, 165) Týka sa to, 
pochopiteľne, autobiografie V. Mihálika, ktorú tematizuje vo svojej básni, no 
ide aj o všeobecnejšie, širšie platnú, principiálnu črtu či tendenciu Mihálikovej 
autorskej poetiky, badateľnú aspoň v niektorých jeho zbierkach (Účasť, 1985; 
Rodisko, 1996), pričom k „autobiografickej miniatúre“ svojím spôsobom inkli-
nuje vo svojich listoch aj sám J. Hollý; čo by mohlo byť tiež istým vysvetlením 
Mihálikovho tvorivého básnického záujmu o Hollého listy.

Miko v súvislosti s analyzovanou básňou V. Mihálika upozorňuje predovšet-
kým na jej dva aspekty – tendenciu k prozaickosti a tendenciu k autobiografic-
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kosti, pričom prozaickosť poézie chápe ako gesto proti jej literárnosti: „táto 
literárnosť prózy je v skutočnosti radikálnym demonštratívnym gestom proti 
literárnosti poézie. Takto pociťujeme aj životopisnú vecnosť a dokumentárnosť 
údajov. Nie sú tu len kvôli vecnosti a dokumentárnosti. Aj ony sú výkričníkom 
proti ‚vymýšľaniu‘, proti kašírovaniu, ‚úprave‘, ‚retuši‘, proti všetkému, čo má 
slúžiť a slúži ‚zdaniu‘. A aby neušetril ani samu literárnosť prózy, dáva je ex-
presívne ‚facky‘“ [Miko tým myslí pôsobenie niektorých konkrétnych výrazov 
v kontexte básne, pozn. Z. R.] (Miko 1988, 166). To by sa tiež mohlo vzťaho-
vať aj na básnickú knihu Velebný pán z Maduníc – presne takým spôsobom 
v nej totiž Mihálik tematizuje životný osud J. Hollého. V tejto knihe takisto 
„pociťujeme aj životopisnú vecnosť a dokumentárnosť údajov“, a to práve tých 
o J. Hollom, ktoré Mihálik čerpá priamo z jeho korešpondencie a o ktorých 
rovnako platí vyššie citované tvrdenie F. Mika v tom zmysle, že ani tu nie sú 
použité iba kvôli samotnej „vecnosti a dokumentárnosti“, ale sú v istom zmysle 
„proti ‚vymýšľaniu‘, proti kašírovaniu, ‚úprave‘, ‚retuši‘, proti všetkému, čo 
má slúžiť a slúži ‚zdaniu‘“ (ibid.) – s tým, že pod „úpravou“, „kašírovaním“, 
„retušou“, „vymýšľaním“ a „zdaním“ by sme v tomto prípade mohli rozumieť 
hoci aj onen skresľujúci, „retušovaný“ obraz o J. Hollom – jeho živote a diele 
–, aký o ňom vytvárajú, hoci aj nechtiac, účelové didakticko-ideologické vý-
kladové schémy školskej výučby literatúry alebo takpovediac dobový, resp. 
súčasný kultúrno-politický diskurz.

Ďalšia „‚facka‘ poézii spočíva prosto v okolnosti, že básnik nič nevymýšľa, 
ale servíruje holé fakty“ (Miko 1988, 166) – takto ďalej Miko interpretuje Mi-
hálikovu autobiograficky ladenú báseň Šľapaj pod betónom –, o to viac to však 
platí o básnickej knihe Velebný pán z Maduníc, v ktorej nachádzame doslovne 
citované úryvky z Hollého osobnej korešpondencie, jeho konkrétne adresova-
ných i datovaných listov s presnými údajmi, čo je úroveň priam „faktografic-
kého záznamu“.

Ako vidíme, charakteristiky, ktoré uvádza F. Miko v súvislosti s básňami 
z Mihálikovej zbierky Účasť, vystihujú aj autorovu neskoršiu básnickú kni-
hu Velebný pán z Maduníc. Takým je napr. aj nasledujúce zistenie: „Nie je to 
epika, je to legitímna lyrika. Prozaickým ‚kúpeľom‘ sa táto lyrika očisťuje od 
akéhokoľvek ‚literátskeho zdania‘ (...). Za strohou vecnosťou, dokumentárnos-
ťou, za nedistingvovanou expresiou zvučí jasne a hlboko sociálny pátos, ktorý 
sa zmyslovou manifestáciou v obraze a verši stáva lyrickým pátosom.“ (Miko 
1988, 167) Vo svetle tohto zistenia vyvodeného z analýzy básne Šľapaj pod 
betónom lepšie pochopíme azda aj podstatu zbierky Velebný pán z Maduníc; 
v tej vlastne básne ani nemuseli prechádzať oným „prozaickým ‚kúpeľom‘“, 
veď boli pôvodne prózou (epištolárnou). Mihálik ich preto nemusel už „očisťo-
vať od literátskeho zdania“, t. j. prozaizovať. Tieto texty básnik neskladal sám, 
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ale ich akiste práve v tomto zmysle „objavil“ v listoch J. Hollého ako „hoto-
vé“, i keď len v implicitnosti, resp. ako „skrytú, potenciálnu lyriku“; keď teda  
z textov korešpondencie povyberal jednotlivé úryvky, mohol mať pocit, že prá-
ve takéto básne hľadal.

O Mihálikovej tvorbe 80. rokov 20. storočia napokon ešte F. Miko súhrnne 
konštatuje: „K prozaizácii, ktorá je popri civilnosti už skoro konvenčným zna-
kom lyriky našej širšej súčasnosti, pristupuje u Mihálika jeho expresívnosť, čo 
je takmer invariantom jeho tvorby. Recentným znakom je neštylizovaná auto-
biografickosť ako sociálne sebaobnažovanie (...)“ (Miko 1988, 171)

Dalo by sa povedať, že práve o to ide Mihálikovi aj v zbierke Velebný pán 
z Maduníc,  avšak tu je to „neštylizovaná autobiografickosť ako sociálne se-
baobnažovanie“ (ibid.) Hollého epištolárneho autobiografického rozprávania,  
v tom zmysle, ako píše básnik vo svojich listoch permanentne a autenticky (a 
pre bežného príjemcu, ktorý pozná len kánonizovaný obraz Hollého ako ná-
rodného klasika, azda aj prekvapujúco) o vlastnej „psote“, „bíde“ a neľahkom 
postavení, celom rade zdravotných problémov a pod. Práve „neštylizovanosť“, 
použitie celých (až na občasné drobné zásahy) vlastne doslovne prevzatých 
pasáží z listov J. Hollého je pre túto Mihálikovu básnickú knihu typická.

Na príklade Mihálikovej zbierky vidieť, ako sa uskutočňuje proces „zlite-
rárnenia“ zachovanej autentickej korešpondencie („epištolárneho diskurzu“). 
Potvrdzuje sa pritom, že „fyziognómia lyriky“ (termín F. Mika, pozri Miko 
1988) a „fyziognómia listu, epištoly“ sú si príbuzné.

Do divadelnej inscenácie, resp. jej textovej časti, sú zaradené texty pätnás-
tich básní zo zbierky Vojtecha Mihálika Velebný pán z Maduníc (jednotlivé 
básne v zbierke sú zároveň číslované) – ide o tieto texty: 7/ Tento Zeľení štvrtek, 
10/ Keď často pršávalo, 13/ Diogenov príklad, 15/ Epidémia cholery, 17/ Uko-
vé a ňedoukové, 19/ Mrzkoti a pomerkováňá 5, 20/ Mal sem v koľeňe lúpáň, 22/ 
U nás ňepršalo, 23/ Preňelúbežní šlak, 26/ Mrzkoti a pomerkováňá 6, 30/ Pre 
mnohé príčini, 32/ Zrak mám už krátkí, 36/ Oheň v máji 1843, 38/ Loňejšého 
roku, 40/ Ňechce to zlé z nás vilézť. Nie všetky sú uvedené v úplnom rozsahu, 
niektoré sú skrátené a rovnako herec stvárňujúci J. Hollého, ako aj celá insce-
nácia sa ani neobmedzujú výlučne iba na tieto texty.

V tomto prípade ide evidentne o dramatizáciu, teda divadelnú adaptáciu vy-
braných častí z Hollého poézie i jeho pôvodných listov.

Prejdime však k samotným textom (náš celkový ilustračný výber pozostáva 
z  úryvkov z listov J. Hollého, ktoré sa objavujú v Mihálikovej zbierke Velebný 
pán z Maduníc i v divadelnej adaptácii Hollyroth, anebo Robert Roth spívá 
Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá; všetky sú v pôvodnej bernolákovčine).

Uveďme si ukážku, ktorá v inscenácii zaznie ako prvá (v básnickej knihe V. 
Mihálika je v poradí siedma):
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7/ Tento Zeľení štvrtek

„Tento Zeľení štvrtek bol veľmi žalostní, / nebo v noci sa o druhéj / hoďiňe strhel u sú-
seda prudkí oheň / a jednu treťinu ďeďini spáľil./ Celé fárské stavaňí je preč. / Najvatšú 
stratu utrpel sem na ľichve: / zhorelo mi osem kráv, šesť jalovíc, / jeden juňec a jedno 
odlúčené ťela; / zhoreľi mi též všecki ovce v počťe do sta. / To bolo všecko moje živení: 
/ z odpredanéj každí rok ľichvi a z vlni / viplácala sa čeládka a iné potrebi. / Aj včil sa 
malo volačo odpredať / já sem si mal reverendu spraviť, / čižmi a širák; / aľe ľichva je 
preč aj vlna je preč / a preč aj reverenda / aj čižmi a širák; / k tomu pravú ruku sem si 
opáľil. / Tak mosím otrhaní chodiť: / bola predtím psota, včil budú tri. / Aľe darmo: čo 
Boh na človeka dopustil,to ňesme trpezľivo – / ňišt není naše.“

(Mihálik 1990, 21; Hollý 1985, 408; z listu J. Hollého J. Palkovičovi z 20. IV. 1829)

Na citovanej básni vidieť, že jednotlivé pasáže sú dômyselne vyberané z pô-
vodného autentického „materiálu“, a to aj v tom zmysle, že konkrétne úryvky 
z listov J. Hollého predstavujú relatívne koherentné výpovedné, naratívne cel-
ky či epizódy – niektoré úryvky majú charakter „žánrových obrázkov“, iné skôr 
reflexií, referencií, ale aj „autobiografických miniatúr“.

Tým, že sú vyňaté z kontextu, sa ich adresnosť oslabila; viac alebo menej 
explicitný kontext adresáta, pre ktorého bol list určený, ustupuje do úzadia ale-
bo sa jednoducho vytráca. Listové časti či fragmenty v tejto podobe pôsobia 
dojmom, akoby ich pisateľ adresoval sebe samému, akoby si ich básnik Hollý 
písal pre seba, čím pripomínajú skôr denník. Pri ich čítaní by sme mohli ľahko 
podľahnúť dojmu, že sú to denníkové záznamy a že korešpondencia vlastne pre 
Hollého suplovala denník.

Najnápadnejšou osobitosťou týchto textov, ktorú evidujeme hneď na prvý 
pohľad, je ich samotný jazyk, bernolákovská slovenčina.

Hollý tu referuje o požiari v Maduniciach a jeho následkoch, báseň má su-
marizačný, enumeratívno-rekapitulačný, bilančný charakter – zhodnocujú sa tu 
straty, škody a následky po požiari, holá realita, resp. výhľady do budúcnosti sú 
bezútešné („Tak mosím otrhaní chodiť“). Núdza, deficitnosť sa v tomto prípa-
de týkali básnikových najelementárnejších vecí – odev, každodenné oblečenie 
(reverenda, čižmy, širák). V podstate je to opis priam exemplárneho prípadu 
– modelovej situácie či príbehu – o tom, čo znamená „vyjsť na mizinu“, prísť 
prakticky o všetko.

Motívy strádania, nedostatku, chorôb, resp. zdravotných problémov sa ob-
javujú aj v ďalších textoch, v básni č. 36 sa vyskytujú aj referencie o ďalšom, 
ešte ničivejšom požiari.

Ďalšie vybrané ilustračné texty uvádzame vo forme prílohy.
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PRÍLOHA

Vybrané ilustračné ukážky – básne zo zbierky Vojtecha Mihálika Velebný 
pán z Maduníc (1990)

10/ Keď často pršávalo

„Keď často a sprudka pršávalo, / človekovi na hlavu téklo, aňi sa ňemal / kam uchíľiť: 
stoli, kasňe, šati a duchni, / ano aj tí ňevolné knňhi / a iné všecko moklo a skázu bra-
lo. / Za celé tri tídňe ništ sem ňemohel jesť, / všecko mi bolo horké, sen žádní, / vláda 
preč, náľežiťe sem stékel a opadel. / Vím teda už, čo sem dovčilka ňeveďel, / čo je to tá 
laťinská kuchiňa. / K tomu dlhotrvajícá kňahňa a čosi / ešče horšé než kňahňa na ľevú 
nohu mi prišlo. / Ohlásila sa žlčová zimňica: / štiriadvadcať rázi hrozňe mňa drvila, / 
takže sem tenkrát všeľičo vespust sveta táral. / Aj včil ešče sem darební chlap: / pamať 
a hlava a nadevšecko nohi sú slabé. / A moje Umki? / Tam v pľechovici na krájaní tabák 
/ sú zavreté a plačú v kúťe pod kachlami.“

(Mihálik 1990, 27; Hollý 1985, 413; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi z 15. X. 1829)

13/ Diogenov príklad

„Vnove bol oheň, zhorela rožná ľichva a ovce. / Kúpil sem ovce, a to draho, / požraľi 
seno a podechľi.
Zasála sa ozimina, ozimina vihinula / pod sňahami, mosela sa zaorať / a jačmen zasáť. 
Dva volki, / s každého páru jeden, jakosi kašlú, / abi ľen aj tí neuhinuľi... / Aľe psota 
sem, psota tam. Však bol na sveťe / Diogenés, čo v kapse mal špajzu a nocoval v suďe.“

 (Mihálik 1990, 31; Hollý 1985, 415; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi z 14. V. 1830)

15/ Epidémia cholery

„Ňemocních plno. Sucho veľké, / všecko je vipáľené, z ľichvú najvatšá bída,/ reži na se-
meno ňebuďe / dosť, jačmeňa málo / a ten je chudí jako oves. Stromi na koreňi / vischľi, 
turecké žitá zvadľi, / s krumplí, ňenamokňe-ľi ešče, ništ / anebo veľmi málo drobních 
buďe. / S toho sa mi všecko pozdává, / že zase buďe veľká psota a hlad – / jak roku 
1817, ve kterém až na slamení / chléb ludé prišľi – podla raddi baróna Medňanského, / 
kterí i spósob ukázal, jako bi sa tento chléb / mal pripravovať. // Včiľ na mňa prišla tá 
strašľivá zimňica / a trikrát veľmi stuha mňa už trásla, / až všecki kosťi praščaľi, ano 
aj / sem fantazíroval. Dostal sem ju najskór / od vodi, poňeváč vína ňebolo. / Mnoho  
v téj veľkéj horúcosťi choďil sem / po poľi a tam mnoho, veľmi mnoho / saméj vodi 
mosel sem lúchať.“
(Mihálik 1990, 33; Hollý 1985, 417–418; z listu J. Hollého J. Palkovičovi z 13. VIII. 1830)
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19/ Mrzkoti a pomerkováňá 5

„Už je dobrích 11 rokov, čo sem sa v Píščanoch ňekúpal, / nebo mi, čo sme blízo ňích, 
na kúpel ňedržíme, / aňi nám ňeňí táto vec taká vzácná. Za každí ráz / plaťí sa aľe 30 
grajcarov; ňekdi aňi toľko / ňeprinášajú, koľko sa na ňe stroví. // Jakú vlasnosť majú 
píščanské ťeplice? / Najvác osožá tím, / kterí majú žili a údi pokrčené.“

(Mihálik 1990, 39; Hollý 1985, 419; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi zo 6. V. 1831)

20/ Mal sem v koľeňe lúpáňí

„Mal sem v koľeňe suché lúpáňí, / za celé štiri tídňe – je to za boľesť! – / a dovčilka 
ňemóžem klačať. / S toho tuším buďe tá pánská podagra. / Všecko človekovi na starosť 
prichádzá. / Tú zimu, pred kterú vojsko naše s Polšča / taďeto prešlo, mosel sem veľ-
mi často / k ňemocním choďiť pres veľké vodi na koni, / nebo ináč ňebola možná vec 
preíť do Stredi, / a to na takém koňi, kterí, kďe bola / najhlbšá voda, tam sa zvaľil. Bil 
sem ho dosť, / hore držal, ňišt ňebolo naplat, / ľen sem mosel do vodi po pás íť, / a to 
zimného času, / a za sebú ho táhnuť na veľkí kus / a teprv sem na ňeho visadel, a takí 
mokrí / aľe tri štvrťi hoďini na ňem seďeť, / potom kázen, omšu odbaviť. / Od toho to 
včil prišlo.“ 
(Mihálik 1990, 40; Hollý 1985, 437–438; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi z 10. XII. 1834)

23/ Preňelúbežní šlak

„Toto tu píšem s povázanú rukú, aj ked vím, / že jéj s tím uškoďím, a už mi začíná stŕnat. 
/ Pred troma dňi sem misľel, že už mňa / šlak v noci porazí, tak silno sa mi do hlavi / 
krv ťiskla – ňemeškal sem na druhí deň / dať otvoriť si žilu. Téj noci zase mi / kravička 
padla, osmí kus, a tak už ňemám / ľen jednu, která bola najhoršá. Porúčám / sa do 
práťelskéj láski. Mal sem v maštaľi / též aľe tridcať králíkov – podechľi všecki. / Váh 
už druhí raz zamrzol.“

(Mihálik 1990, 44; Hollý 1985, 450; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi z 5. XII. 1835)
 

26/ Mrzkoti a pomerkováňá 6

„Všecek tento papír pije; aj já bich pil, / kebich mal čo. Vína jeden súdek / mi v pivňici 
za Váhom vitékel. / Bída nad bídu.“

(Mihálik 1990, 47; Hollý 1985, 448; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi z 28. X. 1835)
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30/ Pre mnohé príčini

„Pre mnohé príčini do buďínskích ťeplic / vistrojiť sem sa ňemohel, medzi kterími / je 
i tá, že zakáď sa opuchľina dočista / ňestraťí, zatáď nohi zamáčať sa ňemóžú. / Trinásť 
rokov už prešlo, / čo mňa ten hosťec svojím časem trápí. / Včil, chválabohu, do kostela 
už o paľici chodím, / aľe do hája ešče nezajďem. Pred štirmi dňi / napopadel mňa úsad 
v pravém kríži / a odtáď po pravém boku až po pupek / boľeňí a ščípáňí, čo sem vipil 
anebo zedol, / hňed sem to ven višústel – a žalúdek predca / ňebol skazení, nebo sem 
hlad mal. / To bude tuším predchodcem zlatéj žili... / Aľe že tamten ňebohí Rudnay ňe 
na choleru, / jako sme tenkrát misľelľi, než s prestidnuťá / oňemocňel a šlakem nervo-
vím porazení umrel... / Až je tak, lahko sa začátek žalospevu popraví, / anebo zostaňe 
tak. Však povedá Ovidius: / „Naskutku ňekoňečná je tvorivá sloboda veščcov: / vímisel 
vždicki je krašší – pravda s ňím ňezmóže ňišt.“
(Mihálik 1990, 51; Hollý 1985, 454; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi z 28. VII. 1838)

32/ Zrak mám už krátkí

„Zrak mám už krátkí, mdlí a slabí / a ňičoho sa tak ňebojím, žádnéj psoti, / nebo už téjto 
sem navikel, / ľen abich skoro ňeosľepel. Nohi ešče / ňemóžú dobre nosiť a hned mňa 
ozábú, / do hája ňezajdú. Potkel sem sa / na ňezbadaní pňíček, daľeko sem bikoval, / 
na trňí mal sem padnuť, chcel sem sa predca / udržať; tu sem s veľkú silú mosel noha-
ma / na zem zdupotať, až sa ten suchí hosťec pohnul / ze svého místa, kďe je vevaľení 
a odkád / začíná vichádzať. Ó, bár bich radšej / bol na to tŕňí tvárú buchel, aspoň bich 
/ polahostaji chodil! A do Buďína sa malovať? // Taká daľeká cesta mňe, kterí sem od 
rodného místa / na osem mil jakživ dál ňebol, vipadá mi, / jako kebi mňa mňa na šibeňi-
ce táhnuť maľi. / Jako sa tam v Buďíňe ukážem, keďmám reverendu / starú a ošúchanú, 
aj kepeň starí, už patnásť rokov / pamatjící. Krem toho srdce mi kamdál vác lupká, / 
nebo sem zase ňedávno ze stodoli spadel. Rebrík sa / mi pod nohama vpoli zlomil a já 
prask krížama / na dolámanú polovicu teho rebríka. Dovčil kríže / ešče bolá. Na takéj 
cesťe srdce bi sa / vác tráslo, mohel bi šlak, kterého sa mám / čo obávať, a tak i smrť 
nasľedovať. Povedajú, / že tak vizírám jako ňebohí Švarcenberk, / aľe už ňevím, či ten, 
čo bol biskup, / a či ten, čo bol voďec nad celím vojskom.“

(Mihálik 1990, 54; Hollý 1985, 454, verše 15–29; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi, 
február 1841)

36/ Oheň v máji 1843

„Na pravéj noze z druhéj strani naproťi čľenku / masť s polnéj cibuľe, kterú sa masťíva-
la, / prežrala mi ranu: ráno síce bívá suchá, / večer zas mokrá a dňes do poledňa / bolo 
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mi trochu zima a včil po poledni / trochu priťeplo, ňebuďe to zimnica? / 3-ho kvetňa 
okolo pól jedenástéj pred obedom / strašľiví oheň celú našu ďeďinu / na popel obráťil. 
Chiťilo sa u súseda / a porád na nás prehoďilo. Rechtor s jedním / človekom vinésľi ma 
na stoľici pred kostel. / Tam sem seďel, až začala druhá strana horeť. / Odtáď mňa za-
ňesľi do kostela, aľe keď sa / veža chiťila, pribehľi donútra židé / a títo mňa ven vitáhľi. 
Tu bich snad bol / aj zadusení, kebi verešvárskí rejtarskí / kapitán ňebol na vojákov 
skríkel, / abi mňa z ďeďini ven viňésli. Aľe ešče / pri kosteľe mi oheň ruku opáľil, / 
která je rozkvasená. Na cesťe zas dím / a plameň uškoďil mi očám. Tam sem seďel / aľe 
peť hodín, potom dál mňa odvlékali / k domu. Čo bolo na fare pod škridlicú, / zhorelo 
ostatné; pod slámú hňed bolo preč. / Tam strova, múka a iné veci, sčástki spáľené, / 
sčástki od zaľéváňá skazené, tam zboží / a všecko drevo. Hňed na druhí ďeň aňi chľeba 
/ sme ňemaľi, aňi z čoho napécť, aňi čo variť, / ba i hrnce preč, aňi hrotka / ňezostalo, 
aňi čím vodi ňemáme vitáhnuť. / Tak sem teda zas / poznovu na poslednú psotu višel – / 
Tuším predsa ľen musím zuťekať.“

(Mihálik 1990, 59–60; Hollý 1985, 465–466; z listu J. Hollého M. Hamuljakovi  
zo 6. V. 1843)

38/ Loňejšého roku

„Loňejšého roku mňa pravá noha boľela, / takže za celích osem tídňov aňi kroka sem 
/ urobiť ňemohel; ľevá bola v pokoji a včil / začala i táto. Mosím ustavične seďeť, až  
i veľmi // pálčivú zlatú žilu sem si viseďel, ba i úsad, / kterí včil prešel do ľevého kĺba,  
a začíná / zas chrbetná kosť boľeť pod samíma lopatkama, / krem toho svrbí ťelo. V noci 
aňi na jedném, / aňi na druhém boku ňemóžem spať – / ľen ze stoľice na stoľicu pomocú 
rúk / Sa prešmekujem. / Mnoho rozmíšlám. / ňemám-ľi už ráz ňekam za tohp pustevňíka 
/ sa odebrať, to bi mi nohi uzdravilo, / čkolvek já vždi skrovno žijem. Hovadzini / za 
celého više póldruha roka sotva asnaď / sem ďesať funtov zedol. Píšem ľen popamaťi: 
/ škoda bi bolo zahinúť mójmu Spevňíku – nebo / bídné a ozaj bídné sú naše pesňički 
svaté, / aj tí, čo zebral Knapp a povedal, že vistavil / ich v rímoch, jako kebi na mráz 
anebo / na sviňe trúbil.“

(Mihálik 1990, 62; verše 1–9: z listu J. Hollého M. Hamuljakovi zo 23. V. 1841,  
Hollý, 1985, s. 462; verše 12–17: z listu J. Hollého M. Hamuljakovi zo 6. V. 1843, 

Hollý 1985, 466)

40/ Ňechce to zlé z nás vilézť

„Pojďe-ľi to tak dál, za krátkí čas ňebuďem viďeť. / Omšu predca každí ďen, že ju celú 
naspamať vím, / odslúžiť móžem. Chuťi ňijakéj v ňičom ňenachádzám: / každí ďen ráno 
mňa napíná a pod srdcom ločká, / aľe ništ ňejďe ven, krem trochu čistéj slanéj voďički, 
/ pritom srdco a celí puls až v hlave a na jaziku / mi veľmi silno bije, To všecko ukazuje 
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na šlak, / jako sem už ráz na rovnéj cesťe na praví bok padel. / Sľepota, sľepota je naj-
vatšá pre mňa bída. / Ňedávno veľmi prestidľi mi chrbet a ruki. / Na nohi ani povstať, 
dostúpiť a krok urobiť ňemóžem. / Ňechce to zlé z nás vilézť a ťiskňe sa až do brucha, 
/ črevá chce potrhať. Brucho mňa svrbívá a pod pupkem / aľe dva tídňe boľí, jako kebi 
človek dlho moč držal. / Krbíček už vác ňeňí v Prešporku, odevzdaľi / ho do Čech buďe-
jovickému biskupovi, kterého / biskupstva kňaz bol, pretože v Prešporku ze ženskími / 
ďivi chcel robiť, Pred dvoma tídňi nás okradľi.“

(Mihálik 1990, 65)
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MOMENTKY ZO ZEMETRASENIA
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Università degli Studi di Udine (Taliansko)

Abstrakt: Cezar Petrescu (1892 – 1961) vydal v roku 1946 román Carlton, dramatický 
opis posledných dní života obyvateľov jednej luxusnej budovy v centre Bukurešti, ktorá sa  
v jednu jesennú noc v roku 1940 zrúti počas katastrofického zemetrasenia. Témou diela, 
ktoré patrí do cyklu románov Capitala care ucide (Hlavné mesto, ktoré zabíja), je tragický 
osud ľudí, zastupujúcich v autorových predstavách celé ľudstvo, ktorého existencia závisí 
od nepredvídateľnej hry osudu. Nejde tu o jednoduché opísanie udalostí, ale o skutočný psy-
chologický román jedného z najtvorivejších rumunských spisovateľov dvadsiateho storočia.
Kľúčové slová: Cezar Petrescu, Carlton, Rumunsko, Bukurešť, román

Abstract: Cezar Petrescu (1892 – 1961) published his novel Carlton in 1946, a dramatic 
account of the last days of life of the residents of a luxury building in downtown Bucharest, 
on an autumn night in 1940, which was destroyed by a catastrophic earthquake. The work, 
that belongs to the cycle Capitala care ucide (The capital that kills), is focused on the tragic 
destiny of the characters, which in the author’s vision represent the whole of humanity, 
whose existence is at the mercy of an un-predictable fate. Not a mere recording of events, 
but a real psychological novel of one of the most prolific writers of the twentieth century 
Romanian literature.
Key words: Cezar Petrescu, Carlton, Romania, Bucharest, Novel

Keď v roku 1944 Cezar Petrescu publikuje román Carlton1, je už zrelým 
a úspešným spisovateľom, ktorý sa môže pýšiť obrovským repertoárom lite-
rárnych diel, od románov a príbehov až po memoáre, od detskej literatúry po 
preklady z francúzskej a ruskej literatúry.

Narodil sa v Moldavsku v roku 1892. Do Bukurešti prichádza v roku 1918, 
práve v čase ukončenia vojny a následného zjednotenia Rumunska so Sedmo- 
 

1 Cezar Petrescu, Carlton, Bucureşti, Editura SOCEC & Co., 1994.
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hradskom, Besarábiou a Bukovinou, čo vyústilo do vzniku Veľkého Rumunska 
(România Mare) a začiatku éry významného sociálneho, politického a ekono-
mického diania. V hlavnom meste Bukurešti a následne v Kluži zakladá a riadi 
prestížne publikácie vrátane revue Gândirea (Myslenie), z ktorého sa zrodilo 
skutočné kultúrne hnutie. Tento dôležitý historický okamih ohlasuje začiatok 
medzivojnovej doby, ktorá je predurčená stať sa najbohatšou a najzaujímavej-
šou z celej rumunskej literatúry, pretože spisovatelia, ako inovátori, tak tradi-
cionalisti, teraz slobodní, sa mohli venovať tvorbe a písaniu s čisto umeleckým 
zámerom. Uprednostňovali tvorivú obrazotvornosť a inovovanie foriem. Ok-
rem toho rástla túžba zaoberať sa skutočnými problémami, čo sa vykryštalizo-
valo do mimoriadneho rozvoja románu.

Literárny debut Cezara Petresca sa datuje do roku 1922 – Scrisorile unui 
răzeş (Listy istému zemanovi) sú zbierkou noviel, čŕt a poviedok publikovaných 
predtým v rôznych časopisoch, ktorá môže byť považovaná za programový 
manifest rumunského literárneho hnutia neo-semănătorism: 

Jeho priama spisovateľská nadväznosť na Mihaila Sadoveana je dobre známa.  
Neo-semănătorism u neho spočíva skôr v štýle, pretože je anti-semănătorista  
v námetoch, ktoré si vyberá z mestského života, zároveň je semănătorista v štýle 
Sadoveana pre poetickosť spomienok a clivoty, v podstate lyrickú ako u jeho literár-
neho predchodcu, premietanú do minulosti a prebásnenú vo vízii plnej melanchólie. 
(Ruffini 1935, 6)

Vo svojom diele sa inšpiroval, ako to priznal sám Petrescu (Aderca 1929, 
1–2), dielom Lettres de mon moulin (Listy z môjho mlyna), ktoré napísal  
Alphonse Daudet, už v ňom sa črtajú témy, ktoré neskôr charakterizujú atmo-
sféru celej jeho literárnej tvorby: všeobecný pocit smútku, porážky, rezignácie  
a skepticizmu (Gafiţa 1963, 40). Melanchólia, ktorú cítiť na stránkach týchto 
„listov“, je utváraná viac formou ako obsahom, originálnym štýlom kladúcim 
osobitný dôraz na kumuláciu adjektív a lyrizmus, ktorými autor prenáša na čita-
teľa svoje pocity. Tento štýl, hoci v priebehu rokov nadobúda rôzne formy pre-
javu, Petrescu opakovane použije vo svojich ďalších prácach (Stancu 1957, 8).

Vychádzajúc z toho, čo bude jeho pretrvávajúcou myšlienkou, teda z tra-
gického osudu, ktorému rumunská spoločnosť dvadsiateho storočia nemôže 
uniknúť (Micu 2000, 259) – ustavične na rozhraní medzi Východom a Zápa-
dom, minulosťou a súčasnosťou, mestom a vidiekom, tradicionalizmom a mo-
dernosťou –, Petrescu plánuje v roku 1929 usporiadať svoje literárne dielo do 
celku, ktorý by reprezentoval zvyky doby a s nimi súvisiace sociálne problémy 
a analyzoval psychologické konflikty (Gafiţa 1963, 98).

Mnohé romány, hoci od seba nezávislé a v niektorých prípadoch i jedinečné, 
sa navzájom dopĺňajú, nachádzajú svoje miesto v širšom rámci a vychádzajú 
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pod menom Cronica românească a veacului XX (Rumunská kronika dvadsiate-
ho storočia). Táto Cronica, rozdelená do ôsmich odlišných cyklov, mala podľa 
vízie autora ilustrovať myšlienky, činy a ambície ľudí jeho doby, opísať drá-
my a vášne, zachytiť životné pozadie ich existencie. Tento ambiciózny plán 
prechádza, in itinere, sériou transformácií tak kvantitatívnych, ako aj kvali-
tatívnych – ide o romány pripravované, no nikdy neuverejnené, o zväčšenie 
pôvodnej osnovy a o rozšírenie chronologických limitov, v rámci ktorých sa 
odohrávajú činy protagonistov diel.

Románom Carlton sa Petrescu vracia do naliehavej súčasnosti. Zaoberá sa 
udalosťou s množstvom následkov, ktorej bol očitým svedkom (Gafiţa 1963, 
100). Dňa 10. novembra 1940 o 3.39 hod. silné zemetrasenie prekvapí v spánku 
Rumunsko. Toto zemetrasenie má pustošivé následky hlavne v strednom a juž-
nom Moldavsku a vo Valašsku, kde sú celé obývané lokality doslova zrovnané 
so zemou a nespočetné obydlia a budovy vážne poškodené. Viac než tisíc ľudí 
je mŕtvych, z toho niekoľko stoviek v Bukurešti. Obete zemetrasenia v hlav-
nom meste sa pripisujú temer všetky na vrub zrúteniu budovy Carlton, kolosál-
nej dvanásťposchodovej stavby týčiacej sa nad centrom Bukurešti.

Témou posledného románu z cyklu Capitala care ucide (Hlavné mesto, 
ktoré zabíja) je nepredvídateľnosť osudu. Carlton, dlhé rozprávanie splodené 
fantáziou, ale s realistickými postavami, každodennými situáciami a pravdepo-
dobnými udalosťami, nie je román reportáž, ale dielo „psychologické, s hĺbko-
vou analýzou ľudského správania sa tvárou v tvár k nepredvídateľnému osudu“ 
(Vârgolici 1994, III)2. Autor sústredil celé ľudstvo do jednej budovy a počas 
troch dní a troch nocí analyzuje jeho osud: 

Prvý deň zachytáva postavy v rôznych situáciách; počas noci každý sníva  
o naplnení svojich nádejí a túžob; na druhý a tretí deň sa každý snaží o realizáciu 
ideálu svojho života, no posledná noc prináša so sebou zrútenie akejkoľvek ilúzie. 
(Vârgolici 1994, II)

Vychádzajúc zo spravodajských udalostí týkajúcich sa zemetrasenia v roku 
1940 Petrescu vytvára postavy, ktoré dávajú deju románu tvar, určujú chrono-
logický rámec príbehu v presne definovaných termínoch, a zabezpečuje, aby 
progresívne približovanie sa zemetrasenia udávalo tempo vývoja príbehu až po 
katastrofu. Kritik Perpessicius je pevne presvedčený o výraznej jedinečnosti 
tohto románu v rámci celkovej Petrescovej tvorby, neváha ho definovať ako 
„jedno z najvydarenejších diel Cezara Petresca“ (Perpessicius 1945, 10–11)  
a vyhlasuje:

2 Všetky citáty použité v tomto článku boli preložené autorom tohto príspevku.
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Jedna vec je istá: námet románu Carlton bol o to zložitejší, že všetko bolo od začiat-
ku vopred známe, ale napriek tomu sa autorovi podarilo udržať plameň tajomstva 
rozsvietený počas celej dĺžky tohto svojho obsahovo najbohatšieho románu. (...) 
Carlton je o posadnutosti katastrofou, ktorú čitateľ pozná od začiatku každého sna 
a každej túžby, o tom, čo sužuje obyvateľov tohto kolektívneho mauzólea, no autor 
ju musí zamaskovať, aby ju znecitlivel a zahladil tak, aby nič nekalilo nenarušenú 
hru ilúzie. (Perpessicius 1945, 10–11)

Román je komponovaný ako paralelná štruktúra: udalosti sa odohrávajú  
v desiatich rôznych apartmánoch, každé obydlie je samostatný príbeh a postavy 
sú nezávislé. Dej sa takto rozvíja na rôznych úrovniach a udalosti v jednotli-
vých príbytkoch sú zobrazené bez presného poradia. Tento „zmätok“ je však 
len zdanlivý, pretože „román je postavený na (...) symetriách osudov, situácií, 
slov“ (Gafiţa 1963, 249). Toto dielo je založené na spoločnej téme pre všet-
ky postavy, na osude, ktorý Petrescu vidí ako nevyhnutný poriadok, ktorému 
podlieha každá ľudská bytosť. Táto nadradená a neľudská sila nie je ani slepá, 
ani náhodná, ale je racionálna, hoci jednotlivci si ju ani neuvedomujú. Tvárou  
v tvár fatálnemu osudu je človek sám a paradoxne je o to viac sám, o čo je väč-
šia mestská aglomerácia, v ktorej žije, a preto autor hovorí o „tragickom pekle 
osamelosti, na ktoré je jednotlivec odsúdený“ (Petrescu 1994, 11).

Na úvodných stránkach, ktoré predstavujú prvý deň a utvárajú rámec celého 
románu, tajomná postava uvádza:

Stretávajú sa, zdvorilo si dávajú prednosť na chodbách, príležitostne sa usmievajú, 
žijú v tom istom kolumbáriu ľudských výklenkov, oddelených iba tenkou stenou, 
tenkým stropom, iným číslom bytu na dverách; no navzájom sa ignorujú, ako keby 
boli vo väčšej vzdialenosti od seba než od múmie nejakého egyptského kráľa XIII. 
dynastie, po tisícročia uloženej a uzavretej v sarkofágu, v nejakom výklenku akejsi 
pyramídy. Sú osamelejší než termity, ktoré nemajú žiaden hlas, abecedu, zákony, 
prejavy, psychológiu, ale majú presný inštinkt, solidárny, termití, v ich termitích 
stavbách. (...) Nepoznajú sa navzájom od výklenku k výklenku a nepoznajú jeden 
druhého ani v rámci párov v tom istom výklenku, a čo je najhoršie, nepoznajú ani 
seba samých. Nevedia, čo leží hlboko v ich srdciach. Nevedia, akí sú v skutočnos-
ti. Majú o sebe pokrytecký a klamlivý názor. Nikto nevie nič o nikom a tobôž nie  
o sebe samom. (Petrescu 1994, 11–12)

A ukončuje to rezolútnym vyhlásením:
V každom ľudskom výklenku (...) je už uzavreté mŕtve telo človeka, ktorý by bol 
mohol byť, ktorý by bol chcel byť, no ktorý nikdy nebude. (Petrescu 1994, 12)
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Táto úvodná časť zohráva dôležitú a podstatnú úlohu, pretože ustanovuje 
obsah a myšlienky, ktoré sa tiahnu celým románom. Konceptuálna štruktúra 
je ukážka toho, nad čím sa vždy zamýšľal Cezar Petrescu: nepriaznivý osud, 
nemohúcnosť človeka dať zmysel svojej existencii a byť šťastný, neschopnosť 
komunikovať, osamelosť. V Bukurešti, dusiacej sa jesennou hmlou, sa v noci 
objavujú dve ľudské postavy, starší mních a mladý muž: „Prichádzali z diaľky 
(...) a bezcieľne putovali (...) Vehementne diskutovali o večných a prázdnych 
problémoch.“ (Petrescu 1994, 9)

Budova je opísaná v jej obludných a tajomných podobách: „Budova sa tý-
čila biela, vertikálna, obrovitá. (...) Hrôzostrašná špica ľadovej kryhy, odtrhnu-
tá od polárneho ľadového poľa, plávajúca pozdĺž hmlistých brehov severu.“ 
(Petrescu 1994, 9)

Celkovo pochmúrna atmosféra a dramatické kontrasty sú predzvesťou na-
stávajúcej katastrofy:

Mesačné svetlo, chladné, mátožné, vrhalo meč plameňov a ľadu na žltasté a ne-
blahé mraky, zavesené len nad bielou budovou, vertikálnou, obrovitou, teraz o to 
viac pochmúrnou v nevedomom spánkom, v noci, v hmle. V nevedomom spánku, 
hoci na nárožnom štíte priečelia, vysokom a nevľúdnom, sa niesol osudový epigraf  
s rozsudkom takým blízkym:

(Petrescu 1994, 14)

Ako sme poukázali, román sa chronologicky rozvíja na rôznych úrovniach, 
s vykreslením životných príbehov hrdinov počas troch dní, ktoré predchádzali 
zemetraseniu. V bohatej literárnej tvorbe Cezara Petresca sme sa nikdy pred-
tým nestretli s takou reťazou situácií a podobnou spletitosťou okolností. V za-
motanej scenérii je zahrnutých mnoho aspektov ľudskej existencie: osamelosť, 
zrady, úskoky, podvody, obavy, paranoje. Ich zobrazenie je široké, počet po-
stáv takisto, stvárnené sú vzťahy každého druhu a všadeprítomná afektovanosť  
a vyumelkovanosť meštianstva, ktoré žije v hojnosti, no nevie prekonať vlastné 
frustrácie, čím sa izoluje stále viac a viac. Možno pozorovať, ako v literárnej 
tvorbe Cezara Petresca cítiť vplyv jeho intenzívneho novinárskeho a publicis-
tického pôsobenia:

V štruktúre jeho literárnej tvorby možno rozpoznať novinársky štýl. To prináša do 
spisovateľovej tvorby viacero kladných aspektov: priamu spojitosť so súčasnosťou, 
úprimné zapojenie sa do debát o problémoch doby, hojnosť udalostí a ľudských 
údelov, živý, plynulý, často polemický štýl románu fejtónu. Tá istá novinárska tech-
nika, ktorá pre spôsob, akým ju praktizovali v medzivojnovom období, mala aj veľa 
nedostatkov: skĺznutie do senzačnosti a kazuistiky, obmedzenie sa na povrchný vý-
klad problémov, časté odbočovanie a rozvláčnosť štýlu. (Gafiţa 1963, 103–104)

http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=novin%25C3%25A1rsky
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=%25C5%25A1t%25C3%25BDl
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=%25C5%25BEiv%25C3%25BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=%25C5%25A1t%25C3%25BDl
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Niet pochýb o tom, že dielo bolo ovplyvnené autorovým naturelom spiso-
vateľa spravodajcu, predovšetkým však jeho tendenciou opísať život tak, ako 
ho v skutočnosti poznáme z každodenného života, vyhýbajúc sa polemickému 
prekrúcaniu či vyhľadávaniu nezvyčajného, a uspokojiť sa s menej dôležitými 
aspektmi ľudského života v prostredí určitej sociálnej vrstvy, bukureštského 
meštianstva v medzivojnovom období. V porovnaní s ostatnými dielami Ce-
zara Petresca, vrátane tých, ktoré patria do rovnakého cyklu, sa však v  tomto 
diele nachádzajú i prvky jedinečnosti. V Carltone je téma románu odhalená 
hneď na začiatku a autor, aby udržal záujem čitateľa, sa utieka k nezvyčajnému 
spôsobu rozprávania. Tak ako to býva vo filmovom scenári, podáva informácie  
o jednotlivých akciách rozdelené do niekoľkých časových úsekov. Tieto zmeny 
v „zábere“ sa nezakladajú na priestorovom kontraste, ale výlučne na časových 
vzťahoch. Vykreslené príbehy sa totiž odohrávajú v priestoroch budovy, obrov-
ského úľa, v ktorom je frenetický život jeho obyvateľov osudom predurčený 
byť náhle zastavený zemetrasením.

Práve zostrihom jednotlivých scén a prechodom z jedného apartmánu do 
druhého autor vytvoril symetrickosť osudov, situácií a slov medzi rôznymi čas-
ťami románu, o ktorých sme sa už zmienili. V tejto súvislosti by sme chceli 
upozorniť na to, že sa všetky kapitoly prvého dňa začínajú a končia slovom 
viaţă (život), kapitoly druhého dňa sa začínajú posledným slovom predchádza-
júcej kapitoly, zatiaľ čo kapitoly tretieho a posledného dňa sa začínajú a končia 
slovom mâine (zajtra).

Z komplexnej štruktúry rozprávania príbehu, ako aj z jeho štýlu, jasne roz-
poznateľného na základe tendencie opakovať jedno slovo alebo dve slová z viet 
už vyslovených v iných kapitolách, prípadne dokonca krátko predtým, a hro-
madiť strany o okamihoch, o ktorých už písal, je zrejmé, že Cezar Petrescu ne-
bol vždy schopný prekonať svoj naturel a povahu spisovateľa spravodajcu. Je 
veľkým prozaikom a úspešným spisovateľom, ale, ako tvrdí Eugen Lovinescu, 
jeho pozoruhodná schopnosť produkovať a tvoriť je takmer znehodnotená jeho 
rovnako zarážajúcimi nedostatkami, ako je napr. rozvláčna a obšírna kompozí-
cia v plynulom a poetickom slohu, „ale extrémne preťažená ťažkopádnosťou“ 
(Lovinescu 1989, 164–165).

Pokiaľ ide o zúfalstvo citeľné v názore, ktorý má Cezar Petrescu na ľudskú 
existenciu a ktorý vyplýva zo stránok románu Carlton, s prekvapením zistíme, 
že blížiacemu sa zemetraseniu a následnému konečnému zničeniu predchádza 
atmosféra všeobecného svetla a jasnosti v protiklade k pochmúrnosti a neprie-
hľadnosti predošlých dní:

Nechal za sebou bielu, vertikálnu, obrovitú budovu.
Teraz svetlú, precíznu, geometrickú, znova hrdú, s múrmi šľahanými čistým bičo-
vaním vetra, potom, ako bola po mnoho nocí ponorená v hmle, v daždi, v tme.

http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=%25C5%25BEe
http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=op%25C3%25ADsa%25C5%25A5
http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=%25C5%25BEivot
http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=%25C5%25BEivot
http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=%25C5%25BEivot
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Priečelie už nie je zvraštené od nespočetných tmavých očníc. Na väčšine okien nie 
sú okenice ešte zavreté. Jedno po druhom nasledujú široké svetlé premietacie plát-
na, cez ktoré sa prechádzajúc zjavujú a miznú útle ľudské postavy.
Tí, čo sú v budove, nechceli zakryť oblohu a hviezdnatú noc. Niekto sa priblíži, aby 
rozjímal s udivenými očami. Kiežby aj zajtra bola rovnako čistá, jasná, božská… 
Všetci sa prebrali z driemot predošlých nocí.

Román, zrodený ako autorova obžaloba súdobej spoločnosti, je presiaknutý 
myšlienkami, ktorými je Petrescu posadnutý. Je presvedčený, že spoločnosť je 
stroj, ktorého účelom je skaza a zošklivenie jednotlivca, a v zemetrasení vidí 
výsledok deformácie sociálnych štruktúr. Preto treba zemetrasenie vnímať nie-
len ako ničivý čin, ale aj ako spásonosnú udalosť.
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MEMORY UNBOUND.  
TRACING THE DYNAMICS OF MEMORY STUDIES

Inés Casillo 

Lucy Bond, Stef Craps, Pieter Vermeulen (Editores): Memory unbound. Tracing 
the dynamics of Memory Studies. New York: Berghahn Books (2017). ISBN 
978-1-78533-300-2. 293 pag. Inglés. 

El volumen presenta en cuatro capítulos distintos acercamientos a los estudios 
sobre la memoria, que resumen la investigación de una serie de conferencias 
sobre nuevas perspectivas de los estudios de la memoria, que tuvieron lugar en 
Gent, Estocolmo, Londres y Maastricht en los años pasados inmediatos, desde 
el 2012 hasta el 2015 bajo los títulos Memory unbound, Media of Memory y The 
natural history of Memory (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 22).

El libro en general expone la tesis de que la memoria ha dejado de ser lo que 
era para transformarse en un fluido flexible. Anteriormente la memoria estaba 
ligada a determinados lugares y contenida en monumentos, textos, lugares 
geográficos, y solía pertenecer a comunidades sociales, nacionales, familiares, 
ayudándolas a preservar una continuidad histórica (Bond, Craps, Vermeulen 
2017: 1). Por el contrario, en la era de la globalización y de la digitalización la 
memoria no se hereda simplemente y redefine las relaciones entre generaciones.

Los autores conciben la memoria como algo que no permanece sino 
que circula, emigra, viaja. Se trata de un proceso en continua formación. 
Consecuentemente, la atención ha sido puesta en los medios que transmiten la 
memoria, especialmente en los medios digitales, en la producción, preservación 
y transferencia de memorias (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 1).

Algunas cuestiones que interesan en este contexto son, por ejemplo, la 
preservación de determinadas memorias traumáticas, como las del holocausto, 
a través de las generaciones, o la interdisciplinariedad que va ganando el 
concepto de memoria. 

Los autores pretenden responder la necesidad de innovación y entendimiento 
de la dinámica de la memoria en la teoría y en la praxis. El libro se compone de 
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doce artículos bajo cuatro perspectivas, cada una subrayando una característica 
particular de la mobilidad de la memoria, pero inseparable de las otras tres, 
meta expresada claramente en el título del volumen, Memory unbound: 
Transcultural Memory, Transgenerational Memory, Transmedial Memory 
y Transdisciplinary Memory. En el genial estudio introductorio se explica la 
perspectiva histórica de la investigación de cada una de estas dimensiones, 
situando en ella las contribuciones al volumen.

La sección Transcultural Memory ofrece un excelente trabajo de resumen 
de las nuevas tendencias en la investigación de la memoria y de los nombres 
que destacan, desde Halbwachs, Anderson y Assmann hasta los aportes más 
actuales de Nora y Huyssen u otros como Bond y Simpson, por mencionar 
algunos, acentuando lo que ellos denominan el transcultural turn, es decir, 
el cambio del concepto de memoria que ha tenido lugar en los últimos años, 
desde un ámbito nacional y propio de un colectivo, creador y sustentador de 
una identidad, hasta la concepción cada vez más acentuada de la memoria como 
un fluido. A todo esto contribuye la globalización, la movilidad e inmigración 
y la ampliación de los medios de la memoria, que se desliga cada vez más de 
los medios oficiales para dar cabida a la opinión del individuo a través de los 
social media. 

A pesar de las diferencias metodológicas y disciplinarias de estas 
aproximaciones, los exponentes del transcultural turn desarrollan algunos 
principios clave: el primero, la posibilidad de que los discursos conmemorativos 
contribuyan a la fundación de régimenes globales de derechos humanos; el 
segundo, la preferencia de interpretaciones comparativas más que competitivas 
del pasado, y el tercero, la desviación de la atención desde una ubicación estática 
de la memoria en sitios y objetos particulares hacia las dinámicas y tecnologías 
que la contienen y articulan (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 5). 

El capítulo consta de tres contribuciones: Max Silverman compara la película 
Je Veux voir (2008) de los directores libaneses Joana Hadjithomas y Khalil 
Joreige con la novela L´Empreinte de l´angle (1998) de la autora canadiense 
Nancy Houston, como obras que exploran la dimensión transcultural del 
encuentro con el otro. Del estudio se desprende la tesis de que sólo podemos 
ver de una manera diferente por el encuentro con el otro: así se construye 
una nueva visión transformada, que no pertenece a un individuo en particular 
(Bond, Craps, Vermeulen 2017: 41). La puesta en escena de una visión dividida 
e híbrida es central para la despsicologización de la memoria en las dos obras y 
su dispersión en distintos sitios, tiempos e individuos (Bond, Craps, Vermeulen 
2017: 42).

Rosanne Kennedy analiza la recepción del documental de Joshua 
Oppenheimer The act of Killing (2012) bajo el aspecto del imperativo global de 
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la memoria. Kennedy resalta el hecho de que una película sobre el genocidio 
indonesio, tenga como modelo tanto al holocausto como a las películas de 
Hollywood, por lo que se trataría de un ejemplo de memoria cosmopolita, que 
ubica modelos globales en contextos nacionales, en los que permanecen vigentes. 
Tropos, discursos y lenguajes cosmopolitas permiten a una película viajar desde 
contextos extranjeros y eventos poco familiares hacia la transnacionalización. 
En el caso analizado, el cine de Hollywood ayuda a la película a volverse 
inteligible para audiencias extranjeras. (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 47).

Aleida Assmann es la autora del apartado Transnational Memory and the 
Construction of History through Mass Media. Assman ejemplifica a través de 
la serie televisiva alemana Unsere Mütter, unsere Väter y su recepción, cómo 
los medios de comunicación masivos apelan a receptores nacionales, más allá 
y a través de las fronteras nacionales y culturales. La autora explica lo que 
en los estudios culturales se llama el vuelco transnacional, es decir, describir 
nuevas formas de identificación nacional en un mundo caracterizado por 
una población dispersa y desplazada (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 65). La 
investigadora define cuatro significados del término transnacional, palabra 
que ha reemplazado por más precisa en los estudios actuales a otras como 
“postcolonial” o “multicultural”. En primer lugar, “transnacional” puede 
referirse a actores no estatales que inciden en diferentes países, como los TNC´s 
(Transnational Corporation of Global Capital), por ejemplo ITT o General 
Motors. En segundo lugar, se puede aplicar a unidades geopolíticas como la 
Unión Europea, es decir, una reunión de estados que han cedido algo de la propia 
soberanía en favor de intereses políticos y económicos, para beneficiarse a su 
vez, de mutuos apoyos e intercambios, acciones conjuntas y medidas comunes. 
Un tercer e importante significado del término apunta al impacto medial: los 
canales de comunicación y distribución han creado redes de comunicación 
que aportan a individuos de todo el mundo nuevas posibilidades de pensar, 
expresarse y actuar más allá de sus fronteras. Finalmente, el término se refiere 
a individuos y grupos que se mueven voluntaria o forzadamente en el espacio y 
retienen o construyen para sí una conexión diaspórica con sus países de origen 
(Bond, Craps, Vermeulen 2017: 66).

Assman asigna un carácter normativo al término “transcultural” y propone 
un nuevo estudio sobre el pasado, cuestionando el siglo XIX por sus ideales de 
nación cerrada, autónoma y libre, en contraposición con un nuevo imaginario 
colectivo en el que se disuelve la nación (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 67). La 
autora pocede a definir más especificamente el papel que tienen los medios en 
las memorias transnacionales, dado el consenso sobre la imposibilidad de vivir 
al margen de los medios modernos. También dedica un apartado a comentar 
la expresión the connective turn de Andrew Hoskins, como la fusión total de 
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la memoria y medios, en la manera en que estos ordenan, recogen, custodian  
e inventan nuestras memorias (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 70).  

El segundo capítulo se centra en los estudios de la memoria bajo el aspecto 
transgeneracional y explora la dinámica de la transmisión de la memoria  
a través de las generaciones. Esta perspectiva se desarrolló en los años ochenta 
al estudiar cómo experiencias traumáticas eran transmitidas a las generaciones 
posteriores, y versó en gran parte sobre el holocausto judío, aunque puede ser 
aplicada a otras experiencias traumáticas de la historia del mundo. Uno de 
los aportes más interesantes es el de la “postmemoria” de Marianne Hirsch, 
como una clase de memoria particular muy poderosa, precisamente porque su 
conexión al objeto no está mediatizada por el recuerdo sino por la creación, 
por la adopción de la experiencia traumática de otro (Bond, Craps, Vermeulen 
2017: 9). 

Marianne Hirsch y Leo Spitzer apelan en Small acts of repair: The 
Unclaimed Legacy of the Romanian Holocaust a la restauración de la memoria 
de un grupo reducido de personas que fueron deportados a Transnistria durante 
la segunda guerra mundial, lugar que es posteriormente anexado a Rumania, 
cayendo completamente en el olvido. La pregunta de los autores es cómo se 
puede restaurar la memoria de esta minoría y hacerles justicia, cuando todo 
parece jugar en su contra (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 86).

Astrid Erll explica el término Fictions of Generational Memory a través 
de Caryl Phillips´s In the Falling Snow and Black British Writing in Times 
of Mnemonic Transition como un tipo de literatura que encara el problema 
generacional desde ambas vertientes, la sincrónica (identidad generacional) y 
la diacrónica (genealogía). Erll combina los estudios de la memoria con los 
estudios generacionales para obtener instrumentos con los que definir ficciones 
de memoria generacional. El problema expuesto en la novela “de color” (Black 
writing) deja entrever que las diferencias en la sociedad británica ya no están 
dadas por la raza o el género sino por una diferencia generacional. Aunque 
los problemas raciales no hayan desaparecido, la pregunta es qué significa la 
diferencia racial para una generación determinada. Por esto, la autora concluye 
que una gran parte de la ficción inglesa de color contemporánea se inscribe 
en la categoría “memoria generacional”, generational memory (Bond, Craps, 
Vermeulen 2017: 110). 

Anticipando el próximo capítulo, Joyce van de Bildt demuestra en The 
uses of Facebook for Examining Collective memory: The emergence of Nasser 
Facebook Pages in Egypt cómo la gente expresa a través de Facebook sus 
distintas versiones de un pasado común, contraponiéndolas a otras versiones 
oficiales. La particularidad del hecho se acentúa porque en estos foros 
participan generaciones muy jóvenes que no fueron coetaneos a Nasser (Bond, 
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Craps, Vermeulen 2017: 132), pero que se convierten en un vivo ejemplo de 
una memoria transgeneracional. Van de Bildt destaca la nostalgia con la que 
se evoca el pasado, especialmente después de la revolución de enero de 2011 
(Bond, Craps, Vermeulen 2017: 131). Los social media han sido en los últimos 
años una herramienta efectiva para grupos opositores en estados autoritarios: 
Internet ha promovido convocatorias, protestas, etc. que resaltan el poder de 
los social media para la memoria colectiva. Facebook se ha convertido en 
una plataforma conmemorativa que facilita la recolección, almacenamiento y 
distribución de material (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 132). 

En el capítulo sobre memoria transmedial los autores explican que los 
estudios de la memoria son siempre mediáticos. Se cita a Halbwachs quien 
subraya que la memoria es inseparable del canal social y lingüístico que lo 
constituye (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 13). Por su carácter medial, la 
memoria no despeja nunca las dudas sobre su presunta autenticidad. La clave 
de esta percepción supuso una doble focalización en los estudios de la memoria, 
por un lado hacia los procesos de la dinámica de la memoria, y por el otro, 
hacia un escrutinio más cercano de los medios de la memoria, nunca portadores 
neutrales de la historia sino coconstitutivos activos de los significados y de la 
dinámica de la memoria conmemorativa (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 13). 
El recuento de los procesos mnemónicos en los medios es siempre fluido y 
flexible como los medios mismos que contienen la memoria, nunca estables 
sino emergentes. A lo largo de la historia los medios de la memoria han ido 
cambiando y cada uno reclama una manera distinta de abordarlos. Hoy en día 
la cultura medial está marcada por los medios digitales y los social media: los 
medios mismos producen los eventos y no solamente reflexionan sobre ellos. 

El artículo de José van Dijck que se titula precisamente How Facebook Takes 
Charge of your Past analiza como los social media influyen en la manera de 
recordar y en la visión personal, individual y colectiva. Para muchas personas 
su página de Facebook es vital para la construcción de una persona online, 
a la vez pública y privada, mezcla de expresión y promoción propia (Bond, 
Craps, Vermeulen 2017: 151, 158). La autora explica cómo hemos pasado 
de una época de conectividad (conectedness) a una de conección compulsiva 
(connectivity) y cómo esta plataforma, por el uso de algoritmos, ha cambiado su 
cometido de conectar por el de construir y explotar conexiones entre usuarios 
(Bond, Craps, Vermeulen 2017: 155). Este proceder ha variado la forma de 
relacionarse los individuos entre sí: bajo el impulso de estos algoritmos se 
maximizan las conexiones y se suplanta el mero fin de medio de expresión 
social y comunicación personal por el de acumulación de capital social.

Amanda Lagerkvist titula la segunda contribución de este capítulo 
Embodiments of Memory: Toward an Existential Approach to the Culture of 
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Connectivity y pretende con ella llamar la atención sobre la falta de conceptos 
que expresen la relación entre la memoria digital y nuestro cuerpo. Para esto 
introduce cuatro modalidades de corporeización mediática (Bond, Craps, 
Vermeulen 2017: 183): performative body, device body, implied body e 
implicated body. Estas variedades responden a la pregunta de cómo producen 
los medios de la memoria su actividad a través del espectro corpóreo, los medios 
digitales, artefactos digitales y el espacio. Lagerkvist entiende corporeización 
(embodiment) y mediación omnipresente (ubiquitous mediation) como co-
constitutivos y promueve una aproximación existencial corpórea en los estudios 
de la memoria medial. La autora comienza por describir la memoria como a la 
vez mediática (inscrita) y corporeizada (incorporada), es decir unida a lugares 
o infraestructuras que necesitan ser descritas (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 
189). Su aproximación pone la atención en el carácter performativo, emergente 
y procesual de las prácticas de la memoria. El desempeño de la memoria se 
produce a través de la esfera del cuerpo, medios y artefactos físicos. La mezcla 
entre lo físico y lo mediático es en la era digital aún más grande que antes, 
por lo que se evaporan las fronteras entre lo biológico, individual, social y 
público: la memoria se manifiesta en formas híbridas y automatizadas (Bond, 
Craps, Vermeulen 2017: 189). Lagerkvist sugiere un estudio existencial del ser 
humano y de la memoria medial, para refutar una concepción descorporeizada 
de la conciencia, concebida en oposición al cuerpo (Bond, Craps, Vermeulen 
2017: 189).

Por último, bajo el título Metaphorical Memories of the Medieval Crusades 
after 9/11, Brian Johnsrud realza la persistencia de los medios por comparar el 
9/11 con un cruzada, o la resistencia a esa comparación. La estrategia parecería 
ser la de recordar esos ataques a nivel del discurso para poder justificar otros 
(Bond, Craps, Vermeulen: 195). La recurrencia metafórica a la época de las 
cruzadas establece en tiempos de crisis una comparación histórica y emprende 
un diálogo del pasado con el presente. Los términos historia, memoria y 
metáfora son clave para entender los productos culturales de este episodio y 
su recepción, ya que lo que se busca es acomodar el pasado al presente (Bond, 
Craps, Vermeulen 2017: 199). El autor explica también cómo la condena 
académica de estas visiones con respecto a las guerras de Iraq y Afganistan 
ha terminado por marginar esas comparaciones (Bond, Craps, Vermeulen 
2017: 203); en cambio, los medios digitales dan cabida a las voces populares y 
resultan una alternativa a la autoridad histórica.

El último capítulo, Transdisciplinary Memory atiende al hecho de que los 
estudios de la memoria son por su misma naturaleza un ámbito ideal para los 
estudios interdisciplinarios. Sin embargo, algunas voces críticas señalan que 
la transdiciplinariedad nunca se ha desarrollado efectivamente, sino que se ha 
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quedado en una bien intencionada reunión de expertos de distintas disciplinas, 
que sin embargo, cada uno por su parte ha seguido trabajando sin lograr 
incorporar el aporte ajeno a sus estudios concretos. De esta manera se acumula 
un mosaico de visiones, que no tienen interrelación entre sí. 

Frauke Wiegand presenta en The Agency of Memory Objects: Tracing 
Memories of Soweto at Regina Mundi Church los actos transculturales y 
transmediales de la memoria en la exposición fotográfica sobre el apartheit y 
postapartheit de una pequeña iglesia en Soweto, glosadas por las inscripciones 
de todos sus visitantes, que a su vez se convierten en un motivo de fotografía 
para los próximos espectadores (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 225). Dos 
aspectos de este montaje de la memoria destacan en esta pequeña exposición: 
en primer lugar la movilidad y la transformación de la exposición fotográfica 
por parte de los visitantes, y en segundo lugar, las historias que cuentan las 
escrituras de la pared (Bond, Craps, Vermeulen 2017: 225). El autor sostiene que 
la huella de objetos e imágenes pueden servir como mediadores de memoria y 
llama la atención sobre los distintos ciclos de vida de los objetos de la memoria 
y sus diferentes mediaciones. Interacciones de esta clase transforman toda la 
exposición en una red que une a personas e ideas.

Bajo el título Cutural Memory Studies in the Epoch of Anthropocene 
Richard Crownshow subraya la unión entre la producción de petróleo y sus 
consecuentes recuerdos u olvidos culturales. El autor explica cómo en la era 
de la influencia del hombre sobre el ambiente y la consecuente negatividad 
de la misma, la ficción tiende a desarrollar una memoria ecológica. De esta 
manera, demuestra cómo la petroficción postcolonial ha dado cabida a una 
serie de preocupaciones ecológicas concernientes a la producción de petróleo. 
Crownshow expresa su preocupación por abordar este problema de una manera 
interdisciplinaria global para poder hacerle frente de una manera eficaz (Bond, 
Craps, Vermeulen 2017: 243) . 

Por último, Jessica K. Young estudia en ”Filled with words”: Modeling the 
September 11 Digital Archive and the Utility of digital Methods in the Study of 
Memory las posibilidades y responsabilidades que plantean los medios digitales 
para la recolección, preservación y diseminación de memorias colectivas. La 
autora se centra en la recepción y producción mediática del 11 de septiembre 
y se plantea qué posibilidades pueden aportar las herramientas emergentes 
de los estudios interdisciplinarios de humanidades digitales para el estudio 
de un corpus abundante de testimonios recogidos en archivos generados 
por los usuarios, así como la contribución de estas herramientas al análisis 
metodológico de un trauma de la cultura de la memoria. Propone usar un modelo 
transdiciplinar, LDA, que provee una metodología capaz de identificar y reunir 
conceptos y así adoptar una visión crítica con respecto a la interpretación de los 
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medios tradicionales y los digitales y su servicio a las necesidades colectivas  
o individuales en una escala y registro temporal no asequible a los estudios de 
la memoria mediales en el pasado. 

Queda decir que este volumen constituye un resumen académico 
imprescindible para aquellos investigadores que se dedican a los estudios de 
la memoria. 

Mag. Dr. Ines Casillo 
Universität Wien, Zentrum für 
Translationswissenschaften.
Ines.casillo@univie.ac.at
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DE UNA A CUATRO LENGUAS.  
INTERCOMPRENSIÓN ROMÁNICA:  

DEL ESPAÑOL AL PORTUGUÉS, AL ITALIANO Y  
AL FRANCÉS

Beatriz Gómez-Pablos

Jack Schmidely (coord.), Manuel Alvar Ezquerra, Carmen Hernández González 
(2016): De una a cuatro lenguas. Intercomprensión románica: del español al 
portugués, al italiano y al francés, Madrid: Arco Libros, 310 pp. ISBN 978-84-
7635-473-5.

La obra de estos tres autores se dirige a personas que tienen el español como 
lengua materna y a todos aquellos que lo han aprendido como segunda lengua. El 
libro tiene como objetivo conseguir que comprendan, tanto en la expresión oral 
como en la escrita, el portugués, el italiano y el francés a un nivel básico. No se 
trata, pues, de hablar o escribir esas lenguas románicas, sino de comprenderlas. 
Con este fin presenta de forma comparativa las diferencias y semejanzas 
existentes entre ellas. Aunque se trate de idiomas nacidos del latín, el lector 
de este volumen no precisa poseer conocimientos de dicha lengua. Los autores 
apenas han recurrido algunas veces a ella para explicar algunos fenómenos sobre 
todo referentes al léxico; por ejemplo, ha sido inevitable en el capítulo sobre 
Historia de las palabras al hablar del patrimonio hereditario y en el Anexo 1. Del 
mismo modo se ha evitado también emplear excesiva terminología lingüística 
y, en el caso de hacerlo, siempre se ha tratado de explicar el significado de los 
conceptos e incluso de ofrecer sinónimos de algunos términos a los que quizás 
el lector pueda estar más habituado (por ejemplo las diferentes denominaciones 
de los tiempos verbales en Portugal y Brasil, véase p. 195), lo cual facilita la 
comprensión y supone un considerable esfuerzo por parte de los redactores.

La obra cuenta ya con sus respectivas versiones en francés (primera versión), 
portugués e italiano, donde cada lengua se compara con las restantes; es decir, 
cambia la perspectiva y el idioma, pero el contenido sigue la misma estructura. 
El coordinador del proyecto, Schmitt Jensen, ya fallecido, cuenta en el Prefacio 
que la idea surgió en la Universidad de Aarhus (Dinamarca) con un curso piloto 
y afirma con optimismo que “en realidad un trimestre es suficiente para llegar  
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a leer textos escritos más bien simples y, siguiendo el aprendizaje, poder acceder 
a la comprensión del periódico, de textos literarios y de la lengua hablada” 
(p. 16). Jensen sostiene incluso que la intercomprensión románica podría 
constituir por sí misma una disciplina y los autores de este volumen consideran 
que el método propuesto “conduce a una verdadera renovación pedagógica. La 
comparación de las lenguas revela su funcionamiento, descubre una parte de 
su historia y nos hace ver la forma en que los hombres aprehenden el mundo  
a través de ellas (p. 24).

De una a cuatro lenguas se compone de diecisiete capítulos y dos anexos 
(1. Algunas comparaciones prácticas sobre el léxico de las cuatro lenguas,  
2. Los verbos irregulares). El libro consta de tres bloques temáticos: ortografía 
y fonética, léxico y morfosintaxis. Como resulta imposible comentar todos los 
capítulos en tan breve espacio, nos limitaremos a algunos aspectos. En general, 
los autores subrayan con frecuencia el parecido del español con el portugués 
e italiano y que el francés muestra diferencias a todos los niveles. Así leemos: 
“podemos afirmar que en el ámbito del léxico, el español y el portugués son muy 
semejantes, y que el francés, aunque se aleja considerablemente de las otras 
tres lenguas, guarda cierta relación con el italiano” (p. 59); o también: “frente 
a lo que sucede en español, portugués e italiano, el francés contemporáneo se 
distingue por la escasez de formas derivadas con diminutivos o aumentativos” 
(p. 106), pues da preferencia a los prefijos; al hablar de la apócope en los 
adjetivos se indica que es nuevamente compartida por el español, portugués 
e italiano, pero que en francés se desconoce (p. 122) y que la presencia de 
–ísimo en la lengua gálica se produce en poquísimos casos, mientras que en 
las otras tres es muy frecuente (p. 124); que el francés presenta un sistema 
mucho más reducido en lo que se refiere a los adjetivos demostrativos (p. 
162); que a diferencia con las otras lenguas todos los cuantitativos del francés 
son invariables y exigen la preposición de (p. 186), etc. A raíz de esto, puede 
concluirse que la intercomprensión se produce más fácilmente entre el español, 
portugués e italiano. Por otro lado, como es lógico, los autores también destacan 
coincidencias en otros fenómenos lingüísticos entre dos lenguas románicas. Por 
ejemplo, el español y el francés comparten la ausencia de artículo delante de 
adjetivos posesivos (p. 155), mientras que el portugués y el español presentan 
mayor similitud en los indefinidos (p. 175-177), etc. En otros casos, se destacan 
las particularidades de una sola lengua: el español muestra más distinciones 
de género en los pronombres personales de sujeto (p. 137), mientras que el 
portugués muestra mayor complejidad en la colocación de los pronombres 
clíticos (p. 143). Precisamente al insistir en las divergencias más notables de 
la caracterización y del funcionamiento de las formas y mostrar a su vez las 
semejanzas, el lector va adquiriendo esa nueva habilidad de la intercomprensión.
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La obra no entra en cuestiones de variedades geográficas, lo cual no 
significa que en algunas ocasiones los autores consideren interesante llamar 
la atención sobre algún aspecto concreto. Así se menciona, por ejemplo, la 
desaparición del vosotros en América y el empleo del vos en los estados del 
Río de la Plata y Centroamérica (p. 147), las diversas formas de tratamiento 
del interlocutor en Portugal y Brasil (p. 147-148), las formas demostrativas 
locativas en la Toscana y el resto de Italia (p. 156), las diferencias entre Francia, 
Bélgica y Suiza en algunos numerales cardinales (p. 189). Se trata siempre 
de indicaciones puntuales, de dar una simple pincelada más que de entrar en 
extensas descripciones dialectales. 

Los temas en los que se esperaba una mayor dificultad han sido tratados con 
maestría. Véase el capítulo dedicado a los verbos y el capítulo dedicado de las 
preposiciones, donde los autores decidieron escoger las más frecuentes y las que 
presentan mayor dificultad. Quizás el futuro imperfecto de subjuntivo podría haber 
sido omitido en español, pues apenas se utiliza y la mayoría de las gramáticas dan 
noticia sobre su desaparición. Sorprende un poco encontrar este tiempo verbal en 
la obra; pero teniendo en cuenta las dimensiones del libro, no resulta relevante.

De una a cuatro lenguas contiene tablas y cuadros donde las diferencias 
entre las lenguas se presentan en columnas paralelas. Los autores presentan 
siempre abundantes ejemplos, que facilitan la comprensión. La exposición es 
sistemática y clara, con una estructura bien elaborada. Los temas y los aspectos 
más notables han sido seleccionados con cuidadoso esmero, lo cual presupone 
a su vez un profundo conocimiento de las lenguas románicas y una gran 
capacidad de síntesis. Esta tarea hubiera sido imposible sin la colaboración 
del grupo de especialistas que la ha llevado a cabo. También sobresale la 
preocupación didáctica de la obra, reflejada entre otras cosas en el acertado uso 
de las negritas y las cursivas, detalle gráfico que hace que la lectura y búsqueda 
de información resulte más cómodas. 

De una a cuatro lenguas. Intercomprensión románica: del español al 
portugués, al italiano y al francés acomete verdaderamente un gran desafío 
y el resultado es admirable. Esta segunda edición actualizada merece el 
agradecimiento de todos aquellos que se interesan por la gramática comparativa 
de las lenguas románicas.

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.
Katedra románskych jazykov a literatúr
Univerzita Komenského
Šoltésovej 4 
811 08 Bratislava
ESLOVAQUIA
gomezpablos@fedu.uniba.sk
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LA INNOVACIÓN LÉXICA EN  
EL ESPAÑOL ACTUAL

Beatriz Gómez-Pablos

Manuel Casado Velarde. 2017. La innovación léxica en el español actual, 
Madrid: Editorial Síntesis. 978-84-9077-151-8

Manuel Casado nos presenta una edición actualizada y aumentada de su 
libro, fruto a la vez de numerosos trabajos que el académico correspondienteha 
dedicado al estudio del léxico español. El libro se compone de trece capítulos 
y un anexo. En el primero de ellos, de carácter introductorio, describe 
las características del lenguaje humano: semanticidad (aquí se explican 
los conceptos designación, significado y sentido), alteridad, creatividad, 
historicidad y materialidad; siendo las dos últimas secundarias y derivadas 
de las primeras. A continuación distingue el significado léxico del gramatical 
y explica brevemente la diferencia. Por último menciona las disciplinas 
que se ocupan del léxico (lexicología o morfología léxica, semántica léxica  
o lexemática, lexicología diacrónica, lexicografía) y sus respectivos objetivos.

El segundo capítulo se ocupa de la neología y los neologismos, pero para 
ello Casado se detiene antes a explicar qué se entiende por léxico heredado, 
multiplicado y adquirido y plantea ahí algunas cuestiones importantes: ¿Existe 
algún criterio objetivo para etiquetar a una palabra como neologismo? ¿En 
qué momento deja un neologismo de ser tal? ¿Es decisiva su recogida en el 
diccionario? ¿Pueden los diccionarios recoger el léxico completo de una 
lengua, teniendo en cuenta precisamente la innovación continua que sufre? (cfr. 
p. 22). El autor tratará de contestar, en la medida de lo posible, a algunas que 
estas preguntas, pero lógicamente no dará una respuesta definitiva, pues existen 
diversas opiniones y argumentaciones al respecto. Casado habla aquí de la 
motivación del neologismo y distingue tres tipos: el denominativo, el estilístico 
y el ideológico. En este mismo capítulo propone también una clasificación 
de los procedimientos neológicos. En un primer grupo están los que operan 
sobre unidades de los sistemas lingüísticos: neologismos morfológicos  
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o morfosintácticos, neologismos semánticos (autóctonos y alógenos), calcos, 
neologismos sintáctico-semánticos, neologismos léxicos por préstamos de 
otra lengua, creaciones fonosimbólicas y creaciones ex nihilo, además de otras 
como marcas comerciales y epónimos. En un segundo grupo están los que 
operan sobre unidades del discurso. Las explicaciones de estos conceptos van 
acompañadas por gran cantidad de ejemplos.

El capítulo tercero ofrece una visión general y esquemática sobre los conceptos 
fundamentales de la formación de palabras: morfemas léxicos, morfemas 
gramaticales flexivos y derivativos (prefijos, interfijos, sufijos), familia léxica, 
raíces y sus respectivos alomorfos, raíces y bases léxicas grecolatinas, afijos y 
sus alomorfos. El cuarto capítulo se detiene en la derivación y el quinto en la 
composición y parasíntesis. Casado distingue entre derivación homogénea y 
heterogénea y apunta que la segunda lleva consigo un cambio en la categoría 
gramatical de la palabra primitiva. El procedimiento de sufijación es el más 
productivo en la formación de palabras, de ahí que desgrane las diversas 
posibilidades y clasifique los sufijos según la categoría gramatical y según el 
significado que aportan a la base. En este contexto también merecen atención 
la sufijación apreciativa (sufijos diminutivos, aumentativos y despectivos), 
la derivación impropia y la derivación regresiva. Según el académico, esta 
última plantea múltiples dificultades. En el siguiente apartado, Casado se 
dedica a los prefijos y su clasificación según diversos criterios. También entre 
los prefijos encontramos algunos con valor apreciativo. En el quinto capítulo, 
como adelantamos, se definen la composición y la parasíntesis. Casado se 
esmera por traer a colación diferentes términos equivalentes empleados por los 
diversos lingüistas. Así por ejemplo al hablar de los compuestos léxicos aclara 
que también se denominan compuestos propios, univerbales u ortográficos, y 
procura siempre citar los sinónimos. Con la precisión de un relojero, desglosa 
los compuestos léxicos, los compuestos sintagmáticos y la composición 
neoclásica y asimilada. Respecto a la parasíntesis, Casado cita tres maneras 
diferentes de entender este concepto, según las teorías de los lingüistas, sin 
decantarse por ninguna de ellas. 

El sexto capítulo analiza los acortamientos léxicos; por lo general, 
pertenecientes a una variedad lingüística informal, aunque algunas voces han 
pasado a la lengua estándar. También se ocupa de la formación de las siglas y su 
diferencia con las abreviaturas, la derivación a partir de las siglas y su escritura 
(ausencia de puntos y tildes, mayúsculas, etc.). Igualmente este capítulo trata 
sobre la acronimia, sus características y los diferentes tipos (desde el punto de 
vista formal y desde el punto de vista funcional).

Como indica Manuel Casado, el tema de las creaciones léxicas delocutivas 
y decitativas “ha recibido escasa atención” (p. 75) y, por eso, dedica varias 
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páginas a este recurso de innovación léxica. Para ello trae a colación algunas 
unidades léxicas y su definición en el DRAE y el DEA y anota: “en estos 
sustantivos se observa, de manera más o menos palmaria, que son resultado 
de una transcategorización de piezas lingüísticas o locuciones con las que 
se ejecuta(ba)n diversos actos de habla en particulares empleos discursivos” 
(p. 78). Es decir, han pasado a ser locuciones, interjecciones, construcciones 
sintácticas, etc.; a ser nuevos lexemas de la lengua con significado y flexión 
propios. Nuestro lingüista propone también una clasificación de dichas unidades 
léxicas. 

El octavo capítulo se ocupa del neologismo semántico. El lexema amplía 
o modifica su contenido significativo; en algunos de estos casos la innovación 
puede ser autóctona o nativa y en otros alógena o por influjo de otra lengua. En 
el primer caso, viene causada por un uso metafórico, metonímico, eufemístico, 
irónico o porque se emplea una sinécdoque. Acertadamente comenta Casado que 
otras veces se producen por un mal empleo del léxico: “La falta de formación 
lingüística en personas con relevancia pública (políticos, empresarios, 
comunicadores) es la principal causante de estos cambios semánticos”  
(p. 98). En el caso del neologismo semántico alógeno (o préstamo semántico) 
se distinguen dos tipos: el análogo (o falso amigo) y el homólogo. Aunque el 
académico evita abusar al exponer la terminología empleada por los distintos 
lingüistas, cita en este contexto los conceptos de Capuz (2015) y de quienes 
también se han ocupado extensamente de estos temas.

A pesar de que el tema ha aparecido ya en algunos capítulos, si bien de 
forma sucinta, Casado considera importante dedicar un capítulo entero a los 
eufemismos y al lenguaje políticamente correcto. Después de algunas precisiones 
conceptuales, reproduce la clasificación de los eufemismos de Lázaro Carreter 
(1962) y la de Casas (1986), esta última con algunas variaciones y ejemplos 
de varia procedencia. Subraya Casado que los sustitutos eufemísticos tienen 
una vida efímera, suelen ser desplazados por otros y pertenecen al habla. 
Además, afirma que “comporta, por parte del oyente, un esfuerzo adicional de 
descodificación e interpretación” (p. 111). El autor menciona algunas esferas 
más proclives a los usos eufemísticos y termina con unos breves comentarios 
sobre la relación entre lenguaje políticamente correcto y manipulación. 

En el décimo capítulo define el concepto de calco y presenta abundantes 
ejemplos del inglés. Igualmente define el neologismo sintáctico por elipsis y cita 
también múltiples ejemplos, algunos de ellos extraídos de la Nueva Gramática 
de la Lengua Española (2009) de la RAE, que agrupa las sustantivaciones en 
diversos apartados. 

A continuación, Casado examina el neologismo léxico por préstamo  
o préstamo léxico (que importa no confundir con el préstamo histórico). Se 
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trata de aquellas palabras que pasan de una lengua a otra sin traducirse, tanto si 
conservan su forma original como si hay adaptación fónica y/o gráfica. El autor 
distingue tres grupos: los préstamos (otros se refieren a ellos como préstamos 
impuros o adaptados), los extranjerismos (para otros préstamos puros o no 
adaptados) y los peregrinismos o xenismos, palabras ocasionales vinculadas  
a culturas o civilizaciones ajenas al ámbito hispánico. Interesante en este capítulo 
resultan los apartados “falsos préstamos” y “préstamo interno”, aunque en el 
segundo caso con frecuencia se trate de una adaptación situacional del hablante 
que busca ser entendido.

Los dos últimos capítulos se apartan un poco de la teoría para entrar en 
cuestiones de carácter práctico. El primero, “La innovación léxica en el 
Diccionario académico”, explora las nuevas palabras de la última edición del 
DRAE (2014) y las divide en nueve secciones (informática y nuevas tecnologías; 
alimentación; medicina, fobias y adicciones; deportes; entretenimiento; 
ideologías; estética, moda, indumentaria, formas de vida; economía y empresa; 
otros). Casado estudia además los artículos enmendados y las palabras y 
acepciones en lista de espera. En el último punto diserta sobre la búsqueda 
de un criterio lexicográfico académico que decida la inclusión o no de los 
neologismos en el Diccionario oficial. Se trata de unas simples pinceladas que 
nos dejan con ganas de leer más.

El último capítulo analiza un corpus de 121 columnas periodísticas (60.500 
palabras aproximadamente) escritas por Ignacio Camacho y publicadas entre 
septiembre y diciembre de 2014. En este capítulo se constata la vigencia de los 
procedimientos tradicionales de creación léxica y se detallan los recursos que 
resultan productivos en este género y que son propios de dicho columnista.

La obra de Manuel Casado se cierra con un “Anexo de los nombres propios 
y marcas registradas que han pasado a nombres comunes”. La nómina, como el 
autor explica, no pretende ser exhaustiva y ha sido extraída del DRAE. 

La innovación léxica en el español actual presenta de forma sistemática y 
clara, o mejor dicho transparente, un tema que se aborda con detalle y riqueza 
de ejemplos. Sin duda se trata de un libro de consulta obligatoria para todos 
aquellos que deseen introducirse en el tema de la neología. 

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.
Katedra románskych jazykov a literatúr
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PRÍTOMNOSŤ AMERIKANIZMOV  
A NOVÉHO SVETA V DIELE  

AMÉRICA EN EL DICCIONARIO DE AUTORIDADES  
(1726-1739)

Nina Mocková

GÓMEZ-PABLOS, Beatriz: América en el Diccionario de Autoridades (1726-
1739). Nümbrecht: Kirsch Verlag, 2018. ISBN 978-3-943906-30-1. 450 págs.

Monografické dielo autorky Beatriz Gómez-Pablos Calvo s názvom 
América en el Diccionario de Autoridades 1726-1739, čiže Slovník autorít, je 
rozsiahla historiografická a lexikografická práca, v ktorej sa autorka zamerala 
na preskúmanie prítomnosti amerikanizmov v súvislosti s Novým svetom  
a Španielskom (v najširšom zmysle slova) z viacerých hľadísk, t. j. nielen 
z lexikálneho hľadiska, v Slovníku autorít – Diccionario de Autoridades  
– zostavenom Španielskou kráľovskou akadémiou (Real Academia Española) 
v rokoch 1726 – 1739.

Hľadiská, z ktorých Gómez-Pablos skúmala prítomnosť amerického sveta 
v danom slovníku, zodpovedajú zároveň názvom štyroch nosných kapitol, 
z ktorých práca pozostáva:
1.  kapitola: Akademici a Amerika v Slovníku autorít,
2.  kapitola: Autori a Amerika v Slovníku autorít,
3.  kapitola: Diela autorov a Amerika v Slovníku autorít,
4.  kapitola: Slová a Amerika v Slovníku autorít.

V prvej kapitole sa pod pojmom akademici rozumejú členovia vtedy 
novozaloženej Španielskej kráľovskej akadémie (Madrid 1713), ktorí boli 
súčasne aj tvorcovia Slovníka autorít. Gómez-Pablos opisuje ich vzťahy 
s vtedajším Novým svetom. V tomto bode je nutné poukázať na to, že spomínaní 
akademici v Amerike nikdy neboli, nepatrili ani medzi najvýznamnejších autorov 
svojej doby, avšak je pre nás dôležité, že ich spisy týkajúce sa najrôznejších 
vedných disciplín svedčia o skutočne živom záujme akademikov o všetky 
aspekty súvisiace s Novým svetom. Podľa autorky mohol práve tento fakt 
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zohrávať významnú úlohu pri rozhodovaní sa o tom, ktorých autorov, ktoré 
diela či slová zaradiť alebo, naopak, nezaradiť do uvedeného slovníka. 
Pripomeňme, že 18. storočie, keď bol zostavený Slovník autorít, bolo storočím 
priemyselnej revolúcie, čím sa naštartoval ekonomický rozvoj v celej Európe 
a výskumy vo viacerých vedných odboroch zažívajú progres. Prúd filozoficko-
-kultúrneho myslenia v 18. storočí – známy tiež pod názvom osvietenstvo – je 
charakteristický svojím osvietenským prístupom k vzdelávaniu. Preto v tomto 
období vznikli niekoľké vedecké, kultúrne a akademické inštitúcie, ako boli 
univerzity, knižnice a pod., medzi nimi aj spomínaná Kráľovská akadémia. Hoci 
v 18. storočí boli v Španielsku dobre známe diela mexickej spisovateľky Juany 
Inéz de la Cruz, Gómez-Pablos si vo svojom výskume všimla, že ju vtedajší 
akademici nezaradili medzi autorov uvedeného slovníka, a teda nezaradili 
sem ani jej diela. Autorka však dokumentuje dve citácie z diel spomenutej 
spisovateľky. V neposlednom rade sa autorka zaoberá aj životom Peruánca 
Diega de Villegas y Quevedo Saavedru ako jediného amerického zástupcu  
v Slovníku autorít a jeho prínosom pre toto dielo.

V druhej kapitole predstavuje Gómez-Pablos autorov uvádzaných 
v Slovníku autorít a ich diela, z ktorých boli amerikanizmy zostavovateľmi 
slovníka vyexcerpované. Autorka tu rozlišuje medzi tromi kategóriami autorov 
vzhľadom na ich vzťah s témou Ameriky: prvú skupinu tvoria autori, ktorí 
pochádzali z Ameriky (spolu 7); do druhej skupiny radí španielskych autorov, 
ktorí sa do Ameriky vysťahovali (spolu 9); a napokon tretiu skupinu tvoria 
španielski autori, ktorí v Amerike strávili nejaký čas, no vrátili sa späť do vlasti 
(spolu 11). Rozoberá biografie a diela uvedených autorov a dáva ich do súvisu 
s ich významom pre poznanie Nového sveta. Následne uvádza počet citácií z ich 
diel prislúchajúcich každému autorovi. V tejto fáze výskumu Gómez-Pablos 
preverovala výskyt amerikanizmov aj konfrontáciou 1. vydania 6 zväzkov 
Slovníka autorít (1726 – 1739) s jeho 2. vydaním z roku 1770 (publikovaný bol 
iba 1 zväzok). Takýmto minucióznym kontrastným skúmaním autorka odhalila 
napríklad fakt, že autor Juan de Torquemada v 1. vydaní uvedeného slovníka 
nemá žiadnu citáciu amerikanizmov, avšak v jeho 2. vydaní sa už takáto citácia 
vyskytuje.

V tretej kapitole autorka práce vysvetľuje použitú metodológiu. Okrem 
toho rozčleňuje amerikanizmy dokumentované v pôvodnom Slovníku autorít 
podľa typov textov, z ktorých pochádzajú, ide o historiografické texty, poéziu, 
prírodovedecké texty, texty s loveckou tematikou, prerozprávané príbehy atď. 
V tejto súvislosti poukazuje na to, že hoci druhová a žánrová rozmanitosť textov 
bola široká, možno konštatovať preferenciu hlavne historiografických diel. 
Gómez-Pablos v tejto kapitole tiež vysvetľuje pojem lexikálny amerikanizmus 
a charakterizuje dve fázy vzniku amerikanizmov. Podľa autorkiných štúdií 
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v prvej fáze vzniku amerikanizmov Španieli pomenúvali objekty americkej 
reality španielskymi slovami, pričom sa často vyskytovala syntagma typu meno 
+ de Indias, kde prívlastok de Indias slúžil na odlíšenie významu od pôvodného 
španielskeho slova. Iný spôsob pomenúvania predmetov americkej reality bolo 
preberanie slov priamo z domorodých jazykov tamojšieho obyvateľstva. Tieto 
slová sa cez španielčinu (ktorá ich prijala za „svoje“) dostali spolu s predmetmi, 
ktoré pomenúvali, postupne do celej Európy, čoho výsledkom je skutočnosť, že 
určité slová si zachovali svoj pôvodný názov v rôznych jazykoch. Hovoríme 
tak o tzv. exportovanej lexike (napr. chocolate – čokoláda, mango – mango 
atď.).

Vo štvrtej kapitole Gómez-Pablos predkladá podrobný kritický výskum 
doterajších definícií pojmu amerikanizmus a doteraz zostaveného zoznamu 
amerikanizmov autoritami. Poukazuje na prítomnosť realít novoobjaveného 
sveta nielen v samotných lemách slov, ale aj v definíciách. Podrobne rozlišuje 
štyri formy, v akých sa amerikanizmy v Slovníku autorít vyskytujú, a to 
ako lema, ako slovo s definíciou v rámci jedného záznamu, ako slovo bez 
definície v rámci jedného záznamu alebo ako slovo v jednej citácii. Vďaka 
takejto minucióznej štúdii dokázala autorka predstaviť nový, oproti doterajším 
verziám rozšírený a podrobne popísaný zoznam amerikanizmov – spolu až 236 
–, pričom najväčšiu časť z nich tvoria podstatné mená, a to prevažne z oblasti 
americkej fauny a flóry.

Uvedená monografia je zakončená závermi, troma prílohami a rozsiahlou 
bibliografiou. Monografia je výsledkom niekoľkoročného seriózneho bádania 
a odzrkadľuje autorkin široký vedecko-kultúrno-historicko-akademický 
rozhľad, a to nielen v odbore filologickom. Hĺbku znalostí z rôznych vedných 
oblastí dokazuje aj zoznam použitej literatúry, ktorý pozostáva z viac než 300 
položiek najrôznejšieho charakteru. Analyzovaná monografia je teda dielom 
na vysokej vedeckej úrovni, ktoré je zároveň aplikovateľné i na univerzitnú 
výučbu filologických smerov.

Mgr. Nina Mocková, PhD.
Katedra románskych a slovanských jazykov
Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej 
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Dolnozemská cesta 1
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FILOLOGICKÉ ŠTÚDIE 3.
Anna Fábová

VAJIČKOVÁ, M. – BOJNIČANOVÁ, R. – TOMÁŠKOVÁ, S.: Filologické 
štúdie 3. Nümbrecht: KIRSCH-Verlag 2017. ISBN 978-3-943906-37-0

Vedecký zborník Filologické štúdie 3 v edícii Acta Paedagogicae Univer-
sitatis Comenianae Bratislavensis a podedícii Acta Doctorandum Facultatis 
Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis, ktorého editorkami 
sú prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.,  
a Mgr. Simona Tomášková, PhD., obsahuje súbor prác poslucháčov doktorand-
ského štúdia filologických odborov, ktorí pôsobia na rôznych univerzitách, ús-
tavoch a vedeckých pracoviskách na Slovensku a v zahraničí, konkrétne v Čes-
kej republike a v Poľsku. Zborník je rozdelený do troch tematických blokov, 
a to na blok jazykovedných, didaktických a literárnovedných štúdií.

V časti Jazykovedné štúdie sa nachádza osem príspevkov, ktoré sa zaoberajú 
rozličnými lingvistickými a štylistickými javmi nemeckého, anglického a slo-
venského jazyka, ako napríklad slovnými spojeniami, právnym jazykom, ale 
aj dejinami spisovnej slovenčiny. Túto časť štúdií otvára príspevok študentky 
doktorandského štúdia Jany Tabačekovej z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave s témou Formale Abgrenzungen der präpositionalen Wortverbindungen. 
Autorka v ňom na základe detailnej korpusovej analýzy približuje problemati-
ku vymedzenia predložkových slovných spojení v nemčine, čo je téma, ktorou 
sa zaoberá vo svojej dizertačnej práci. Taktiež sa venuje klasifikácii predložko-
vých slovných spojení v rámci lingvistiky, ich vzniku a funkcii v autentickom 
jazyku. Druhým v poradí je príspevok s názvom Zur Komplementarität der 
Valenz- und Konstruktionsgrammatik doktorandky Lucie Mihálikovej z Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v ktorom sa autorka zaoberá teoretickou 
rovinou komplementarity valenčnej a konštrukčnej gramatiky z pohľadu proto-
typovej teórie. Posledný príspevok v jazykovednej časti písaný v nemeckom ja-
zyku pochádza od Simony Tomáškovej z Pedagogickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave a má názov Pragmatische Aspekte der Verwendung von 
Formeln in mündlicher Interaktion. Autorka sa v ňom zaoberá funkciami kon-
verzačných formuliek v nemeckom hovorenom jazyku a ich morfosyntaktickou 



144

Anna Fábová

a lexikálnou analýzou. Nasledujú dve štúdie dotýkajúce sa právneho odborného 
jazyka. Andrea Demovičová z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave sa vo svojom príspevku Typológia abreviatúr v súdnych rozhodnu-
tiach vydaných súdmi v Anglicku zaoberá analýzou prítomnosti abreviačných 
procesov v dokumentoch zo spisov súdnych orgánov v anglicky hovoriacich 
krajinách a Sylvia Kummer, rovnako z Pedagogickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave, sa v príspevku Špecifiká anglickej právnej terminológie 
zaoberá osobitosťami právnej lexiky a právnych termínov z komparatistické-
ho hľadiska. Kontrastívny príspevok Emócie hnevu vyjadrené v slovenských 
a v rumunských frazeologických jednotkách je z pera Marky Bireşovej, študujú-
cej na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Stanislava Šuščáková z Prešov-
skej univerzity v Prešove približuje vianočné sviatky a ich pomenovania v rôz-
nych slovanských jazykoch v príspevku Názvy sviatkov vianočného obdobia 
vo vybraných slovanských jazykoch. Autorka sa zaoberá zvyklosťami obdobia 
vianočných sviatkov na území Slovenska, Poľska a Ruska. Posledný príspevok 
v tejto časti Hurbanova obrana štúrovského jazyka od Ivany Klabníkovej sa ve-
nuje polemikám o štúrovskej spisovnej slovenčine, konkrétne obrane Štúrovho 
spisovného jazyka J. M. Hurbanom v spise Českje hlasi proťi slovenčiňe, ktorý 
má už vo svojom názve podtitul posúdeňje od J. M. Hurbana.

V druhej časti Filologických štúdií, v časti Didaktické štúdie, sa nachádza 
päť príspevkov. Prvý z nich s názvom Cestopis a inovatívne metódy pri prá-
ci s týmto žánrom na stredných školách je od Ľubomíra Holíka z Prešovskej 
univerzity v Prešove. Autor analyzuje žáner cestopisu a rieši otázku, či ho 
zaradiť medzi vecnú alebo umeleckú literatúru. Adam Brutovský, doktorand 
z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v príspevku Kunst im DaF-Unter-
richt: Lust auf Instrumentalmusik? približuje využitie hudobného umenia vo 
vyučovaní nemeckého jazyka a upozorňuje na potenciál inštrumentálnej hudby 
vo vyučovaní cudzích jazykov. V ďalšom príspevku tejto časti Problematika 
jazykové normy ve výuce angličtiny hľadá Simona Kalová z Masarykovej uni-
verzity v Brne odpovede na otázky spojené s voľbou jazykovej normy vo výuč-
be anglického jazyka. Opiera sa pritom o výskumnú vzorku, ktorú tvorilo 104 
študentov z vysokých škôl v Českej republike. Miriam Matulová z Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v štúdii s názvom Begleiterscheinungen des 
Spracherwerbs venuje problematike jazykovej interferencie. Časť Didaktické 
štúdie uzatvára príspevok Evy Maierovej na tému Miesto elektronickej vari-
ety anglického jazyka vo výučbe, v ktorom autorka konštatuje, že informačné 
a komunikačné technológie (IKT) sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou 
každodenného života, a teda aj neformálneho i formálneho vzdelávania, a preto 
využitie internetovej komunikácie vo výučbe anglického jazyka môže mať nie-
len praktické využitie, ale aj motivačný charakter.
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Prvý príspevok v časti Literárnovedné štúdie pochádza od Adriany Parí-
žekovej, má názov Pôvod a vznik postmoderny a autorka sa v ňom zamerala 
na definovanie a ohraničenie postmoderny. Barbora Čaputová z Ústavu sveto-
vej literatúry SAV sa v príspevku Teória vykúpenia: Mircea Eliade a Hermann 
Hesse zaoberá pojmami modernita a modernizmus a oboznamuje nás s názormi 
rumunského semiotika a literárneho historika Sorina Alexandrescua, profeso-
ra na Univerzite v Amsterdame a znalca Eliadovho diela. Autorka sa zaoberá 
pojmom história, ktorý porovnáva so skúsenosťou u Mircea Eliadeho. Témou 
Cervantesova dráma ako zrkadlo drámy sa zaoberá Anna Ďurišková, dokto-
randka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom 
príspevku sa venuje Miguelovi de Cervantesovi ako dramatikovi, metadiva-
delným postupom v Cervantesovej dramatickej tvorbe, Cervantesovmu svetu 
divadla a napokon aj Cervantesovmu divadlu sveta. Nataša Burcinová z Ústavu 
svetovej literatúry SAV sa vo svojom príspevku Začiatky prekladu kubánskej li-
teratúry do slovenčiny so zameraním na prózu venuje kubánskej literatúre a jej 
recepcii v slovenskom kultúrnom prostredí, a to konkrétne próze a prekladom 
diel kubánskych autorov. Tému Priestor v Kukučínovom fragmente románu 
Syn výtečníka predstavila Ľubica Hroncová z Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Príspevok vznikol v rámci projektu zameraného na 
výskum poetiky prózy 18. – 20. storočia a autorka sa v ňom zameriava naj-
skôr na kategóriu priestoru v literárnom diele a následne sa venuje Kukučínov-
mu románu Syn výtečníka. Martin Navrátil z Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre sa v príspevku Zbierka Vojtecha Mihálika Neumriem na slame (1955): 
Integrácia subjektívnej lyriky do socialistickej poézie zaoberá tvorbou Vojte-
cha Mihálika a analýzou publikačných stratégií pri príprave básnickej zbierky 
Neumriem na slame, pričom porovnáva texty z autorovho rukopisu s textami 
z knižne publikovanej verzie z roku 1955. Doktorandka Varšavskej univerzity 
Agnieszka Słowikowska sa zaoberá súčasnou literatúrou v príspevku Rihákův 
Pentcho – popkulturní vyrovnání se s II. světovou válkou, v ktorom približuje 
slovenského autora, režiséra a scenáristu Jara Riháka a jeho román Pentcho  
– Príbeh parníka. Dielo z roku 2015 hodnotí ako „popkultúrne vyrovnávanie sa 
s 2. svetovou vojnou“. Nina Kendrová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nit-
re sa vo svojom príspevku Etická analýza diela Bejby sníva o mori (Run, baby, 
run) od Tiny van der Holland venuje súčasnej slovenskej autorke Tine van der 
Holland a jej dielu Bejby sníva o mori. Nina Kendrová upozorňuje na morálne 
posolstvo, ktoré by malo osloviť predovšetkým mladého čitateľa. Veronika Vo-
lochová z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa v príspevku 
s názvom Obraz hendikepu v súčasnej literatúre pre deti a mládež zameriava 
na zatiaľ málo preskúmanú problematiku obrazu hendikepu v oblasti literatúry 
pre deti a mládež. Danú problematiku analyzuje na príklade dvoch próz, a to 
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románu Obyčajná tvár (2013) od R. J. Palaciovej a románu Řvi potichu, brácho 
(2016) od českej autorky Ivony Březinovej, ktoré vzájomne porovnáva a po-
ukazuje na ich humánny odkaz.

Vedecký zborník Filologické štúdie 3 v edícii Acta Paedagogicae Univer-
sitatis Comenianae Bratislavensis a podedícii Acta Doctorandum Facultatis 
Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis je už v poradí tretia 
vydaná odborná vedecká publikácia obsahujúca odborné príspevky doktoran-
dov filologických odborov, ktorí prezentujú výsledky svojej vedeckovýskum-
nej práce, zameriavajúcej sa na cudzie jazyky, literatúry a kultúry a na slo-
venský jazyk a literatúru. Uvedený zborník Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, určený na publikovanie prác doktorandov, reflektuje 
širokospektrálne zameranie výskumov a orientáciu na inovatívne trendy v cu-
dzích jazykoch, sústreďuje sa na aktuálne dianie v spoločnosti a poukazuje 
na rôznorodosť problematiky rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti. Akademickej 
obci prináša nové pohľady, prospešné informácie i trendové čiastkové rieše-
nia v praxi. Na záver je dôležité konštatovať, že pripravovaný zborník Peda-
gogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave možno považovať za 
prínosnú odbornú vedeckú publikáciu, ktorá napriek svojej nedávnej tradícii 
naplnila zámer, ktorý si vytýčila, a to dať priestor na rozvoj mladej generácie, 
teda doktorandom, aby novými poznatkami mohli prispieť k rozvoju v oblasti 
jazykovedy, didaktiky a literárnej vedy.
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