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Úvodné slovo
Keď sme s profesorom Jánom Sabolom v roku 2011 začínali
publikačnú sériu DOKTORANDSKÝCH MISCELANEÍ (pisateľ
týchto slov ešte ako doktorand), tušili sme, že intelektuálny priestor
rozrastajúcej sa Filozofickej fakulty UPJŠ bude ponúkať čoraz širší
záber výskumných tém. Prvé číslo začínalo s tromi študijnými odbormi (literárna veda, filozofia a psychológia), a tak ako pribúdali
akreditované odbory a ako sa v nasledujúcich rokoch v rôznej miere zapĺňali, menila sa aj štruktúra zborníkov. V aktuálnom čísle sú
zastúpené okrem spomínaných študijných odborov aj britské
a americké štúdiá a sociálna práca. K dobrej tradícii Doktorandských miscelaneí patrí vysoký počet recenzentov, spravidla ide
o garantov a školiteľov, ktorí najlepšie poznajú stav problematiky
výskumov svojich doktorandov. O kvalite príspevkov svedčí aj
fakt, že v posledných dvoch číslach v odbore sociálna práca boli
dvaja školitelia zároveň spoluautormi štúdií.
Predkladaný zborník je pre mnohých doktorandov prvým vstupom do publikačného prostredia vedeckých žánrov. Štúdie
v takýchto prípadoch obsahujú esencie budúcich dizertačných prác,
ktoré predstavujú tvorivý vrchol doktorandského štúdia. Okrem
možnosti publikovať vedecké výstupy pre doktorandov považujeme zborník aj za priestor stretávania sa rôznych odborov a ich vzá-
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jomného obohacovania. Interdisciplinarita však nie je menovateľom len zborníka ako celku, ale aj niektorých štúdií. Najvýraznejšie
presahy sledujeme v odbore literárnej vedy. Tradičný predmet výskumu umeleckých textov sa v jednotlivých štúdiách obohacuje
o rozmer skúmania divadelného a filmového diela (Peter Getlík),
lingvistickej problematiky frazém (Ivana Hudiková), hudobného
aspektu (Terézia Kulíková), výtvarného umenia (Dominika Petáková) a digitálneho priestoru nových médií (Alexandra Popovičová). Z ďalších odborov spomeňme štúdiu Miroslavy Süčovej Vernarskej, ktorá smeruje svoj výskum z oblasti psychológie
do sociologických a lingvisticko-komunikačných kontextov (koncept metafory), či opačne, príspevok Zuzany Šoltésovej a Dušana
Šlosára, skúmajúci psychologický fenomén porúch príjmu potravy
z pozície ich vlastného vedeckého zázemia – sociálnej práce.
V obidvoch spomenutých odboroch nájdeme aj príspevky
s tradičným predmetom výskumu. Nikola Fabiny z odboru psychológie analyzuje očakávania dôsledkov v kontexte výberu a dosahovania cieľa. Štúdia v dvojautorstve Jany Plavnickej a Dušana
Šlosára z katedry sociálnej práce prezentuje z viacerých perspektív
analýzu prekážok v integračnom procese imigrantov na Slovensku.
V hraniciach vlastnej disciplíny sa pohybujú aj oba príspevky
z oblasti filozofie. Juraj Brenišin interpretuje etický aspekt diela
Fons vitæ novoplatonika Avicebrona a Michal Kručko predstavuje
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nedokončené dielo Edmunda Husserla z komparatívnej perspektívy
jeho dvoch žiakov Jana Patočku a Romana Ingardena. Záverečná
štúdia zborníka od Lukáša Lukačína (písaná v anglickom jazyku)
sleduje sémanticko-gramatickú kategóriu modálnosti slovies MAY
a CAN v právno-administratívnych dokumentoch Európske únie.
Zastúpenie študijných odborov, ale aj individuálnych tvorivých
výkonov doktorandov v zborníku Doktorandské miscelaneá 4 je
teda podľa očakávaní pestré. Širšej akademickej obci predkladáme
publikáciu ako reprezentatívny prehľad trendov v uvažovaní mladých vedcov naprieč spektrom humanitných a spoločenských odborov doktorandských študijných programov Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach.

Lukáš Šutor
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Očakávané dôsledky v kontexte výberu
a dosahovania cieľa
Nikola Fabiny
Úvod
Skutočnosť, že výber cieľa je súčasťou procesu rozhodovania,
vytvára platformu na výskum očakávaných dôsledkov v kontexte
cieľa ako „internej reprezentácie želaného stavu“ (Austin
a Vancouver 1996, s. 338). Ciele sa doposiaľ cez prizmu rozhodovania skúmali len málo, dominantný výskum sa zaoberá charakteristikami (dimenziami) cieľa, ktoré nemajú charakter očakávaní,
ako je napr. spätosť s cieľom (goal commitment) či postup
v dosahovaní cieľa (goal progress).
V súvislosti s cieľmi nazeráme na očakávané dôsledky ako na
jedno z očakávaní týkajúcich sa dosahovania cieľov spolu
s očakávanými emóciami a očakávanými výsledkami dosahovania
cieľa – jeho dosiahnutím alebo nedosiahnutím. Cieľom príspevku
je priblížiť význam očakávaných dôsledkov v kontexte problematiky cieľa. V tomto kontexte sa javí ako základný predpoklad, že
predstava dosiahnutia cieľa sa spája s pozitívnymi očakávanými
dôsledkami, kým jeho nedosiahnutie s negatívnymi dôsledkami
(napr. Huang, cit. podľa Pekrun et al., 2014). Očakávané dôsledky
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nie sú len súčasťou výberu cieľa, predpokladá sa aj ich vplyv na
jeho dosahovanie. Význam očakávaných dôsledkov správania (teda
procesu rozhodovania) v problematike cieľa sa odráža v dvoch
hlavných líniách teórií – prístup Archera et al. a sociálno-kognitívne modely. Viaceré z modelov očakávaných dôsledkov
boli súčasťou výskumu agresie ako sociálnej interakcie. To nám
umožňuje aplikovať tieto modely očakávaných dôsledkov aj na
problematiku cieľa.
Očakávané dôsledky v modeloch vychádzajúcich z existencie
reflektívnych a impulzívnych systémov (RIM)
Očakávané dôsledky (správania) sa tradične chápu ako kľúčová
premenná v tzv. analýze ziskov a strát (cost benefit analysis). Analýzu ziskov a nákladov (strát) možno chápať ako hodnotenie pomeru pozitívnych a negatívnych dôsledkov s cieľom maximalizovať
pozitívne dôsledky a minimalizovať negatívne. Tento vedomý proces reflektuje evolučne podmienenú motiváciu dosiahnuť príjemné
a vyhnúť sa nepríjemnému (napr. Rutter, Hine, 2005; Archer,
Southall, 2009; Archer et al., 2010; Lovaš et al., 2011). Až donedávna sa analýza ziskov a strát, pojem z ekonómie, považovala za
synonymum procesu rozhodovania (decision making, napr.
Edwards, 1954). Iba relatívne prednedávnom sa začalo uvažovať
o tom, že rozhodovanie nie je len racionálnou analýzou pozitív
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a negatív, ale vstupujú doň aj iné faktory ako očakávané emócie
(Rick, Loewenstein, 2008).
Procesy rozhodovania v dosahovaní cieľa nachádzame najmä
v teóriách Archera et al., ktoré obsahujú dva základné predpoklady.
Po prvé, výskumy sa zhodujú, že očakávané pozitívne dôsledky
stimulujú (zvyšujú pravdepodobnosť výskytu) správanie, kým negatívne dôsledky tlmia (znižujú pravdepodobnosť) správanie (napr.
Rutter, Hine 2005; Archer, Southall 2009; Archer et al., 2010; Lovaš et al., 2011). V oblasti dosahovania cieľov teda predpokladáme,
že očakávaná prevaha pozitívnych dôsledkov bude podporovať
aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľa. Naopak, očakávanie prevažne negatívnych dôsledkov bude inhibovať správanie zamerané
na cieľ.
Po druhé, kým v očakávaní negatívnych dôsledkov sa neobjavujú významné rozdiely, agresívne osoby vnímajú významne viac
pozitívnych dôsledkov agresie v porovnaní s neagresívnymi jedincami (napr. Rutter, Hine, 2005; Archer, Southall, 2009; Archer et
al., 2010; Lovaš et al., 2011). Vychádzajúc z tohto poznatku
z oblasti agresie, môžeme uvažovať o jeho aplikovaní, podobne
ako týchto teórií všeobecne, aj na oblasť správania orientovaného
na cieľ. Očakávajú osoby úspešné v dosahovaní istého typu cieľa
viac pozitívnych dôsledkov dosiahnutia takéhoto cieľa ako osoby
zväčša neúspešné v sledovaní týchto cieľov?
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Táto línia teórií vychádzajúcich z duálnej regulácie sociálneho
správania Stracka a Deutscha (2004) zdôrazňuje, že celý proces
neprebieha len na vedomej úrovni, o čom svedčí v modeli existencia impulzívnych (automatických) procesov (systému) v podobe
sebakontroly ako opaku impulzivity. Obsahom kontrolovaných
(reflektívnych) procesov je zvažovanie dôsledkov, teda prvok rozhodovania. Impulzívny systém generuje impulzívne správanie, reflektívny systém naopak, zabezpečuje reguláciu, teda súlad správania
s dosahovaním cieľov a požiadaviek prostredia (Lovaš, 2011). Kým

pôvodne sa predpokladalo, že tieto dva procesy fungujú nezávisle
od seba, v súčasnosti sa chápu ako paralelne prebiehajúce (Strack,
Deutsch, 2004; Archer et al., 2010).
Impulzívne a reflektívne procesy súvisia aj s očakávanými emóciami ako iným typom očakávaní týkajúcich sa dosahovania cieľa.
Loewenstein a Lerner uvádzajú ich odlíšenie od skutočne prežitých
(experienced) emócií v súvislosti s duálnou reguláciou. Kým zažité
emócie ovplyvňujú správanie prostredníctvom impulzívnych procesov (v terminológii autorov „reflexive“), anticipované emócie
ovplyvňujú správanie cez reflektívne procesy. Úlohou impulzívnych procesov (pôsobenie už prežitých emócií) je generovanie
rýchlych odpovedí na situačné požiadavky. Naopak, reflektívne
procesy (pôsobenie anticipovaných emócií) slúžia na uľahčenie
plánovania správania (in Nelissen et al., 2011).
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Vzťah očakávaných dôsledkov a očakávaných emócií
Očakávané dôsledky ako súčasť procesu rozhodovania majú
vzťah k ďalším očakávaniam týkajúcim sa dosahovania cieľov. Pod
anticipovanými (očakávanými) emóciami rozumieme emócie, ktoré
jedinec očakáva, že zažije v budúcnosti, ak sa isté udalosti objavia
alebo neobjavia (Baumgartner et al., 2008). Negatívne anticipované
emócie odsúvajú (deter) rozhodnutia, pozitívne emócie ich, naopak,
podporujú (Nelissen et al., 2011). Loewenstein et al. (2001) špecifikujú vplyv očakávaných emócií na rozhodovanie v zmysle, že
pozitívne emócie sa spájajú s odhadovanou nižšou pravdepodobnosťou negatívnych dôsledkov. Čím intenzívnejšie sú očakávané
emócie (pozitívne či negatívne), tým viac sú ľudia motivovaní konať v záujme dosiahnutia úspechu, resp. vyhnutia sa neúspechu
(Leone, 2005).
Na vzájomnú previazanosť očakávaných dôsledkov dosiahnutia
cieľa a očakávaných emócií priamo poukazujú aj Bagozzi et al. vo
svojom Modeli emócií zameraných na cieľ. Upozorňujú na rolu
(anticipačných) emócií v správaní orientovanom na cieľ. Ako vidíme na obrázku 1, odhad dôsledkov (ne)dosiahnutia cieľa (cieľová
situácia) pôsobí na anticipačné emócie. Očakávané emócie ďalej
ovplyvňujú tri druhy vôľových procesov týkajúcich sa dosahovania
cieľa – zámery, plány a rozhodnutie vynaložiť energiu (úsilie). Ako
odpoveď na tieto vôľové procesy vzniká správanie zamerané na
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cieľ (inštrumentálne), ktoré vedie k dosiahnutiu cieľa. Samotné
dosiahnutie cieľa vedie k novej sérii odhadov a sprievodným emóciám ako dôsledku dosiahnutia cieľa (goal-outcome emotions), na
obrázku označené ako EDC (Bagozzi et al., 1998).

Cieľová
situácia

Anticipačné
emócie

Inštrum.
správanie

Vôľové
procesy

Dosiahnutie
cieľa

EDC
Obrázok 1. Model emócií zameraných na cieľ (Bagozzi et al., 1998, s. 5).

Očakávané dôsledky v sociálno-kognitívnych modeloch
Túto líniu výskumu predstavuje napr. model Andersona
a Bushmana (2002), Model spracovania sociálnych informácií
Crickovej a Dodga (1994) a Model hodnotenia odpovede
a rozhodovania autorov Fontaina a Dodgea (2006) ako jeho rozpracovanie. Podľa modelu Fontaina a Dodgea (obrázok 2) predchádza
správaniu (v termínoch autorov „vykonaniu vybratej odpovede“)
14
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sled procesov, pričom jedným z nich je hodnotenie dôsledkov
(„očakávanie výsledku a hodnotenie“), keď človek odhaduje pravdepodobnosť, že správanie bude viesť k určitým dôsledkom (Lovaš, 2011). Aj ďalší krok modelu „porovnanie odpovedí“ sa týka
porovnania práve pozitívnych a negatívnych dôsledkov.

Požiadavky
na odpoveď

Databáza
kognitívnych
zdrojov

Aplikácia prahu
prijateľnosti
Účinnosť odpovede
a jej hodnotenie
Očakávanie výsledku
a hodnotenie

Impulzívny
výber prvej
odpovede
(nulový
prah)

Porovnanie odpovedí
Výber odpovede

Vykonanie vybratej odpovede
Obrázok 2. Model hodnotenia odpovede a rozhodovania Fontaina a Dodgea (2006, s. 606).
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Anticipated consequences in the context of goal choice
and pursuit
Summary
The aim of the contribution was to explain the role of anticipated
(expected) consequences in the goal context. Traditionally considering anticipated consequences represents the cost-benefit analyses
which form a core of decision making processes (along anticipated
emotions). An approach to goals from decision making perspective
originating from models of aggression as social interaction has the
key assumption of the opposite effect of positive and negative anticipated consequences on behaviour. Presented social-cognitive
models and relationships to anticipated emotions bring a different
view of anticipated consequences related to goals.
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Mimokognitívne aspekty variability v používaní
a porozumení metafory
Miroslava Süčová Vernarská
Cieľom príspevku bude opísať špecifiká intrakultúrnej variability porozumenia a používania metafor vzhľadom na sociálne, osobnostné a demografické faktory. To, akým spôsobom interpretujeme diskurz a reagujeme na povedané, závisí od nášho subjektívneho konštruktu sveta, náhľadu na hovoriaceho a ďalších
faktorov. Figuratívny jazyk, ktorého súčasťou je metafora, má
vďaka svojmu charakteru v tomto kontexte ešte špecifickejšie postavenie. Skúmanie problematiky variability používania figuratívneho jazyka a jeho porozumenia môže mať dôležité implikácie pre
porozumenie procesu komunikácie a výmeny informácií ako jedného zo základných atribútov sociálnej interakcie. Naše zameranie
na obrazný jazyk sleduje práve doplnenie informácií z tejto oblasti.
Za komplexnejšie dielo sa pokladá kniha Colstona a Katza: Figurative language comprehension, Social and Cultural Influences
(2004), ktorá vzhľadom na svoj rozsah rozpracováva iba niektoré
súčasti figuratívneho jazyka a iné necháva takmer nedotknuté. Patrí
medzi ne aj metafora, ktorej aspekty variability by sme chceli rozpracovať v tomto príspevku. Teoretickú prácu spracovávame
s implicitnou hypotézou, že metafora variuje na základe sociálnych
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(napr. status), osobnostných (napr. črty osobnosti) a demografických (napr. rod) premenných vo vnútri jednej kultúry, a to na
strane komunikátora aj komunikanta. V slovenskej psychologickej
oblasti je tematika variability metafor rozpracovaná iba minimálne,
preto by táto práca chcela byť príspevkom k stavu poznania vo vybranej problematike.
Jazyk (a figuratívny jazyk) ako aspekt sociálnej komunikácie
Výber jazyka, ktorý v rozhovore používame, a porozumenie
výpovede hovoriaceho sú zasadené do sociálneho prostredia.
Z prostredia berieme rôzne kľúče a „vodidlá“, ktoré riadia porozumenie a používanie jazyka v komunikácii. Sociokultúrne aspekty
fungujú na strane komunikátora, komunikanta, ale aj ďalších osôb
zapojených do výmeny – publikum, spolukomunikanti, spolukomunikátori, náhodní pozorovatelia rozhovoru a ďalší. Ak napríklad
niekoho považujú za extroverta, manažéra korporátnej spoločnosti
či komika, jeho výpoveď interpretujeme vzhľadom na rolu či vlastnosti, ktoré mu stereotypne pripisujeme. Porozumenie výpovede sa
ďalej môže líšiť v rýchlosti spracovania, šírke spracovania, v pridaní alebo ubratí ďalších pripojených významov, schopnosti vyriešiť mnohoznačnosť a k rovnakej variabilite dochádza aj na strane
komunikátora, čiže na oboch koncoch komunikačnej výmeny. Prácu s jazykom charakterizuje veľká variabilita týkajúca sa sociálneho prostredia, o to zaujímavejšie perspektívy naberá figuratívny
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(obrazný) jazyk, ktorý sa vyznačuje tým, že vecný význam slova či
slovného významu sa líši od zamýšľaného významu, ktorý komunikujeme. Colston a Katz (2005) vo svojej knihe uvádzajú rôzne
podoby, v ktorých sa môže vyskytovať variabilita týkajúca sa figuratívneho jazyka. Rôzne psychosociálne premenné môžu byť prediktory pravdepodobnosti používania určitých typov figuratívneho
jazyka (metafora, sarkazmus) alebo prediktory toho, ako bude figuratívny výraz pochopený (bude menej pravdepodobné, že osoba
z inej kultúry metaforickému výrazu porozumie správne). V iných
prípadoch sa figuratívny jazyk vníma ako globálny prediktor používania a porozumenia z hľadiska kvality, kvantity či šírky. Prototypom figuratívneho jazyka a obraznosti je metafora, o ktorej budeme v súvislosti so sociálnym prostredím hovoriť v tomto príspevku.
Metafora, konvenčný lingvistický pojem, získala v osemdesiatych rokoch minulého storočia vďaka autorom Georgeovi Lakoffovi a Markovi Johnsonovi (1980) novú charakteristiku. Prestala
sa vnímať ako okrasná nadstavbová súčasť bežného jazyka
a dostala status špecifického kognitívneho fenoménu. Zvyčajne
býva charakterizovaná pomocou základného procesu, ktorým je
prenášanie vlastností z metaforického člena (vehikulum) na metaforizovaný člen (tenor). Zvláštnosťou metafory je práve proces
prenosu – neexistujú presne definované vlastnosti javov, ktoré sa
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prenášajú, naopak, každý jedinec vzhľadom na svoju individuálnu
výstavbu psychického sveta a aktuálnu situáciu prenáša špecifické
vlastnosti (vytvára ad hoc kategórie). Tieto subjektívne selektované
charakteristiky často sprevádza afektívny náboj, čím sa metafora
stáva špecifickým javom, prostredníctvom ktorého vystupuje do
popredia jedinečnosť každého človeka. Z psychologického náhľadu
navrhujeme toto: metafora funguje ako málo štruktúrovaný podnet,
do ktorého môže jedinec projikovať časť svojej individuality – relatívne stabilnejšieho či momentálneho psychického stavu. Ak napríklad jedincom poskytneme novovytvorenú metaforu: „Moja práca
je dom pri pláži,“ môže sa interpretovať s popisom, že takáto práca
je najlepšia práca, akú si človek dokáže predstaviť. Prenášané sú
aspekty domu pri pláži, vnímaného ako relaxačné miesto, ktoré sa
nám typicky spája s dovolenkou a oddychom. Iný spôsob interpretácie, ktorý by sa mohol vyskytnúť, je, že práca je neistá,
s nejasnými vyhliadkami do budúcnosti, o ktorú môže človek ľahko prísť. V tomto prípade sú prenášané aspekty vnímania domu na
pláži ako postaveného na piesku, bez pevných základov, ktorý sa
pri prílive môže ľahko rozpadnúť. V prvom prípade so sebou metafora prináša pozitívny náboj, zatiaľ čo v druhom prípade presný
opak. Táto mnohoznačnosť (figuratívnosť), ktorú so sebou metafora nesie, sa právom stala ohniskom skúmania rôznych disciplín.
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Metafora ako komplexný fenomén sa vyznačuje variabilitou,
ktorá sa viaže na rôzne oblasti. Medzi tie, ktoré variabilitu ovplyvňujú významnejším spôsobom, patria kognície a kultúra. Je dobre
zdokumentované, že porozumenie a používanie metafory variuje na
základe kognitívnych schopností konkrétneho jedinca (Kazmerski,
Blasko and Dessalegn, 2003; Chiappe & Chiappe, 2007; Pierce &
Chiappe, 2010; Glucksberg, Gildea, Bookin, 1982) a že metafora je
silne viazaná na kultúru (Kövecses, 2005; Neumann, 2001; Lakoff,
Kövecses, 1987; Ansah, 2014). Okrem týchto dvoch veľkých oblastí však metafora môže variovať aj vzhľadom na ďalšie premenné
očistené od týchto dvoch zásadných faktorov. Príkladom môže byť
variabilita v používaní a porozumení metafor vzhľadom na rod,
vek, povolanie, osobnostné charakteristiky, druh vysielanej správy
a očakávané dôsledky, subkultúru, špecifickú skupinu vnútri väčšej
kultúry, situáciu, charakter diskurzu, socio-ekonomický status,
stav, sociálnu moc, politické pozadie, vzťahy, rodinu atď.
V tejto práci by sme sa chceli zamerať práve na opísanie variability používania a porozumenia metafor mimo kognitívnych
a kultúrnych premenných, keďže tieto oblasti nie sú (na rozdiel od
kultúrnych a kognitívnych premenných) v odbornej literatúre komplexne zdokumentované.
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Osobnostné premenné
Variabilita v používaní a porozumení metafor je vnímateľná pri
každodennom pozorovaní okolia. Vidíme, že ľudia v tej istej kultúre, sociálnom statuse a aktuálnej situácií využívajú v reči rozličné
množstvo metafor. Ak sa napríklad pozrieme na politickú reláciu
s dvoma rivalmi, bez menšej námahy si všimneme, že jeden
z oponentov hovorí vecne a slová podkladá číselnými ukazovateľmi. Druhý oponent prirovnáva politiku k boxerskému ringu
a o situácii hovorí len v takýchto a podobných metaforických výrazoch. Jedinci s rovnakým postavením v rovnakej situácii, a predsa
sa významne líšia v používaní metafor. Je celkom zjavné, že ľudia
s rovnakým

zázemím

a vzdelaním

sa

môžu

zásadne

líšiť

v množstve a type metafor, ktoré v bežnej reči používajú. Logicky
vyvstáva otázka, odkiaľ tieto rozdiely prichádzajú, a jednou
z možných odpovedí môžu byť relatívne stabilné charakteristiky
osobnosti.
Silvia & Beaty (2012) ako jednu z premenných pre tvorenie
kreatívnych metafor použili päťfaktorový model Big five. Štrukturálne modelovanie odhalilo veľký efekt fluidnej inteligencie na
predikciu kvality kreatívnych metafor a tento efekt ostal rovnaký,
keď bol k modelu pridaný jeden z faktorov osobnosti – otvorenosť
ku skúsenosti. Tento faktor osobnosti vo výskume zvýšil predikčnú
schopnosť kvality kreatívnych metafor. Autori predpokladajú, že
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niektoré osobnostné črty dokážu predikovať kreativitu aj inteligenciu, a mohli by teda byť „treťou premennou“, ktorá by v tomto
komplexe mohla zaujať miesto. Autori podľa predchádzajúcich
výskumov tvrdia, že otvorenosť ku skúsenosti je črtou, ktorá je
najviac prepojená s inteligenciou a kreativitou, preto by mala byť
zahrnutá do ich modelu skúmania kreatívnych metafor, čo sa im
podarilo výskumne potvrdiť.
Karin Moser (2007) použila metafory ako výskumný nástroj na
opis a hodnotenie self. Podľa autorky komplexné a abstraktné koncepty, akým je aj self, musia byť vyjadrené metaforicky, aby dávali
zmysel a aby mohli byť komunikované navonok. Vo svojom výskume robila hĺbkové interview so študentmi, pričom sa pokúšala
zistiť, aké metafory v bežnej reči používajú. Systematický vzorec,
ktorý vo výskumných dátach zachytila, boli individuálne rozdiely
v používaní metafor. Vo svojom príspevku autorka ako jednu
z premenných používa Big Five faktory osobnosti. Hľadala korelácie medzi týmito faktormi osobnosti, zdrojovými doménami metafor a jednotlivými podobami self. Zdrojová doména self ako nádoba štatisticky významne korelovala s NEO-FFI dimenziou otvorenosť ku skúsenosti, čo autorka nepovažuje za prekvapujúce.
V západných industriálnych kultúrach je self často metaforicky
zobrazované ako nádoba, ktorá by sa mala otvoriť zmenám
a novým skúsenostiam. Metafory so zdrojovou doménou spájanie
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(bonding) významne korelovali s výrokmi o zmene self a taktiež
s neuroticizmom, čo možno zobrazuje túžbu po zmene sociálnych
väzieb alebo vytvorenie sociálnych väzieb. Metafory vytvárané
v intenciách funkcií tela korelovali s vyžadovaným ja (ought self),
sociálnym self a prívetivosťou, a teda reflektujú, čo je kultúrne
a sociálne akceptovateľné v pojmoch základných potrieb, ako hlad,
smäd či trávenie.
Nelson & Thorne (2012) sledovali metafory použité v rozhovore
o priateľstve vzhľadom na introvertný alebo extrovertný charakter
komunikujúcich párov. Páry extrovertných priateľov používali viac
metafor typu sila-vplyv, ktoré vyjadrovali skúsenosť so vzťahom
ako „priateľstvo na prvý pohľad“. Kategóriu metafor sila-vplyv
autori charakterizovali ako metafory konceptualizujúce priateľstvo
ako energetický výboj, často s explozívnou kvalitou. Príkladom
môže byť veta: „Oslovil som ju, aby som poprosil oheň na zapálenie cigarety, začali sme sa zhovárať a potom sme to odpálili (ang.
hit it off)“.
Páry introvertných priateľov používali štatisticky významnejšie
metafory typu cesta-organizmus, ktoré vyjadrovali skúsenosť
s vytváraním priateľstva ako postupnou tranzíciou. Do tejto kategórie spadajú metafory, ktoré konceptualizujú priateľstvo ako zámerný pohyb v čase, smerujúci ku konečnému bodu alebo cieľu. Prí-
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kladom môže byť veta: „Naše priateľstvo sa rozrástlo a išlo riadne
do hĺbky.“
Bez ohľadu na osobnosť partnera extroverti vo všeobecnosti
a ženy používali viac metafor typu prepojenie-blízkosť, ktoré zdôrazňovali vývin intimity. Do tejto kategórie autori zaraďovali metafory, ktoré zdôrazňovali fyzickú blízkosť a prepojenie. Príkladom
je veta: „Potom sme sa stali nerozlučnými.“
Goetzmann et al. (2007) skúmali použité metafory v rozhovoroch o sociálnych väzbách, sebaobraze a obraze vlastného tela
u pacientov po transplantácii pľúc. V analýzach zohľadnili Big five
faktory osobnosti. Našli signifikantnú pozitívnu koreláciu medzi
extraverziou a akustickými metaforami (vzťah je hudobná harmónia), metaforami pre šport/hru (hrať hlavnú rolu, život je divadelná
hra) a ekonomickými metaforami (zdravie má svoju cenu). Podobný vzorec objavili medzi faktorom otvorenosť k skúsenosti
a akustickými metaforami, metaforami nádoby (telo je nádoba),
choroby (mať alergiu na niečo) a boja (vzťah je vojna). Pozitívnu
koreláciu našli aj medzi faktorom otvorenosť k skúsenosti
a frekvenciou metafor. Signifikantnú negatívnu koreláciu zistili
medzi svedomitosťou a metaforami choroby. Výsledky poukazujú
na to, že osobnostné charakteristiky môžu korešpondovať so špecifickými implicitnými metaforickými schémami.
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Rod
Ďalšou z premenných, o ktorej môžeme uvažovať pri interpersonálnych rozdieloch v porozumení metafory, je rod jedinca. Môžeme uvažovať o tom, že muži často prekonávajú ženy výkonmi
v úlohách priestorovej orientácie (Casey et al., 2001). Preto môžeme hypotetizovať, že pri orientačných konceptuálnych metaforách
(Lakoff, Johnson, 1980) založených na priestorovej orientácii by
mohli dosiahnuť lepšie výsledky ako ženy. Ženy, naopak, mávajú
lepšie skóre v rôznych testoch týkajúcich sa verbálnych schopností
– testy verbálnej fluencie alebo verbálnej pamäti (Andreano and
Cahill 2009; Burman et al., 2008), čo by sa mohlo odraziť v lepších
výsledkoch v porozumení a používaní iných druhov metafor.
Karin Moser (2007) sa vo svojom výskume špecificky pozrela
na

rozdiely v používaní

metafor

medzi

mužmi

a ženami.

V uvedenom výskume sa naozaj zistili rodové rozdiely v používaní
metafor, sila efektu však bola veľmi nízka, preto autorka odporúča
potvrdiť toto zistenie inými výskumami robenými na väčšej vzorke.
Charteris-Black (2012) skúmal rozdiely v používaní metafor
u depresívnych pacientov, a to vzhľadom na rod. Autori uznali, že
typy metafor použité mužmi aj ženami boli vo všeobecnosti podobné. Rozdiel bol však v spôsobe používania metafor. Ženy mali
tendenciu používať zhluky metafor, časti ich opakovať a výsled-
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kom bolo, že ich metafory boli emocionálne výraznejšie. To, čo
autori nazvali metaforický priming (metafora aktivuje ďalšie metafory) a zmiešavanie metafor, sa častejšie vyskytovalo v rozhovoroch so ženami.
Hussey & Katz (2006) skúmali metafory v persuazívnej komunikácií dvojíc rovnakého pohlavia. Tieto dvojice boli vytvorené
z priateľov, ale aj neznámych ľudí. Výsledky hovoria, že muži vo
všeobecnosti používali viac metafor ako ženy, zvlášť slangové výrazy. Produkcia metafor v rodoch sa líšila z hľadiska statusu priateľstva. Muži produkovali také isté množstvo metafor pri rozhovoroch s priateľom, ako aj pri rozhovore s neznámym mužom. Ženy
na rozdiel od mužov produkovali viac metafor pri rozhovore
s priateľkou. Vecnejší charakter komunikácie medzi ženskými cudzinkami môže reflektovať selektívne používanie metafor kvôli
vyhnutiu sa nedorozumeniam v komunikácii. Pri zisteniach týkajúcich sa mužov autori hypotetizujú, že neselektívnosť pri používaní
metafor reflektuje ochotu riskovať nepochopenie za cenu určitých
benefitov, ako napríklad byť vtipný alebo pustiť sa do pomyselného súboja s iným mužským jedincom.
Autori podobný výskum zopakovali (Hussey & Katz, 2009)
a tentoraz

sa

zamerali

na

vnímanie

používania

metafor

v interaktívnej komunikácii. Metaforu probandi vnímali ako charakteristický znak komunikácie mužov, resp. mužnosti v komu-
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nikácii. Autori skúmali iba percepciu rozprávajúceho vzhľadom na
používanie metafor, nemôžeme teda objektívne usudzovať na
množstvo metafor v diskurze produkovanom mužmi a ženami.
Kristen Link a Roger Kreuz (in Colston, Katz; 2005) skúmali
používanie figuratívneho jazyka u mužov a žien pri rozprávaní
o emóciách. Participanti experimentu sledovali osoby vo filmových
klipoch a následne opisovali emocionálne prežívanie osôb alebo
to, ako by sa cítili v tej istej situácii. Vo všeobecnosti výsledky
ukázali, že muži aj ženy rovnako používali figuratívneho jazyka
v opisoch emocionálne nabitých situácií a nelíšili sa ani v používaní rôznych druhov figuratívnych výrazov. Čiastkové analýzy
však poukázali na isté rozdiely týkajúce sa rodu. Konkrétne výsledky ukázali, že muži používali figuratívnyo jazyk väčšmi pri
rozprávaní o negatívnych emóciách ako pri rozprávaní o pozitívnych emóciách, zatiaľ čo u žien takýto rozdiel zaznamenaný
nebol. Muži mali sklon viac využívať figuratívny jazyk pri opise
emócií iných ľudí, pričom ženy skôr používali figuratívny jazyk pri
rozprávaní o vlastných emóciách. Ženy a muži sa teda líšili
v používaní figuratívneho jazyka iba v jemných odtieňoch.
Roberts a Kreuz (1994) navrhujú možnosť použiť rôzne typy
figuratívnych výrazov na splnenie určitých cieľov diskurzu. Mohli
by sme očakávať, že rodové rozdiely existujú v závislosti od obsahu diskusie a cieľov rozprávajúcich. Muži a ženy môžu mať v dis-
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kusii rozdielne ciele a na základe sledovania cieľov budú figuratívny jazyk používať v rôznej miere a jeho rôzne druhy.
Povolanie a status
Katz & Pexman (1997) vo svojom výskume hodnotili, ako môže
povolanie rozprávajúceho ovplyvniť interpretáciu figuratívneho
výroku, ktorý v diskurze použije. Niektoré tvrdenia, ktoré sú
v neutrálnom kontexte pochopené ako metafory, sa chápu ako irónia, keď ich prednášajú typické povolania ako komik alebo taxikár,
u ktorých je predpoklad, že budú ironickí. Ich dáta indikujú, že
rozpoznanie sarkazmu citlivo o sociokultúrnom faktore (povolanie
hovoriaceho) a táto informácia interaguje s vedomosťou o pragmatickom využívaní daného tvrdenia.
Pexman, Ferretti & Katz (2000) testovali dĺžku spracovania ironického a metaforického výroku urobeného typicky častými používateľmi irónie a metafor, a to na základe ich povolania. Výsledky
jasne ukázali, že zamestnanie malo signifikantný vplyv na spracovanie výroku. Výskumy ukazujú, že ak prijímatelia správy poznajú
niektorú z charakteristík hovoriaceho, napr. jeho povolanie, využívajú myšlienkovú skratku na interpretáciu hovoreného.
Gibbs, Kushner & Mills (1991) skúmali iné faktory, ktoré vplývajú na interpretáciu figuratívneho jazyka. Vo svojom výskume
potvrdzovali vplyv autoritatívneho zámeru na porozumenie metaforám. Respondenti čítali metaforické, doslovné alebo nezmyselné
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spojenia a hodnotili ich stupeň zmysluplnosti, rýchlosť zhodnotenia, či ide o zmysluplný výrok alebo nie, a interpretáciu týchto výrokov. Pri každom z experimentov respondentom povedali, že buď
ide o metafory, ktoré vytvoril básnik, alebo o výroky, ktoré náhodne generoval počítač. Autori vyslovili hypotézu, že keď budú mať
jedinci predpoklad, že výroky boli vytvorené autoritou – básnikom,
napomáha to ich porozumenie týmto výrokom. Výsledky ukázali,
že predpoklad autorov bol správny. Jedinci hodnotili metaforické aj
doslovné výroky ako zmysluplnejšie, keď vedeli, že ich autorom je
básnik, ako keď mali predstavu o tom, že výroky náhodne vytvoril
počítač. Výsledok zvýrazňuje dôležitosť implicitných intencií pri
hodnotení figuratívneho jazyka.
Záver
V teoretickom príspevku sme opísali intrakutlúrnu variabilitu
v používaní a porozumení metafor vzhľadom na sociálne, osobnostné a demografické charakteristiky. Výber tejto tematiky
sme zvolili z dôvodu nedostatočného množstva súhrnných teoretických príspevkov, ktoré by v slovenskom prostredí psychológie
uspokojujúcim spôsobom rozpracovali problém variability metafory. Opísali sme variabilitu na strane prijímajúceho aj hovoriaceho,
a to vzhľadom na sociálne (napr. status, povolanie), osobnostné
(osobnostné črty) a demografické (rod) charakteristiky. Výsledky
výskumov sa líšia v závislosti od použitej metodológie, preto nie je
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možné zjednodušujúco zhrnúť zistenia. Nelson & Thorne (2012),
Silvia & Beaty (2012) a Karin Moser (2007) poukázali na rozdielne
typy metafor, ktoré majú tendenciu uprednostňovať jedinci
s rozličnými osobnostnými charakteristikami (introverzia/extraverzia alebo Big Five faktory osobnosti).
V prípade rodových rozdielov autori ako Karin Moser (2007),
Charteris-Black (2012) nezistili významné rozdiely v používaní
metafor medzi mužmi a ženami, iní autori, Kristen Link a Roger
Kreuz (2005), Hussey & Katz (2006), zistili rozdiely v množstve
alebo type metafor používaných mužmi a ženami pri rozprávaní
o špecifických témach. Variabilita výsledkov poukazuje na fakt, že
v pozadí môže stáť iná premenná, ktorá mediuje vzťah rodu
a používania či porozumenia metafor.
Na interpretáciu výpovede obsahujúcej figuratívny jazyk používame aj kľúče zo sociálneho prostredia, ako status hovoriaceho
alebo jeho povolanie. Autori (Pexman et al. 2000) či Holtgraves
(1994) v špecifických situáciách dokázali rozdielnosť v interpretácií metafor vzhľadom na tieto faktory.
Variabilita v používaní a interpretácii použitých metafor sa zdá
sľubným výskumným zameraním a teoretickým problémom, keďže
existuje viacero faktorov, ktoré modifikujú interakciu figuratívneho
jazyka so sociálnym svetom. Zdá sa, že figuratívny jazyk
a špeciálne metafora dokážu modifikovať proces komunikácie na
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oboch stranách. Rozdielnym používaním figuratívneho jazyka môžu jedinci implicitne sledovať iné ciele komunikácie. Citlivosť na
používanie metafor v reči existuje aj na strane prijímateľa
a modifikuje jeho porozumenie výpovede.
Cieľom našej práce bolo priblížiť variabilitu, v ktorej metafora
funguje v sociálnom svete, a inšpirovať ďalšie teoretické či empirické rozpracovanie tematiky, ktoré by viedlo k rozšíreniu informačnej bázy týkajúcej sa interpersonálnej komunikácie a vnímaniu
figuratívneho jazyka ako dôležitého aspektu tejto komunikácie.
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Non-cognitive aspects of metaphor usage
and comprehension variability
Summary
The goal of this study is to describe particularities of intracultural
variability in metaphor usage and comprehension in context of social, personality and demographic factors. We discuss various personality traits connected to metaphor usage in general and to particular metaphorical expressions. We argue about gender as a source
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of variability as well. We focus on similarities and differences in
metaphor comprehension and usage together with possible explanations. The last variable discussed is occupation and status of a speaker. Knowledge about metaphor variability is still limited in Slovak psychology, thus our work aspires to contribute to the knowledge base in this area.

42

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH
DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 4
2018

Metafyzika ako etika – Avicebron
Juraj Brenišin
V prvej rozprave metafyzického traktátu Fons vitæ Avicebron
určuje za cieľ svojho výkladu, resp. dialógu medzi učiteľom
a žiakom, odpoveď na dve otázky. Prvá z nich sa pýta, prečo bol
človek vytvorený. Druhá z nich je otázkou, čo je to, čo musí človek
hľadať v tomto živote. Odpovede na tieto otázky sa nachádzajú
v tematickom rámci Fons vitæ, ktorým je Avicebronovo zdôvodňovanie učenia o prvej bytnosti, vôli, látke a forme, ktoré v o svojej
všeobecnej podobe predstavujú dva základne korene bytia. V tomto
rámci Avicebron určil cieľ svojho výkladu poznanie konečnej príčiny, kvôli ktorej bol človek ustanovený. Vyzýva k jej dôkladnému
štúdiu, pretože tak sa dosahuje šťastie.
„Ž: Aká je teda konečná príčina splodenia človeka?
U: Primknutie jeho duše k vyššiemu svetu, aby sa každé jedno
vrátilo k svojmu podobnému.
Ž: Ako sa to dosiahne?
U: Poznaním a konaním, pretože skrze poznanie a konanie sa
duša spája s vyšším svetom... a vôbec poznanie a konanie oslobodzujú dušu zo zajatia prírody a očisťujú ju od jej temnôt a temnosti,
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a tak sa duša navracia do svojho vyššieho sveta“ (Laumakis, 2014,
s. 67).
Ak Avicebron hovorí, že nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia
cieľa života, t. j. šťastia, je poznanie konečnej príčiny splodenia
človeka, ktoré sa má prejaviť v jeho konaní, potom cieľom celého
(novoplatónskeho) traktátu je pomôcť dosiahnuť tento cieľ jeho
života. Spojenie poznania s konaním v novoplatónskom prostredí
pôsobí ako etický cieľ. Podporuje to aj názor Gersona, ktorý hovorí, že novoplatonici „trvali na chápaní etického učenia Platóna ako
neoddeliteľného od širšieho kontextu jeho metafyziky“ (Gerson,
2005, s. 245). Vychádzajúc z tejto skutočnosti, považujem za dôležité preskúmať, či aj v prípade Avicebronovho Fons vitæ možno
hovoriť o širšom, etickom kontexte jeho metafyziky. Z tejto perspektívy sa Avicebronovým Fons vitæ zatiaľ žiaden z autorov nezaoberal, preto si myslím, že jej použitie môže priniesť do výskumu Avicebronovho Fons vitæ minimálne nový uhol pohľadu.
Z daného vyplýva, že to etické mohlo mať aj pre Avicebrona
akoby dva rozdielne obsahy. Jedným z nich je povznesenie duše
smerom k Najvyššiemu, druhým je návod na šťastný život
a správne konanie. No nemusí vôbec ísť o dva rozdielne obsahy.
Pri skúmaní toho, či je možné hovoriť o širšom (etickom) kontexte
Avicebronovej metafyziky, som sa rozhodol začať prvou rozpravou
Fons vitæ, ktorá sa nazýva O tom, čo musí byť vopred stanovené na
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určenie všeobecnej látky a formy a na určenie látky a formy
v zložených podstatách, keďže sa v nej autor venuje cieľom celého
diela. Pre potreby tejto práce sa budem venovať aj Plotinovi ako
hlavnému predstaviteľovi novoplatonizmu, ktorého prvky mohol
Avicebron prebrať a nimi rozšíriť kontext svojej metafyziky.
Plotinos
Už samotná skutočnosť, že Plotinos patrí medzi (novo)platonikov, ktorí sa pokúsili harmonizovať dielo Platóna
a Aristotela, napovedá, že by sa v jeho Enneadach mohol objaviť
podobný vzťah metafyziky a etiky, ako tomu mohlo byť u Platóna
a Aristotela.
Prvým dôvodom na takúto úvahu je to, že v Plotinovej hypostatickej teórii má duša podobnú úlohu ako u Platóna. Duša má vystúpiť vyššie a „tancom“ sa priblížiť k Jednému, ktoré stojí na vrchole
hierarchie bytia. Čo je týmto tancom a čo je vôbec dôvodom, kvôli
ktorému by sa duša chcela dostať k Jednému?
Tanec duše Plotinos v Enneade IV. 9. 8 opisuje ako krúživý pohyb, počas ktorého duša hľadí na Jedno. Pochopiteľne ide iba
o metaforu, keďže Plotinos rozhodne nemá na mysli jeho zmyslové
vnímanie. Naopak „k cnosti sa dostáva iba vtedy, keď dostane
účasť na rozumnosti“ (Antológia z diel filozofov. Od Aristotela po
Plotina, 2006, s. 574). Tu sa akoby ozývalo Aristotelovo vymedzenie cnosti, ktorá sa nevzťahuje len na morálne podmienenú činnosť.
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Vzťahuje sa na činnosti, ktoré sú vykonávané dokonale (Aristoteles, 2013, s. 27), teda môže ísť aj o číry akt myslenia. Plotinos dokonca dodáva, že je to poznanie „akoby zmyslové“ (Antológia
z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, 2006, s. 574), čo je však
čisto metaforické vyjadrenie, pretože „príde čas, keď sa budeme
nepretržite pozerať bez toho, že by nás telo ešte nejako obťažovalo“ (tamže, s. 579), teda keď budeme nazerať to, čo je vyššie, iba
rozumom, resp. vedením založeným na „dôkazoch, domnienkach
a myslení duše“ (tamže). Samozrejme, treba spomenúť aj to, že
celé toto poznávanie sa odohráva v duchovnej sfére, teda na úrovni
duchovných podstát, a to práve na úrovni rozumnosti duše, keďže
je duša „obrazom Rozumu“ (tamže, s. 582) a „Rozum je ako videnie v činnosti. Lebo myslenie Rozumu je videním...“ (tamže,
s. 584), čo sa pri spôsobe, akým Plotinos vystaval svoje videnie
sveta, dá analogicky vztiahnuť na dušu. Tento tanec duše potom
predstavuje potrebnú epistemologickú podmienku, ktorá umožňuje
prepojenie metafyziky s etikou. To by však na tento záver nebolo
dostačujúce, preto treba nájsť aj dôvod, pre ktorý by duša mala
poznávať vyššie sféry.
V Enneadách predstavuje Jedno dobro nad dobrom, čo by sa
dalo označiť za podobnú ideu Dobra u Platóna (Platón, 2009,
s. 269), ktorá osvetľuje všetko a stojí niekde nad svetom ideí, keďže aj Rozum u Plotina v sebe obsahuje idey a stojí pod Jedným.
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Plotinos síce odmieta Aristotelovo chápanie Prvého hýbateľa ako
myslenia mysliaceho myslenie, pretože „ak rozum sám je mysliacim predmetom a mysleným predmetom, tak je dvojitý, a nie jednoduchý, teda nie je Jedným“ (Antológia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina 2006, s. 572). Definuje ho teda ako to, čo je nad
Rozumom, a hovorí o ňom ako o cieli duše, keďže Jedno je „prameň života, prameň Rozumu, počiatok súcna, príčina dobra, koreň
duše...“ (tamže, s. 578). Tu opäť vstupuje do hry Plotinovo videnie
telesného ako zlého, lebo dôvodom, že duša sa má snažiť dostať
k Jednému, je, že „keď sa k nemu kloníme, naše šťastie leží v ňom,
zatiaľ čo byť vzdialený od neho, znamená byť menej,“ a duša „tam
myslí, tam je bez vášní“ (tamže). Jedno predstavuje dokonalý svet
bez zla, kde je počiatok všetkého, a teda aj duše, ktorá po ňom túži,
chce sa k nemu vrátiť, aby žila šťastne. Ono je príčinou krásy,
spravodlivosti a cnosti v duši. Je teda pochopiteľné, že čím je duša
k nemu bližšia, tým je blaženejšia.
Plotinos očividne svoje Enneady nenapísal len ako metafyzický
traktát, ktorý má predstaviť usporiadanie sveta. Jeho cieľom bolo
viesť ľudí k poznaniu a prostredníctvom poznania k priblíženiu sa
k najvyššiemu Jednu, čo je nevyhnutnou podmienkou šťastného
života. Nepopiera, že by sa v telesnom svete vyskytovalo šťastie,
podľa neho je to však klamlivé šťastie. Cieľom života je teda oslobodiť sa z okov tela poznaním. Enneady tak predstavujú skôr uce-
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lené dielo, ktoré nemá len metafyzický, prípadne mystický ráz.
V zmysle návodu na vedenie správneho života, ktorého cieľom je
návrat duše k dobru, je rozhodne aj etickým dielom.
Avicebron
Hneď na začiatku I. traktátu Fons vitæ Avicebron určuje cieľ
života človeka. Ako novoplatonik ho pochopiteľne vidí v jednote
duše s vyššou sférou bytia (Laumakis, 2014, s. 62). Duša dosiahne
šťastie „poznaním a konaním, pretože skrze poznanie a konanie sa
duša spája s vyšším svetom“ (tamže). Avicebron ponúka aj návod,
ako to dosiahnuť, v ktorom rezonujú nielen Plotinove, ale aj Aristotelove myšlienky z Metafyziky. V súlade s Aristotelom definuje
Avicebron dokonalosť duše ako „prechod z možnosti k činu“
(tamže, s. 63). Takéto vymedzenie cieľa duše má dva rôzne dôsledky: 1. buď konanie treba chápať, podobne ako Aristoteles
a Plotinos, ako dokonale vykonávanú činnosť, ktorá nemá nevyhnutne morálny rozmer a dokonca ním Avicebron môže narážať len
na činnosť rozumovej duše, a teda myslenie a rozumové poznávanie, alebo je 2. nevyhnutné poznávať vyššie časti hierarchie bytia
a táto poznávacia činnosť vedie k správnemu konaniu.
Avicebron dokladá, že by skutočne mohlo ísť o dokonalosť,
keďže „dokonalosťou duše je jej poznanie, zatiaľ čo jej nedokonalosťou je nevedomosť“ (tamže). A keďže ide o jej prechod od možnosti k skutočnosti, bolo by možné považovať poznávanie presne
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za to, t. j. za konanie, ktoré sa vykonáva dokonalým spôsobom,
teda cnostne. To však platí len v prípade, že má Avicebron na mysli
rozumové poznanie. Avicebron naozaj hovorí, že „poznávacia časť
ľudskej bytosti je lepšia než všetky jej časti“ (tamže, s. 62)
a poznanie nás dovedie k „ovociu, ktoré dosiahneme touto snahou“.
Ním bude „vyhnutie sa smrti a zjednotenie s počiatkom života“
(tamže, s. 260). Poznanie by preto bolo rozvíjaním lepšej časti človeka, z čoho sa dá len všeobecne usudzovať, že by šlo aj o cnostný
život. Lenže práve vyhnutie sa smrti a splynutie s Bohom môžeme
chápať ako odkaz na teologický základ etického myslenia, ktorý by
bol vzhľadom na Avicebronovo židovské náboženstvo pochopiteľný. Nemožno návrat k Bohu považovať za cnostné konanie? A nie
je týmto dobrom aj poznávanie, vďaka ktorému môžeme vystúpiť
vyššie? Avicebron to formuluje dokonca ako istú formu odmeny,
pretože „ak toto, vykonáš, On na teba dohliadne a bude k tebe štedrý, ako mu to náleží. Amen“ (tamže, s. 261). Avicebron tiež niekoľkokrát opakuje, že zmyslovo-vnímateľný svet predstavuje oproti duchovnému temnotu. V plotinovskom zmysle slova je potom
poznávanie naozaj únikom pred zlom, čo zapadá do už vyššie spomenutého kontextu.
Toto poznanie a konanie v zmysle dokonalej činnosti okrem
toho, že sú prirodzenosťou duše, „úplne oslobodzujú dušu zo zajatia prírody a očisťujú ju od jej temnôt a temnosti, a tak sa duša na-

49

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH
DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 4
2018

vracia do svojho vyššieho sveta“ (tamže, s. 63). Avicebron tu opakuje plotinovský, resp. platónsky motív nečistoty alebo nedokonalosti zmyslovo-vnímateľného sveta. Poznaním sa teda duša tejto
nečistoty zbavuje a aktualizuje svoju dokonalosť. O týchto nečistotách, ktoré Avicebron nazýva aj „opakmi“ (contrariis), hovorí, že
dušu zraňujú. Od nich sa duša môže oddeliť činnosťou, ktorú podmieňuje poznanie. Toto opäť znie ako snaha demonštrovať, že duša
je poškvrnená svojím spojením s telom. Takto zranená potom nemôže byť šťastná. A čo je jej šťastím, a teda šťastím človeka? Je to
„poznanie konečne príčiny, na základe ktorej bol stvorený tak, aby
ju chcel dosiahnuť..., pretože na základe toho dosiahne šťastie“
(tamže, s. 62).
Avicebron toto poznanie nelimituje len na poznanie vyšších sfér
bytia. V druhej kapitole I. rozpravy Fons vitæ hovorí, že človek
musí poznať aj samého seba (Laumakis, 2014, s. 62). Len vďaka
tomu uvidí to, čo sa od neho líši a čo ďalšie má poznávať na svojej
ceste k Jednému, resp. k tomu Najvyššiemu. Je to mimoriadne dôležité, keďže tu Avicebron explicitne hovorí, že poznanie nemôžeme obmedziť len na poznávanie duchovného sveta. Podmienkou
tohto poznania je totiž dokonalé poznanie samého seba.1

Ku kvalitám duše sa podrobnejšie vyjadruje vo svojom traktáte Zušľachtenie
morálnych vlastností, ktorému sa tu venovať nebudem, keďže mojím cieľom je
poukázať na etický rozmer Avicebronovej metafyziky v podobe, v akej bola
predstavená vo Fons vitæ.
1
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Iste, Avicebron v I. traktáte pripomína, že je to najmä poznanie
prvej bytnosti, vzápätí však dodáva, že ju nemožno poznať. Opäť to
vyzerá ako opakovanie Plotina v tom, že by sa duša v Jednom rozplynula (Antológia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, 2006,
s. 578). Lenže aj tu existuje cesta, ktorá spočíva v poznaní všeobecnej látky a formy ako dvoch koreňov vôle Najvyššieho. Skrz
nich môže človek dosiahnuť poznanie Božej vôle. A po ňom nasleduje „príčina, na základe ktorej existuje čokoľvek existuje. Je to
poznanie sveta božskosti, čo je najväčšou úplnosťou“ (Laumakis,
2014, s. 260). Takto založené konanie by však nemuselo mať práve
morálny obsah toho správneho konania. Lenže pre Avicebrona ako
novoplatonika môže správne konanie predstavovať práve toto, pretože tým smerujeme k Najvyššiemu.
Ak aj teda pochopíme etiku ako vedenie smerujúce k morálnemu a cnostnému životu, nedá sa vyhnúť záveru, že Avicebron
poznanie chápe práve takto a v takomto kontexte, hoci sa nesnaží
o vyslovene etický výklad ani o sformulovanie etického učenia.
V tom prípade sa Fons vitæ svojím charakterom veľmi podobá Enneadám. Avicebron ho napísal ako návod, ktorého použitím dosiahneme dokonalosť. V konaní aj v poznaní. Našou odmenou bude
splynutie so Stvoriteľom vo večnom živote a blaženosti.
Nakoniec ešte jedna zaujímavá podobnosť. Pre Plotina platia
jasné podmienky rozumového poznávania ako takého, ktoré som
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spomenul v predchádzajúcej časti. Podobné je to aj u Avicebrona.
Pri poznávaní totiž postupuje v rámci jasne stanovených logických
pravidiel, hoci sa dopúšťa viacerých chýb, ktoré však mohli byť
úmyselné, ako tvrdí Laumakis (Laumakis, 2014, s. 49). Ide teda
o presne stanovené pravidlá rozumového poznávania. To je
v súlade aj s Aristotelom, v ktorého metafyzike hrá nesporne dôležitú úlohu aj logika, keďže tá tvorí základy správneho myslenia
(napr. princíp sporu, pravidlo vylúčeného tretieho).
Záver
Z porovnania Avicebronovho I. traktátu jeho diela Fons vitæ
s názvom O tom, čo musí byť vopred stanovené na určenie všeobecnej látky a formy a na určenie látky a formy v zložených podstatách s Enneadami a jeho predchodcu Plotina sa ukazuje, že ich metafyzika sa nikdy nedá redukovať len na čistú ontológiu, ktorá má
len opísať jestvujúcno ako jestvujúcno. Naopak, metafyzika slúži
ako prostriedok, ktorý má naplniť aj úlohu etického návodu, ktorý
má človek vo svojej snahe dosiahnuť šťastie nasledovať.
Ako som už spomenul, Avicebron napísal aj eticko-psychologický traktát Zušľachtenie morálnych vlastností. To mu očividne
nezabránilo, aby sa o etické témy zaujímal aj v rámci svojej metafyziky. Vybudoval ju ako akýsi rebrík, po ktorom má duša človeka
postupne stúpať k svojej dokonalosti. Je možné, že etický traktát
Zušľachtenie morálnych vlastností bol potom len konkrétnejším
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návodom, možno ako doplnenie Fons vitæ, teda ako rozšírenie diela, ktoré samo osebe už začalo rozpracovávať tému etického spôsobu života. Zušľachtenie morálnych vlastností potom mohlo slúžiť
skôr ako prvotné oslobodenie alebo istá príprava duše na poznávanie vyššieho sveta, ktoré ju malo priviesť k dokonalosti a šťastiu.
Ako bolo vyššie spomenuté, tomuto poznávaniu musí predchádzať poznanie samého seba, pretože len potom sa môže človek naozaj venovať poznávaniu duchovných podstát a navrátiť svoju dušu
do vyššieho sveta, k blaženosti a šťastiu, ktoré duša nájde po návrate k prameňu života.
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Metaphysics as ethics – Avicebron
Summary
This paper focuses on the question of possibility of understanding
metaphysics as ethics in originally metaphysical work Fons vitæ
written by a Jewish Neoplatonist Avicebron. Reason is that from
the very beginning of this it seems that author created his work as
sort of a guide for attaining happiness in life, therefore there is
some space for understanding his metaphysics as ethics. For the
purpose of searching for ethical traces in his work the paper also
contains similar investigation of ethical themes in Enneads written
by Plotinus as Avicebron’s neoplatonic predecessor, so it might
have served as inspiration for Avicebron’s unique understanding of
his metaphysics.
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Husserlova Kríza európskych vied v Patočkovej
a Ingardenovej interpretácii
Michal Kručko
Napriek tomu, že Jan Patočka a Roman Ingarden boli žiaci
a významní interpretátori Edmunda Husserla, je ich komentár
k poslednému obdobiu filozofie zakladateľa fenomenológie odlišný. Túto fázu reprezentuje predovšetkým nedokončená kniha Kríza
európskych vied a transcendentálna filozofia (ďalej už len Kríza).
Kľúčovým bodom oboch prístupov je určenie miesta Krízy
v Husserlovom myslení a vo fenomenológii vôbec. Cieľom tohto
článku je komparácia oboch pohľadov a pokus odpovedať na otázku, do akej miery je možné hovoriť o principiálnej odlišnosti
v chápaní posledného Husserlovho diela u jeho dvoch významných
žiakov.
Ingarden a transformácia Husserlovej fenomenológie
Roman Ingarden sa vo svojich štúdiách venovaných Husserlovi
zameriaval predovšetkým na idealistický prvok jeho fenomenológie. Vzhľadom na tento zámer nevenoval vo svojich publikáciách
osobitnú pozornosť Kríze až do momentu, keď viacerí významní
interpretátori začali hovoriť o novej epoche Husserlovho myslenia,
ktorá znamenala zmeny jeho predošlých zásadných pozícií. Reak57
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ciou na takéto postoje bol článok Ingardena (1970) s názvom Čo je
nové v poslednej Husserlovej práci? Podľa Ingardenovej interpretácie už Husserlova fenomenológia neprešla žiadnou principiálnou
zmenou po jej sformovaní do podoby transcendentálneho idealizmu
v Ideách k čistej fenomenológii (ďalej už len Idey).
Aby mohol Ingarden jasne formulovať svoje stanovisko ku Kríze, kladie dve otázky, ktorých zodpovedanie tvorí jadro vyššie
spomínaného článku: „Po prvé sa pýtam, či a aké problémy, alebo
ich riešenia sa ukazujú v Kríze..., ktoré v predtým ním publikovaných dielach vôbec nie sú. Po druhé sa pýtam, či sú v Kríze prítomné také tvrdenia, ktoré by narušili predtým ním zastávané zásadné filozofické stanovisko“ (Ingarden, 1970). Jeho analýza sa
však netýka len samotnej Krízy, ale aj niektorých prednášok
z posledných rokov Husserlovho života (vo Viedni a Prahe).
Vzhľadom na to, že podobne postupuje aj Patočka, budeme ďalej
hovoriť o Kríze v kontexte s nimi.
Na prvú vyššie spomenutú otázku odpovedá Ingarden kladne,
pričom určuje desať nových tém: 1) Novým prvkom je nepochybne
nastolenie problému krízy európskych vied ako historického faktu,
ktorý sa týka tak prírodných vied, ako aj európskej kultúry vôbec.
2) Filozofia v podobe transcendentálneho idealizmu ako prostriedku prekonania krízy európskej kultúry na základe eidetického, absolútneho poznania, znamená isté priblíženie sa k novokantovstvu
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(samozrejme, s mnohými vecnými rozdielmi), pričom vedie človeka k získaniu zodpovednosti za svoje činy (pozri Ingarden, 1972, s.
13 – 14). 3) S predošlými bodmi úzko súvisí aj záujem o filozofiu
dejín v duchu Diltheya, voči ktorému sa dovtedy Husserl staval
kriticky. 4) Tieto úvahy Husserla nasmerovali ku skúmaniu zmyslu
„matematického založenia novovekej prírodovedy Galileom“ (Ingarden, 1970, s. 8), pričom dochádza k idealizácii reálnych objektov, ako aj procesov, v ktorých sa prezentujú. 5) Jasnejšie rozlíšenie procesu transcendentálnej redukcie a epoché, ktoré však nemá
žiaden zásadnejší vplyv na samotnú koncepciu. 6) Významnejšie sa
zdá tvrdenie o nespochybniteľnosti reálneho sveta, ktoré by narúšalo Husserlov idealizmus. Ingarden však v tejto súvislosti upozorňuje na to, že to nespochybniteľné patrí k svetu len v podobe intencionálnych ekvivalentov poznávajúcich aktov, ktoré vyznačujú nami
mienený reálny svet, no nie nezávisle od vedomia jestvujúci svet.
7) Terminologická zmena súvisiaca so zámenou pojmu „čisté vedomie“ a „absolútna subjektivita“ takisto nezohráva žiadnu významnejšiu rolu. 8) Tvrdenie, že „keď dospejeme k ,apodikticky
nutnému jedinému Ja‘,... nachádzame sa vo sfére evidencie, pri
ktorej je nezmyslom pýtať sa, čo sa skrýva v základoch“ (Ingarden,
1970, s. 10). Následne nachádzame aj súdy o tom, že objektivitu
treba pochopiť, nie uisťovať sa o nej. Podobné vety môžu znamenať istú zmenu v teórii poznania, u Husserla sú však len naznače-
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né, podľa Ingardena teda nie je jasné, ako ich autor skutočne myslel. Ak by bol svoje posledné dielo Husserl dokončil a rozvinul
tieto myšlienky širšie, bolo by možné ďalej diskutovať o jeho možnej zmene, ale v zaznamenanej podobe umožňujú viaceré nie úplne
isté interpretácie. 9) V Kríze je zdôraznená súvislosť medzi fenomenologickou psychológiou a transcendentálnou fenomenológiou
v tom zmysle, že ak je metóda psychológie v súlade s Husserlovými postulátmi a vedie k čistému apodiktickému Ja, je v podstate transcendentálnou fenomenológiou. Tento vzťah podľa Ingardena len potvrdzuje to, že Husserlova fenomenológia nepodľahla
žiadnej zásadnej zmene. 10) Pojem Lebenswelt nie je ničím iným
ako už skôr rozvíjaný pojem sveta prirodzeného postoja, ktorý je
síce predmetom obšírnejšieho záujmu Husserla, ale stále je potrebné vykonať transcendentálnu redukciu, ktorá nás privedie k pravej
subjektivite a transcendentálnej fenomenológii.
Ingarden uvádza tri základné body Husserlovej fenomenológie,
ktoré tvoria základné stanovisko Husserlovej filozofie od Ideí: a)
fenomenologická analýza podstát (tá sa v Kríze takmer nenachádza,
pričom jej čiastočné náznaky konkrétnych analýz skôr potvrdzujú
nemennosť tejto oblasti), b) epoché a transcendentálna redukcia,
ktoré privádzajú k čistému vedomiu, a napokon c) transcendentálny fenomenologický idealizmus. Žiaden z nich sa v zásade nezmenil.
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Patočkova interpretácia Krízy v neskoršom období
Patočkova vlastná filozofická pozícia je ovplyvnená predovšetkým Husserlovou Krízou. Vo svojej habilitačnej práci Prirodzený
svet ako filozofický problém zastáva koncepciu transcendentálnej
subjektivity (Patočka, 2008, s. 185 a n.) a ďalej rozvíja pojem Lebenswelt i v súvislosti s Heideggerovým „bytím vo svete“ ako „prirodzený svet“. Ten ostáva v centre Patočkovej filozofie aj
v neskoršom období, v ktorom sa stavia k transcendentálnej subjektivite kriticky. Patočkova koncepcia asubjektívnej fenomenológie
má zároveň svoje dôsledky aj v tom, že „sice mluví o ,přirozeném
světě‘, ale nemíní tím svět přirozeného postoje z Husserlových Idejí I“ (Mezei, 2009, s. 58). Patočka odmieta vykonať transcendentálnu redukciu napriek tomu, že v článku Epoché a redukce. Několik poznámek chápe epoché ako nutnú súčasť fenomenológie. Podľa
Patočku dôsledne vykonaná epoché nevedie k idealizmu ako
u Husserla, ale k záveru: „Svět je nejen podmínka možnosti zjevování reality, nýbrž i podmínka možnosti jsoucna, které žije ve vztahu k sobě samému a umožňuje zjevování jako takové“ (Patočka,
2009a, s. 450). Takto akcentuje súvislosť medzi svetom
a subjektom a prechádza k univerzálnemu apriori, ktoré nemá podobu žiadneho absolútneho jestvujúcna. Ono apriori „otevírá místo
zjevování jak reálného, tak i prožívajícího“ (Patočka, 2009a,
s. 450).
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Na rozdiel od Ingardena kladie Patočka dôraz na vývoj Husserlovho idealizmu v podobe kartezianizmu medzi Prednáškami k fenomenológii vnútorného časového vedomia až po začiatok obdobia predstavovaného Krízou (Patočka, 2009b, s. 381).
Z toho vyvodzuje aj zásadné tvrdenia o pôvodných intenciách fenomenológie, ku ktorým sa Husserl vo svojej poslednej práci do
istej miery vrátil. Svoje analýzy pritom Patočka opiera o Tugendhatove rozlíšenie dogmatickej a kritickej zložky Husserlovej
fenomenológie. Patočkov zámer smeruje k ontologicko-metafyzickému zdôvodneniu dogmatického motívu ako kartezianizmu
v priamej nadväznosti na podstatu fenomenológie a jej možnosti.
Podľa Patočku šlo Husserlovi už v Logických skúmaniach
„o nejelementárnejší, nejjednoduchší otázky samotného zjevného
přístupu k věcem... Předmětnosti musí být přístupné, musí se jistým způsobem zjevovat, být dány v určitých zákonitě zformovaných způsobech“ (Patočka, 2009b, s. 386). Cieľom bolo objasniť,
ako sa sama predmetnosť zjavuje a čo toto zjavovanie umožňuje.
Fenomenálna sféra, ktorá toto zjavovanie umožnila, bola rozdelená
na to, čo sa javí v mode svojej danosti, a na subjektívnu základňu.
Patočka sa priamo odvoláva na Ingardena (Ingarden, 1981), aby
potvrdil, že k takémuto zdvojeniu došlo a že autor Logických skúmaní sa týmto problémom zaoberal dlhšie časové obdobie.
K riešeniu Husserl dospel pomocou transcendentálnej redukcie,
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ktorej dôsledkom je určenie jedinej sféry javenia sa predmetností
v imanentnej sfére. Pomocou metódy redukcie je všetka javiaca sa
predmetnosť zbavená téz o svojom bytí a absolútnou sférou zjavovania sa stáva čisté vedomie.
V Kríze však vidí Patočka (odvolávajúc sa na Landgrebeho)
dôležitú zmenu v ponímaní subjektivizmu. „Poslední fáze Husserlovi transcendentální filosofie, rekurs k přirozenému světu jako
takovému, znamená Husserlův rozchod s kartezianismem, s filosofií vědomí, která se zakládá v sebejistotě kartesiánského, reelního
a individuálního vědomí“ (Patočka, 2009b, s. 381). Z trojice ego,
cogito a cogitatum podľa Kernových analýz vyplýva, že sa Husserl
nezameral na cogito, cogitationes, ale len na ego a cogitata, čím
prichádza k slovu aj sum. Subjektivita ja ako bytie ja v „původní
pohnutosti – připravuje svůj průlom, zjevně musí být nově položena otázka jeho vztahu k fenomenální rovině“ (Patočka, 2009b,
s. 393). Na základe tohto tvrdenia Patočka usudzuje, že si Husserl
napokon uvedomuje problematickú situáciu subjektívnej fenomenológie aj napriek tomu, že sa nevzdal idealizmu, ktorý obhajoval
v predošlých dielach. Úlohu fenomenológie vidí Patočka v riešení
nastolených komplikácií a v pokuse nanovo premyslieť pôvodné
zámery jej zakladateľa, teda výskum zjavovania ako takého.
V prednáške Filozofia krízy vied podľa Edmunda Husserla...
Patočka tvrdí, že na základe blízkosti ponímania sveta u Husserla
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a Kanta sa Husserl mýlil, keď dával prednosť filozofickej tradícii
Descarta pred Kantom (Patočka, 2009c, s. 427). Napriek rozdielnej
filozofickej pozícii kantovstva (či novokantovstva) vidí Patočka
most medzi oboma filozofickými prúdmi práve prostredníctvom
motívu prirodzeného sveta. V spomínanej prednáške načrtáva Patočka motív prirodzeného sveta v podobe sveta dobra a zla. Takýto
charakter prirodzeného sveta už „vyvrací Husserlův svět subjektivity, která chce především poznávat, a tak proměňuje všechno
v předmět intuice, včetně subjektivity samé“ (Patočka, 2009c,
s. 433).
Napriek tomu, že sa Patočkova interpretácia Krízy čiastočne
mení v neskoršom období, nie je v rozpore s tým, čo o nej tvrdí Ingarden. Spor medzi oboma prístupmi je možné širšie rozvíjať
napr. v probléme významu intersubjektivity a podstaty fenomenológie, ale v tézach týkajúcich sa zachovania Husselovho idealizmu
v období Krízy sú obe interpretácie zhodné. Rozdiel spočíva väčšmi
v intenzite, akou sa Patočka venuje detailnejším zmenám podoby
Husserlovho subjektivizmu vzhľadom na jej iné podoby, ako aj na
dôsledky vyplývajúce z rozlíšenia epoché a redukcie. Patočkov
prístup je zameraný na novonačrtnuté problémy a ďalšie možné
smerovanie fenomenológie v súvislosti s Heideggerovou filozofiou,
zatiaľ čo Ingarden kladie dôraz predovšetkým na Husserlov idea-
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lizmus ako taký. Odlišnosti ďalej poukazujú aj na iný spôsob historicko-filozofických analýz.
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Husserl’s Crisis of the European Sciences in Patočka’s
and Ingarden’s interpretation
Summary
Husserl’s last work The Crisis of European Sciences is one of his
most significant pieces. While phenomenological inspirations of
J. Patočka rise primarily out of this work, R. Ingarden mentions it
only rarely, because according to him it doesn’t represent principal
change of Husserl’s philosophy. The revision Patočka is writing
about is in fact not in contradiction with Ingarden’s interpretation.
It is more likely a partially different intention within Husserl’s
idealism, which can represent inspiration to phenomenological investigations that are closer to Kant than Descartes.
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Niekoľko poznámok k vzťahu literatúry,
filmu a divadla
Peter Getlík

Film od literatúry oddeľujeme najmä dvoma vlastnosťami –
jeho záznamovosťou a hyperkódovou povahou. Tieto vlastnosti
vyčleňujú pre obe umenia špecifický druh transformácie látky do
témy, ktorá podmieňuje ďalšie odlišnosti. Vynucujú sa nimi umiestnenie a podoba problému i tvarové znázornenie v diele. Semiotik
hovorí o rozdielnom delení kontinua, teda obsahovej látky, na rozdielne formálne systémy (Eco, 2009, s. 99). Oproti literatúre môžeme jednoznačne postaviť hyperkódy filmu a divadla. Film
i divadlo sú schopné prekladať látku do témy a zobraziť ju v tvare
použitím literárneho kódu simultánne s mnohými ďalšími (hudobnými, vizuálnymi, tanečnými...) kódmi. Vzťah inklúzie medzi filmovým a literárnym kódom platí i pre divadlo a literatúru, no
v žiadnom prípade nemôžeme určiť vertikálny vzťah v pozícii divadla a filmu. Obe umenia sú schopné vyplniť svoj hyperkód porovnateľným množstvom kódov iných umení. Pomery v rámci hyperkódu sa líšia podľa funkčných požiadaviek konkrétneho diela.
Filmové i divadelné experimenty nám dokazujú, že zisťovať, ktoré
z dvoch umení má rozsiahlejší hyperkód, by bolo rovnako nemožné
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ako nezmyselné. Viactvarová povaha ich vedie k tomu, aby do seba
neustále nasávali všetky možné spôsoby umeleckého vyjadrenia.
Pojmy hyperkód i záznamovosť v zmysle znaku – odtlačku – sme
prevzali z Ecovej semiotiky. Vhodne zhŕňajú intersemiotické vzťahy literatúry, filmu a divadla a zásadné rozdiely týchto umení
(v tichom kontraste troch semiotických systémov k záznamom
s jedným druhom kódu). Veľmi zjednodušene tento vzťah môžeme
ilustrovať graficky.

Napriek tomu, že pre potreby predkladanej práce sú pre nás tieto
dva pojmy kľúčové, neukrátime sa o možnosť hlbšie preniknúť do
vzťahov jednotlivých semiotických systémov. Niektorí teoretici
filmu skúmajú najprv bilaterálne vzťahy predmetu svojho výskumu
a iných umení.
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Namiesto semiotického termínu hyperkód sa najčastejšie stretávame s umenovedným prívlastkom „syntetický“. Július Pašteka ho
používa pri zdôvodňovaní režisérskej funkcie v procese syntézy
„prostriedkov a prvkov všetkých ostatných umení, zúčastňujúcich
sa na tvorbe celkového obsahu a úhrnnej formy javiskového predstavenia“ (Pašteka, 2005, s. 113). Lotman (2008, s. 115) vidí v syntetickosti divadla a filmu schopnosť dvoch umení viazať na seba
rôzne typy semiózy a organizovať ich do jednotného systému, kde
sa vytvárajú nové významy.
Nový organizovaný systém obsahuje hyperkód, ktorý jednotlivé
časti združuje okolo akéhosi dominantného kódu. Jeho formálnym
nositeľom musí byť zložka absolútne nevyhnutná na chápanie samotného diela v kontexte nejakého umenia. Podriadenosť preferovanej zložky posúva dielo na hranice systému. Pri absencii požadovaného nositeľa si dominantnú pozíciu privlastní iná existujúca
zložka. Kreatívne experimenty s dominantným kódom môžu hyperkód posunúť na istý čas do „krajiny nikoho“, kým sa opakovaním tvorivých postupov dominantná zložka neustáli. U vývinovo
mladšieho filmu sa pre dominantný kód často používa pomenovanie „vlastný jazyk“ (Pašteka, 2005, s. 40) a myslí sa tým filmový
strih využívajúci montáž. Kým sa tento jazyk ustálil, film sa napájal na divadelnú tradíciu tak, že prirodzene preberal dominantnú
zložku divadelného kódu, pretože zdieľa s divadlom jeho zásadnú
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(divadelnú) formálnu zložku – herca. Film integruje ľudského
predstaviteľa (herca) a epický sujet a stáva sa „fotografovaným
divadlom“ (Pašteka, 2005, s. 13). Pašteka tento proces historicky
prikladá k Meliesovmu obdobiu (1897 – 1902) a Pathého obdobiu
(1903 – 1909). Napriek tomu, že strih ako taký už v tomto období
jestvoval, stále nezaujal dominantnú polohu v tvarovej zložke. Pri
invencii nie je rozdiel medzi rozhodujúcimi a irelevantnými rysmi,
tie sa určia v priebehu dekódovania (Eco, 2009, s. 314). Za „otca“
celovečerného filmu (Monaco, 2004, s. 287) sa považuje D. W.
Griffith a jeho Birth of a Nation (1915), kde v plnej miere uplatnil
množstvo naratívnych postupov a filmových techník, s ktorými už
nejaký čas experimentoval. Až vďaka obrovskému úspechu tohto
filmu a neskoršej produkcii, ktorá využíva Griffithom zhrnuté postupy, sa ich opakovaním vytvára u publika štruktúra filmového
jazyka. Pre dnešný film je strih nevyhnutnejší než herecká zložka,
ktorú vie nahradiť inými vizuálnymi znakmi. Umožňuje mu to záznamovosť. Vďaka nej vie segmentovať realitu a umelecky komponovať samostatné znaky.
Hierarchia divadelného a filmového hyperkódu sa môže
v jednotlivých dielach líšiť pomerom kódov, no ostáva zásadný
protiklad v dominantnom kóde. Dominantný kód sa prejavuje naplno v niektorej tvarovej zložke diela. Hyperkód divadla je centralizovaný v hercovi. Herec – človek – vie stvárniť všetky ľudské čin-
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nosti, a to zaručuje historicky neochvejnú pozíciu divadla ako hyperkódu. Bez ohľadu na to, koľko nových spôsobov umeleckého
zobrazenia bude existovať, divadlo bude aspoň okrajovo schopné
všetky zobraziť prostredníctvom herca. Hyperkód filmu bol
v prvotných štádiách štruktúrne podobný divadlu a tiež bol centralizovaný v hercovi. Postupne sa však hyperkód centralizoval okolo
technických vizuálnych schopností filmu. Čo vie zahrať divadelný
herec, vie i filmový (a naopak), no divadlo zaostáva v možnosti
detailného zobrazenia konkrétneho znaku. Dominantným modifikátorom významu filmu už nie je herec, ktorý špecificky pohne rukou, ale oko kamery, ktorá sa na tento pohyb upriami. Táto
vlastnosť je literárnou vlastnosťou a spája „“človeka na plátne”
s “človekom v románe” a odlišuje ho od “človeka na javisku”.
Možnosť udržať pozornosť na nejakých častiach zovňajška – buď
v detaile alebo dĺžkou trvania záberu na plátne (analógiou v literárnom rozprávaní je podrobnosť opisu alebo iné významové určenie),
či opakovaním záberu – ktorá nejestvuje ani v divadle, ani v maliarstve, dodáva záberom častí ľudského tela metaforický význam”
(Lotman, 2008, s. 106). Divadlo používa iba pseudodetailné vizuálne zobrazenie. Napríklad v podobe bodového svetla vie na javisku upriamiť pozornosť na znak. Neukáže však jeho nové aspekty,
nepriblíži znak opticky a divák zároveň stále vníma celé javisko,
ibaže je tmavé. Použitie pseudodetailu vo filme je preto pre film
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výrazne príznakové a často to považujeme za špecifický divadelný
postup.
Technické schopnosti filmu umožňujú napríklad aj úplnú absenciu herca. I keď tento extrém je skôr príznakový, herec nie je pre
film neodmysliteľnou súčasťou. Dôkazom sú napríklad dokumentárne filmy zo zvieracej ríše, ktoré ponúknu technicky spracovaný
sujet bez jediného herca či slova. Epickosť je zachovaná v prirodzenej činnosti zvierat a jej filmovom spracovaní. Nemáme teraz
na mysli absenciu herca z dôvodu jeho nahradenia animáciou. Herec ako znak nie je nevyhnutný napríklad pre bábkové divadlo, kde
ho nahrádza antropomorfná bábka ovládaná bábkohercom. Analógiou k bábkovému divadlu je vo svete filmu animovaná, prípadne
počítačom generovaná postava. Úkony, ktoré vykonáva bábkoherec
sukcesívne, robí segmentovane počítačový či klasický animátor.
Herec tu však nie je úplne zabudnutý. Kódy, ktoré sa na neho viažu, na seba preberá bábka či animovaná postavička a dochádza iba
k substitúcii herca. Možnosť potlačenia či až úplnej absencie herca
je však schopnosť filmu rozprávať ľudský príbeh len pomocou vizuálnych a akustických znakov. Príkladom je krátky experimentálny film režiséra Anoopa Gangadharana Switch Off (2014), ktorý sa
pokúša vyrozprávať príbeh štvorčlennej rodiny len pomocou vizuálneho mapovania ich domácnosti.
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Herec stráca svoju pevnú pozíciu aj pri preferovaní lyrických
tendencií vo filme. Herec sa vo filme potláča v prospech technického stvárnenia aj po akustickej stránke. Pašteka (2005, s. 19)
v divadle považuje za najdôležitejší dramaticko-akustický prostriedok ľudský hlas, no vo filme je ním podľa neho hudobný zvuk.
Podradnosť ľudského hlasu pre potreby filmového estetického znaku vidíme i v názoroch Pudovkina, Ejzenštejna či iných, ktorí prijímali zvukový, ale nie hovorený film (Pašteka, 2005, s. 19).
Lotman (2008, s. 60) pripisuje zvukovému filmu jednu z troch historických etáp montáže – hudobnú kompozíciu. Zvuk nie je podstatný len v hudobnom kóde, ale hovorené slovo predbieha aj zvuk
prostredia ako celku, kde je dialóg len jednou z jeho súčastí.
„Technika

umožnila

prísnu

synchrónnosť

zvuku

a obrazu,

a zároveň poskytla umeniu možnosť výberu – buď ju rešpektovať
alebo narúšať, t. j. synchrónnosť sa stala nositeľom informácie“
(Lotman, 2008, s. 25). Filmový herec teda nie je prvoradým nositeľom akustickej informácie, ako ním je divadelný herec.
Film sa vie, ale nechce herca úplne zbaviť. Herec nie je dominatným kódom filmu, ale je ešte stále popri ďalších kódoch jeho
prirodzenou súčasťou. Príčinou sú, pravdaže, tematické požiadavky
väčšiny umeleckých diel, ktoré zobrazujú ľudský život sujetovo.
Život má epické ohraničujúce parametre ako samostatná jednotka,
no dramatické, ak sa výrazne pretnú dva ľudské životy s odlišnou
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povahou a motiváciou. Otázka problému je teda aj vo filme najčastejšie zhmotnená v tvarovej zložke pomocou konfliktu postáv, no
epickosť filmu sa napĺňa dejom. Dramatickosť divadla si však vyžaduje potlačenie udalostí „pred a po“. Tematicky sa výsostne
problémová látka ohraničí a transformuje tak, že sa nevyhnutne
vyhrotí v konflikte dvoch postáv. „Živé“ divadlo sa preto nechce
a nemôže zbaviť herca (inak by už nebolo divadlom). „Herec je
kráľom a vládcom divadla“ (Stanislavskij, cit. podľa Pašteka, 2005,
s. 41). Rozdiel v dominantnom kóde v rámci hyperkódu divadla
a filmu pomenúva Pašteka ako rozdiel základných stvárňovacích
prvkov. V divadle je ním „figurácia, teda spredmetnenie, stelesnenie skutočnosti hercom, hereckou akciou“ (Pašteka, cit. podľa Sabol, 2014, s. 94). Základným stvárňovacím prostriedkom filmu je „vizualizácia“ – spredmetnenie, stelesnenie skutočnosti technickou reprodukciou. Figurácia je „živá“, formálne má realita
priamy kontakt s divákom. Vizualizácia je formálne sprostredkovaná realita.
Sabol v súvislosti so stvárňovaním reality poukazuje na zaujímavý paradox, že „pri skúmaní podstaty charakteru týchto dvoch
umení, ich ontológie a cez spôsob interpretácie či percepcie divadelného a filmového textu prídeme na to, že ich snímanie reality
a spôsob odovzdávania informačného kódu je presne opačný, a teda
že filmové umenie vo svojej podstatne ‚predstavuje‘ realitu priamo,
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zatiaľ čo divadlo nepriamo“ (Sabol, 2014, s. 95). Samozrejme, pomenúvajú sa tu isté tendencie. Opäť nejde o hodnotový argument.
Ak Sabol používa priame a nepriame tendencie filmu a divadla,
neredukuje tým napríklad filmovú znakovosť, a teda aj estetickú
hodnotu. Film využíva znak na všetkých úrovniach, na ktorých je
toho schopné divadlo, no podstata filmového znaku – odtlačku (záznamu) – sa ontologicky líši od figuratívneho divadelného znaku.
V mysli percipienta sú však znaky filmové i znaky divadelné na
rovnakej úrovni, no fungujú tam v rámci vlastnej štruktúry. Obe
rovnako poskytujú metaforické a metonymické znakové podložie
na plnohodnotnú percepciu umeleckého textu.
V súčasnosti vieme rozdiel filmu a divadla pomenovať pomocou vizualizácie a figurácie, no uvedené tendencie v skorých vývinových fázach filmu ešte nie sú vyhranené. V prechodnom štádiu
tvorby dominantného kódu filmu je v intersemiotickom porovnávaní vhodné vychádzať z poznatkov všeobecnej semiotiky. Eco
skúša používať namiesto pojmu znak pojem znaková funkcia
a hovorí, že znak ako taký neexistuje (Eco, 2009, s. 66). Znak je
podľa neho súhrou komplikovaných vzťahov a to, čo ľudia nazývajú znakmi, je výsledkom mnohých vzájomne prepojených spôsobov
produkcie (Eco, 2009, s. 314). Eco sa chce vyhnúť pomenovaniu
„znak“ pre ontologicky odlišné javy a radšej poukazuje na odhali-
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teľné spôsoby semiotickej produkcie, ktorými sú rozpoznávanie,
ostenzia, replika a invencia (Eco, 2009, s. 316).
Pre estetický znak je invencia ako spôsob semiotickej produkcie
absolútne príznačná práve preto, že upriamuje pozornosť na kód
viac ako na obsah. Estetická abdukcia (Eco, 2009, s. 166), pri ktorej nepoznáme kód či pravidlo dekódovania a pokúšame sa ho
uhádnuť, mohla byť pri invenčnom hyperkóde, akým boli prvé filmy, naozaj turbulentná. I v nesyntetickom umení po každom novom znaku prehodnotíme odhadnutý kód a neustále ho overujeme
v texte. Rovnaký princíp funguje pri chápaní umeleckého diela, ale
i pri chápaní filmového umenia ako celku. Kľúčovú úlohu vo filmovom význame zohrávala istá postupnosť, v ktorej film už obsahuje kód fotografie a nabaľuje do vizuálno-kinetického hyperkódu
kódy literárne v podobe epického sujetu, ale i lyrických a dramatických princípov či titulkov; hudobné v podobe sprievodnej
hudby; divadelné v podobe herca a pod. Kódy sa ustália a dominantnú pozíciu vo význame nemého filmu zaujme strih a montáž, ktorú strihanie umožňuje.
K naplneniu realistického potenciálu chýbajú vo filmovom tvare
zvuk a oku prirodzenejší farebný obraz. Po niekoľkých experimentoch sa tieto aspekty postupne stanú filmovým štandardom. Obdobie, v ktorom sa film snaží o podobnosť s divadlom a v ktorom sa
film ešte považuje za predĺženú ruku divadla, je obdobie, keď ešte
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nedochádza k plnohodnotnému filmovému realizmu, a teda k úplnej prevahe vizualizácie nad figuráciou. S každým rokom je však
realistický trend filmového jazyka silnejší. Je to aj dôsledkom divadelného realizmu, ktorý vzniku filmu predchádza. V 19. storočí
sa namiesto scény stáva hlavným časovým prvokom dejstvo (ktoré
je obsahovo realistickejšie) a javisko sa posúva za proscéniový
oblúk (Monaco, 2004, s. 45). „Film vznikal právě v době, když
tento jevištní realizmus prožíval svůj vrchol. A právě tak jako malířství a román přenechaly mimesis filmu, učinilo tak i jeviště. Jako
základní stavební jednotka se vrátila scéna“ (Monaco, 2004, s. 47).
Z prirodzených vlastností filmu a spôsobu jeho znakovej produkcie
vyšiel film zo „súboja o tvarový realizmus“ ako víťaz. Ťažko však
hovoriť o súboji v pravom zmysle, lebo divadlo zároveň v avantgardnej paradigme realizmus opúšťa, keď jeho predstavitelia pochopia, že nezáznamová podstata divadla je jeho najväčšia výhoda.
Bertold Brecht (epické divadlo) a Antoin Artaud (divadlo krutosti)
rozvinú odlišné koncepcie divadla, no obe sú založené na premise,
že divadlo je živé, bezprostredné a intímne miesto.
Zjednodušene sa Artaud snaží o neustálu interakciu s divákmi,
a teda o akúsi fyzickú a aktuálnu blízkosť a Brecht používa nástroj
„odcudzujúci efekt“ (der Verfremdugseffekt) na vyvolanie intelektuálnej blízkosti (Monaco, 2004, s. 50). Paradox v rozdieloch formálnej a tematickej blízkosti ilustruje i pomenovanie „odcudzujúci
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efekt“, ktorý má v skutočnosti diváka k divadlu priblížiť upriamením pozornosti na tvar. Zásadná je snaha upozorniť na výrazové
prostriedky ich výraznou zmenou a zaviesť „epické“ divadlo ako
kontrast k „dramatickému“. Dve koncepcie, Brechtova a Artaudova, sa snažili nájsť esenciu divadla v opozícii k filmu, a práve preto
mnoho divadelných postupov vo filme využíva ich techniky. Film
ich rozpoznáva ako príznakové vo svojej štruktúre a kontaminuje
sa nimi s konkrétnym umeleckým zámerom. Monaco poznamenáva, že obe teórie sú viditeľne antimimetické (2004, s. 50).
Ak zhrnieme všetky uvedené prienikové plochy, je možné povedať, že základné tenzie filmu a divadla vznikajú na pozadí opozície záznamovosť – nezáznamovosť. V začiatkoch filmovej tvorby
ich hyperkódy takmer splývajú, no táto opozícia ich postupne odčleňuje, čo sa prejavuje vo technickom zobrazení filmu a v experimentoch divadelnej hereckej akcie a vyústi do zásadného rozdielu oboch umení, ktorý demonštruje filmová vizuácia a divadelná
figurácia.

Príspevok je čiastkovým výstupom riešenia projektu VEGA č.
1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci projektu prof. PhDr. Ján Gbúr,
CSc.).
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Several Notes to the Relationship between Literature,
Film and Theater
Summary
The paperwork defines a basic oposition of film and theater from
the literary perspective. We try to draw a line between general intertextuality and specific theatrical modes. It is importnant to distinguish theatrical tendencies which are not in dominant the film
code from those which are. The core of the work is to describe the
tention between film and theater while recognizing them as hypercode structrues.
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Frekvencia frazém s farebným komponentom
v slovenskej próze po r. 2000
Ivana Hudiková
Frazeológia je súčasťou ľudskej komunikácie už odnepamäti.
Tak v minulosti, ako aj dnes ľudia siahajú po frazémach
a využívajú ich vo svojich jazykových prejavoch buď v pôvodnej,
alebo v novej – aktualizovanej podobe, aby svojej výpovedi dali
akúsi pridanú hodnotu prostredníctvom kódovania skutočného
zmyslu či významu jej jednotlivých častí. Čaro literárneho textu
nám približuje aj J. Briškár, ktorý píše, že „texty sú dokonale uspôsobené na vnímanie zrakom, izolované a nehybné až do tej miery,
že ich znakový charakter môže zaznamenať každý, spredmetňujú
opakujúce sa prístupy ľudí k svetu. Texty umožňujú udalosti vôkol
nás znehybniť, vnímať ich ako súbory relatívne stabilných substancií...“ (2014, s. 23 – 24). Jedným z najrozšírenejších komunikátov
je nespochybniteľne umelecká literatúra a samotná tematika frazém
ako petrifikovaných súčastí jazyka je zaujímavá najmä svojou
možnosťou prepojenia s literárnou sférou, ktorej je zároveň neoddeliteľnou súčasťou.
Frazeológia sa stáva zaujímavou aj z hľadiska vývinu jazyka
a ľudského myslenia, preto naše úvahy smerujeme najmä od fraze-
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ológie, ktorá sa viaže k zrakovému vnímaniu, ktoré sa podľa biológov v komunikácii najčastejšie využíva, o čom svedčia aj výsledky
frazeologických skúmaní M. Sedlákovej. Autorka sa vo svojej štúdii Svedectvo frazeológie o univerzálnom poznávaní sveta zmyslami
zaoberá štatistickým spracovaním zastúpenia zmyslov v ľudskej
komunikácii a zároveň ich hierarchicky usporadúva1 (2009, s. 298).
Na základe analýzy lexikograficky spracovaných slovenských frazém došla M. Sedláková k záveru, že zrak, sluch a hmat boli zastúpené porovnateľným počtom, z toho zrak dosahuje vo frazémach
úroveň 26 % (ibid., s. 301). Druhým zdrojom motivácie sa pre nás
stala štúdia H. Odokienko Fodorovej s názvom Haugovej Zlatoň
(ne)obyčajný. K funkciám farby v texte Mily Haugovej Cetonia Aurata, v ktorej sa autorka prostredníctvom analýzy a interpretácie
textu snaží odpovedať na otázku úlohy farby v básnickej zbierke
a zároveň výskyt farieb podkladá aj ich frekvenčným zložením
(2015, s. 208). H. Odokienko Fodorová v texte využíva trojčlenný
model farebných pomenovaní – farebný obraz, farebný symbol
a centrálny farebný symbol2. Okrem toho sa dotýka aj otázky funk-

Autorka vo svojej štúdii komunikáciu jednotlivými zmyslami usporadúva takto:
chemický komunikačný kanál (chuť, čuch), taktilný komunikačný kanál (dotyk),
vizuálny a auditívny komunikačný kanál (zrak, sluch) (Sedláková 2009, s. 298 –
299).
2
Pod farebným obrazom autorka chápe farebné pomenovanie, ktoré sa vzťahuje
na konkrétny jav a informuje o jeho farbe, napr. „zelená tráva“. Farebný symbol
je pomenovanie, ktoré na seba v texte nejakým spôsobom upozorňuje a rozbíja
1

84

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH
DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 4
2018

cie farieb v texte, pri ktorej klasifikácii si požičiava model P. Pleskotovej. Autorka teda rozlišuje funkcie: impresívna (zobrazovacia,
ako sa javí podľa zmyslov), expresívna (výrazová a emocionálna
zložka textu, farba má symbolotvornú funkciu), konštruktívna
funkcia reprezentuje skutočnú, reálnu farbu javu. Ku konštruktívnej
funkcii autorka zaraďuje ustálené pomenovania, ako napr. „zelený
štvrtok“, „tmavá komora“, ktoré „neboli vytvorené autorom textu,
ale boli použité ako hotové ‚polotovary‘...“ (H. Odokienko Fodorová, 2015, s. 210 – 212), pričom autorka dodáva, že pri takýchto
pomenovaniach nie je potrebné skúmať ich farebnú funkciu. Takéto pomenovania majú podľa autorky najmä informačnú hodnotu, no
zároveň nevylučuje, že sa na základe kontextu môže potvrdiť
„symbolická platnosť pomenovania s konštruktívnou funkciou farby“ (ibid., s. 212). Prezentované zistenia môžeme považovať za
jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli skúmať číselný podiel frazeologizmov, ktoré sú založené na zrakovom vnímaní farieb, pričom sme sa sústredili na neparemiologické ustálené výrazy – prirovnania. Tie charakterizuje J. Mlacek ako sémanticky voľnejší
druh frazém, ktorých význam je skôr názorný a intenzifikačný,
pričom jednotlivé komponenty môžu/nemusia byť považované za
synonymné (1984, s. 135 – 136).

bežný výklad, napr. „v bielej tme“. Kumulovaný farebný symbol označuje autorka ako tzv. centrálny symbol (Odokienko Fodorová, 2015, s. 209 – 2010).
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Základným nástrojom pri štatistickom spracovaní frekvencie výskytu farebných frazém v slovenskej próze bol pre nás korpus SAV,
v ktorom sme jednotlivé frazeologizmy vyhľadávali. Okruh nášho
záujmu tvorili frazémy – prirovnania obsahujúce šesť základných farieb: biela, čierna, červená, modrá, zelená, žltá. Do štatistiky sme zahrnuli len také umelecké texty, ktoré vyšli po r. 2010, pričom sme
jednotlivé texty žánrovo netriedili. Podiel jednotlivých farebných prirovnaní bol v prózach takýto:

Počet výskytov

%

čierna

117

35,1

biela

93

27,8

červená

59

17,6

modrá

27

8,1

zelená

21

6,3

žltá

17

5,1

Farba

Čierny ako... Najrozsiahlejšou skupinou skúmaných frazeologizmov boli prirovnania s čiernym farebným komponentom, tvorili až
35,1 % z celkového počtu. Najvyšší výskyt prirovnaní sme zaznamenali v textoch autorov: J. Pronská3 (11x), O. Sliacky4 (8x),

Bosorkina dcéra (2008), Zlatníkova chovanica (2008), Hriech prvej noci
(2010), Kliatba (2013), Krvavý erb (2014).
4
Panička v líščej koži (2006), Zakliata hora (2009).
3
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K. Gillerová5 (8x), M. Saniga6 (7x), R. Brat7 (7x), J. Červenák8
(6x). V prirovnaniach sa v spojitosti s čiernou farbou najčastejšie
vyskytovali tieto predmety a javy: čierny ako uhoľ/uhlie (23x),
čierny ako noc (17x), čierny ako smola (9x), čierny ako sadza (7x).
U niektorých autorov môžeme pozorovať trend akéhosi obľúbeného frazeologizmu, ktorý vo svojich textoch využívajú najčastejšie. J. Pronská použila prirovnanie čierny ako noc v sledovaných
textoch 6x a prirovnanie čierny ako uhoľ 4x. Obľúbeným frazeologizmom O. Sliackeho je rovnako čierny ako uhoľ (3x).
Z ďalších prirovnaní nesmieme opomenúť napr. oči čierne ako
asfaltové studne (A. Pastoreková), boli čierni ako kavky (D. Dušek), čierna ako žúžoľ (J. Tužinský), čierna ako atrament (M. Beťko), čierny ako duše opitých a nadrogovaných fanúšikov (R. Brat),
zeleno-čierny ako tvár rozkladajúcej sa mŕtvoly (M. Hvorecký),
čierny ako čierna farba (S. Tále).
Biely ako... Prirovnania „biely ako...“ sa najviac vyskytovali
v textoch Zuzky Šulajovej9 (7x), Ondreja Sliackeho10 (4x), Marka
Láska si nevyberá (2004), Ráno neplačem (2006), Záhada zadnej izby (2008),
Miluj ma navždy (2009).
6
Rozprávky pramamčičky Prírodčičky (2008), Môj rozprávkový život pod
ochranou troch anjelov v nebeských výšinách (2010), Čriepky zo zápisníka prírodovedca (2011).
7
Tvrdohlavý baran (2000), Útek do raja (2002), Čuvi v pralese (2004).
8
Sekera z bronzu, rúno zo zlata (2008), Brána Irkally (2011), Mŕtvy na Pekelnom vrchu (2013).
9
Dievča z minulosti (2008), Džínsový deník 3 (2012), Džínsový denník 4
(2014).
5
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Vadasa11 (4x), Daniela Pastirčáka12 (3x), Ivety Pačutovej13 (3x),
Jana Hargaša14 (3x), Jany Pronskej15 (3x), Kataríny Gillerovej16
(3x), Kataríny Soyky17 (3x) a Romana Brata18 (3x). Z najčastejšie
používaných prirovnaní vyberáme tieto: biely ako sneh (21x), biely
ako stena (13x), biely ako krieda (12x).
Obľúbeným frazeologizmom sa u O. Sliackeho stáva prirovnanie biely ako sneh, M. Vadas zas bielu prirovnáva k obláčikom,
Z. Šulajová zo siedmich výsledkov práve v šiestich prípadoch použila prirovnanie biely ako krieda.
Za zmienku stoja aj netradičné prirovnania, ktoré môžeme radiť
k aktualizovaným frazeologizmom, reagujúcim na súčasný vývoj
spoločnosti – biela ako podkolienky s gumičkou (D. Dušek), biely
ako meč z elfej ocele (D. Pastirčák), biely ako rezance (J. Johanides), biela ako obliečka (K. Gillerová), biely ako bolesť v oku
snehu (L. Piussi), biely ako čerstvé fufu (M. Vadas), biele ako kosti
(M. Hvorecký). U T. Horvátha nás zaujalo použitie duplikovaného
prirovnania biela ako bielo natretá stena (Antikvariát, 2012).
Panička v líščej koži (2006), Hovoriaci vtáčik (2008), Zakliata hora (2009).
Liečiteľ (2012), Rozprávky z čiernej Afriky (2012).
12
Čintet alebo More na konci sveta (2000).
13
Vykupiteľ duší (2013).
14
Môj otec mafián (2010), Moja mafia (2011).
15
Láska a česť (2009), Hriech prvej noci (2010), Krvavý erb (2014).
16
Všetko sa raz skončí (2006), Miluj ma navždy (2009), Konečne sa rozhodni
(2011).
17
Sklený vrch (2011), Vlčí brat (2013).
18
Pochabý škriatok (2002), Čuvi v pralese (2004), O malom obrovi (2005).
10
11
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Do nášho výskumu sme popri bielej farbe okrajovo zaradili aj
akýsi jej odtieň – bledú farbu. V textoch po roku 2000 sme jej výskyt zaznamenali až 88x. Najčastejšie v textoch J. Červenáka,
K. Gillerovej, M. Hvoreckého a Ľ. Štefanikovej.
Červený ako... Frazeologizmus s komponentom červenej farby
sme v textoch slovenskej prózy po r. 2000 našli celkovo 59x. Na
rozdiel od predchádzajúcich prirovnaní v tejto štatistike už nenachádzame také rozšírené používanie tohto frazeologizmu. Prirovnania sa najčastejšie vyskytovali v textoch M. Zelinku19 (5x),
I. Ondriovej20 (3x) či S. Táleho21 (3x).
V prípade opakujúcich sa frazeologizmov môžeme konštatovať,
že napr. M. Zelinka v každom z prípadov využíva iný frazeologizmus, no u S. Táleho aj tu sledujeme trend priameho názorného pomenovania, použitého pri prirovnaní s čiernou farbou – červený
ako červená farba.
Najčastejšie sa vyskytujúce prirovnania boli červený ako rak
(8x) a červený ako paprika (4x). Z ďalších vyberáme napr. červené
ako jabĺčko (D. Hevier), červené ako paviánia riť (B. Bodacz), nos
mala červený ako alkoholik (J. Hargaš), zreničky mal červené ako

Teta Anula (2007), Rudenko (2011), Pristaš (2012), Frajlenka Hollóška
(2013).
20
Detský plač v podkroví (2012)
21
Kniha o cintoríne (2000)
19
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terminátor pátrajúci po posledných ľuďoch na spustošenej zemi
(M. Kluvanec).
Modrý ako... Modrá farba v našom rebríčku získala 4. miesto
s počtom výskytov 27. Nachádzame ich v textoch J. Pronskej22
(3x), S. Hábera23 (3x) a A. M. Tatranského24 (3x).
Najčastejšie sa vyskytujúcim spojením bolo modré ako nebo
(11x), z toho u A. M. Tatranského vo všetkých troch prípadoch.
Zaujímavými sa nám javia prirovnania: oči modré ako tráva
(D. Hevier), more modré ako moja perina (J. Milčák), modré ako
mariánska farba Panny Márie (S. Háber), modré ako mystická pavučina/ako slovo boha (Š. Kuzma) či opäť modrá ako modrá farba
u S. Táleho.
Zelený ako... Prirovnania spojené so zelenou farbou sa v textoch,
ktoré sme sledovali, nachádzali celkovo 21x, z toho v najväčšom
počte u J. Červenáka25 (3x). Najčastejšie išlo o prirovnania: zelený
ako smaragd (3x), zelený ako túz (3x) a zelený ako tráva (3x).
Z najzaujímavejších prirovnaní vyberáme tieto: zelený ako tajomné
zrkadlo (D. Hevier), zelené ako klíčiaci život (J. Lenčo), zelený ako
žabí sopeľ (J. Červenák), zelený ako zeleninová polievka (P. Moskaľ).

Bosorkina dcéra (2008), Hriech prvej noci (2010), Rytierova česť (2014).
Oskár ide do neba (2009), Mäkké „f“ (2010).
24
Rozlet a pád Veľkej Moravy 2 (2000), Rozlet a pád Veľkej Moravy (2001).
25
Diablova pevnosť (2011), Mŕtvy na Pekelnom vrchu (2013).
22
23
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Žltý ako... Najmenej zastúpenou skupinou farebných prirovnaní
boli tie, ktoré obsahovali žltú farbu. V korpuse sme ich našli 17x.
Najčastejšie sa vyskytovali v textoch D. Dušeka26 (3x). Tri výsledky tvorili prirovnania žltý ako slnko. Z ďalších zaujímavých vyberáme: vody žlté ako káva (B. Belák), pleť žltá ako tisícročný pergamen (J. Heriban), vlasy žlté ako stohy zrelého obilia (P. Nagyová-Džerengová).
Vyššie uvedený výskum, ktorý sa zatiaľ orientoval na kvantitatívne ukazovatele, tvorí len malú časť toho, čo všetko nám frazeológia ponúka. Čím ďalej, tým viac si uvedomujeme, koľko jej častí
ostáva ešte neprebádaných. Načrtnuté úvahy tvoria len akýsi odrazový mostík na ich ďalšie rozvíjanie a ukazujú nám priestor na
ďalšie výskumy či už v oblasti komparácie frazeologizmov, autorov, ktorí ich využívajú, alebo dôkladnejšieho skúmania súvislosti
farieb s jednotlivými časťami textu či ďalšie rozširovanie štatistických údajov, možno aj s porovnaním textov z minulého storočia...

26

Pešo do neba (2000).
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The frequency of phrasemes with colour component
in Slovak prose after 2000
Summary
The aim of the study named The frequency of phrasemes with
colour component in Slovak prose after 2000 is to follow the ratio
of phrases containing colours in contemporary Slovak prose based
on statistical data from the corpus of the Slovak Academy of
Sciences. The selection of phraseologisms is narrowed to similes
containing the 6 basic colours – white, black, blue, red, green and
yellow. The analysis of phrasemes also contains statistical data
about the authors using colours the most frequently and it also records the possible updated or non-traditional phrasemes.
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Slovenské ľudové piesne v zbierkach
Terézia Kulíková

Rozhodnutie analyzovať slovenské ľudové piesne v našej dizertačnej práci vzišlo z viacerých impulzov. Ľudová slovesnosť vo
všeobecnosti odráža múdrosť a spôsob života našich predkov. Nezanedbateľný je aj jej súvis s vývinom jazyka; ak Lukáš Šutor píše
o slovenskej rozprávke, že: „uchovávala bohatstvo slovesnej kultúry aj v dobe, keď sme boli vystavení silným inonárodným vplyvom“ (2014, s. 219), toto tvrdenie možno aplikovať aj na ľudovú
slovesnosť vo všeobecnosti.
Je však potrebné zúžiť priestor slovesnosti na konkrétnejší žáner, v ktorom by sa odrazil spoločný informačný nosič jazyka
a hudby (zvuk) – tu sa do popredia dostáva osobitý záujem o piesne, pretože sú jedinečné práve v bytostnom spojení textu a melódie.
Vyváženosť týchto zložiek nachádzame práve v ľudových piesňach, a teda súhlasíme s tvrdením Marianny Sedlákovej, že „aj
keď sa z piesne do dnešných čias vyvinuli rôzne lyrické
a lyricko-epické žánre, pôvodný žáner spievaného textu, v ktorom
je hudobná a slovesná časť rovnocenná, sa zachoval a dodnes žije
najmä v svojej pôvodnej určenosti, na priamu komunikáciu medzi
spevákom a jeho poslucháčmi“ (2011, s. 70). Dostávame sa tak
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k ďalšiemu impulzu, a tým je komunikačné posolstvo piesne ako
žánru, o čom svedčí ich dlhý čas pretrvávania a s tým spojená
možnosť nájdenia archetypov v textoch.
Pri hľadaní vhodných zdrojov na analýzu nám rukami prešlo
mnoho zaujímavých zbierok. Vďaka tomu sme vytvorili tento
stručný prehľad vydaných zbierok slovenských ľudových piesní,
a to od počiatku tradície zbierania až po voľne prístupné digitalizované zbierky vytvorené vďaka technologickým vymoženostiam
súčasnosti. Samozrejme, zbierky sme neskôr na účely práce selektovali tak, aby okrem čo najvyššej miery umeleckosti textov obsahovali i hudobnú zložku, keďže sme sa rozhodli skúmať aj súvislosti medzi textom a melódiou piesní, ktoré sú spolu neoddeliteľne
prepojené. Vhodným, no nie úplne nevyhnutným kritériom je zaznačený pôvod piesne, ktorý pomôže pri porovnaní variantov piesní z odlišných regiónov.
Hoci dnes už ľudové piesne nezastávajú až také dôležité miesto
v každodennom dianí, predsa sú živé vo svojej sekundárnej podobe
vďaka činnosti folklórnych združení či v médiách. Postupné vytrácanie sa piesní z bežného života so sebou prináša potrebu zachovať
tento cenný poklad, čo si slovenská inteligencia uvedomila už koncom 18. storočia. Pravdaže, s príchodom romantizmu do našich
končín bola motivácia zberateľov ovplyvnená aj snahou o formovanie moderného slovenského národa.
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Prvou zbierkou spolu 292 slovenských ľudových piesní boli
Písně světské lidu slovenského v Uhřích, vydané v dvoch zväzkoch
v rokoch 1823 a 1827 v Pešti. Významné sú aj osobnosťami, ktoré
sa zaslúžili o ich zbieranie a vydanie – Pavol Jozef Šafárik a Ján
Kollár. V tridsiatych rokoch vydal Kollár ďalšie dve zbierky
s názvom Národnié Zpiewanky. Vyše 2600 „poslovenčených“1
textov piesní zachytáva svet ľudu v najrôznejších témach. Žiaľ,
v spomenutých zbierkach je deficit v podobe absencie melodických
zápisov piesní značne citeľný a neodstránili ho ani doplňujúce vydania Martina Sucháňa (pre Písne...) a Vladislava Füredyho (pre
Národnié Zpiewanky) v úpravách pre klavír (pozri Galko, 1958,
s. 8). Podobný nedostatok má aj Sborník slovenských národních
piesní, povestí, prísloví... (1870), ktorý zostavil Michal Chrástek,
keďže obsahuje len niekoľko nápevov.
Uvedený problém sa pokúsila vyriešiť Matica slovenská založením Povereníctva pre zbieranie a vydávanie slovenských spevov
v roku 1879. Vďaka tejto iniciatíve boli vydané spočiatku ľahko
dostupné zošitové vydania, neskôr tri knižné zväzky Slovenských
spevov, v ktorých je textová zložka obohatená o melódiu. Už vtedy
rozsiahla zbierka s takmer 2000 zápismi bola pri svojom druhom
V edičných poznámkach k upravenému zdigitalizovanému vydaniu Národných
spievaniek tak editori predpokladajú na základe faktu, že „v textoch, v ktorých sa
uvádza západoslovenská proveniencia alebo ktoré jazykovo ukazujú na západoslovenské nárečové prostredie, vyskytuje sa množstvo stredoslovakizmov“
(Kollár, 2009, s. 4).
1
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vydaní doplnená o ďalšie štyri zväzky (všetkých sedem postupne
vydaných v rokoch 1972 – 1989), čím sa stala najrozsiahlejšou
zbierkou slovenských piesní vôbec.
Ladislav Galko sa rovnako ako pri druhom vydaní Slovenských
spevov podpísal na vydaní zbierky Ľudové piesne z Liptova
a Oravy (1958). Ide v podstate o spracovanie rukopisnej zbierky
Jozefa Czupru, zlomky ktorej sa našli v prvej polovici 20. storočia
v pozostalostiach po Andrejovi Halašovi a Blažejovi Bullovi. Prekvapením je, že hoci zbierka bola známa viacerým členom Povereníctva, jej piesne neboli použité v Slovenských spevoch, ba ani
v Chrástekovom Sborníku. Zápisky pravdepodobne prispôsobené
pre husle boli zozbierané okolo rokov 1844 – 1871 a obsahujú dovedna 253 piesní „dávneho pôvodu, ale aj z novšej tvorby ľudovej
i umelej“ (Galko, 1958, s. 14). Jednohlasný zápis upravený do
spevnej polohy navyše Galko doplnil o porovnanie melódií i textov
s inými zväzkami vydanými v 19. storočí.
Azda najvýznamnejším zberateľom ľudových piesní nielen slovenských, ale aj maďarských, rumunských, ukrajinských, srbských,
ba dokonca tureckých či arabských je nepochybne Béla Bartók.
Z 11 000 melodických zápisov patrí vyše 3200 slovenským piesňam, ktoré zozbieral začiatkom 20. storočia. V dvadsiatych rokoch
tento bohatý materiál systematicky triedil podľa melódií a porovnával s doposiaľ vydanými zbierkami českých, moravských
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a slovenských piesní. Napriek tomu, že svoju zbierku Slovenských
ľudových piesní mal pripravenú do tlače už v roku 1922, pre rozličné ťažkosti nakoniec nevyšla. Po odborných úpravách Oskara
a Alice Elschekovcov sa to SAV podarilo v roku 1959 (pozri Bartók, 1959).
Ďalší zberateľ maďarského pôvodu Lajos Vargyas sa síce primárne venoval zapisovaniu maďarských ľudových piesní, no
vzhľadom na národnostné a etnické zloženie a geografickú polohu
obce Háj (maďarsky Áj) natrafil aj na 30 slovenských a niekoľko
cigánskych piesní, ktorým preto venoval osobitné kapitoly v knihe
Egy felvidéki falu zenei világa – Áj, 1940 (2000).
Novšie slovenské zbierky sú skôr populárneho charakteru a sú
v nich piesne z celého Slovenska. K najznámejším patria 1000 slovenských ľudových piesní (Pavlovič, 2004), V richtárovej studni
(Repovský, 1996), či edícia A teraz túto..., ktorej zatiaľ posledný,
ôsmy výber vyšiel v roku 2007 (Bohuš). Vo všetkých sú piesne
v jednoduchej úprave, bohužiaľ, však bez záznamov ich pôvodu,
pravdepodobne preto, že patria k tým najznámejším.
Bohatý materiál vhodný na spracovanie možno získať aj na folklórnych súťažiach. Tak vďaka súťaži Krása životu ‘85 vznikli
Šarišské ľudové piesne IV. (Hrušovský, 1987), ale aj Piesne
z Dargovskej ruže (Varínsky, 2010). Podobný nápad spracovať
príspevky z rozhlasovej relácie Klenotnica ľudovej hudby mal aj
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Ondrej Demo. Zbierka Z klenotnice slovenských ľudových piesní
(1981) v sebe ukrýva to najlepšie z materiálu, ktorý bol zozbieraný
počas desaťročnej existencie obľúbenej relácie.
Okrem výberov piesní z celého Slovenska sú populárne aj regionálne zbierky. Medzi najstaršie patrí Slovenský spevník „Album
šarišských piesní“ (Berka, 1932). Väčšinu tvoria piesne z Bardejovskej Novej Vsi, ktoré sú zaznačené vo viachlasoch. Odborný
pohľad venovala Ľudovej piesni na Horehroní (1987) Soňa Burlasová. Monografia obsahuje analýzu zozbieraných piesní, ktoré sú
tematicky rozdelené a doplnené o popis tradičných zvykov spojených so spevnými príležitosťami. Zaujímavé sú aj zborníky piesní
len z jednej obce, napríklad Piesne z Brezovej (Kovačičová-Húsková, 1986) či To poprocké šíre poľo... (1995), vydaný
pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky obce Poproč;
na jeho publikácii sa podieľali členovia miestneho odboru Matice
slovenskej.
Komplexné rozdelenie piesní z rôznych kútov našej kultúrne
bohatej krajiny ponúka edícia Ľudové piesne regiónov Slovenska
(Ambrózová, 2009). Približne 700 piesní z 19 regiónov je rozdelených do ôsmich publikácií, v ktorých sú obsiahnuté aj základné
informácie

o ľudových

piesňach

všeobecne,

ich

funkciách

a druhoch či regionálne osobitosti. Projekt Jany Ambrózovej má
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okrem iného poslúžiť aj ako učebný materiál v rámci regionálneho
vyučovania.
Najnovším a najmodernejším počinom v zbieraní ľudovej slovesnosti je unikátny neziskový projekt Ľudo Slovenský (Ulej, 2013
– 2017). Projekt v roku 2013 založil Tomáš Ulej a pod odborným
dohľadom Jany Ambrózovej sa snaží, podobne ako to bolo pri zbieraní Slovenských spevov – aj za pomoci dobrovoľníkov z radov
laickej verejnosti zdigitalizovať a online sprístupniť ľudové múdrosti, piesne, rozprávky, ba dokonca aj informácie o niekdajšom
živote ľudí na našom území.
Samozrejme, zoznam zbierok so slovenskými piesňami v tomto
príspevku nie je vyčerpávajúci, ba dokonca mnoho z piesní ostalo
nepublikovaných v rukopisoch starších archívnych zbierok. Z uvedených však kritériám selekcie najväčšmi vyhovujú zbierky Slovenské spevy, Bartókove Slovenské ľudové piesne a Ľudové piesne
regiónov Slovenska, keďže obsahujú aj staršie, umeleckým kritériám vyhovujúce texty s nápevmi a takisto informáciu o pôvode
piesne. Výber najmä zo starších textov uverejnených spolu so zápismi melódií a prípadnými variantmi (hudobnými aj textovými)
bude určite vhodnou reprezentatívnou vzorkou pre analytickú časť
našej dizertačnej práce.
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Slovak folk songs in collections
Summary
Music, especially a folk song, is an indispensable part of a man’s
life. Nevertheless, the folk songs have been gradually disappearing
from everyday life, and therefore the need to preserve this treasure
arose. Accordingly, this paper introduces various collections of
Slovak folk songs, from the beginning of a collecting tradition in
early 19th century to the present-day attempts to digitalize such
content. They all serve as a base for the selection of text and music
materials suitable for a further analysis in the dissertation thesis.
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Kompozičné a interpretačné špecifiká obrazových
naratívov – od obrázkovej knihy
ku grafickému románu
Dominika Petáková
Poznávanie sveta, ako aj snaha o jeho opísanie, vysvetlenie či
zaznamenanie pramení už v dávnych časoch, keď ľudia využívali
na toto zobrazenie maľby na stenách jaskýň, plátno či fresky. Ikonické, reflexné, mimetické zobrazovanie predstavovalo najvernejší
odraz skutočnosti. Bolo relatívne zrozumiteľné každému, bez ohľadu na to, odkiaľ človek pochádzal. Táto „zrozumiteľnosť“ nachádza zdroj práve v ikonickej podstate zobrazenia – priamo odráža
zrakové vnímanie sveta. V súčasnosti už vizualizácia nespočíva len
v priamom, ikonickom a vernom zobrazení očami videného, ale
predstavuje omnoho komplexnejší (aj arbitrárny) fenomén, vďaka
ktorému sa vytvárajú mnohovýznamové celky, často odrážajúce
komplexnosť sveta a bytia. Na jednej strane zjednodušuje poznávanie – dieťa prichádza najskôr do styku s obrazom v podobe detských kníh, leporel, obraz je preň najlepším a najvýstižnejším vysvetlením aj tých najjednoduchších vecí. Na druhej strane „vysiela“
také množstvo podnetov, ktoré môže proces recepcie a percepcie
často komplikovať.
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Obraz a jeho prenikanie do literatúry, chápanej v prvom rade
ako slovesné umenie, rozhodne nie je záležitosťou posledných rokov ani desaťročí. S ilustráciami v knihách sa v podstate stretávame už v staroveku pri egyptských papyrusových zvitkových knihách1. O knižnej ilustrácii v pravom zmysle slova sa však podľa
M. Tokára (2000) hovorí až v období vzniku kníhtlače v 15. storočí. Tlačená kniha a s ňou aj ilustrácie nadobudli nové komunikačné
kvality (tamže).
Kým ilustrácia fungovala a funguje ako závislá od verbálneho
textu alebo ako dekoratívny prvok plniaci estetickú funkciu, dnes
sa stretávame s knižnými ilustráciami aj ako s plnohodnotnými
a autonómnymi entitami. Na základe toho možno rozlišovať knihy
s obrazovou zložkou, ktorá:
a) je závislá od textu a plní iba zobrazovaciu funkciu,
b) je dekoratívna a plní najmä estetickú funkciu,
c) je závislá od textu, ale okrem zobrazovania napísaného prináša nové významy a ponúka širší priestor na interpretáciu
knihy2,

1

Pozri TOKÁR, M.: Kapitoly z teórie knižnej ilustrácie. Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta, 2000.
2
Tu dochádza ku komplexnejšiemu procesu interpretácie knihy, pričom sa preskupuje interpretácia slova s interpretáciou obrazu, a vzniká tak stále nový interpretačný prvok, ktorý sa stáva východiskovým na ďalšiu interpretáciu; ide
o „špirálovitý“ princíp, ktorý pomocou semiotických trojuholníkov ilustruje
L. R. Sipe (1998).
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d) je jedinou zložkou knihy – ide o tzv. „knihy bez slov“ (pozri
nižšie).
Uvedené navrhnuté členenie vychádza z hľadiska vzťahu slova
a obrazu v knihe, je však potrebné poukázať aj na ďalšie členenie,
ktorého podstatou je spôsob konštituovania danej knihy. Na pomenovanie kníh, v ktorých je nejakým spôsobom obsiahnutá verbálna
aj obrazová zložka, sa používa termín obrazový naratív3. Zastrešuje
obrázkové knihy, komiksy, leporelá či grafické romány, podľa talianskej literárnej vedkyne Blezza Picherle (2009) aj ilustrované
knihy. Každá z týchto podôb4 má špecifickú architektonickú výstavbu a prvky, ktoré ich od seba vzájomne odlišujú. V tomto príspevku budeme venovať pozornosť dvom typom, a to obrázkovej
knihe a grafickému románu.
Hoci sa obrázková kniha a grafický román môžu javiť ako synonymné pojmy, existujú medzi nimi určité formálne rozdiely. Obe
podoby obrazového naratívu obsahujú obrazovú zložku, ktorá je
rozsahom aj sémantikou dominantná, resp. slovná zložka môže
úplne absentovať. Druhý menovaný typ kníh sa nazýva „tichou
knihou“/„nemou knihou“/„knihou bez slov“ (z angl. „silent book“,

3

Toto pomenovanie možno voľne vysvetliť ako „rozprávanie obrazom“. Literárna veda ho chápe aj ako formu literárneho diela, v ktorej verbálnu zložku dopĺňa
alebo nahrádza vizuálna zložka (Urbanová, 2013).
4
Blezza Picherle (2009) tvrdí, že nejde o žánre, ako by sa mohlo zdať, označuje
ich teda ako „médiá“. My používame označenie podoba.
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„wordless book“)5. Takáto kniha predstavuje univerzálny komunikačný prostriedok, ktorý si nájde svojho čitateľa bez ohľadu na
jazykové zručnosti či dokonca úroveň čitateľskej techniky jedinca.
Na druhej strane je potenciálne „väčšou výzvou“, pretože neposkytuje oporu v texte, všetko hodnotí sám recipient na základe zrakového vnímania a svojho skúsenostného komplexu. Ich špecifickosť
spočíva práve v kompozícii, architektonike, a tak najmä v spôsobe
nazerania na ne, v hodnotení a interpretovaní. V nasledujúcej časti
príspevku stručne predstavíme spomínané knihy a uvedieme konkrétne príklady. Pripomíname, že na analýzu a interpretovanie obrazového naratívu je predovšetkým nutné zhodnotiť aj formálne
náležitosti knihy – korešpondenciu s verbálnym textom (ak ho kniha obsahuje), predsádku, formát, kompozíciu obrazov (orámovanie
alebo „otvorenosť“ ilustrácie, farebnú kompozíciu, tvary, línie,
výtvarnú techniku, spôsob zobrazenia postáv, priestoru atď.)6.
Obrázková kniha
Už zo slovného spojenia pomenúvajúceho podobu obrazového
naratívu je zrejmé, že ide o spojenie obrazovej a verbálnej zložky.
Treba však poukázať na fakt, že definícia obrázkovej knihy by sa
5

Pozri Blezza Picherle, S.: Illustrated narrative: a new way of reading. In: Preparing pupils and students for the future. School Libraries in the picture, 38th
Annual Conference IASL. Padova, 2009, s. 1 – 11.
6
Viac o interpretácii obrazového naratívu pozri PETÁKOVÁ, D.: Poetika obrázkových kníh a problematika adresáta [diplomová práca]. Košice : FF UPJŠ,
2016.
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nemala zúžiť na takúto jednoduchú vetu, keďže poznáme viacero
podôb týchto kníh. Svatava Urbanová obrázkovú knihu definuje
ako „narativní žánr, jako syntetický model s transformací znaků,
navíc vykazují četné intertextové vztahy. (…) Mění se v nich proces
čtení, protože ten nabývá na otevřenosti a stává se procesem myšlení obrazem. (…) odkazuje se v nich k fikčním světům textovým
i obrazovým, koexistují v nich „sémiotické kanály“ a „entity skutečného světa, které jsou proměněny v entity možné“ (Urbanová,
2011, s. 32). Z uvedeného vyplýva, že za obrázkovú knihu v tomto
zmysle slova nemožno pokladať akúkoľvek knihu, ktorá obsahuje
ilustrácie.
Ako ukážku sme zvolili „tichú knihu“ japonského ilustrátora
a spisovateľa pre deti Anna Mitsumasu Annova cesta (1977). Knihu možno vnímať ako cestopis či denník. Ilustrácie pôsobia jednoducho, no ukrývajú množstvo detailov, ktoré obohacujú interpretáciu samotného príbehu. Pozornosť čitateľa sa sústreďuje na hlavnú
postavu Anna. Ten putuje krajinou, spoznáva aj rôznych ľudí
a spôsob ich života. Čitateľ sa ocitá v podobnej situácii – takisto
spoznáva, akoby putoval a objavoval spolu s ním. „Mitsumasov
ilustrovaný svet v tejto knihe pôsobí veľmi jednoducho, miestami až
staticky, no pri hĺbkovom pozorovaní prichádzame na to, ako autor
tento svet dynamizuje, a to prostredníctvom putujúcej hlavnej postavy, ktorá unáša pozornosť čitateľa, a takisto aj pomocou pano-
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ramatického zobrazovania krajiny. (...) Annova cesta je dynamickým obrazom každodennosti, ale aj zvláštností života. Pre vyspelejšieho čitateľa je pripomenutím tejto ‚nevšednej všednosti‘, avšak
pre mladšieho čitateľa, resp. dieťa (aj v predčitateľskom veku)
predstavuje množstvo podnetov pre spoznávanie života a ľudí“
(Petáková, 2017, s. 60).

Obr. 1. Annova cesta a „červená čiapočka“
v pozadí (Mitsumasa, 1977, s. 40 ).
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Obr. 2. „Na poli“ (Mitsumasa, 1977, s. 8).

Grafický román
Pojem grafický román na rozdiel od obrázkovej knihy ponúka
konkrétnejšiu predstavu o tom, čo pomenúva. Ako sme už uviedli,
jestvuje medzi nimi rozdiel a ten spočíva v podstate slova román.
Román ako epický žáner sa často nepresne označuje ako „rozsiahly
epický útvar“. Kritérium rozsahu nemusí byť vždy smerodajné,
preto je potrebné obrátiť sa na komplexnejšiu a výstižnejšiu definí-
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ciu. Tú ponúka napr. Harpáň (2004): ,,Jeho najvšeobecnejšie žánrové vlastnosti možno hľadať v rovine postáv a v rovine kompozície. Fabula románu môže byť široko rozvetvená, čo v podstate závisí od tematického zamerania, postavy sú individualizované, (...)
usúvsťažnené so svetom reality, a kompozícia je (...) dostatočne
elastická, aby mohla poviazať komplexnosť románového diania“
(s. 222). Je možné a aj vhodné pripisovať tieto vlastnosti grafickému románu, ale s prízvukovaním dôležitosti vizuálnej zložky. Tu sa
žiada podotknúť, že rozdiel treba hľadať aj v adresnosti grafického
románu – vhodnejšími čitateľmi sú najmä jedinci na vyššom stupni
kognitívneho vývinu, kým pri obrázkovej knihe sa často uvažuje aj
o detskom čitateľovi.
Ako reprezentanta grafického románu sme zvolili knihu austrálskeho ilustrátora a spisovateľa Shauna Tana Nový svět (2006; český
preklad 2012). Kniha s rozsahom 128 strán formátu A4 je zaujímavá predovšetkým tým, že neobsahuje žiadny verbálny text. Je súborom a, dá sa povedať, aj spleťou obrázkov v sépiových odtieňoch.
Striedajú sa štvorcové obrázky s veľkoplošnými, príbeh je členený
na šesť kapitol. Román obsahuje veľké množstvo postáv, dokonca
sa stretávame aj s fantastickými prvkami – zviera pripomínajúce
sci-fi postavičku, nezvyčajná architektúra miest, niektoré postavy
nadľudských rozmerov atď. Z predsádky knihy, ktorá zobrazuje
miniportréty ľudí rôzneho veku, spoločenského postavenia a rás,
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z názvu knihy (v angl. origináli The Arrival) a z celkového vyznenia príbehu možno usúdiť, že ide o tematiku migrácie, sťahovania,
príchodu do nového sveta, ale aj násilia a pod.

Obr. 3. Predsádka (Tan, 2012).
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Obr. 4. „Cesta“; technika „oka kamery“ (Tan, 2012, s. 19).

Ako čitatelia knihy dokážeme napriek prvotnému dojmu statickosti vnímať dynamiku príbehu, pohyb, a to prostredníctvom sukcesie obrázkov, zobrazenia typu „oka kamery“ aj cez detailné
a značne realistické zobrazenie postáv ľudí, cez ich gestá a mimiku.
V tejto knihe možno pozorovať komplexnosť fabuly či sujetu, vývin a dynamiku postáv, častú zmenu priestoru, času, a teda znaky
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románu. Hĺbková a komplexnejšia analýza tejto knihy bude obsahom ďalších našich štúdií.
Cieľom príspevku bolo v stručnosti ponúknuť pohľad na iný
priestor literatúry, v ktorom zohráva svoju podstatnú rolu vizuálny
obraz. Na základe sekundárnej literatúry a aj vlastných postrehov si
dovoľujeme konštatovať, že v prípade obrazových naratívov ide
o perspektívne zaujímavý zdroj poznania, estetiky a podnetov na
ďalšie skúmanie problematiky.
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Compositional and interpretative specifics of visual narratives
– from picturebook to graphic novel
Summary
The study introduces the topic of pictures and visualization in literature. The aim is to describe term visual narrative and its forms,
particularly graphic novel and picturebook with focus on the what
is called ‘silent books’/’wordless books’. The study contains brief
theoretical basis for previously mentioned terms and a few notes on
particular representative books: Anno’s Journey by Anno Mitsumasa and The Arrival written by Shaun Tan.
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Špecifiká digitálnej literatúry
v kontexte literárnej vedy
Alexandra Popovičová

Úvod
Pod vplyvom digitalizácie dát a procesov vznikli na prelome 20.
a 21. storočia nové systémy vnímania, produkcie a ukladania. Tieto
zmeny sa týkajú komunikácie, umenia, hospodárstva a všetkých
sfér každodenného života. Internet ako najrýchlejší a zároveň moderný prostriedok na šírenie informácií je vysoko atraktívny pre
umenia každého druhu, či ako platforma, téma, alebo ako samotný
materiál. Možnosti virtuálnej siete umožňujú vznik synmediálnych
umeleckých diel, medzi ktoré patria aj textovo založené diela. Tie
sa od počiatkov hypertextu označujú súhrnným názvom elektronická alebo digitálna literatúra.
Produkciu hypertextov umožnil software Storyspace od amerického vývojára a vydavateľstva hypertextových fikcií Eastgate Systems Inc., ktorý publikuje digitálne texty už od 80. rokov. Za pioniera digitálneho písania sa považuje Michael Joyce, ktorého hypertext afternoon, a story z roku 1987 a publikovaný v Eastgate
v roku 1990 položil základy žánru „hypertext fiction“ a dnes patrí
medzi klasiku digitálnej literatúry.
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Základnou charakteristikou digitálnej literatúry je neoddeliteľnosť jej obsahu od nosného média. Rozumieme ňou teda takú literatúru, ktorá vzniká exkluzívne v digitálnom médiu a pre digitálne
médium, ktorým môže byť počítač, tablet či smartfón.
V opozícii k digitálnej literatúre stojí klasická, tradičná „printová“ literatúra. Tá okrem tlačených kníh a textov zahŕňa aj elektronické podoby textov, ktoré sú alebo by mohli byť publikované
v tlačenej podobe, ako e-knihy a digitalizované texty. Rozdiel medzi digitálnou a „printovou“ literatúrou teda nespočíva v sprostredkujúcom médiu, ale – obrazne povedané – v genotype textu,
ktorý ho od sprostredkujúceho média robí neoddeliteľným.
Proces vzniku digitálneho textu podmieňuje tri kritériá, ktoré
musí text spĺňať, aby sa kvalifikoval ako digitálna literatúra. Prvým
kritériom je digitálny pôvod. Digitálny literárny text vzniká priamo
v digitálnom médiu (označuje sa preto ako „born-digital“). Z toho
vyplýva, že v prípade textu, ktorý vznikol alebo by eventuálne mohol vzniknúť inak ako v digitálnom médiu (napr. ako rukopis) a až
dodatočne je prenesený do počítača, nejde pri striktnom rozlíšení
o text digitálny, ale digitalizovaný.
Druhý kritériom je ukladanie vo forme kódu. Digitálny text je
nielen písaný, ale aj programovaný, pozostáva teda z dát a procesov. Slová, obrázky a tóny sú dáta. Algoritmy a výpočty, ktoré
usmerňujú správanie dát, sú procesy (Wardrip-Fruin, 2010). Proce-
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sy tu tvoria imanentnú časť textu a zároveň do veľkej miery podmieňujú interaktivitu. Literárne dielo je tak nielen textom, ale aj
programom, a môže byť teda uchovávané len v digitálnej forme.
Tretie kritérium súvisí s percepciou, resp. čítaním digitálnych
textov. Hoci by sa dáta dali prezentovať aj inak, procesy musia byť
„čítané“ digitálne. Aby čitateľ mohol vnímať text ako celok, musí
byť prezentovaný na obrazovke počítača, tabletu, smartfónu a pod.
Texty, ktoré síce vznikli a sú uložené v počítači, no mohli by byť
eventuálne čítané v tlačenej podobe bez toho, aby sa narušila ich
štruktúra, patria do inej kategórie, ako napríklad e-knihy.
Všetky tri štádiá textu (vznik, ukladanie, recepcia) sú nemysliteľné bez digitálneho média. S povahou digitálnych textov súvisí aj
to, že v nich takmer vždy nachádzame mediálne špecifické znaky
typické vlastne pre všetky obsahy nových médií, a to interaktivitu,
hypertextualitu a multimedialitu. Aj keď ide o fenomény, ktoré sa
rozmáhajú najmä vďaka digitálnej ére, pre literárnu vedu nie sú
ničím novým. Cieľom tejto práce je poukázať na to, že digitálne
literárne texty možno vnímať z pohľadu literárnej tradície a zároveň sú nositeľmi istých špecifík, ktoré môžu vniesť nový uhol
pohľadu do mnohých literárnoteoretických skúmaní, predovšetkým
v otázke roly čitateľa.
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Interaktivita
Digitálna literatúra vzniká exkluzívne pre digitálne médiá, ktoré
umožňujú interakciu medzi užívateľom a prístrojom. Stupeň interaktivity sa môže pohybovať v rozpätí od klikania s cieľom posúvania príbehu, cez výber z ponúkaných variantov, až po priame dotváranie textu. V prípade výberu ciest ide o programovanú interaktivitu, kde čitateľ vstupuje do textu tak, že svojimi navigačnými
rozhodnutiami spoluvytvára text. Táto kombinatorika umožňuje
modifikovať priebeh deja a v konečnom dôsledku dovoľuje rôzne
interpretovať konkrétny textový variant. Na základe toho je možné
tvrdiť, že digitálny text sa produkuje počas písania (dáta) a programoavania (procesy), a počas čítania (výkon programu) sa koprodukuje.
Netreba príliš zdôrazňovať, že interaktivita nie je niečo, čo nám
priniesli digitálne technológie, ale je v prvom rade charakteristikou
medziľudskej komunikácie. Od toho sa odvíja aj fakt, že interaktivita čitateľa s textom nie je v dejinách literatúry ničím novým.
Dôraz na kreatívnu rolu čitateľa nájdeme u mnohých teoretikov
moderných smerov, ktorí prihliadali na umelecký text ako na určitým spôsobom neúplný objekt, stávajúci sa estetickým až aktivitou
čitateľa. Vo fenomenológii Romana Ingardena ide o konkretizáciu
polyfonickej štruktúry literárneho diela estetickým prístupom čitateľa (Ingarden, 1989). Recepčná estetika Wolfganga Isera pracuje
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s konceptom prázdnych miest („Leerstellen“, Iser, 1976), ktorým
Iser nadväzuje na Ingardena a jeho miesta nedourčenosti (Ingarden,
1989, s. 248). Medzi štrukturalistami vyniká Roland Barthes a jeho
„texte scriptible“ (Barthes, 2008), prinášajúci rozkoš z textu. Zo
slovenských teoretikov je nutné spomenúť Stanislava Rakúsa, podľa ktorého je to podstatné vyjadrené v netextovom priestore, ktorý
odhaľuje múzický čitateľ. Úlohu čitateľa v príbehu (hoci sa tento
koncept rozhodne nevzťahuje len na naratívnu fikciu) vystihol
Umberto Eco, popredný teoretik (nielen) v oblasti interpretačnej
kooperácie čitateľa, slovami: „Text je opravdu líný stroj a většinu
své práce ponechává na čtenáři“ (Eco, 2010, s. 231).
Čítanie ako utváranie zmyslu nie je nikdy pasívna skúsenosť.
Podľa Wolfganga Isera sa v naratívnom texte nachádzajú medzery,
ktoré môže zaplniť jedine čitateľova predstavivosť (Iser, 1976).
Jeho poňatie čitateľa sa tak blíži k antropologickej konštante, „která je schopna na základě svého vybavení vnést do textu princip
organizovanosti“ (Bílek et al., 2013, s. 213). Od čitateľových kompetencií závisí, do akej miery a akým spôsobom čitateľ spolupracuje s textom na utváraní zmyslu. Takáto koprodukcia zmyslu je
hlavnou devízou Ecovho otvoreného diela a zároveň najdôležitejšou úlohou modelového čitateľa.
Aj keby sme však pracovali s tým, čo by sme podľa Eca mohli
nazvať uzavretým dielom, nejakú interaktivitu nájdeme vždy. Čita-
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teľ jednak musí poznať semiotický kód, ktorý používa autor,
a ďalej musí vynaložiť snahu na odhalenie autorského zámeru alebo toho, ako text funguje, ako text komunikuje: „Táto prepojenosť
videnia a komunikačnej intencionality má takú umeleckú štruktúru,
ktorá dáva čitateľovi možnosť, aby sa k videniu najdôležitejších
vecí, umiestnených pod textom (medziriadkový priestor), za textom
(katarzný priestor) alebo nad textom (druhoplánový priestor) dopracoval sám“ (Rakús, 2015, s. 114). To všetko je priestor na aktívnu, tvorivú čitateľskú percepciu.
Uvedené koncepty sú len orientačným náčrtom problematiky
interaktivity čitateľa s textom v dejinách literárnej teórie, ktorá by
si vyžadovala samostatnú štúdiu. Zásadný je však rozdiel medzi
čitateľskou a používateľskou interaktivitou, inými slovami, medzi
interaktivitou čitateľa s textom v klasickom ponímaní a s interaktívnym digitálnym textom. V obidvoch prípadoch totiž čitateľ
text určitým spôsobom koprodukuje, no kým v prípade „tradičnej“
literatúry ide o semiotickú interaktivitu, pri ktorej dochádza ku koprodukcii zmyslu, interaktivita čitateľa s digitálnym textom je
„hmatateľnejšia“: „Zatímco čtenář standardního tištěného textu
konstruuje své osobní interpretace z invariantního sémiotického
základu, čtenář interaktivního textu se účastní konstrukce textu
jako viditelného zobrazení znaků“ (Ryanová, 2015, s. 21). V digitálnej literatúre je to teda prípad dvojúrovňovej koprodukcie –
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jednak štrukturálnej na úrovni architektoniky textu, jednak
v literatúre obligátnej, sémantickej.
Hypertextualita
Interaktivita je úzko spätá s druhým častým znakom digitálnych
textov, hypertextualitou. Hypertext je výsledkom nesekvenčného
písania, ide teda o sériu textov prepojených odkazmi, ktoré čitateľovi ponúkajú rôzne dráhy čítania. Jednotlivé sekvencie predstavujú viac alebo menej autonómne informačné jednotky, ktoré sa môžu
vyskytovať v rôznych kombináciách. Vzhľadom na možnosť výberu čitateľskej línie sa niekedy hovorí o nelineárnosti digitálnej literatúry, čo znamená, že jednotlivé textové segmenty nie sú spojené
pevnou väzbou, ale fungujú ako uzly, medzi ktorými sa čitateľ môže ľubovoľne pohybovať (často aj spätne).
Hypertext môžeme z pohľadu literárnej teórie vnímať zo štruktúrneho hľadiska ako vonkajšiu výstavbu (architektoniku) textu,
ktorú je možné podľa spôsobu pohybu v texte klasifikovať do rôznych kategórií, napríklad sieť, strom, bludisko či vývojový diagram
(týmito a ďalšími štruktúrami interaktívnej narativity sa zaoberá aj
Ryanová, 2015, porov. s. 292 – 304).
Hypertextualitu však možno chápať aj vo význame vnútorného,
sémantického prelinkovania textu, ako sa spomína už u Genetta.
V jeho ponímaní však nejde o hypertext, ako ho poznáme z doby
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World Wide Web, ale text, na ktorý nepriamo odkazuje iný text
prostredníctvom transformácie, ktorá zahŕňa preklad, paródiu či
adaptáciu, teda akúsi formu remixu, čo by sme dnes nazvali skôr
intertextualitou (porov. Genette, 1997, s. 5).
Či už ide o prepájanie textov na štrukturálnej alebo sémantickej
úrovni, v obidvoch prípadoch je hypertextualita v literatúre dôverne
známy fenomén, a preto môžeme na základe tohto znaku nájsť veľa
podobností medzi digitálnou a „tradičnou“ literatúrou. Samotní
teoretici hypertextu nadväzujú na literárnu tradíciu, keď za predchodcov hypertextu považujú romány ako Sternov Tristram Shandy
(1761 – 1767) či Joyceov Ulysses (1922), ktoré pre intenzívnu intertextualitu pripomínajú svojou tektonikou neskoršie hypertextové
fikcie.
Obľúbenou románovou štruktúrou je aj román-slovník, ako to
dosvedčuje Chazarský slovník Milorada Pavića (1984) či Lexikon
einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreffen in Druden rakúskeho avantgardného spisovateľa Andreasa Okopenko (1970).
Francúzsky spisovateľ Marc Saporta myšlienku nelineárneho usporiadania zrealizoval vo svojom románe Composition No. 1 (1962),
pozostávajúcom z nespojených stránok, pričom každá obsahuje
autonómny segment príbehu, ktorý čitateľ konštruuje v ľubovoľnom poradí nespočetnekrát.
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Na týchto príkladoch sa ukazuje dvojaká povaha odkazu: Odkaz
je v prvom rade dimenziou významu, a keď sa vytvorí priame fyzické prepojenie, slúži zároveň ako cesta. Preto je možné hovoriť
o sémantickej povahe linku. Základný rozdiel medzi tým, ako je
hypertextom afternoon, a story od Michaela Joyca a ako je hypertextom Pavićov Chazarský slovník, je štrukturálny, teda na úrovni
formy, ako to jasne definoval už Aarseth: „It is possible to explore,
get lost, and discover secret paths in these texts, not metaphorically, but through the topological structures of the textual machinery“
(Aarseth, 1997, s. 3).1
Z týchto poznámok k interaktivite a hypertextualite je zrejmé, že
obe môžu byť vnímané ako vlastnosti textu (ide o odkazovanie
priame – linky – či nepriame – alúzia – na iné texty, manifest vplyvu či žánru), ale aj ako čitateľove interpretačné stratégie (Goicoechea, 2010, s. 191), teda spôsob, akým s textom pracuje a dáva mu
zmysel, pričom by sa dalo povedať, že to prvé je akýmsi „sfyzičnením“, teda zdôraznením, posilnením a zároveň obmedzením toho
druhého.

„Tieto texty je možné prebádať, stratiť sa v nich a objavovať v nich skryté
cestičky, a to nie metaforicky, ale cez topologickú štruktúru strojového mechanizmu textu“ – preklad autorka.
1
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Multimedialita
Tretím charakteristickým znakom digitálnych textov je multimedialita, ktorá predstavuje výzvu v podobe zmiešavania rôznych
druhov umeleckého prejavu. Umelecký synkretizmus, samozrejme,
nie je pre literárnu vedu novinkou (viď napr. konkrétna poézia), no
v podobe programovanej multimediality si môže vyžadovať inováciu interpretačných postupov.
Integrácia textu, obrazu, zvuku, videa či animácia, ktorá sa
označuje ako multimédiá, je typická pre nové média vôbec, zvyčajne sa teda spája s elektronickými médiami. Figuratívnosť textu
často podporujú obraz či zvuk, preto sa multimédiá, ak sú prítomné, rozhodujúco podieľajú na celkovej interpretácii textu, a to najmä vtedy, keď text nielen sprevádzajú, ale ho aj sémanticky rozširujú či obohacujú.
Aj vzhľadom na svoju dlhú históriu je najčastejšou kombináciou
v literatúre prepájanie textu a obrazu. Roland Barthes vo svojej
štúdii Rhetoric of the Image rozpracoval problematiku pôsobenia
obrazu a spôsob, akým môže byť nositeľom rôznych významov.
Podľa Barthesa je na čítanie prvej vrstvy obrazu potrebná len vlastná percepčná schopnosť. Je to tak preto, lebo vzťah medzi signifikantom a signifikátom nie je na rozdiel od jazyka arbitrárny, preto
pri percepcii nie je potrebné tento vzťah dekódovať. Obraz teda
najprv pôsobí ako „message without a code“ (Barthes, 1980,
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s. 154).2 To je doslovný, denotačný význam obrazu ako protiklad
k symbolickému, teda konotačnému významu, ten však môže byť
rôzny, preto je potrebné ho interpretovať. Indíciou na rozlúštenie
polysémie obrazu je text, ktorý pomáha čitateľovi vybrať relevantné významy obrazu a ignorovať ostatné (porov. s. 156).
Barthes sa vo svojej štúdii venoval predovšetkým obrazu, resp.
fotografii v reklame, teda prípadom, keď je obraz dominantný
a text je súčasťou obrazu. V prípade digitálnej literatúry je však
dôležité podotknúť, že vo vzťahu obrazu a textu tento princíp navigácie v množine významov môže platiť aj obrátene, t. j. obraz môže špecifikovať kontext, v akom je potrebné chápať význam sprostredkovaný textom. Tak môžu multimédiá, a to nielen v elektronických médiách, dopĺňať až pozmeňovať sémantiku textu a tak aj
celkový jeho zmysel. Preto pri interpretácii multimediálneho literárneho textu nemôžeme jednotlivé prvky interpretovať oddelene,
ale len a práve v ich významovej súvzťažnosti a podľa miery ich
korelácie.
Záver
Ako sme sa pokúsili ukázať v predchádzajúcich kapitolách,
v prípade digitálnej literatúry nejde ani o fenomén revolučný (hoci
„správa bez kódu“ – preklad autorka; Barthes tento kvázitautologický vzťah
zužuje na fotografiu; v prípade kresby už ide o istý druh transformácie, ktorú je
treba dekódovať.
2
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sa v 90. rokoch vyskytli euforické vízie hlásajúce novú éru v umeleckom písaní), ktorý by mal ambíciu a potenciál vytlačiť klasickú
„printovú“ literatúru, ani nevídaný, že by na jeho skúmanie bolo
nutné revolucionizovať metodológiu literárnej vedy. Literatúre nových médií predchádzal dlhý rad ergodických textov3, ktorých história siaha až do baroka (Ars Combinatoria – kombinatorická poézia autorov ako Quirinus Kuhlmann či vizuálna poézia emblémov
v podaní skupiny Pegnesische Blumenorden), stávajúc sa tak súčasťou vývoja literárnej tradície.
Digitálna literatúra je umeleckou vtedy, keď aktualizuje použitie
jazyka, ktorý pôsobí ako estetický objekt a zároveň funguje v rámci
autoreferenčného rámca. Prílišný dôraz kladený na inovatívne postupy digitálnych technológií pri poetologickej interpretácii digitálneho literárneho textu môže narušiť rovnovážnu súčinnosť formy
a obsahu na estetickom pôsobení textu. Technologická stránka textu by sme nemali uprednostňovať, ale ani marginalizovať. Výzvou
pre literárnu metodológiu je teda otázka, ako opísať súčinnosť špecifík digitálneho média a literárnych zložiek pomocou postupov
literárnej vedy.

Podľa terminológie, ktorú rozpracoval Espen Aarseth (1997), ide v prípade tzv.
ergodických textov o také texty, ktoré od čitateľa vyžadujú netriviálne úsilie.
Naopak pri neergodických textoch stačí čitateľovi vynaložiť triviálne úsilie, ako
je otáčanie stránok, konštantný pohyb očami, dekódovanie jednoduchého semiotického kódu a pod.
3
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Pri diele skladajúcom sa z dát a procesov treba interpretovať
oboje, pretože procesy zodpovedajú za formu daného textu. Vychádzajúc z predpokladu jednoty obsahu a formy ako základného
kritéria funkčnosti literárneho textu, je nevyhnutné určiť, akým
spôsobom a do akej miery je forma, resp. tvar súčasťou identity
digitálneho literárneho textu. Len tak bude možné uchopiť digitálny literárny text v jeho organickej a dynamickej celistvosti so všetkými jeho špecifikami, identifikovať hranice literárnovedného prístupu a prípadne načrtnúť možnosti ďalšieho výskumu v oblasti
digitálnej literatúry.

Príspevok vznikol na Katedre slovakistiky, slovanských filológií
a komunikácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako
súčasť riešenia grantového projektu VEGA 2/0107/14 Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe (vedúci projektu Mgr. Martin
Solotruk, PhD.).
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Specifics of digital literature in the context of literary studies
Summary
This paper presents a theoretical basis for literary research of digital literature. It defines the main criteria of a digital literary text
and discusses the specifics of digital literature in the context of
literary studies. The aim of the study is to show interference points
of digital literature and literary tradition based on three main characteristics of digital media, namely interactivity, hypertextuality
and multimediality, which can contribute to transdisciplinary approach in poetological research of digital literature.
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Prekážky v integračnom procese imigrantov
Jana Plavnická, Dušan Šlosár

Úvod
V posledných rokoch zaznamenala Európska únia vysoký počet
imigrantov vstupujúcich na jej územie. Aj napriek faktu, že Slovenská republika nie je cieľovou destináciou týchto osôb, je zaviazaná k zabezpečeniu sociálno-právnej ochrany. Tá je v tomto kontexte zameraná na imigrantov ako na ohrozenú skupinu, ktorá potrebuje zabezpečiť rôzne druhy pomoci v závislosti od konkrétnych
prípadov. Imigrantom by preto mala byť sprostredkovaná nielen
sociálna, ale i politická informačná pomoc, a to od začiatku integračného procesu.
V rámci procesu integrácie sa imigranti stretávajú s početnými
prekážkami v rôznych oblastiach, ktoré zabraňujú jeho úspešnosti.
Najčastejšie ide o oblasti zamestnania, vzdelávania, bývania, sociálneho zabezpečenia či o oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tieto prekážky spočívajú hlavne v dostupnosti trhu práce,
zdravotnej starostlivosti a iných vo vzťahu k imigrantom.
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Integračná politika Slovenskej republiky
Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (2009)
predstavuje prvý dokument, ktorý sa koncepčne zaoberal integráciou imigrantov. Koncepcia obsahuje legislatívne, koncepčné, organizačné i praktické opatrenia smerujúce k podpore integrácie imigrantov, ktorí v Slovenskej republike žijú. Cieľom integračnej politiky je teda dosiahnutie efektívnej integrácie imigrantov do spoločnosti.
Samotnú integráciu chápe Európska rada pre utečencov
a vyhnancov (2005) ako proces vedúci k zmene charakterizovaný
týmito znakmi. Ide predovšetkým o obojsmerný proces kladúci
nárok na cieľovú krajinu, jej obyvateľov i spoločenstvá. „Od utečenca žiada integrácia, aby bol ochotný prispôsobiť sa hostiteľskej
spoločnosti, ale nemusí sa zriecť svojej vlastnej kultúrnej identity.
To znamená, že bude rešpektovať zákony krajiny azylu a rešpektovať ľudské práva a demokratické hodnoty tejto krajiny“ (Európska
rada pre utečencov a vyhnancov, 2005, s. 14). Integrácia je aj dlhodobým a dynamickým procesom, začínajúcim sa príchodom
imigranta do hostiteľskej krajiny, ale zároveň pokračujúcim aj po
jeho začlenení. Posledným znakom je multidimenzionálny charakter integrácie súvisiaci s kultúrnymi, hospodárskymi, spoločenskými, občianskymi a politickými aspektmi života v hostiteľskej krajine. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v rámci dokumen-

138

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH
DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 4
2018

tu Globálne konzultácie o medzinárodnej ochrane (2002) charakterizoval integráciu predovšetkým ako právny proces, ktorý pomáha
zabezpečiť imigrantom široký okruh práv (prístup k vzdelaniu,
k trhu práce, zdravotnej starostlivosti, sloboda pohybu atď.). Druhý
rozmer prezentujúci integráciu ako ekonomický proces poukazuje
na zvyšujúcu sa sebestačnosť imigrantov smerujúcu k znižujúcej sa
miere ich odkázanosti na pomoc zo strany štátu. Integrácia je aj
kultúrnym a sociálnym procesom predstavujúcim snahu o akulturáciu, asimiláciu a prijatie imigrantov do hostiteľskej spoločnosti.
V tejto súvislosti Kováts et al. (2006) upozorňuje, že účastníkmi
spomínaného procesu nie sú len samotní imigranti, ale i občania
hostiteľskej krajiny a inštitúcie v nej fungujúce. Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky (2005) však neobsahuje žiadne
opatrenia, ktoré by mali smerovať k hostiteľskému obyvateľstvu
(Štefančík, Lenč, 2012). Uvedené definície integrácie stanovili dve
najväčšie globálne siete združujúce mnohé organizácie, ktoré pracujú s imigrantmi. Je preto potrebné aj definovať integráciu
v podmienkach Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej
republiky v zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších
predpisov definuje integráciu imigrantov ako začlenenie do spoločnosti, a to hlavne prostredníctvom adekvátneho zamestnania i ubytovania.
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Členské štáty Európskej únie sa značne líšia v jednotlivých
otázkach integračných politík, ako sú ciele, cieľové skupiny, spôsob realizácie aktivít a opatrení a pod. Slovensko inklinuje k modelu založenom na dvojstrannej akceptácii, keď sa imigranti na
jednej strane podieľajú na formovaní spoločnej kultúry a na druhej
strane majoritná spoločnosť ich rôznorodosť podporuje i rešpektuje
(Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike, 2009). Aj
napriek odlišnosti integračných politík pre korektnú politiku v tejto
oblasti má platiť komplexnosť, vzájomná prepojenosť krokov, nástrojov i opatrení, ktoré by mali viesť:
-

k zaradeniu imigrantov na trh práce v hostiteľskej krajine,

-

k zvládnutiu jazyka hostiteľskej krajiny,

-

k prístupu imigrantov k vzdelaniu,

-

k uznaniu náboženských i kultúrnych rozdielov imigrantov,

-

k udeleniu právneho štatútu,

-

k participácii imigrantov na občianskom a politickom živote
hostiteľskej krajiny,

-

k dodržiavaniu práv imigrantov a k tolerancii ich odlišnosti
zo strany obyvateľstva hostiteľskej krajiny,

-

k potláčaniu diskriminácie a netolerantnosti voči imigrantom,

-

k asistovaniu pri hľadaní bývania,

-

k podpore zjednotenia rodín imigrantov,
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-

k získaniu štátneho občianstva (Bargerová, Divinský, 2008).

Politická integrácia imigrantov je podľa Martinielliho (2005)
cieľom, ku ktorému má integračná politika smerovať. Pozostáva zo
štyroch oblastí. Prvá oblasť predstavuje prístup imigrantov k zaručovaným právam zo strany hostiteľskej krajiny. Tento prístup
predpokladá väčšiu integráciu imigrantov v závislosti od vyššieho
počtu práv, ktorými disponujú. Druhá oblasť predstavuje identifikáciu s hostiteľskou krajinou, a teda možno povedať, že čím vyššia
je úroveň tejto identifikácie, tým sa zvyšuje úroveň integrácie imigrantov. Prijatie noriem a hodnôt prijímajúcej spoločnosti predstavuje tretiu oblasť. Posledná oblasť zahŕňa politickú participáciu (aktívnu účasť na veciach verejných a ich spravovaní), politickú mobilizáciu (proces tvorby kolektívnej identity i aktéra) a politickú reprezentáciu (výkon moci prostredníctvom skupín, ktoré majú legitimitu vládnuť).
Oblasti integračného procesu
Integračný proces sa v Slovenskej republike zabezpečuje prostredníctvom niekoľkých úrovní, ktoré na seba nadväzujú. Pri každej z nich existuje súhrn premenných, na základe ktorých možno
posudzovať úroveň integrácie, teda indikátory integrácie. Podľa
Porubänovej (2005) k všeobecne uznaným prekážkam integrácie
patrí nezamestnanosť, nedostatočné jazykové schopnosti, nedostatok vzdelania i formálnych zručností, rasizmus, diskriminácia a za141
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radzuje tu i extrémnu religiozitu. Integrácia ako komplexný proces
sa v našich podmienkach zabezpečuje na jednotlivých úrovniach,
ale na každej z nich sa imigranti stretávajú s množstvom problémov, ktoré sú nútení riešiť.
Jazyk
V prvom rade je to výučba slovenského jazyka. Tú zabezpečuje
migračný úrad, ale i mimovládne organizácie so zámerom dosiahnutia základnej úrovne komunikácie a vyjadrovania zo strany imigrantov (Maslen, Brnula, 2004). Pri posudzovaní úrovne integrácie
v tejto oblasti je potrebné prihliadať na indikátory poukazujúce na
to, aká je možnosť, resp. povinnosť učiť sa slovenský jazyk, aké
možnosti používania svojho materinského jazyka majú imigranti
v rámci oficiálnych kontaktov, aký je podiel imigrantov neovládajúcich slovenský jazyk, ale aj aký je podiel imigrantov, ktorí ho
zvládli na profesionálnej úrovni (Bargerová, Divinský, 2008).
Medzi prvé prekážky, s ktorými sa imigranti stretávajú, patrí
teda jazyková bariéra. Slovenčina predstavuje pre imigrantov náročný jazyk, hlavne pre tých, ktorí sa kvôli žiadosti o občianstvo
pripravujú na skúšku zo slovenského jazyka (Bargerová et al.,
2012). Imigranti môžu získať znalosť slovenského jazyka buď prostredníctvom riadených programov (kurzy či školenia) alebo prostredníctvom každodenného styku s obyvateľmi – napríklad rôzne
podujatia (Kováts et al., 2006). Úloha sociálneho pracovníka
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v tomto prípade spočíva v pomoci nájsť vhodný kurz slovenského
jazyka pre imigrantov, ktorý by zároveň rešpektoval ich individuálne potreby (Brnula, Slobodová, 2013). V tejto súvislosti Bargerová et al. (2012) uvádza, že dostupnosť potrebných jazykových kurzov určených imigrantom je viazaná na väčšie mestá, sú pre nich
finančne náročné, a preto sú nútení učiť sa náš jazyk „za pochodu“.
Sociálny pracovník by preto mal pri styku s imigrantmi povzbudzovať k používaniu slovenského jazyka, poučiť o dôležitosti jeho
ovládania pre život v našej spoločnosti (Kováts et al., 2006). Táto
dôležitosť spočíva v efektívnom fungovaní v hostiteľskej spoločnosti práve prostredníctvom ovládania slovenského jazyka, a to
v ústnej i písomnej forme na takej úrovni, aby sa imigranti vedeli
uplatniť na pracovnom trhu (Brnula, 2008). V neposlednom rade je
dôležité podotknúť, že aj napriek existencii kurzov slovenského
jazyka určených týmto skupinám absentuje taký kurz, ktorý by sa
špecializoval na prípravu imigrantov žiadajúcich o občianstvo
na zvládnutie skúšky z tohto jazyka. Ako zaujímavý príklad možno
uviesť kurzy pre imigrantov v Českej republike, ku ktorým sa
v rámci jednotlivých blokov pokusne pridávajú aj sociokultúrne
zručnosti, ktoré by imigrantov mali pripraviť na život v odlišnom
sociokultúrnom prostredí (Matoušek, 2007).
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Zamestnanie
Ďalšiu úroveň predstavuje zamestnanie. Imigranti si v prípade
nezamestnanosti môžu hľadať prácu za rovnakých podmienok ako
občania Slovenskej republiky. Vznikajú im rovnaké práva
a povinnosti s výnimkou brannej povinnosti a práva voliť. Imigranti môžu absolvovať aj rekvalifikačné kurzy zabezpečované
okrem úradov práce aj mimovládnymi organizáciami, ktoré využívajú najmä poradenské služby (Maslen, Brnula, 2004). V prípade,
ak ide o imigrantov prichádzajúcich z tretej krajiny, potrebujú získať pracovné povolenie, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, toto povolenie sa však viaže na udelenie povolenia na pobyt imigrantov (Bargerová et al., 2012). Úroveň integrácie možno posudzovať aj na základe ekonomických ukazovateľov.
K nim patrí právo na prácu a podmienky, pri splnení ktorých je
udelené povolenie, resp. registrácia na prácu, informácie o tom, aká
je miera participácie ekonomických imigrantov v rôznych sektoroch a odvetviach a aká je miera zamestnanosti hostiteľskej krajiny,
aké sú podmienky na podnikanie pre imigrantov, posudzovanie
zastúpenia imigrantov na tých pozíciách, ktoré vyžadujú vysokú
odbornosť, a aké sú možnosti uznania pôvodnej kvalifikácie
v hostiteľskej krajine, aká je stratifikácia imigrantov na základe
mzdy a intenzita pracovnej mobility, aká je úroveň nelegálneho
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zamestnávania imigrantov a počet i podiel imigrantov poberajúcich
dávky v nezamestnanosti atď. (Bargerová, Divinský, 2008).
Ako sme už načrtli, so znalosťou jazyka súvisí uplatnenie sa na
pracovnom trhu, v rámci ktorého imigranti čelia viacerým prekážkam. Prvú prekážku predstavujú prísne pravidlá na vstup na pracovný trh hlavne pre tých imigrantov, ktorí prichádzajú z tretích
krajín, pretože potrebujú povolenie na zamestnanie a prechodný
pobyt. No ani po splnení podmienok stanovených zákonom nemusia povolenie získať, keďže sa naň nevzťahuje právny nárok.
Ďalšími prekážkami sú administratívne úkony spojené so získaním
dokumentov (Bargerová et al., 2012). V rámci otázky zamestnania
predstavuje prax a vzdelanie ďalšiu z bariér. Kováts et al. (2006)
uvádza, že mnohí imigranti ovládajú viacero jazykov, sú vysokoškolsky vzdelaní, majú mnohoročnú prax, ale ich kvalifikácia sa len
málokedy dá preniesť a ich diplomy sa zväčša neuznávajú. Nie je
zriedkavým javom, že imigrantom v našej krajine neuznajú doklady, prípadne ich stratili či nechali v krajine pôvodu, a tým sú nútení
vykonávať menej kvalifikovanú prácu a profesijne nenapredovať
(Bargerová et al., 2012). „Aktívna pomoc sociálneho pracovníka
pri riešení otázky zamestnania azylanta nespočíva v jeho nájdení,
ale v naučení spôsobu, ako si nájsť zamestnanie“ (Brnula, 2008,
s. 74). Pri prekonávaní prekážok spojených s otázkou zamestnania
by sociálny pracovník mal imigrantom poskytovať pracovné pora-
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denstvo, organizovať individuálne i skupinové činnosti, zavádzať
postupy hľadania práce, podporovať imigrantov vo využívaní služieb úradov práce či v zapísaní sa na odbornú prípravu (Kováts et
al., 2006). V rámci riešenia otázky zamestnania imigrantov je na
mieste podotknúť, že imigranti sú v rámci procesu žiadania o azyl
dlhý čas umiestnení v pobytových táboroch. Dôsledkom nečinnosti
imigrantov v týchto zariadeniach sú problémy totožné s problémami nezamestnaných občanov Slovenskej republiky, ako napríklad strata motivácie pracovať, strata pracovných návykov a pod.
(Matoušek et al., 2007).
Vzdelávanie
Vzdelávanie sa organizuje s akceptáciou zásad povinnej školskej dochádzky pre deti imigrantov, zákonnej povinnosti zapísať
deti do školy po dovŕšení šiesteho roku života a dbanie na plnenie
školskej dochádzky, aktívnej pomoci sociálneho pracovníka
a možností pokračovať v štúdiu na stredných i vysokých školách
(Maslen, Brnula, 2004). Podľa školského zákona (Zákon č.
245/2008 Z. z.) sa deti imigrantov vzdelávajú za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. V tomto prípade je dôležité organizovanie kurzov slovenského jazyka s cieľom jeho
rýchlejšieho osvojenia (Bargerová et al., 2012). Práve tu je prepojenosť jednotlivých úrovní evidentná. Medzi indikátory posudzujúce úroveň vzdelanostnej integrácie sa zaradzujú ukazovatele pre146
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zentujúce, aká je dostupnosť vzdelávania, aká je miera plnenia
školskej dochádzky a aké sú školské výsledky detí imigrantov, aký
je podiel imigrantov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním,
ale aj výskyt negramotných imigrantov, aký je prístup k rekvalifikačným kurzom a pod. (Bargerová, Divinský, 2008).
V oblasti vzdelávania sa imigranti môžu stretnúť s prekážkami
v rámci vzdelávania detí i v rámci vzdelávania dospelých. Aj keď
sa deti imigrantov v slovenských školách nevyskytujú vo vysokých
počtoch, stále viac pedagógov sa s týmito deťmi vo svojej praxi už
stretlo. V tomto prípade stoja prekážky na strane neovládania slovenského jazyka zo strany detí imigrantov, čo zároveň komplikuje
prácu pedagógov s nimi (Bargerová et al., 2012). Následkom týchto
prekážok môže byť vynechávanie školskej dochádzky, a preto by
sociálny pracovník mal dbať na jej plnenie. Spolupráca sociálneho
pracovníka s rodičmi týchto detí je nevyhnutná, keďže aj vinou
kultúrnych rozdielov nemusia súhlasiť s dôležitosťou vzdelania,
a tým svoje deti vo vynechávaní školskej dochádzky podporujú
(Brnula, 2008). V oblasti vzdelávania dospelých sa imigranti z tretích krajín často stretávajú s nemožnosťou vycestovať do zahraničia, pretože musia riešiť obnovenie povolenia na pobyt sa cieľom
štúdia. Bariérou je aj finančná situácia niektorých z nich, keďže
aktuálna legislatíva im umožňuje pracovať len niekoľko hodín do
týždňa (Bargerová et al., 2012). Podľa Kovátsa et al. (2006) by
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práca sociálneho pracovníka mala spočívať v pomoci imigrantom
nájsť adekvátnu formu vzdelávania, resp. školenia v závislosti od
veku, vzdelania, skúseností a pod. a v spolupráci s rodinou pri výbere vhodnej školy pre ich deti.
Zdravotná a sociálna starostlivosť
Povinnosťou všetkých imigrantov s legálnym pobytom v Slovenskej republike je mať zdravotné poistenie a jeho existenciu dokladovať na polícii pri udeľovaní povolenia na pobyt (Bargerová et
al., 2012). Na základe zdravotného poistenia sa imigrantom poskytuje ambulantná i ústavná zdravotná starostlivosť, rehabilitácia
a starostlivosť o chronicky chorých. Do tejto oblasti je zahrnutá aj
prevencia ochorení, doprava chorých a kúpeľná starostlivosť (Maslen, Brnula, 2004).
Sociálne zabezpečenie zahŕňa dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie a sociálnu pomoc. V rámci sociálnej pomoci sa
realizujú všetky formy sociálnej prevencie na jednotlivých úrovniach, riešenie sociálnej i hmotnej núdze. Imigrant má právo využiť
sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, dávky sociálnej
pomoci (peňažné i nepeňažné), sociálne služby (prepravnú, opatrovateľskú, sociálnu pôžičku atď.) (Maslen, Brnula, 2004). Bargerová et al. (2012) upozorňuje, že zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov síce nevylučuje
poskytovanie sociálnych služieb existujúcimi zariadeniami kompe148
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tentnými na ich výkon, problémom však je, nakoľko a či tieto služby adekvátne zodpovedajú potrebám imigrantov. Autorka sa domnieva, že sociálne služby poskytované imigrantom sa orientujú skôr
na riešenie už vzniknutej krízovej situácie (napríklad umiestnenie
v krízovom stredisku či sociálnej ubytovni a pod.) než na prevenciu
vzniku tejto situácie (napríklad právnym či sociálnym poradenstvom a pod.). V tejto súvislosti Kováts et al. (2006) uvádza, že
často diskutovanou je otázka využívania osobitne navrhnutého systému podpory pre imigrantov alebo všeobecného systému sociálnej
pomoci, keďže v praxi je koordinácia rôznych služieb veľmi zložitá. V rámci posudzovania úrovne integrácie v tejto oblasti možno
k indikátorom zaradiť to, aké sú postoje imigrantov k normám
a hodnotám hostiteľskej spoločnosti a aká je úroveň ich identifikovania sa s nimi. Patrí tu však aj miera chudoby, sociálnej exklúzie
imigrantov, ich prístup k zdravotnému poisteniu i zdravotnej starostlivosti, miera natality, mortality, chorobnosti atď. (Bargerová,
Divinský, 2008).
Prekážky v oblasti zdravotnej starostlivosti spočívajú hlavne
v nedostupnosti verejného zdravotného poistenia pre niektoré kategórie imigrantov, ktorí sú potom nútení uzatvárať finančne náročnejšie komerčné poistenia či už na Slovensku, alebo v krajine pôvodu. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neposlednom rade
komplikuje aj jazyková bariéra (Bargerová et al., 2012). V tejto
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oblasti je dôležitá aj pomoc sociálneho pracovníka hlavne pri zvládaní byrokratického procesu s cieľom vybudovať u imigranta sebestačnosť (Brnula, 2008). Výsledky výskumu, ktorý realizovali
Štefančík a Lenč (2012), preukázali, že imigranti považujú práve
byrokraciu za významnú prekážku v ich integrácii do slovenskej
spoločnosti.
V oblasti sociálneho zabezpečenia patrí okrem jazykovej bariéry
k prekážkam aj nedostatočná informovanosť imigrantov. Následkom toho sa často ocitajú v krízovej situácii a nemajú pritom nárok
na niektoré dávky či sociálne služby (Bargerová et al., 2012). Sociálny pracovník by mal sprostredkovať základnú legislatívnu
orientáciu imigrantom s cieľom ľahšie sa orientovať v prípade
vzniku krízovej situácie. V tomto kontexte Brnula a Slobodová
(2013) považujú za potrebné vymedziť rámec sociálneho zabezpečenia, teda súboru prostriedkov, opatrení, zariadení, inštitúcií, ktorými sa riešia sociálne udalosti.
Bývanie
Imigranti prichádzajúci z tretích krajín, ktorí žiadajú o udelenie
pobytu, sa musia najneskôr do šiestich mesiacov preukázať nájomnou zmluvou, aby splnili podmienky pre jeho získanie. Imigranti na
základe právnych predpisov upravujúcich oblasť zabezpečovania
bývania si môžu prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť za rovnakých
podmienok ako občania Slovenskej republiky (Bargerová et al.,
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2012). Pri posudzovaní úrovne integrácie imigrantov v tejto oblasti
možno využiť indikátory zameriavajúce pozornosť na to, aký je
prístup imigrantov k bývaniu, aká je prípadná diskriminácia pri
zabezpečovaní ubytovania, aký je rozsah vlastníctva nehnuteľností
a ich kvalita, aká je intenzita dobrovoľnej i nútenej mobility, aká je
percepcia imigrantov v štvrtiach s domácim obyvateľstvom (Bargerová, Divinský, 2008).
Imigranti sa často stretávajú aj s prekážkami v oblasti bývania,
mnohých z nich charakterizuje nekvalitné bývanie či nízka úroveň
bývania, alebo dokonca diskriminácia vo vzťahu k zabezpečeniu si
ubytovania. Táto diskriminácia je na Slovensku vážnym problémom, pretože nájomcovia často nechcú imigrantom prenajímať
nehnuteľnosti, resp. ich prenajímajú za oveľa vyššie nájomné. Pri
imigrantoch, ktorí prichádzajú z tretích krajín, je nutné preukázať
sa práve nájomnou zmluvou pri dokazovaní zabezpečenia si bývania, pokiaľ žiadajú o povolenie na pobyt. Pre túto skupinu imigrantov je riešenie otázky bývania vážnym problémom (Bargerová et
al., 2012). Imigranti sa stretávajú s diskrimináciou aj z radov imigrantov či domácich národnostných menšín. Kováts et al. (2012)
uvádza, že ťažkosti pri riešení ubytovania majú najmä osamelí muži a mnohopočetné rodiny s nezaopatrenými deťmi. Podľa autorov
nevyhovujúce podmienky ubytovania pomáhajú zlepšovať riadené
programy zamerané na zabezpečenie prechodného ubytovania, kde
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sociálni pracovníci poskytujú imigrantom komplexnú a cielenú
podporu s cieľom zvyšovania ich sebestačnosti.
Záver
Príspevok sa zameriava na prekážky integračného procesu imigrantov v rôznych oblastiach. V prvej časti približuje problematiku
integračnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky, opierajúc
sa o platnú legislatívu. Druhá časť je zameraná na jednotlivé oblasti, ktoré sa považujú za významné vo vzťahu k integrácii imigrantov, a bariéry, s ktorými sa imigranti v daných oblastiach stretávajú
a ktoré sú nútení riešiť.
Prekážky v oblasti slovenského jazyka, v oblasti zamestnania,
vzdelávania, ubytovania či zdravotného alebo sociálneho zabezpečenia je nutné riešiť s cieľom efektívnej integrácie imigrantov do
našej spoločnosti. V tomto kontexte je potrebné spomenúť predpoklady optimálnej integrácie. K týmto predpokladom Porubänová
(2005) zaradzuje sociálne a ekonomické aspekty, kultúrnu i náboženskú diverzitu, politické práva, národné, európske občianstvo,
právo na útočisko i bývanie, vzdelanie i rekvalifikáciu, slobodu
spolčovania, právo na sociálnu ochranu, sociálnu asistenciu, prístup
k verejným službám, tovarom, slobodu pohybu, prístup k zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti. Napriek prístupu k spomínaným
oblastiam sa imigranti v rámci nich stretávajú s istými prekážkami.
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Je to vinou nedostatočne rozvinutých služieb i sprievodným opatrení v prospech imigrantov, krotí sa nachádzajú v rizikovej situácii
vzniku sociálnej exklúzie, brániacej v úspešnej integrácii. V Slovenskej republike absentujú konkrétne služby určené imigrantom,
ktoré by im pomohli získať účinný prístup k právnej pomoci či
vzdelávaniu alebo iným súkromným i verejným službám.
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Obstacles in integration process of immigrants
Summary
The paper explains the integration of immigrants on the theoretical
level. The authors focus on the definition of integration policy in
the Slovak Republic and its basic aim in relation to immigrants.
Consequently, they represent the various areas of the integration
process and the obstacles that immigrants most often encounter. An
important part is the cooperation of a social worker mediating the
help of immigrants in dealing with the obstacles that hamper the
successful integration process.

156

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH
DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 4
2018

Rodinné faktory v etiológii novodobých závislostí –
porúch príjmu potravy
Zuzana Šoltésová, Dušan Šlosár
Úvod
V posledných desaťročiach sa výskyt porúch príjmu potravy
(ďalej len ,,PPP“) výrazne zvýšil a aj incidencia a prevalencia tohto
ochorenia sa neustále mení. S nárastom ich výskytu vzniká predovšetkým otázka ohľadom faktorov, ktoré ovplyvňujú ich vývoj.
Aby bolo možné pochopiť vývoj určitej symptomatiky, je nevyhnutné brať do úvahy množstvo faktorov, ktoré môžu zohrávať
dôležitú úlohu v etiopatogenéze jednotlivých porúch. Neexistuje
teda iba jedna príčina ich vzniku, ale prítomné je spolupôsobenie
viacerých faktorov, a to biologických, psychologických, sociokultúrnych a rodinných.
Rodinné faktory
Existuje

silná

asociácia

medzi

duševnými

poruchami

a rodinnými dysfunkciami (Engel, 1977). Rodina má totiž na dieťa
oveľa dôležitejší vplyv ako akákoľvek iná sociálna skupina (Hušvétyová, Sarmány Schulle, 2005). Považovuje sa za základnú jednotku spoločenského života jednotlivca, ako aj jeho socializácie
(Hudecová, 2010). Už od narodenia, nevynímajúc obdobie adoles157
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cencie, ovplyvňujú rodičia aj stravovanie a formovanie stravovacích návykov svojich detí (Boutelle et al., 2005). Viacerí autori
(Hannan, Fulkerson, Story) považujú práve vplyv rodičov na stravovanie svojich detí za fundamentálny. U detí a adolescentov sa
osvojovanie stravovacích návykov uskutočňuje jednak kopírovaním nutričného správania rodičov (odmietanie určitého druhu jedla,
napodobňovanie rodiča v diétach) a jednak priamym pozorovaním.
Stravovanie v rodine má však vplyv na duševné zdravie (PPP, depresívne ladenie, subjektívny pocit pohody), ako aj na telesné zdravie (obezita, nadváha) (Miertová, 2011).
V kontexte PPP sa teda rodina považuje za významný rizikový
faktor ich vzniku. Rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu nielen v emocionálnom, osobnostnom a kognitívnom vývine svojich detí, ale aj
pri minimalizácii ich problémového správania a maximalizácii ich
sebaúčinnosti (Enten, Golan, 2009). Zároveň zohrávajú dôležitú
úlohu aj pri formovaní konceptu krásy, úspechu, predstáv
o vlastnom tele, pri vytváraní stravovacích a pohybových návykov
a životného štýlu.
Autori, ako napríklad Fischer, Hsu, Steiner, Ryst a Sanders,
v súvislosti so vznikom a rozvojom PPP poukazujú na určité rodičovské správanie, výchovné postupy a výchovné štýly, ako sú napríklad kritickosť rodičov, nadmerne vysoké očakávania, nedostatok empatie a starostlivosti, ľahostajnosť a iné nedostatky v ro-
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dičovskej starostlivosti. Teoretický koncept založený na predpoklade, že určité rodinné vzťahy a vzory spôsobujú vznik a rozvoj
PPP, presadzoval v roku 1978 Minuchin (in: Krch, 2004) so svojimi spolupracovníkmi. Poukázali predovšetkým na slabé medzigeneračné hranice, ktoré môžu viesť k problematickým spoločenstvám medzi členmi rodiny, k nadmernej ochrane rodiny, k sklonu
členov rodiny vyhýbať sa problémom a aj k rigidnému modelu rodinnej interakcie. Aj Breiner (2003) a Haworth-Hoeppner (2000)
zistili, že rodinné dysfunkcie predikujú zvýšený výskyt PPP. S ich
prítomnosťou sa spája aj špecifické rodičovské správanie (hyperprotektívne, odmietavé), výchovné postupy a málo pozitívne rodinné prostredie (Cachelin et al., 2003). Rovnako rodinné interakcie
súvisia s rozvojom a udržiavaním tejto novodobej nelátkovej závislosti. Ide aj o rodiny, ktoré sú direktívne, nadmerne kontrolujú svojich členov, riadia ich, prehnane ich chránia, majú vysoké očakávania a vyžadujú úspech. Tieto obmedzenia vedú k PPP, keďže členovia týchto rodín nemajú dostatok autonómie (Espíndola, Blay,
2009).
Ciele výskumu a hypotézy
Cieľom práce bolo identifikovať úroveň výskytu PPP a súvislosti medzi rodičovským správaním a výskytom PPP u študentov
9. ročníka základných škôl a 1. ročníka stredných škôl v meste Košice.
159
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Na základe tohto cieľa sme predpokladali existenciu výskytu
PPP vo výskumnom súbore, ako aj štatisticky významnú súvislosť
medzi rodičovským správaním a výskytom PPP. Predpokladali
sme, že odmietavé rodičovské správanie, hyperprotektívne rodičovské správanie a emocionálna vrelosť zo strany rodičov štatisticky
významne súvisia s výskytom PPP.
Metódy výskumu
Na zistenie úrovne výskytu PPP sme použili dotazník Eating
Attitude Test (EAT-26), ktorý je sebaposudzovacím dotazníkom
(Garner, Garfinkel, 1985). Dotazník tvoria 3 subškály (anorexia
a diétne správanie; bulímia a trvalé zaoberanie sa jedlom a orálna
kontrola).
Na zistenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi sme použili slovenskú verziu dotazníka s-E.M.B.U. (skrátený dotazník zapamätaného
rodičovského správania) (Arrindell et al., 1999). Dotazník s-E.M.B.U. pozostáva z 23 otázok, ktoré sú zoskupené do 3 subškál:
1. odmietanie, 2. emocionálna vrelosť, 3. hyperprotektivita.
Výskumná vzorka a organizácia výskumu
Výskumnú vzorku zrealizovaného výskumu tvorilo 546 respondentov – 276 respondentov 9. ročníka vybraných základných škôl
(50,55 %) a 270 respondentov 1. ročníka vybraných stredných škôl
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(49,45 %), z toho bolo 359 dievčat (65,8 %) a 187 chlapcov
(34,2 %).
Zber dát prebiehal v období november 2016 – február 2017 počas vyučovania. Náhodným trsovým výberom sme realizovali výber základných škôl a stredných škôl v meste Košice. Základné
školy sme oslovili po udelení súhlasu a odporúčania od zriaďovateľa týchto škôl – Magistrátu mesta Košice – a stredné školy sme
oslovili po udelení súhlasu a odporúčania od zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja. Následne sme oslovili listom vedenie
školy, prostredníctvom ktorého sme ho informovali o organizácii
výskumu a o výskumnom cieli.
Výsledky výskumu a interpretácia
Všeobecnú úroveň výskytu PPP sme merali prostredníctvom
dotazníka EAT-26. Ak bolo hrubé skóre ≥ 20 bodov v celom dotazníku, vypovedalo to o narušenom postoji respondentov k jedlu,
čo bolo pre nás dobrým indikátorom výskytu PPP (Tab. 1).
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Tab. 1 Rozdelenie výskumnej vzorky podľa úrovne výskytu PPP
na základe hrubého skóre v dotazníku

Výsledky uvedené v Tab. 1 indikujú, že 332 respondentov
(60,8 %) vykazuje narušený postoj k jedlu, na základe čoho autori
usudzujú, že v 9. ročníku na základných školách, ako aj v 1. ročníku na stredných školách sa vyskytujú PPP.
Zároveň sa autori zamerali na to, či tento výskyt PPP súvisí
s rodičovským správaním (Tab. 2).
Tab. 2 Spearmanov korelačný koeficient – súvislosť medzi
rodičovským správaním a výskytom PPP

*p(α)<0,05; *** p(α)<0,001
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Medzi výskytom PPP a rodičovským správaním sa preukázala
štatisticky významná súvislosť. V rámci konkrétnych škál sa štatisticky významná súvislosť nepreukázala len v prípade emocionálnej
vrelosti zo strany matky a otca a výskytom PPP. Naopak, výsledky
preukázali pozitívnu signifikantnú, slabú súvislosť medzi odmietavým rodičovským správaním zo strany otca, hyperprotektivitou zo
strany otca a výskytom PPP. Preukázala sa aj pozitívna, veľmi vysoko signifikantná slabá súvislosť medzi odmietavým rodičovským
správaním zo strany matky a výskytom PPP, ako aj pozitívna slabá,
štatisticky významná súvislosť medzi hyperprotektivitou zo strany
matky a výskytom PPP.
Na základe uvedených výsledkov autori konštatujú, že čím viac
vnímajú respondenti svojich rodičov ako odmietavých, tým je
u nich vyšší výskyt PPP. K odmietavému rodičovskému správaniu
môžeme zaradiť najmä nedostatok lásky, emocionálnej vrelosti,
opory, ale aj nadmerné urážanie, trestanie, ponižovanie, zahanbovanie a kritiku zo strany matky a otca. V dôsledku zahanbovania,
urážania, ale aj nedostatku lásky môže teda u adolescentov dôjsť
k maladaptívnym stratégiám riešenia takejto situácie a k emocionálnemu jedeniu. Rodičovské odmietanie totiž v období dospievania ovplyvňuje duševné, ale aj psychické zdravie. U respondentov môže vzniknúť mentálna anorexia, mentálna bulímia alebo
iný druh PPP kvôli zníženiu intenzívnej psychickej bolesti, ktorá
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vyplýva z vnímaného rodičovského odmietnutia. Dieťa prostredníctvom jedla, prípadne nejedenia reaguje na toto odmietnutie,
keďže jedlo a PPP vníma ako určitý prostriedok na otupenie tejto
vnútornej bolesti.
Aj hyperprotektivita zo strany matky a otca súvisí s výskytom
PPP. Z toho vyplýva, že čím viac vnímajú respondenti svojich rodičov ako hyperprotektívnych, teda prehnane starostlivých až obmedzujúcich ich slobodu, tým je u nich vyšší výskyt PPP. Toto
zistenie bolo pre nás prekvapujúce, keďže sme predpokladali súvislosť len medzi hyperprotektívnym správaním zo strany matky
a výskytom PPP. Matky totiž považujeme za väčšmi úzkostlivé
a ochranárske. V tomto prípade sme však zistili, že adolescenti
vnímajú rovnako matku, ako aj svojho otca za rodiča, ktorý je úzkostlivý, ochranársky, obmedzujúci ich slobodu, nadmerne ich kontroluje a má od nich vysoké očakávania. V dôsledku nadmernej
ochrany môžu mať adolescenti pocit, že ich rodičia až príliš ovládajú, a preto sa pre nich jedlo, resp. vyhýbanie sa mu môže stať spôsobom a nástrojom, ako ovládať negatívne pocity a prinavrátiť si
kontrolu nad svojím životom. Z nášho pohľadu to môže byť
z dôvodu vývinového obdobia, v ktorom sa nachádzajú, pretože
práve v tomto období si adolescenti viac všímajú správanie svojich
rodičov, túžia po nezávislosti, samostatnosti, voľnosti a pod.
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Záver
Cieľom práce bolo preto identifikovať úroveň výskytu PPP, ako
aj identifikovať a overiť súvislosti medzi rodičovským správaním
a výskytom PPP u študentov 9. ročníka základných škôl a 1. ročníka stredných škôl v meste Košice. Prostredníctvom deskriptívnej
štatistiky sme identifikovali, že z výskumného súboru vykazuje
známky PPP viac ako polovica respondentov. Významnú časť interpretácie výsledkov tvorila aj korelačná analýza, ktorej cieľom
bolo identifikovať rodičovské správanie súvisiace s výskytom PPP.
Zistili sme, že odmietanie a hyperprotektivita pozitívne štatisticky
významne súvisia s výskytom PPP, zatiaľ čo medzi emocionálnou
vrelosťou a výskytom PPP sa nepreukázala štatisticky významná
súvislosť.
Na záver môžeme povedať, že problematika novodobých nelátkových závislostí – PPP – je v súčasnosti narastajúcim fenoménom
a pomerne širokou problematikou z hľadiska jej multifaktoriálnej
etiopatogenézy. Úlohou sociálnych pracovníkov je preto identifikovať a zamerať sa na predchádzanie a elimináciu PPP, ale aj tých
faktorov, ktoré súvisia s ich vznikom, a zároveň na posilňovanie
tých faktorov, ktoré môžu znižovať a odstraňovať riziko ich vzniku. V praxi sociálnej práce je preto nevyhnutné zameranie pozornosti sociálnych pracovníkov na včasnú a účinnú sociálnu prevenciu a intervenciu.
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Family factors in the etiology of modern addiction –
eating disorders
Summary
In the paper, we focused on eating disorders that are serious mental
illness and currently the most common and most serious health and
social problem that affects especially adolescents. Etiopathogenesis
of this disease is multifactorial, but the roots of psychopathology
and mental health can be sought primarily in the interaction of the
individual with other people. This is precisely why we have
focused on the family factors, which in our opinion have a decisive
influence on the emergence, but also the development of these modern non-dependency dependencies.
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English modal verbs and their Slovak equivalents
in EU healthcare directives
Lukáš Lukačín

Introduction
The semantic-grammatical category of modality, which Quirk et
al. (1985, p. 219) define as “the manner in which the meaning of
a clause is qualified so as to reflect the speaker’s judgement of the
likelihood of the proposition it expresses being true”, can generally
be expressed in two ways within a language – through a modal system or mood. Even though it is possible to find both coexisting
within a single language, it is more often the case that one of them
is more dominant or even the single one used within that particular
language. In English, for example, the modal system practically
replaced mood altogether as means of expressing modality (Palmer,
2001).
Across literature that addresses modality, it is possible to find
various approaches to categorising the kinds of modality expressed
by a sentence element. Quirk et al. (1985) use a binary distinction
of intrinsic and extrinsic modality based on the human control over
the event where the former represents presence and the latter lack
of such control. Palmer (1990) mentions three types of modality
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which are expressed through the English modal system – epistemic,
deontic, and dynamic. In his later work, Palmer (2001) uses two
types – propositional modality and event modality, in which the
three previously mentioned types are their subtypes. Epistemic modality falls under propositional while deontic and dynamic are the
two subtypes of event modality. Bybee, Perkins, and Pagliuca
(1994) use a fourfold system in which they present the following
types of modality – agent-oriented, speaker-oriented, epistemic,
and subordinating. Another example of four types of modality can
be found in van der Auwera and Plungian (1998) who differentiate
between participant-internal modality, participant-external modality, deontic modality (a subtype of participant-external modality),
and epistemic modality. They refer to them as domains which operate on a possibility – necessity paradigm.
The two modal verbs to be discussed and later analysed in the
analytical part are MAY and CAN. The choice of these two modal
verbs was not coincidental as both, in certain cases, can carry the
same type of modal meaning. Table 1 compares the terminologies
used by Quirk et al. (1985) and Palmer (1990; 2001).
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Table 1 Comparison of terminologies
Quirt et al. (1985)

CAN

Extrinsic
modality
Intrinsic
modality

MAY

Extrinsic
modality
Intrinsic
modality

Palmer (1990; 2001)
Ability

Possibility

Root
possibility

Permission

Possibility

Dynamic
possibility

Event
modality

Deontic
possibility

Epistemic
possibility

Epistemic
possibility

Propositional
modality

Root
possibilty

Dynamic
possibility
Deontic
possibility

Event
modality

Permission

According to the framework of Quirk et al. (1985) summarised
in Table 1, both MAY and CAN can be used to express possibility
(extrinsic modality) or permission (intrinsic modality). However,
the possibility expressed by MAY can be of two kinds – root and
epistemic – from which only the former is shared with CAN and
differs only in formality. CAN is also used to indicate ability (extrinsic modality) which can be viewed as a special kind of possibility.
In Table 1 in Palmer’s (1990; 2001) classification, MAY is used
as a marker of epistemic possibility (speculative), deontic possibility (permissive), and dynamic possibility (neutral or circumstantial).
It shares the capacity to denote deontic and dynamic possibility
with CAN but MAY is the more formal of the two. Additionally,
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CAN may express ability – a kind of dynamic possibility. Its negative form is used to express negated epistemic modality.
Even though the approaches vary in criteria of classification and
terminology, the following can be summarised about the meanings
of MAY and CAN:
 both express kinds of possibility;
 both can be used for giving permission – the difference is
only in the level formality;
 both can express neutral possibility – the difference is again
only in formality;
 positive epistemic possibility is expressed through MAY
while the negation of such modality is achieved through the
negative form of CAN;
 there is no overlap in expressing ability for which only
CAN is used.
With the possible meanings of the modals MAY and CAN in
mind, a parallel can be made with the Slovak system of modal
verbs. Based on Ivanová (2009a, 2009b) there are three modals
expressing possibility – MÔCŤ, SMIEŤ, and DAŤ SA. MÔCŤ is
polyfunctional since it can express epistemic, deontic, and circumstantial possibility as well as ability. SMIEŤ and DAŤ SA are limited to deontic possibility and circumstantial possibility, respectively. She separately lists the verb VEDIEŤ used for expressing
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ability which she does not treat as a kind of possibility. Pekáriková
(2009) mentions other means of expressing modality in Slovak,
such as modal adverbs {možno, slobodno} and modal particles
{zrejme, asi}, which must be considered as possible equivalents in
translation of modal verbs into Slovak.
Data and methods
The English and Slovak version of the DIRECTIVE
2011/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in
cross-border healthcare available at the Eur-lex website were used
as a source of data for the analysis. In the English version of the
document, 57 sentences containing MAY and CAN were identified.
These sentences included 47 present forms of MAY and 17 present
forms of the CAN. Based on the type of possibility the forms of
these modals conveyed, they were categorised using Palmer’s terminology as epistemic, deontic, and dynamic. The translations of
the sentences containing these forms were then traced in the Slovak
version through comparative analysis and the English forms of the
selected modal verbs were matched with the forms used for conveying modality in the Slovak version of the text. An example of
this process can be seen in (1).
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(1) a. However, the national contact points may provide more
information voluntarily and also with the support of the
Commission.
b. Národné kontaktné miesta však môžu dobrovoľne poskytovať viac informácií, aj s podporou Komisie.
The English and Slovak sentences in (1) illustrate the most frequent uses in the two texts. MAY was identified as a marker of
deontic possibility because the meaning of the sentence was interpreted as a permission given by the Directive. Then, in the Slovak
text, the sentence conveying the same meaning was identified with
the matching modal verb MÔCŤ.
Results
The interpretation of meaning of the two modal verbs MAY and
CAN showed the following results. Altogether, as displayed in
Table 2, there were 37 instances of deontic possibility, 25 instances
of dynamic possibility, and only two instances of epistemic possibility.

174

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH
DOKTORANDSKÉ MISCELANEÁ 4
2018

Table 2 Meanings and occurrence of MAY and CAN

MAY
may
may
not
Epistemic
possibility
Deontic
possibility
Dynamic
possibility

CAN
can

cannot

0

0

0

0

0

32

5

0

0

37 (57,8 %)

10

0

12

5

27 (42,2 %)

47 (73,4 %)

17 (26,6 %)

64

Table 2 demonstrates that all instances of CAN expressed dynamic possibility only. This may be accounted for by the fact that
CAN does not have an epistemic meaning in its positive form and
there were no instances of its negative form with such meaning.
CAN, however, can have a deontic meaning in both its positive and
negative form but it was not used in this sense since, in the case of
official documents, MAY is preferred.
MAY showed more variety in the kind of meaning it expressed.
In more than half of the cases of its occurrence it expressed deontic
possibility and dynamic possibility in the remaining 10 cases. The
absence of epistemic meaning can be attributed to the subjective
nature of the judgements it represents.
Table 3 below shows the frequency of equivalents used in the
Slovak version of the text.
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Table 3 Slovak equivalents of MAY and CAN

MÔCŤ
SMIEŤ
BYŤ MOŽNÉ
DAŤ SA
MOŽNO
unexpressed

MAY
44
3
0
0
0
0

CAN
7
0
4
1
3
2

Table 3 shows that almost all instances of MAY were translated
using the Slovak equivalent MÔCŤ with the exception of three in
which SMIEŤ was used. MÔCŤ was also the most common translation of CAN but. In two of the cases, modality remained
unexpressed in the Slovak translation. Such situation is shown in
example (2).
(2) a. The Member State of affiliation may also take further measures on other grounds where this can be justified by such
overriding reasons of general interest.
b. Členský štát, v ktorom je pacient poistený, môže na inom
základe tiež prijať ďalšie opatrenia, ak je to opodstatnené
vzhľadom na osobitné dôvody všeobecného záujmu.
The first clause of the sentence in (2a) clearly indicates deontic
possibility. The second clause, however, contains the present of
form of CAN expressing dynamic possibility but there is no modal
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marker present in the translated clause in (2b). It is possible to paraphrase the English clause as “…where it is possible to be justified…” and even “…where it is justified…” without a loss of meaning where the second one corresponds with the Slovak translation.
The last example in (3) shows one of the two cases in which
a dynamic possibility denoting CAN was not in its negative form
yet the equivalent modal verb in the translated version was.
(3) a. If no experts can be found within the Member State of affiliation or if the expert’s opinion is inconclusive, the Member State of affiliation may request scientific advice.
b. Ak v rámci členského štátu, v ktorom je pacient poistený,
nie je možné nájsť žiadneho odborníka alebo ak stanovisko
odborníka nevedie k jednoznačnému záveru, členský štát,
v ktorom je pacient poistený, môže požiadať o vedecké odporúčanie.
The reason for this is that the subject of the clause containing
CAN was marked for negation hindering the possibility to use
a negative form of the finite verb in the verb phrase as double negation in Standard English is not grammatical. The paraphrase “If it is
not possible to find any experts/a single expert…” shows that the
clause denotes negated dynamic possibility even though it is not
marked on the modal verb.
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The overall results show that MAY was the only verb of the
observed two which expressed permission and that deontic modality was more frequent than dynamic. The preference of MAY may
be attributed to its higher level of formality which is to be expected
in legal texts and the frequency of deontic possibility it performativity. The absence of epistemic modality, on the other hand, can be
justified by its subjective nature which does not make it very suitable for this type of document. As for the frequency of translation
of MAY and CAN, MÔCŤ was clearly the most common option.
This might be due to being of the same word class as its English
counterparts, the variety of modal meanings it may express, and its
classification as one of the central modal verbs in Slovak. The
scope of the study is limited to the meaning and translation of the
selected modal verbs and could be further expanded to identifying
the verbs they collocate with and also identifying other modality
markers which express possibility.

Data sources:
DIRECTIVE 2011/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
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Anglické modálne slovesá a ich slovenské ekvivalenty
v smerniciach Európskej únie týkajúcich sa
zdravotnej starostlivosti
Summary
V štúdii analyzujeme sémanticko-gramatickú kategóriu modálnosti
v prípade dvoch anglických modálnych slovies MAY a CAN, ktoré
sú najčastejším spôsobom vyjadrovania konceptu posibility
v anglickom jazyku. Ich výskyt sme sledovali vo vybranej smernici
Európskeho parlamentu a Rady európskej únie, kde sme interpretovali modálny význam, ktorý vyjadrujú. Zároveň sme identifikovali
výrazové prostriedky, ktoré boli použité v slovenskej verzii tohto
dokumentu na vyjadrenie modálneho významu zisteného v anglickej verzii textu ako ekvivalenty sledovaných modálnych slovies.
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