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Predslov 
Monografia s názvom Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám: adaptácia ako 

hra signalizuje snahu o orientáciu súčasného adaptologického výskumu do priestoru 
empiricky zodpovednej kognitívnej vetvy neradikálneho konštruktivizmu. Uvedený 
cieľ monografie s vyváženým literárnym a mediálnym záberom sa formuje na pozadí 
kolektívneho vedeckého úsilia v projekte APVV-19-0244 Metodologické postupy 
v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (zodpovedný 
riešiteľ: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., doba riešenia: 2020 – 2024). Predkladaná 
publikácia je jedným z rozmanitých výstupov projektu, ktorého hlavným zámerom bolo 
metodologické posilnenie exaktnosti a interdisciplinárnosti v literárnovednom 
výskume. 

Aspekt exaktnosti sa v našej monografii napĺňa najmä v uplatnení aktuálnej 
kognitívnovednej perspektívy, v ktorej kooperujú viaceré disciplíny humanitných 
aj prírodných vied, ako filozofia, lingvistika, informatika, psychológia, antropológia, 
biológia či neuroveda. Integrácie týchto oblastí nemôžu mať charakter iba 
samostatných humanitných alebo prírodných vied a ich emergentné kvality sa prejavujú 
v prúde myslenia, ktorý Charles Percy Snow ([1959] 2012) očakával ako tzv. tretiu 
kultúru (third culture). 

Už v naznačených kognitívnovedných súvislostiach sa realizuje požiadavka 
interdisciplinárnosti nášho výskumu, ktorá sa podstatne prejaví aj v nevyhnutnej 
interdisciplinarite adaptačných štúdií. Výskumný program adaptačných štúdií 
v súčasnosti nie je obmedzený na vzťahy konkrétnych umeleckých a mediálnych 
oblastí. Napriek progresívnym prúdom, ktoré sa dnes venujú rozmanitej produkcii 
tradičných a tiež digitálnych foriem umeleckej a mediálnej komunikácie, nemožno 
ignorovať, že sa adaptačné štúdiá pôvodne organizovali hlavne pod vplyvom literárnej 
vedy, filmovej vedy (aj teatrológie) v čoraz väčšej spolupráci so všeobecnejšími 
východiskami mediálnych štúdií. 

Základným predpokladom pre existenciu samostatných adaptačných štúdií 
je podľa Lindy Hutcheon (2006) možnosť vnímať adaptácie ako adaptácie, teda nie 
primárne vo vzťahu k médiu, v ktorom sa nachádzajú, ale na vyššej úrovni cez relácie 
prepojených diel. Analýza adaptácie ako adaptácie do istej miery separuje adaptáciu 
od klasických interpretačných postupov v rámci samostatných disciplín a vyžaduje 
si vznik všeobecnejších modelov naprieč rôznymi disciplínami. Na pozadí požiadavky 
skúmania adaptácie ako adaptácie preto nevyhnutne vznikajú viaceré modely 
adaptácie (ako preklad, permutácia, doplnok...), ktoré sa pokúšajú objasniť tento 
komplexný fenomén bez ohľadu na (ne)prítomnosť vizuálnych, audiálnych, 
kinetických, taktilných, interaktívnych, naratívnych či iných zložiek v konkrétnom 
diele. 

Náš vedecký príspevok prezentuje model adaptácie ako hry. Aj keď je kategória 
hry v adaptačných štúdiách veľmi dôležitá, pre vágnosť, s ktorou sa k nej často 
pristupovalo, doposiaľ nepodnietila vznik univerzálnejšieho modelu adaptácií. 
Podstatnou úlohou predkladanej monografie je preto syntéza modelu adaptácie ako hry 
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na základe postupného objasňovania podobností medzi týmito kategóriami v empiricky 
zodpovednom rámci. Model adaptácie ako hry by mal prostredníctvom poznatkov 
o vtelesnenej mysli a jej hravých aktivitách poskytnúť možnosť predikcie charakteru 
(aj v širšom zmysle) zážitku experientov adaptácií, ktorý zároveň formuje produkty 
adaptačného procesu do ich výslednej podoby. 

Linda Hutcheon sa pri snahe o kompaktnú teóriu adaptácie vyhýba konkrétnym 
prípadovým štúdiám, aby sa z teórie adaptácie nestala napr. teória literatúry vo filme. 
Pravdaže, krátke interpretačné vstupy sa v našej monografii musia objaviť, inak by bola 
naša snaha o pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám paralyzovaná 
už v počiatočnej fáze. Aby sa však náš všeobecný model adaptácie ako hry nakoniec 
nestal iba popisom postmodernej literatúry, hravých filmov či digitálnych hier, 
na základe predchádzajúcich odporúčaní Lindy Hutcheon (2006, s. XIII) neradíme 
do monografie tohto typu sériu samostatných prípadových štúdií, ktoré boli súčasťou 
prípravnej fázy nášho výskumu a boli pôvodne publikované inde. 

Naše rozhodnutie súvisí aj s faktom, že kritériá empirickej zodpovednosti, ktoré 
chceme naplniť v predkladanej monografii, do nášho výskumu prenikali postupne. Ich 
miera sa preto v jednotlivých parciálnych štúdiách líši. Z nášho predchádzajúceho 
výskumu vyberáme iba tie závery, ktoré stále považujeme za empiricky udržateľné 
aj v predstavenom kognitívnovednom prístupe. 

Napriek čoraz väčšej otvorenosti adaptačných štúdií voči iným médiám ešte stále 
platí, že prevažná časť výskumu adaptácií sa realizuje v prostredí literatúry a filmu. 
Aj orientácia nášho pracoviska, kolektívneho grantového projektu a hlavne nášho 
vlastného predchádzajúceho bádania smeruje primárne do oblasti literatúry 
a (aj digitálnych) audiovizuálnych médií. Ich neexkluzívnu, ale predsa dominantnú 
prítomnosť v predkladanej monografii preto považujeme za prirodzenú. Generalizačný 
problém, ktorý by v textocentrickom pohľade vznikol pri pokuse o všeobecný model 
adaptácie cez príklady z prostredia literatúry a filmu, veríme, v mnohom prekonáva 
práve kognitívnovedná perspektíva. Pozornosť na univerzálne vlastnosti vtelesnenej 
mysle dokáže obsiahnuť úroveň výkladu za hranicou konkrétnych médií a ich 
samostatných disciplín. 
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1. Spontánny pohyb adaptačných štúdií 

1.1. Ludické a kognitívne inšpirácie  
Adaptácia, kognícia, simulácia, metafikcia a hra je nepríznakové zoradenie 

dominantných pojmov predkladanej monografie, ktorá vzniká na pomedzí adaptačných 
štúdií a kognitívnych vied. Pod vplyvom aktuálnych metodologických výziev v týchto 
oblastiach by už hra nemusela byť apendixom serióznejších vedeckých kategórií. 
Súvisí to aj s charakterom súčasnej (najmä digitálnej) tvorby, ktorá sa navracia 
k hernému princípu a jeho integrujúcim atribútom. Snaha o propozičné1 poznanie hry 
je značne príznaková, keďže hra je činnosť, ktorej najpodstatnejšie zložky majú 
procedurálny a emočný charakter. Odborné uvažovanie o nevážnom naozaj bývalo 
nezvyčajné, ale určite nie neprípustné, o čom historicky svedčia zásadné práce 
prevažne z prostredia humanitných vied2. 

Roland Barthes ([1973] 1994) sa metajazykovo rozplýva nad rozkošou z textu 
a príkladne sa vysporadúva s kontradikciou vážnej diskusie o „nevážnostiach“ úplným 
exponovaním uvoľnenosti štýlu. Hoci väčšina autorov na tejto úrovni skúšku 
dôvtipu odborného diela nepodstupuje3, nie je neobvyklé, že aj spoza rigoróznych 
pasáží v prácach súvisiacich s fenoménom hry, ktoré v monografii predstavíme, 
miestami nečakane a úsmevne – kdesi popri vedeckom pohľade na hravý neurálny 
systém, metajazyk a ostenzívne javy – „vykukne“ aj model hravých mačiatok 
(Osolsobě, 2007, s. 21) alebo sa budú doslova štekliť potkany (Panksepp & Burgdorf, 
2003). 

„Koncept hry ako takej je vyššie než vážnosť. Vážnosť sa totiž snaží vylúčiť hru, 
zatiaľ čo hra môže veľmi dobre zahŕňať vážnosť“ 4 (Huizinga, [1938] 1980, s. 45)5. 
To, že si seriózny svet hru niekedy nevšíma6, nič nemení na tom, že v hre (obzvlášť 
v umeleckej) sa ďalej formujú odpovede na neseriózne i seriózne otázky aj o jej vlastnej 
povahe. Adaptačná prax, ktorej sebareflexívna tvorba formovaná herným princípom je 

                                                 
1  Oproti fenomenálnemu či procedurálnemu poznaniu (Green, 2010, s. 352), ktoré sa ťažko 
verbalizujú, môžeme propozičné poznanie bez problémov vyjadriť výrokom (pozri s. 49). 
2 Okrem nich mal koncept hry prevratný vplyv napríklad aj na matematiku a ekonómiu (von 
Neumann & Morgenstern, [1944] 2007). 
3 V tomto nie sme výnimkou. 
4 Pokiaľ nie je uvedené inak, preložil P. G. 
5 V českom preklade „vážnost vylučuje hru“ (Huizinga, [1938] 1971, s. 48). V predkladanej 
monografii je podstatný pohľad na latentnosť hry, ktorú sa vážnosť iba snaží vylúčiť, preto 
preberáme anglickú verziu, ktorá vychádza aj z Huizingových autorských prekladov a je 
významovo bližšie k holandskému originálu: „Het begrip spel als zoodanig is van een hoogere 
orde dan dat van ernst. Want ernst tracht spel uit te sluiten, maar spel kan zeer wel den ernst in 
zich omsluiten“ (Huizinga, [1938] 2008, s. 73). 
6  Čo je obzvlášť prekvapujúce v akademickom prostredí, keďže aj etymologické korene 
slova škola (Králik, 2015, s. 581) priamo súvisia s voľným časom a zábavou, teda 
doslova so zdržiavaním sa (od práce). Veď skutočne nové myšlienky musia unikať zo zaužíva-
nej heuristiky a k tomuto stavu možno dospieť práve (a niekedy kontraintuitívne iba) hrou. 
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centrom záujmu predkladanej monografie, tiež nemohla čakať, kým sa v adaptačných 
štúdiách prestane produkovať rad vzájomne zastupiteľných prípadových štúdií 
„v elegickom diskurze o strate a lamentovaním nad tým, čo sa prechodom z románu 
do filmu stratilo“ (Stam, [2005] 2008, s. 3). 

Samotné adaptácie sa „odhodlali“ k hravej introspekcii, na ktorej ich teória 
a kritika adaptačných štúdií mohla iba dobiehať (Cartmell & Whelehan, 2010, s. 16) 
napriek tomu, že dôležitosť hry je v adaptačných štúdiách dobre známou skutočnosťou. 
Julie Sanders ([2005] 2006) pri porovnávaní vzťahu medzi privlastnením 
(appropriation) a adaptáciou registruje, že „už veľa teoretikov zdôrazňovalo 
centrálnosť zmyslu pre hru v adaptačnom procese“ (s. 7). Časté uvedomovanie 
si podstatnosti tohto javu ale nič nemení na tom, že hra je v adaptačných štúdiách stále 
hmlistým pojmom (Hunter, 2018, s. 274). 

Súčasné ťažiskové adaptologické texty, akým je určite aj A Theory of Adaptation 
(2006) od Lindy Hutcheon, si tiež všímajú veľkú časť adaptačného priemyslu, ktorý 
spracúva námety do a z digitálnych hier. Výrazne to ovplyvňuje aktuálne pohľady 
na adaptácie, ktoré sa vhodne vzďaľujú od niekdajších bilaterálnych vzťahov iba medzi 
literatúrou a filmom. Analýza adaptácií digitálnych hier ale nie je analýzou adaptácie 
ako hry. 

Forma adaptácie ako hry má istú pozornosť aj v našom kultúrnom prostredí, 
v ktorom ju Petr Bubeníček (2017) spája so subverzívnou funkciou adaptácií v čase 
totality. Subverzívna hra je presvedčivý adaptologický koncept, lenže model adaptácie 
ako hry umožňuje ešte širšiu aplikáciu. Aj keď hravosť adaptácií nemožno priradiť len 
k jednému žánru či umeleckému smeru, akákoľvek rozsiahlejšia práca o adaptáciách 
musí tiež spomenúť hravé paródie či herný princíp v postmoderne (Lyotard, [1979, 
1986] 1993), kde je absencia tohto konceptu nemysliteľná. 

Hra je teda v diskurze adaptačných štúdií dávno tematicky dôležitá. Primárnym 
cieľom predkladanej monografie preto nie je uvedenú skutočnosť pripomínať, ale 
pokúsiť sa vďaka tomuto tematickému podložiu o syntézu aktuálnych empirických 
poznatkov kognitívnych vied. Koncept hry sa v adaptačných štúdiách žiada rozvinúť 
aj metodologicky. Rozsiahle poznatky adaptačných štúdií o hravých mediálnych 
procesoch by sa tak mohli rozšíriť za hranice tohto síce interdisciplinárneho, 
ale tematicky ohraničeného priestoru. 

Ako tvrdí James Naremore (2000), adaptačné štúdiá majú potenciál „posunúť sa 
z okraja do centra súčasných mediálnych štúdií“ (s. 15). Naremore podmieňuje 
naznačený posun tým, že sa adaptačným štúdiám podarí nájsť spôsob, ako 
odkomunikovať svoje závery v rámci iných všeobecnejších teórií, čo by podľa neho 
mohla byť všeobecná teória repetície7. V tomto smere je pre adaptačné štúdiá zaujíma-
vou výzvou najmä systémové napojenie voľnejších teoretických konceptov, ku ktorým 
určite možno priradiť aj hru. 

                                                 
7  Naremore navrhuje (2000, s. 15) zlúčiť adaptačné štúdiá s výskumom iných foriem 
recyklovania a opakovania v súčasných médiách. Centralizácia v pojme repetícia však podľa nás 
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V metodologicky diferencovanom priestore interdisciplinárnych adaptačných 
štúdií, ktoré sú najužšie prepojené s literárnou vedou, filmovou vedou a mediálnymi 
štúdiami, sa pokúsime naznačiť možnosť podobného posunu, aký sa podaril napríklad 
v kognitívnej lingvistike záujmom o zdanlivo sekundárne javy jazykového systému. 
Obrátenie pozornosti od tzv. seriózneho, a teda doslovného jazyka, na tzv. neseriózny, 
čiže obrazný jazyk, je pre nás vzorom na všímanie si hravých adaptácií. Kognitívna 
lingvistika, kognitívna literárna veda, kognitívna mediálna teória (aj s niektorými 
prvkami fenomenológie8), ale aj širšie vektory konštruktivizmu predstavujú zásadnú 
metodologickú oporu našej práce. Svojím súčasným dôrazom na empíriu by mohli 
podporiť paradigmatický metodologický posun, na ktorý sa pokúšame nadviazať 
aj v adaptačných štúdiách. 

Náhodnosti, variácie a redundancie sú vo výskume adaptácií obzvlášť viditeľné. 
Práve v spomínaných oblastiach, rámcovaných konštruktivizmom, možno nájsť 
dostatok presvedčivých dôkazov o tom, že aj nepravdepodobnosť výskytu javu môže 
pôsobiť na pravdepodobnosť jeho uchovania v systéme (Luhman, [1995] 2000, s. 215). 
Obrazné a literárne procesy mysle, ako to ilustruje napríklad Mark Turner ([1996] 
1998), skutočne nie sú sekundárne. Práve naopak, vďaka tomu, že pomáhajú nie iba 
tvoriť, ale aj uchovávať význam, sú základom mysle a jazyka. 

Dôležitým zámerom našej práce je objasniť, prečo metatextové, resp. metafikčné 
hravé adaptácie nie sú periférnou produkciou, ale sú centrálnym javom v tomto 
transmediálnom systéme. Relevantný pojem hry, ktorý mal v štúdiu adaptácií svoje 
miesto, no navonok sa javil neseriózny, vágny a nesúrodý, môže byť najmä vďaka 
kognitívnej perspektíve určujúcim metodologickým vektorom, ktorý heterogénne 
adaptačné štúdiá už dlhšie potrebujú. 

Ak by sme hru považovali iba za epifenomén adaptácie, prípadne ju prehnane 
stotožňovali len s konceptom humoru v umení a teoreticky ju udržiavali primárne 
v doméne paródií a ironických alúzií, naozaj by sme v teórii a kritike adaptácií 
bezúspešne dobiehali prax. V nej vnímame radikálny náskok práve preto, že tematizuje 
svoju zdanlivú imobilitu uprostred spomínaného paradoxu pravdepodobnosti 
nepravdepodobného, čím z neho zároveň v novom rozmere uniká. 

Rovnakú pozíciu by mohli zaujať aj adaptačné štúdiá, pretože zbavovanie 
sa problému vernosti (fidelity) prostredníctvom výskumu revízií je síce pochopiteľným 

                                                 
nerieši existujúcu metodologickú výzvu adaptačných štúdií a potrebu univerzálnosti (pozri 
poznámku pod čiarou [ppč.] 286). 
8 Prepájanie kognitívnovednej a fenomenologickej perspektívy nie je neobvyklé. Niektorí autori 
(Sinnerbrink, 2019) uprednostňujú ich aktívnejšie zlučovanie, ktoré vyváži špekulatívnu zložku 
fenomenológie aj možnú reduktívnosť kognitivizmu (s. 1). Ako objasňuje Julian Hanich (2021), 
kognitívnovedný odklon od fenomenológie je najmä pri kategorizácii emočných 
stavov za hranicou základných emócií ešte značne problematický. Hanich preto obhajuje aspoň 
„mikro-fenomenológiu“ aj v osamostatnených kognitívnovedne zameraných projektoch. Názov 
predkladanej monografie, ktorá sa hýbe v smere kognitívnovedných prác, naznačuje 
aj skutočnosť, že v niektorých problémoch, kde ešte empirický výskum nemá jednoznačné 
závery, budeme využívať aj fenomenologickú úroveň výkladu. 
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úsilím, ale existujú relevantné otázky o tom, či je dlhodobo udržateľné. Ako objasňuje 
Cassie Hermansson (2015)9, výskum revízií sa problému vernosti v skutočnosti nezba-
vuje, ale obracia ho. V revíziách síce nie je dôležité to, čo sa podobá, ale (ne)vernosť 
sa prejavuje zameraním na to, čo sa zmenilo (najčastejšie v súvislosti s inklúziou rodu, 
rasy, jazyka, náboženstva a pod.). 

Náznaky, že pojem hry by sa čoskoro mohol dostať do žiadanej empiricky 
zodpovednej pozornosti, už v tomto smere vidieť napríklad v najvýznamnejšom 
časopise v priestore adaptačných štúdií – Adaptation10. V roku 2018 vychádza jeho 
špeciálne číslo venované percepcii, zostavené Pascalom Nicklasom a Sibylle 
Baumbach (Adaptation and Perception), kde sa opatrne začínajú zapájať aj aktuálne 
premisy kognitívnych vied. V rovnakom priestore a zhruba v rovnakom čase 
Madeleine Hunter publikuje adaptologickou komunitou ocenenú esej s názvom 
Bric[k]olage: Adaptation as Play in The Lego Movie (2014) (2018). Upriamuje v nej 
pozornosť na viaceré metodologické výzvy, na ktoré sa v predkladanej monografii 
pokúsime reagovať. V dialógu11 s touto inšpiratívnou štúdiou sa v záverečnej kapitole 
prejavia výhody nášho modelu oproti predchádzajúcim nekognitívnym pokusom 
o koncepcie adaptácie ako hry. 

Metafikčná adaptácia The Lego Movie (Lord & Miller, 2014) pomocou detskej 
stavebnice neupozorňuje iba na produkčnú rovinu adaptačného procesu cez hravú 
rekombináciu predchádzajúcich diel, ktorú primárne popisuje Hunter, ale aj 
na kognitívnu rovinu, ktorá zaujíma nás. Ak sa totiž význam nanovo formuje v inom 
materiálovom kontinuu, prípadne sa tvar nového média ešte len vytvára12, komplexnosť 
pôvodného tvaru originálu sa pevne upína aspoň na univerzálne koncepty súvisiace 
so senzomotorickým zážitkom. 

Hračky ako prechodné objekty (transitional objects) 13 môžu byť od hrajúceho sa 
(senzomotoricky) separované (Grodal, [1997] 1999, s. 26), no zároveň majú 
symbolický vzťah s hráčom a je možné nimi manipulovať. Na rozdiel od možností 
rôznych stavebníc, resp. svetov, ktoré nie sú vždy materiálovo úplne kompatibilné, sú 

                                                 
9 Paralelnú obhajobu vernosti v tom istom období predstavila aj Victoria de Zwaan (2015), 
pričom obe štúdie vychádzajú v popredných adaptologických periodikách (pozri ppč. 10), čím 
relevantným spôsobom oživujú diskusiu o neprehliadnuteľnej charakteristike adaptácií. 
10 Časopis Adaptation spolu s periodikom Journal of Adaptation in Film & Performance, ktorý 
začína vychádzať v takmer v rovnakom čase – ich prvú komparáciu ponúka Laurence Raw 
(2009) –, naraz rozširujú základňu špecializovaného medzinárodného adaptologického 
publikačného priestoru. Otvára sa tak aj za hranicu štandardných literárno-filmových vzťahov 
sledovaných v tradičnom Literature/Film Quarterly, ktorý sa téme venuje od roku 1973. Aj tu 
možno vnímať posun adaptačných štúdií od niekdajšej binárnosti k viacdimenzionálnym 
teoretickým konceptom, ktoré lepšie odrážajú súčasnú mediálnu produkciu. 
11 Pozri podkapitolu 8.6. 
12  Prístupy kognitívnej semiotiky k tvorbe nového významu možno porovnať s procesmi 
abdukcie (Eco, 1976, s. 131), pri ktorej sa vyvodzuje pravidlo formovaním hypotézy, či invencie 
(s. 245), ktoré objasňuje aj klasická semiotika. 
13 Grodal sa týmto termínom odkazuje na prácu Donalda Woodsa Winnicotta ([1971] 2005). 
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symbolické telá aj v tejto metafore adaptácie ako hry prvkom fungujúcim naprieč 
rôznymi hernými svetmi. 

Pozornosť na telo, hru a metafikciu sa v aktuálnom výskume adaptácií črtá 
aj z pohľadu teatrológie 14  a kultúrnej antropológie u Olgy Kakosimou (2020). 
Kakosimou síce nevyužíva kognitívnovedný rámec, hoci kognitívna teatrológia 
(Havlíčková Kysová, 2015) sa už postupne formuje, no pojem hry je u nej ďaleko 
za nepríznakovým terminologickým aparátom divadelnej vedy (herec, divadelná hra 
atď.). Kakosimou si dôsledne všíma rozprávačské postupy sústredené na telesnú 
interakciu (physical theatre, embodied storytelling, corporeal storytelling), pričom jej 
adaptologické syntézy sa žiada ďalej objasňovať v kognitívnovednom priestore. 

Žiada sa uviesť, že o ďalšie systematické pokračovanie v týchto nám blízkych 
parciálnych výskumoch by sme sa iba ťažko mohli pokúsiť bez  
teoreticko-metodologického aparátu kognitívnej štylistiky. Platí to aj navzdory tomu, 
že problém metafikcie je pre adaptačné štúdiá podstatný prakticky odvtedy, odkedy 
George Bluestone v Novels into Film ([1957] 1961) premýšľa nad charakteristikou 
filmových adaptácií literárnych diel, ktoré sa musia vysporiadať s tým, že „[j]azyk sa 
stal postavou v románe“ (s. 10). 

Kognitívnu štylistiku v súvislosti so sebareflexívnymi príbehmi, s prechodmi 
a rozhovormi medzi fikčnými svetmi, s vytváraním alternatívnych naratívov 
a spochybňovaním iných naratívov rozvíja Andrea Macrae (2019). Macrae sa výrazne 
inšpiruje kognitívnou poetikou zhrnutou Peterom Stockwellom ([2002] 2005) 
a rozhodujúcim spôsobom sa jej darí prepojiť problémy, ktorými sa z iného uhla 
pohľadu zaoberá relatívne nová vetva (Macrae, 2019, s. 16) naratívnej teórie – 
neprirodzená naratológia (Alber & Heinze, 2011). 

Skutočnosť, že z pohľadu nekognitívnej naratológie sú metafikcia, metalepsia15 
či disnarácia považované za niečo neprirodzené, je ďalším dôvodom16, prečo je tento 
výskum nevyhnutné vykonávať v inom tiež periférnom výskume adaptácií, na ktoré 
majú tieto naratívne javy podstatný vplyv. V kontexte kognitívnej deiktickej štylistiky 
to, čo niekedy vnímame ako statické textové konektory (napr. medzitextové alúzie17), 

                                                 
14 O výraznom vplyve herného princípu v divadle pojednáva Ivo Osolsobě (2007) na pozadí 
problému ostenzie. Na hranici divadla a filmu sa cez popis charakteru oboch umení formuje u nás 
základ pre adaptologické práce aj u Júliusa Pašteku (2005). V rozlíšení filmu a divadla spolu 
s Paštekom možno nadviazať na texty Bélu Balázsa ([1930] 1970), ktorý o počiatkoch filmu ešte 
pred sformovaním samostatného filmového tvaru (montáž) uvažuje ako o fotografovanom 
divadle (s. 24), resp. fotografovanej hre (s. 25). 
15  Metaleptickým technikám, pri ktorých sa simulujú transgresie fikčných svetov (napr. ak 
postavy oslovujú rozprávača alebo čitateľa), sa podrobne venujeme v podkapitole 7.3. 
16 „[S]pôsob, ktorým sú normy daného systému narušené jednou informáciou, sú rovnaké, ako 
spôsob, ktorým sú normy ďalších systémov narúšané inými informáciami“ (Eco, 1976, s. 271). 
17 Je tiež príznačné, že herný princíp sa ukrýva za novším neutrálnym významom, lebo hoci sa 
dnes pod týmto termínom rozumie „nepriamy odkaz“ (Králik, 2015, s. 42), pojem pochádza 
z latinčiny: allusio od alludere (ad- ludere – hrať sa), teda „hrať sa, pohrávať sa s niečím, 
žartovať; žartom na niečo narážať“ (s. 42). Podrobnejšie o alúzii v slovenskom 
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možno prostredníctvom jej výkladu chápať ako návod na pohyb či priamo kon-
ceptualizovať ako pohyb. 

Ak je staršia predstava umeleckého dialógu Michaila M. Bachtina (1963) o čosi 
„ľudskejšia“ než ňou inšpirované prepojenia intertextu18 (Kristeva, [1969] 1980), tak 
pohyb čitateľa u Macrae je v tomto ohľade úplne kompatibilný s konceptualizáciou 
umeleckého diela ako v mysli vznikajúceho fikčného sveta19. Možno sa v ňom pohybo-
vať aj vstúpiť do iných svetov. 

V predkladanej monografii má metodologicky orientovaný empirický rámec 
kognitívnych vied viacero výhod. Najväčšou je možnosť kompatibilnej analýzy toho, 
čo sa štandardne považuje za neprirodzené (metafikcia) či neseriózne (hra) 
s primeraným dôrazom na presnosť výkladu. 

1.2. Teoreticko-metodologické východiská I – diferenciácia 
výskumu 

Konceptuálny posun, ktorý dáva do popredia pohyb medzi fikčnými svetmi, je 
v plnej miere možný iba za predpokladu akceptovania umeleckého diela ako návodu 
na mentálnu simuláciu, ktorá sa v zásade nelíši od simulovania reálneho sveta 
s priamym senzomotorickým základom. V kognitívnej naratológii ide už dominantný 
prístup (Ryan, 2001) k umeleckému dielu. Je v súlade aj s čoraz rozšírenejšou 

                                                 
literárnovednom kontexte súvisiacej aj s adaptáciami uvažuje najmä Tibor Žilka (2011, s. 83 – 
100) v semioticko-komunikačnom pohľade na text tzv. nitrianskej školy. V kontexte 
predkladanej kognitívnovedne zameranej monografie možno zdôrazniť aj staršiu filmovú 
fenomenológiu, ktorá chápe, že najmä „o alúzii v žánrových filmoch nemusíme premýšľať – 
vieme o nej“ (Sobchack, 1974, s. 61). Vďaka tomu možno alúziu spájať nie iba s propozičným 
poznaním o tom, ktorý prvok odkazuje na nejaký konkrétny film, ale aj s poznaním 
fenomenálnym (pozri s. 49), ktoré zachytáva všeobecný zážitok zo sledovania nejakého typu 
filmov. 
18 Julie Kristeva podľa Jána Jambora (2016, s. 224) v marginalizácii vzťahu základných aktantov 
komunikácie (autor a čitateľ) zachádza tak ďaleko, že zotiera hranice medzi čítajúcim a píšucim 
subjektom. Nie umelecké dielo je umiestnené do mysle účastníkov komunikácie, ale oni sami sú, 
naopak, textualizovaní. 
19  Teória fikčných svetov sa v kognitívnej naratológii u Marie-Laure Ryan (2001) rozvíja 
na pozadí predchádzajúcich prác Lubomíra Doležela (1998) či Thomasa G. Pavela (1986). 
Pre nás sú okrem fikčných svetov v kontexte kognitívnych procesov súvisiacich s hrou podstatné 
aj ohraničenia tzv. nemožných svetov. Ich vlastnosti slúžia ako najjasnejšie indikácie, 
že simulovaná predstava nepatrí do reálneho sveta. Téme nemožných svetov sa v naznačených 
intenciách podrobnejšie venujeme v samostatnej štúdii (Getlík, 2021) a na tomto mieste už iba 
zdôrazníme, že nie ontologická izolácia, ale práve prieniky možných a nemožných svetov v ich 
integrovanej simulácii pomáhajú kognitívne identifikovať hernú realitu. V nej môžu fungovať 
aj tie najrozporuplnejšie výroky bez toho, aby človek spochybňoval prítomnú realitu či vlastnú 
príčetnosť. 
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hypotézou vtelesnenej20 mysle (embodied mind), podľa ktorej je myseľ vtelesnená tým 
spôsobom, že na základe biologických vlastností ľudského tela a povahy jeho 
interakcie s prostredím „ľudská myseľ odráža korelácie v skúsenosti“ (Evans, 2007,  
s. 676). 

Predpoklady pre súčasnú hypotézu vtelesnenej mysle sa začínajú formovať 
už skôr vo fenomenológii, hoci fenomenologický pohľad môže preferovať skôr 
vmyslenie tela (emminded body) (Pisters, 2014, s. 59). Prístupy Wolfganga Isera (1972) 
či Romana Ingardena ([1931] 1989) preto do istej miery rezonujú aj s viacerými 
neskoršími výsledkami empiricky zameraných kognitívnych vied. Výhodou 
kognitívnych vied je, že v porovnaní s fenomenológiou, kde sa prirodzene pracuje 
s intuitívnosťou21, nachádzajú kognitívne vedy aj mnoho kontraintuitívnych22 zistení. 

Hypotéza vtelesnenej mysle, ktorá vývojovo parciálne prepája fenomenológiu 
a kognitívne vedy, získava najpopulárnejšiu podobu vďaka práci Georga Lakoffa 
a Marka Johnsona Metaphors We Live By ([1980] 2003). Autori v nej predstavili teóriu 
konceptuálnej metafory. Jej výraznou súčasťou je práve upriamenie pozornosti 
na základné zmyslové skúsenosti, ako je orientácia v priestore, a ich vplyv 
na formovanie myslenia, a teda aj jazyka. Možnosť aplikovať teóriu konceptuálnej 
metafory sme v parciálnom priestore adaptačných štúdií (vo vzťahu literatúry a filmu) 
overovali v samostatnej štúdii (Getlík, 2020), kde sa prejavili viaceré výhody tohto 
metodologického nástroja, ale aj niektoré jej základné ohraničenia. 

Limity teórie konceptuálnej metafory komplementárne kompenzuje najčastejšie 
teória konceptuálnej integrácie (blending theory) Gillesa Fauconniera a Marka Turnera 
(2002). Pomôže nám vysvetliť zmes významov v základných, ale aj v komplexnejších 
adaptačných procesoch, a to najmä medzi médiami s výrazne odlišnou formálnou 
štruktúrou. Spolu s teóriou konceptuálnej metafory bude teória konceptuálnej 
integrácie aj základným nástrojom na priebežnú sebareflexívnu analýzu nášho 
vlastného vedeckého uvažovania. Teória konceptuálnej integrácie v porovnaní 
so samostatným výskumom metafory naznačuje posun v smere k všeobecnejším 
procesom mysle, keďže ani záujem kognitívnych vied sa nekončí pri kognitívnych 
procesoch spojených s obraznosťou. V kognitívnych prístupoch k umeniu sa analyzujú 
„spôsoby estetického stvárnenia kognitívnych výkonov, ako sú vnemy, emócie, vedomie, 
vôľa, pozornosť, pamäť a spomínanie, komunikácia, kreativita, jazyk, sny, poznanie 
a pod.“ (Mikuláš, 2016, s. 324 – 325). 

Rozmanité prejavy kognície si vyžadujú aj rozmanité vedecké prístupy, ktoré sa 
obzvlášť reprezentatívne prelínajú v rozsiahlej encyklopédii kognitívnych vied (Wilson 
& Keil, 1999). Pre rôznorodosť interdisciplinárneho priestoru kognitívnych vied, 

                                                 
20  Zdôvodnenie pre novotvar „vtelesnenosť“ podáva Jana Kuzmíková (2021) v kontraste 
k výrazom vtelenosť či stelesnenosť: „nejde o stelesnenú (telesne zhmotnenú) ani vtelenú 
(vo forme tela existujúcu alebo dovnútra tela dodanú) myseľ“ (s. 18). 
21  Ani predkladaná metodologicky orientovaná monografia nezavrhuje intuíciu ako takú, 
ale pokúša sa ju čo najviac limitovať hypotézami, ktoré možno empiricky overiť. 
22 „Napríklad analýzy robustných korpusov textov ukázali, že literárne texty prezentujú menej 
metafor než novinárske alebo akademické texty“ (Kuzmíková, 2021, s. 233). 
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ktorých mozaiku tvorí aj informatika, psychológia, jazykoveda, filozofia, antropológia, 
biológia, neuroveda či pre náš výskum zásadná neurocinematika alebo 23 
neurofilmológia, nemá význam na tomto mieste rozvíjať jednotlivé trajektórie 
samostatne. Budeme ich relevantné tézy predstavovať pri prislúchajúcich výzvach 
nášho výskumu. 

Rovnako je to aj s adaptačnými štúdiami, ktoré okrem adaptologických 
univerzálií pracujú s celou škálou teoretických konceptov jednotlivých médií 
v závislosti od konkrétnej spracovanej témy, resp. typu adaptácie. Metodologicky 
všeobecnejší rámec adaptačných štúdií tak často možno nájsť v mediálnych štúdiách. 
Odkazujeme už aj na teoretický prehľad vzťahov oboch disciplín, ktorý ponúkame inde 
(Getlík & Andričíková, 2021), ale niektoré tézy sa žiada stručne zhrnúť aj na tomto 
mieste. 

Viaceré vitálne adaptologické koncepty nadväzujú na vplyvné tvrdenie Marshala 
McLuhana, že „‚obsahom‘ akéhokoľvek média je vždy iné médium“ ([1964] 1994, s. 8). 
Ako objasňujú Erkki Huhtamo a Jussi Parikka (2011, s. 2), komplexný súbor ideí, ktorý 
sa u McLuhana reprezentuje v súvislosti s preberaním prostriedkov, tém či samotných 
diel medzi médiami, McLuhan zdieľa v rámci uhla pohľadu mediálnej archeológie 
aj s Benjaminom, Giedionom, Curtiusom, Sternbergom a Warburgom. Adaptačné 
štúdiá tak majú pevnú oporu vo výskume výrazných autorov v oblasti mediálnych 
štúdií. 

Mediálne štúdiá jasnejšie zachytávajú problémy adaptačných štúdií 
v otázkach intermediality, ktorá je „opakovaním jedného média ako formy v inom 
médiu“ (Paech, 2002, s. 279), pričom z pohľadu médiológov „filmové adaptácie môžu 
byť klasifikované ako mediálne kombinácie; ako adaptácie literárnych diel môžu byť 
zaradené v kategórii mediálnych transpozícií; a ak vytvárajú špecifický, konkrétny 
odkaz na predchádzajúci literárny text, tieto stratégie možno definovať ako 
intermediálne odkazovanie“ (Rajewsky, 2005, s. 53). V tejto perspektíve je hádam 
najzaujímavejší 24  pojem remediácie, ktorý predstavujú Jay David Bolter a Richard 
Grusin ako „formálnu logiku, ktorou nové médiá prerábajú predchádzajúce mediálne 

                                                 
23  Ich jemnejšie odlíšenie ponúka Pia Tikka (2022, s. 56), ktorá rozpoznáva východiská 
neurofilmológie skôr v humanitnej tradícii, zatiaľ čo neurocinematika sa podľa nej odvíja 
z prostredia prírodných vied. Rozdiel medzi neurocinematikou a neurofilmológiou sa už podľa 
nás v integrácii poznatkov z oboch disciplín postupne vytráca natoľko, že v predkladanej 
monografii ich čitateľ môže chápať ako jednu kategóriu vedeckých prístupov. Širší rámec 
kognitívnych pohľadov na film, ktorý tieto poznatky využíva, sa niekedy označuje aj pojmom 
psychocinematika (Shimamura, 2013). V nej sa zdôrazňuje, že iba samotné dáta aktivity mozgu 
nevyriešia problém zažívania filmu v jeho celistvosti.  
24 Za zmienku stojí ešte termín protokol, ktorý pred vyše dekádou do adaptačných štúdií úspešne 
preberal Michael Ryan Moore (2010) od mediálnej historičky Lisy Gitleman (2006): 
„[A]daptácie naznačujú nie iba zachovanie naratívu, témy a rytmu, ale aj jasné uznanie 
technických obmedzení a sociálnych praktík v rámci pôvodného média aj jeho adaptívneho 
náprotivku“ (Moore, 2010, s. 179 – 180). 
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formy“ (2000, s. 273). Remediácia25 ponúka v prostredí mediálnych štúdií – napríklad 
v porovnaní s alúziami na jednotlivé texty – značne generalizovanú úroveň uvažovania 
nad mediálnymi formami. 

Mediálne štúdiá sú teda priestorom, ku ktorému sa adaptačné štúdiá najčastejšie 
uchyľujú v snahe o zovšeobecnenie svojich záverov. Hoci je pravda, že v práci sa 
opierame skôr o zahraničné adaptologické publikácie, ktoré najvýraznejšie predstavíme 
v samostatnej kapitole 2, v úvode sa nám žiada, s prihliadnutím na jazykovo blízkeho 
čitateľa, spomenúť aj „domáce“ práce. Vzťahom literatúry a filmu sa osobitne venovali 
napríklad už Marie Mravcová v Literatura ve filmu (1990), Tibor Žilka v diele 
(Post)moderná literatúra a film (2006) či Ján S. Sabol v publikácii s hlavným názvom 
Medzi literatúrou, filmom a divadlom (2014). Najaktuálnejší 26  relevantný súbor 
geograficky blízkych pohľadov na tému Literatúra a jej filmová podoba 
v stredoeurópskom kontexte (2019) zostavil v špeciálnom čísle časopisu World 
Literature Studies Štefan Timko. 

Navzdory vnímaniu multidimenzionality adaptácií, ktorá sa aplikačne prejaví 
aj v dialógu o postliterárnych adaptáciách (Leitch, 2007, s. 257) 27, chceme, aby boli 
naše závery prepojiteľné aj na doposiaľ najrozvinutejšiu oblasť adaptačných štúdií 
(vzťahy literatúry a filmu). Dôležitými opornými piliermi monografie budú kognitívna 
literárna aj filmová teória a všeobecne kognitívne mediálne štúdiá – tie aktuálne 
reprezentuje skutočne progresívny mediálny výskum zozbieraný Tedom Nannicellim 
a Paulom Taberhamom v Cognitive Media Theory (2014). 

Kontrast verbálneho (literatúra) a audiovizuálneho (film), ktorý nevnímame 
textocentricky, poslúži vďaka kognitívnovednej perspektíve aj ako všeobecnejšie 
východisko pre rôzne ďalšie formy zážitkov, voči ktorým je už súčasná adaptológia 
omnoho otvorenejšia. Je prirodzené, že aj v týchto novších integrujúcich rámcoch 
možno dnes o literárnej aj o filmovej a mediálnej vede ucelenejšie uvažovať skôr 
prostredníctvom prác zahraničných autorov. Rozvinutejšia poľská kognitivistická 
tradícia sa nám ponúka najvýraznejšie v prekladoch myšlienok Jacka Ostaszewského 
v texte Filmové vyprávění a porozumění ([1999] 2005). O postupnom prenikaní 
kognitívnych prístupov do výskumu filmu sa možno viac dozvedieť napríklad v diele 
Kataríny Mišíkovej Mysl a příběh ve filmové fikci: o kognitivistických přístupech 
k teorii filmové narace (2009)28 . Mišíková vyvážene reflektuje filmový neoforma-
lizmus aj novší kognitivizmus až po vstupy neurovedecky inšpirovaných prác. Mozaiku 

                                                 
25  Aktuálnu reflexiu procesov remediácie sa v priestore strednej Európy podarilo zhrnúť 
v zborníku Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective 
(Suwara & Pisarski, 2019). 
26 Adaptáciám sa predtým na Slovensku venoval skromnejší kompaktný časopisecký priestor, 
napríklad v periodiku Kino-Ikon, kde sa popri iných skôr interpretačných štúdiách na túto tému 
prejavuje krátky metodologický vstup aspoň v príspevku Petra Michaloviča (2017). 
27 Pozri podkapitolu 8.6. 
28 Je veľmi vhodné, že Mišíková si už všíma aj neurovedecké prístupy k filmu. Krátko pred 
vydaním jej publikácie sa dokonca prudko rozvíja neurocinematika (pozri kapitolu 6), ktorej 
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výsostne empirických metód vo výskume filmu predstavuje napríklad český časopis 
Iluminace špeciálnym číslom na tému Film a neuroestetika (2011), zostavený Terezou 
Hadravovou. 

Slovensky hovoriaci čitateľ sa môže začítať do publikácie Jany Kuzmíkovej 
Kognitívna literárna veda: Teória, experimenty, analýzy (2021), ktorá sa uberá vetvou 
neradikálneho konštruktivizmu. Okrem širokého teoretického záberu v kognitívnych 
vedách sa Kuzmíková venuje problematike už aj experimentálne. Keďže je predkladaná 
monografia v tejto oblasti časovo aj priestorovo blízka uvedenej publikácii29, metodo-
logická topografia Kuzmíkovej nás oslobodzuje od neľahkej úlohy uviesť aktuálnu 
ucelenú prehľadovú prácu o kognitívnovedných metódach v umenovede. 

Kognitívnovedný prístup k literatúre sa v našom kultúrnom prostredí reflektoval 
už vo viacerých číslach časopisu World Literature Studies30 či v zborníku Literatúra 
v kognitívnych súvislostiach (Kuzmíková, 2014). Navyše, solídne viacdimenzionálne 
konštruktivistické súradnice sa tiež prezentujú v metodologicky zameranej kolektívnej 
monografii Podoby literárnej vedy: Teórie – Metódy – Smery (2016). Väčšinu pre nás 
relevantných kapitol v nej už systematicky spracúva Roman Mikuláš31. Môžeme sa 
preto priamo zamerať na vzťahy adaptačných štúdií a kognitívnych vied, centralizované 
okolo problému metafikcie a herného princípu. 

1.3. Teoreticko-metodologické východiská II – centralizácia 
výskumu 

Kognitívna analýza adaptácií je iba sporadická a zatiaľ prebieha skôr 
v publikáciách zameraných na kognitívny výskum filmu a nie v samostatnom priestore 
adaptačných štúdií. Väčšinou je výskumná vzorka súvisiaca s adaptačným procesom 
sekundárna a jej prítomnosť v tomto prostredí organizuje iný výskumný zámer. Tým sa 
nenapĺňa kritérium výskumu v rámci adaptačných štúdií, ktoré si majú všímať 
adaptáciu ako adaptáciu (Hutcheon, 2006, s. 21), ale my v týchto prácach môžeme 
objaviť aspoň počiatočné impulzy pre ďalšie bádanie. 

                                                 
zásadné zistenia neskôr menia viaceré predtým zaužívané neoformalistické tézy (pozri 
podkapitolu 2.3). 
29 K prínosu monografie Jany Kuzmíkovej sme sa podrobnejšie vyjadrili v recenznom príspevku 
(Getlík, 2022). 
30  Explicitne kognitívnovedne zamerané čísla World Literature Studies čitateľom edične 
sprostredkovali Jana Kuzmíková (2011) a Roman Mikuláš (2015), ktorý zostavil aj číslo 
k výskumu metafory (2018), kde sa tiež prejavila pre nás relevantná metodologická báza 
kognitívnovedného výskumu. Možno ešte doplniť, že niektoré identifikovateľné 
kognitívnovedné inšpirácie vo výskume metafory badať už v práci Viktora Krupu (1990). 
31  Pozornosť v oblasti slovenského výskumu vnímania umeleckého textu vzbudzuje aj 
Mikulášova metodologicko-interpretačne cielená monografia (2007). Jeho zameraniu sa 
na konštruktivistické prúdy predchádzajú východiská recepčnej estetiky, hermeneutickej 
fenomenológie a semiotického štrukturalizmu. 
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V uvedenej pozícii sa nachádza aj štúdia Normana N. Hollanda (2007), ktorý sa 
v nej venuje metafilmu, ale vďaka adaptačnej výskumnej vzorke a vzťahu32 medzi 
adaptáciami a metafikciou sa jeho zistenia stávajú podstatnou inšpiráciou predkladanej 
monografie. Oproti Hollandovi sa Paisley Livingston v teoretickej štúdii (2010) 
programovo zameriava na adaptácie (a ich divácke ocenenie), ale v jeho príspevku 
neregistrujeme uchopiteľnejšiu kognitívno-adaptologickú nadstavbu. V kontexte už 
existujúceho rozmanitého adaptologického diskurzu Livingston nepresahuje 
štandardnú polemiku o vernosti adaptácie. Relevantnejšie sú pre nás príspevky autorov 
– Jaimie Baron (2012) alebo Robert R. Clewis (2012) –, ktorí sa zaujímajú o kognitívne 
aspekty techniky privlastnenia, no tiež ťažko hovoriť o samostatnom 
kognitívnovednom výskume adaptácií.  

Takmer akceptovateľný prienik adaptačných štúdií a kognitívnej vedy vnímame 
v genologicky zameranej štúdii Erica S. Rabkina (2008). Rabkin analyzuje klasické 
hororové postavy (Frankensteinovo monštrum a Drakulu) a všíma si špecifickú formu 
strachu pri sledovaní hororového filmu. Rabkinova štúdia je už typovo zaujímavejším 
príspevkom, ale stále pre nás nemá relevantnejšie metodologické implikácie. Autor 
vníma adaptácie z nášho pohľadu už nepostačujúcou metaforou prekladu a jeho závery 
neovplyvňujú všeobecný model adaptácie. 

Inak je to s príspevkom Henriette Heidbrink (2014) o ludických formách vo filme. 
Tá je, naopak, výbornou reprezentáciou nášho spôsobu uvažovania o adaptáciách, ale 
nevenuje sa adaptáciám ako takým. Podobne ako v Hollandovom prípade jej závery 
možno prepájať s adaptáciou a hrou na základe podobných vlastností skúmaných diel. 
Ludické filmy, ako Przypadek (Kieślowski, [1981] 1987), Lola rennt (Tykwer, 1998) 
alebo Groundhog day (Ramis, 1993), ktoré analyzuje, často obsahujú motívy reštartu 
či slučky. Segmentujú naratív (Heidbrink, 2014, s. 61) na menšie a opakujúce sa zložky. 

Medzi jednotlivými iteráciami príbehu prebiehajú javy analogické k súboru 
adaptovaných diel, ktoré sa viažu ku konkrétnemu príbehu. Ludické filmy, v ktorých 
sú prítomné metafikčné prostriedky disnarácie, sú tak kompozične akoby zložené 
zo série adaptácií prvého predstaveného príbehu. Tým ale nemizne problém s odlišnou 
podobou finálneho diela, keďže holistická percepcia celku sa líši od analytickej 
percepcie častí. Aj keď je pre nás štúdia Henriette Heidbrink inšpiratívnym príspev-
kom33, na položenie kognitívnovedných základov vzťahu adaptácie a hry nestačí. 

Spomedzi známejších kognitívnovedných pohľadov na film, ako ich reprezentujú 
Noël Carroll (2008) či Gregory Currie (1995), je najkompaktnejším príkladom aspoň 
implicitne spájajúcim viacero oblastí predstavených v tejto monografii prístup 

                                                 
32 Pozri kapitolu 7. 
33 Heidbrink predstavuje aj zaujímavý koncept naratívno-ludického kontinua (2014, s. 65), ktoré 
má isté paralely vo výskume digitálnych hier. Zážitok diváka sa pohybuje medzi príbehovými 
a hravými tendenciami v nasledovných opozíciách: príbehová logika – herná logika; dramaturgia 
– pravidlá; interpretácia – hra; význam a koherencia – výzva a konzistencia; (ne)plauzibilné – 
(ne)možné; dobré/zlé – (ne)životaschopné; meniace sa motívy – stabilné motívy; sledovanie 
vývoja postavy – aktívna regulácia hráča; samostatná zápletka – ludicky determinovaná zápletka; 
poháňanie akciou a udalosťami – poháňanie časovou osou a priestorovými obmedzeniami. 
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filmového a mediálneho teoretika Torbena Grodala v Moving Pictures: A New Theory 
of Film Genres, Feelings, and Cognition ([1997] 1999). Autor tu skúma naratívne 
a žánrové vlastnosti filmu na pozadí automatických, telických (zameraných na cieľ) 
a paratelických34 (zameraných na proces) kognitívnych procesov. Grodalov prínos sa 
neskôr vďaka dielu Embodied Visions: Evolution, Emotion, Culture and Film (2009) 
rozpoznáva najmä v súvislosti s modelom plynutia percepcie, emócie, kognície 
a motorickej akcie, zvaným PECMA flow. 

V interview s Petrom Szczepanikom Grodal svoju vedeckú perspektívu explicitne 
odklonil od prístupu Noëla Carrolla, ktorý podľa neho „není kognitivistickým 
badatelem, ale analytickým filozofem“ (Szczepanik, 2007, s. 119). Do strednej pozície 
medzi svoj a Carrollov pohľad umiestňuje (s. 120) výskum Murraya Smitha. Oproti 
Bordwellovi sa Grodal považuje (s. 119) za holistickejšie zameraného kognitivistu, 
keďže kladie väčší dôraz na emócie než Bordwell, ktorý si výraznejšie všíma percepciu. 
Grodalov záujem o emócie neskôr prirodzene vyústil do preberania východísk 
afektívnej35 neurovedy, ktorej základy položil Jaak Panksepp (1998 [2005]) a ktorá je 
aj výraznou oporou našej práce. Panksepp sa zaujíma o rôzne emočné stavy a jeho 
pozornosť sa upiera aj na hru. Jeho výskum hrajúcich sa potkanov prináša také 
množstvo empiricky relevantných implikácií o charaktere ľudskej hry, že mu v práci 
venujeme samostatnú podkapitolu 3.5. 

Panksepp, prirodzene, neponúka priame prepojenia na mediálnu teóriu. Tento 
teoretický most pre nás začal stavať až Torben Grodal a veľká časť 
predkladanej monografie v tomto projekte pokračuje36. Zásadné sú Grodalove postrehy 

                                                 
34  V predloženej monografii je pojem paratelický synonymom k známemu termínu 
autotelickosti. 
35 Afektívna neuroveda vznikla ako alternatívna paradigma kognitívnej neurovedy. Deklaroval 
sa tak záujem o neurovedecký výskum emócií, keďže tradičná kognitívna neuroveda im 
nevenovala výraznejšiu pozornosť a zaujímala sa skôr o javy, ako je pamäť či pozornosť. 
Vzhľadom na súčasný záujem kognitívnych vied o širokú škálu javov, ku ktorým patria 
aj emócie, dochádza hlavne v interdisciplinárnom priestore k integrovaniu týchto oblastí 
pod hlavičkou širšie chápaného kognitívnovedného výskumu. Jadro neurovedeckého výskumu 
emócií sa prirodzene orientovalo na zvieracie modely, ktoré možno u človeka jednoduchšie 
porovnávať hlavne so surovými emočnými hýbateľmi než s komplexnými emočnými 
konštruktmi. Panksepp na bazálne emočné sily synonymicky odkazuje pojmami affects, raw 
affective feeling, core emotional affects či raw emotional feelings (2012, s. 12 – 13) a často k nim 
pridáva prívlastky ako intenzívny, silný a primárny. Podstatná je výrazná schopnosť afektov 
preberať priamu kontrolu nad konaním. V slovenčine možno porovnať výrazy ako byť v afekte 
v zmysle straty vedomej kontroly alebo afektovaný človek, ktorého akoby niečo neprirodzene 
ovládalo a pokúšalo sa rovnako silene ovládať aj okolie. V oboch prípadoch (hoci v iných 
súvislostiach) možno sledovať motiváciu z lat. affectum, teda „pôsobiť na niekoho“ (Králik, 
2015, s. 36), v prípade afektovaného človeka až k „usilovať sa ovplyvniť ho, niečo dosiahnuť ap., 
správať sa neprirodzene, strojene“ (s. 36). 
36 Mišíková (2009, s. 104) svojho času zdôraznila novátorstvo Grodalových koncepcií, no všimla 
si aj problém nedostatočnosti prípadových štúdií, ktorými by Grodal svoju teóriu bol potvrdzoval 
na filmovom materiáli. Grodal naznačenú medzeru prvotných koncepcií za štvrťstoročie ďalšieho 
výskumu výrazne vyplnil, preto nám uvedený aspekt v jeho publikácii ([1997] 1999) 
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k biologickým vplyvom súvisiacim s fenoménom hry, z ktorej podľa neho (2007, s. 92) 
pramení vnímanie fikcie. Hru už nie iba z tematického, ale aj z kognitívneho pohľadu 
prepája ([1997] 1999) s fikčnými37 filmovými technikami a metafikciou. V termínoch 
ako paródia, pastiš, nostalgia či citát nepriamo naráža (s. 209 – 235) na adaptačné 
štúdiá, hoci toto interdisciplinárne prostredie a ani jeho reprezentatívne osobnosti 
nespomína. 

Dôvodom, prečo sa Grodal okrajovo dostáva práve do oblastí výskumu totožných 
so záujmom adaptačných štúdií, je skutočnosť, že problém vernosti, na ktorý sú 
adaptácie také citlivé, je z kognitívneho hľadiska problémom komparatívnej verifikácie 
fikčných svetov. Táto verifikácia, ako v práci ukážeme, využíva obdobný kognitívny 
mechanizmus ako verifikácia reálneho a nereálneho. Súčasný vývoj kognitívnych vied 
smeruje naprieč rôznymi disciplínami k narušeniu pôvodných hraníc medzi fyzickým 
a metafyzickým, telom a mysľou, racionálnym 38  a emocionálnym, (naraz 
simulovaným) reálnym a nereálnym. Aj fikčnosť sa vníma cez najuniverzálnejší 
referenčný rámec, aký máme k dispozícii – naše telo v interakcii s okolím. 

Uchopenie adaptácie cez už v iných perspektívach takmer zavrhnutú kategóriu 
vernosti je teda z kognitívneho hľadiska analýzou procesov mysle. Súvisí 
s verifikovaním zažívaného a zapamätaného alebo verifikovaním reality a fikcie, a ako 
popisuje Grodal, „na prekonanie tohto problému sa musíme zblízka pozrieť na rodinu 
fenoménov, ku ktorým fikcia patrí. Jej prominentní členovia sú formovanie hypotéz, 
predstavy, hra, hranie-predstieranie a simulácia (v zmysle prírodných vied)“ ([1997] 
1999, s. 25). Aj naša adaptologická práca preto musí byť v kognitívnovednej 
perspektíve najprv prácou o vzťahu skutočnosti a fikcie (priľahlo aj o vzťahu 
skutočnosti a spomienky), výrazne formovanom herným princípom, až nadväzne 
o vzťahu pôvodného diela a adaptácie. 

Pri Grodalovej enumerácii podobných fenoménov môže vzniknúť otázka, prečo 
sa nepokúšame o modelovanie adaptácie cez iné pojmy súvisiace so vzťahom reality 
a fikcie. Veríme, že konkrétne dôvody vyplynú z ďalšieho výkladu, ale zatiaľ možno 
zhrnúť, aké aspekty chýbajú niektorým pojmom (nie však hre) alebo sú v nich príliš 
obmedzené na to, aby boli vhodnými na tento účel. Formovanie hypotéz napr. v podobe 
kontrafaktuálov 39  bude pre nás relevantným pojmom, no spolu s predstavou 

                                                 
už v súčasnosti neprekáža. V aktuálnej podobe si jeho teória zaslúži skôr aktívnejšie rozlišovanie 
medzi jednotlivými úrovňami vedomia, aby neurovedecký základ naznačil smer aj pre ďalšie 
oblasti mediálneho výskumu. Je to výzva, ktorá sa netýka iba jeho práce, keďže ju badáme 
a pokúšame sa s ňou vysporiadať aj vo vlastnom výskume. 
37  „V romantickej perspektíve sú fikcia a hra v opozícii k realite, rozumu a praktickosti. 
V evolučnej perspektíve sú ale fikcia a hra centrálne zložky vo vývoji vyššej kognitívnej 
a emočnej kontroly“ (Grodal, 2007, s. 99). 
38  „Vlajkovou loďou“ tohto výskumu je neuroveda, v ktorej sa racionálno-emocionálne 
karteziánske súradnice relativizujú najvýraznejšie v diele Antonia R. Damasia Descartes' Error: 
Emotion, Reason, and the Human Brain (1994). 
39 Pozri podkapitolu 7.1. 
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a simuláciou40 sa vo výklade nachádza v inej kognitívnej rovine. Halucinácia ani sen41 
(možno s výnimkou lucidných snov) sa neasociuje s dobrovoľnosťou, ktorá je prítomná 
pri hre aj pri tvorbe umeleckého diela, preto sú to pojmy použiteľné skôr pre nevedomé 
procesy. Oproti tomu v hre, ktorú naznačil aj Grodal (v subkategórii predstierania), 
je možná aj vedomá motorická činnosť, čo niekedy lepšie vyhovuje potrebám výkladu 
vzťahov fikcie a skutočnosti, lebo adaptácia môže mať aj interaktívnu povahu 
(Hutcheon, 2006, s. 50). 

Syntézu viacerých oblastí výskumu, ktorú v monografii predstavujeme, 
povzbudzuje práve skutočnosť, že Grodal, ktorý v kognitívnovednom rámci 
najvýraznejšie reprezentuje zmysluplnosť spojenia výskumu adaptácií, hry 
a metafikcie, pojem adaptácia neuvádza inak ako v biologických súvislostiach. 
Podobne je to u neho aj so starším výskumom hry v humanitných vedách. Tieto vstupy 
sa v oboch spomínaných publikáciách obmedzujú na strohú poznámku 
o antropologicko-sociologických (resp. kultúrno-historických) prístupoch Rogera 
Cailloisa (1958) či Johana Huizingu ([1938] 1980). V kontexte Grodalových zistení by 
mohli byť tieto práce aktualizované najmä v rozsiahlych genologických záveroch, čo 
sa v našom koncepte pokúsime napraviť. 

Grodal v žánrových súvislostiach odvodzuje metafikciu na pozadí kognitívnych 
procesov mysle a podobný posun je možný aj pre adaptáciu. Už aj teoreticky sa pre ňu 
formuje ucelená žánrová charakteristika, parciálne rozpracovaná Thomasom Leitchom 
v Adaptation, the Genre (2008). Podľa Leitcha sa priestor na genologické uchopenie 
adaptácie ponúka v rade signálov42, ktoré divák dostáva, aby prezentované dielo chápal 
ako adaptáciu. Platí to od implicitných signálov, ako sú dobové kostýmy spájané 
s konkrétnym dielom (s. 111), až po explicitné rámcovanie v úvodných a záverečných 
titulkoch. Leitch vychádza z predpokladu, že „ak veľký počet divákov signalizuje svoju 
ochotu hrať túto intertextuálnu hru rozpoznávaním adaptácií ako adaptácií, musia 
existovať textové znaky [markers], ktoré identifikujú adaptáciu ako takú, analogicky 
k textovým znakom asociovaným s filmom noir a romantickou komédiou“ (s. 108). 

Leitchov pohľad na žánrové parametre adaptácií už zďaleka nie je ojedinelý. 
Christine Geraghty (2009, s. 95) sa trocha vyhýba priamemu termínu adaptácie ako 
žánru v dôsledku iných klasickejších asociácií, lenže v prípadovej štúdii, ktorá 

                                                 
40 Pozri kapitolu 6. 
41 Pozri podkapitolu 4.7. 
42 Dôležitá je tu, pravdaže, kognitívna schopnosť rozpoznávať vzorce (patterns), ktoré myseľ 
uchopuje naprieč rôznymi úrovňami komplexnosti diela. Ako vhodne syntetizuje Marián Gladiš, 
„žáner je špecifický textový vzorec (textová forma, textový model) nachádzajúci sa vo vedomí 
autora aj recipienta (čitateľa, poslucháča, diváka), ktorý je možné vyčleniť na základe 
tematických, kompozičných, jazykových a iných kritérií a ktorý slúži ako univerzálny ‚návod‘ 
na tvorbu a príjem (identifikáciu) konkrétnych typov (druhov) textov“ (2015, s. 12). Vzhľadom 
na zameranie výkladu v tejto kapitole predstavujeme Leitchov koncept iba v teoretickej rovine. 
Po zhrnutí základov modelu adaptácie ako hry (pozri podkapitolu 5.5) sa k jeho možnej 
integrácii do už prebiehajúceho kognitívneho mediálneho výskumu vyjadrujeme v podkapitole 
6.1. 
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dokazuje viaceré Leitchove tézy, nenachádza lepšie pomenovanie pre tento pozorovaný 
jav. Na obe uvedené štúdie nadväzuje v dominantnej adaptologickej paradigme 
Deborah Cartmell (2011), ktorá nielen pripúšťa konceptualizáciu adaptácií v žánrových 
súvislostiach, ale ponúka aj jej príkladnú charakteristiku. 

V koncepte adaptácie ako žánru treba rátať aj s tým, že niektoré adaptácie naplnia 
žánrové parametre lepšie než iné, keďže nie všetky rovnako úspešne informujú čitateľa 
o tom, že sú adaptáciami. Vidíme teda nemalý priestor na dialóg a na aplikáciu 
Grodalových modelov kognitívnych procesov v širokej škále rôznorodých a nie vždy 
prototypových prípadov vzájomných vplyvov príbehov, žánrov a médií. Môžu sa tak 
overiť aj limity jeho progresívneho prístupu. 

Grodalov výskum vzbudil pozornosť adaptologickej komunity až – možno 
s výnimkou niektorých skôr marginálnych komentárov43 – v spomínanom špeciálnom 
čísle časopisu Adaptation o percepcii, a to výhradne v štúdii Roberta Geala (2018), 
keďže sa toto interdisciplinárne entrée tiež rozvetvuje do rôznorodých východísk 
zamerania na percepciu. Paralelnú perspektívu v tomto čísle časopisu predstavuje 
David Evan Richard (2018), ktorý sa snaží povzbudiť fenomenologický prístup 
k adaptáciám. Pripisuje mu prívlastok sviežosti, no z nášho pohľadu je toto 
pomenovanie prinajmenšom vývinovo relatívne. Vyplýva to skôr z absencie iných 
prístupov, ktoré by v adaptačných štúdiách reflektovali myseľ tvorcov a percipientov – 
v kognitívnej vede často aj experientov 44  – adaptácií. Samotná metodologická 
„sviežosť“ fenomenológie, ktorú v mnohom prekonáva45  aktuálny kognitívnovedný 
prístup k umeniu, je za hranicou adaptačných štúdií chápaná inak. 

Fenomenologický prístup si napriek snahám 46  nenašiel pevné miesto 
v adaptačných štúdiách. Najprogresívnejší adaptológovia, ktorí sa snažili v prvom rade 
zbaviť dogmy vernosti, možno doposiaľ neprijímali fenomenológiu aj preto, že tá je 
voči vernosti omnoho zmierlivejšia. Richard zdôrazňuje, že aj keď sa adaptačné štúdiá 
pokúšajú racionálne zbaviť vernosti, emocionálna potreba (2018, s. 146) po nej 
nevymizne. Riešením je podľa nás model, ktorý vernosť akceptuje, ale neprivileguje, 
a ten môže vzniknúť práve v kognitívnovednej perspektíve. 

                                                 
43 V téme prieniku interaktivity digitálnych hier ho úplne okrajovo spomína napríklad Kamilla 
Elliott (2014), u ktorej sa už prejavili aj isté parciálne kognitívnovedné tendencie, keď rozlišovala 
medzi verbalizátormi a vizualizátormi textov (2003, s. 222). Jednoduchý test na identifikovanie 
týchto kognitívnych čitateľských stratégií možno nájsť napríklad u Benjamina Bergena (2012, 
s. 162). 
44 Zdôrazňuje sa tak zážitkový charakter umenia (Tikka, 2022, s. 48). 
45  Existujú aj neurofenomenologické tendencie. Posun vo filmovej fenomenológii navrhuje 
Jerrold Levinson (2018, s. 61) cez trianguláciu poznatkov experienciálno-fenomenologickej, 
psychologicko-funkčnej a neurálno-fyziologickej úrovne, ktorá by mohla priniesť progres 
v estetickej teórii. Obdobný triangulačný proces je funkčný v kognitívnovednom prístupe, preto 
možno predpokladať aj možné postupné zlučovanie experimentálnej fenomenológie 
a kognitívnych vied. 
46 Pozri ppč. 53. 
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1.4. Nové vektory výskumu 
Nový prúd empirického myslenia predznamenáva Patrick Cattrysse (2014), keď 

naznačil ďalšie možné užitočné prístupy, ktoré by mohli obohatiť túto disciplínu. 
Cattrysse (s. 227) primárne vyzdvihuje kognitívnu lingvistiku a jej implikácie 
v translatológii (ktorá je adaptáciám blízka metaforou prekladu) spolu s kognitívnym 
prístupom Torbena Grodala a Gregoryho Currieho k audiovizuálnemu médiu filmu. 
Priestor na tieto spojenia Cattrysse naznačuje aj ďalším výskumníkom s nasledujúcim 
povzbudením: „Je logické, že toto know-how môže byť užitočné aj v adaptačných 
štúdiách. Hľadanie adaptačných univerzálií ešte nedozrelo. Dokonca aj uvedenie 
štatistických zovšeobecnení si vyžaduje dlhý a systematický predchádzajúci výskum 
rozsiahlych korpusov. Neviem o žiadnom takom začatom výskume“ (Cattrysse, 2014, 
s. 227). 

S výnimkou spomínaných prvých uvedení modernej kognitívnej teórie47 do prie-
storu adaptačných štúdií tiež nemáme vedomosť o tom, že by sa týmto témam doposiaľ 
niekto systematicky venoval v domácom 48 , ba ani v zahraničnom adaptologickom 
prostredí, a už vôbec nie v podobe, v ktorej by sa konjunkcie adaptačných štúdií 
(adaptácia, hra, metafikcia) zbiehali aj s dôrazom na empirický rámec. Vízia 
exaktnejšieho výskumu adaptácií sa síce prejavila medzičasom v štúdii Chiao-I Tsenga 
a Johna A. Batemana (2018) pri porovnávaní kohézie literárneho a komiksového diela, 
ale zatiaľ ide o vzácnu empirickú adaptologickú sondu, ktorá neponúka riešenia pre 
analýzu nenaratívnych adaptácií. S ohľadom na súčasný vývin adaptačných štúdii je to 
výzva, s ktorou by sa mal empirický výskum vysporiadať ešte pred ponúkaním 
samostatných prípadových štúdií. 

Teoreticky univerzálnejší kognitívny prístup sa prejavil v dizertačnej práci Meg 
Tarquinio (2017)49, ktorá sa zameriava na vzťahy analógie a adaptácie cez schopnosť 
projekcie (mapping) zdrojovej domény do cieľovej domény (s. 38). Aj keď má 
dizertačná práca prevažne interpretačný charakter, teoretické úsilie autorky je pre túto 
disciplínu prínosné, limitujú ho však ešte problémy, ktoré v počiatočných fázach 
                                                 
47Je potrebné modernú kognitívnu filmovú vedu odlíšiť od parciálne preberaných kognitívnych 
téz filmového neoformalizmu. Tie si, ako neskôr ukážeme, už žiadajú značnú revíziu najmä 
v súvislosti s transcendentálnym umiestňovaním schém (pozri s. 33) a ich kultúrnym pôvodom 
(pozri podkapitolu 2.3). 
48 Na Slovensku sa tomuto mysleniu v paralelnej paradigme už viac ako polstoročie progresívne 
približovali výskumníci nitrianskej školy, kde sa v kontexte recepčne zameranej estetiky spájajú 
pohľady na preklad (Popovič, 1975) či štylistiku literárnych druhov a žánrov (Miko, 1973). 
Následne sa v tomto prostredí formujú aj témy v princípe adaptologické (aj s prihliadnutím 
na percipienta) u Tibora Žilku (2006). V súčasnosti sa tradícia nitrianskej školy prejavila aj 
v prirodzenom prijatí novších kognitívnovedných prístupov – príkladne v interpretáciách Zoltána 
Rédeya (2018) –, ale keďže sa metódy starších recepčných prístupov ešte výrazne líšia 
od súčasných kognitívnych vied, ktoré v monografii predstavujeme, veríme, že snaha 
o formovanie kognitívnych adaptačných štúdií je u nás aj v zahraničí v súlade s Cattrysseovým 
výrokom stále aktuálna. 
49 Dizertačná práca vznikla pod vedením mediavelistky Kathleen Coyne Kelly, ktorá vo svojich 
textoch ponúka aj výrazné presahy do priestoru adaptačných štúdií (Kelly & Pugh, [2009] 2016). 
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obmedzili aj náš výskum, a to najmä dôraz na formálnejšie kognitívnovedné koncepty, 
pre ktoré sme niekedy zvýrazňovali percepčnú úroveň kognície na úkor emočnej. 

Vzťah medzi percepciou a emóciou aj problém chýbajúcej metodologickej 
syntézy výskumu naratívnych a nenaratívnych adaptácií riešime v modeli adaptácie 
ako hry prepájaním naratívneho a emočného základu adaptácií 50  vo vtelesnenej 
simulácii po vzore kognitívno-genologických projektov Torbena Grodala a Patricka 
Hogana (2003b). Grodalov prístup, ktorý aktívnejšie zohľadňuje motív hry, je 
podstatnou inšpiráciou predkladanej monografie, ale výraznejší dialóg vedieme 
s Hoganovými prácami, ktoré majú kultúrne rozmanitejší základ. 

Metodologický nedostatok adaptačných štúdií možno pozorovať aj 
v rozptýlenosti vo Vennovom diagrame u Cartmell a Whelehan (2010, s. 15), ktoré 
rozlišujú deväť oblastí rozvíjania adaptačnej teórie: vernosť (fidelity); taxonómie; 
umenie vs. masová kultúra; kultúrny a historický kontext; recepcia; nové kontexty 
spotreby; intertextualita; naratológia; čítanie zblízka. Ich diagram má tvar kvetu 
(adaptačných štúdií) s deviatimi lupeňmi (prístupmi). Susediace domény sú 
charakterizované výraznejšími prienikmi (vernosť uzatvára kruh s čítaním zblízka). 
Najtradičnejší, ale sústavne prekonávaný prístup vernosti je v opozícii k recepcii51. 

Percepcia ako kategória, ktorá otvára prístup kognitívnym vedám, by si mohla 
nájsť miesto medzi novými kontextmi spotreby a recepciou (prípadne v rámci nej). 
Na jednej strane (v nových kontextoch spotreby) sa už teraz rozvíjajú pre nás podstatné 
interaktívne možnosti digitálnych hier či rôznorodých audiovizuálnych 
a performatívnych mediálnych foriem. Na druhej strane (v recepcii) je prítomná otázka 
prijatia, resp. hodnotenia na základe aspoň implicitných genologických kritérií pre 
úspešnú adaptáciu. 

Pridaním kategórie percepcie so silnou metaforou hry by sa do tohto 
metodologického kruhu dostal viditeľný protipól starších prístupov, ktoré reprezentuje 
problém vernosti s dominantnou metaforou prekladu. Výskum percepcie nemusí 
problému vernosti unikať, ako sa to najvýraznejšie prejavuje v revíziách. Práve naopak, 
kategória percepcie umožňuje zmieriť sa s vernosťou, dokonca ju progresívne 
tematizovať v nových súvislostiach bez už dávno vyčerpaného axiologického rámca. 

Prirodzené náznaky, že aktuálny kognitívnovedný prúd adaptológie sa cez 
výskum percepcie ešte stále nesformoval, a to ani v oblasti recepcie, vnímame 
v prestížnom adaptologickom „sprievodcovi“ The Routledge Companion to Adaptation 
(Cutchins a iní, 2018). Prakticky celý zborník je plný progresívnych52 adaptologických 

                                                 
50 Pozri podkapitoly 6.3, 6.4 a kapitolu 8. 
51 Recepcia tu nepredstavuje vzťahy súvisiace s tzv. recepčnou estetikou. Na odlíšenie viacerých 
úrovní výkladu budeme v práci pri kognitívnej úrovni používať skôr termín percepcia. Treba ešte 
uviesť, že pojem recepcia okrem zaužívaného spoločensko-odborného prijímania diela, ako ho 
tiež uvádzajú Cartmell a Whelehan, sa niekedy používa aj na úrovni základného biologického 
vstupu (receptory), ale v predkladanej práci ho takto používať nebudeme. 
52 Obzvlášť posledná sekcia k technológiám je reprezentatívnym výskumom nových kontextov 
spotreby adaptácií, ako sú digitálne hry či sociálne siete. 
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tém a publikácia už obsahuje samostatnú kapitolu vyhradenú na recepciu adaptácie, kde 
sa avizuje prienik recepčnej (v zmysle kritiky a diváckeho prijatia) a percepčnej roviny. 

Zdanlivo najbližšie k nášmu výskumu má úvodná štúdia v tejto sekcii s názvom 
Embodying change: Adaptation, the senses, and media revolution (Ruud, 2018). Tento 
vstup však nemá kognitívnovedný, ale fenomenologický charakter, o čom svedčia 
inšpirácie v Merleau-Pontyho myslení, rozvinuté už hádam v klasických textoch 
filmovej fenomenologičky Vivian Sobchack 53  (1992). Fenomenologický rozmer je 
doplnený staršou kognitívnou tradíciou v podobe neoformalistických príspevkov, 
ale stále sa nereflektuje zásadný prínos Torbena Grodala v aplikácii poznatkov 
neurovedy do výskumu médií a už vôbec nie najnovšia generácia kognitívnej filmovej 
vedy, zastúpená napríklad v zborníku Embodied Cognition and Cinema (Coëgnarts & 
Kravanja, 2015)54. 

Nakoniec v spomínanom adaptologickom sprievodcovi (Cutchins a iní, 2018) je 
pre nás najrelevantnejšia perspektíva opäť prezentovaná v pohľade Patricka Cattryssea 
(2018). Autor berie do úvahy isté evolučné aspekty adaptácie, ale ako sme už spomínali, 
napriek zorientovanosti v súčasných metodologických výzvach adaptácií už výraznejší 
kognitívny rámec prenecháva novšej generácii výskumníkov. 

Súčasná neprítomnosť modernej kognitívnovednej perspektívy v adaptačných 
štúdiách nie je až taká prekvapujúca, ak si uvedomíme, že ešte iba rok pred vydaním 
zborníka The Routledge Companion to Adaptation (Cutchins a iní, 2018) Kyle Meikle 
(2017) zreteľne vyčítal adaptačným štúdiám absenciu fenomenologických perspektív, 
keď zdôrazňuje najmä Merleau-Pontyho prínos. Meikle svoj príspevok publikuje 
v špeciálnom čísle časopisu Literature/Film Quarterly, ktoré zostavil Andrew Scahill 
(2017) so zameraním na publikum adaptácií – ešte aj v ňom je uvedený 
fenomenologický pohľad výnimočný. 

Ostatné štúdie sa v tomto čísle Literature/Film Quarterly pri výskume publika 
namiesto mysle percipientov zameriavajú skôr na gramotnosť (Raw, 2017), spoluprácu 
na adaptačnom procese (Ogonoski, 2017) či vplyv adaptácie na verejnú mienku 
v súvislosti citlivými spoločenskými témami (Meek, 2017). 

Zriedkavé skoršie fenomenologické vstupy do adaptačných štúdií sa prejavujú aj 
v husserlovskej tradícii, ktorú predstavuje najmä William C. Siska (1979) 
so zameraním na podstatný pojem metacinema. Na vývoj dominantnej adaptologickej 
paradigmy majú jeho texty efektívny metodologický vplyv v chápaní sebareflexívnych 

                                                 
53 Sobchack sa predstavila v prostredí adaptačných štúdií aj krátkym samostatným príspevkom 
(1974) na tému vnímania filmových alúzií už v druhom ročníku Literature/Film Quarterly. 
V tomto zaujímavom, ale skromnom vstupe, bohužiaľ, nenachádzajú priestor širšie 
metodologické súvislosti, ktorými by sa potrebný dôraz na perspektívu diváka zdôraznil. 
Príspevok tak reprezentuje iba parciálnu prípadovú štúdiu s príkladmi na rôzne aluzívne formy, 
čo na ovplyvnenie existujúcej paradigmy adaptačných štúdií nestačilo. 
54 Autori už aktívne interpretujú filmové diela v kognitívnovednom rámci a podrobne objasňujú 
obrazové schémy s dôrazom na empirický výskum. V predslove dostáva zborník do všeobecného 
kognitívnovedného kontextu Mark Johnson a v doslove ho akceptuje Warren Buckland. 
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foriem umenia vo viacerých prácach Lindy Hutcheon, ale tiež nevytvárajú samostatnú 
vetvu výskumu. 

Do adaptačných štúdií sa dôraz na percipienta v sedemdesiatych rokoch dostáva 
ešte prostredníctvom vplyvov novej kritiky. Ani to ale nie je prúd myslenia, ktorý by 
interdisciplinárne prostredie výskumu adaptácií ovplyvnil dostatočne na to, aby sa 
prekryla ešte stále výrazná dobová produkcia komparatívnych štúdií zameraných 
na vernosť. Carole Berger sa v príspevku Viewing as Action: Film and Reader 
Response Criticism (1978) pokúša na pozadí prác Stanleyho Fisha a Wolfganga Isera 
presunúť do analýzy filmu teoreticko-metodologický aparát, ktorý by sa mohol 
vysporiadať so samoreferenčnosťou a ludickosťou filmu, ako sa to podľa nej (s. 144) 
podarilo novej kritike v literatúre. V súčasnej podobe výskumu adaptácií, v ktorej je 
absolútna požiadavka vernosti v dominantnej paradigme považovaná za prekonanú, 
veríme, nič nebráni moderným kognitívnovedným prístupom, aby zaujali aktuálne 
miesto skúmania percepcie adaptácie už aj v empiricky zodpovedných ambíciách 
výskumu. 

Posledným zdôvodnením charakteru nášho výskumu je zoznam okruhov 
výskumných otázok, ktorými Thomas Leitch rekapituloval stav a načrtol ďalšie 
smerovanie adaptačných štúdií. Spravil tak v štúdii Adaptation Studies at a Crossroads 
(2008). Obraznú metodologickú križovatku usporiadal do pätnástich cestičiek, ktorými 
sa môže výskumník uberať, od tých najvychodenejších po niekoľko 
najdobrodružnejších. 

Na tomto mieste má zmysel, aby sme ich pre prehľadnosť aspoň v skratke 
kategorizovali. Prvá tretina zoznamu (s. 65 – 66) súvisí najmä s určením 
charakteristických čŕt adaptácie na pozadí vernosti a hovorí napríklad o zrade originálu 
či jeho ambíciách. Druhá, zaujímavejšia tretina okruhov (s. 66 – 67) narúša štandardné 
predstavy o adaptácii uvažovaním o nekánonických textoch, televíznych adaptáciách či 
neliterárnych a nefikčných predlohách. Tretina, do ktorej v enumerácii Leitch kladie 
(s. 67 – 68) najväčšie nádeje, má metodologický rozmer, pričom sleduje zmeny 
modelov adaptácie pod vplyvom nových výskumných a kultúrnych vplyvov. 

Pretože tento zoznam je svojou explicitnou hierarchiou nevyhnutne aj kritikou 
niektorých adaptologických prác, dovolíme si tvrdiť, že v predkladanej monografii nám 
otázky z prvej tretiny okruhov slúžia hlavne na praktickú deskripciu niektorých 
adaptácií a určite nie sú finálnym cieľom nášho výskumu. V kognitívnom prístupe 
k adaptáciám sa snažíme predstaviť aj isté univerzálie vplývajúce na tvorbu a percepciu 
adaptácií a vzorcov, ktoré ich pomáhajú identifikovať v zmysle Leitchovej adaptácie 
ako žánru. Otázky z druhého bloku sa nám preto zdajú zmysluplné za predpokladu, že 
odpovede na ne generalizujú procesy súvisiace s adaptáciou za hranicou ustáleného 
vzťahu verbálneho a vizuálneho. Môžu nám pomôcť ilustrovať kontinuitu kognitívnej 
simulácie, v ktorej sa integrujú prvky vysokej aj nízkej umeleckej kvality, s fikčným aj 
nefikčným statusom a pôvodom z rôznych médií. 

Okruh „dobrodružných“ Leitchových otázok/chodníkov, ktoré radíme do tretej 
kategórie, už vo väčšej miere reprezentuje upriamenie našej výskumnej pozornosti. 
Tým, že kladieme dôraz na generalizáciu adaptačných modelov, parciálne nás 
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zaujímajú (otázka 13) implikácie adaptácií pre všeobecnejšie chápanie intertextuality 
(Leitch, 2008, s. 68) a (otázka 14) charakter konceptov adaptácií naprieč národnými 
a kultúrnymi hranicami (s. 68). 

Potlačením textocentrického prístupu k adaptáciám v prospech kognitívnej 
metafory hry, pri ktorej v simulácii diela nevnímame radikálny rozdiel medzi 
verbálnym a audiovizuálnym, vo veľkej miere odpovedáme (otázka 15) aj na to, ako sa 
„musia modely adaptácie zmeniť, aby vyhovovali aj románom, ktoré formálne 
a ekonomicky uzurpujú miesto tradične priznávané filmom“ (s. 68). 

K mnohým z týchto problémov nás inšpirujú (otázka 12) sebareflexívne adaptácie 
(s. 67) 55 , ktorých metafikčné techniky vnímame v kontinuu s tými adaptačnými. 
Výskum subžánra metaadaptácií, ako túto kategóriu nazýva Eckart Voigts-Virchow56 
(2009), je v adaptológii čoraz populárnejší. V práci ukážame aj to, prečo metafikčná 
charakteristika adaptácií nevzniká integrovaním metafikcie a adaptácie, ale postupným 
diferencovaním adaptačno-metafikčného kontinua z priestoru hry. 

Kladieme si aj ďalšie výskumné otázky, ktoré opúšťajú rámec iba adaptačných 
štúdií a možno ich zaradiť aj medzi otázky kognitívnych vied. Vychádzajú z hypotézy, 
že vzťah metafikčných hravých adaptácií a „doslovných“ adaptácií je podobný ako 
vzťah obrazného a doslovného jazyka. Zdanlivo periférne je v skutočnosti základné, 
pôvodne motivované biologickými parametrami ľudského tela a jeho vzťahom 
s vonkajším prostredím, ktorého súčasťou sú až na ďalšej úrovni aj sociálne vplyvy. 

Obzvlášť v pohľade neradikálneho konštruktivizmu, ktorý je „medzi 
epistemologickými extrémami realizmu a relativizmu“ (Kuzmíková, 2021, s. 33), by si 
adaptačné štúdiá mohli pomôcť empirickými poznatkami kognitívnych vied. Aj 
kognitívnovedný program by tak získal ďalší pilier na potvrdzovanie hypotéz 
o charaktere vtelesneného myslenia. Veď (aj) v kognitívnych vedách platí, že čím 
rôznorodejšie sú zdroje dôkazov, tým presvedčivejšie bývajú závery. Nové výzvy 
nateraz možno zhrnúť do kompaktnejšej formy, keďže vychádzajú z univerzálnej 
charakteristiky kognitívnej kategórie hry. Smerujú k zisteniu, či môže byť hra ako 
metafora adaptácie jej funkčným modelom aj v empiricky zodpovednom prístupe, 
alebo je táto kategória navzdory nášmu presvedčeniu skutočne použiteľná iba 
vo vágnych analógiách. 

Ostáva určiť, ako sa budeme k svojim záverom približovať, keďže empirická 
zodpovednosť súvisí aj s experimentálnymi metódami výskumu. Stotožňujeme sa 
s názorom Raymonda W. Gibbsa, Jr. (2007, s. 55), ktorý vyvracia metodologické 
výhrady voči interdisciplinarite kognitívnych vied tým, že kognitívni lingvisti (a platí 
to, veríme, aj pre kognitívnych adaptológov) podľa neho nemusia byť nevyhnutne aj 
experimentálnymi psychológmi, počítačovými vedcami a neurovedcami (veď kto by 
potom robil kognitívnu lingvistiku?). Majú však reagovať na aktuálne empirické 

                                                 
55 Koncept metaadaptácií (metadaptation) podrobnejšie definuje Eckart Voigts-Virchow (2009). 
Porovnaj aj termín meta-revízia (Getlík & Andričíková, 2021). 
56 Tiež známy aj ako Eckart Voigts. 
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poznatky a aj v teoretickom uvažovaní stanovovať a rozvíjať empiricky overiteľné 
hypotézy. 

V súčasnosti je napríklad k dispozícii množstvo empirického výskumu, ktorý 
reflektuje zásadný vzťah verbálneho a vizuálneho v simulácii 57  vtelesnenej mysle. 
Hádam najsolídnejšie zhrnutie širokej škály štúdií s týmto úsilím predkladá Benjamin 
K. Bergen v publikácii Louder Than Words: The New Science of How the Mind Makes 
Meaning (2012). Spolu s výstupmi neurocinematiky (hlavne pomocou zobrazovacích 
metód fMRI aj so sledovaním pohybu očí) a ďalšími metódami už spomínaných 
rôznorodých disciplín kognitívnych vied sa adaptačným štúdiám ponúka dostatočné 
množstvo ešte nereflektovaných poznatkov aspoň o percepcii audiovizuálnych 
adaptácií. Na ich pozadí jasne vyvstáva naša úloha toto poznanie najskôr zreteľne 
napojiť na relevantné výstupy s tradičným humanitným chápaním adaptácie, metafikcie 
a hry. 

Bez takejto prípravy nemá zmysel navrhovať v adaptačných štúdiách nadstavbové 
experimenty v akejsi metodologickej izolácii, preto sa v predkladanej monografii 
zameriavame aj na nevyhnutné vyrovnávanie naznačených diskrepancií. S vždy 
prítomnými atribútmi herného princípu postupne uvedieme kognitívne metódy 
do adaptológie a v kognitívnych vedách predstavíme relevantný teoretický aparát 
adaptačných štúdií, ktorý vytriedime na pozadí abstrahovateľného konceptuálneho 
metaforického podložia. 

Z parciálnych prienikov adaptácie a hry, ktoré sa v monografii predstavia, 
syntetizujeme model adaptácie ako hry. Tento model by mal poskytnúť možnosť 
predikcie charakteru zážitku experientov adaptácií a správania tvorcov a percipientov 
v kontakte s adaptáciami. Aspoň v počiatočnom štádiu perspektívnych kognitívnych 
adaptačných štúdií sa tak naznačí koherentný výskumný program, ktorý by mohol byť 
integrujúcou zložkou aj v širšom adaptologickom priestore. 

                                                 
57 Pozri kapitolu 6. 
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2. Kritériá pre model adaptácie 

2.1. Požiadavka aktuálneho modelu adaptácie – problém 
vernosti 

Paralelné vnímanie adaptácie ako produktu a ako procesu, ktoré predstavuje aj 
Linda Hutcheon v A Theory of Adaptation (2006), si pri odkazovaní adaptácie 
na tvorbu aj recepciu „žiada teoretickú perspektívu, ktorá by bola naraz formálna aj 
‚zážitková‘“ (s. XIV)58. Všímame si výraznú kontinuitu v prístupe Lindy Hutcheon aj 
v textoch predchádzajúcich jej adaptologickému výskumu. Už v Narcissistic Narrative: 
The Metafictional Paradox (1980) nadväzuje na tézy literárnej histórie o striedavom 
výskyte „aristotelovských a longiniánskych impulzov, medzi pohľadom na literatúru 
ako na produkt a pohľadom na literatúru ako na proces“ (s. 8). Túto osciláciu 
perspektívy následne efektívne prenáša práve do adaptačných štúdií, kde má jej 
komplexný pohľad potenciál udržať sa ako dlhodobé relevantné východisko v tejto 
oblasti výskumu. 

Priestor na zlúčenie viacerých predtým skôr oddelených pohľadov sa u Hutcheon 
ponúka vďaka tomu, že svoj výskum realizuje v širšom zábere umení slovesného, ale 
aj performatívneho charakteru najmä ako znalkyňa literatúry a opery. Adaptačné 
vzťahy vníma (2006) okrem premeny medzi formami povedať – ukázať (s. 38), ukázať 
– ukázať (s. 46) už aj v posune na škále zapájať – povedať alebo ukázať (s. 50), 
keďže štandardné témy adaptačných štúdií obohacuje o príklady z komiksov, 
muzikálov, divadelných a rozhlasových hier, videohier či zábavných parkov59. 

Uvedený prístup Lindy Hutcheon je značne progresívny, no nie je osamotený. Jej 
prínos v úvode kapitoly vyberáme ako reprezentatívnu ukážku rozmanitejšieho 
uvažovania okruhu súčasných bádateľov v oblasti adaptačných štúdií60, pretože vzápätí 
mienime vysvetliť, čo si vyžiadalo metodologickú zmenu, na ktorú chceme nadviazať 

                                                 
58 Model adaptácie ako hry môže túto požiadavku plniť exemplárne. 
59 Linda Hutcheon (2006, s. 138) si všíma napríklad film Pirates of the Caribbean: The Curse of 
the Black Pearl (2003), ktorý bol do filmovej podoby adaptovaný na základe úspešnej jazdy 
v zábavnom parku, ktorej interaktívna verzia je tiež súčasťou známeho Disney Worldu. Niektorí 
súčasní výskumníci, ako Henry Jenkins (2017), cez pojem transmedialita uvažujú o aspektoch 
adaptácie dokonca aj pri presahoch pôvodného diela do podoby spoločenských hier, hračiek, 
akčných figúrok a rôznych dizajnových kúskov. Naznačený pohľad sa nám zdá adekvátny najmä 
v kontexte nedávnej adaptologickej štúdie Michała Wolskiho (2022). Wolski sa zameriava 
na opačný proces sledovaním premeny japonských hračiek (Transformers) do seriálovej podoby, 
čo možno porovnať s už spomínanou analýzou filmovej adaptácie LEGO stavebnice (Hunter, 
2018). 
60 Značnú zásluhu na zapájaní tejto dominantnej svetovej výskumnej paradigmy do českého 
a slovenského adaptologického prostredia, ale aj na šírení kontextu stredoeurópskych adaptácií 
v zahraničí má Petr Bubeníček. Ako hosťujúci editor časopisu Iluminace (2010) zostavil číslo na 
tému filmových adaptácií s textami Lindy Hutcheon, Simone Murray, Thomasa Leitcha a iných. 
Svoj pohľad na subverzívne adaptácie (2017) predstavil v rámci významnej série publikácií 
Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture. 
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aj v predkladanej monografii. Spomedzi už skôr uvádzaných popredných adaptológov 
– žiada sa k nim pripojiť ešte aspoň Briana McFarlanea (1996) či Sarah Cardwell 
(2002) – ako Deborah Cartmell a Imelda Whelehan (2010), Alessandra Raengo 
a Robert Stam ([2005] 2008), Julie Sanders ([2005] 2006), Patrick Cattrysse (2014), 
zdôrazníme úlohu Thomasa Leitcha (2007), ktorý podstatne inšpiroval aktuálny 
populárny výskum adaptácií v podobe revízií. Tie sa, ako sme už naznačili v úvodnej 
kapitole, nezaujímajú o to, v čom sa originál a adaptácia podobajú, ale účelovo si 
všímajú najmä potrebu revidovania starších diel, napr. s rasistickými či sexistickými 
motívmi, s ktorými sa súčasní adaptátori snažia vysporiadať. 

Tradičnejšie vnímanie adaptácií sa zvyklo rozdeľovať do dvoch pozícií, 
sústredených spočiatku prevažne na vzťah literatúry a filmu. Nebolo výnimočné, že 
prístup výskumníkov, ktorí do interdisciplinárneho priestoru vstupovali z pozície 
literárnej vedy, bol primárne logocentrický. Patrick Cattrysse (2014, s. 28) hovorí 
až o ikonofóbii 61  a nepriateľstve voči adaptáciám, ktoré vyplývali z predsudku, 
že filmové dielo nemôže dosiahnuť kvalitu staršieho umenia. 

V opozícii k tomuto prúdu sa prirodzene formovala aj cinefília, ktorá bola 
charakteristická pre bádateľov z oblasti filmových štúdií. Tí boli zasa menej všímaví 
voči všeobecným semiotickým aspektom mediálnych produktov. Metodologický spor, 
ktorý v adaptáciách vzniká ako spor slova a obrazu, v zásade má svoje paralely (aj keď 
sa s ním zďaleka nekryje absolútne) tiež v súvisiacom rozdielnom záujme o film 
u amerických a kontinentálnych vedcov. Tento rozdiel sa potom prejavuje 
aj v kognitívnej paradigme filmového výskumu, kde sa kontrast medzi dielom ako 
textom a dielom ako zážitkom rozvíja najzreteľnejšie. 

Warren Buckland v Cognitive Semiotics of Film ([2000] 2003) uvádza, 
že „európski kognitivisti prijímajú kognitívne vedy do semiotického rámca, pričom 
severoamerickí kognitivisti pracujú s čistým kognitívnym rámcom (neovplyvneným 
semiotikou)“ (s. 2). Pravdaže, takéto geografické rozčlenenie je ohromne 
zjednodušujúce. Priznáva to aj sám Buckland, ktorý sa pokúša o integráciu62 oboch 
pohľadov filmovej vedy, no predsa odkazuje (s. 2) na jednu z najvýraznejších 
unifikačných charakteristík pre kontinentálny výskum. Ide o aktívnu kritickú 

                                                 
61 Ako objasňuje Torben Grodal (aj s príkladmi empirického výskumu vzťahov vizualizácie 
a komplexného matematického myslenia), uprednostňovanie slova pred obrazom súvisí aj s tým, 
že „vizualizácia a asociácia sa často považujú za primitívne a úzko spojené s nelogickosťou 
a nevedomými procesmi, zatiaľ čo jazyk a logika sa spájajú so svetom vedomia. Zdá sa však, 
že nedávny výskum kognitívnych funkcií a zraku tieto koncepcie nepotvrdzuje“ ([1997] 1999, 
s. 72). 
62 Greg M. Smith (2014) veľmi vhodne poznamenáva, že k zmiereniu tradícií dôjde, až keď 
„filmový kognitivizmus obráti svoju pozornosť na emócie a kontinentálna filozofia urobí 
paralelný pohyb, ktorý je definovaný ako ‚afektívny obrat‘ [affective turn], zdôrazňujúc 
vtelesnenosť vedomia a integráciu myšlienky a emócie. Kognitivisti a kontinentálni filozofi sa 
teraz prekvapivo približujú k veľmi podobným záujmom, no z veľmi odlišných intelektuálnych 
tradícií“ (s. 296). 
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nadväznosť na zásadnú prácu Christiana Metza63 Film Language: A Semiotics of the 
Cinema ([1971] 1991), ktorá rozvíja jazykovú metaforu64 vizuálneho média. 

Využitie lingvisticko-semiotického rámca, v ktorom je metafora jazyka 
východisková pre analýzu filmu, poskytlo záujemcom o filmové umenie rozsiahly 
teoreticko-metodologický aparát. Po Metzových úpravách bol uspôsobený 
na rôznorodé teoretické, kritické, ale aj praktické úlohy. Spočiatku literárni vedci, 
dávno zorientovaní v teórii jazyka na všetkých jeho rovinách, ktorí sa pokúšali 
zmapovať hraničné oblasti literatúry, mali možnosť pomerne rýchlo vedecky uchopiť 
filmové javy pojmami ako je filmová syntax a filmová artikulácia. Metz, ako sme už 
naznačili, nezavádza sám všetky tieto termíny, no práve jeho nadstavbová semiotická 
práca ich vo filmovej teórii značne rozšírila. Metzov vplyv je rozpoznávaný do tej 
miery, že Umberto Eco takto sformovanú filmovú semiotiku považuje (1976, s. 12) 
spolu s mnohými inými dostatočne samostatne rozpracovanými oblasťami za umelú, 
resp. politickú hranicu (1976, s. 9) svojej všeobecnej teórie semiotiky. 

Literárni vedci teoreticky vybavení filmovou semiotikou mohli zároveň využiť 
aj rozsiahle poznatky ďalšej príbuznej disciplíny – translatológie. V našom kultúrnom 
prostredí sú uvedené vplyvy ešte zjavnejšie, keďže Anton Popovič, ako priekopník tejto 
osamostatňujúcej sa oblasti výskumu, zaradil (1971, s. 20) do uvažovania o preklade 
aj Jakobsonov termín intersemiotický preklad (1959 [2013], s. 233). Popri 
intralingválnom a interlingválnom preklade pomenúva interpretáciu „verbálnych 
znakov pomocou znakov neverbálnych znakových systémov“ (s. 233). Jakobson si únik 
za hranicu jazyka a literatúry môže dovoliť, pretože podľa neho „objektom literárnej 
vedy nie je literatúra, ale literárnosť“ (Jakobson in Bílek 2003, 35). Podobná 
argumentácia je prítomná aj v iných interdisciplinárnych oblastiach hraničiacich 
s literatúrou a tiež v kognitívnych vedách65. 

Nie je prekvapujúce, že logocentrický prúd adaptológie menej otvorene pristupuje 
k Jakobsonovmu (u nás aj Popovičovmu) reflektovaniu percepčných súvislostí než 
k serióznemu pojmu v práve sa formujúcej disciplíne, ktorá takú terminologickú 
rigoróznosť nemôže odmietnuť. Pojem intersemiotického prekladu do adaptačného 
diskurzu preniká akoby nezaťažený tým, že jeho prienikovosť možno mala ambíciu 
dostať niečo nové do literárnej vedy a nie presunúť tradičný textocentrický 
literárnovedný pohľad aj do audiovizuálneho priestoru. 

                                                 
63  Súvisiaci kontrast medzi neoformalizmom a kognitivizmom na jednej strane 
a postštrukturalizmom a (lacanovskou) psychoanalýzou na druhej možno podrobnejšie porovnať 
aj u Kataríny Mišíkovej (2009, s. 26). 
64  Podrobná reflexia použitia metafory jazyka pre potreby analýzy filmu sa v adaptačných 
štúdiách predstavuje napríklad už v príspevku Calvina Prylucka s názvom The Film Metaphor 
Metaphor: The Use of Language-Based Models in Film Study (1975). Podľa Torbena Grodala 
([1997] 1999, s. 73) je analýza vizuálno-motorických schém adekvátnym nástrojom na vyhnutie 
sa viacerým problémom, ktoré spôsobuje využitie jazyka a naratívu ako exkluzívnych modelov 
pre vizuálnu fikciu. 
65 V kognitívnej literárnej vede možno porovnať objasnenie záujmu o pojem literárnosti u Jany 
Kuzmíkovej (2021, s. 35 – 49). 
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Formovanie adaptačných štúdií je, prirodzene, komplexnejšie než rozdelenie 
na logofíliu a cinefíliu či európske a americké prúdy, no faktom ostáva, že  
v jazykovo-literárnych metaforách, kde dominoval textocentrizmus, sa bude o adaptácii 
premýšľať primárne ako o preklade bez ohľadu na to, či sa práve používa Jakobsonov 
intersemiotický prívlastok. Túto skutočnosť neuvádzame a priori ako výhradu (aspoň 
nie historicky), čo možno treba zdôrazniť, pretože George Lakoff s Markom 
Johnsonom si pri poukazovaní na metaforické podložie rôznych filozofických teórií 
všímajú (1999, s. 541 – 542) mylné obavy filozofov, že upriamenie pozornosti 
na metaforickosť teórie ju zároveň podkopáva, hoci to nie je pravda. 

Problém teda nie je v samotnej metaforickosti teoretického konceptu – veď ani 
pre čitateľa tejto práce nemôže byť prekvapením, že mu chceme predostrieť postupne 
pripravovanú komplexnejšiu metaforu adaptácie ako hry, resp. že adaptačné procesy 
modelujeme najmä na kognitívnych poznatkoch o hre. Robíme tak v súlade 
s predstavenou výskumnou paradigmou, keďže „[k]ognitívni filozofi a vedci 
nepochybujú o legitimite používania metaforického jazyka vo vedeckom výskume 
a teóriách“ (Gáliková, 2011, s. 37). Dôvodom revidovania metaforického podložia 
teórie je jej neadekvátnosť vo vzťahu ku komplexnosti problému a novším poznatkom 
iných disciplín. 

Možno sa miestami bude zdať, že kognitívny prístup k adaptáciám okrem nových 
konceptov aj premenúva už existujúcu teóriu. Tejto kritike kognitívnych vied Peter 
Stockwell oponuje východiskami svojej disciplíny, v ktorej je zjavné, že „nové 
označenia nás nútia konceptualizovať si veci odlišne“ ([2002] 2005, s. 6). Či sa používa 
termín prekladu alebo prenosu, význam adaptácií sa posúva iba marginálne, keďže oba 
pojmy využívajú konceptuálnu metaforu IDEA (umeleckého diela) JE OBJEKT 
(s ktorým manipulujeme). Na miestach, kde nedochádza k relevantnej zmene významu, 
sa limitujeme na už zaužívanú terminológiu príslušných disciplín. Nehovoriť 
o adaptácii ako o texte, ale ako o hre je výrazným posunom od tradičnej perspektívy, 
preto vo vzťahu k tomuto novému konceptu majú alternatívne pojmy svoj význam. 

Ako sme už uviedli, chápanie adaptácie ako prekladu má svoju metodologickú 
tradíciu a nie je výnimočné ani v súčasnosti66, no vyplývajú z neho viaceré ohraničenia. 
Vo filmovej teórii ich kompenzovali americkí filmoví kognitivisti pôvodne 
v neoformalistickej tradícii na čele s Davidom Bordwellom (1985). Môže sa zdať 
rozporuplné, že na jednej strane poukazujeme na vývoj filmovej a adaptačnej teórie 
v kognitivistických perspektívach a zároveň tvrdíme, že kognitívny pohľad sa aktuálne 
iba pomaly dostáva do pozornosti adaptačných štúdií. Túto nejasnosť možno vysvetliť 
rozdielnymi tézami prvej a druhej generácie kognitivistov. 

                                                 
66 Napríklad zborník Translation and Adaptation in Theatre and Film ([2013] 2014) ponúka 
zaujímavý pohľad na prepájanie oboch pojmov. Reprezentatívne v štúdii Definitions, Dyads, 
Triads and Other Points of Connection in Translation and Adaptation Discourse (Minier, [2013] 
2014) sa vzťahy adaptácie a prekladu rozpletajú v metaforickom podloží týchto pojmov (pozri 
podkapitolu 2.2). 
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Možno porovnať perspektívu mentalizmu Noama Chomského ([1972] 2019) 
so závermi jeho bývalého študenta Georga Lakoffa ([1987] 1990), medzi ktorými je 
badateľný empirický posun. Rozvíjajúca sa empirická zodpovednosť je základom 
moderného kognitivizmu. Podobne sa aj Bordwellov kognitívny prístup líši 
od kognitivizmu, ktorý neskôr predstavuje Torben Grodal ([1997] 1999) alebo ktorý sa 
už dnes prezentuje so solídnymi neurocinematickými východiskami v zásadnom 
periodiku Projections – The Journal for Movies and Mind, kde je Bordwellov výskum 
(aj s jeho účasťou) rešpektovaný, ale revidovaný. 

Buckland ([2000] 2003, s. 31) zhŕňa limitácie Bordwellovej teórie, ktoré súvisia 
najmä s dobovým transcendentálnym umiestňovaním schém, no neupiera mu 
priekopnícku kognitívnu perspektívu. Tá sa najmä po vzore Šklovského ([1917] 1971) 
dôrazu na percepciu formy výrazne rozvinula aj v neoformalizme. Neoformalizmus sa 
navyše popri kognitívne determinovanom ozvláštňovaní formy začína orientovať aj 
na ekonomické či produkčné aspekty audiovizuálnej tvorby67. Je prirodzené, že do 
periférnych adaptačných štúdií sa všetky tieto vplyvy z porovnateľne väčšej filmovej 
vedy dostávajú o čosi neskôr. 

Prekvapujúci skok k adaptačnému priemyslu a ekonómii adaptácie – čo je 
vo filmovej vede už úplne štandardná oblasť – sa podaril až v poslednej dekáde prácou 
Simone Murray The Adaptation Industry: The Cultural Economy of Contemporary 
Literary Adaptation ([2011] 2012). Murray sa ako prvá v takejto ucelenej podobe 
zaujíma o nemalý vplyv autorských práv, filmových festivalov, knižných veľtrhov, 
literárnych ocenení, grantových systémov alebo distribútorských stratégií na vznik 
adaptácií. Rovnako zhovievavo sa preto treba dívať na postupnú integráciu najnovších 
kognitívnych mediálnych, kognitívnych literárnych, kognitívnych lingvistických 
a iných teórií do adaptačných štúdií, v ktorých je navyše stále aktívna spomínaná 
interdisciplinárna bariéra v podobe silnej metafory adaptácie ako prekladu. 

V slovenčine má pojem preklad – podobne ako translate v angličtine – viditeľnú 
konceptuálnu motiváciu doslova v uchopovaní objektov a ich umiestňovaní na iné 
miesta. Prítomný je predpoklad, že prenášaný objekt by sa počas takéhoto prenosu 
nemal zásadným spôsobom transformovať. Translatológia, pravdaže, obsahuje 
teoretické modifikácie typológie prekladov, ktoré sú vynútené prekladateľskou praxou. 
Aj Popovič (1971, s. 30) hovorí o preklade, ktorý sa snaží o podobnosť, a aj o takom, 
ktorý tieto ambície nemá. Uvažovanie o adaptácii ako o preklade ale chtiac či nechtiac 
historicky vynucovalo aj istú „kritiku prekladu“ v adaptačných štúdiách. Hodnotiaca 
línia adaptačných štúdií sa rýchlo rozvinula, množstvom svojej produkcie (nie vždy 
však kvalitou) výrazne prevážila teóriu adaptácie a miestami sa ju aj neadekvátne 
pokúšala zastupovať. 

Ak je adaptácia prekladom, tak sa okrem nezmiznutia či neporušenia 
prekladaného objektu predpokladá bilaterálny vzťah medzi prekladaným a preloženým 

                                                 
67 Porovnateľne sa aj kognitívna literárna veda niekedy mohla radiť do série skôr „extraliterárne“ 
(Pokrivčák & Pokrivčáková, 2011) orientovaných perspektív. S ohľadom na jej súčasnú podobu, 
v ktorej vie objasňovať centrálne umenovedné otázky, už možno uvedený prístup prehodnotiť. 
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dielom, najčastejšie literatúrou a filmom. Pre takýto prístup je náročnejšie vysporiadať 
sa s viaczdrojovými intertextuálnymi vplyvmi68 na výsledné dielo. Podobná výzva sa 
v kognitívnej lingvistike postavila pred teóriu konceptuálnej metafory, kde sa posúva 
význam medzi zdrojovou a cieľovou doménou (Lakoff & Johnson, [1980] 2003, s. 53). 
Problém viacerých vplyvov si žiadal komplementárny pohľad v teórii konceptuálnej 
integrácie (Fauconnier & Turner, 2002, s. 45), kde je rovnocenné postavenie medzi 
aspoň dvoma vstupmi (input space), ktoré sú cez všeobecné prieniky (generic space) 
mapované do jedného koherentného výstupu (blended space). 

Adaptačné štúdiá sa v súčasnej mediálnej praxi, pre ktorú je už rozsiahla 
konceptuálna integrácia aj celých fikčných svetov štandardná v podobe známej 
techniky bricolage69, skutočne nemôžu spoliehať na staršie bilaterálne teoretické kon-
cepty. Spolu s inými disciplínami musela adaptológia hľadať spôsoby, ako funkčnú, ale 
kontextovo limitovanú bilateralitu zahrnúť do širších teoretických rámcov, kde ju 
možno využívať podľa potreby. Najintenzívnejšie sa tento problém rieši v prienikoch 
adaptačných štúdií a queer štúdií (Demory, 2019). Nebinárnosť sa tu tematizuje na 
úrovni identity postáv, ale aj komplexnejšej identity adaptácie pochádzajúcej 
z viacerých zdrojov. Metafora prekladu opäť nestačí. 

Ak je adaptácia prekladom, neočakáva sa (a nezriedka sa aj odmieta) predstava, 
že by nové dielo mohlo mať rovnaký umelecký status ako originál. Táto bilaterálnosť 
a privilegovanosť literatúry potom ústi aj do takmer výhradne jednosmerného chápania 
adaptácie hodnej výskumu, teda takej, ktorá prekladá z literatúry do filmu a nie naopak. 
Tiež sa sotva bude v tomto procese premýšľať o úplnej absencii literatúry (napr. maľba 
– film70) a už vôbec nie o absencii naratívu. V logocentrickom pohľade na adaptáciu sa 
preto začínajú hromadiť isté obmedzenia, ktoré majú výrazné problémy s modernejšími 
formami produkcie. Sú v nich viditeľné adaptácie z hybridných zdrojov, do a z rôznych 
umeleckých foriem či cinematizovanie71 literatúry. 

Metaforické obmedzenie vidieť aj na príklade adaptologických taxonómií, 
tradične sa pohybujúcich v tej istej škále medzi snahou o podobnosť a odlišnosť, ktorú 
pomenúva aj teória prekladu. Geoffrey Wagner (in Leitch 2007, 93) v roku 1975 ešte 
dobovo zmysluplne člení adaptáciu na transpozíciu, komentár a analógiu. Je zjavné, že 
prvý typ sa snaží o maximálnu vernosť, druhý predlohu do istej miery 
alternuje/komentuje a tretí na ňu nadväzuje iba voľne. Menšie zúženie prináša Andrew 
Dudley (1984, s. 98) s priznanými adaptáciami, ako požičiavanie (borrowing), 

                                                 
68 Napríklad adaptácie ľudových rozprávok sú často kombináciou viacerých paralelných zdrojov, 
kde sa vo výsledku miešajú rôzne motívy. 
69 Pozri podkapitolu 3.2. 
70 Príkladom môže byť celovečerný film Loving Vincent (2017), ktorý je adaptáciou obrazov 
Vincenta van Gogha a historických súvislostí doplnených z maliarovej korešpondencie. Forma 
filmu napodobňuje umelcov štýl pomocou stop motion techniky s novovytvorenými 
olejomaľbami. 
71 O knihách, ktoré napodobňujú filmovú štruktúru a sú viac filmové než ich filmové adaptácie, 
píšu Deborah Cartmell a Imelda Whelehan v Screen Adaptation: Impure Cinema (2010, s. 73 – 
83). 
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pretínanie (intersecting) a premena (transforming), ktoré analogicky postupujú v smere 
od adaptačnej vernosti. 

Ďalšie podobné taxonómie pre ich derivatívnosť neuvádzame72. Nech už si adap-
tácie pridávali dve, tri či viac úrovní na rebríku podobnosti, nepredstavovali v odbore 
zásadnejší prínos než pochopenie, že aspekt vernosti, rovnako ako mnoho iných 
vlastností umeleckých diel, má jednoducho svoj gradient. Leitch (2008, s. 64) si všíma, 
že spoločnou vlastnosťou podobných taxonómií býva implicitná snaha o hodnotenie 
adaptácií v kritériách, ktoré privilegujú literárny zdroj. Nebudeme mu protirečiť, hoci 
sme v predchádzajúcej kapitole naznačili (a v ďalších rozvinieme), prečo je 
posudzovanie vernosti adaptácie do istej miery kognitívne prirodzené. 

Zásadnejší metodologický posun v taxonómii adaptácií prináša až Kamilla Elliott 
(2003, s. 133 – 183). Nezávisle od problému vernosti rozpoznáva šesť konceptov 
adaptácie: duševný (psychic) – prenáša sa „duch“ textu (s. 136 – 142); bruchomluvecký 
(ventriloquist) – oživujú sa „mŕtve“ texty a znova sa im dodáva zmysel (s. 143 – 149); 
genetický (genetic) – prejavuje sa hlboko ukrytá štruktúra (s. 150 – 156); 
de(re)kompozičný (de(re)composing) – splýva fikčný svet predlohy a adaptácie (s. 157 
– 160); inkarnačný (incarnational) – realizuje sa zároveň samostatná aj parciálna 
štruktúra do plnohodnotnej podoby ako napr. inscenovanie dramatického textu (s. 161 
– 172) a koncept tromfovania (tromping) – nachádzajú sa lepšie formy pre pôvodný 
obsah (s. 173 – 180). 

Možno si všimnúť, že problém vernosti sa ani u Elliott nevytratil (napr. je výrazný 
v duševnom koncepte), ale zaradil sa k ďalším pohľadom, vďaka čomu nemá 
rozhodujúci axiologický vplyv. Model adaptácie ako hry v kognitívnovednej 
perspektíve teda tiež nemusí problém vernosti zavrhnúť. V našom koncepte to ani nie 
je možné, pretože sa vernosť bude tematizovať cez kognitívne procesy verifikovania 
reality. Ak má však metafora hry naplniť požiadavku metodologickej aktuálnosti, 
nemôže klásť kognitívne mechanizmy porovnávania realít na úroveň triviálnych kritérií 
pre kvalitu adaptácie. 

2.2. Požiadavka všeobecného modelu adaptácie – problém 
inklúzie 

Kognitívnovedný rozmer výskumu určuje potrebu generalizačných 
metodologických tendencií. Z toho vyplýva, že metafora hry by sa nemala iba zaradiť 
k ďalším existujúcim modelom, ale mala by byť schopná ich včleniť bez toho, aby ich 
obmedzila. Naším cieľom nie je popierať relevantnosť predchádzajúceho výskumu či 
zabraňovať vzniku ďalších modelov, ale riešiť existujúce výzvy v tejto disciplíne. 
V nekognitívnych prístupoch, kde chýba integrujúci rámec neustále sa adaptujúcej 

                                                 
72 Možno ich porovnať s tabuľkou typológií, ktoré k sebe priraďuje Márta Minier ([2013] 2014, 
s. 28). Ani v slovenskom kontexte nereflektujeme túto terminologickú redundantnosť osamotene. 
Ján S. Sabol (2014, s. 29) nadväzuje v prehľade typológie adaptácií na (v českom a slovenskom 
priestore často citovaný) článok poľskej teoretičky Alicje Helmanovej ([1998] 2005), ktorý 
reprezentuje bohatú výskumnú tradíciu poľských kolegov v tejto oblasti. 
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vtelesnenej mysle73, napríklad nie je úplne zrejmé, ako sa centrálne vyrovnať s rozvet-
vujúcim sa výskumným projektom adaptačných štúdií. 

Adaptačné štúdiá sa už dokonca zaujímajú aj o adaptovanie histórie. Nemáme 
na mysli len štylistické oživovanie naratívu dokumentárnych filmov zreteľnými 
fiktívnymi postavami, napríklad v úlohe sprievodcov históriou. To je, samozrejme, tiež 
téma adaptačných štúdií (Metz W. C., 2007), ktorej najzaujímavejšie vetvy smerujú až 
k výskumu metafikčných dokumentárnych postupov74, ako ich predstavuje Barry W. 
Sarchett (1994). Metodologickú výzvu predstavujú skôr nepriznané „fikčné“ aspekty 
niektorých historických prameňov (denníky, kroniky a pod.). Pod vplyvom 
spochybňovania statusu interpretácie histórie v iných disciplínach potom 
aj v adaptačných štúdiách vznikajú koncepty histórie ako adaptácie. Už viaceré 
autorské perspektívy na históriu, ktorá nie je presnou a objektívnou formuláciou reality, 
ale skôr adaptáciou historických prameňov, zhŕňajú Laurence Raw a Defne Ersin Tutan 
v zborníku The adaptation of history: Essays on ways of telling the past (2013). 

Obdobná argumentácia o prepojení reality a fikcie sa uplatnila aj na filmy 
spracované podľa „skutočných“ udalostí75. Tie si už parciálne všímajú aj poprední 
výskumníci adaptačných štúdií. Thomas Leitch tejto téme venuje samostatnú kapitolu 
s názvom Based on true story (2007, s. 280 – 303). Aj na pozadí už klasickej práce 
Waltera J. Onga ([1982] 2012), ktorú bohato aktualizoval John Hartley, o vzťahu 
orálneho a technicky zachyteného slova (či už v písme alebo v inom médiu) sa môže 
rozptyl záujmu adaptačných štúdií nekontrolovateľne rozvetvovať. 

Samostatné adaptačné štúdiá sa zdanlivo opäť rozkladajú v iných disciplínach, 
ako sú mediálne štúdiá, literárna veda a pod. Ak majú mať adaptačné štúdiá priestor 
na rozširovanie poľa ich záujmu, musia sa v nich sprítomniť modely, ktoré takýto 
výskumný rozptyl zdôvodnia a centralizujú adaptačné štúdiá v rámci udržateľného 
kolektívneho výskumného programu. Veríme, že práve sústredenie sa na kognitívne 
aspekty tvorby adaptácií má tento potenciál, keďže už aj „[k]ognitívny obrat v štylistike 
ponúka prostriedky na spojenie mnohých tradičných záujmov, ktoré sa kedysi 
považovali za interdisciplinárny prístup k literárnej analýze“ (Stockwell, [2002] 2005, 
s. 60). 

Ak teda deklarujeme snahu ponúknuť inkluzívny priestor, v ktorom môžu ostatné 
modely prospievať a zároveň vzájomne komunikovať, žiada sa najrelevantnejšie 
koncepty zhrnúť v ucelenom metaforicky rozlíšiteľnom rámci. Všeobecne si možno 

                                                 
73 Univerzálnosť adaptačných procesov v kultúre popisuje Graham Ley v štúdii Homo adaptans 
(2022), ktorej sa venujeme v podkapitole 8.1. 
74  Sebauvedomelé dokumenty vo všeobecnosti presahujú problém metafikcie či metareality. 
Za hranicou adaptačných štúdií je pre nás zaujímavý antropologický príspevok Jaya Rubyho 
(1977) o sebareflexívnosti dokumentárneho filmu. Ruby naznačuje, že sebareflexia dokumentov 
pomáha etnografickým cieľom týchto diel pri prehodnocovaní štandardných súvislostí „my“ 
verzus „oni“. Vychádza z predpokladu, že práve táto motivácia je dôvodom, prečo sa (nie iba) 
prvé americké dokumentárne filmy tak často zameriavali na život pôvodných obyvateľov 
Ameriky. 
75 Pozri aj ppč. 70. 
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všímať, že pozitívny vplyv na adaptačné štúdiá mali skôr koncepty sústrediace sa 
na funkciu než hodnotu diel. Platí to bez ohľadu na to, či vznikali priamo 
v adaptologickom diskurze, alebo sa doň dostali z pridružených disciplín. Zaujímavé je 
napríklad členenie transtextuality, ktorú ako všeobecný pojem zavádza Gérard Genette 
([1982] 1997) a rozvíja ho do piatich možných nadväzností textov (intertextualita, 
paratextualita, architextualita, metatextualita, hypertextualita). 

Tieto pojmy Robert Stam prezentuje vo výklade, ktorý by mohol byť relevantný 
pre teóriu adaptácií, na piatich stranách ([2005] 2008, s. 26 – 31), no Deborah Cartmell 
a Imelda Whelehan (2010, s. 74) ho publikujú už len v piatich takmer jednovetných 
odkazoch. Význam konceptu transtextuality sa v adaptačných štúdiách ďalej šíri 
v čoraz kompaktnejšej podobe, keďže sa tieto vzťahy tematizujú v každom 
adaptologickom texte, pričom my si všímame najmä posun v pojme metatextuality. 

U Genetta je metatextualita relatívne otvorený koncept, a hoci autor uvádza, že sa 
najčastejšie využíva pojmem komentár, dopĺňa, že napriek už existujúcim extenzívnym 
štúdiám konkrétnych metatextov si sám „nie [je] istý, že samotný status 
metatextuálnych vzťahov už bol posudzovaný s dostatočnou pozornosťou, ktorú by si 
zaslúžil“ ([1982] 1997, s. 4). S odstupom niekoľkých dekád sa toho o metatexte 
napísalo nemálo, ale za najzásadnejší aktuálny prínos v tejto oblasti možno považovať 
reflexiu metamodernizmu (Ānanda & Storm, 2021) alebo poznatky v kognitívnej 
štylistike, ktorá problém metatextu výraznejšie reviduje s dôrazom na hypotézu 
vtelesnenej mysle. 

Linda Hutcheon (1980) sa svojho času k výzve nedostatočnej teórie metatextuality 
vyjadrila cez narcistický paradox metatextov. Pravá autenticita metatextu v ňom podľa 
autorky (s. 19) odporuje absolútnym pravdám a vyhýba sa teoretickému spracovaniu. 
Na tomto mieste sa Hutcheon neodvoláva priamo na Wittgensteina ([1953] 1979) 
ani na jeho kontextuálnosť jazykových hier, ba ani na ďalšie podobné koncepty. Sama 
kontextuálne privoláva do svojej definičnej hry Borgesa, ktorý čitateľovi jej práce musí 
stačiť (a zároveň aj stačí) na reflexívnu definíciu tohto typu. Už úplne neprekvapujúci 
potom ostáva fakt, že Hutcheon sa o toto a priori nedostačujúce teoretizovanie sama 
do veľkej miery pokúša aspoň v takto kontextuálne vyznačenom ihrisku. 

V predkladanej monografii zatiaľ musíme Hutcheon v tomto ohľade nasledovať, 
pretože spôsob, akým Genette zámerne teoreticky (ne)spracovanú metatextualitu 
prehnane neohraničuje, sa už, pochopiteľne, menej odráža v priestore adaptácií 
u Roberta Stama ([2005] 2008, s. 28 – 30). Možno pod vplyvom dominantného 
adaptologického diskurzu o revíziách Stam sústreďuje pri tomto pojme takmer 
výhradnú pozornosť na kritické spoločenské komentáre a „neoznačené adaptácie“76. 
Oproti tomu sa úplné zjednodušenie na „komentár k zdrojovému textu a k adaptačnému 
procesu“ (Cartmell & Whelehan, 2010, s. 74) zdá byť primerane voľná definícia na jej 
napĺňanie. Pojem metatextuality sa vzpiera vyčerpávajúcemu výkladu, ale víta 
kontextuálnu hru alebo (takmer) tautologickú definíciu, keďže „sebauvedomenie môže 

                                                 
76  Stam ([2005] 2008, s. 28) hovorí o komerčných praktikách najmä v indickej filmovej 
produkcii, ktorá adaptuje populárne hollywoodske filmy. 
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byť verbalizované iba ako tautológia alebo kontradikcia, od budhistického ‚neti neti‘ 
po biblické ‚Som, ktorý som‘“ (Kawin, 1982, s. 5). 

Keďže týmto javom (najmä metatextualite) sa venujeme v kognitívnovednej 
perspektíve, zjednodušenie pojmov Gérarda Genetta možno konfrontovať 
s naznačeným diskurzom. V nadväznosti na Cartmell a Whelehan (2010, s. 74) zatiaľ 
iba zhŕňame: Intertextualita sa všeobecne vníma cez alúzie a odkazovanie k textom. 
Paratextualita určuje text ako literárne dielo (napr. názov, predhovor). Metatextualitou 
sa štandardne rozumie to, ako Cartmell a Whelehan čítajú Borgesa. Architextualita je 
vlastnosť diela, cez ktorú sa manifestuje štrukturálne spojenie diel. Pri hypertextualite 
sa hypertext viaže na predchádzajúci hypotext. Keďže ide o viacúrovňové členenie, 
je prirodzené, že v jednotlivých umeleckých výrazoch sa tieto roviny budú prestupovať 
a napríklad názov diela bude schopný plniť okrem paratextuálnej aj intertextuálnu 
a metatextuálnu funkciu a podobne. 

Ešte sa žiada upozorniť, že aj slovenský výskum adaptácií si vymedzuje pojmy, 
ktoré sa prirodzene prekrývajú, no nie úplne zhodujú s vyššie popísaným konceptom 
transtextuality. Výrazný vplyv v tejto oblasti má vedecký rukopis Tibora Žilku (2011). 
V napojení na štrukturalistickú tradíciu Žilka vysvetľuje vzťah textu, posttextu77, autor-
ského metatextu, kvázimetatextu či intertextu. Širšie textové súvislosti vzťahov 
literatúry, filmu a divadla sa na Slovensku odrážajú aj v tvorbe Jána S. Sabola (2014). 
Sabol si všíma lyrické, epické a dramatické tendencie troch umení (s. 5) a posuny medzi 
nimi najmä v naznačených genologických rozmeroch. Je teda zjavné, že prístupov 
k adaptácii a k metatextu je doma i v zahraničí dosť na to, aby sa metodologicky 
diferencované adaptačné štúdiá ďalej rozvetvovali. 

Niektoré perspektívy sú variáciou metafory prekladu, iné sa pokúšajú od tohto 
konceptu vzdialiť. Márta Minier v štúdii Definitions, Dyads, Triads and Other Points 
of Connection in Translation and Adaptation Discourse ([2013] 2014), ktorá vychádza 
v súbornom diele zaoberajúcom sa vzťahmi adaptácie a prekladu, postupne zhŕňa sériu 
pojmov, resp. pohľadov na adaptácie. Dovolíme si vďaka dôkladnej bibliografii, ktorú 
už k svojmu zoznamu (s. 15 – 16) autorka pripája, na tomto mieste vynechať podrobný 
a viaczdrojový pôvod termínov 78  a časť jej enumerácie usporiadať aspoň 
do niekoľkých príbuzných kategórií. 

Medzi nasledujúcimi konceptmi sú, samozrejme, prieniky79, no dá sa povedať, 
že umelecké dielo chápané ako objekt 80  možno adaptáciou metaforicky prekladať 

                                                 
77 Možno porovnať aj s prehľadom nadväzovania textov vo vzťahu originálu a prekladu Antona 
Popoviča a kol. (1983). V kontexte iných interpretačne vitálnych konceptov sú tieto heslá vhodne 
usúvzťažnené a komentované v práci Dagmar Inštitorisovej (2010, s. 44). 
78 Na jasné priradenie ponechávame aj pôvodný termín v anglickom jazyku. 
79 Napríklad ako je to pri pojme alúzia, ktorý funguje naraz v latentnom a iba etymologicky 
pozorovateľnom rámci hry (ludere), ale aj prostredníctvom synonymických pojmov, ako narážka 
(fyzický kontakt) či odkaz (rečový kontakt). 
80 Na podrobnejšiu analýzu jednotlivých metafor (hoci by sama osebe mohla byť zaujímavá) nie 
je s ohľadom na sledovaný cieľ podkapitoly dôvod. Vplyv obraznosti na rôzne teoretické 
koncepty totiž už podrobne popisujú (vo filozofii) Lakoff a Johnson (1999) alebo (v matematike) 



   

39 

(jazykovo aj nejazykovo), prenášať, premiestniť (translation, transplantation, 
transposition, repositioning), prevrátiť (inversion), či skladať (pastiche). Ak je takýto 
objekt dynamický alebo ide o živú entitu a vyzdvihuje sa procesualita, možno dávať 
dôraz na premenu a obmenu (transformation, transfiguration, alternation), ale aj 
na omladenie (rejuvenation). V čoraz väčších prienikoch medzi objektom a procesom 
rad adaptácií rastie aj v abstraktnom zmysle (permutation, version), pretože adaptáciou 
možno aj niečo priamo zopakovať (repetition), a kde sa dá aspoň čiastočne opakovať, 
tam možno napodobniť (imitation, duplication,) či opäť vytvoriť (re-creation). 
Čo vôbec nemožno opakovať, to si musíme privlastniť (appropriation), lebo inak to 
budeme musieť znovu objaviť (reinventing). Zopakovať, ale aj privlastniť si možno 
napísané či vyslovené (rewriting, paraphrase) 81  a zvyšok sa dá doplniť (offshoot, 
supplement) alebo prehodnotiť (reappraisal). Adaptácia môže byť tiež zmenou 
perspektívy a predstavy (revision, reimagining), prepojením a odkazovaním 
(intertextuality), ale aj žartom (parody, satire) a mnohým iným. 

Aj keď by sa dali menovať ďalšie koncepty, vo veľkej miere by boli deriváciou82 
tohto zoznamu, ktorý naznačuje charakter adaptácie ako radiálnej kategórie83. Čo nám 
u Minier zo základných adaptačných metafor možno ešte chýba, sú významy 
pridružené k nostalgii, ako dedičstvo, spomienka alebo pocta. V adaptačných 
štúdiách sa najčastejšie spájajú s bohatou shakespearovskou (Semenza, 2016)  
literárno-divadelno-filmovou tradíciou, ale aj s inými kánonickými textami. Dôvod, 
prečo adaptologické pojmy spojené s dedičstvom či poctou nie sú výraznejšie 
rozpracované, aj keď sa s nimi bežne pracuje84, je práve ten, že metafora umeleckého 
prekladu s poctou vždy priamo súvisela. Veď literárne diela najčastejšie rétoricky 
odôvodňujeme ako kvalitné práve počtom prekladov do iných jazykov. Pôvodne sa 
adaptačné štúdiá skutočne zaujímajú iba o diela nesúce nejaké dedičstvo hodné uznania 
a o kritiku, ktorá hodnotí, či sa poklady minulosti podarilo prekladom uchovať. 

Martina Mašlárová vo fundovanej prehľadovej štúdii Na margo adaptačných 
štúdií: Teórie, tendencie, formy (2019) v perspektíve divadelného umenia upriamuje 

                                                 
Lakoff a Nuñez (2000). V prostredí adaptácií sa nám ako relevantný príklad zdá aj metafora 
prekladu, kde UMELECKÉ DIELO JE OBJEKT a VÝZNAM JE OBJEKT. 
81 Tiež v metafore SLOVÁ SÚ OBJEKTY. 
82 Porovnateľný zoznam predkladá tiež Meg Tarquinio (2017, s. 31), v ktorom sú prítomné 
aj niektoré sugestívnejšie koncepty naznačujúce prienik a kooperáciu pôvodného 
a adaptovaného diela, ako vzájomná invaginácia a symbióza. 
83  Týmto súvislostiam sa budeme venovať neskôr pri vstupoch týkajúcich sa kognitívnej 
lingvistiky (pozri podkapitolu 4.6), ale čitateľ môže už teraz porovnať zoznam metafor adaptácií 
s vlastnosťami radiálnych kategórií aj v prislúchajúcej kapitole u Lakoffa ([1987] 1990, s. 91 – 
114). 
84  Napríklad v úvode k predstavám o adaptácii u Julie Sanders ([2005] 2006, s. 3). Možno 
najaktuálnejšie sa k téme nostalgie vyjadruje Colleen Kennedy-Karpat (2020). Pocit dedičstva si 
všíma aj filmová fenomenológia. Jaimie Baron (2012, s. 104) sa pokúša zmeniť vnímanie 
techniky privlastnenia, ktorá podľa neho nie je iba otázkou textu, keďže vie v mysli vyvolať tzv. 
„archívny efekt“. 
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pozornosť (s. 303) na stručnú poznámku Lindy Hutcheon o tom, že pokusy o nahrá-
dzanie mätúcej jednoduchosti pojmu adaptácia súvisia práve s komplexnosťou 
problematiky adaptácií. Už sme spomenuli, ako Hutcheon v neprehľadnej štruktúre 
metatextu siaha radšej po kontextualite. Je známa jej téza, že výrok adaptácia je 
adaptácia môže byť najpresnejším vyjadrením, ale predsa len sa nemožno zbaviť 
požiadavky analytickosti či modelovania vo vedeckom diskurze. Základným cieľom 
vedeckého uvažovania je predikcia, v ktorej sa napĺňa funkcia poznania. Táto predikcia 
sa realizuje simuláciou a simulácia si vyžaduje nejaký model. Snaha zaviesť pojmy, 
ktoré by uchopili rôzne vlastnosti adaptácie, je snahou o predvídanie adaptačných 
procesov a je to snaha úplne legitímna. 

Pluralita zhrnutých obrazných pomenovaní v nás nevyvoláva relativizujúcu 
skepsu. Mašlárová spomína (2019, s. 303) dizertačnú prácu Marie-Pierre  
Lamarque-Rootering z roku 2007 a tá má dokonca vymenúvať až 86 výrazov (36 
podstatných mien, 50 slovies) súvisiacich s adaptáciami. Na rozdiel od zastupiteľných 
taxonómií vernosti, ktoré odrážajú vždy tú istú konceptuálnu štruktúru, sú paralelné 
konceptuálne štruktúry na chápanie adaptácie obohatením adaptačného diskurzu. 
Užitočné sú konkrétnejšie pomenovania, ako paródia, ale aj snahy o objemnejšie 
modely, ako hra, pretože v niektorých situáciách sa vyžaduje krátkodobá predikcia 
(teda špecifický model) a inokedy dlhodobá. 

V širších vektoroch konštruktivizmu podobný metodologický problém 
nedostačujúcich metafor popisujú Peter L. Berger a Thomas Luckmann ([1966] 1991). 
Podľa nich (s. 200) je radikálna zmena modelu poznania (ako príklad používajú 
poznanie psychológie) vždy vynútená zmenou sociálnej štruktúry, ktorá má vplyv 
na psychologickú realitu. Ako sme už popísali, všeobecný model adaptácie ako 
prekladu je adekvátny „v dobe textu“, no v „dobe virtuálnych svetov“ už slovami 
Bergera a Luckmanna „nevie adekvátne vysvetliť existujúce empirické javy“ (s. 200). 
Rovnaký problém má model prekladu aj v priestore pred zreteľnou textovosťou, keď 
sa v starodávnych kultúrach adaptovalo naprieč hudbou, tancom, performanciou a pod. 
Aj tu sa žiada reflexia zážitkovosti adaptácie. 

Model adaptácie ako hry musí okrem aktuálnosti naplniť aj požiadavku vhodnej 
generalizácie. Bude sa musieť vyrovnať s výrazne konkrétnymi a sugestívnymi 
adaptologickými pomenovaniami, ako paródia, transplantácia či doplnok, ale aj 
so všeobecnými, takmer sterilnými výrazmi, ako variácia, repetícia a permutácia, 
pri ktorých neadekvátne prevláda systémovoteoretický pohľad nad kognitívnym. 

2.3. Požiadavka transkultúrneho modelu adaptácie 
Zohľadňovanie transkultúrnosti je tiež prejavom tendencie po generalizácii 

adaptačných modelov, no predsa sa žiada venovať tomuto cieľu samostatnú pozornosť. 
Vyplýva to zo skutočnosti, že (aj naše) predstavy o univerzálnosti používaných metód 
a reprezentatívnosti výskumnej vzorky sa často končia na hranici s inou kultúrou, ktorej 
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prejavy si, prirodzene, nevieme úplne predstaviť bez aktívneho kontaktu s ňou 85 . 
Ide o problém, ktorý sa žiada riešiť najmä kolektívne a nie iba na úrovni individuálneho 
autorského príspevku – prospieva mu skôr zborníkový publikačný priestor alebo živá 
vedecká diskusia –, ale napriek tomu sa naň v predkladanej monografii pokúsime 
parciálne reflektovať. 

Všímať si budeme hlavne os východ – západ, ktorá sa najaktívnejšie odráža aj 
v súčasnom empirickom výskume kognitívnych vied, ale v kognitívno-genologických 
vstupoch 86  budeme podporovať tézu o univerzálnosti niektorých emočne 
podmienených umeleckých štruktúr aj príbehmi pôvodných obyvateľov Ameriky, 
Austrálie či Afriky. Vďaka konceptu hry sa pokúsime aj o revíziu aktuálne 
dominujúcich adaptačných metafor západného kontextu. 

V smere na východ je, ako neskôr objasníme87, hra čoraz vitálnejší koncept, ktorý 
ovplyvnil aj fenomenológiu. Neznamená to však, že napríklad metafora ŽIVOT JE 
HRA (Kövecses, [2002] 2010, s. 85), ktorá sa často využíva napríklad 
v shakespearovskej tradícii, by tradične nebola prítomná aj v západnej kultúre. 
Nemáme inú možnosť, než pripustiť potenciálne kultúrne limity modelu hry. Model 
hry si nemôže nárokovať totálnosť výkladu, ale môže predstavovať hypotézy 
o kognitívnych univerzáliách, ktoré čerpajú z aktuálnych empirických poznatkov 
(obzvlášť neurovedy) a zároveň sú takto ďalej overiteľné. 

Veríme, že postupne sa formujúce kognitívnovedné podložie adaptačných štúdií 
a snahy o rozvinutejšiu hernú metaforu adaptácie, ku ktorým sa pripájame, súvisia 
so zmenou sociálnej štruktúry, ktorú Joost Raessens (2006) nazýva aj ludifikáciou 
kultúry. Tento pojem asociuje proces, v ktorom sa ludifikuje to, čo neobsahuje 
ludickosť, ale ludické elementy sú na rôznej úrovni prítomné v každej kultúre. Niektoré 
jej prvky sú latentné, iné vystupujú do popredia. 

Súčasná (re)ludifikácia do veľkej miery kompenzuje dlhodobé potlačovanie 
herného princípu v podobe dôrazu na serióznosť v západnej kultúre, v ktorej je podľa 
Lakoffa ([1987] 1990, s. 209) vždy prítomná konceptuálna metafora ČAS JE ZDROJ. 
Tá sa redukovala z komplexnosti času, ktorú zachytáva napríklad dualita gréckych 
termínov chronos a kairos (Smith J. E., 1969). Chronos udržuje kvantitatívny rozmer 
času (počet rokov/dní/hodín) a kairos jeho kvalitatívnu stránku (čas na niečo – 
napríklad aj na hru). Dominujúca metafora ČAS JE ZDROJ je teda prevahou 
kvantitatívneho času chronos. V jej rámci možno čas tráviť efektívne (prácou 
a organizovaným oddychom88) alebo ním mrhať (napr. hrou). Aj to je dôvod, prečo sa 

                                                 
85 V našom kultúrnom kontexte je zaujímavý nedávny empirický výskum (Süčová Vernarská, 
2018) porovnania používania metafory u slovenských, anglických a španielskych probandov. 
86 Pozri kapitolu 8. 
87 Pozri podkapitolu 6.4. 
88 „Kvantifikácia práce z hľadiska času spolu s pohľadom na čas, ktorý slúži zmysluplnému účelu, 
navodzuje pojem VOĽNÝ ČAS [LEISURE TIME], ktorý je paralelný s pojmom PRACOVNÝ ČAS 
[LABOR TIME]. V spoločnosti, ako je tá naša, kde sa nečinnosť nepovažuje za zmysluplnú, sa 
vyvinul celý priemysel venovaný voľnočasovým aktivitám. Výsledkom je, že VOĽNÝ ČAS sa tiež 
stáva ZDROJOM – ten sa trávi produktívne, múdro, šetrne, rozpočtovane, premrhá sa, stráca sa 
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koncept hry do výraznejšej pozornosti západnej filozofie znova dostáva aj pod vplyvom 
metafor východných kultúr89 s iným vnímaním času. 

Naznačené kultúrne rozdiely nie sú metodologicky relevantné len pre definovanie 
metaforického podložia teórie adaptácie, ale aj pre konkrétny výskum jednotlivých 
adaptácií. Ten sa posúva od filmových adaptácií západného literárneho kánonu 
do rozmanitého kultúrneho a mediálneho prostredia. Už si pri kontakte napríklad 
s Ďalekým východom nevystačí iba so sprofanovaným členením na lineárny (západný) 
a cyklický (východný) čas. Žiadajú sa konkrétnosti na úrovni jednotlivých aspektov 
percepcie, ktoré možno prepojiť aj (a nie výhradne len) s metaforami času. 

Experimentálnu aktualizáciu takéhoto charakteru ponúka v kľúčovom výskume 
Lera Boroditsky (2001). Jednodimenzionalita primárne anglicky hovoriacich 
probandov, ktorí používali horizontálne orientačné metafory času (čas plynie), sa 
rozpoznávala v porovnaní s viacdimenzionalitou probandov hovoriacich primárne 
mandarínčinou. V mandarínčine má čas systematicky (s. 5) používané horizontálne aj 
vertikálne metafory (čas plynie, ale tiež padá), čo sa odráža aj v spôsobe čínskeho 
písania zhora nadol. V tomto viacdimenzionálnom chápaní času je preto priestor nie 
iba na časovú priamku (hoci sa nevytráca), ale aj na holistickejšie uchopenie kategórie 
času, ktoré je paralelné aj s inými doménami významov. 

Metafora opakovaného času je základom pre koncept repetície pri porovnávaní 
senzomotorickej skúsenosti so spomienkami napriek tomu, že skutočný návrat v čase 
je pre nás fyzikálne neprípustná skúsenosť. Nie je prekvapením, že diela, ktoré 
metafikčne prezentujú metaforu adaptácie ako hry, na to obvykle využívajú motív 
opätovného prežívania či už cez remediáciu digitálnych (ale aj iných) hier90, opako-
vaných divadelných predstavení, či divadelnými technikami91 vôbec. Často predsta-
vujú metaforu reinkarnácie so symbolikou východnej Ázie, pri ktorej je holistickejší 
charakter oproti analytickosti západnej kultúry aj merateľný. 

Richard Nisbett (2003) uvádza niekoľko experimentov na porovnanie 
analytických tendencií probandov z Ameriky s holistickejším vnímaním probandov 
z Ázie. Určujúcim príkladom je experiment, pri ktorom probandi majú priradiť kartičky 
s obrázkami kravy, sliepky a trávy. Výsledkom je štatisticky relevantná tendencia 
(s. 140) analytického priradenia (sliepka a krava v kategórii zviera) pre zástupcov 

                                                 
atď. Čo sa skrýva za metaforami ZDROJA pre prácu a čas, je spôsob, akým naše koncepty 
PRÁCA a ČAS ovplyvňujú náš koncept oddychu, meniac ho na niečo pozoruhodne podobné 
práci“ (Lakoff & Johnson, [1980] 2003, s. 68). 
89 Možno porovnať napríklad vplyvy na Martina Heideggera (pozri ppč. 103). 
90 Žiada sa porovnať aj s kognitívnymi aspektmi ludických filmov, ktoré sa podľa Henriette 
Heidbrink výrazne inšpirujú formálnou logikou digitálnych hier (2014, s. 61). Pozri podkapitolu 
1.3. 
91  Vzťahy divadelných postupov a motívu hry sa aj v adaptačných štúdiách už dlhšie 
rozpoznávajú úplne zreteľne (Perebinossoff, 1977), preto sa na tomto mieste vyhýbame digresii, 
v ktorej by sa naznačené tematické prepojenia opätovne dokazovali. 
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západnej kultúry a holistického priradenia (krava a tráva92 vo vzťahu) u reprezentantov 
východnej kultúry.  

Zaužívané členenia na západný lineárny a východný cyklický čas či západnú 
analytickosť a východnú holistickosť sú teda individuálne zjednodušujúce, ale ako 
široký model sa značne potvrdzujú aj experimentálne. Závery o rozdielnosti 
metaforického podložia kultúr v súčasnej kognitívnej mediálnej teórii výrazne 
relativizujú dominantné kritériá (aj estetické), modely a vôbec základné tézy 
uplatňované pri analýze a posudzovaní mediálnych produktov. 

Daniel Barratt (2014) zhŕňa podobné empirické dôkazy aj s implikáciami pre 
mediálnu teóriu, v ktorých relativizuje intuitívne neoformalistické členenie 
na hollywoodsky a umelecký štýl filmu u Davida Bordwella a Kristin Thompson 
([1979] 2008). Barratt (2014, s. 74) poukazuje na to, že štandardné hollywoodske 
štylistické normy – naratív v kauzálnej logike, postavy zamerané na cieľ, kontinuálny 
strih a pod. – nemôžu byť kultúrne privlastňované Západom, keďže sú na istej úrovni 
kognitívne univerzálne a kultúrne nezávislé. Stále platí, že väčšie významové celky 
prenechávajú výraznejší priestor kultúrnym odlišnostiam, čo výborne zachytáva 
komparácia hollywoodskych a bollywoodskych93 filmov (Schneider, 2009, s. 60 – 61). 
Barratt (2014, s. 74) teda vyvracia Bordwellove tvrdenia o tom, že japonská 
kinematografia od roku 1925 až po 1945 nasleduje hollywoodske filmové normy 
v súvislosti s naratívom a strihom94. 

Pre novšie kognitívnovedné práce tohto typu nie je určujúca jednostranná snaha 
popierať všetky neoformalistické tézy či zaužívané postupy praxe. Výhodou 
kognitívnovedného prístupu je aj empirické potvrdzovanie filmárskej intuície. Ako to 
dokazuje najmä práca Daniela Kahnemana ([2011] 2013), intuícia je obzvlášť zradná 
v nepredvídateľných systémoch (napr. odhadovanie správania sa trhu), ale je veľmi 
nápomocná v predvídateľnom prostredí s veľkou predchádzajúcou skúsenosťou 
a okamžitou spätnou väzbou (napr. u šachových veľmajstrov). Vittorio Gallese 
a Michele Guerra v neurofilmologickej štúdii (2014) spomínajú vyjadrenie slávneho 
Bernarda Bertolucciho (s. 112), ktorý sa vyhýbal technike zoom, pretože jej pohyb 
vnímal ako falošný. Vedci tento predpoklad empiricky overili a ukázalo sa (s. 110), 
že pri zoome sa oproti reálnemu pohybu kamerou (steadicam) naozaj zapájala menšia 
časť motorickej kôry. 

                                                 
92 Aj slová tráva (Králik, 2015, s. 623), tráviť (s. 623), trieť (s. 627) majú spoločný holistický 
indoeurópsky pôvod v koreni terə-. Možno v ňom ešte rekonštruovať priestorovú konceptuálnu 
metaforu pri trení objektov či požívaní potravy, teda terə- ako prejsť, resp. dostať niečo na druhú 
stranu (Harper, Etymology of *tere-,). 
93 Prierez rôznymi aspektmi tejto pre nás „cudzej“ kinematografie čitateľ nájde v špeciálnom 
čísle časopisu Projections s názvom Hindi Cinema (2009), ktorý zostavili Patrick Colm Hogan 
a Lalilta Pandit Hogan. Vyčerpávajúci kognitívno-kultúrny výklad indických filmov ponúka 
Patrick Colm Hogan aj knižne (2008). V literárnovednom prostredí možno nájsť fundovaný 
prienik do indickej kultúry aj na Slovensku, a to v prácach Róberta Gáfrika (2013), ktorý sa 
prirodzene inšpiruje aj Hoganovou kognitívnovednou perspektívou. 
94 Pozri aj ppč. 317. 
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Staršie intuitívne odhady kognitívnych vplyvov filmu treba overovať a mnohé 
Bordwellove tvrdenia naozaj ustoja aj empirickú skúšku. Tie, ktorým sa to nepodarí, 
musia byť revidované95. Až na pozadí univerzálnych podobností vtelesnenej mysle 
možno identifikovať relevantné kultúrne rozdiely, ktoré najmä v súvislosti 
s kompozíciou záberov a mizanscénou možno empiricky popísať. Napríklad odlišnosť 
kompozície záberov západnej a východnej kinematografie sa odrazila v experimente 
(Barratt, 2014, s. 75), v ktorom obyvatelia východnej Ázie kreslili horizont vyššie 
a zahrnuli viac objektov než Američania, a tiež produkovali fotografie, kde bol model 
proporčne menší než pozadie za ním (s. 75), čo je v súlade s celým radom podobných 
experimentov96. Hoci spomíname iba niekoľko oblastí, podobné závery Barratt prenáša 
do kognitívnej mediálnej teórie aj v iných súvislostiach. Spolu tieto informácie 
prinášajú zaujímavý pohľad na divácke preferencie a preferencie tvorcov mediálnych 
produktov. 

Kontrasty kultúr sa čoraz intenzívnejšie v adaptačných štúdiách skúmajú 
prostredníctvom zamerania na transkultúrne adaptácie (Hutcheon, 2006, s. 145) 97. 
V nich sa, ako samostatne demonštruje Freda Chapple (2007) na príklade adaptácií 
Shakespearea v ruskom prostredí, prejavuje aj ich výrazná edukatívna funkcia. 
V transkultúrnych adaptáciách je priestor na postupné zvýraznenie nie iba verbálnych, 

                                                 
95 To isté platí aj pre výskum Galleseho a Guerra (2014), ktorých implikácie sú v neskorších 
výskumoch zmierňované. Steadicam sa stále vníma ako realistickejšie pôsobiaca technika, ale 
vo vzťahu k efektu zrkadlových neurónov sa žiada opatrnosť. Podľa Malcolma Turveyho (2020, 
s. 36) sa nepotvrdzuje silnejší imerzívny efekt s použitím steadicamu, ako by mohli naznačovať 
predchádzajúce analýzy. Turvey, bohužiaľ, tieto zistenia prenáša do explicitného pesimizmu voči 
zlučovaniu neurovedy a filmových štúdií, s čím sa nemôžeme stotožniť. Len vďaka ďalším 
prienikom neurovedy a filmovej vedy je predsa sám Turvey schopný korigovať pôvodné 
predpoklady o zapojení zrkadlového systému – túto výhradu voči Turveyho skepticizmu okrem 
nás uvádzajú aj Joerg Fingerhut a Katrin Heimann (2022, s. 113) alebo Murray Smith (2022, 
s. 22). Radíme sa v tomto smere skôr k tzv. umierneným optimistom, ako túto perspektívu 
nedávno obhájil vo vzťahu filmovej vedy a neurovedy William P. Seeley (2022). 
96  Uvedieme aspoň niektoré relevantné kontrasty, ktoré Barratt syntetizuje z viacerých 
kognitívnych experimentov (najmä fMRI – eye tracking). Obyvatelia východnej Ázie odčleňovali 
vo vizuálnom poli objekty od ich pozadia (Barratt, 2014, s. 67) ťažšie než Američania. 
Američania boli presnejší v absolútnych vizuálno-motorických úlohách (kreslenie rovnako 
dlhých línií) a účastníci z východnej Ázie boli presnejší v relatívnych variáciách týchto úloh 
(kreslenie proporčne adekvátnych línií k prostrediu) (s. 67). Viac verbálnych informácií 
o zacielených (ohniskových) objektoch podali obyvatelia zo Západu a viac súvislostí o vzťahoch 
medzi objektmi navzájom a prostredím si všimli participanti z Východu (s. 68). Rýchlejší 
v registrovaní zmeny objektov boli americkí účastníci a rýchlejšie si všímali kontextuálne zmeny 
pôvodom ázijskí probandi (s. 69). Údaje pomocou technológie sledovania pohybu očí si podľa 
Barratta (s. 69) žiadajú ešte ďalšiu empirickú replikáciu, doposiaľ sa však namerala rýchlejšia 
(v priemere aj o viac než 118 milisekúnd) a dlhšia fixácia na ohniskové objekty u Američanov, 
pričom obyvatelia Ázie sa sústredili viac na vizuálny kontext. 
97 O revitalizácii tejto témy svedčí fakt, že pred dvoma rokmi sa jej v Literature/Film Quarterly 
venovalo samostatné špeciálne číslo, ktoré edične pripravili Wieland Schwanebeckand a Iain 
Robert Smith (2020). 
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ale aj audiovizuálnych rozdielov. K takýmto prácam patrí rozbor adaptácie kórejskej 
filmovej tvorby v americkom a indickom prostredí, ktorý predstavili John Stephens 
a Sung-Ae Lee (2018). Štandardné upozorňovanie na kultúrne rozdiely známe 
z translatologického diskurzu sa tu začína prepájať s čiastočne kognitívnym pohľadom 
na aktiváciu odlišných skriptov v oboch kultúrnych podložiach. Metafora adaptácie ako 
prekladu začína kooperovať s metaforickými možnosťami konceptu hry, ktorý si 
pri metacinematickom mode (s. 77) adaptačné štúdiá bezpríznakovo uvedomujú 
najčastejšie na úrovni žartu. 

Na týchto spojeniach aj vo výskume transkultúrnych adaptácií možno budovať 
pomocou systematickejšej a univerzálnej98 metafory či modelu adaptácie ako (nielen 
edukatívnej) hry. Umožňujú to širšie súvislosti adaptačných štúdií práve vďaka 
možnosti poukazovať na ďalšie rozličné konceptuálne metafory vo výrazných 
kultúrnych (Východ – Západ) i mediálnych (verbálne – audiovizuálne – procedurálne) 
priestoroch. Podobné špecifiká sa žiada opatrne prezentovať v kontraste 
ku kognitívnym univerzáliám, keďže napr. do 300 – 400 ms sa medzi Američanmi 
a Číňanmi v percepcii filmu nevyskytujú kultúrne rozdiely (Chua a iní, 2005, 
s. 12631)99, hoci po tejto hranici boli nie iba prítomné, ale výrazné. 

Metafora prekladu, ktorá je súčasťou aj transkultúrnej adaptácie, teda nemusí 
pôsobiť iba ako prekážka. Môže byť evidentným východiskom pre posun k širšej 
metafore hry, keďže práve „nepreložiteľnosť“ niektorých významov sa neumocňuje iba 
v rozdieloch médií, ale aj v rozdieloch kultúr. Tieto adaptácie si často v metatextových 
súvislostiach kladú iné než prvoplánové prekladateľské ciele. Práve herný princíp je 
pre ne typický v rovine neserióznosti a žartu, ale aj v ďalších jeho (aj prekvapivo 
serióznych) aspektoch.  

Aj keď Márta Minier explicitne neuvádza koncept adaptácie ako hry, v úvode 
predkladanej monografie sme spomínali, že špecifická metafora adaptácie ako hry 
existuje okrem paródie či subverzie (Bubeníček, 2017, s. 85 – 128) napríklad aj v pojme 
bricolage. V ňom sa aktuálne (Hunter, 2018) zdôrazňuje hra v jadre adaptačného 
procesu ako forma rekombinácie a znovuvytvárania. Nie je teda výzvou definovať hru 
ako všeobecnejší model pre adaptáciu, ktorý zahŕňa aj rôzne skôr spomínané 
adaptologické koncepty, ako imitácia, transformácia, repetícia atď. 

                                                 
98  O jej univerzálnosti možno hovoriť z kognitívneho hľadiska, keďže je to predkultúrna 
skúsenosť, no ako sme už v tejto kapitole uviedli, význam hry najmä vo vzťahu k akceptovaniu 
jej serióznych a neserióznych aspektov závisí v konkrétnej kultúre najmä od dominujúcich 
konceptuálnych metafor času. Zároveň práve súčasná opätovná ludifikácia našej kultúry má istú 
spoločenskú hybnosť, ktorá pomáha tieto rozdiely vyrovnávať. 
99  Niektoré informácie sa „evolučne starými“ skratkami (čiže nie kultúrne) percepčne 
vyhodnocujú veľmi rýchlo, a to najmä pri identifikácii nebezpečenstva. V tejto súvislosti Jana 
Kuzmíková reflektuje výskum Vilayanura Subramaniana Ramachandrana, keď uvádza, 
že „[p]rostredníctvom skratky (tzv. dráha 3 do amygdaly a limbického systému) dochádza 
v mozgu k emočnej odpovedi na objekty a predstavy ešte predtým, než im mozog priradí 
podrobnejšie údaje a celú škálu súvislostí“ (Kuzmíková, 2021, s. 58). 
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Ambície takéhoto iba teoretického projektu analógií, v ktorom sa hľadá zoznam 
atribútov spoločných pre hru a adaptáciu (a nie je ich málo), sú však, čo sa ukáže aj 
v nasledujúcej kapitole, bez empirického základu vo vyše polstoročnom závese 
za Finkovou ([1960], 2016) hrou ako symbolom celého sveta. Ako naznačujú tendencie 
kognitívnej mediálnej teórie, rýdzo teoretické pokusy a intuícia už nie sú dostačujúce. 
Toto zlyhanie metodologicky súvisí s nereflektovaním limitujúceho charakteru 
subjektívneho poznávania, pretože k objektivite 100 sa posúvame iba sebareflexívne, 
čo platí aj na fyziologicko-kognitívnej úrovni101. 

Neúspech je zároveň dôvodom na radikálnu zmenu kladených otázok. Adaptáciu 
text tiež možno modelovať aj cez koncept hry (podobne ako cez kategóriu prekladu, 
transformácie...), ale ako naznačujú parciálne kognitívnovedné tendencie vo výskume 
transkultúrnych adaptácií, či je takýto model relevantný aj pre adaptáciu zážitok, 
odpovie iba empiricko-experimentálny prístup. Pred touto úlohou sa v prvom rade 
žiada chvíľu sa zdržať hrou, než budeme môcť opäť výraznejšie zapojiť vo vedeckom 
diskurze menej príznakové pojmy (adaptácia, kognícia, simulácia a metafikcia). 

                                                 
100 Lakoffovu charakteristiku formovania významu do slovenského umenovedného prostredia 
prináša Jana Kuzmíková (2011), keď upozorňuje na to, že klasická literárna veda sa väčšinou 
pohybuje na prvých štyroch úrovniach: „1. chápanie prostredníctvom významu, 2. pravdivosť 
prostredníctvom chápania, 3. vyplývanie prostredníctvom pravdivosti, 4. poznanie 
prostredníctvom pravdivosti a chápania; a napokon 5. objektivita prostredníctvom porozumenia 
tomu, ako rozumieme a chápeme“ (s. 18). 
101 „Podstatná vlastnosť ľudského vedomia je schopnosť stelesneného mozgu vytvoriť si model 
seba samého. Pretože tento model musí byť obsiahnutý v samotnom ľudskom mozgu, je zrejmé, 
že musí byť určite oveľa jednoduchší ako mozog sám“ (Grodal, [1997] 1999, s. 113). 
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3. Hra 

3.1. Metafyzická a fyzická (vtelesnená) hra 
Ludwig Wittgenstein, ako novodobý 102  predchodca „hravej paradigmy“ 

v humanitných vedách, upozorňuje konceptom jazykových hier ([1953] 1979) 
na inherentnú kontextuálnosť komunikácie, keďže každá hra má svoje hranice. Hra je 
vždy redukovanou časťou sveta, jeho symbolickým zastúpením, modelom 
či simuláciou. Je vždy aspoň v nejakom obraznom vzťahu k vnímanému svetu. Nech 
už sú tieto hranice vymedzené explicitne (ohraničenie ihriska) alebo implicitne – a treba 
ich definovať kontextuálne –, ich prekročenie určuje zmenu významu, ktorý sa slovu 
prikladá, a ich znejasnenie je tiež znejasnením významu. 

V dialógu s Platónom či Immanuelom Kantom sa vo filozofii venuje výrazná 
pozornosť hernému princípu najmä v práci Eugena Finka ([1960], 2016). Fink sa 
posúva od detskej hry ku kozmológii. O čosi jasnejšie než u Wittgensteina, pre ktorého 
je hra modelom aspektov sveta, možno u Finka uvažovať už aj nad hrou, ktorá 
zastupuje celú komplexnosť sveta. Uvedená abstrakcia herného princípu v holistickom 
vnímaní sveta sa formuje vo fenomenologickej tradícii inšpirovanej aj taoizmom103. 
Fink o nej premýšľa ako študent Martina Heideggera a blízky spolupracovník Edmunda 
Husserla s väzbami na činorodú francúzsku vetvu fenomenológie zameranú 
na percepciu. Tú vo svojom diele reprezentuje najmä Maurice Merleau-Ponty ([1948] 
2004), ktorý svojou perspektívou vtelesnenej percepcie tiež predznamenáva tézy 
Georga Lakoffa a Marka Johnsona (1999). 

Črtá sa živé metodologické prepojenie medzi konceptom hry, čiže aj 
zážitkovosťou, a kognitívnym obratom v humanitných vedách. Okrem dôležitého 
vzájomného ovplyvňovania psychológie a filozofie najmä v súvislosti s teóriou 
gestaltu a fenomenológiou sa zaujímavé spojenia vytvárali aj v nadväznosti na práce 
v oblasti vývinovej psychológie. Aspektu hry v rôznych kognitívnych 
procesoch (obzvlášť v učení) sa v psychológii venuje nemalá pozornosť. Napriek tomu, 
že mnohé psychologické teórie sa už výrazne revidujú pod vplyvom ďalších 
empirických dôkazov, podstatnosť konceptu hry bola relevantná už v uvažovaní Leva 
Vygotského ([1933] 2016) či Jeana Piageta ([1951] 2013), ktorý pojem hry rozoberá 
v súvislosti so snom104 a detskou imitáciou. 

                                                 
102 Fenomén hry sa v západnej kultúre, pravdaže, tematizuje už v antike (v epikurejskej škole). 
103  Nie vždy explicitne priznané vplyvy východných filozofov na premýšľanie Martina 
Heideggera podrobne dokladuje Reinhard May v Heidegger's Hidden Sources: East-Asian 
Influences on His Work ([1989] 1996) aj ako „rekonštrukcie jeho osobných zážitkov s radom 
japonských kolegov počas troch dekád, korešpondencie, čítaním prekladaných diel a iných 
stykov s japonským umením a kultúrou“ (s. VII). 
104 Súvislosti medzi hrou a snom sa už zaujímavo potvrdzujú v neurovede aj na biochemickej 
úrovni. Pozri podkapitolu 4.7. 
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Piagetovi sa prostredníctvom rôznych podôb hry 105  a jej narastajúcej 
komplexnosti vo vývinových štádiách dieťaťa darí dokázať prepojenosť medzi dovtedy 
rozdelenými kategóriami senzomotorickej asimilácie a mentálnej asimilácie (s. 3). 
Pre súčasnú kognitívnu vedu je táto téza nielen empiricky udržateľná, ale dokonca 
východisková. Piaget vo svojom výskume potvrdzuje (s. 3) interakciu rozličných 
foriem reprezentácie (aj takých, kde absentuje model imitácie). Formálny problém 
semiotiky, ktorá sa dlho nevie vysporiadať s neprítomnosťou referenta, sa tým rozširuje 
aj empiricky. V klasickej semiotike sa tento problém rafinovane rieši až u Umberta Eca 
(1976, s. 58), ktorý redefinuje znak prostredníctvom „teórie lži“. V nej nie je znak len 
to, čo zastupuje niečo iné, ale znakom je všetko, čo možno používať na klamstvo. 
Aj týmto „pseudoprenesením“ znaku z referenčnej reality do mysle človeka tradičná 
semiotika umožní neskoršie prieniky s kognitívnou semiotikou (Buckland, [2000] 
2003), kde v jednotnej simulácii reálneho a nereálneho ontologický spor oboch realít 
stráca na relevantnosti106. 

Piaget sa dobovo progresívne dostáva do priestoru, v ktorom vníma 
prinajmenšom kontinuitu mysle a tela, kognitívnej realizácie pravdy a nepravdy. 
V porovnaní (Piaget, [1951] 2013, s. 191 – 192) s Adlerom, Jungom či Freudom, ktorí 
symbolizmus hry a snov priradzujú aj primitívnym jazykom, ale na pozadí kognitívnej 
cenzúry myšlienok ako formu utajovania (ak nie kondenzáciou, tak aspoň 
vytesňovaním), Piaget chápe celý proces redukcie symboliky (vytesnenie aj 
kondenzáciu) ako súčasť kognitívnej ekonómie. „V skutočnosti sú ‚vytesnenie‘ 
a ‚kondenzácia‘ neoddeliteľné, pretože nie je možné kombinovať požičané prvky 
z viacerých predmetov v jednom obraze bez odstránenia afektívneho stresu“ (s. 192). 

Procesy eliminácie (Žilka, 2006, s. 85) v adaptácii sa okrem štylistickej roviny 
dajú vysvetliť aj na kognitívnej úrovni teóriou konceptuálnej integrácie (Fauconnier & 
Turner, 2002, s. 46). Teória konceptuálnej integrácie popisuje (s. 46) spôsoby tohto 
kombinovania a vytesnenia na základe neurálnej koaktivácie a jej postupného 
upevňovania. V zmysle hebbiánskeho učenia, v ktorom „neuróny, ktoré naraz 
strieľajú, puto zdieľajú“107, sa kondenzácia a vytesnenie dôležité pre symboliku (aj hry) 
neodohrávajú len priamo kvôli redukovaniu afektívneho stresu. Zároveň je 

                                                 
105 Vo vývinovej psychológii (Slade & Wolf, [1994] 1999) sa dnes rozpoznávajú rôznorodé hry: 
exploratívne, vzťahové, konštrukčné, dramaticko/symbolické či drsné (zápasy), ako tieto 
kategórie abstrahujú Jaak Panksepp a Lucy Biven (2012, s. 359). 
106 Z pozície neradikálneho konštruktivizmu môžeme uvažovať o gradiente medzi predstavou 
reálneho a nereálneho, ktorá sa formuje vo vtelesnenej mysli. Aj tie javy, ktoré považujeme 
za nereálne, sa konštruujú na základe integrovania už zažitých percepčných vstupov. V tomto 
zmysle neradikálny konštruktivizmus vyvažuje tendencie prísneho realizmu, ktorý vytvára ostrú 
hranicu medzi „realitami“, a úplným relativizmom, v ktorom nie je prítomný gradient pri vzniku 
(ne)pravdepodobných konštruktov vychádzajúcich z porovnateľných vstupov. V neradikálnom 
konštruktivizme sa prijíma konštruktívny charakter percepcie sveta, ale zároveň na základe 
princípov pravdepodobnosti možno uvažovať o istých rámcoch našich konštruktov, ktoré 
determinuje charakter vtelesnenej mysle a jej opakovaná interakcia s prostredím. 
107 Prekladáme z originálneho výroku Donalda O. Hebba „[n]eurons that fire together, wire 
together“, ktorý v neurovede takmer „zľudovel“ (Elkerdawy a iní, 2022). 
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pochopiteľné, že snaha vytvoriť takú konceptuálnu integráciu, ktorá by v plnej miere 
obsiahla všetky atribúty rozdielnych domén, by určite bola stresujúca. 

Neskôr 108  sa budeme venovať zlúčeniu realít, ktoré svojou odlišnosťou 
znemožňujú plynulé prepojenie, no už u Piageta sa ukazuje, že hravý stav mysle poháňa 
kognitívny proces, ktorý dokáže obsiahnuť ([1951] 2013, s. 209) percepčné asymetrie 
v uvoľnenej podobe. Znižovanie afektívneho stresu je podstatné najmä pri smiechu, 
ktorý môže „fungovať ako únikový gombík vo vzťahu k paradoxom, nejasnostiam, 
rovnako pravdepodobným alternatívam a pod. tým, že rozsekne gordický uzol, čiže 
odmietne mentálnu kalkuláciu“ (Grodal, [1997] 1999, s. 192). 

V predkladanej monografii nebudeme vnímať psychologické súvislosti v úplnej 
izolovanosti. Piaget na sociálne hry odkazuje zriedkavejšie, pretože to nie je „‚sociálny 
život‘ ako celok, na ktorý sa musí psychológia odvolávať, ale séria vzťahov vytvorených 
vo všetkých možných kombináciách medzi jednotlivcami s odlišnými úrovňami 
duševného vývinu a ako dôsledok rôznych typov interakcií (nátlak, kooperácia, 
imitácia, diskusia, a pod.)“ ([1951] 2013, s. 4). Piagetove tvrdenia sú dnes napriek 
prirodzeným revíziám stále relevantné. Veď súčasné empirické výskumy skôr rozširujú 
ním naznačenú kontinuitu vývinu hry, než by ju vyvracali. Miestami nás bude zaujímať 
okrem kognitívnej aj sociálna úroveň hry, vďaka ktorej občas komplementárne 
predstavíme niektoré chýbajúce články medzi bazálnymi kognitívnymi procesmi 
(realizovanými napr. pri imitácii) a komplexnou podobou hry v umení. 

Ak naznačujeme, že na Piageta treba nadviazať aj sociálnom aspektom, nemáme 
tým na mysli, že by autor podceňoval úlohu a vývoj hry v sociálnom rozmere. Piaget 
jednoducho poukazoval na kognitívnu pripravenosť dieťaťa. Musí zvládnuť najprv 
senzomotorickú a mentálnu variáciu činnosti, ktorá súvisí s konkrétnou hrou, než bude 
môcť byť touto hrou v plnej miere socializované. Proces socializácie súčasne pomáha 
tieto prepojenia stimulovať v prostredí, kde sa takýto vývoj očakáva a vytvárajú sa preň 
vhodné podmienky. Pre uvedenú tézu je obzvlášť ilustratívny známy príbeh 
O mládencovi, ktorý nepoznal strach ([1812] 2008) z grimmovských rozprávok. 

Mládenec109 nerozumie rozmanitej symbolike všetkého, čoho by sa mal báť a čo 
sa neskôr manifestuje v podobe čiernych mačiek a psov, polovičných tiel a obrovských 
desivých starcov. Táto neznalosť bráni jeho úplnej socializácii. Je považovaný 
za hlúpeho a zavrhnutý otcom aj komunitou. Hlúposť, ktorá sa u mládenca prejavuje 
v propozičnom poznaní, je však absenciou poznania iného druhu. Mitchell Green 
(2010, s. 352) okrem propozičného poznania rozlišuje aj fenomenálne poznanie (aké je 
to niečo zažiť, cítiť) a tiež poznanie, ako niečo robiť, ktoré Erkki Sevänen (2018, s. 63 
– 64) pomenúva pojmom procedurálne poznanie110. Je zrejmé, že fenomenálne a proce-
durálne poznanie budú mať oproti tomu propozičnému evidentnejší telesný charakter. 
                                                 
108 Pozri kapitolu 6 a podkapitolu 5.5. 
109 V slovenských variáciách najčastejšie Nebojsa. 
110 Procedurálne poznanie možno priblížiť cez techniku, metódu alebo schopnosť vykonávať 
konkrétnu činnosť. V oblasti digitálnych hier sa tzv. procedurálnej rétorike (Bogost, 2007, s. 1 – 
64), ktorá pracuje s procedurálnymi reprezentáciami, venuje veľká pozornosť. Procedurálne 
reprezentácie možno popisovať aj konceptuálnymi metaforami a verbalizovať (Lakoff & 
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V mládencovom kognitívnom vývine došlo k prerušeniu prirodzenej postupnosti 
od fyzického k obraznému. Svoj strach objaví, až keď ho v závere rozprávky manželka 
(po rade od slúžky) vytrhne zo spánku vedrom plným ľadovej vody s trasúcimi sa 
rybičkami. „Sláva, konečne aj ja viem, čo je to mať strach!“ (Grimm & Grimm, [1812] 
2008, s. 115) vyhlási mladík, keď čerpá z inštinktov, čiže z automatizovanej neurálnej 
pamäti predkov (Panksepp & Biven, 2012, s. 136), kde sa spojilo fenomenálne poznanie 
(čo cítime pri nebezpečenstve) s procedurálnym (čo je telo naučené v nebezpečenstve 
urobiť). 

Až teraz môže byť senzomotorický zážitok základom pre mentálnu reprezentáciu 
strachu zo smrti aj ďalšiu socializáciu, ktorá sa v tomto smere rozvíja. Realita je totiž 
aj podľa Petra L. Bergera a Thomasa Luckmanna ([1966] 1991) sociálne definovaná, 
ale tieto „definície sú vždy vtelesnené“ (s. 134) v konkrétnych jedincoch a skupinách. 
Bez predchádzajúceho uceleného vtelesnenia v tomto prípade nebolo možné u jedinca 
realitu definovať rovnako ako v skupine. 

Piagetove tézy sú teda pre nás aj dnes zaujímavé napríklad v úlohe drsnejšej 
detskej hry (rough-and-tumble play)111, prepájajúcej senzomotorické a obrazné, ktorá 
má vplyv na zvládanie agresie a ďalšiu socializáciu jedinca. Neurovedci Sergio M. 
Pellis a Vivian M. Pellis (2007) dokazujú, že zážitky počas hravých súbojov u potkanov 
ovplyvňujú fyzickú organizáciu mozgu, a to obzvlášť v oblastiach súvisiacich so 
sociálnym správaním. Tento výskum sa vo veľkej miere preberá 
v kognitívnej mediálnej teórii na revíziu vplyvov násilia v digitálnych hrách. 

Ukazuje sa, že hoci vystavenie násiliu má na percipienta prinajmenšom 
krátkodobý merateľný účinok112, z dlhodobého hľadiska majú väčší vplyv na ďalšie 
sociálne správanie vytvorené mechanizmy inhibície a sebaovládania (Eitzen, 2014, 
s. 169). V istom zmysle je to obhajoba hravých foriem násilia v digitálnych hrách, ale 
napríklad aj medzi rodičom a dieťaťom či medzi rovesníkmi113, keďže to, čo sa „učí, 

                                                 
Johnson, 1999, s. 57), ale ide v tomto prípade o sekundárne a redukované poznanie, ktoré si 
na plné pochopenie žiada realizáciu. Pre procedurálne učenie je podstatná „forma pamäti, ktorá 
jednoducho využíva skôr precvičovanie než vysvetlenie“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 211). 
K poznatkom o využitiu procedurálnej rétoriky v adaptáciách digitálnych hier nás privádza 
diskusia s Patrikom Valtom (2022). 
111 Alebo divokej hry (Panksepp & Biven, [2012] 2021, s. 36). Drsnosťou sme na tomto mieste 
chceli zdôrazniť jej hraničnú taktilnosť. 
112 Do pozornosti sa tu dáva napríklad experiment (Bushman & Anderson, 2009), v ktorom sa 
zisťuje, že aj keď sú návštevníci násilných aj nenásilných filmov pred premietaním rovnako 
ochotní pomôcť žene, ktorá sa tvári, že jej spadla barla, po premietaní sú diváci násilných filmov 
vo svojej ochote o 26 percent pomalší. Absencia rozdielov v skupinách divákov pred filmom aj 
v štatistických modeloch (s. 277) vylučuje možnosť, že by menej nápomocní ľudia jednoducho 
častejšie navštevovali násilné filmy. 
113  Kontinuita medzi senzomotorickým zážitkom, reprezentáciou a sociálnou hrou, na ktorú 
upozorňuje Piaget, sa stala u niektorých psychológov aj oporou pre revidovanie širších kontextov 
detskej socializácie. Kevin MacDonald (1992) už pred tridsiatimi rokmi na základe dôležitosti 
senzomotorických zážitkov aj pri drsnejších detských hrách prehodnocuje mieru dospelej 
supervízie nad vzájomnou hrou detí. 
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nie je iba zlé správanie, ale sociálne hranice a sebakontrola“ (s. 171). 
Aj vo vyššie spomínanom výskume potkanov sa ukazuje, že jedince, ktorým sa hra 
odopierala, sú v neskorších súbojoch neobvykle ustráchané a nesebavedomé. Ako ešte 
opíšeme aj v ďalších kapitolách monografie, adaptácia ako hra tiež plní dôležitú úlohu 
ako priestor na inhibičné a sebakontrolné mechanizmy. 

Je zaujímavé, že najmä šteklenie, ktoré má najvariabilnejší senzomotorický 
základ, keďže ide o jemnú taktilnosť, vyvoláva obzvlášť u detí okrem reflexívneho 
smiechu aj úprimné potešenie. Tento zážitok si opätovne (aj keď iba krátkodobo) 
žiadajú, hoci s pribúdajúcim vekom túžba po šteklení štandardne upadá. Šteklenie je 
takmer simulované násilie, ktoré sa spúšťa najmä na zraniteľných častiach tela (krk, 
pazucha, rebrá, podkolenie, chodidlo). Práve paralelná informácia o nebezpečenstve 
inak nechránených častí tela spolu s kontextom bezpečnej situácie (jemnosť dotyku) 
mohla evolučne vytvoriť reflex šteklenia. 

Šteklenie cez existujúce korelácie pomáha cítiť bezpečie i určovať jemné hranice 
medzi blízkym fyzickým kontaktom v podobe agresie a kontaktom v podobe 
náklonnosti. To, že je tento zážitok výrazne kontextový, dokazuje skutočnosť, že sami 
seba len tak ľahko nepošteklíme (Provine, 2004, s. 215)114. Pravdepodobnosť, že sa 
nám to podarí, sa zvyšuje len s umelým separovaním senzomotorického zážitku štekliť 
a byť šteklený. Ďalší dôkaz toho, že význam šteklenia súvisí s mocou, bezpečnosťou, 
intimitou, hranicami, sebakontrolou, ale aj vzťahom medzi fiktívnym a skutočným, 
možno nájsť v prostredí erotiky, kde psychologický výskum (Langdridge & Butt, 2005) 
prepája techniky súvisiace s praktikami BDSM so šteklením. 

Sociálne hry, akou je určite komplexnosť erotických hier môže byť skorou 
senzomotorickou depriváciou narušená a platí to aj pri vzťahu medzi hrou a športom. 
Napríklad bojové športy, ktoré pridávaním pravidiel inštitucionalizujú aj násilie, majú 
(pod správnym vedením) funkciu kultivovať disciplínu, teda inhibičné mechanizmy, 
a nie zosilňovať agresiu. V mediálnom prostredí nie je náhodné, že tzv. e-športy sa 
v digitálnych hrách najviac formujú okrem virtuálnych variácií športov (Abanazir, 
2019) paralelne v násilných hrách, ktoré najviac vyžadujú, aby v nich bolo násilné 
správanie inštitucionalizované. 

V súčasnosti je prostredie e-športu aj v násilných digitálnych hrách na 
profesionálnej úrovni výrazne kultivované. Princíp fair-play v ňom zaujal primárnu 
pozíciu rovnako ako v každom inom štandardnom športe. V hierarchii hráčov sa tým aj 
na nižších úrovniach (mnohokrát u adolescentov) konštruujú spoločenské vzory nie iba 
vo fikčnom svete (najlepší bojovník), ale aj v tom reálnom (najlepší hráč), kde je 
rozhodujúci aj etický115 rozmer hry. Potreba kultivovania (nielen) násilia hrou sa teda 
formuje v primitívnejších podobách u zvierat, ale aj veľmi komplexných u človeka. 

                                                 
114 Ešte starší výskum Roberta Provina preberá aj Torben Grodal, keď tvrdí, že „mechanizmus 
šteklenia a smiechu sa vyvinul, aby obchádzal detektory ne-seba [non-self detectors] na povrchu 
tela, ktoré štandardne uvádzajú telo do obrannej pohotovosti“ (2007, s. 100). 
115  Uchopenie športu z hľadiska etiky a filozofie predstavuje Eugen Andreanský v štúdii 
Kantovské motívy vo filozofii športu (2020). 
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Rozptyl medzi senzomotorickým základom hry u Piageta a hrou v sociálnych 
systémoch ako (šport či) umenie preto nemožno prehliadať v adaptologickej práci 
v kognitívnovednom rozmere, kde sa kladie dôraz aj na prienik individuálneho 
a systémového v transmediálnych vzťahoch. 

V prijímaní adaptácií je dominantný problém vernosti aj problémom participácie 
na umení ako sociálnom systéme (Luhman, [1995] 2000). Ani ten najotrasnejší 
„originálny“ brak nemôže byť chápaný ako agresia v rámci tohto systému, no aj 
úprimná snaha o adaptáciu, ktorá predlohu „pošteklí“ na citlivých miestach, vie byť 
masovo a niekedy, bohužiaľ, aj kriticky čítaná ako ohrozenie predlohy alebo ako 
priamy útok na ňu a jej čitateľov. 

Tvorcovia umeleckých diel si tento aspekt hranice medzi ohrozením a hrou často 
uvedomujú. Adaptácie majú rad štylistických prostriedkov súvisiacich nie iba 
s metatextualitou a metafikciou (napr. v podobe paraboly 116 ) a naťahujú alebo 
deformujú kauzálny reťazec. Kognitívne zmätú experienta umeleckého diela vďaka 
skutočnosti, že percepcia kauzality a vyvodzovanie kauzálnych záverov „nie sú iba 
odlišné procesy, ale navyše závisia od odlišných hemisfér rozdeleného mozgu“ 
(Kovács, 2011, s. 62). Bezprostrednú kauzalitu tak vieme spracovať jednoduchšie, ale 
na prijatie dlhých kauzálnych reťazcov alebo iných prejavov kauzality (napr. 
systémovej) musíme vynaložiť netriviálne úsilie (Lakoff, [2004] 2014, s. 36 – 41). 
Zodpovednosť za nevernosť voči zdrojom (aj realite) sa tak môže čiastočne odsúvať. 

Podobná technika napodobňujúca adaptáciu v zmysle palimpsestu, ktorá hravo 
pripomína gradient medzi fikčným a skutočným, sa príkladne uplatnila vo výkladnej 
skrini postmoderných postupov – u Umberta Eca v románe Meno ruže ([1980] 2004). 
Aj keď občas akoby „nešteklia“ autori, ale postavy z denníka napísaného inou postavou 
(a pod.), čím sa pocit bezpečného kontextu reality upevňuje, pridávanie vnorených 
realít (v tomto prípade aj kauzálnej reťaze) má svoje kognitívne obmedzenia. 
Najčastejšie sa ukončuje na štvrtej úrovni (Ryan, 2006, s. 205), po ktorej je delenie 
pozornosti príliš náročnou kognitívnou výzvou a percipient stále môže klásť nechcenej 
informácii („nevernej“ jeho pôvodnej predstave) veľký kognitívny odpor. Kognitívne 
mechanizmy súvisiace s rozpoznaním reality, a teda aj s útokom a obranou, 
sa aktivizujú aj na spoločenskej úrovni a miera infantilných až agresívnych reakcií 
na adaptáciu súvisí aj s neschopnosťou dôležitej mentálnej separácie zástupnej reality 
a vlastného JA. 

                                                 
116 Možno porovnať s analýzou funkcie paraboly v sérii rozprávok Tisíc a jedna noc u Marka 
Turnera ([1996] 1998, s. 3 – 11), kde kognitívny odpor voči nežiaducej informácii prekonáva – 
v konceptuálnej metafore vnorených (embedded) príbehov – „naratívne menšia“ realita. Podobný 
efekt, ktorý zabezpečuje redukcia a vnorenie sveta, bol už spomínaný v súvislosti s hračkou (ppč. 
13), na ktorú sa „menší svet“ upína, no ktorá vďaka motorickej manipulácii vyšším svetom ostáva 
s touto „vyššou realitou“ kauzálne prepojená. Naznačené prepojenie sa v umeleckom diele 
udržiava najčastejšie v jednotnej senzomotorickej aktivite pomocou techniky mise en abyme. 
Obraz v obraze umožňuje porovnávať javy cez spoločné vizuálne charakteristiky, hra v hre aj cez 
rozdielny charakter motorickej interakcie a podobne. 
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Správanie (v širšom zmysle) publika umeleckého diela je potom v hraničných 
situáciách porovnateľné so sociálnou dynamikou známych „fanúšikov“ športových 
klubov aj na úrovni vyhrážok smrťou117. Hoci sa uvedené javy extrémneho odmietania 
adaptácie programovo neskúmajú práve v načrtnutých kognitívnych súvislostiach, 
v adaptačných štúdiách to vôbec nie sú periférne problémy a vzbudzujú záujem 
aj v dominantnej paradigme adaptologického výskumu. Exemplárne sa tejto téme 
venuje Thomas Leitch (2007, s. 47 – 66) v súvislosti s adaptáciou náboženských textov. 
Psychologický výskum, ktorý sa začína v tejto podobe previazania senzomotorického 
zážitku, reprezentácie a sociálneho správania už vo výskume detskej hry u Piageta, 
naznačuje, že základné senzomotorické schémy sú inherentnou súčasťou herného 
princípu, často pozorovateľného v adaptáciách. 

Je ešte pochopiteľné, ak predloha, ktorú percipient vníma ako srdcu blízku, je jeho 
extenziou a jej „pošteklenie“ – či akési flirtovanie, ak by sme chceli umocniť metaforu 
vernosti (fidelity) – nemusí byť pozitívne prijaté. Zneisťuje predsa vzťah medzi 
percipientom a originálom, ktorý ostáva pevný len chápaním kontextu adaptačnej hry. 
Ak sa však táto kritická schéma voči nevernosti adaptácie k predlohe upína na širokú 
škálu umeleckých diel ako univerzálny percepčný mechanizmus, analogicky 
k mládencovi, ktorý nepozná strach, tu môže byť v adaptáciách stratený mládenec, 
ktorý nepozná smiech 118 . Stráca sa rozdiel medzi bezpečím a ohrozením, medzi 
bezprostredným senzomotorickým zážitkom a iba simuláciou tohto zážitku. 

Nejde vždy len o jednu situáciu, ktorá by si žiadala štandardnú korekciu 
interpersonálnych hraníc medzi hráčmi. Niekedy treba obhajovať aj adaptácie ako 
formu umeleckého vyjadrenia119 a jej dôležitý sociálny rozmer hry, vďaka ktorému sa 
v bezpečnom priestore rozrušujú aj doposiaľ nedotknuteľné naratívy, obzvlášť 
v paródii. Za hranicou sociálnej akceptovateľnosti potom nepôsobia iba percipienti, 
ktorí nechápu hravosť adaptácií spolu so správnym vyhodnotením reálneho ohrozenia 
a primeraným regulačným mechanizmom agresie. Mimo žiaducej sociálnej hry sú 
aj tvorcovia, ktorí s výrazným propagandistickým120 zámerom, teda v Mukařovského 
(1966) chápaní úplným prevládnutím praktickej funkcie nad estetickou, revidujú 
a redukujú skutočné umelecké diela na nástroje. 

                                                 
117 Najnovšie výraznú pozornosť médií v tejto súvislosti získal režisér James Gunn, ktorý počas 
adaptácie komiksového diela The Suicide Squad (2021) dostával denne správy, v ktorých sa mu 
fanúšikovia vyhrážali smrťou (Dellatto, 2021), ak ich obľúbené dielo nedosiahne nimi 
požadovanú kvalitu. 
118 Pozri aj podkapitolu 7.5.  
119 Diskusia o kritike adaptácie ako takej sa podľa Lindy Hutcheon (2006, s. 3) najčastejšie odvíja 
od vyjadrenia Virginie Woolfovej, ktorá adaptácie prirovnáva k parazitom a literatúru k obeti. 
Thomas Leitch (2017) podrobnejšie objasňuje, aký vplyv mali názory Woolfovej o neschopnosti 
filmu priamo sprístupniť myseľ postavy (príkladom je u nej Anna Karenina) na dnes už klasické 
adaptologické dielo Georgea Bluestonea Novels into Film ([1957] 1961). 
120  V kontexte adaptačných štúdií možno porovnať analýzu Kubrickovej vízie židovskej 
maskulinity a diela nacistickej propagandy Jud Süss (Harlan, 1940) v štúdii Nathana Abramsa 
(2015). 
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3.2. Interpretácia hry a hravosť interpretácie 
Okrem už uvedených (aj sociálnych) implikácií psychologického výskumu treba 

uviesť, že špeciálny kultúrno-historický, antropologický až sociologický záujem o hru 
je zastúpený v prístupe Johana Huizingu či Rogera Cailloisa. Ich pohľady výhradne 
privileguje hlavne súčasná ludológia121. Huizinga v Homo Ludens: Proeve eener bepaling 
van het spel-element der Cultuur ([1938] 2008) dokazuje, že hra ako koncept je neredu-
kovateľná na inú mentálnu kategóriu ([1938] 1980, s. 3) a obrodzuje hru ako 
predkultúrny fenomén. Svoje tvrdenia dokladuje nielen hrou archaickej spoločnosti, 
ale aj hrou zvierat, ktoré „nečakali na to, kým ich človek naučí hrať sa“ (s. 1). 

Hra u Huizingu teda nie je dôsledkom kultúry, ale jedným z dominantných 
faktorov pri jej formovaní. Chápe ju na pozadí dvoch základných aspektov, a to ako 
„súťaž o niečo a reprezentáciu niečoho“ ([1938] 1980, s. 13). Rozpoznáva tiež hry 
v podobe súťaže o najlepšiu reprezentáciu ale aj reprezentáciu súťaže122, no podrob-
nejšiu typológiu hier nepredstavuje. Caillois, ktorý nadväzuje na tieto úvahy v diele Les 
Jeux et les Hommes: Le masque et le vertige (1958), preto najprínosnejšie rozvíja 
Huizingovo dielo práve kategorizáciou hier. Bez predsudkov pristupuje aj k hernému 
charakteru hazardu, v čom sa prejaví najvýraznejší posun od jeho predchodcu. Caillois 
bol nielen sociológom a estetikom, ale aj biológom. Ešte pozornejšie než Huizinga si 
preto všímal hravé prejavy zvierat, ktorými chcel ilustrovať univerzálnosť rôznych 
aspektov hry. Nechcel predstaviť iba sociológiu hier, ale položiť „základy sociologie, 
k níž by hry byly východiskem“ ([1958] 1998, s. 86). 

Caillois kategorizuje ([1958] 1998, s. 33) hru cez princípy agón123 (súťaž), alea124 
(šanca/náhoda), mimikry (imitovanie a simulácia125), ilinx126 (závrat) a ich vysvetlenie 
kontextualizuje: „[H]raje se fotbal, hrají se kuželky nebo šachy (agón), hraje se ruleta 

                                                 
121 Túto výhradu voči konkurenčnej paradigme výskumu digitálnych hier vznáša kognitívna 
naratologička Marie Laure-Ryan v práci Avatars of Story (2006, s. 184). 
122 Príkladom môže byť literárne dielo Vladimíra Nabokova (Lužinova obrana, [1930] 2015) 
o kompetitívnom šachu v kontraste k Nobelovej cene, ktorú v roku 1965 získal M. A. Šolochov. 
Kontroverzne (Flood, 2016) tak „porazil“ Nerudu, Borgesa i Nabokova. Priestor adaptácií je 
dokonca exemplárna oblasť mediálneho systému, v ktorom samotný akt tvorby nového diela 
môže byť považovaný aj za výzvu na vzájomné hodnotenie kvalít dvoch (či viacerých) 
reprezentácií. 
123  Caillois používa pomenovanie pre súťaž s gréckym pôvodom (ἀγών). Vo francúzskom 
origináli (1958, s. 27) a anglickom preklade ([1958] 2001, s. 12) nachádzame tvar agôn, ale 
v predkladanej monografii ponechávame český prepis. 
124 „Je to latinský název pro hru kostky“ (Caillois, [1958] 1998, s. 37). 
125  Český preklad neponúka hneď aj synonymum pojmu, ako to robí anglický preklad cez 
simulation (Caillois, [1958] 2001, s. 12). Pojem simulácie v práci používame v odlišných 
súvislostiach, ale je udržateľným významom Cailloisovho výkladu spolu s imitáciou. Keďže 
Caillois bol aj biológom a využíval pri tejto kategórii hry najmä analógiu vlastností hmyzu 
([1958] 1998, s. 40), spolu s českým prekladom ďalej akceptujeme mimik[c]ry. 
126 Ilinx „je řecké slovo pro vodní vír, od něhož je v řečtine odvozeno také slovo pro závrať 
(ilingos)“ (Caillois, [1958] 1998, s. 46). Anglický preklad vertigo ([1958] 2001, s. 12) priamo 
nadväzuje na podnadpis originálu Le masque et le vertige (Maska a závrat). 
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nebo kostky (alea), děti si hrají na piráta a herci hrají Nerona nebo Hamleta (mimikry), 
děti se při hře roztáčejí k závrati a padají, aby těmi pohyby vyvolaly v sobě onen zvláštní 
stav ztráty orientace i vědomí jasných hranic (ilinx)“ (s. 33). 

Jednotlivé princípy sa v konkrétnych hrách miešajú a preskupujú (s. 86), 
či interferujú a negujú sa (s. 75). Caillois si ich predstavuje ako kvadranty (s. 33), 
do ktorých možno reálne hry typologicky rozvrhnúť. Hry zároveň podľa neho možno 
umiestniť aj na škálu medzi pojmy paidia a ludus. Paidia127 u Cailloisa reprezentuje 
voľnosť až k chaosu. Ludus zastupuje hru na poriadok až k nepraktickosti, keďže 
približovanie sa k limitu usporiadanosti si „vyžaduje rostoucí úsilí, trpělivost, obratnost 
nebo vynalézavost“ (s. 34). 

Novšie práce v teórii hier sa usilujú rozširovať Cailloisovu kategorizáciu128, ale 
prirodzene sa v tejto oblasti vytvárajú aj samostatné koncepty. V súčasnosti je 
populárna napríklad typológia Thomasa S. Henricksa (2018, s. 147), ktorý člení hry 
na exploratívne, konštrukčné, interpretačné a dialogické a prepája ich s pojmami 
(v tomto poradí) marginalita, privilégium, subordinácia a zapojenie129. Viacero javov, 
ktoré Henricks popisuje, vedia už aspoň parciálne objasniť aj Cailloisove kategórie. 
Napríklad Henricksovo dodatočné členenie hier (s. 158) na zelené (smerujú k poriadku) 
a červené (smerujú k chaosu) nevnímame v inej konceptuálnej štruktúre než 
Cailloisove termíny paidia a ludus. Výnimočné sa z nášho pohľadu zdajú hlavne 
Henricksove konštrukčné hry, ktoré si všíma aj vývinová psychológia130 a ktoré sa 
u Cailloisa osobitne nenachádzajú. 

K funkcii konštrukčných hier sa na pozadí aspektu asimilácie v kategórii mimikry 
vyjadríme v samostatných častiach výkladu131 a na tomto mieste uvádzame len, že 
z hľadiska vtelesnenej simulácie mysle pre nás ontologický rozmer hry nie je až taký 
relevantný problém. Vtelesnená myseľ totiž naraz používa fyzické aj mentálne objekty. 
Kognitívne relevantná konštrukcia je tá, ktorá prebieha vo vtelesnenej mysli a ktorá 
naraz spája fyzický tvar s idealizovanými modelmi. Športové auto nie je len súbor 
súčiastok, ale aj pocitov z jazdy, informácia o spoločenskom statuse, predstava 
rýchlosti, a to všetko sa podieľa na výslednom tvare konštrukčných hier. Tým 
neredukujeme mentálnu činnosť na motorickú operáciu, ale v piagetovskej tradícii 
naznačujeme ich kontinuitu. 

Na princípe zlučovania fyzického a mentálneho sveta je postavená aj umelecká 
hra. Nie je prekvapením, že v umenovedách vôbec, ale primárne v prostredí literárnej 
vedy sa teoretické prebudenie herného princípu v minulom storočí zdalo 

                                                 
127 „Termín paidia jsem zvolil z toho důvodu, že kořen slova obsahuje význam ‚díťě‘ a také veden 
snahou nevyvádět zbytečně čtenáře z míry nějakým termínem vypůjčeným od protinožců, i když 
by takové sanskrtské krídati nebo čínske wan bylo obsahově bohatší i přiléhavjěji vystihovalo 
rozmanitost významových odstínů“ (Caillois, [1958] 1998, s. 49). 
128 Pozri podkapitolu 5.6. 
129 Henricks si intenzívne všíma hlavne známy princíp flow (Csikszentmihalyi, [1990] 1991), 
v ktorom sa psychologicky necháme pohltiť prebiehajúcou činnosťou. 
130 Pozri ppč. 105. 
131 Pozri podkapitoly 5.1 a 5.5. 
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najsamozrejmejšie. Na pomedzí filozofie a literárnej vedy sa v rámci hermeneutickej 
fenomenológie Hans-Georg Gadamer navracia v diele Wahrheit und Methode ([1960] 
1990) ku Kantovej vízii umenia, ktoré okrem toho, že prírodu napodobňuje, má mať 
možnosť byť tiež považované za súčasť prírody (Gadamer, [1960] 2010, s. 61). 
Hravosť, ktorá umenie formuje, je predsa prirodzenou súčasťou kognitívnych 
schopností človeka. 

Výrazné zastúpenie hry sa odráža aj v dekonštrukcii Jacquesa Derridu, ktorý 
prirodzene čerpá z Husserla, Heideggera či Wittgensteina a o hre uvažuje ([1967] 1993, 
s. 224) na pozadí imobility, ktorá je vlastnosťou centralizovanej štruktúry. Jazyk bez 
potreby niekam smerovať nie je u Derridu fenoménom absolútne nehybným. Jeho 
pohyb má rekurzívnu povahu, a keďže smeruje naraz dovnútra i navonok a je 
začiatkom i koncom, realizuje sa cez neustále „repetície, substitúcie, transformácie 
a permutácie“ (s. 224)132. 

Hoci podobné uvažovanie o nevyhnutnom variantnom opakovaní umeleckého 
diela takmer navádza na priame preklopenie Derridovej hry do prostredia adaptačných 
štúdií, bránia tomu dôkazy z kognitívnych vied, predložené v ďalších kapitolách. 
Koncept hermeneutického kruhu 133  i protichodná dekonštruktivistická interpretačná 
rezignácia majú svoje vlastné limity a ich aplikáciu pri chápaní procesu interpretácie 
adaptácie sa žiada preveriť empirickými dôkazmi134. Uvedený rozpor naznačuje aj 
Zofia Mitoseková ([1983] 2010, s. 431), podľa ktorej napriek viacerým zhodám 
v premýšľaní Gadamera a Derridu (napr. v sporoch so štrukturalizmom) hermeneutika 
verí v kumuláciu a nie neuchopiteľnosť zmyslu. 

Derrida akoby k predstavenému konceptu hry vždy pridával neviditeľné len (hra). 
Vďaka tomu je schopný radikálneho relativizovania akýchkoľvek interpretačných 
pokusov. Argumentačná snaha, v ktorej sa z hry stáva zdôvodnenie pre absolútne 
uvoľnenie všetkých interpretačných konvencií, nezodpovedá charakteru herného 
princípu, ktorý v oscilácii posúva, ale súčasne vždy stanovuje nové hranice herného 
sveta. Napokon sa to prejaví aj v slepej uličke dekonštruktivizmu, do ktorej sa touto 
redukciou na iba hru Derrida dostáva. 

Ellen Spolsky (2002, s. 51) v súčasnej kognitívnovednej perspektíve objasňuje, 
že hystéria ohľadom rétorických implikácií dekonštruktivizmu, v ktorých jazyk 
zabraňuje prístupu k pravde, sa neskôr upokojuje systémovoteoretickou perspektívou 
na sebareflexívnosť uzavretého systému. Pôvodný odpor voči uvedenej rétorike je ale 
vhodným korekčným mechanizmom. Dekonštruktivizmus, hoci vychádza z viacerých 

                                                 
132 „[L]es répétitions, les substitutions, les -transformations, les permutations“ (Derrida, 1967, 
s. 410). 
133  Aj tendencie snažiace sa prekonávať spor dekonštruktivizmu a hermeneutiky mohli skôr 
nadväzovať práve na hermeneutiku. Ako si všíma Petr A. Bílek (2003, s. 77), vzniká potreba 
nahrádzania hermeneutického kruhu exaktnejšími modelmi, ktoré by podľa neho zachovali jeho 
centrálnu myšlienku. Pre E. D. Hirscha Jr. – Bílek odkazuje na jeho prácu The aims of 
interpretation z roku 1976 – by to mal byť Piagetov koncept korigovateľných schém, kde sa 
predpoklady a očakávania potvrdzujú alebo prehodnocujú. 
134 Pozri podkapitolu 6.1. 
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akceptovateľných premís, nás neprimeranou redukciou serióznejších vrstiev herného 
princípu chce „oslobodiť“ od snahy hľadať pravdu a „vyžaduje iba, aby [sme] boli 
zaujímaví“ (Fish, 1980, s. 180). Už spomínaný Caillois ilustroval, že herný princíp sa 
nerealizuje iba voľnou hrou (paidia), kde sa prejavuje motív chaosu, ale aj snahou 
o usporiadanosť (ludus). Túžba po poriadku organizuje interpretácie nie iba na základe 
zaujímavosti, ale aj univerzálnych princípov pravdepodobnosti, ktorými Umberto Eco 
([1992] 2002) rozlišuje interpretáciu a nadinterpretáciu. 

Uvedená hystéria je dnes už prekonaná, ale dobovo pochopiteľná. Veď v danom 
čase súvisí s obavami o zachovanie samotnej interpretačnej hry. Ak sa Derrida pokúša 
využiť znalosť pravidiel interpretačnej hry nato, aby ju rozložil, manifestuje sa v ňom 
postava za hranicou hry. Huizinga v takej pozícii rozpoznáva akéhosi kaziča hry135 
(spelbreker) ([1938] 2008, s. 39), ktorý nie je tým istým, čo podvodník, ktorý v tichosti 
obchádza pravidlá, ale uznáva magický kruh hry. Kazič „okráda hru o ilúziu – plodné 
slovo, ktoré doslova znamená ‚v-hre‘ (z inlusio, illudere alebo inludere). Musí byť teda 
vyhnaný, pretože ohrozuje existenciu hernej komunity“ (Huizinga, [1938] 1980, s. 11). 

Huizinga (s. 12) dodáva, že kazič si po vyhnaní nezriedka zakladá vlastnú hernú 
komunitu a vlastnú hru, preto napriek tomu, že Derrida zdanlivo rozloží zmysel v hre, 
jemu samému sa darí konštruovať zmysluplné interpretácie umeleckých diel i textov 
svojich kolegov. V práci Clauda Lévi-Straussa ([1964] 2006) si Derrida všíma, že 
„[h]oci Lévi-Strauss, lepšie než ktokoľvek iný, priniesol na svetlo voľnú hru repetície 
a repetíciu voľnej hry, človek nemôže v jeho práci nevnímať istú etiku prítomnosti, etiku 
nostalgie po pôvode, etiku archaickej a prirodzenej nevinnosti, čistoty prítomnosti 
a sebaprítomnosti v reči“ (Derrida, [1967] 1993, s. 240)136. 

Nostalgiu Lévi-Straussovi nemožno vyčítať, pretože v uvažovaní o hre – 
a v našom prípade aj o adaptácii – je nostalgia všeobecne pochopiteľnou emóciou pri 
asociáciách s personálnym aj obrazným kultúrnym detstvom. V tomto smere sa pre 
adaptačné štúdiá stáva podstatný „hravý“ pojem bricolage 137  ako práca vytvorená 
z materiálu, ktorý je už nablízku, resp. k dispozícii. Okrem Lévi-Straussa ho používa 
napríklad Gérard Genette ([1982] 1997), pre ktorého je podľa Derridu nie iba formou 
na kritiku jazyka, ale aj samotnou kritikou jazyka ([1967] 1993, s. 231). 

Derrida v princípe spochybňuje metajazyk, lebo pre neho neexistuje nič mimo 
textu (Mitoseková, [1983] 2010, s. 394). Preto všetko môže nazvať metajazykom, 
a hoci si Umberto Eco myslí, že všetko je v samokontradiktívnom kóde metajazykom, 
dopĺňa, že „ak niekto tvrdí, že metajazyk vôbec neexistuje, pletie si teóriu kódov 

                                                 
135 Český preklad (Huizinga, [1938] 1971, s. 18) sa opisnou formou vyhýba priamemu prekladu 
Huizingovho termínu spelbreker. V anglickom preklade sa nachádza alternatíva spoil-sport 
([1938] 1980, s. 11). 
136 „Or si Lévi-Strauss, mieux qu’un autre, a fait apparaître le jeu de la répétition et la répétition 
du jeu, on n’en perçoit pas moins chez lui une sorte d’éthique de la présence, de nostalgie de 
l’origine, de l’innocence archaïque et naturelle, d’une pureté de la présence et de la présence 
à soi dans la parole“ (Derrida, 1967, s. 426 – 427). 
137 Na pojem v súvislosti s adaptáciou stavebnice do filmu odkazuje už v úvode reflektovaná 
štúdia Madeleine Hunter (2018). 
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s teóriou znakovej produkcie, pretože empirické subjekty môžu metalingvisticky 
používať kódy práve preto, že priamo pri nich nie je žiaden metajazyk“ (1976, s. 316). 
Metajazyk akoby u Derridu mizol, no – metaforou sa prikláňame k už uvedenej Ecovej 
kritike – paradox Urobora je práve v tom, že aj keď žerie vlastný chvost, nikam 
sa nevytratí. 

Relevantná je tu poznámka Warrena Bucklanda ([2000] 2003, s. 55), ktorý 
v kontexte porovnania tradičnej a kognitívnej semiotiky filmu zdôrazňuje, že dištinkcia 
jazyka a metajazyka je funkčná a nie ontologická, ako sa niekedy chápe. V klasickej 
semiotike Umberto Eco hovorí aj o tzv. vektoroch (napr. ukazovanie prstom), ktoré nie 
sú kombinovateľné s črtami toho istého systému, ale výhradne kooperujú (1976, s. 218) 
s prvkami iných systémov. V Ecovej tabuľke typov znakovej produkcie sa vektory 
nachádzajú (s. 218) na rozhraní medzi ostenziou138 a replikou, čo je práve priestor, 
ktorý adaptačné štúdiá obzvlášť zaujíma. V kognitívnovednej perspektíve sa týmito 
témami zaoberá kognitívna štylistika (v deiktike), ktorá pomáha pochopiť, „ako úzko 
sa výber slov viaže na kontext“ (Stockwell, [2002] 2005, s. 41). 

3.3. Naratívna a ludická výzva 
V novších umenovedných a mediálnych prácach sa hre venuje výrazná pozornosť 

pod vplyvom kognitívnej naratológie, ktorú reprezentujú práce Marie-Laure Ryan. Nad 
hrou a naratívom sa v dielach 139  Narrative as Virtual Reality: Immersion and 
Interactivity in Literature (2001) či Avatars of Story (2006) zamýšľa v najužšom 
možnom vzťahu, a to prostredníctvom ich schopnosti vytvárať fikčné svety. V týchto 
textoch možno registrovať reflexiu aktuálnych poznatkov vedných disciplín, ktoré 
sa zaoberajú charakterom percepcie umeleckého diela ako vtelesnenej simulácie. 

Marie-Laure Ryan musí svoju pozíciu zdôvodňovať v prostredí analýzy 
digitálnych naratívov, najčastejšie digitálnych hier. To znamená, že je umiestňovaná140 
do opozície voči ludológii, ktorá hru a naratív striktne oddeľuje a sústreďuje sa na herné 
(nezriedka už aj na technické) parametre digitálnych hier. „Zatiaľ čo ludologická škola 
považuje vlastnosti hry a naratívu za vzájomne sa vylučujúce, ja tvrdím, že hlavným 
prínosom digitálnych médií pre hry je to, že strategickej hre umožnili kompatibilitu 
s predstavivosťou a imaginatívnou účasťou vo fikčnom svete“ (2006, s. XXIII). 

Nie je prekvapujúce, že ludologická vetva herných štúdií, ktorá sa vedecky 
zaoberá napohľad takou neserióznou kratochvíľou, ako je hra, sa pre definovanie 

                                                 
138 V zmysle emitovania významu (Osolsobě, 2007, s. 16) z takého javu, ktorý zastupuje najmä 
sám seba, resp. kategóriu, ktorej je členom. 
139 V adaptačných štúdiách je známejší skôr zborník Narrative across Media: The Languages 
of Storytelling (Ryan, 2004). 
140 Ona sama opozíciu naratológie a ludológie vníma tak, že tieto „termíny sú trocha zavádzajúce, 
pretože ludologický tábor má podporu aj niektorých vplyvných naratológov, zatiaľ čo takzvaný 
naratologický tábor pozostáva aj zo slameného strašiaka vykonštruovaného ludológmi, 
aby propagovali svoju pozíciu, a hernými dizajnérmi a teoretikmi, ktorí používajú termíny 
‚naratív‘ a ‚príbeh‘ skôr vo voľnejších významoch“ (Ryan, 2006, s. 181). 
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svojich hraníc ako serióznej vedy (navyše s úzkym prepojením na obzvlášť technicky 
zameraný priemysel herného dizajnu) programovo vymedzuje voči predmetu výskumu 
iných disciplín. Ako dokazuje Huizinga ([1938] 1971), hra je skutočne súčasťou 
širokého spektra kultúrnych oblastí, ktoré v porovnaní s perspektívou ludológie vnímali 
hru ako sekundárnu. Nie je však náhoda, že spomedzi vzťahov hry s filozofiou, právom, 
vedou, vojnou atď. umiestňuje Huizinga po úvodnom objasnení hry ako prírodného 
fenoménu rovno prieniky hry a jazyka141. Tu možno objaviť silné prepojenia medzi 
hrou, jazykom a myslením, ktoré, ako ukazuje Mark Turner ([1996] 1998), je tiež 
myslením literárnym. 

Aj keď sa Marie-Laure Ryan nestotožňuje s prísnym ludologickým odčleňovaním 
hry a naratívu, rovnako si všíma, že tendencie osamostatňovania sa sú prítomné aj 
v naratológii, kde „je súčasným trendom odlúčiť naratív od jazyka a literatúry 
a považovať ho namiesto toho za kognitívnu šablónu s transmediálnou 
a transdisciplinárnou aplikovateľnosťou“ (2006, s. 184). Formovanie samostatných 
disciplín ludológie a naratológie motivujú opačné princípy. Ludológia pre svoje 
nezávislé formovanie potrebuje konkretizovať všadeprítomný pojem hra. Oproti tomu 
sa naratológia pokúša o zovšeobecnenie a vyňatie exkluzivity naratívu z historicky 
privilegovaného literárnovedného priestoru. 

Napriek tomu, že ludológia vníma vzťah hry a naratívu v odlišnej perspektíve, než 
o ňom uvažujeme pri koncipovaní predkladanej monografie, v rámci herných štúdií sa 
v tejto paradigme rozvíja pre nás obzvlášť zaujímavý problém zlyhania. Jesper Juul 
téme zlyhania venuje sériu textov publikovaných pod názvom The Art of Failures: 
An Essay on the Pain of Playing Video Games (2013). Za najpodstatnejšiu súčasť jeho 
práce považujeme zamyslenia sa o vlastnej nedostatočnosti (inadequacy), pretože práve 
to je výrazný motivátor adaptácie v biologickom aj v umenovednom ponímaní. 

Juul sa síce nepokúša o kognitívne prepojenia medzi digitálnymi hrami 
a neurálnymi mechanizmami pri zlyhaní, ale jeho úvahy o dôležitosti opravovania chýb 
v hre sa už dokazujú aj v neurovede. U pravidelných hráčov digitálnych hier 
neurovedci (Benady-Chorney a iní, 2018) potvrdili prítomnosť signifikantne hustejšej 
cingulárnej kôry, čo je oblasť úzko prepojená s detekovaním chýb a snahou o ich 
nápravu. Iný výskum zároveň podľa Grodala (2007, s. 94) potvrdil, že z vlastných 
krátkodobých zlyhaní majú hráči videohier pozitívny zážitok pri participácii, 
ale negatívny, ak sú pasívni. Pri sledovaní záznamu vlastnej činnosti totiž nebol aktívny 
mechanizmus na zvládanie situácie (coping). Zlyhanie lepšie zvládame zúčastnení, 
lebo vtedy vnímame potenciál zlepšovať sa. Participácia na pokračujúcom rade 
adaptácií môže mať tento charakter. 

                                                 
141  Podobne aj Piaget hru a jazyk (v lalácii) spája ([1951] 2013, s. 90) hneď po určitých 
protoformách hry, ktoré sú však na rozlíšenie problematické. Na základe kritéria samoúčelnosti 
by v takejto perspektíve bolo podľa Piageta (s. 90) možné ako hru identifikovať už aj motorické 
správanie dieťaťa v prvom mesiaci života. Piaget však nie každému autotelickému správaniu 
pripisuje herný charakter, ale nepochybuje o kontinuite vývoja hry z tohto typu správania. 
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Pocit nedostatočnosti, nevypovedanosti a nevyčerpanosti v umení presnejšie 
zdôvodňuje Roland Barthes v súvislosti so snahou o napísanie dokonalej knihy ([1953] 
1994, s. 24), čo je túžba výrazne problematizovaná v modernizme142. Prirovnaním 
k charakteru šachových hier to možno chápať ako pokus o vyriešenie celej hry jej 
vyčerpaním a nájdením dokonalej hry, vždy víťaznej variácie a algoritmu. Adaptačný 
proces v systéme umenia výrazne kompenzuje nemožnosť realizovať dokonalý význam 
v jednej variácii (hoci aj v románe) vďaka potenciálu variovať, a teda aj doplniť 
predtým vypovedané či protirečiť mu. Podľa Juula je neschopnosť, ktorú počas hrania 
videohier zažívame, paradoxná v tom, že naraz objektívne definuje našu neadekvátnosť 
úspešne zdolať predstavené výzvy a zároveň nám „[h]ry sľubujú spravodlivú šancu 
vykúpiť sa“ (2013, s. 7). 

Práve metafikčné adaptácie často tematizujú vlastný neúspech v snahe priblížiť sa 
originálu či prekročiť ho. V súvislosti so zlyhaním je obzvlášť zaujímavý koncept 
fantómových adaptácií, ktoré v perspektíve adaptačného priemyslu analyzuje Simone 
Murray (2008). Ide o nerealizované adaptačné projekty, ktoré sa niekedy ukončia tesne 
pred produkciou alebo aj počas samotnej produkcie. Napríklad filmové projekty, 
po ktorých ostali nevyužité audiovizuálne materiály, sa potom niekedy recyklujú 
v dokumentoch o výrobe, ktoré tematizujú predchádzajúce zlyhanie. 

Vďaka tematickému umocneniu predlohou sú obzvlášť zaujímavé projekty, ktoré 
sa pokúšajú adaptovať diela o zlyhaní, navyše s príznakom „nesfilmovateľnosti“143. 
Takto produkčne zlyhali adaptácie o Cervantesovom Don Quijotovi, o ktoré sa pokúšal 
Terry Gilliam či Orson Welles. Vyústili do nefinálnych podôb (Welles, 1992) 
a dokumentov o výrobe They'll Love Me When I'm Dead (Neville, 2018) a Lost in La 
Mancha (Fulton & Pepe, 2002). Gilliam ešte stihol svoj metafikčný donkichotský 
projekt reštartovať na The Man Who Killed Don Quixote (2018), ale Welles sa druhého 
pokusu nedožil. 

Existujú aj projekty tematizujúce zlyhanie adaptačného procesu, ktoré sa podarilo 
nie iba dokončiť, ale zachytiť v nich danú emóciu exemplárnym spôsobom. 
Demonštruje to dielo Spikea Jonzeho Adaptation (2002). V tomto filme divák vníma 
narastajúci motív túžby po dokonalosti. Rovnakú snahu majú postavy – bratia scenáristi 
Charlie144 a Donald – metafikčne adaptujúce literárne dielo Susean Orlean ([1998] 
2002) o večnom hľadaní (dokonalej knihy), ktoré spisovateľka a novinárka rozvinula 
na základe svojej reportáže o zlodejovi orchideí, posadnutom nájdením dokonalej 
kvetiny. 

Problém zlyhania a neadekvátnosti je v našej práci dôležitý tiež preto, lebo 
význam týchto výziev je určovaný dobrovoľným charakterom herného aktu. Práve 

                                                 
142 „La modernité commence avec la recherche d'une Littérature impossible“ (Barthes, [1953] 
1972, s. 32) Anglický preklad používa termín „modernism“ ([1953] 1970, s. 38) a slovenský 
preklad „modernita“ ([1953] 1994, s. 24). 
143 Pozri aj podkapitolu 5.3. 
144  Postavy metafikčne reprezentujú reálneho scenáristu filmu Charlieho Kaufmana a jeho 
fiktívneho brata Donalda, čím sa stelesňujú umelecké ambície (Charlie) aj 
nevyhnutný ekonomický rozmer (Donald) filmovej produkcie. 
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voľba hrania konkrétnej hry a čas s ňou strávený definuje jeho zmysluplnosť. Z toho 
vyplýva pocit neschopnosti aj pri tých najtriviálnejších výzvach. V spomínanom diele 
Adaptation je voľba reprezentovaná cez techniku mise en abyme, ktorá v adaptáciách 
dokáže „systematicky stierať nie iba hranicu medzi realitou a fikciou, ale aj rozlíšenie 
procesu tvorby fikcie a vytvorený fikčný objekt“ (Willem, 1996, s. 272). 

Torben Grodal zdôrazňuje ([1997] 1999, s. 133), že aj keď sa techniky ako mise 
en abyme tvária, že sa vyjadrujú k epistemológii, v prvom rade evokujú pocity, a to 
prostredníctvom skratkových vyhodnotení statusu reality. Na každej ďalšej úrovni 
v procese vzniku Jonzeho adaptácie je signifikantná iná výzva a posadnutosť jej 
dosiahnutím. Badať to od záhradníka (zlodeja orchideí), ktorý inšpiroval novinárku 
a spisovateľku, po scenáristov a režisérov filmu. Všetko sú to na istej úrovni skutočné 
osoby aj fiktívne postavy. Účasť vyšších úrovní na výzvach nižších úrovní tematizuje 
nekonečnú možnosť výberu vlastnej hry a paradoxne aj jej zmysluplnosť. 

Obdobná perspektíva je rámcová pre filozofiu existencializmu Jeana-Paula Sartra, 
tiež nadväzujúcu na fenomenológiu v diele L'être et le néant: Essai d'ontologie 
phénoménologique (1943). Absurdita ľudskej existencie (podobne ako absurdita hrania 
hier) môže byť zároveň zdrojom významu, ktorý svojej činnosti ukladajú ľudia voľbou 
na čomsi participovať (život nevynímajúc). Absurdita u Sartra znamená okrem toho, 
že existencia človeka nemá externé odôvodnenie, zároveň aj to, že človek je „súčasne 
slobodný pre seba a absolútne v sebe“ (Sartre J. P., [1943] 1978, s. 628)145. 

Absencia externého validátora ľudskej činnosti je esenciálna aj pre hru. Pre Sartra 
([1943] 1978, s. 32) je samovražda – rovnako ako akékoľvek iné životné rozhodnutie 
– legitímnou (aj keď nie preferovanou) možnosťou riešenia problémov. Podobnú 
alternatívu má aj hráč, ktorý môže hru opustiť, čím buď zlyhanie prijíma, alebo tak 
(úprimne či neúprimne) deklaruje nepodstatnosť výzvy. Ak však v hre, ktorá predkladá 
výzvu, zotrváva, bude sa musieť opätovne vysporiadať aj so zlyhaním, čo je zároveň 
leitmotív filmu Adaptation aj jeho predlohy. Prítomnosť predlohy totiž oproti iným 
formám umeleckého prejavu výrazne zhmotňuje možnosť zlyhania povzbudzovaním 
verifikačného procesu. Hra je potom synekdochickým životom aj v tom zmysle, že 
ponúka ohraničený priestor na bezpečné zlyhanie, čomu pomáha nezávislosť od 
časového rámca, teda vďaka možnosti opakovania pokusov svoju neadekvátnosť 
zmenšovať. 

Na hlbšie pochopenie Kaufmanovho uvažovania možno porovnať aj jeho 
excelentný režisérsky debut Synecdoche, New York (2008). V ňom sa zlyhanie 
tematizuje v postave divadelného režiséra, ktorý dostane prakticky nevyčerpateľný 
finančný grant na tvorbu svojej hry. Vďaka štandardnej ohraničenosti ekonomického 
rozmeru vie autor niekedy prijať dokončené, aj keď nie dokonalé, a teda vyrovnať sa 
so zlyhaním. Neobmedzenosť zdrojov si, naopak, vynucuje absolútnosť vyjadrenia, 

                                                 
145  Tento doplňujúci citát k Sartrovmu termínu absurdnosť nachádzame ako súčasť 
poznámkového aparátu k anglickému prekladu, ktorý nie je prítomný vo francúzskom origináli 
(1943) ani v českom preklade ([1943] 2006). Kontext k nemu možno nájsť prevažne 
v podkapitolách „Bytí v sobě“ (s. 30 – 35) a „Svoboda a odpovědnost“ (s. 629 – 633). 
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čoho nie je schopný. Bez praktických obmedzení nedokáže svoje dielo dokončiť, lebo 
túžba po dokonalosti ho núti k takej realistickej produkcii, ktorej príprava trvá dekády 
a zahŕňa priestory veľkej časti New Yorku. Napokon sa sama stáva realitou. Voči nemu 
vystupuje vo filme kontrastná postava jeho exmanželky, minimalistickej maliarky. 

Adaptačný proces svojím priebežným ohraničovaním ponúka tvorcom inherentné 
bezpečie. Proces, ktorý hráč vykonáva medzi jednotlivými hrami (napr. partiami), má 
preto metahernú podobu, pri ktorej akoby v naratíve samotnej videohry či šachovej 
partie neprežíval iné variácie než tú, ktorá sa práve realizuje. Predtým simulované 
fikčné svety ale majú zásadný vplyv na vývoj aktuálnej hry, resp. príbehu, podobne ako 
pri tvorbe aj percepcii adaptácie, čo sa potom prejavuje v metafikčných postupoch 
v mnohých adaptáciách. 

Naratologický aj ludologický prístup k (video)hrám sú na pochopenie vzťahu hry 
a adaptácie komplementárne. Javy súvisiace s herným princípom, na ktoré 
upriamujeme pozornosť, sú tak súčasťou samotnej adaptácie ako produktu (alternatívne 
naratívy v jednom umeleckom diele), ako aj adaptácie ako procesu (alternatívne 
naratívy rôznych adaptácií). Herný princíp je preto systémovo (repetíciou), ale aj 
kognitívne (pocitom bezpečne ohraničeného ihriska) v adaptáciách exponenciálne146 
aktívnejší než v hravých dielach bez týchto výrazných intertextových aspektov. 

3.4. (Re)percepcia a (re)participácia na hranici s médiom 
Výskum digitálnych hier môže v mnohom inšpirovať adaptačné štúdiá, ale 

záujem o hru sa nelimituje len na túto špecifickú oblasť médií. Teoretické podložie pre 
naše uvažovanie možno nájsť aj v dominantnej paradigme všeobecnej mediálnej teórie. 
Marshal McLuhan (1987) premýšľa nad svojou mediálnou teóriou nadväzujúcou 
na Tomáša Akvinského v rozmeroch hry, keď tvrdí, že „[ú]loha jazyka samotného, 
rovnako ako akéhokoľvek iného média, je preložiť a transformovať bytie 
‚participáciou‘ a percepciou“ (s. 460). Peter F. Morgan (1990, s. 30) radí hru medzi tri 
najzásadnejšie hodnoty v základoch McLuhanovej práce. McLuhanova teória je ďalej 
kompatibilná aj s neskôr vznikajúcou kognitívnou mediálnou teóriou, pretože médiá 
chápe kontinuálne ako rozšírenie ľudských zmyslov ([1964] 1994). Veď čo iné je jeho 
známe členenie studených a teplých médií (s. 22 – 31), ak nie zohľadnenie vplyvu 
percepcie na participáciu s médiom. 

Oblasť súčasného mediálneho výskumu, ktorá vníma hru ako východiskovú 
kategóriu plnú inšpirácií pre chápanie médií, sa nachádza práve v kognitívnej mediálnej 
a filmovej teórii. Vedúcou osobnosťou uvedeného prístupu je Torben Grodal, ktorý sa 
výrazne inšpiruje neurovedou. Grodal si uvedomuje, že ak chce objasniť tvorbu 
a sledovanie filmov, najprv musí uchopiť kognitívny proces vzniku fikcie ([1997] 
1999, s. 25). Tá je, spolu s vnímaním iných bezprostredne prítomných častí sveta, 
súčasťou jednotného fenoménu ľudskej mysle neoddeliteľnej od tela. V neskorších 
prácach (2009, s. 145) túto jednotnosť pomenúva súvislým prúdom percepcie, emócie, 

                                                 
146 V zmysle pridania ďalšej dimenzie. 
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kognície a motorickej akcie – PECMA flow. Jeho model si pomerne rýchlo našiel 
pevné miesto v kognitívnej mediálnej teórii aj v našom uvažovaní o kognitívnych 
aspektoch adaptácií. 

V modeli PECMA má centrálnu pozíciu emočný systém. Grodal uvádza, že je 
uložený prevažne v starších (subkortikálnych) oblastiach mozgu, „obzvlášť v nižších 
centrálnych častiach mozgu, nazývaných limbický systém (alebo starý mozog cicavcov), 
a niektorých priľahlých oblastiach (plazieho) mozgového kmeňa a kortikálnych oblastí 
v prednej časti limbického systému“ (Grodal, 2009, s. 147). V týchto oblastiach sú 
podľa Grodala (s. 195) centrá strachu, sexuálnych potrieb či hry a vo všeobecnosti sa 
tu upínajú emočné označenia pre zážitky. Napriek verbálnej nadväznosti147 Grodalovej 
teórie na neurovedecký výskum Jaaka Pankseppa (1998 [2005]), ktorý sa 
v Grodalových neskorších prácach prejavuje čoraz výraznejšie, v grafickej podobe 
modelu PECMA autor odkazuje „všeobecnejšie“ na limbický systém, aj keď Panksepp 
dáva vo svojom výskume obrovský dôraz na najstaršie systémy vedomia. 

Navzdory novším zisteniam, v dôsledku ktorých Panksepp pri emóciách a vedomí 
zdôrazňuje skôr iné časti, autor priznáva, že „[a]j keď je koncept subkortikálneho 
‚limbického systému‘ už nejaký čas pod paľbou, treba uznať, že to bol obrovský posun 
oproti skorším pohľadom (napr. James-Langeovej teórii), ktoré umiestňovali emócie 
vo vyšších oblastiach mozgu“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 2 – 4). Na rovnakom mieste 
Panksepp uvádza (s. 2) relevantné oblasti v poradí od 1) stredného mozgu, hlavne 
periakveduktálnej sivej hmoty (periaqueductal gray, PAG), 2) hypotalamu 
a mediálneho talamu výrazne spojeného s 3) vyššími regiónmi zvanými limbický 
systém a 4) niektorými mediálnymi frontálnymi kortikálnymi oblasťami a ventrálnym 
predným mozgom. 

Panksepp v zameraní na staršie procesy napríklad zásadne reviduje pohľad 
na amygdalu. Tá sa prejaví „prakticky v každej štúdii mozgu, ktorá súvisí s úzkosťou 
a negatívnymi emóciami (a príležitostne aj s pozitívnymi emóciami)“ (Panksepp & 
Biven, 2012, s. 195). „[P]o LeDouxovej knihe z 1996 roku je pohľad na amygdalu ako 
prameň všetkého strachu, dokonca všetkých emócií, populárnym folklórom, čo je, 
bohužiaľ, neinformovaný pohľad“ (s. 71). Uvedenými zisteniami sa zároveň nepopiera 
dôležitá funkcia amygdaly pri strachu (s. 229), keďže stimulovaním amygdaly stále 
možno vyvolať strach a zapojenie tohto centra zvykne byť najviditeľnejším 
indikátorom emócie strachu. 

Ako svojím výkladom Panksepp dokazuje na viacerých miestach, amygdala 
prostredníctvom učenia (fear-learning) a podmieňovania súvisí so spúšťaním 
a prejavmi strachu, ale už pre jeho samotné prežívanie nie je absolútne nevyhnutná 
(s. 196 – 197), keďže aj pacienti so zničenou amygdalou „stále pociťujú obavy, strachy 
a množstvo iných emócií“ (s. 71). To už ale neplatí (s. 197) pre hypotalamus a (veľmi 
starú) periakveduktálnu sivú hmotu, na ktorú Panksepp sústredí najväčšiu výskumnú 
pozornosť. Tieto oblasti sú pre prežívania strachu esenciálne. 

                                                 
147 Aj spomenutím mozgového kmeňa. 
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Podobne je to aj s fyzickou hrou, ktorá nielenže prebieha aj pri poškodeniach 
vyšších centier, ale niektoré ich obmedzenia dokonca „výrazne zvyšujú chuť hrať sa“ 
(s. 359). Vtelesnená myseľ sa bez vyšších kognitívnych schopností, ktoré si spájame 
obzvlášť s racionalitou, jednoducho javí detinskejšie. To podľa Pankseppa naznačuje, 
že predmetné (hlavne, ale nie výhradne frontálne) centrá „participujú na vývinovom 
procese, ktorý v priebehu dospievania redukuje hru“ (s. 359). 

Panksepp zároveň zdôrazňuje, že tieto poznatky o hlbšom zdroji hry vôbec 
nenaznačujú, že by sa na nej vyššie centrá nepodieľali, „obzvlášť na jej symbolickej 
podobe, ktorá nás vedie k láske k hudobným nástrojom, k hraniu v divadelných 
a filmových predstaveniach a hlavne k vymýšľaniu hier, ktoré vedia do života priniesť 
nekonečný pôžitok a vzrušenie“ (s. 365). Aj tieto symbolické hry, ktoré sa rozvíjajú 
v neokortikálnych oblastiach, majú korene na nižších úrovniach. 

V modeli PECMA sa čiastočne zdôrazňuje limbický systém, no treba brať 
do úvahy, že medzi vedcami nie je absolútna zhoda pri presnom definovaní 
konkrétnych častí tejto štruktúry148 a ani pri uznaní jej primárnej funkcie pri prežívaní 
emócií. Napríklad Panksepp v kontraste k limbickému systému vyzdvihuje úlohu 
periakveduktálnej sivej hmoty 149 , ktorá je podľa neho „epicentrom emocionality“ 
(Panksepp & Biven, 2012, s. 160)150. Pri formovaní modelu PECMA Grodal odkazuje 
na viacerých neurovedcov (Ramachandran, LeDoux, Damasio), ktorí môžu zastávať 
rôzne pozície, ale jeho kognitívno-mediálny model ako celok dnes interpretujeme 
všeobecne na pozadí aktuálneho obratu pozornosti k subkortikálnym oblastiam 
a na čoraz staršie systémy. 

Všímanie si starších systémov je už tendencia v dominantnej výskumnej 
paradigme neurovedy, keďže aj Antonio Damasio podľa Pankseppa „radikálne posunul 
svoj pohľad“ (2012, s. 80) a po dlhšom období rezervovanosti voči akceptovaniu 
primárnej úlohy subkortikálnych oblastí teraz Damasio „akceptuje, že subkortikálne 
štruktúry prispievajú k afektívnym zážitkom rôzneho druhu, ide o pohľad, ktorý má 
v poslednom polstoročí solídnu empirickú podporu“ (s. 80). 

Aktuálnejšia Damasiova pozícia sa prejavila v diele Self Comes to Mind: 
Constructing the Conscious Brain (2010), kde na viacerých miestach (najmä 
v podkapitole The Neurology of Mind) vyzdvihuje Pankseppov prínos. Panksepp podľa 
Damasia úspešne presadzoval tieto myšlienky s veľkou vášňou, pričom si všíma, 
že Pankseppove názory boli pôvodne také nekonvenčné, že neboli ani len nepopulárne. 
Je zrejmé, že naše vlastné prvotné nadšenie Pankseppovým výskumom vyplývalo 
zo spoločného záujmu o kategóriu hry, a nie z rozsiahlej reflexie vývinu neurovedy. 
S jej poznatkami sa totiž spolu s ďalšími kognitívnymi literárnymi či mediálnymi 

                                                 
148 Panksepp k nim radí „amygdalu, bazálne gangliá, cingulárnu kôru, kôru inzuly, hipokampus 
a oblasti septa“ (Panksepp & Biven, [2012] 2021, s. 2), ale veľmi často sa pri popise limbického 
systému stretávame aj s priamym zahrnutím talamu a hypotalamu. 
149 Všímame si tendencie vnímať aj túto oblasť ako kaudálny pól limbického systému (Holstege, 
1991, s. 239) 
150 Damasio vyzdvihuje aj oblasti, ktoré sú v úzkom prepojení s periakveduktálnou sivou hmotou 
(2010). 
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teoretikmi oboznamujeme iba postupne cez prirodzený filter vlastných disciplín. 
Kontinuálne zosúlaďovanie Pankseppovej a Damasiovej perspektívy je preto 
v kognitívnej mediálnej teórii dostatočný signál na rozvoj ďalších funkčných koncepcií 
pri objasňovaní zážitku umeleckej percepcie. 

Grodalov model výrazne ovplyvňuje jeho chápanie hry a motív spätnej väzby. 
Okrem iného je totiž jeho dôležitou súčasťou už spomínaná cingulárna kôra, ktorá 
súvisí s detekovaním chýb. Prejavuje sa to v neustálej slučke, v ktorej vyhodnocujeme 
výsledky konania vo vzťahu k cieľom (aj tým adaptačným). Výrazná emočná reakcia 
pomáha napraviť nežiadúci stav, no dlhodobý pocit neadekvátnosti môže od výzvy 
odradiť. Aktivita cingulárnej kôry je prediktorom depresie (Godlewska a iní, 2018), 
ktorú možno regulovať liečbou serotonínom, tzv. hormónom šťastia. Dlhotrvajúce 
zlyhávanie vo výzve môže byť okrem frustrácie, ktorá volá po radikálnej zmene 
prístupu, aj signálom na (dočasné či trvalé) upustenie od výzvy. Akceptovateľným 
priestorom, v ktorom je zlyhanie automaticky regulované pozitívnymi emóciami, 
je práve hra, kde môžu koexistovať inak nezlučiteľné koncepty (úspechu aj neúspechu 
zároveň). 

Uvedené javy rozširujú výklad o zlyhaní v predchádzajúcej podkapitole, ale majú 
aj ďalšie implikácie. Na úrovni základnej percepcie sa skutočnosť zlučovania zážitkov 
experimentálne preukazuje v častom prejave hry, v smiechu. V štúdii 151  Johna D. 
Pettigrewa s názvom Laughter abolishes binocular rivalry (2005) autor popisuje, ako 
sa jedna z jeho probandiek s maniodepresiou prekvapene strhla počas testov 
skúmajúcich binokularitu. Po jeho náhodnom vtipe pacientke nečakane splynul 
percepčný stimul z oboch očí, čo je pre týchto pacientov veľmi neobvyklé (s. 38). 
V ďalších experimentoch sa ukázalo, že splynutie percepcie „mierne predchádza 
nástupu smiechu, ale dokonalo s ním koreluje“ (s. 41). Ako tvrdí aj Grodal (2007, 
s. 98), smiech dokáže dokonca redefinovať status reality. 

Súvisiace závery dokazujú aj psychologické výskumy odloženia nedôvery 152 
pri naratívnych nekonzistentnostiach. Preukázateľne kognitívne tolerantnejší (Ji & 
Raney, 2016, s. 128) sú participanti hľadajúci potešenie a zábavu než tí, ktorí účelovo 
hľadajú poznatky viazané na realizmus153. Tento výskum prebiehal na výskumnej vzor-
ke probandov sledujúcich dokumentárne filmy. Percipienti v nich môžu oscilovať 
medzi fikčným a nefikčným režimom sledovania podľa uplatneného verifikačného 
mechanizmu. V dokumentárnych filmoch bol (s. 137) prediktorom diváckeho pôžitku 
iba pocit emotívneho zapojenia, nie však kognitívneho (v zmysle vyšších úrovní 

                                                 
151 Reflexiu počiatkov tohto výskum prvý raz registrujeme u Jany Kuzmíkovej (2021, s. 169), 
ktorá ho využíva pri objasnení funkcií karikatúry. 
152 Pozri najmä podkapitoly 4.7, 6.7 a 7.4. 
153 Autori pri tomto vyjadrení vychádzajú z výskumov Alice Hall (2006), ale aj ich nadväzujúci 
experiment tiež dokazuje (Ji & Raney, 2016, s. 137), že s odložením nedôvery pozitívne koreluje 
emočné zapojenie percipienta a negatívne koreluje jeho kognitívne zapojenie. Emočnú 
a kognitívnu zložku mnohí autori separujú a čiastočne synonymizujú kogníciu s racionálnosťou, 
čo treba brať do úvahy pri interpretácii týchto výsledkov. Emocionálnu úroveň vnímame 
v predkladanej monografii aj ako súčasť kognície v širšom význame. 
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kognície). Nateraz sa ponúka iba prepojenie cez modely dokumentárneho filmu ako 
adaptácie154, čo zďaleka nie je dostatočné. Žiadala by sa replikácia experimentov aj na 
prototypových adaptáciách. V adaptácii ako hre, kde prebieha niekoľko verifikačných 
úrovní naraz, tiež môže narastať pôžitok zo sledovania, ak percipientovi splynú fikčné 
svety originálu a predlohy. 

Experimenty tohto typu teda majú pre nás význam už v dvoch rovinách. V prvom 
rade sú podstatné pri tvorbe adaptácie ako hravej činnosti, kde tvorcov tento modus 
motivuje prekonať inherentné riziko neadekvátnosti voči predlohe. V druhom rade 
v samotnej percepcii adaptácie, keď môžu ľahšie splývať zložky originálu a metatextu 
(exemplárne v paródii), čomu sa budeme venovať pri objasnení procesu simulácie 
adaptácií155. Vtedy bude záležať na tom, aby sme rozlíšili rôzne úrovne kognitívnych 
procesov a vedomia. 

Niet pochýb o tom, že Grodalov model je prospešným metodologickým nástrojom 
kognitívneho mediálneho výskumu. Pomáha predpovedať, ako vtelesnená myseľ 
prežíva umelecké dielo. Ak napríklad nezíska relevantnú informáciu na vyššej úrovni 
(napr. racionálne chápanie kauzálnych vzťahov), vracia sa o úroveň nižšie k skôr 
asociatívnym formám či úplne do jadra len k priradeniu základnej emočnej informácie 
(bojím sa toho, zaujalo ma to, nahnevalo ma to a pod.), ktorú často nevieme ani vedome 
zdôvodniť156. 

Určenie centrálnej zložky modelu PECMA je zdanlivo marginálna záležitosť, 
ale treba si uvedomiť, že bude ovplyvňovať, aký typ vedomia bude v tomto modeli 
preferovaný. Čím základnejšia úroveň je v ňom ešte empiricky udržateľná – a o to sa 
treba vo vede usilovať –, tým ľahšie sa pomocou inklúzie pracuje aj s vyššími úrovňami 
vtelesnenej mysle, a teda aj prežívaním umeleckého diela. Keďže Pankseppov prístup 
v posledných rokoch získava v kognitívnej mediálnej teórii čoraz väčšiu157 pozornosť 
a Grodal v novších kognitívno-mediálnych prácach (2017) pracuje takmer výhradne 
s Pankseppovým chápaním emócií, budeme aj staršie verzie modelu PECMA 
interpretovať v súlade s Pankseppovým výskumom. 

Ira Konigsberg (2007, s. 15) tvrdí, že vedomé JA sa asociuje s mediálnou 
prefrontálnou kôrou (evolučne novšie oblasti), vďaka ktorej si uvedomuje subjektívne 
stavy, ale „tento seba-pocit, zdá sa, mizne, keď sa uvedená oblasť mozgu vypína, ak sme 
naplno pohltení nejakou aktivitou“ (s. 15). Podľa Konigsberg je práve prežívanie 
umeleckého diela takouto činnosťou, preto nám uvedený koncept vedomého JA 
v predkladanej práci nemôže stačiť. Tradične chápaný limbický systém má nemalú 

                                                 
154 Pozri podkapitolu 2.1. 
155 K simulácii pozri kapitolu 6 a špeciálne k paródii podkapitolu 7.5. 
156 Je zrejmé, že čím máme menšiu databázu relevantných skúseností pre príjem konkrétneho 
diela (čo sa podobá percepcii dieťaťa), tým skôr prechádzame na základnejšie úrovne modelu. 
157 Stručný prehľad prienikov tradičnej kognitívnej filmovej teórie s Pankseppovým výskumom 
ponúka pred svojou analýzou Karin Luisa Badt (2015), ale Pankseppove práce zaujímajú 
východiskovú pozíciu aj u Timothyho Justusa (2019) či najnovšie u Bartosza Stopela (2021). 
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úlohu vo vnímaní emócií a často sa spája s JA (self), ale základné emočné vnímanie 
a základné JA (core-SELF158) je evolučne ešte staršie. 

Treba zdôrazniť, ako to robí Grodal (2009, s. 188) v nadväznosti na Jaaka 
Pankseppa, že JA159 je omnoho užšie spojené so systémom telo-emócia-akcia než iba 
so samotnou percepciou. Po činnosti receptorov v očiach putuje podľa Grodala (s. 147) 
informácia v PECMA prúde do viacerých ďalších oblasti, a to do 1) vizuálnej kôry 
na základnú analýzu obrazu (v komunikácii s emočným systémom), do 2) asociatívnej 
kôry na priraďovanie k spomienkam (v komunikácii s emočným systémom), do 3) 
prefrontálnej kôry na vyhodnocovanie statusu reality (v komunikácii s emočným 
systémom) a do 4) motorickej kôry a somatosenzorickej kôry pre pohyb a jeho 
identifikáciu. 

Ak napríklad divák nevie presne vyhodnotiť status reality, čo sa deje často 
v metafikcii, model PECMA naznačuje, že sa myseľ automaticky pravidelne navracia 
na nižšiu úroveň po viac informácií priradzovaných k spomienkam. Takto možno 
vysvetliť aj jedno z prepojení metafikcie a adaptácie, keďže metafikčné prostriedky 
aktívnejšie spúšťajú aj spomienky na adaptované dielo. 

Neustála nadväznosť iných centier na emočný systém v modeli PECMA 
naznačuje, že práve cez spätnú väzbu, ktorá vnemom priraďuje pocity, sa formuje aj 
naše JA a za základ absolútne jadrového JA (core-SELF) sa novšie považuje (Panksepp 
& Biven, 2012, s. 396) už spomínaná periakveduktálna sivá hmota. Panksepp ponúka 
pre svoje vyjadrenie aj tri podstatné argumenty. Toto centrum vyžaduje najmenej 
energie na udržanie silných emócií. Je oblasťou, pri ktorej narúšajú vedomie najmenšie 
poškodenia. Má najmasívnejšiu konvergenciu zo všetkých mozgových systémov, 
čo jednoducho znamená, že úplne všetko smeruje práve do tohto centra. 

Na základe aktuálnych poznatkov neurovedy navrhujeme hovoriť pri modeli 
PECMA len všeobecne o emočnom systéme s odkazom na konkrétnu Pankseppovu 
hierarchiu procesov. Takto ostane kognitívno-mediálny model PECMA relatívne 
stabilný aj pri ďalších prípadných aktualizáciách v úlohe konkrétnych oblastí mozgu 
či v diskusii o vzťahu periakveduktálnej sivej hmoty s limbickým systémom, alebo 
pri objavení ešte základnejších procesov. 

Vyhodnocovanie stavu vtelesnenej mysle, ako budeme objasňovať neskôr160, má, 
pravdaže, výrazne zjednodušené podoby, pričom jeho bázu formuje primitívne 
vyhodnotenie „životného stavu“ organizmu. Ten je v najjednoduchšom vyjadrení 
vyhovujúci či nevyhovujúci. Neurovedci (aj Panksepp či Damasio) zvyknú hovoriť 

                                                 
158  V práci používame pre termín SELF pomenovanie JA. Nedávny slovenský preklad 
Pankseppovho diela hovorí o jadrovej reprezentácii „SAMÉHO SEBA“ (Panksepp & Biven, 
[2012] 2021, s. 33). V angličtine je SELF aj akronymom pre „Simple Ego-type Life Form“ 
(Panksepp & Biven, 2012, s. 390). 
159 S tým súvisí aj vyvolávanie emócií a formovanie identity v naratíve. V našom kultúrnom 
kontexte sa tomuto problému venovala napríklad Zuzana Fonioková v štúdii Narativní 
konstrukce identity (2014). 
160 Pozri podkapitolu 4.1. 
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o akomsi protovedomí (protoself161). Organizmy sa na viacerých úrovniach na základe 
pozitívneho alebo negatívneho stavu svojmu okoliu buď otvárajú, alebo sa pred ním 
uzatvárajú (Damasio, 1999, s. 78). Platí to od bunkových membrán (Glasgow, 2018, 
s. 17) až po neverbálnu komunikáciu162. Na vyššej úrovni sa neskôr u behavioristov 
zaužívali zdanlivo objektívne pojmy odmeny a trestu, ale niektorí autori (Panksepp & 
Biven, 2012, s. 58) preferujú staršie termíny uspokojenia a diskomfortu Edwarda Lee 
Thorndikea (1911). Tie totiž zachovávajú význam motivácie, ale organizmu 
neodoberajú prípadnú pocitovú úroveň. 

Druhý a tretí bod modelu PECMA sú pre chápanie adaptácie prioritné, pretože 
definujú verifikačné mechanizmy porovnávajúce aktuálny zážitok so spomienkami 
a zároveň vyhodnotenie skutočnosti zažívaného ako (aj) pri hre163. Grodal je v zrelších 
prácach schopný vo veľkej miere abstrahovať Pankseppov empirický prístup najmä 
vďaka tomu, že sa už v predchádzajúcich verziách svojho kognitívneho filmového 
výskumu ([1997] 1999) tesne pred vydaním zásadnej Pankseppovej publikácie (1998 
[2005]), fenomenologicky zaujíma o hru. 

Grodalove kognitívno-mediálne práce sú pre nás veľmi podstatné napriek 
prirodzeným menším aktualizáciám. V začiatku formovania Grodalovej teórie ešte 
nemožno predvídať ani výskum, ktorý sa objavil o šesť rokov neskôr (Panksepp & 
Burgdorf, 2003), a teda aj keď Grodal (dnes už neaktuálne164) najprv vníma ([1997] 
1999, s. 186) smiech ako výhradne ľudský fenomén odlišujúci nás od zvierat, je predsa 
presný v definovaní univerzálnej centrálnej pozície kognitívneho mechanizmu hry pri 
vyhodnocovaní fikcie. 

Grodal si okrem hry ako priestoru na hodnotenie skutočnosti všíma ([1997] 1999, 
s. 123) tri možné mody telesnej činnosti, a to automatickú, telickú (zameranú na cieľ) 
a paratelickú (zameranú na proces). Fakt, že ide o odlišné procesy aj z neurologického 
hľadiska, Grodal dokladuje (s. 61) poškodeniami mozgu, pri ktorých sú pacienti 
schopní spievať (paratelická aktivita), no nedokážu vykonávať telické činnosti. „Nízke 
nabudenie bude označované telicky ako relaxácia alebo potešenie, ale paratelicky ako 
nuda alebo nechuť. Vysoké nabudenie bude označované paratelicky ako vzrušenie 
alebo potešenie, zatiaľ čo telicky bude označované ako strach“ ([1997] 1999, s. 102). 

Aj keď Grodal niekedy upína ([1997] 1999, s. 102) telické a paratelické procesy 
k funkciám 165  sympatického nervového systému (nerv života) a parasympatického 
nervového systému (nerv pokoja), treba myslieť na to, že bohatosť komplexného 

                                                 
161 Porovnaj s Pankseppovým výkladom (Panksepp & Biven, 2012, s. 69), kde sa naraz tlmočí 
aj Damasiova perspektíva, alebo samostatne Damasiovu prácu (2010), v ktorej autor rozlišuje 
protoself, core self a autobiographical self. 
162 Častým ilustratívnym príkladom je v tejto súvislosti emócia odporu (Kavaliers a iní, 2019), 
lebo zabraňovanie vstupu patogénov do tela sa tiež prejavuje a zároveň obrazne osamostatňuje 
ako zvraštenie pier a nosa v neverbálnom vyjadrení znechutenia. Pozri aj podkapitolu 6.4. 
163 „Pravdepodobné evolučné korene pre mechanizmus vyhodnocovania reality sú v akte hry“ 
(Grodal, 2009, s. 154). 
164 Pozri podkapitolu 4.4. 
165 Pozri aj Grodal (2009, s. 71). 
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ľudského zážitku nemožno úplne redukovať. Existujú aj zážitky, ktoré narúšajú 
štandardnú koreláciu telickosti a sympatického nervového systému (a paratelickosti 
s parasympatickým nervovým systémom)166. Napriek tomu, že sa hra populárne najčas-
tejšie spája s paratelickosťou, pretože v nej je najviditeľnejšia, ako budeme ilustrovať 
neskôr167, má aj telické variácie a jej súčasťou sú tiež automatické procesy. 

Na výskum Torbena Grodala sa budeme ešte odvolávať, no vo vzťahu 
k adaptáciám sa nám žiada uviesť ešte jednu dôležitú funkciu hry, ktorú si Grodal 
všíma. Je ňou opakovanie. „Centrálnym elementom hravých aktivít, ktoré nazývame 
hry, je ich repetitívnosť, pretože opakované (reverzibilné) akcie sú pociťované ako 
menej seriózne, menej skutočné než tie, ktorých tragický príbeh reprezentuje nezvratný 
proces“ (2009, s. 173). 

Pri motíve opakovania sa vraciame k Jesperovi Juulovi a jeho vykúpeniu v hre, 
ale aj k základným kultúrnym vplyvom na fenomenológiu s pôsobením východných 
náboženstiev. Uvádzame ich najmä ako impulzy prenikajúce do filozofie Martina 
Heideggera168. Vo východnej filozofii, ktorá je podobne ako tá naša spätá aj s nábo-
ženskými predstavami (niekedy afirmatívne, inokedy odmietavo), je hra prirodzeným 
modelom sveta. Súvisí to s inherentnou metaforickosťou životnej cesty169, ktorá sa na 
rozdiel od západnej predstavy života opakuje. Aj z tohto dôvodu sa adaptácia ako hra 
často prejaví v spolupráci s metaforou adaptácie ako reinkarnácie predchádzajúceho 
diela. 

Motívom hry a reinkarnácie v adaptáciách sa venujeme aj v rámci konceptu  
meta-revízie (Getlík & Andričíková, 2021). Na tomto mieste nie je dôvod na rozsiahly 
analyticko-interpretačný exkurz, ale žiada sa uviesť, že chápanie adaptácie ako hry 
nepomáha vysvetliť iba vznik revízií konkrétnych diel, ale aj požiadavky revidovania 
celých sérií adaptácií. V spomínanej štúdii, ktorej predchádzal výskum niekoľkých 
desiatok faustovských adaptácií, dokazujeme (s. 24) v novej paradigme týchto príbehov 
potrebu prekonať exkluzívnosť židovsko-kresťanskej tradície bez toho, aby sa popierali 
alebo znižovali jej hodnoty. Podrobná analýza preukázala aj to, že všadeprítomná hra 
cez výrazný stupeň sebareflexívnosti na vyšších úrovniach komplexnosti vyústi 
do špecifického typu adaptácie (meta-revízie) iba veľmi zriedkavo. To vysvetľuje, 
prečo sa aj univerzálnejší charakter adaptácie ako hry napohľad javí ako periférna 
súčasť produkcie a jej rozhodujúci vplyv ostáva bežne prekrývaný „doslovnejšími“ 
formami adaptácie. 

                                                 
166 Príkladom sú rýchle raňajky „za pochodu“, pri ktorých sa štandardne pokojový proces prelína 
so stresom a čiastočne sa redukuje na cieľ. 
167 Pozri podkapitolu 3.5 a kapitolu 4 (najmä podkapitoly 4.2 a 4.5.) 
168 Pozri ppč. 103. 
169  Podrobnú analýzu kognitívnej metafory ŽIVOT JE CESTA predstavujú George Lakoff 
a Mark Turner (1989, s. 3 – 4). 
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3.5. Neuroveda o hľadaní a hre 
V predchádzajúcej podkapitole sme už načrtli prístup kognitívnej mediálnej 

teórie, ktorá si obzvlášť v prácach Torbena Grodala všíma ludické elementy 
mediálnych produktov. Preberanie poznatkov neurovedy je už takmer nevyhnutnou 
zložkou kognitívneho mediálneho výskumu. Nadchádzajúci výklad, ktorý tiež 
výraznejšie presahuje do oblasti neurovedy, by sa po istých úpravách mohol funkčne 
zapojiť aj do ďalšej kapitoly. Tá si všíma postupnú emergenciu rôznorodých aspektov 
kognície. V neurovedeckých súvislostiach budeme ale pokračovať už v tejto fáze, aby 
sme sa ponorili do zďaleka najbazálnejšieho empirického výskumu kategórie hry. 
Reprezentujú ho práce už spomínaného Jaaka Pankseppa, ktorý hre venoval netriviálnu 
pozornosť modelovaním ľudských emócií cez neurálnu aktivitu zvierat, obzvlášť 
hrajúcich sa potkanov. 

Ako neskôr ukážeme, na základnej úrovni emócií, ktorým sa Panksepp venuje, 
vie jeho zvierací model úspešne predpovedať aj viaceré prejavy ľudského prežívania 
a správania (obzvlášť smiech). Je to pre nás východisková pozícia aj pri modelovaní 
adaptácie (tvorenia aj prijímania) hrou. Pankseppove výskumy o hre majú rozsiahly 
aplikačný rozmer najmä pri liečbe depresie, pretože práve hravý stav mysle vie výrazne 
pomôcť pacientom s touto diagnózou. Pankseppova práca už umožnila hľadanie 
konkrétnych molekúl, ktoré povzbudzujú expresiu génov po hravých aktivitách 
(Burgdorf a iní, 2010), čiže tzv. luderónov, ako ich Panksepp voľne pomenoval v jednej 
zo svojich prednášok (2012). 

Model adaptácie ako hry by mal poskytnúť možnosť predikcie charakteru zážitku 
experientov adaptácií a kontaktu tvorcov a percipientov s adaptáciami. Presnosť celého 
modelu závisí od jeho presnosti v jednotlivých zložkách. Na naplnenie požiadavky 
empirickej zodpovednosti kognitívne zameraného výskumu budeme preto v práci 
rekontextualizovať viaceré (najmä voľnejšie fenomenologické) kategórie 
Pankseppovým výskumom o hre. Tento prístup má aj svoje prirodzené hranice, keďže 
„neuroanatómia PLAY obvodov je stále v plienkach“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 365) 
a redukovať komplexnosť ľudských hier na zvieracie nie je naším cieľom. 
Na definovanie oblastí, v ktorých sa môžeme zodpovedne oprieť o Pankseppov 
výskum, a tých, pre ktoré je jeho výskum nedostačujúci, musíme naznačiť niektoré 
východiská jeho prác. 

Časti vedomia, ktoré nemáme „pod kontrolou“, sa nám v proxemickom 
projektovaní javia „mimo dosahu“, teda za hranicou nášho tela. Platí to pre veľkú časť 
pocitov súvisiacich s hrou, aj keď všetky sú súčasťou vtelesnenej mysle170. Výrazne 
monistický 171  charakter súčasnej kognitívnej vedy (v opozícii k dualizmu) 

                                                 
170  Panksepp využíva spojenie pojmov MindBrain alebo BrainMind podľa toho, aký aspekt 
potrebuje zdôrazniť (Panksepp & Biven, 2012, s. XIII). Napriek tomu, že je tu zrejmé uplatnenie 
metonymického princípu, pojem vtelesnenej mysle sa nám zdá vhodnejší, keďže neumožňuje 
úzku interpretáciu, ktorá by vyčlenila ďalšie časti tela, najmä zvyšok nervového systému 
či hormonálne procesy, ktoré majú na myslenie zásadný vplyv. 
171 Explicitne sa k spinozovskej filozofickej tradícii hlási inde (Damasio, 2003). 
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najzreteľnejšie ovplyvnil Antonio R. Damasio (1994). Pod ťarchou súčasných 
empirických poznatkov neurovedy mohol označiť descartovské rozdelenie tela a mysle 
za veľký omyl. 

Aj pri zlúčení tela a mysle je na základe fenomenálnej skúsenosti zmysluplné 
rozlišovať medzi rôznymi úrovňami vedomia. Robí to aj Jaak Panksepp a Lucy Biven 
v pre nás zásadnom diele The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins 
of Human Emotions (2012). Panksepp v ňom udržiava neurovedeckú rovinu výkladu 
emócií hlavne cez zvieracie modely a Biven prináša psychoterapeutický presah, preto 
skrátene miestami odkazujeme na pre nás relevantnejší Pankseppov vstup. Obaja 
akceptujú pozíciu dvojaspektového monizmu (s. 417)172, cez ktorý rozlišujú primárne 
afektívne stavy 173  od emocionálno-akčných tendencií ako dva prejavy jednej 
materiálnej podstaty. 

Aj keď pre škálu rozmanitých činností vtelesnenej mysle sami v práci používame 
pojem kognície ako univerzálne pomenovanie (v súlade s mnohými autormi v tejto 
oblasti), na niektorých úrovniach výkladu má zmysel rozlišovať afekty od „vyšších“ 
(aj emočných) kognitívnych procesov. Platí to navzdory tomu, že je medzi nimi 
prirodzená kontinuita. Členenie toho, čo sa niekedy považuje skôr za kognitívne zložky 
(talamo-neokortikálna os), od emočno-afektívnych procesov (subkortikálne 
a kortikálne stredové systémy) sa zdôvodňuje (Panksepp & Biven, 2012, s. 490) aj 
na pozadí frekvencie neurálnej činnosti. Tá je v užšej kognitívnej zložke omnoho 
vyššia (stovky potenciálov za sekundu) než v afektívnej (väčšinou menej než desať 
potenciálov za sekundu). 

Evolučne sa zvyšujúcu komplexnosť kognitívnych procesov musíme mať 
neustále na zreteli, keďže javy súvisiace s hrou sa výrazne líšia charakterom 
kognitívnych činností. Môžeme ich nachádzať v zásade na troch úrovniach (Panksepp 
& Biven, 2012, s. 9 – 10). V nadväznosti na ne vzniká viacero špecializovaných delení 
(emócií, vedomia, metód a pod.). Primárne procesy, a práve tým sa v najväčšej miere 
venuje Panksepp, sú základné psychologické zážitky v podobe emočných afektov. 
Sú hlboko (inštinktívne) zakorenené v najstarších častiach mozgu. Sekundárne procesy 
majú charakter mechanizmov učenia a pamäti a predpokladá sa, že sú hlboko 
nevedomé. Až terciárne procesy nám umožňujú reflexiu našich životných skúseností. 

Modelovať adaptáciu hrou na úrovni primárnych procesov znamená všímať si 
napríklad vzťah medzi zapojením základných systémov pre strach a pre hru, a teda 
zážitkom z adaptácie, ktorá ohrozuje (cez predlohu aj jej ochrancu) alebo iba 
pošteklí174. Modelovanie adaptácie cez sekundárne procesy upriami pozornosť naprí-
klad na dôvody vyhľadávania adaptácií, ktoré nám podobne ako hra pomáhajú učiť sa 
vďaka repetícii. Tiež pomáha sústrediť sa na rozlišovanie rôznych druhov spomienok, 
lebo alúzie môžu vyvolať zážitok z iného diela, ale aj autobiografické spomienky 

                                                 
172 Alebo duálne aspektového monizmu (Panksepp & Biven, [2012] 2021, s. 402). 
173 Pozri ppč. 35. 
174 Pozri podkapitolu 3.1. 
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samotného procesu percepcie175. Všímaním si terciárnych procesov dokážeme efektív-
ne predvídať charakter metafikčných176 prostriedkov v adaptáciách, ktoré vytvárajú 
rôznorodé kontextuálne hry. 

Tieto príklady, pravdaže, teraz nemajú vyčerpať potenciál metafory adaptácie ako 
hry, ale iba naznačiť výhody aj limity uvažovania na jednotlivých úrovniach. Vyššia 
úroveň totiž obsahuje aj nižšiu, ale nie naopak (aj keď spolu komunikujú). Uvedená 
triáda procesov sa premieta aj v komplikovanom termíne vedomia, čo sme naznačili 
v predchádzajúcej podkapitole rozlišovaním viacerých pojmov vedomia (protoself, 
core-SELF, SELF). Ako sme si mohli všimnúť, zásadný je rozdiel medzi kontrolou nad 
kognitívnymi procesmi a úrovňou samotnej reflexie týchto procesov. Panksepp a Biven 
(2012, s. 44) rozlišujú paralelne s predstavenou hierarchiou procesov aj anoetické, 
noetické a autonoetické vedomie. 

V anoetickom vedomí prebiehajú primárne procesy bez možnosti ich pochopenia. 
Tie však nie sú iba abstraktným prežívaním, ale ovplyvňujú aj aktivitu jedinca. 
Akceptovanie vedomia na tejto úrovni súvisí, pravdaže, s definíciou vedomia ako 
takého. Panksepp z pozície afektívnej neurovedy odmieta descartovské členenie tela 
a mysle. „Cítim, teda som“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 390) je preto aj súvislosti 
s priliehajúcou aktivitou dostačujúce zdôvodnenie pre uvedenú úroveň vedomia, keďže 
empirický výskum dokazuje, že sa tu nepochybne cíti (a na tomto základe sa ďalej 
koná), aj keď sa o pocitoch ešte sekundárne nepremýšľa. 

Noetické vedomie sa formuje cez možnosť faktuálneho poznania sveta, no ťažko 
jednotne vyhodnotiť, či ide o zreteľne uvedomelú úroveň. Kategórie v stredových 
pozíciách na rôznorodých škálach sa vyznačujú práve vlastnosťou oscilácie medzi 
okrajovými tendenciami. 

Ak Ira Konigsberg177 uvádza, že JA sa najčastejšie spája s prefrontálnou kôrou, 
toto JA možno u Pankseppa priradiť k autonoetickému vedomiu, ktoré sa manifestuje 
práve v evolučne najmladších neokortikálnych oblastiach mozgu. Tiež sa približne 
prekrýva s tým, čo Damasio (2010) označuje ako autobiografické JA (autobiographical 
self), ktoré okrem sebauvedomovania spája už aj so sociálnym a spirituálnym 
rozmerom. 

Zásadným prínosom Pankseppovho výskumu je, že vyčlenil už spolu sedem (tzv. 
veľká sedmička či big seven) afektívnych systémov (Panksepp & Biven, 2012, s. 2): 
SEEKING (očakávanie, hľadanie), FEAR (strach, úzkosť), RAGE (hnev, zúrivosť), 
LUST (sexuálne vzrušenie/túžba), CARE (starostlivosť), PANIC/GRIEF (panika, 
smútok, žiaľ), a PLAY (hra, sociálne potešenie a radosť)178. 
                                                 
175 Pozri podkapitolu 4.7. 
176 Pozri kapitolu 7. 
177 Pozri podkapitolu 3.4. 
178 V slovenskom preklade sú použité termíny VYHĽADÁVANIE, STRACH, ZLOSŤ, SLASŤ, 
STAROSTLIVOSŤ, PANIKA/ŽIAĽ a HRA (Panksepp & Biven, [2012] 2021, s. 17 – 18). 
Vzhľadom na „surovosť“ primárnych emócií by sme uprednostnili pomenovanie ZÚRIVOSŤ 
pre systém RAGE. Pri systéme LUST sa v pojme slasť udržiava význam pôžitku, 
ale ŽIADOSTIVOSŤ sa možno viac približuje k nutkaniu, ktoré je typické pre tieto primárne 
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Panksepp vo svojich prácach trvá na označovaní verzálkami, aby systémy odlíšil 
od voľnejších interpretácií emócií na vyšších úrovniach. Názvy systémov v práci 
udržiavame aj s ich anglickým pomenovaním, aby nedochádzalo k žiadnym 
nedorozumeniam medzi všeobecnou kategóriou hry, ktorá sa realizuje aj na terciárnej 
úrovni, a Pankseppom objaveným obvodom PLAY. Ich úplné stotožnenie je nemožné, 
keďže čoraz vyššie úrovne vedomia pripájajú k základným obvodom sériu ďalších 
kognitívnych fenoménov. 

Už pre prvý impulz sociálneho charakteru Pankseppovho systému PLAY, ktorý 
sa zatiaľ skúmal najmä pri hravých zápasoch potkanov, musíme byť opatrnejší pri 
hrách, ktorým chýba sociálny rozmer a ktoré si niekedy vytvárame „sami pre seba“. 
Možno uvažovať o tom, že práve takéto hry nahrádzajú chýbajúci sociálny rozmer 
v iných oblastiach života, ale ide o voľnejšiu hypotézu, preto pre nás nemôže byť 
určujúca. Zároveň všeobecný názov obvodu PLAY si v Pankseppových prácach vždy 
žiada doplnenie, že sa týmto obvodom povzbudzujú v prvom rade „radostné, 
kompetitívne interakcie stelesnené v drsnejších ludických aktivitách“ (Panksepp & 
Biven, 2012, s. 285). Primárna kontaktnosť týchto drsných/divokých hier sa prejavuje 
aj v tom, že lézie určitých oblastí talamu, ktoré spracúvajú informácie o dotykoch, 
redukujú (s. 364) potkaniu túžbu po hravých zápasoch. 

Pripomíname parabolu s mládencom, ktorý nakoniec objaví strach 179 
až v prepojení na hlbokú inštinktívnu pamäť predkov. Symbolické úrovne adaptačnej 
hry, v ktorých je zásadný aspekt pošteklenia predlohy, kooperujú s nižším fyzickým 
a taktilným chápaním hravého narúšania (intímnych) hraníc. Nedostatok hry v detstve 
sa prejavuje aj v sociálnom správaní, čo Panksepp a jeho kolegovia (2003) dokazujú 
najmä v modeloch porúch pozornosti, ktoré sa označujú aj ako ADHD. V zvieracích 
modeloch sa potvrdzuje zníženie symptómov hyperaktivity pri dennom dostatku hry, 
preto Panksepp a jeho kolegovia zdôrazňujú potrebu nahrádzať súčasnú 
medikamentóznu liečbu ADHD180. 

V dôsledku sociálneho a kompetitívneho charakteru skúmaných prejavov 
(potkanie „zápasy“ a šantenie) sa objavený obvod PLAY najviac prekrýva 
s abstraktnejšou Cailloisovou kategóriou agón. Vidíme v ňom aj prieniky s mimikry 
(napodobňovaním aktivity skutočných súbojov). Prienik s kategóriou ilinx, ktorá si 

                                                 
emócie ovládajúce aj konanie. V predkladanej monografii zatiaľ ponechávame originálne názvy 
systémov. 
179 Pozri podkapitolu 3.1. 
180  Najväčší jej problém je, že súčasné lieky hyperaktivitu redukujú vlastne ďalším 
obmedzovaním chuti po hre. Liekmi ale nemizne potreba cítiť sa dobre ani túžba po novosti 
(ktorá sa, naopak, zväčšuje). Zreteľné sú potom implikácie pre ďalšie užívanie drog (Panksepp 
J. a iní, 2002). Panksepp v jednej zo svojich prednášok (2012) vyjadril obavu, že takýmto 
spôsobom vytvárame liekmi generáciu materialistov namiesto hrania sa s deťmi alebo nechania 
detí hrať sa navzájom. Ak totiž novosť nevedia objaviť v prevažne paratelickej hre, budú ju 
hľadať v telickosti, a teda v neustále nových „objektoch/cieľoch“ či potrebe „zabezpečiť sa“. 
Paratelickosť adaptácií príkladne prináša novosť do priestoru, ktorý si vyžaduje opakovanie. 
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vystačí s jediným hráčom a štandardne nepotrebuje obsahovať kompetitívny rozmer, 
je okrajový, ale nie nemožný vďaka charakteru rotácie tela, ktorá je v týchto hrách tiež 
prítomná. 

Pankseppov obvod PLAY, zdá sa, menej reprezentuje kooperatívne alebo 
samostatné hry, ktoré sa viac podobajú na rozšírenia obvodu SEEKING, ale umenie má 
aj výrazný sociálny rozmer, takže tieto systémy aj na vyšších úrovniach úzko spolu 
súvisia. Systém SEEKING nás núti neustálym hľadaním uspokojovať túžbu po novosti 
a „je podstatne a možno prevažne poháňaný neurotransmiterom dopamínom“ 
(Panksepp & Biven, 2012, s. 105). Vzbudzuje euforické stavy pri exploratívnom 
správaní a jednoducho ho možno chápať ako chuť do života, entuziazmus a túžbu 
objavovať okolie, čo sa prejavuje aj v súvislostiach medzi fungovaním tohto obvodu 
a užívaním kokaínu a metamfetamínu (s. 28). 

Systémom SEEKING sa realizuje najmä prehľadávanie priestoru, vďaka ktorému 
organizmy nachádzajú novú potravu, lepšie miesta na úkryt a lov, objavujú 
nebezpečenstvá vo svojom okolí a vôbec aktívne sa zaujímajú o seba a svoje okolie. 
Tam, kde už nie je čo objavovať, je potom obrovskou výhodou spolupráca so systémom 
PLAY, ktorý dokáže vždy generovať nové situácie. 

„Sú už prítomné robustné dôkazy o tom, že PLAY a SEEKING sú separátne, 
ale vzájomne interagujúce systémy“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 360). Exploratívne 
typy hier, pri ktorých sa napríklad mačka hrá s klbkom nití, sú podľa Pankseppa (2012, 
s. 354) rozšírením predátorských inštinktov, a teda obvodu SEEKING, s ktorým neskôr 
výrazne spolupracuje aj systém PLAY. Exploratívne hry to z nášho pohľadu nijako 
nediskvalifikuje ako napodobňovanie lovu či úniku oproti napodobňovaniu zápasu. 
Hry na naháňanie či schovávanie sú predsa jedny z najpopulárnejších univerzálnych 
detských hier, ktoré majú podľa Francisa F. Steena a Stephanie A. Owens (2001) 
evolučne plauzibilné vysvetlenie na pozadí hravého nahrádzania si koristi a predátorov. 

Panksepp sa pokúša aj o prototypizáciu zápasu cez zábavu: „Aj keď môže byť 
exploratívna hra s objektmi veľkou zábavou, nie je nič také euforické, čo by sa 
vyrovnalo zapojeniu do sociálnej hry“ (2012, s. 354). Aj na iných miestach sa odkazuje 
na prototypovosť sociálnych zápasov v kategórii hry. Pankseppove posúvanie 
exploratívnej hry do subdominantnej pozície môže byť trocha unáhlené, ale náš názor 
bude určite ovplyvnený aj charakterom umeleckej hry, ktorou sa zaoberáme. 
Exploratívna umelecká hra implikuje aj neprítomných partnerov/hráčov a Panksepp má 
pravdu v tom, že cieľom týchto aktivít, hoci prebiehajú samostatne, je aj sociálny 
kontakt. Navyše existujú aj exploratívne hry, ktoré majú výrazný sociálny rozmer. 
Adaptačné štúdiá už teraz skúmajú neoviktoriánske hry, v ktorých sa hľadajú ukryté 
objekty (Ioannidou, 2018), a s touto témou úzko súvisí aj aktuálny rozmach 
tzv. únikových miestností (escape rooms), ktoré sa štandardne realizujú aspoň ako 
tematické (ale často aj naratívne) adaptácie populárnych mediálnych produktov 
a kánonických umeleckých diel. Neurovedecké poznatky o spolupráci obvodov 
SEEKING a PLAY môžu zásadne pomôcť vo výskume tohto typu. 

Panksepp vo svojej práci neustále preukazuje, že napriek základnej separátnosti 
na seba jednotlivé obvody nadväzujú a na vyšších úrovniach formujú komplexnejšie 
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emócie. Keďže aj obvod PLAY sa podľa neho rozvíja na pozadí obvodu SEEKING 
a úzko s ním súvisí, je prirodzené, že východiskovou emóciou hry bude okrem 
potešenia aj zvedavosť. Psychológovia si podľa Pankseppa a Biven (2012, s. 359) často 
zamieňajú rýdzu zvedavosť s hrou. Surová zvedavosť, ktorá môže mať charakter 
prehľadávania okolia v snahe nájsť potravu či bezpečný úkryt, sa neurálne môže 
odohrávať v obvode SEEKING aj bez zapojenia systému PLAY. 

Systém SEEKING, ktorý nás núti nachádzať nové podnety, mohol v časoch, keď 
podnety absentovali, motivovať vedomie k samostatnému spontánnemu vytváraniu 
nových situácií, teda k hre. Systém SEEKING sa totiž aktivuje aj pri neočakávaných 
odmeňujúcich stimuloch ako náhodný príjem potravy (Schultz, 2006). Nestotožňujeme 
hru s každým typom zvedavosti, ako na to Panksepp upozorňuje, ale každú hru vďaka 
výrazným súvislostiam medzi obvodmi SEEKING a PLAY naozaj možno odvodzovať 
aj od zvedavosti. 

Treba myslieť na to, že pri diskusii iba o týchto systémoch sme stále skôr 
na úrovni primárnych procesov, ktoré sa na vyšších úrovniach, obzvlášť v reflexívnosti 
autonoetického vedomia, prepájajú a spolu s ďalšími štruktúrami vytvárajú 
komplexnosť ľudských zážitkov. V modeli adaptácie ako hry preto nemôžeme 
redukovať všetky zážitky experientov na primárne procesy. Zároveň ani predstava, že 
by uvedené vrodené obvody, vďaka ktorým v tomto modeli možno ponúknuť isté 
predikcie, neovplyvňovali naše prežívanie, už dávno nie je empiricky udržateľná. 

Ak Ján S. Sabol (2014) vo filme (v kontraste k divadlu a literatúre) vníma skôr 
epické než dramatické či lyrické tendencie, neznamená to, že by sa v jednotlivých 
filmoch nerealizovali dramatické a lyrické princípy. Veď existujú aj celé filmové žánre, 
v ktorých má napríklad dramatickosť významnú úlohu. Poznáme tiež brechtovské 
divadlo, ktoré uprednostňuje epický princíp pred dramatickým princípom, výraznejšie 
korelujúcim s divadelnosťou. Je tiež evidentné, že v rámci jednotlivých adaptácií 
sa u experienta môže realizovať celá škála emócií, a teda aj vymenovaných obvodov. 
V hororovej adaptácii bude mať podstatnú úlohu systém FEAR a v tragédii systém 
PANIC/GRIEF. 

Adaptácia môže byť zároveň hororom, tragédiou, rodinným filmom a pod., 
ale v kontexte adaptačných štúdií sa sprítomňuje východisková požiadavka skúmať 
adaptácie ako adaptácie181 vo všeobecnejšom rámci. Adaptácia ako celistvá kategória 
či žáner (v Leitchovom ponímaní), ktorý experient rozpozná na základe relevantných 
signálov, je determinovaná najmä výraznou kooperáciou dvoch systémov. V rámci 
a popri nich sa potom prejavujú aj ostatné. Spomedzi tzv. veľkej sedmičky 
sa pri adaptáciách vo všeobecnosti bude realizovať hlavne systém PLAY, „ktorý je ako 
istý typ hladu – špecifického hladu po hre a nie iba po všeobecných sociálnych 
potrebách“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 356), a nevyhnutne aj funkčne príbuzný 
systém SEEKING, v ktorom sa prejavuje aj „nekonečne repetitívne správanie“ (s. 111). 

Symbióza týchto dvoch systémov sa najvýraznejšie prejavuje v populárnej 
kultúre. Napriek tomu, že sa adaptujú žánre rôzneho typu, ako horory, komédie, akčné 

                                                 
181 Pozri podkapitolu 1.3. 
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a dobrodružné, kdesi nad úrovňou tohto štandardného zážitku prebieha ešte iná forma 
mediálnej spotreby. Diváci, ktorí si všímajú aspekt intertextuálnosti, sa v nich čoraz 
častejšie pokúšajú nájsť tzv. Easter eggs (veľkonočné vajíčka) alebo sa aspoň potešia 
z ich objavenia. Ide o termín, ktorý neprekvapujúco do populárnej kultúry preniká 
z prostredia digitálnych hier (Lakier & Vogel, 2022) a rýchlo si našiel miesto aj v teórii 
adaptácie (Bourdaa, 2013, s. 212). Pôvodne označoval ukrytú funkciu softvéru. 

Často sa hovorí o vzdávaní úcty iným dielam či odmeňovaní fanúšikov, 
ale väčšina autorov sa zhoduje v tom, že pôvodná motivácia bola pridať Easter egg iba 
ako vtip (Lakier & Vogel, 2022, s. 102:1), čo v zásade neodporuje ani 
komplementárnym motiváciám. Dominancia herného princípu sa prejavuje v tom, 
že nie vždy išlo o alúzie na iné diela. Niekedy to bola doplňujúca minihra či tajná 
miestnosť. V primárne neinteraktívnych médiách, ako je film, sa Easter egg nevyhnutne 
limituje skôr na intertextualitu a metatextualitu, ktorá simuluje istú úroveň kontroly 
diváka. 

Ekvivalentom pre „tajné“ miestnosti, čiže „tajné“ scény, ktoré sa vo filme 
pridávajú po záverečných titulkoch, sú v súčasnej populárnej produkcii konvenčne 
alúzie na predchádzajúce diela a pokračovania príbehu s výrazným marketingovým 
zámerom. Hra na hľadanie „veľkonočných vajíčok“ je reprezentatívny príklad vzťahu 
exploratívnej, kompetitívnej (objaviť toho viac než iní) aj sociálnej hry (príslušnosť 
k sociálnej skupine schopnej veľkonočné vajíčko objaviť), ktorá v plnej miere zapája 
obvody SEEKING aj PLAY. 

Pri tvorbe adaptácií sa Easter egg nemusí ohraničovať na pôvodné dielo, keďže 
veľkosť ihriska môže expandovať, ale vzťah adaptácie a predlohy signalizuje 
pravdepodobnosť, že ho máme hľadať skôr v „domácej záhrade“ než u „susedov“. 
Skutočnosť, že v digitálnych hrách sa nedávno ujal termín Easter egg, neznamená, že 
v kontexte médií a umenia ide o novú prax. Výrazná aktivácia systémov SEEKING 
a PLAY cez alludere182 ako žart je prirodzeným javom. 

Je zrejmé, že prechod na kognitívny model adaptácie ako hry môže pomôcť 
adaptačným štúdiám udržať si dlhodobo nezávislý teoreticko-metodologický aparát. 
Centrálne sa vysporiada aj s rastúcim počtom neologizmov z digitálneho priestoru ako 
je Easter egg, keďže sa v ňom s dôrazom na univerzálie vtelesnenej mysle sprítomňuje 
spoločný menovateľ adaptácií – kognitívna kategória hry, ktorej základom sú systémy 
SEEKING a PLAY. 

3.6. Od adaptívnej hry k hravej adaptácii 
Okruh prístupov k hre, ktoré majú vplyv na naše premýšľanie o adaptáciách, 

možno uzavrieť centrálne v prostredí už sformovanej teórie hier. Okrem spomínaných 
diel Huizingu, Cailloisa či Henricksa ju dnes zásadne reprezentuje práca Briana  
Sutton-Smitha The Ambiguity of Play ([1997] 2001). Predstavili sme v rôznych 
perspektívach celý rad aspektov hry no to, čo Sutton-Smith považuje za univerzálnosť 

                                                 
182 Pozri ppč. 17. 
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hry, je jej adaptívna variabilita (s. 221). Uvedený pojem síce nepoužíva v kontexte 
adaptačných štúdií, ale evolučnej teórie183, čo však nezabraňuje možným paralelám 
v procese adaptácie umeleckých diel. Tri aspekty, ktoré sú pre adaptívnu variabilitu 
kľúčové a Sutton-Smith ich v plnej miere rozpoznáva vo fenoméne hry, sú náhodnosť, 
redundancia a flexibilnosť (s. 221). 

Rozvíjanie týchto pojmov v mediálnom a umenovednom kontexte nadväzuje 
na aplikáciu teórie systémov – aj keď sterilnejší systémovoteoretický pohľad sa žiada 
kognitívne rekontextualizovať – na viaceré sociálne systémy (Luhman, [1995] 2000, 
s. 27). Práve adaptácie ponúkajú unikátny výskumný materiál vďaka zdanlivo 
neopodstatnenému hromadeniu informácie. Pri adaptáciách a hrách, ktorých podstata 
je v repetícii bez replikovania (Hutcheon, 2006, s. 7), možno už aj metodologicky 
zosúladiť synchrónnu a diachrónnu perspektívu na systém umenia. Nejednotnosť 
umeleckých diel s alternatívnymi verziami, ktorá sa na úrovni diela pri snahe o jeho 
ucelenú interpretáciu vníma ako metodologický problém 184 , sa v systémových 
súvislostiach prejavuje ako žiadaný prvok. 

Ako sa nám vplyvom kognitívnej lingvistiky ukazuje v teórii komiksu (McCloud, 
[1993] 1994, s. 24)185, sekvenčným ohraničovaním inak kontinuitnej akcie je kontinuita 
práve tým významom, ktorý sa vytvára v mysli čitateľa. Inak povedané, čo je medzi 
políčkami, sa nestráca, ale vzniká. Sutton-Smith túto súvislosť zhŕňa syntézou teórie 
komunikácie, pre ktorú je „hra formou metakomunikácie evolučne dávno 
predchádzajúcou jazyk, keďže je vlastná aj zvieratám“ ([1997] 2001, s. 7). Spolu so 
svojimi predchodcami (Huizingom a Cailloisom) tak kladie dôraz na jej prinajmenšom 
antropologicky univerzálny charakter. Pod vplyvom neurovedeckých modelov Jaaka 
Pankseppa je to už neignorovateľné východisko. 

Úloha hry v percepcii adaptácií (pravdaže aj v ich tvorbe) sa javí už na niekoľkých 
rovinách, a to pri kontrole statusu reality (problém vernosti), v paratelickom dôraze na 
proces (problém metareprezentácií), ale tiež v kognitívne uchopiteľnom modeli 
repetície (predtým adaptácia ako reinkarnácia), čím sa empirické súvislosti 
nevyčerpávajú. Herný princíp v procese adaptácie naberá zreteľnejší tvar aj nad rámec 
adaptologicky zaužívanej metafory bricolage či prepojenia adaptácií a paródií, no 
vysvetlenia, ktoré zatiaľ podávame, ešte nemôžu byť adekvátne výzve, ktorej 
prikladáme význam v tejto monografii. 

                                                 
183 Možno porovnať aj paralely medzi Darwinom a Derridom, na ktoré upozorňuje Ellen Spolsky 
(2002). 
184  „[Digitálne] hry sú dlhé, áno, a tiež sú výzvou pre výskumníkov, pretože (na rozdiel 
od televízie) neprezentujú jeden očividný ‚text‘“ (Smith G., 2014, s. 293). 
185 Vplyv kognitívnej lingvistiky na súčasnú teóriu komiksu v práci Scotta McClouda či Willa 
Eisnera podrobnejšie popisujú Dušan Stamenković a Miloš Tasić (2014). Príklad využívame 
konzistentne s trendom ilustrovania vzťahov kontinuity/diskontinuity v kognitívnej filmovej 
vede (Messaris a iní, 2012). 
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4. Pohyb a kognícia 

4.1. Časovo-priestorové determinanty 
Dve dekády po tom, čo George Lakoff a Mark Johnson v Metaphors We Live By 

([1980] 2003) rozdelili konceptuálnu metaforu do troch kategórií, a teda na orientačnú 
(DOLE JE MENEJ, preto nálada upadá), ontologickú (CHOROBA JE OSOBA, ktorá 
ubližuje) a štruktúrnu (ČAS JE ZDROJ, ktorý treba využívať efektívne), sa títo autori 
v novších vydaniach svojej publikácie rozhodli revidovať pôvodné členenie 
konceptuálnej metafory. 

„Všetky metafory sú štruktúrne (v tom zmysle, že mapujú jednu štruktúru do inej); 
všetky sú ontologické (v tom zmysle, že vytvárajú entity v cieľovej doméne) a mnohé sú 
orientačné (v tom zmysle, že mapujú orientačné obrazové schémy)“ (Lakoff & Johnson, 
[1980] 2003, s. 265). Jedine orientačný typ, keďže oproti ontologickému 
a štruktúrnemu nie je univerzálnou vlastnosťou metafory, nadobúda špeciálnu pozíciu 
aj napriek tomu, že vzniká v delení, ktoré Lakoff s Johnsonom retrospektívne kritizujú 
príznakom umelosti. 

Základná metafora vyplývajúca z priamej interakcie tela s prostredím, ktorá sa 
v prototypovej podobe rozvíja z obrazových schém186 (s. 254), skutočne má aj svoje 
neorientačné alternatívy. Vstupy pre takéto prvotné, ale nie orientačné metafory 
zbierajú napríklad aj tepelné receptory. Nezávislosť tepelných metafor od orientácie 
možno pozorovať tam, kde je determinujúci vzťah medzi „vnútorným“ zážitkom 
a samostatne regulovanou teplotou – napr. hnevá187 sa, až sa mu dymí z uší či zachovať 
si chladnú hlavu. 

Navzdory existencii konceptuálnych metafor s rôznorodým senzomotorickým 
základom mnohé metafory zdanlivo nezasiahnuté orientáciou v priestore v sebe tiež 
udržujú aj priestorové obrazové schémy a ich implikácie pre pohyb. Prepojenie 
emočného zážitku a stavu tela, ktoré vzniká v objatí pri tepelnej výmene, sa postupne 
v schéme blízko – ďaleko formuje cez obraznosť EMOČNÁ BLÍZKOSŤ JE FYZICKÁ 

                                                 
186  Napriek samostatnému odčleňovaniu napríklad motorických schém (motor schema) 
a obrazových schém (image schema) sa zvykne pojem obrazová schéma používať v širšom 
význame, keďže aj motorická činnosť má svoj „obraz“ vo fyzickej štruktúre mozgu. „Obrazová 
schéma je opakujúci sa dynamický vzorec [pattern] našich perceptuálnych interakcií 
a motorických programov, ktorý dodáva koherenciu a štruktúrnosť našim zážitkom“ (Johnson, 
[1987] 1990, s. XIV). 
187  Opakovaným príkladom býva konceptuálne spájanie hnevu a teploty aj s tlakom, keďže 
„[n]enájdeme jazyk, kde by sa podstata hnevu chápala prostredníctvom chladu a oprostenia 
od tlaku“ (Kuzmíková, 2021, s. 159). Hnev sa najčastejšie umiestňuje metaforicky do hlavy, 
ale kultúrny posun sa pozoruje napríklad v Japonsku, kde hnev súvisí s konceptom hara, 
centralizovaným v bruchu (Kövecses, [2002] 2010, s. 216). Rozsiahlu prípadovú štúdiu 
o konceptualizovaní hnevu možno nájsť u Georgea Lakoffa ([1987] 1990, s. 380 – 415). Nevieme 
o slovenskom preklade tejto publikácie, ale na zvýraznenie motivovanosti jednotlivých príkladov 
má zmysel ich porovnať aspoň v českej verzii (Lakoff, [1987] 2006, s. 367 – 401). 
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BLÍZKOSŤ a zároveň sa proxemika a pocit tepla spájajú v metafore NÁKLONNOSŤ 
JE TEPLO188 (vrúcny189 vzťah). 

Na príklade tepelných metafor vidieť, že orientácia v priestore sa síce neodráža 
v úplne každej primárnej konceptuálnej metafore, no jej vplyv na myslenie sa predsa 
v kognitívnej lingvistike dlho rozpoznáva ako rozhodujúci. Srinivas Sankara 
Narayanan (1997) si v počítačovo simulovaných neurálnych motorických modeloch 
všíma univerzálnu štruktúru, ktorá môže byť použitá aj na uvažovanie o udalostiach 
a akciách. V štruktúre, ktorej súčasťou je pripravenosť – začiatok – hlavný proces – 
možné prerušenie a obnovenie – iterácia a pokračovanie – účel – dokončenie – konečné 
štádium190, možno popísať aj komplexné pohyby, resp. deje. 

Táto štruktúra sa prejavuje ako samostatná, keďže „[f]unguje v reálnom čase, 
je výrazne závislá od zdrojov a kontextu, nemá centrálny ovládač ani hodiny a môže 
fungovať súčasne s inými procesmi, pričom z nich zbiera informácie a poskytuje im 
iné“ (Lakoff & Nuñez, 2000, s. 35). Aj počítačovým simulovaním toho, aký dôležitý je 
pre myslenie kontakt s prostredím, sa kognitívna veda posúva od prvotných 
kognitivistických metafor mysle ako počítača a zdôrazňuje sa úloha tela a jeho 
interakcie s prostredím – najčastejšie v pohybe. 

Uvedená počítačovo modelovaná autopoietickosť191, ktorá spája komplexné ko-
gnitívne procesy s pohybom, nemá svoje paralely iba v jazyku. Presvedčivé vysvetlenie 
pre zásadnú determinovanosť vedomia možnosťou pohybu aktuálne predkladá 
v biologicko-filozofickej perspektíve Rupert D. V. Glasgow v Minimal Selfhood and 
the Origins of Consciousness (2018). Glasgow vníma fundamentálnu úlohu svojho 
výskumu v prepájaní biologických a kultúrnych prístupov, ktoré si podľa neho 
neprotirečia, ale dopĺňajú sa. 

Glasgow si kladie otázky o základných podmienkach pre vznik vedomia a jeho 
protoforiem v tzv. minimálnej identite192 u organizmov rôznych veľkostí, charakteris-
tiky a komplexnosti. Jeho závery sú obzvlášť zaujímavé pre kognitívne vedy, ktoré, ako 

                                                 
188 Možno porovnať aj s vysvetlením Lakoffa a Johnsona ([1980] 2003, s. 257), ktorí však túto 
metaforu objasňujú bez konceptuálnej integrácie proxemickej štruktúry. Rozdiel v našom a ich 
výklade môže súvisieť s absenciou viacerých domén zdroja v teórii konceptuálnej metafory 
(oproti teórii konceptuálnej integrácie), ale aj s metaforickou štruktúrou slov affection 
a náklonnosť, kde práve náklonnosť sugestívne naznačuje priblíženie sa pri naklonení. 
189 Vrúcny (vrieť) vzťah svoju motiváciu čerpá nie iba z tepla, ktoré vyplýva z blízkej proxemiky 
osôb, ale aj z regulácie prekrvenia tela podobne ako pri hneve. 
190 Konkrétnejšie objasnenie jednotlivých stavov v kontexte jazyka ponúkajú napríklad Lakoff 
a Nuñez (2000, s. 34 – 35). 
191 Presun pojmu autopoiesis z biológie do teórie systémov a následne aj systémovoteoretickej 
literárnej vedy podrobnejšie objasňuje Roman Mikuláš (2016, s. 296). V tejto kapitole budeme 
termín používať aj v biologicko-kognitívnych súvislostiach (Maturana, 2002). 
192  O minimálnej identite a vedomí, ktoré sa tu nemusí, ale môže (Glasgow, 2018, s. 13) 
manifestovať, hovoríme v súvislosti s Glasgowovým termínom minimal selfhood. Glasgow sa 
jednoducho pokúša predstaviť kognitívne procesy v istej kontinuite od primitívnych foriem 
rozpoznávania stavu organizmu (vyhovujúceho a nevyhovujúceho) až po komplexnosť vedomia. 
Glasgow nadväzuje aj na výskum Antonia Damasia, preto sa žiada termín minimal selfhood 
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sme už objasnili východiskami neurovedy193, prítomnosť vedomia nevnímajú esencia-
listicky, ale v gradiente. Vďaka už spomínaným modelom počítačových vied sú tieto 
vysvetlenia dostatočne plauzibilné pre ďalšie rozvíjanie. Glasgow vysvetľuje, prečo 
vedomie nie je logicky závislé od vlastníctva anatomického mozgu a nervového 
systému (s. 13), ako je to v paradigme cicavcov, ale od vnútornej reflexivity, ktorá sa 
v známych príkladoch prejavuje samoorganizovanosťou a samoprodukciou. Vnútorná 
reflexivita sa tu používa synonymicky k tiež zaužívanej autopoietickosti v biologickom 
ponímaní (s. 14). 

Glasgow zdôrazňuje, že minimálna identita sama osebe neimplikuje vedomie 
(2018, s. 14), ale poskytuje základ pre jeho možný vznik (čo si všímame aj 
v Narayananovom počítačovom modeli). Zároveň popisuje, že vedomie, ktoré musí 
napĺňať ďalšie kritériá, síce koreluje so štádiom evolučného vývoja organizmu, 
no nekopíruje ho: „Možno kontraintuitívne sa bude uvádzať, že vedomie sa dá 
za určitých okolností zmysluplne pripísať podskupine jednobunkových organizmov, ako 
sú améby a dinoflageláty, podobne ako aj niektorým – ale nie všetkým – jednoduchším 
zvieratám“ (s. 13). 

Prekvapujúci poznatok, že vedomie (najčastejšie v zmysle aspoň minimálneho 
upriamovania pozornosti) nie je absolútne závislé od evolučného veku organizmu, 
problematizuje konkrétne podmienky jeho vzniku. Keďže hra v kognitívnovednom 
pohľade nemôže byť redukovaná iba na všeobecné princípy repetície, variácie alebo 
redundancie, ktoré vidíme aj v systémoch, kde sa vedomie nemanifestuje (napr. 
v meteorologických javoch), treba opatrne pristupovať k týmto prirovnaniam aj pre 
adaptáciu, ktorá je v našom kontexte produktom a procesom vtelesnenej mysle. 

Caillois ako biológ aj sociológ prináša viacero príkladov herných princípov 
vo zvieracej ríši. Problémom je, že zatiaľ čo niektoré ním popisované správanie 
organizmov má skutočné herné kvality, podobne ako je to pri Pankseppových 
šantiacich sa potkanoch, iné správanie (najmä hmyzu) sa u Cailloisa popisuje skôr 
všeobecnými analógiami. Formuje sa otázka, kde možno začať hľadať vznik vedomia, 
ktoré umožňuje hru aj adaptované umenie. V zásade sa pokúšame odlišovať 
automatické (tie objavíme aj u tých najjednoduchších organizmov), telické 
a paratelické aspekty hry, aby náš model neodrážal iba triviálne podobnosti adaptácie 
a hry. Najprv sa treba zorientovať v čase a priestore, a to obrazne aj biologicky. 

Pre vznik počiatočných foriem vedomia je podľa Glasgowa (2018, s. 66 – 67) 
rozhodujúci vzťah medzi relatívnou veľkosťou organizmu a odporom, ktorý mu pri 
pohybe kladie jeho prostredie a ktorý sa určuje tzv. Reynoldsovým číslom. Zásadný je 
pomer zotrvačnej sily k viskozite prostredia, pretože ich relatívne parametre sa 
vo výsledku prezentujú ako plynulosť pohybu. „V praxi to znamená, že baktéria – 
ktorej Reynoldsovo číslo je 10-5, v kontraste k 105 u ryby s priemernou veľkosťou a 108 
u modrej veľryby – obýva ríšu s takou extrémnou viskozitou, že vlastný pohyb onoho 

                                                 
porovnať aj s pojmom protoself, ktorý sa vyskytuje u Damasia či Pankseppa (pozri ppč. 161). 
My ich chápeme ako synonymické výrazy. 
193 Pozri podkapitolu 3.5. 
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organizmu možno prirovnať k samostatnému pohybu človeka, ktorý by plával v melase“ 
(2018, s. 67). Glasgowov príklad s melasou zdôrazňujeme aj preto, že kognitívna 
skúsenosť vtelesnenej mysle s pohybom v prostredí aj posunom do iného prostredia 
bude v rámci (motorických) obrazových schém neskôr podstatná aj pri základných 
aspektoch hry, adaptáciách a metafikčných technikách. 

Aktívnejší samostatný pohyb je pre drobné baktérie nemožný v stratégiách, ktoré 
používajú väčšie tvory (pádlovanie, ktoré predchádza plávaniu). Ako objasňuje 
Glasgow (2018, s. 67), orientácia v priestore, resp. aktívny pohyb, je v minimálnej 
identite jedným z počiatočných stupňov vo vývoji pozornosti organizmu. Táto 
pozornosť k vonkajšiemu prostrediu je základom vedomia. Predchádzajú jej hádam iba 
mechanizmy 194  otvárania sa (vo vyhovujúcom prostredí) a zatvárania 
(v nevyhovujúcom prostredí) v protovedomí. Už otváranie/zatváranie determinuje 
základné hranice minimálnej identity a predpokladá aspoň kontinuitné vyhodnocovanie 
okamžitého stavu. Také vyhodnotenie musí porovnávať aktuálny stav 
s predchádzajúcim, čo predpokladá istú formu primitívneho vnímania času. 

Kognitívna veda u človeka nerozpoznáva čas ako jednotný fenomén. Vyvyan 
Evans (2007) objasňuje, že ide o komplexnú sadu temporálnych konceptov, ktoré spolu 
vytvárajú ucelenejšie kognitívne reprezentácie času. Evans popisuje existenciu aspoň 
ôsmich (s. 737) nezávislých konceptov času, pričom najprimitívnejší možno 
zaznamenať už pomocou EEG. V experimentoch sa zisťuje minimálna vzdialenosť 
medzi dvoma blikajúcimi svetlami, pri ktorej vnímame pohyb. Pod hranicou konceptu 
času (pri príliš krátkom intervale medzi blikaním) sa vníma simultánne blikanie 
a v percepčne uchopiteľnom intervale času sa vníma pohyb (s. 734). 

Je zaujímavé (Evans, 2007, s. 734), že ak blikanie synchronizujeme so samotnou 
elektrickou aktivitou mozgu, vnímanie času záleží na tom, kedy v rámci rytmu 
mozgovej aktivity subjekt zaznamenáva blikanie. Ak je blikanie spolu s vrcholmi alfa 
rytmov, subjekt vidí pohyb, ak je mimo tohto okamihu, vníma sa simultánnosť blikania. 
V zásade je to problém vzorkovania reality. Základný biologický čas je aj u ľudí 
porovnávaním dvoch okamžitých stavov až na úrovni (ne)synchronizácie so samotnou 
mozgovou aktivitou. 

Už v zozbieranom diele Edmunda Husserla s textami na tému fenomenológie 
vedomia vnútorného času ([1893–1917] 2008) nemožno prehliadnuť zásadné termíny 
retencia195, teda podržanie istého stavu, a protencia, ktorá signalizuje príchod zmeny 
stavu, čiže akési očakávanie. Retencia sa v autorových textoch vyvíja aj do podôb 
„primárna pamäť“, „čerstvá pamäť“ alebo len „pamäť“. Skutočnosť, že je v systéme 
prítomná retencia, podobne ako to možno počítačovo modelovať, ešte neznamená, že je 
prítomné vedomie, aj keď je to podstatný predpoklad jeho vzniku. Protovedomie, ktoré 
                                                 
194 Pozri výklad k pojmu protoself v podkapitole 3.4 a ppč. 162. 
195 Husserl termínom retencia výrazne nadväzuje ([1893–1917] 2008, s. 3) na sv. Augustína 
a jeho úvahy o čase, ktoré používajú metaforu vnímania času ako melódie, lebo „vo chvíli, 
keď počúvame tón, je prechádzajúca melódia ‚podržaná‘ a potom je podržaná retencia, až kým 
melódia nedoznie. Prítomnosť tak obsahuje neprerušovanú stopu, postupne rozlíšenú 
od minulosti“ (Rovelli, 2017, s. 145). 
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sa vie otvárať a zatvárať, teda môže obsahovať primitívne vnímanie času, ale kým nie 
je možný aktívny pohyb, ďalšie vlastnosti vedomia sa neprejavujú. 

Nemožnosť organizmu cielene nasledovať lepšie prostredie (s použiteľnými 
zdrojmi energie) nevyvoláva ani potrebu špecifikácie ďalších receptorov, ktoré by 
žiadaným smerom upriamili pozornosť organizmu. Veď ako jednoduchšie definovať 
vedomie (metaforicky motivované videním 196 ), ak nie upriamením pozornosti 
v neustávajúcom prúde možných zmyslových podnetov. Z Glasgowovho výskumu 
vyplýva, že komplexnejšie vedomie jednoducho nevzniká vtedy, ak nemôžeme 
prenasledovať objekt (potravu), lebo stráca zmysel sa naň dívať197. 

4.2. Paratelická záhada 
Ak je vedomie výrazne determinované pozornosťou a tá je zmysluplná vďaka 

možnosti pohybu, je zrejmé, že po bazálnych homeostatických informáciách/stavoch 
organizmu bude systém SEEKING rozvíjať prvé skutočné emócie a bude základom 
vedomia. Tvrdia to aj Panksepp a Biven prakticky v celom svojom diele (2012), ale 
Glasgow nám nepriamo objasní, prečo sa SEEKING aktívnejšie formuje spoločne 
s pohybom organizmu. Všeobecná kategória hry so základom v systémoch PLAY 
a SEEKING sa preto tiež bude výrazne rozvíjať cez procedurálnosť na pozadí možnosti 
pohybu. Žiada sa ešte objasniť paratelickosť hravého správania, ktoré je aj 
v adaptačných štúdiách výrazným zdrojom vágnosti, keďže vo vedeckom diskurze je 
náročné kauzálne popisovať niečo, čo zdanlivo vzniká samo od seba. 

Ďalší dôvod, prečo je také náročné hovoriť o hre je fakt, že naša skúsenosť s hrou 
je kontextová a máme o nej prevažne fenomenálne a procedurálne poznanie. 
Štandardná hra prebieha ako simulatívna realizácia nehernej reality. Obrazové schémy 
elementárnym spôsobom zachytávajú rozmanitosť senzomotorického zážitku a jeho 
súčasťou je aj pohyb (tiež rast a vývin) v hravej i nehravej podobe. V kognitívnej vede 
sa okrem schém používajú aj ďalšie termíny198, ako rámec (frame) či scenár (script), 
čo sú tiež „pokusy reprezentovať ľudské poznanie v komputačných modeloch mysle“ 
(Lakoff, [1987] 1990, s. 116). V hre možno realizovať rôzne schémy, v ktorých 
dominuje motorický rozmer. 

Torben Grodal (2012, s. 131) 199 popisuje únik už aj v zmysle scenára (scenario), 
čo niekedy asociuje komplexnejšiu úroveň, než je schéma, ale únik si možno predstaviť 
aj na úplne základnej motorickej úrovni. Či už hovoríme o schéme alebo scenári, únik 
by mal obsahovať prinajmenšom rozpoznanie bezpečného a nebezpečného miesta. 
Emočne sa bude nepriamo spájať so systémom FEAR (strach) a priamo so systémom 
SEEKING, ktorým sa v skutočnosti hľadá bezpečie200. 

                                                 
196 Zmyslovú metaforu etymologicky dokladá Ľ. Králik (2015, s. 652). 
197 Na takejto malej biologickej úrovni je „videnie“ metaforou aj pre chemické receptory. 
198 Už neoformalizmus pracuje s rôznymi druhmi schém, naratívne napríklad s procedurálnymi 
schémami (Mišíková, 2009, s. 144). 
199 Pozri ppč. 427. 
200 Pozri ppč. 427 aj súvisiaci výklad v podkapitole 7.4. 
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Hypotéza o existencii takéhoto scenára, ktorý sa realizuje na nižších aj vyšších 
úrovniach vedomia, nemá iba intuitívny základ. Potvrdzuje sa aj v neurovede, ktorá 
dokazuje funkčný vzťah amygdaly a hipokampu (Panksepp & Biven, 2012, s. 233 – 
234). Hipokampus, ktorý je okrem uchovávania deklaratívnych spomienok aktívny aj 
pri priestorovej orientácii, informuje nabudenú amygdalu o nebezpečnom priestore. 
Existujúca dištinkcia medzi bezpečným a nebezpečným miestom sa napĺňa databázou 
týchto priestorov. Vzniká tak možnosť využiť scenár úniku, ktorý má prevažne 
motorický charakter, aj v obraznom zmysle, napr. na únik zo vzťahu, z nepríjemnej 
konverzácie, ale aj z fikčného sveta či média. 

Okrem scenára pre únik, ktorý je v zásade hľadanie bezpečia, je pre nás zaujímavý 
napríklad aj scenár pre prenasledovanie, teda na vyššej úrovni môžeme nielen unikať, 
ale aj vyhľadávať zaujímavé konverzácie a úrovne umeleckého diela. Už tieto dva 
scenáre dokážu reprezentovať pomerne veľkú časť motorických procesov, cez ktoré 
chápeme aj rôznorodé prvky naratívu alebo pohybu medzi aspoň dvoma svetmi v rámci 
percepcie adaptácií. Procesy, ktorými sa scenáre dostanú z bazálnej úrovne 
do percepcie adaptácií, je potrebné pozorne sledovať. Napríklad scenár úniku má 
možnosť prepájať sa so systémom SEEKING pri priebežnom vyhľadávaní bezpečných 
miest, ale aj so systémom PLAY, kde sa realizuje v hravej podobe pri šantení. Pri hre 
sa zlepšujeme v jej identifikovaní, ale aj v konkrétnych motorických činnostiach, ktoré 
sa využijú v prípade skutočného úniku. 

Rovnaký scenár potom môže fungovať aj v adaptáciách. Dokážeme cezeň 
identifikovať bezpečný fikčný svet, t. j. pretext, na ktorý sme zvyknutí, oproti niekedy 
nebezpečnému novému fikčnému svetu, ktorý v nás možno vzbudzuje nepríjemné 
pocity neistoty a strachu. Adaptačné uplatnenie štylistických prostriedkov 
s nostalgickým efektom môže byť percepčne vítaným uvoľnením. Je možné ho 
realizovať aj naratívne, ako sa to prejavilo v adaptácii Midnight in Paris (Allen, 2011), 
ktorá v príbehu rozohráva motívy slávneho van Goghovho obrazu Hviezdna noc. Takto 
sa základné scenáre ako únik, prenasledovanie (a pod.) skôr motorickej povahy 
využívajú aj v iných doménach. 

Zdanlivo najvzdialenejšie prvky v tomto postupnom procese sa nachádzajú medzi 
zmysluplným pohybom a jeho nevynúteným realizovaním v hre, teda medzi 
telickosťou a paratelickosťou. Ich prienik súvisí s už spomínaným komplexným 
vnímaním času v predchádzajúcej podkapitole. Dnes vieme, že subjektívne vnímanie 
času (Panksepp & Biven, 2012, s. 137 – 140) sa nad bazálnou percepčnou úrovňou 
vo veľkej miere formuje aj systémom SEEKING, ktorého úlohou je hľadať, objavovať 
a anticipovať (Burgdorf a iní, 2000) po prechádzajúcej skúsenosti. Keďže „tento systém 
sprostredkúva ‚psychologický čas‘“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 138), nadväzujúci 
systém PLAY vie vnímanie psychologického času výrazne deformovať. V oboch 
systémoch je podstatná úloha dopamínu. Činnosť, ktorá je často alebo prirodzene 
odmeňujúca, nás môže vo svojom plynutí (flow) (Csikszentmihalyi, [1990] 1991) 
natoľko pohltiť, že strácame pojem o čase – exemplárne v hre. 

Panksepp prináša nový kontext (Panksepp & Biven, 2012, s. 129 – 131) pre staršie 
behavioristické experimenty, ktorými sa skúmali mechanizmy prítomné v systéme 
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SEEKING. Pri experimentoch s opicami sa dokázalo (s. 130), že dopamínové bunky 
reagujú aj na náhodný príjem potravy. Systém SEEKING sa teda aktivuje, aj keď sa nič 
explicitne nehľadalo a neočakávalo. Podstatnejšie ale je, že pokiaľ dochádza 
k náhodným odmenám, celý systém sa dostáva do anticipačnej krivky a uvoľňovanie 
dopamínu začne predchádzať konkrétnemu príjmu potravy. Takto sa cítime odmenení 
ešte pred samotnou odmenou v podobe potravy. 

Uvedený efekt sa tradične objasňoval iba podmieňovaním (učením). Pankseppov 
výskum dokázal, že systém SEEKING na primárnej úrovni vedomia sa dostáva 
do anticipačnej krivky aj bez toho, aby sa čokoľvek explicitne upevňovalo 
podmieňovaním (2012, s. 138). Namiesto behavioristického záujmu o kauzalitu si 
novšie neurovedecké prístupy všímajú schopnosť vtelesnenej mysle pracovať 
s koreláciami. Použitím voľnej gravitačnej metafory Panksepp objasňuje, ako si 
nepodmienené stimuly a tendencie k nepodmieneným reakciám, ktoré sú tiež „hlboko 
afektívne, ‚vťahujú‘ súvisiace informácie do svojej ‚obežnej dráhy‘, pričom vytvárajú 
čoraz štruktúrovanejší a efektívnejší emočný systém“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 134). 
SEEKING preto predchádza201 učeniu, v ktorom funguje aj podmieňovanie (s. 135). 

Vďaka existencii systému SEEKING, ktorý vie separovať fyzickú odmenu 
od pocitu uspokojenia, môže byť odmeňujúca akákoľvek činnosť aj sama osebe. 
Anticipovanie uspokojenia môže zaručiť čoraz väčšie uspokojenie, ak sa za odmenu 
postupne považuje samotný proces jeho hľadania (SEEKING) a generovania (PLAY). 
To sa aj deje, keďže tento systém nakoniec produkuje „repetitívne behaviorálne vzorce, 
spojené s entuziazmom“ (s. 135), ktoré sa neskôr upevňujú už aj vplyvom učenia202. 

Behavioristickým sústredením sa na kauzalitu bola hra dlhodobo záhadným 
fenoménom, keďže nebolo jasné, čo toto správanie podmieňuje alebo ako sa ho učíme, 
pokiaľ v ňom nie je prítomná odmena. Separovaním uspokojenia od uspokojujúceho 
objektu a jeho korelačným presunutím k samotnej činnosti sa obrazne spojí budúcnosť 
a prítomnosť, čo je kognitívny základ pre paratelickosť hry. Vďaka tomu sa v hre 
realizujú aj štandardne telické scenáre, ktoré sú v danom kontexte paratelické. Aj keď 
je hra stále komplexný fenomén, vďaka aktuálnym poznatkom neurovedy je zrejmé, že 
vznik hry nie je o nič mystickejší než formovanie ďalších kognitívnych prejavov 
vtelesnenej mysle. Vágnosť, s ktorou sa k hre pristupuje aj v adaptačných štúdiách, 
možno výrazne redukovať prinajmenšom v rovine vzťahov telickosti a paratelickosti. 

Na záver tejto skôr kognitívnovednej podkapitoly pridávame ešte jeden 
adaptologický presah k načrtnutým javom. Na úrovni tvorby aj percepcie adaptácií sa 
opakovane navraciame k dielam, ktoré nám aspoň v nejakej rovine poskytli pocit 
uspokojenia, ale to neznamená, že museli byť kvalitné. Platí to aj pre predlohy revízií, 
kde systémom SEEKING nachádzame javy, ktoré sa žiada opraviť. Nedostatky nás 
inšpirujú naprávať ich alebo si vďaka nim aspoň ujasňovať predstavu ideálneho diela. 

                                                 
201  Porovnaj zvedavosť a upriamenie pozornosti ako predchodcu myslenia aj s etymológiou 
Prometea v ppč. 489. 
202 „V prípade hry sa vo všeobecnosti predpokladá, že dlhodobejšie výhody kompenzujú riziká, 
ktoré môže spôsobiť, a energetickú extravaganciu, ktorú predstavuje“ (Glasgow, 2018, s. 99). 
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Vzniká aj paratelické či zdanlivo nezmyselné uspokojovanie pri sledovaní 
niektorých typov obzvlášť zlých filmov, ktoré sú uspokojujúce vo svojej komickej 
nedostatočnosti. Film The Disaster Artist (Franco, 2017), ktorý je natočený podľa 
skutočného príbehu režiséra Tommyho Wiseaua, si vo veľkej miere privlastňuje scény 
z jeho brakového diela The Room (2003), ktoré si napriek pôvodnému serióznemu 
režisérskemu zámeru môže divák užívať aj s ironickým potešením. V priestore 
adaptačných štúdií si film získal prirodzenú pozornosť (Singleton, 2018) vďaka 
popieraniu predstavy o tom, že by boli adaptátori motivovaní adaptovať iba kvalitné 
diela. Je zrejmé, že úspech The Disaster Artist spätne priviedol k pôvodnému The Room 
množstvo nových zvedavcov, ktorí tiež túžili vidieť ten „najlepší zlý film“ (Sestero & 
Bissell, 2013) – sami sme tento zážitok „zvládli“ iba vďaka pocitu z participácie 
na existujúcej sociálnej hre. 

Ďalším príkladom je produkčná spoločnosť The Asylum, ktorá zásadne 
prepracovala svoj biznis model, keď si uvedomila, v čom spočíva nový úspech jej 
nízkorozpočtových filmov. Filmy tejto spoločnosti, ktoré chabo napodobňovali 
úspešnejšie tituly203, začali diváci vyhľadávať práve v súvislosti s účasťou na rastúcej 
kolektívnej hre takmer karnevalového typu204. Spoločnosť sa ďalej orientovala na vý-
robu hrozných napodobenín iných filmov, ale už k nim zámerne pristupovala s dávkou 
sebareflexie, čím sa táto bezúčelná hra výrazne posilnila. 

Metafora adaptácie ako hry je teda všeobecnejším konceptom než adaptácia ako 
pocta, keďže nás nepriťahuje kvalita sama osebe, ale skôr prekvapenie, ktoré 
nachádzame aj v kvalite. Systémy SEEKING a PLAY pomáhajú identifikovať diela, 
ktoré sú v nejakej (pozitívnej aj negatívnej) rovine uspokojujúce a povzbudzujú ďalšie 
hľadanie, hru a sociálny kontakt. Okrem paratelickej percepcie nekvalitných diel je tiež 
zaujímavá opakovaná percepcia konkrétneho naratívu. Pri niektorých kánonických 
dielach, ktoré sa toľkokrát osvedčili svojím odmeňujúcim charakterom, je uspokojujúci 
už len samotný kontakt s nimi. Takto sa z neustáleho adaptovania a sledovania 
Shakespeara, Dickensa, Doyla, Goetheho či Grimmovcov stáva doslova veľká 
paratelická hra. Uspokojuje nás už len participáciou na čomsi väčšom, aj keď sa 
samotná kvalita jednotlivých adaptácií môže výrazne líšiť. 

Systémy SEEKING a PLAY dokážu objasniť aj niektoré adaptologické javy 
na úrovni zážitku z konkrétneho diela. Pokiaľ experient adaptácie predpokladá 
prítomnosť alúzií na pôvodné diela, je predpoklad, že ich bude aj aktívne hľadať. 
V tomto zmysle nie je pre adaptáciu nevyhnutná požiadavka vernosti, ale očakáva sa 
prinajmenšom priestor na priebežné alúzie na pôvodné dielo. Čím aktívnejšiu 
anticipačnú krivku v systéme SEEKING vytvára adaptácia vo vzťahu ku konkrétnemu 

                                                 
203  Mnohé filmy od spoločnosti The Asylum z ekonomického pohľadu až paraziticky 
napodobňujú názvom a témou tzv. áčkové filmy, ktoré plánujú svoj vstup do kín. V prostredí 
marketingu sa o produktoch tohto typu už všeobecne hovorí ako o tzv. FAKE-och. 
204 Participáciu na hre s nevážnymi kópiami popisuje Michail Bachtin ([1965] 1975) v súvislosti 
s estetikou karnevalu, kde „vedle vážných mýtů existovaly mýty smíchové a potupné, vedle hrdinů 
jejich parodické protějšky, dvojníci“ (s. 9). 
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pretextu, tým pravdepodobnejší je rozpoznateľný zážitok z adaptácie. Platí to aj napriek 
tomu, že by nebola verná predlohe, ba dokonca aj keby jej priamo odporovala. 

Našu schopnosť aktívnejšie hľadať a nachádzať význam tam, kde sa predpokladá 
autoritatívny zámer, naznačujú aj výskumy vnímania zmysluplnosti metafory (Gibbs 
Jr. a iní, 1991)205. Aj tí percipienti, ktorí v adaptácii neočakávajú podobnosť, budú teda 
hľadať pravidelnú a dokonca zmysluplnú prítomnosť predlohy. Charakter systémov 
SEEKING a PLAY naznačuje, že percipienti adaptácií budú cez korelácie hľadať 
aj medzi „náhodnými“ súvislosťami. Vďaka vlastnostiam systému SEEKING, ktorý 
nás nabáda pátrať vždy, keď je potenciál niečo nájsť, pasívna percepcia adaptácie ako 
adaptácie je prakticky nemožná. Pasívny percipient sa mení v očakávaní 
na uvedomelého expektanta, v entuziastickom pátraní na aktívneho hľadača, 
ba dokonca hráča, ktorý generuje samostatnú zážitkovú hru. 

4.3. Hľadanie potešenia a unikanie od bolesti 
Pripomíname, že vedomie nevzniká tam, kde pre nemožnosť pohybu nemá zmysel 

sledovať objekty (potravu ani hrozbu). Potreba sledovať objekty je aj v nadväznosti na 
systém SEEKING neskôr určujúca pre fenomén, ktorý psychológovia nazývajú 
permanenciou objektu (Piaget, [1951] 2013, s. 267). Vnímanie, že potrava (ale aj 
hrozba) nezmizla, aj keď sa na okamih stráca z percepcie, je základom pre vznik 
kognitívnej reprezentácie, ktorá sa buduje na kontinuálnom upriamení pozornosti, 
pretože „v prítomnosti objektov, kontrastne, nie je potreba na reprezentáciu v tom 
zmysle, že svet sa dokáže reprezentovať sám“ (Glasgow, 2018, s. 140). Vývojový 
rozdiel medzi reprezentáciou pomocou zárodkov permanencie objektu a svetom, ktorý 
sa zastupuje iba samostatne, objasňuje, prečo je „ostenzia elementárnym aktom aktívnej 
signifikácie“ (Eco, 1976, s. 225). 

V prostredí teatrológie, kde sa ostenzia206 vníma ako základ divadelnej tvorby 
a percepcie, keďže „herec je sám sobě materiálem, celou svou osobou, duší i tělem“ 
(Mukařovský, 1966, s. 170), sa tomuto javu (aj pod vplyvom štrukturalizmu) venuje 
špeciálna pozornosť, keď sa o ostenzii uvažuje aj ako o ne-znaku (Osolsobě, 2007, 
s. 85). Ostenzia je jeden z dôvodov207, prečo Eco hovorí o neudržateľnosti pojmu znak 
a o jeho nahradení znakovou funkciou (Eco, 1976, s. 226), ale zároveň ju odstraňuje zo 
štandardnej opozície (akoby ne-znaku) voči ostatným formám znakovej produkcie. 

Kontinuitu naznačujú aj vyššie uvedené poznatky biológie a psychológie, keďže 
medzičlánkom medzi svetom, ktorý sa v každom okamihu zastupuje sám, a jeho 
znakovou reprezentáciou v štandardnej semiotike sú práve kognitívne procesy ako 
simulovanie permanencie objektu. V jednoduchej podobe má formu čerstvej pamäti 

                                                 
205 Tento výskum sa žiada reflektovať aj v širšom kontexte variability chápania metafory (Süčová 
Vernarská, 2018, s. 41). 
206 Pozri ppč. 138. 
207 Najväčší vplyv na zmenu koncepcie znaku na znakovú funkciu má u Eca nekonzistentnosť 
ikonicity, ktorá, ako ukazuje (1976, s. 257), nie je uniformným fenoménom, ale súborom 
rôznorodých javov. 
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objektu a očakávania jeho potenciálnej opätovnej prítomnosti, ktorú možno vnímať 
vizuálne, taktilne, olfaktoricky a pod. 

Ľudská schopnosť udržiavať krátkodobú aktívnu reprezentáciu objektov s ich 
počtom rýchlo klesá (Kahneman a iní, 1992). Vďaka sakadickému pohybu očí môže 
náhla zmena sledovaného vizuálneho poľa vyústiť do akejsi slepoty voči tejto zmene 
(change blindness). Ide o fenomén, ktorému sa v kognitívnej teórii filmu (Smith T. J., 
2012, s. 7) venuje pozornosť v súvislosti s kontinuitou záberov. Tvorcovia filmu sa 
totiž nevyhnutne spoliehajú na schopnosť diváka občas zabudnúť na presnú vizuálnu 
informáciu z predchádzajúceho záberu. V opačnom prípade by bola montáž 
interpretovaná len ako sled vizuálnych nekonzistentností. 

Vo vývoji dieťaťa sa permanencia objektu vizuálne povzbudzuje napríklad hrou, 
pri ktorej hračka zdanlivo naveky mizne a potom sa znova objaví. Okolo ôsmeho 
mesiaca je s istými obmedzeniami pochopenie trvalosti objektov u dieťaťa prirodzené 
(Glasgow, 2018, s. 140). Obrovský piagetovský vývinový skok je podľa neskorších 
štúdií predznamenávaný už v troch mesiacoch (Baillargeon & DeVos, 1991, s. 1227) 
a zároveň sa aj po nadobudnutí tejto schopnosti vyskytujú ešte isté zlyhania pri 
experimentoch zachytávajúcich tzv. A-not-B error208. Radšej než o skoku sa teda v prí-
pade ontogenézy i fylogenézy žiada hovoriť o postupnej emergencii rôznych aspektov 
vedomia, pri ktorých by bez možnosti pohybu nemalo zmysel upriamovať pozornosť 
na svet ani vytvárať si jeho koherentné reprezentácie. 

Kognitívne schopnosti mentálne reprezentovať aj neprítomné hrozby 
psychologicky predlžujú pocit strachu, ktorý je odvodený od bolesti. Princípy, ktoré 
platia pre formovanie vedomia na základe prenasledovania objektov (potravy) do iného 
prostredia, sa prejavujú aj pri nemožnosti úniku z nevyhovujúceho prostredia. Tieto 
fenomény súvisia aj s odlišnosťou v percepcii bolesti a (ne)vzniku komplexnejšieho 
vedomia u živočíchov a rastlín. Pohyb vo svete flóry je značne obmedzený, hoci pre 
ďalší výklad je absolútne nevyhnutné zdôrazniť, že sa aj tak realizuje, a to primárne 
rastom209. „Je náročné si predstaviť, prečo by druh neschopný úniku pred zdrojom 
bolesti alebo použitím percepcie na vyhnutie sa bolesti a zabráneniu smrti akýmkoľvek 
spôsobom mal mať vyvinutú schopnosť cítiť bolesť“ (Glasgow, 2018, s. 57). 

Uvedené tézy možno v umenovede a v mediálnych štúdiách pomerne priamo 
prepojiť s chápaním anestetiky Wolfganga Welscha ([1990] 1993), ktorý tvrdí, 
že „[k]ým estetika zosilňuje pociťovanie, anestetika tematizuje necitlivosť – v zmysle 
straty, prerušenia alebo nemožnosti senzibility –, a to na všetkých úrovniach, počínajúc 
fyzickou otupenosťou až po duchovnú slepotu“ (s. 10). Na biologickej úrovni je zrejmé, 
prečo protikladom estetiky nie je neestetické, ale anestetické – ako tieto pojmy korektne 

                                                 
208  Pri opakovanom odhaľovaní objektu na mieste A a neskoršom jednorazovom umiestnení 
na miesto B dieťa chápe existenciu objektu, no hľadá ho na predtým zapamätanej pozícii 
(Diamond, 2002, s. 185). 
209 Konceptuálny súvis medzi rastom a pohybom možno etymologicky vnímať cez praslovanskú 
verziu slova rásť (orsti), ktorá je najskôr odvodenina od indeourópskeho er-, or-, teda „dávať sa 
do pohybu“ (Králik, 2015, s. 495). V protovedomí rastlín nie je pohyb (rast) úplne náhodný, ale je 
tiež senzoricky orientovaný k zdroju „potravy“ – nad zemou k slnku a pod ňou k vode. 
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rozlišuje Welsch (s. 10) –, teda také, kde senzibilita je jednoducho neopodstatnená 
v prostredí, v ktorom sa nemožno pohybovať. Fyzicky a neskôr metaforicky je 
najčastejším problémom prílišná viskozita210 prostredia. 

Konceptuálna previazanosť emočnej bolesti a fyzickej bolesti je taká výrazná, 
že v mnohých životných situáciách nie je ľahké hovoriť o metaforickosti, keďže 
emočná bolesť sa priamo prejavuje aj tou fyzickou211. Vôbec celý rad štandardne 
rozdelených fyzických a mentálnych stavov sa dá dnes vďaka hypotéze vtelesnenej 
mysle vnímať v rámci kontinua. V kognitívnovednej perspektíve možno 
prostredníctvom odlišnej spätnej väzby určenej charakterom spúšťača bolesti 
rozlišovať oba jej typy. Podobné kontroly robí aj myseľ, ktorá cíti bolesť na mieste, kde 
percepčne nevníma fyzické poranenie212 či vníma poranenie bez senzácie bolesti213. 

Na základe existujúcich schém určite môžeme hovoriť v negatívnom zmysle 
(pri unikaní z prostredia) i v pozitívnom zmysle (pri prenasledovaní niečoho 
v prostredí) aj o metaforách EMOČNÁ BOLESŤ JE FYZICKÁ BOLESŤ (a naopak) 
a EMOČNÁ POTREBA JE FYZICKÁ POTREBA (a naopak). Prípadne je možné 
objasniť konceptuálnu integráciu fyzickej a psychickej roviny, ako je to viditeľné 
u Knuta Hamsuna v románe Hlad ([1890] 2019)214. Analogická metafora, pri ktorej 
treba rátať aj s jej možným obrátením, EMOČNÉ OTUPENIE JE FYZICKÉ 
OTUPENIE je potom extenziou metafory EMOČNÝ ÚNIK JE FYZICKÝ ÚNIK, ktorá 
je tiež platná aj pre nemožnosť takého úniku. 

V priestore adaptácií sa tematizovaniu anestézie a stratégiám úniku cez 
metafikčné postupy disnarácie a alternarácie venujeme v samostatnej štúdii 
(Andričíková & Getlík, 2019). V našom predchádzajúcom výskume sa okrem iného 
preukázalo, že prípadný alternaratívny charakter predlohy nie je v prostredí adaptácie 
vždy nevyhnutné realizovať alternaráciou v sujete adaptácie. Existencia 
alternaratívneho originálu zabezpečuje dostatočný podklad na to, aby sa adaptácia 
jednoducho zaradila k už existujúcim alternaratívom bez toho, aby sa deformovala 
potreba dramatickosti vo filme. Alternaratívnosť sa potom môže aktívne povzbudzovať 

                                                 
210 Pozri podkapitolu 4.1. 
211  Okrem silných, ale subjektívnych dôkazov, ktoré môže mať čitateľ z vlastnej životnej 
skúsenosti, sa tu neopierame len o jazykovú skutočnosť vo frázach typu „zlomené srdce“, 
ale aj o empirické štúdie so zobrazovacími metódami neurálnej aktivity mozgu. Tie dokazujú, 
že pri fenoméne zlomeného srdca sa emočná a fyzická bolesť aktivuje v rovnakých oblastiach 
mozgu (Flaskerud, 2011, s. 789). 
212 Podstatná je spomínaná emočná bolesť, ale napríklad aj tzv. fantómové bolesti pri absencii 
končatiny. Fantómovými bolesťami sa podrobne zaoberal V. S. Ramachandran – jedna 
z určujúcich osobností v prienikoch neurovedy a umenia – v publikácii Phantoms in the Brain: 
Probing the Mysteries of the Human Mind (Ramachandran & Blakeslee, 1998). 
213 Napríklad v šoku, pri stŕpnutí končatiny či v lokálnej anestézii. 
214 Hlad, ktorý má homeostatický charakter sa niekedy všeobecnejšie vníma aj na emočnej úrovni 
(Hogan, 2003b). Hoci registrujeme, že v súvislosti s relatívnym chápaním potreby a emócie tento 
príklad uvádza aj Jana Kuzmíková (2021, s. 58) a že metaforu TÚŽBA JE HLAD v kognitívnej 
lingvistike zdôraznil Joseph E. Grady (2007, s. 321), primárny vplyv na naše uvažovanie 
prisudzujeme presne formulovanej autorskej výpovedi Knuta Hamsuna. 
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alúziami na predlohu, čo sa preukázalo aj v predmetnej adaptologickej štúdii. 
Prepojenie motívu bolesti/anestézie a metafikčných postupov alternarácie môže teda 
v adaptáciách fungovať úplne prirodzene, pretože unikanie pred bolesťou 
a prenasledovanie potešenia je univerzálny zážitok formujúci kognitívne procesy. 

Zjednodušene hovoríme v celom texte skôr o unikaní pred bolesťou 
a o prenasledovaní potešenia, aj keď ako objasňuje Grodal (2007, s. 92), tieto 
mechanizmy sú s narastajúcou komplexnosťou organizmu čoraz zložitejšie. Treba mať 
preto na pamäti, že nie vždy je organizmus sám tým, kto sa pohybuje, ale niekedy 
vyvoláva pohyb svojho okolia. Vytvárajú sa tak (s. 92) privolávače (atraktory) 
potešenia a odpudzovače (repelenty) bolesti, čo je tiež platné fyzicky aj metaforicky 
(emočne). Všetky tieto stratégie reprezentované príslušnými schémami či scenármi 
sa (nielen v predkladanej monografii) zjednodušene zhŕňajú pod unikanie 
a prenasledovanie. Uvedené kognitívne vzorce si nepriamo všíma aj Roger Caillois 
([1958] 1998, s. 41) v kontexte hry, keď na príklade zo zvieracej ríše ilustruje potrebu 
mláďat prenasledovať všetko, čo sa im nečakane vzďaľuje, a unikať pred tým, 
čo sa približuje. 

Cez kognitívne relevantný vzťah medzi pohybom a bolesťou (ale aj potrebou), 
kde neschopnosť prvého podmieňuje druhé, teda možno rozpoznať aspoň niekoľko 
typov modelovania problémovej situácie a jej riešenia v umeleckom texte215: 1) očaká-
vanie (náhodnej) zmeny prostredia, 2) snaha o prispôsobenie sa prostrediu, 3) radikálny 
pokus o pohyb a únik z prostredia, 4) zmena percepcie – otupenie alebo mentálne 
simulovanie iného sveta (čo je tiež forma úniku). 

Zároveň takto možno konceptualizovať aj dejovo nemotivované či iba parciálne 
motivované riešenia ako deus ex machina. Pohyb, resp. únik, tu nie je určený 
samohybnosťou postavy ani charakterom prostredia na konkrétnej úrovni, ale vplyvmi 
za jeho hranicou. Miera uveriteľnosti nepravdepodobného riešenia sa potom odvíja 
od priepustnosti hraníc týchto prostredí. V diele, ktoré deklaruje priechodnosť medzi 
fyzickým a metafyzickým či medzi svetom postáv a svetom rozprávača, sa zásah 
„vyššej moci“ prirodzene toleruje alebo až očakáva. V metaadaptáciách ide o často 
prítomný motív, v ktorom sa prejaví „božská“ znalosť tvorcov, ktorí sú poučení 
z predchádzajúcich iterácií príbehu. 

Už v predchádzajúcej podkapitole sme naznačili, ako sa scenáre súvisiace 
s pohybom postupne realizujú aj v hre a na vyšších úrovniach vedomia. V tejto 
podkapitole sme zdôraznili úlohu dvoch zásadných motivácií pre pohyb (unikanie 
a prenasledovanie). Obe motivácie sa v systéme SEEKING prejavujú jednotne ako 
hľadanie, a to najčastejšie potravy alebo bezpečia. Východiskový rámec tohto 
uvažovania neskôr ešte rozšírime aj v problematike metatextuality a metafikcie 216 

                                                 
215  Analogicky možno naznačiť aj motiváciu, kde sa nezdôrazní únik z prostredia, 
ale prenasledovanie objektov, no vzhľadom na aspekt problémovosti umenia vyberáme práve 
túto rovinu výkladu. 
216 Pozri kapitolu 7. 
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v priestore adaptácií. Pôžitok z úniku a prenasledovania túžby, ale aj úzkosť 217 
z priestorových ohraničení pôvodného textu či média totiž priamo vplývajú na zážitok 
z adaptácie, reprezentujúcej vždy aspoň dva priestory/stavy, medzi ktorými 
je dynamický vzťah a potenciál pre pohyb (aj v zmysle rastu a vývinu). 

4.4. Kognitívna kontinuita a emergencia hry 
Nadviažme na už spomínaný citát Torbena Grodala (2009, s. 173) 218 o vzťahu 

opakovania a neserióznosti, ktorý tkvie v tragickom rozmere neopakovateľných 
(životných) procesov. Keďže Grodal na týchto tézach buduje genologické modely 
metafikcie a paródie (a pripája aj pastiš219, nostalgiu a citát), musíme v adaptologickej 
práci upriamiť pozornosť na jeho parciálny esencializmus v súvislosti s úlohou 
smiechu. Aj smiech totiž treba odobrať z výlučne ľudskej mysle, kam ho ešte Grodal 
([1997] 1999, s. 186) svojho času ukladal. 

Obzvlášť ilustratívne sú pre nás spomínané experimenty Jaaka Pankseppa 
s potkanmi. Prekvapujúce objavy neurovedy sa nekončia tým, že sa u týchto drobných 
cicavcov pri ich hravých súbojoch dokazuje neurobiologický regulačný mechanizmus 
(systém PLAY) pre hru so socializačnými aspektmi (Panksepp & Beatty, 1980). 
Potvrdzuje sa aj ultrasonická vokalizácia hry a šteklenia220 – teda potkaní smiech221 – 
v pre človeka nepočuteľnej frekvencii zhruba 50 kHz (Panksepp & Burgdorf, 2003). 
Keďže sa v Pankseppových výskumoch preukazuje, že ide o mechanizmy prítomné 
v subkortikálnom mozgovom systéme, ktorý je vlastný všetkým cicavcom, je možné 
takéto správanie cez neuroanatómiu predpokladať aj u ľudí prinajmenšom v evolúcii 
tejto triedy stavovcov. 

Na rozdiel od potkanieho smiechu v Pankseppových objavoch je Cailloisovo 
prirovnávanie intoxikácie hmyzu k hre ilinx (Caillois, [1958] 1998, s. 71 – 73) značne 
problematické. Niektorí súčasní teoretici hry (McDonald, 2020, s. 868) pripisujú 
Cailloisovým spojeniam správania hmyzu a podvedomia surrealistický charakter. Jeho 
príklady z ríše hmyzu sú na ilustráciu hravých kategórií na nižších evolučných 
stupňoch vyslovene nešťastné (aj keď nehovorí priamo o hre). Analyticky zameraného 
čitateľa nútia k neprimeranému konceptuálnemu skoku medzi ľudskou hrou a takýmito 
vzdialenými analógiami. Výsledkom podobnej argumentácie potom nemusí byť 

                                                 
217 Pomenovanie stavu úzkosť predsa priamo súvisí s priestorovým ohraničením, ktoré zamedzuje 
voľnému pohybu, podobne ako anglické anxiety, ktorého pôvod možno odvodiť zo sanskritu 
amhu- (úzky) (Harper, Etymology of anxious). 
218 Pozri s. 69. 
219 „Pastišové/žánrové stereotypy umožňujú divákovi akceptovať zvýšenie úrovne ‚signifikácie‘ 
adresnosti fikcie, pretože pokles ‚slobody‘ v beletrii je kompenzovaný zátvorkovým [bracket] 
postupom, ktorý zvýrazňuje diváka ako hráča“ (Grodal, [1997] 1999, s. 229). 
220 V Pankseppových výskumoch je fascinujúce, že podobne ako u ľudí sa smiech pri šteklení 
potkanov spúšťa ešte vo fáze náznakov približujúcich sa prstov a nielen pri samotnom dotyku. 
(Panksepp & Burgdorf, 1999, s. 234). 
221 Pripomíname aj stav mysle, v ktorom sa pri smiechu integruje nezávislá percepcia (pozri 
podkapitolu 3.4). 
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uveriteľnosť konceptu kontinuitného biologického vývinu hry, ale práve výrazný 
skepticizmus v tejto otázke. Výklad tohto typu je už dnes nevyhnutné predostrieť 
v evolučnej postupnosti a so solídnym empirickým základom. 

Hravé správanie sa zatiaľ na pomedzí biológie a psychológie dokázalo nie iba 
vo vetve cicavcov, ale aj u vtákov (Heinrich & Smolker, 1998), u rôznych plazov 
(Burghardt, 1998), ale dokonca aj u niektorých bezstavovcov (Mather & Anderson, 
1999). Ako uvádzal ešte pred vyše dvoma dekádami Gordon M. Burghardt (1998, 
s. 12), ani vylúčenie hravého správania u rýb nie je uspokojivé, hoci sa uvažuje skôr 
o iných dôvodoch ich nečakaného lokomočného pohybu, ako je zbavovanie sa 
parazitov. Zdalo by sa, že v kontinuite kognitívneho vývoja hravého správania sme 
na konci, no Burghardtove novšie výskumy (Burghardt a iní, [2014] 2015), ktorým už 
pomáhajú aj jednoduchšie metódy videodokumentácie, predsa objavujú aj hravé 
správanie rýb. 

Forma tohto správania napĺňa päť rozhodujúcich kritérií (Burghardt a iní, [2014] 
2015, s. 39). Je 1) neúplne funkčné vo svojom behaviorálnom kontexte (nemá očividné 
vysvetlenie), 2) je dobrovoľné, spontánne a odmeňujúce, 3) líši sa od iného kontextu 
ako párenie, kŕmenie či boj, 4) opakuje sa, ale nie rigidne (patologicky) a 5) iniciuje sa 
bez výrazného chronického stresu (choroba, tlačenica, hlad a dravosť). Na základe 
týchto kritérií môžeme Cailloisove príklady pre mimikry a ilinx zo sveta hmyzu zatiaľ 
na rozdiel od už dokázanej hry rýb naozaj vnímať len ako vzdialenejšie analógie pre 
kategórie hry. 

Celok skutočne nie je iba sumou častí, ale keďže práve prítomnosť hry u rýb bola 
doposiaľ tézou dlhodobo považovanou za „kontroverznú a všeobecne zamietanú“ 
(Burghardt a iní, [2014] 2015, s. 38), nateraz sme pre potreby predkladanej monografie 
v dostatočných prienikoch medzi emergentnou kognitívnou kategóriou hry a jej 
zložkami, z ktorých sa postupne vyvíja222. Navyše biológmi zhrnuté kritériá nám na-
značujú, ktoré situácie mohli mechanizmy podobné hre u rýb stimulovať aj ohraničovať 
(párenie, kŕmenie, boj, choroba, tlačenica, hlad, dravosť). 

Už sme uviedli, že vďaka systému SEEKING sa uspokojenie nemusí spájať len 
s objektmi, ale aj procesmi a môže prechádzať z telickej činnosti na paratelickú. 
Skutočnosť, že spontánny a zdanlivo nemotivovaný pohyb môže mať na nižších 
evolučných stupňoch „seriózne“ vysvetlenie, akým je napríklad zbavovanie sa 
parazitov, a teda nie je hrou, zároveň nevylučuje, že sú rovnaké mechanizmy 
recyklované podobne, ako sa tým nedávno argumentovalo u Reuvena Tsura v súvislosti 

                                                 
222  Táto prienikovosť sa prejavuje aj v ďalších vlastnostiach organizmov, ktoré sa doposiaľ 
spájali s funkciou mozgu. Jedným z najprekvapujúcejších aktuálnych neuropsychologických 
objavov je prítomnosť spánkových mechanizmov u nezmara obyčajného (Kanaya a iní, 2020). 
Zistenia o čoraz evolučne starších prejavoch spánku, smiechu, hry a iných kognitívnych 
mechanizmoch, než sa doposiaľ predpokladalo, nie sú žiadne anomálie. Zmysluplne zapadajú 
do základných téz súčasných kognitívnych vied. Neznamená to, že neexistuje hranica, pri ktorej 
už skutočne nevnímame biologické prepojenia týchto javov (spiaci nezmar), ale skôr voľnejšie 
analógie na pozadí vlastností ľudskej percepcie („spiaci“ gén v zmysle jeho neaktívnosti, čiže 
iba všeobecný princíp latencie), ktorá pomáha rozpoznávať svet cez obrazové schémy. 
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s vývojom jazyka a literárneho myslenia. Tsur v Poetic Conventions as Cognitive 
Fossils (2017) predkladá dôkazy k už dlhšie prítomnej hypotéze o „recyklovaní 
starších mozgových štruktúr, ktoré boli pôvodne vytriedené evolúciou pre riešenie 
veľmi odlišných problémov, ale darí sa im, viac či menej úspešne, posunúť sa smerom 
k novému kultúrnemu využitiu“ (s. 42 – 43). 

Voľnejšie sa podobný argument využíva aj u Yadina Dudaia (2008) pri vysvetlení 
tvorby a percepcie filmu. Ľudská myseľ sa podľa neho (s. 22) adaptovala na film tak 
rýchlo a úspešne vďaka tomu, že ľudský mozog ma neurálny systém (tu má na mysli 
najmä oblasť súvisiacu s motorikou), ktorý aj keď bol pôvodne vyvinutý na iné účely, 
výborne sa hodí pre filmovú komunikáciu223. Rovnaký prístup uplatňujeme v súvislosti 
hry a adaptácie ako procesu umeleckého vyjadrenia. Ak sa adaptácia rozpozná ako 
adaptácia, odráža aspoň dva odlišné stavy (pôvodné dielo a adaptáciu), a preto sa pri 
jej percepcii môžu aktívne zapájať procedurálne scenáre pôvodne využívané telicky, 
ktoré sa už paratelicky realizujú aj pri hre (únik, prenasledovanie, zápas a pod.). 

Aj keď má ľudská hra emergentné kvality, jej vznik má rozpoznateľnú biologickú 
kontinuitu. Zdanlivo chaotické a energeticky neefektívne správanie, ktoré na nižších 
úrovniach komplexnosti ešte nevnímame ako hru, sa na vyšších úrovniach javí ako jej 
dôležitá charakteristika. V adaptačných štúdiách preto analógie hry reprezentujú často 
všeobecnejšie javy než je hra samotná. Sú pre nás tiež dôležitou úrovňou uvažovania, 
ale treba ich rozlišovať empirickým kľúčom, inak prediktívna schopnosť nášho modelu 
výrazne klesá. 

Navzdory tomu, že sa niektoré baktérie v prostredí s priveľkou viskozitou nemôžu 
účelne pohybovať v priestore, predsa sa u nich vyvíjajú stratégie kvázipohybu. 
Glasgow (2018, s. 67) ich považuje za individuálne extrémne neefektívne, no evidentne 
majúce evolučný význam. Vznikajú u nich napríklad aspoň rotujúce bičíky, ktoré 
umožňujú nanajvýš pohyb vo vývrtke (s. 67). O princípe ilinx v zmysle hry tu nemôže 
byť ani reč, ako podobné prepojenia sugestívne naznačuje Caillois pri hmyze, lebo tieto 
motorické schémy ešte nemajú paratelický kontext. Musíme hovoriť iba o stratégiách 
či typoch pohybu organizmu. Na základe existujúcich obrazových schém a scenárov 
vieme takýto pohyb vnímať v rôznych javoch, ale ak podobnosť hry a adaptácie nemá 
byť rovnaká, ako hry a padajúceho papiera, musíme si všímať aj kognitívne procesy, 
ktoré sa v adaptáciách manifestujú. 

Ak v tejto fáze výkladu odčleňujeme koncept pohybu od hry, podobne ako sa 
odčleňuje homeostatický hlad od hľadania, neznamená to, že si neuvedomujeme 
motiváciu k hľadaniu (v systéme SEEKING) na pozadí príjmu potravy alebo vývin hry 
(už aj v systéme PLAY) prostredníctvom pohybu, práve naopak. 

                                                 
223 „Naše mozgy sa nevyvinuli na pozeranie filmov – filmy sa vyvinuli vďaka výhode, že máme 
mozgy, aké máme“ (Zacks, 2015, s. 2). Rozdiel medzi prvotnou funkciou hravých mechnizmov 
mozgu a ich súčasným uplatnením je podľa Grodala v tom, že „základná architektúra mozgu 
vznikala v čase, keď boli prijímané dáta v zásade pravdivé, takže vyhodnocovanie statusu reality 
bol sekundárny proces“ (2009, s. 185). Grodal dopĺňa, že pod vplyvom rastu fiktívnych stimulov 
sa k simulovaným zážitkom musia čoraz častejšie pripájať kognitívne procesy vyššieho rádu. 
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To, že sa spontánny vírivý pohyb používa u baktérií – vo všetkej bakteriálnej 
vážnosti – napriek (a kvôli) neschopnosti uniknúť z prostredia, nie je v rozpore s tým, 
že „nezmyselný“ pohyb môže byť rybami seriózne používaný v snahe uniknúť 
parazitom. Tiež to neodporuje ani tvrdeniu, že pohyb bez zreteľného cieľa sa prenesie 
aj do snahy uniknúť väčším predátorom či súperiacim druhom224 práve preto, že narúša 
percepčné heuristiky pri odhadovaní ďalšej pozície objektu v zornom poli „protivníka“. 

Prislúchajúci procedurálny scenár sa zmysluplne zachováva. Riešením teda nie je 
zbavovanie sa analógií adaptácie ako hry kvôli doterajšej vágnosti tohto pojmu. 
V zásade to ani nie je možné, keďže prítomné obrazové schémy nás nútia rozpoznávať 
v adaptáciách hravé atribúty. Ak sa má v adaptačných štúdiách vyriešiť problém 
vágnosti hry, musíme v modeli adaptácie ako hry upriamovať pozornosť na kognitívne 
procesy vtelesnenej mysle. Vďaka tomu sa nám postupne podarí rozlíšiť konkrétne 
vrstvy, v ktorých sa rozpoznávajú procedurálne scenáre typické pre hru. Aj keď 
adaptácia nie je hra v užšom zmysle, budeme môcť využiť model adaptácie ako hry 
aj na tvorbu a overovanie hypotéz o charaktere adaptácií a našich zážitkov s nimi. 

4.5. Serióznosť a neserióznosť 
Hoci sa konkrétne scenáre (napr. zápas) môžu realizovať telicky aj paratelicky, 

herný princíp sa vo svojom zrode v jednotlivých aspektoch nešpecializuje na serióznosť 
a neserióznosť, ako ju chápeme na pozadí kultúrnych súvislostí. Nižšie stupne vedomia 
nevnímajú uspokojenie cez aspekt „neserióznosti“. Potreba objavovať a hrať sa je 
na základnej úrovni, ktorú ešte neobmedzujú terciárne procesy, rovnako nutkavá ako 
akákoľvek iná činnosť, ktorá vzniká vďaka primárnym obvodom. 

Na pozadí skúmania primárnych systémov počas REM 225  spánku, v ktorých 
sa výrazne aktivuje systém SEEKING, čím sa snívanie podobá aj systému PLAY (tu sa 
ich podobnosti nekončia), sa v neurovede vyvodzuje, že „v starodávnej evolučnej 
histórii pravdepodobne existovalo surové vedomie primárnych procesov najskôr 
výhradne ako typ snovej bdelosti – plnej emočných vzruchov“ (Panksepp & Biven, 
2012, s. 376 – 377). 

Metaforické detstvo civilizácie, kde sa všetky seriózne i neseriózne funkcie 
(Mukařovský, 1966)226 spájajú do jednej, čerpá v paralele tiež z individuálneho detstva. 
Ako si všíma aj kognitívna veda (Lakoff & Johnson, 1999, s. 45 – 46), u detí sú 

                                                 
224  Zo systémovoteoretického hľadiska je tu prijateľné aj vysvetlenie prípravy na súperenie 
súťažiacich druhov (či živočíchov) o rovnaké zdroje, ktorý, ako dokazujú nie iba matematické 
simulácie, môže byť „fatálnejší než vzťah predátor – korisť“ (von Bertalanffy, 1968, s. 66). 
225 Pozri podkapitolu 4.7. 
226 „[P]ůvodní stav je nerozlišenost funkcí a že rozlišení funkcií je záležitost teprve velmi 
pokročilých vývojových stádií“ (Mukařovský, 1966, s. 71). Aj systémovú nediferencovanosť 
Mukařovského funkcií (teoretická, praktická, estetická, symbolická) možno dnes vo veľkej miere 
pozorovať ešte vo folklóre, kde sa nešpecializovanie jednotlivých funkcií zachováva najmä 
v rituáloch, ktoré sa, ako správne poznamenáva Huizinga ([1938] 1980, s. 10), formálne nelíšia 
od hry. 
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subjektívne (nesenzomotorické) zážitky, úsudky a senzomotorický zážitok natoľko 
zmiešané a nediferencované, že deti medzi nimi istý čas vôbec nerozlišujú. Ako sme 
ukázali v prechádzajúcom výklade, absolútnu izolovanosť serióznosti a neserióznosti 
v koncepte hry nemožno akceptovať ani vo vedách o umení a mediálnej komunikácii. 

Ak modelujeme adaptáciu hrou, neveríme, že by sme tým uberali priestor 
zážitkom, ktoré sa výrazne asociujú so serióznosťou (najmä v tragédii). Nasledujúci 
výklad smeruje k prienikom vážneho a nevážneho, aby sa model adaptácie ako hry 
neobmedzoval na komickosť. Na ilustráciu prienikov serióznosti a neserióznosti, 
prirodzene, vyberáme kooperáciu potešenia a bolesti, pretože ak je možné prepojiť tieto 
dva hraničné emočné stavy, nemôže byť problém ani s inými. 

Možno vznikne výhrada, že tento rozpor sa dá jednoducho prekonať bez 
kognitívneho výkladu aj na čisto rétorickej úrovni, a to analógiou k pojmu divadelná 
hra, v ktorej sa realizujú aj vážne scenáre. Keďže sme si stanovili aj generalizačné 
kritérium227 pre model adaptácie ako hry, s ohľadom na nenaratívne a neperformatívne 
adaptácie sa nevieme uspokojiť s takýmto rétorickým riešením. Žiada sa nám 
realizovať výklad v základnej emočnej rovine, vďaka čomu sa neskôr uľahčí aj analýza 
vzťahu protožánrov a primárnych emócií228. Rétorické riešenie cez analógiu v diva-
delnej hre zároveň neobjasňuje napríklad motív hravého úniku pred bolesťou 
v metaadaptáciách, čiže prepojenie pohybu a hry, ktoré je špecifické pre terciárne 
procesy mysle. Nemá preto zmysel hľadať skratkovité riešenia, ktoré boli v princípe 
charakteristické pre doterajšie vágne narábanie pojmom hra aj v adaptačných štúdiách, 
kde sa spoliehalo na voľné asociácie tejto všadeprítomnej kategórie. 

Ako sme už naznačili, okrem úniku pred bolesťou (čiže vyhýbania sa negatívnym 
stimulom) je aj prenasledovanie potešenia základným faktorom pre motiváciu na pohyb 
v pozitívnej spätnej väzbe. Panksepp (2012) priebežne objasňuje, že emócie na vyšších 
úrovniach sa môžu skladať z aktivity niekoľkých obvodov v kombinácii s činnosťou 
ďalších oblastí mozgu. Napriek tomu, že ľudia robia mnoho životných rozhodnutí, 
akoby aj bolesť a slasť patrili do jedného regulačného kontinua – prenasledujú 
potešenie ad infinitum, aby sa vzdiali od bolesti – stav bolesti a absencia potešenia, 
tak ako aj stav absencie bolesti a pocit potešenia korelujú. Naša prítomnosť v nejakom 
prostredí často determinuje oba faktory, ale ich prepojenie nie je kauzálne. 

Neurologický výskum dokazuje (Damasio, 1999, s. 78), že pri bolesti a potešení 
ide o asymetrické psychologické stavy, pretože sú v tele aj biologicky vývojovo 
súčasťou dvoch odlišných regulačných mechanizmov. V slovnom spojení „cítiť bolesť 
a prázdnotu“ sa uchováva častý spoločný výskyt týchto skúseností. Tiež sa v ňom 
zachováva zmysluplnosť oddeľovania regulácie bolesti a regulácie potešenia 
(naplnenia229), ktoré netlmočia ten istý pocit. 
                                                 
227 Pozri podkapitolu 2.2. 
228 Pozri podkapitoly 6.3, 6.4 a kapitolu 8. 
229 Využíva sa obrazová schéma nádoby, kde je človek naplnený šťastím ako tekutinou. George 
Lakoff nádobu radí medzi zásadné obrazové schémy (Lakoff, [1987] 1990, s. 267), 
no v súvislosti so šťastím to nie je nenahraditeľný koncept. Aj v slovenčine možno šťastie hľadať 
(objekt) alebo sa ním naplniť (tekutina). Zaujímavý je experiment (Bergen, 2012, s. 201 – 203), 
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Uvedená zámena kauzality a korelácie v súvislosti s reguláciami bolesti 
a potešenia je, pravdaže, kľúčovou témou toho typu umenia, ktoré odhaľuje, prečo 
cítime bolesť aj vtedy, ak sa zdá, že už máme všetko, alebo prečo nie sme šťastní, 
aj keď nám nikto neubližuje. Zároveň ponúka parciálne kognitívne vysvetlenie pre hry, 
ktoré napriek tomu, že spôsobujú bolesť, stále produkujú potešenie (od športu 
až po erotiku230), ale hlavne objasňuje, prečo hra môže hlavne v terciárnych procesoch 
vyrastať aj zo serióznej bázy či pohltiť do seba serióznosť. To je pre nás dôležitý 
argument, ktorý sa cez antropologické a sociologické poznanie upevňuje 
v kognitívnovednom dôraze na percepciu umeleckého diela aj biologicky 
(neurologicky) a psychologicky. 

Zámenami procesov z rôznych úrovní a typov sa maximálne zjednodušuje 
koncept serióznosti a neserióznosti, čo má za následok napríklad znevažovanie 
detského prežívania nešťastia do roviny neserióznosti. Často si neuvedomujeme, 
že obvod PANIC/GRIEF, ktorý dospelí dokážu skúsenosťou čiastočne regulovať alebo 
sa aj pokúsiť rozveseliť v terciárnych procesoch (Panksepp & Biven, 2012, s. 315), 
pohltí vedomie dieťaťa neinhibovanou surovou emóciou. 

Obvod, ktorý sa pôvodne nazýval iba PANIC, sa musel v názve (Panksepp & 
Biven, 2012, s. 314 – 316) rozšíriť na PANIC/GRIEF, pretože bol značne mätúci 
v dôsledku jeho odlišných vonkajších prejavov v detstve a dospelosti. Pocit odlúčenia 
prebieha u detí aj u dospelých cez ten istý neurofyziologický systém. U detí sa panika 
prejavuje aj navonok, no u dospelých sa zvykne prekrývať terciárnymi procesmi. 
Naučíme sa zvyknúť si na samotu a racionalizujeme ju, ale panická úzkosť z odlúčenia 
z úrovne primárnych procesov nemizne231. 

Bolesť je jeden z najvážnejších kognitívnych konceptov232, lenže hra je aj vo svo-
jich emergentných podobách, kde už je relevantná aj istá dištinkcia serióznosti 

                                                 
v ktorom anglicky hovoriaci návštevníci knižnice alebo kaviarne dostali úlohu popísať šťastne 
vyzerajúceho človeka na fotografii. Štatisticky jednoznačné výsledky (s. 203) zachytávajú, 
že návštevníci knižnice určili emóciu slovom happy a v kaviarni na fotke videli joy. Pri happy sa 
v angličtine používa metaforický koncept hľadania šťastia (searching for happiness) a pri joy sa 
človeka napĺňa šťastím (filled with joy). Kognitívni lingvisti si výraznú koreláciu, prirodzene, 
vysvetľujú tým, že v knižnici hľadáme objekty a v kaviarňach sa napĺňame tekutinami. Podľa 
nich to dokazuje prenášanie vnímaných konceptov do komplexnejšej mentálnej simulácie 
zahŕňajúcej aj reč. 
230  Niekedy je proces rozlišovania vzťahov medzi kauzalitou a koreláciou v prípade bolesti 
a potešenia práve to, čo stimuluje súčasnú realizáciu týchto kontrastných činností. 
231  Dlhodobý stres a trauma nás poznačujú aj v biologickej rovine, hoci sa to terciárnymi 
procesmi snažíme maskovať. Zaujímavé sú napríklad výrazné vplyvy traumy na konektivitu 
periakveduktálnej sivej hmoty. Pri PTSD sa výrazne prepája (Terpou a iní, 2019, s. 1123) 
s cingulárnou kôrou, ktorá sa asociuje s detekovaním chýb, a insulárnou kôrou, ktorá sa spája 
so zhnusením. 
232 Čo je v princípe tézou religiózneho premýšľania od štyroch vznešených budhistických právd 
až po utrpenie Krista na kríži. Už skôr Sartrom spomínaná alternatíva zanechať život sa vzájomne 
udržiava s hrou ako symbolom sveta u E. Finka, pretože aj takúto Veľkú hru možno dobrovoľne 
opustiť. Absolútnou hranicou v metafore Veľkej hry je úplná neschopnosť úniku, keď nemožno 
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a neserióznosti, schopná „pohltiť“ túto serióznosť vďaka nezávislosti regulovania 
bolesti a potešenia. Huizingovo pozorovanie ([1938] 1980, s. 45) o tom, že serióznosť 
sa snaží vytesniť hru, no hra ju vie prijať, je zrejmé aj v matrici stavov233 v rámci dvoch 
regulačných mechanizmov. Môžeme ich zoradiť podľa pravdepodobných preferencií 
organizmu: (1) prítomnosť potešenia a neprítomnosť bolesti; (2/3) neprítomnosť 
potešenia a neprítomnosť bolesti; (2/3) prítomnosť potešenia a prítomnosť bolesti; 
(4) neprítomnosť potešenia a prítomnosť bolesti. 

To, že sa serióznosť snaží vyčleniť neserióznosť, je síce pochopiteľné, no zároveň 
sa ukazuje zmysluplnosť výskytu neserióznosti práve vtedy, keď nie je možné efektívne 
investovať zdroje do regulovania bolesti fyzickým únikom. Na úrovni primárnych 
procesov je bolesť – prirodzene aj hnev, strach, stres z odlúčenia či hlad – inhibítorom 
hry (Panksepp & Biven, 2012, s. 355), a predsa možno pozorovať, že na úrovni 
terciárnych procesov si pri bolesti často vedome volíme hru či iné odpútanie od bolesti 
a ďalších negatívnych emócií. 

Uvedená skúsenosť sa zvykne prenášať aj do metafikcie, kde sa prechod do iných 
úrovní naratívu či média realizuje tematicky unikaním od bolesti a prenasledovaním 
šťastia. Príkladom je metaadaptácia Anna Karenina (Wright, 2012), v ktorej hlavné 
postavy prenasledujú šťastie únikom z divadelného do filmového zobrazenia, 
reprezentujúceho slobodu234. Pravdaže, emočná regulácia sa nehľadá vždy len v hre, 
ktorá produkuje dopamín organickým spôsobom, ale napríklad aj užívaním drog. 
Občasným potešením sa jednoducho snažíme prekonať dlhodobú bolesť, využívajúc 
existujúcu koreláciu oboch mechanizmov. 

V opačnom garde sa mechanizmus prenasledovania pôžitku môže vnímať 
seriózne v stratégii, keď je aj dočasná bolesť zmysluplná pre dlhodobé potešenie, ako 
je princíp obety a drilu v umení. Tiež ide o úsilie súvisiace s dosahovaním potešenia, 
hoci sa mu kontraintuitívne vzďaľuje. Istá prítomnosť bolesti sa môže spájať aj 
s odďaľovaním uspokojenia (delay of gratification), ktoré sa skúmalo známym 
marshmallow testom. Deti od troch do piatich rokov sa v ňom postavia pred výzvu 
odoprieť si cukrovinku s prísľubom získania ďalšej. Súčasné výskumy (Luo & 
Pattanakul, 2020) dokazujú, že podobne ako v prípade permanencie objektu sa zárodky 
tejto nesmierne užitočnej kognitívnej schopnosti prejavujú u ľudí aj omnoho skôr, 
než sa predpokladalo (už v dvadsiatich dvoch mesiacoch). 

Vďaka častému spoločnému výskytu hraničných stavov oboch mechanizmov 
(teda pri absencii pôžitku a prítomnosti bolesti) v nepriaznivom prostredí je jedinec 

                                                 
prostredie ani opustiť a ani anestéziou zanechať bolesť. Slovo mučenie, resp. muka, 
etymologicky (Králik, 2015, s. 373) zachytáva prostredie, ktoré tlakom nielen znemožňuje 
pohyb, ale drví tých, ktorí sa doň dostanú (z praslovanského moka, monk-, teda odvodenina 
od koreňa s významom drviť). 
233  Jednotlivé stavy sú, pravdaže, spojité, hoci ich zjednodušene uvádzame v hraničných 
podobách. 
234 Podrobnejšiu analýzu realizujeme v samostatnej štúdii (Getlík, 2019). Pozri aj podkapitolu 
5.3. 
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v hre, ktorú si volí, ochotný okrem samotného odďaľovania uspokojenia akceptovať 
aj diskomfort235 a v rôznej miere aj bolesť (v istých prípadoch hranične). 

V predkladanej monografii sa v ďalších kapitolách často sústredíme na paralelný 
výskyt aj protichodných vstupov (napr. reality a fikcie, ale aj rôznych fikcií v jednej 
adaptácii), ktoré obzvlášť efektívne spájajú hravé mechanizmy. Najprimitívnejšou 
verziou takéhoto kognitívneho paradoxu, kde naraz existujú dva stavy organizmu, 
je práve zámerné vystavovanie sa bolesti s vidinou pozitívneho výsledku. Je to už 
spomínané splynutie prítomnosti a budúcnosti (sprítomnená budúcnosť) 
pri anticipovaní v systéme SEEKING. Nadstavbový systém PLAY vie napríklad nielen 
pretrpieť, ale aj ukážkovo redefinovať istú mieru bolesti do pozitívnej emócie. Pôžitok 
pri hre je dôvodom, prečo pri vyvolaní hravosti akceptujeme rozporuplné percepčné 
vstupy236. 

Jedna z najvýraznejších výziev pre koncept adaptácie ako hry sa mimo 
kognitívnovedného rámca metaforicky prejavovala pri zdanlivo „doslovných“ 
adaptáciách, a to najmä tam, kde môže byť v popredí serióznosť, čiže v žánri tragédie. 
Ako sme však vysvetlili aj v kognitívnovednej perspektíve, hra nie je limitovaná iba 
nevážnosťou. Neskôr v súvislosti so vzťahom adaptácie a prototypových žánrov 
objasníme237, ako sa metacharakter adaptácie realizuje v kombinácii s akýmkoľvek 
žánrom. Podobne je to aj pri hre, ktorá obzvlášť vo vášnivej podobe môže nechať 
(aj spoločný) priechod rôznym (napohľad protirečivým) emóciám, kde už je 
akceptovateľná aj analógia k simulatívnym vlastnostiam divadelnej hry. 

4.6. Fragmenty a celky 
Na základe predchádzajúceho výkladu môžeme zhrnúť, že Huizingove zistenia 

o prienikoch vážnosti a nevážnosti súčasnej hry a o pôvodnej nediferencovanosti týchto 
kategórií v hernom princípe majú svoje vysvetlenia aj v kognitívnej perspektíve. Hra 
sa zdá byť rovnako rozptýleným pojmom, ako sa prejavil pojem adaptácie 
v samostatnej kapitole 2. V opätovnej snahe o priblíženie sa k objektivite pochopením 
vlastných foriem poznávania zisťujeme, že ak chceme hru použiť ako uchopiteľnejšiu 
metaforu pre adaptácie, vzniká oprávnená otázka, ako možno jednu nejasnosť 
modelovať inou. 

Tento problém sa už v matematike a informatike (najmä vo vývoji umelej 
inteligencie) nerieši štandardnou výrokovou logikou, ale uplatnením teórie fuzzy 
(neostrých, rozmazaných) množín (Zadeh, 1965) vo fuzzy logike. Do väčšieho 
povedomia kognitívnych vied sa fuzzy logika dostáva vďaka aplikácii u Georga 
Lakoffa v rozsiahlej teoretickej štúdii Hedges: A Study In Meaning Criteria And The 

                                                 
235 „Ešte výpovednejším meradlom zvieracích preferencií než samotné vykonávanie činnosti je 
stupeň diskomfortu, ktorému je ochotné sa podrobiť, prekážky, ktoré je pripravené prekonať, 
alebo risk, ktorý je ochotné podstúpiť s vidinou predpokladanej odmeny“ (Glasgow, 2018, 
s. 143). 
236 Pozri podkapitolu 3.4. 
237 Pozri podkapitolu 6.4. 
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Logic Of Fuzzy Concepts (1973). Lakoff vysvetľuje, ako možno formalizovať 
inherentnú vágnosť jazyka pomocou stupňa pravdivosti, ktorý môže napríklad 
korešpondovať (s. 460) s členstvom pojmu v nejakej kategórii238. V súvisiacich inten-
ciách neskôr popisuje aj radiálne kategórie, kde „sa menej centrálne subkategórie 
chápu ako varianty centrálnejšej kategórie“ ([1987] 1990, s. 91 – 114). Adaptácia ako 
revízia v kontraste k adaptácii v metafore prekladu, alebo aj kompetitívna hra 
na rozdiel od kooperatívnej, má práve takúto pozíciu voči svojim prislúchajúcim 
centrálnym pojmom. 

Pozitivisticky orientovaná kritika vo vzťahu k používaniu aproximácií 
v humanitných vedách (exemplárne v priestore jazyka, komunikácie a umenia) sa tak 
ukazuje ako koncepčne neudržateľná výhrada. Práve krok od binárnosti k rozptylu 
pomohol ďalšiemu výraznému posunu aj v prírodných a technických 
vedách. Lakoffovo podrobné rozpracovanie tzv. rozmazanej logiky nás oslobodzuje 
od množstva formálnych úkonov – za predpokladu, že nie iba upozorníme 
na prienikovosť v popisovaných kategóriách, ako je napríklad serióznosť 
a neserióznosť, ale že práve táto prienikovosť bude v kognitívnej perspektíve ďalej 
programovo objasňovaná. Zároveň sa kognitívne vedy pri popise komplikovaných 
analógových štruktúr výrazne opierajú o teoretické koncepty humanitných vied, 
a to prevažne o teóriu gestaltu v psychologickej tradícii, ktorá, ako sme už spomínali, 
zásadne ovplyvnila aj fenomenológiu. 

Pre vedcov bolo prekvapením zistenie (Churchland & Ramachandran, 1993, 
s. 28), že skutočne ostro vidíme iba v asi dvojstupňovom vizuálnom uhle, 
čo reprezentuje veľkosť nechta na palci (pri vzdialenosti natiahnutej ruky), ale celková 
vizuálna percepcia sa nám nejaví rozostrená. Tieto poznatky nevyhnutne povzbudili 
hypotézu prítomnosti mechanizmov interpolácie (s. 48) v mozgu, ktoré sa v mnohom 
podobajú na procesy popisované v teórii gestaltu. Takéto mechanizmy rozvíjajú 
nekompletnosť ďalších vizuálnych informácií a odhadujú celok na základe 
pravdepodobnosti možného obrazu. Aj termín gestalt sa pôvodne používal pri popise 
percepcie. V súčasnosti je už úplne bežné jeho využitie v konceptuálnej úrovni, kde sa 
napĺňajú celky snahou „vytvárať implicitné spojenia, vypĺňať medzery, vyvodzovať 
závery a testovať tušenia“ (Eagleton, [1983] 1996, s. 66). 

Možno najširšia aplikácia teórie gestaltu sa v umenovede využíva pri chápaní 
ucelenosti fikčných svetov. Mark J. P. Wolf (2012, s. 126 – 129) ňou objasňuje 
Doleželovu nevyhnutnú nekompletnosť sveta, ktorý sa konštruuje v ľudskej mysli 
a zásadne sa tak líši od skutočného sveta. Podobné vlastnosti má aj konštrukcia 
reálneho sveta v našich mysliach. Či budeme neskôr uvažovať v kontexte prototypovej 
teórie ako ju z pohľadu kognitívnej psychológie rozvíja najmä Eleanor Rosch (Rosch 
& Mervis, 1975) alebo o idealizovaných kognitívnych modeloch (IKM 239 ) 
v prácach Georga Lakoffa ([1987] 1990, s. 68), má zmysel zhrnúť princípy 
                                                 
238 „a. vrabec je vták (pravda) b. sliepka je vták (menej pravda než a) c. tučniak je vták (menej 
pravda než b) d. netopier je vták (nepravda, alebo aspoň veľmi ďaleko od pravdy) e. krava je 
vták (nepravda)“ (Lakoff, 1973, s. 460). 
239 Idealized Cognitive Models – ICM 
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rozpoznávania objektov ako celkov v teórii gestaltu, keďže „rozpoznávanie kategórií 
sa zdá byť dvojstupňovým procesom, ktorý zahŕňa holistické vnímanie kategórie ako 
objektu (‚gestalt‘ celku), po ktorom, v prípade potreby, nasleduje analytický rozklad 
objektu na samostatné zreťazené podtypy alebo atribúty“ (Stockwell, [2002] 2005, 
s. 31). 

Stockwell sumarizuje ([2002] 2005, s. 32) päť základných princípov z teórie 
gestaltu, vďaka ktorým sa objekt rozpoznáva ako celok. Vzápätí navádza čitateľa, aby 
si predstavil objekt, ktorého prvky sú blízko seba (proximity), vzájomne podobné 
(similarity), odlíšené od okolia percepciou uzavretej hranice (closure), bez výrazných 
prerušení (continuation) a zdieľajú konkrétnu funkciu (functionality). Myšlienkový 
experiment rozpoznania gestaltu navrhuje vykonať najprv na pojmoch ako pes, kniha, 
stolička, ruža, neskôr demokracia, šťastie, literatúra devätnásteho storočia či Drakula. 
Jeho pokus môžeme efektívne rozšíriť aj na dominantné pojmy predkladanej 
monografie (nateraz aspoň na adaptáciu, hru a metafikciu). Hádam nebude 
prekvapením, že ich nepriradíme k prvej kategórii ucelenejších objektov, ale že budú 
skôr v druhej kategórii s idealizovanými kognitívnymi modelmi, ktoré podľa 
Stockwella (s. 32) charakterizuje aj strácanie istých atribútov. 

Princípom rozpoznávania gestaltu sa na tomto mieste nevenujeme len pre 
metodologickú ucelenosť predkladanej monografie a problémy samostatnej percepcie 
rôznych mediálnych foriem. Predchádzajúci výklad by bol v týchto súvislostiach už 
dostačujúci. Podstatný je aj vznik integrovaných celkov v procese percepcie adaptácií, 
pri ktorých sa naraz miešajú elementy reality a viacerých fikčných svetov. V kontexte 
adaptačných štúdií môže byť príznačné, že Stockwell odporúča čitateľovi predstaviť si 
idealizovaný kognitívny model Drakulu. Vďaka obrovskému radu adaptácií je táto 
postava v zaujímavej pozícii, keďže „dnešné filmy o Drakulovi sú skôr adaptáciami 
iných skorších filmov než samotného románu Brama Stokera“ (Hutcheon, 2006, s. 21). 

V závere svojho výkladu o idealizovaných kognitívnych modeloch sa Stockwell 
([2002] 2005, s. 35) v diskusnej časti textu obracia na čitateľa ešte s jedným apelom. 
Navrhuje mu, aby sa pred ďalšími kapitolami pokúsil rozlíšiť aj pojmy ako paródia, 
výsmech (travesty), satira, karikatúra (spoof), imitácia, alúzia či intertextualita. Teória 
adaptačných štúdií je v princípe založená na postupnom diferencovaní týchto termínov. 
Aj kognitívna poetika si všíma ich obzvlášť neprehľadné vzťahy, ktoré sú výbornou 
skúškou pre aplikovateľnosť jej vznikajúcich modelov. 

Čoraz väčšia výzva, ale aj priestor na demonštráciu možností kognitívnovedných 
metód sa tu manifestuje aj pod vplyvom moderných a technologicky zameraných 
adaptologických metafor. Týka sa to napríklad prieniku termínu Easter egg 240 
z prostredia digitálnych hier, tiež remixovania či samplovania, ako ich predstavuje 
Eduardo Navas (2012), alebo updatovania a hackovania (napr. Shakespearovho) 
zdrojového kódu (Winckler, 2021). Podobnými metaforami sa konceptuálny priestor 
nových fenoménov bude rozširovať v najbližších dekádach, čo pred adaptačné štúdiá 

                                                 
240 Pozri podkapitolu 3.5. 
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predkladá výzvu ponúknuť kognitívne univerzálny model, akým je aj adaptácia ako 
hra, ktorý tieto pojmy usporiada. 

V adaptačných štúdiách je popis rozlišovania gestaltu relevantný aj vo vzťahu 
k prehodnocovaniu celých žánrových a mediálnych foriem pri nachádzaní nových 
tvarov pre obsah pôvodne viazaný v inom prostredí241. Okrem uvedených princípov 
rozpoznania tvaru sa niekedy doplnkovo hovorí aj o symetrii (Grodal, [1997] 1999, 
s. 64), ktorá pomáha identifikovať niektoré gestalty. Naprieč týmito princípmi je 
kľúčové rozlíšenie (Stockwell, [2002] 2005, s. 15) objektu, resp. postavy a pozadia 
(figure–ground)242, ktoré, ako sme objasnili už skôr243, má v percepcii svoje biologické 
opodstatnenie až pri možnosti pohybu organizmu. 

Či objekt splýva s prostredím, alebo je od neho odčlenený, je determinované cez 
obrazové schémy. Stockwell ([2002] 2005, s. 19) tvrdí, že objekty sú všeobecne 
atraktívnejšie než pozadie. Už spomínaný empirický výskum244, ktorý konfrontuje 
tendencie Američanov a obyvateľov východnej Ázie pri sústredení sa na objekt 
a pozadie, do istej miery poukazuje na možnosť teoretického nadhodnotenia úlohy 
objektov, ktoré sa vnímajú cez prizmu západnej kultúry (oproti iným holistickejším 
perspektívam). 

Napriek o čosi menšej univerzálnej úlohe objektov, než akú im pripisovali 
západní teoretici, je pomer vnímania objektov voči pozadiu aj tak stále v prospech 
objektov. Podľa Stockwella to má aj poetologické implikácie: „Venujeme pozornosť 
postavám (objektom) skôr než prostrediu, pretože chceme sledovať ich zdanlivú zmenu 
zážitku. Postava, ktorá sa vôbec nevyvíja, je prakticky statickým objektom a naše 
prirodzené obmedzenie výstupov pravdepodobne zapríčiní stratu záujmu o túto nudnú 
postavu“ ([2002] 2005, s. 19). 

Objekt môžeme odlíšiť od pozadia aj inými vlastnosťami než len pohybom (napr. 
farbou), ale ako naznačuje Stockwell, najvýraznejšie reagujeme práve na schopnosť 
objektu vyvíjať sa v čase oproti okoliu. Súvisí to aj s dvoma fyziologickými dráhami 
v mozgu (Matthen, 2005, s. 296 – 300), ktoré rozlišujú deskriptívne videnie (ventrálny 
prúd) a videnie pohybu (dorzálny prúd). Zatiaľ čo odlíšenie farby alebo tvaru je stále 
na úrovni jedného (ventrálneho) prúdu, vnímanie pohybu rozlišujeme nezávislým245 
systémom. Z toho vyplýva aj výrazné kognitívne rozlíšenie pohybujúcich sa objektov. 

                                                 
241 V zmysle adaptácie ako tromfu (Elliott, 2003, s. 173 – 180). 
242 Základom princípu postava – pozadie alebo objekt – pozadie sú relatívne vzťahy oboch 
aspektov. Na ich dôležitosť treba myslieť obzvlášť v kvantitatívne zameraných interpretačných 
stratégiách (Getlík, 2021). 
243 Pozri podkapitolu 4.1. 
244 Pozri podkapitolu 2.3, najmä ppč. 96. 
245 „Dorzálny prúd funguje bez prístupu k informácii o deskriptívnych charakteristikách svojho 
cieľa“ (Matthen, 2005, s. 297). Niekedy sa hovorí (Messaris a iní, 2012, s. 72) skrátene o dráhach 
„čo“ a „kam“. O nezávislosti oboch prúdov svedčia poruchy mozgu, pri ktorých buď (Matthen, 
2005, s. 297 – 298) pacienti (s dorzálnym poškodením) vedia popísať objekty, ale majú problém 
ich uchopiť či vnímať ich pohyb, alebo, naopak, sa pacienti (s ventrálnym poškodením) dokážu 
do istej miery pohybovať v priestore, ale nedokážu popísať videné objekty. 
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Konvenčné vzťahy medzi postavou a prostredím, vďaka ktorým tieto javy 
splývajú v predvídateľnosti, sa žiada narúšať. Ako reprezentatívny príklad možno 
uviesť ukážkový prístup Bertolda Brechta. Podľa formalistov je rozhodujúci známy 
proces ozvláštnenia, ktorým Brecht aktualizuje gestalt divadla tak, že ho obrazne 
vyberá z dramatického pozadia, s ktorým už takmer splýva. Následne divadlo 
umiestňuje na epické pozadie, vďaka čomu sú jeho hranice omnoho zreteľnejšie. 

Brecht v epickom divadle, ktoré môže byť iritujúce pre bežného diváka, vďaka 
narušeniu štandardného spoluvýskytu divadla a drámy uplatnil „grinčovský prístup“ 
ku gestaltu, v ktorom Vianoce „prídu aj bez darčekov, bez stužiek a škatúľ“ (Dr. Seuss, 
[1957] 2020). Tento kognitívny proces jemnejšieho tvarovania významu je inherentnou 
súčasťou adaptácie, keďže práve v procese zmeny pozadia vyniknú v ozvláštnení 
invariantné zložky nového simulovaného významu aj v kontexte straty 
predchádzajúcich atribútov. 

Adaptačné štúdiá sa zaoberajú nie iba tvorbou variácií jedného príbehu, postavy 
a pod., ale aj formovaním invariantného naprieč jednotlivými verziami. Proces 
parciálneho zneviditeľňovania konkrétností je, pravdaže, procesom generalizačným. 
Skutočnosť, že tu má svoju úlohu metafora VEDIEŤ JE VIDIEŤ 246  v kombinácii 
s princípom objekt – pozadie, sa ilustruje aj v slovenskej verzii spomínanej vianočnej 
rozprávky. Ľubomír Feldek vo svojom preklade oproti originálu metatextovo posilňuje 
naznačenú tému aj v Grinčovej mysli: „‚Nie tak! Ani tak nie!‘ nabok dal nápady rôzne. 
A zrazu mu zišlo na um ČOSI OZAJ HROZNÉ“ (Dr. Seuss, [1957] 2020). 

Grinč v priestorovej metafore z nejasnej mysle i nejasného rituálu Vianoc 
odstraňuje všetky irelevantné atribúty, ktoré (vo vedomí) obrazne zavadzajú, kým sa 
priestor nevyčistí natoľko, že invariantné už nemožno prehliadnuť. Táto metafora je 
prítomná aj v štandardnej semiotike, keď Umberto Eco (1976, s. 138) hovorí 
o obsahových hmlovinách (content-nebula) na kultúrnej aj individuálnej úrovni, 
ak význam ešte nie je diferencovaný. 

Kognitívna lingvistika v súvislosti so vznikom detskej reči používa podobnú 
metaforu amalgámu (Tomasello, 2007) vo vzťahu k syntakticky (ne)korektnému 
verbalizovaniu myšlienok. Aj tu sa potvrdzuje, že amalgám (podobne ako nejasnosť 
hry a snov) je východisková štruktúra. Deti postupne budujú komplexnejšie lingvistické 
konštrukcie tak, že ich tvoria na základe útržkov jazyka, ktoré „opakovane počujú 
a používajú – pričom abstrakcie prichádzajú pomaly a postupne, ako deti nadobúdajú 
viac a viac lingvistických skúseností s mnohými výrazmi a konštrukciami materinského 
jazyka“ (Tomasello, 2007, s. 841). 

Vnímanie nejasností detskej reči (či metafor) ako akýchsi okrajov jazyka, hry ako 
okraja konania či adaptácie ako okraja konkrétneho umenia vyplývajú z ich prvotnej 
pozície pri generalizačných procesoch, ktoré extrahujú informáciu z chaosu nepretržitej 
percepcie. Generalizačné procesy môžu dlhodobo fungovať len pri ich striedavom 

                                                 
246  Podrobnejšiu kognitívnolingvistickú analýzu konceptualizácie poznania cez VEDIEŤ JE 
VIDIEŤ ponúka Martina Ivanová (2018) aj na príklade slovenských výrazov očividne, evidentne 
a zjavne. 
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zapájaní, keď je možné sa do nich ponoriť aj sa vynoriť a nadýchnuť, resp. zaspať aj sa 
prebudiť. 

4.7. Imerzia a emerzia 
Najnovší výskum snov, ktorými sa kognitívna veda aktívne zaoberá ako ďalšími 

nejasnosťami, ktoré sa (iba) javia byť na okraji myslenia, tiež naznačuje, že sny pre 
komplexnú kogníciu nemajú druhotriednu funkciu, ale sú reprezentáciou jej 
najpodstatnejšej úlohy. Erik Hoel v štúdii The overfitted brain: Dreams evolved 
to assist generalization (2021) predstavuje aktuálne zistenia vo vývoji umelých 
neurónových sietí, ktoré „ukazujú, že počas učenia tieto siete čelia všadeprítomnému 
problému: a to overfittingu na konkrétny dataset, ktorý vedie k zlyhaniam 
v generalizácii, a preto aj k slabému výkonu pri nových datasetoch“ (s. 1). 

Overfitting je koncept, ktorý pomenúva prílišnú zhodu štatistického modelu 
s dátami, čo vyústi do jeho nepraktickosti. Tento problém sa v praxi rieši (s. 1) zberom 
vzoriek nedistribuovaného alebo znáhodneného datasetu. Podľa Hoela pomocou 
„každonočného halucinovania nedistribuovaných senzorických stimulov si môže mozog 
zachrániť schopnosť generalizácie v percepčných a kognitívnych funkciách a zvýšiť 
výkonnosť“ (s. 1). 

Hoel potvrdzuje svoju hypotézu aj výskumami, ktoré sa neurovedecky 
zameriavali napríklad na hranie videohier a zistili (2021, s. 7), že najistejším spúšťačom 
snov o skutočnom svete je vykonávanie (ideálne novej) úlohy a opakovaná snaha o jej 
splnenie v priebehu dňa. Podobný efekt sa dokázal napríklad pri čítaní invertovanými 
okuliarmi alebo v snahe naučiť sa šoférovať (s. 8). 

Hoel tiež reviduje sériu predchádzajúcich hypotéz o funkcii snov, pričom niektoré 
vyvracia (S. Freud) a pri iných ukazuje, že nová všeobecnejšia hypotéza dokáže 
obsiahnuť empirické poznatky súvisiace s inými funkciami. Generalizáciu počas REM 
fázy, keď je snová aktivita najvýraznejšia, dokazuje aj fakt, že dopamínové neuróny 
v systéme SEEKING sú vtedy neobyčajne aktívne podobne ako pri hre (Panksepp & 
Biven, 2012, s. 109). To naznačuje, že vo vtelesnenej mysli vtedy rovnako ako v hre 
prebieha uvoľnený, ale aktívny proces hľadania a učenia. 

Zdá sa, že výskumy snov 247 , hry, metafory a adaptácie si môžu vzájomne 
poskytovať mnohé paralely, pričom vo všetkých týchto fenoménoch je prítomná akási 
tolerancia či potláčanie referenčnej reality a odoberanie časti percepčnej skúsenosti. 
Podobne je to aj v iných fenoménoch, ktoré dáva do pozornosti Grodal ([1997] 1999, 
s. 25), ako je predstieranie či tvorenie hypotéz. 

Fakt, že nám v snoch neprekáža, že nevieme lietať, a neraz sa zobudíme, 
ak si tento rozpor uvedomíme, súvisí s procesom denegácie, dobre známym 
v psychológii, ale aj v teatrológii. Patrice Pavis ([1997] 2004, s. 69) vysvetľuje, 
že termín Sigmunda Freuda, používaný v jeho psychoanalýze na charakteristiku stavu 
dieťaťa, ktoré je naraz hercom aj divákom, možno preniesť aj do umenia, kde svoje sny 

                                                 
247 Pozri s. 20. 
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tvoríme i pozorujeme. Aktuálnejšie sa v tejto súvislosti (aj v neurocinematike) používa 
psychologický termín odloženie nedôvery (suspension of desbelief), ktorý niekedy 
„odkazuje na toleranciu publika voči chýbajúcej konzistentnosti naratívneho realizmu“ 
(Ji & Raney, 2016, s. 126)248. 

Na účinnosť odloženia nedôvery výrazne vplýva imerzia ako pohltenie fikčným 
svetom, ktorému sa podrobne venuje Marie Laure-Ryan (2001). Tento populárny 
termín sa v rámci etymologicky (Harper, Etymology of immersion) dokladovateľnej 
metafory odvodzuje od ponorenia sa do vody. Výraznejšiu imerziu možno vyvolať 
nielen budovaním sveta, ale aj pri posilnení zobrazenia tela. Vďaka dôrazu na telo sa 
poskytuje väčší priestor na prepojenie vtelesnenej mysle s fiktívnou postavou, čo sa 
preukazuje vo výskume multimodality textovo-obrazových metafor (Gal Drzewiecka 
& Lešková, 2018)249. Naproti imerzii sa v neurofilmológii kladie tzv. emerzia (Asselin, 
2014, s. 123), ktorá je znovuobjavením skutočného priestoru. 

Oscilácia medzi predstavovaným a skutočne zažívaným je osciláciou medzi 
aktívnosťou simulácie a senzomotorickou spätnou väzbou v reálnej interakcii 
s prostredím. Metafikcia túto osciláciu tematizuje a v princípe každá filmová adaptácia, 
ktorá nám pripomenie, že sledované dielo sme už raz držali ako fyzickú knihu, či mali 
pri simulovaní príbehu iný senzomotorický zážitok, robí to isté. V metaforickom 
podloží imerzie a emerzie nás umelecké dielo núti striedavo sa do diela ponárať 
a vynárať sa z neho či miestami byť v rovnováhe „na hladine“ medzi dvoma 
zážitkami250. 

Oscilácia medzi imerziou a emerziou sa v adaptáciách umocňuje. Odkazy 
na predlohu môžu pôsobiť emerzívne, lebo pripomínajú situáciu predchádzajúcej 
percepcie (napr. kde a s kým sme film videli). Na pozadí familiarity naratívu na nás ale 
podľa Marie-Laure Ryan (2001, s. 96) najimerzívnejšie pôsobia texty, ktoré verne 
poznáme. Grodal ([1997] 1999, s. 55) na základe iných kognitívnovedných výskumov 
vysvetľuje, prečo sa opakovanie spája aj s pozitívnymi pocitmi. Repetitívnosť 
a redundancia sa spracúvajú aj v amygdale a primeraná repetitívnosť necháva 
organizmus v relatívnom pokoji. Poškodenia týchto centier podľa Grodala niekedy 
vyvolávajú pocity podobné deja vu a jamais vu, čiže nezvyčajnú familiaritu 
alebo nefamiliaritu. 

Hádam nie je prekvapením, že už od detstva opakovaná percepcia umeleckého 
diela dokáže v dospelosti vyvolávať pocity familiarity až nostalgie251. Imerzívny vplyv 
má naratívna štruktúra, ale emerzívny má epizodická spomienka na detstvo, resp. 

                                                 
248 Pozri ppč. 153 
249 Pozri aj neskorší výklad (ppč. 421) o zvýraznení tela, ktoré je potrebné pre imerziu vo filme. 
250 Nenáhodný je tu aj častý vzťah humoru a metafikcie, pri ktorom sa príkladne prepájajú inak 
rozdelené svety podobne ako separátne percepčné vstupy (pozri experimenty Pettigrewa 
o smiechu v podkapitole 3.4). 
251 Pozri aj kooperáciu hipokampu a amygdaly v súvislosti so scenárom úniku a nostalgickým 
efektom v adaptáciách v podkapitole 4.2. Tiež možno porovnať aj postrehy Derridu o diele  
Lévi-Straussa, v ktorých sa evidentne spája repetitívnosť a nostalgia aj v motíve pokoja 
a bezpečia. Pozri s. 57. 
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na predchádzajúcu percepciu. Aj to je dôvod, prečo sa pri narušení familiarity originálu 
odvážnejšou adaptáciou môžeme cítiť rozrušene až ohrozene a prečo je herný charakter 
podstatný pre neutralizovanie tohto zdanlivého ohrozenia252. 

Ak má byť model hry v adaptácii jednotný na rôznych úrovniach výkladu, či už 
metafikčného alebo nemetafikčného diela, predstavy alebo priameho 
senzomotorického zážitku, tvorby aj percepcie, žiada sa, aby bol ukotvený tiež 
do kognitívne univerzálneho bodu. Ním je vtelesnená myseľ, ktorá sa metaforicky 
„ponára“ do fikčného sveta, aj keď ho v skutočnosti sama vytvára. 

Hra je kognitívne reálny a biologicky omnoho starší fenomén, než sa doposiaľ 
predpokladalo. Ako sme už objasnili, niektoré evolučné hypotézy vedia hru celkom 
zmysluplne popísať ako dlhodobo telickú, ale v okamihu kontextovo ako paratelickú 
aktivitu. Možno o nej teda uvažovať aj ako o „precvičovaní“ či skôr „pripomínaní si“ 
rozličných stratégií dosahovania pôžitku a unikania od bolesti. Akceptovateľne možno 
hru popísať aj ako procedurálne „rozpomínanie si“ na tieto stratégie pohybu cez 
senzomotorické obrazové schémy, najčastejšie procedurálne scenáre. 

V ďalšej fáze výkladu je potrebné prepojiť štandardne humanitné a prírodovedné 
poznatky o hre a ľudskej mysli, aby sa model adaptácie ako hry mohol uplatniť ako 
zmysluplný koncept aj v istej metodologickej kontinuite. V princípe nezáleží na tom, 
akú nekognitívnu kategorizáciu hry budeme vysvetľovať v kognitívnych súvislostiach, 
ale veríme, že prinajmenšom tá najpopulárnejšia u Cailloisa, ktorou sa orientuje veľká 
časť výskumu humanitných vied v tejto oblasti, si zaslúži našu pozornosť. 

                                                 
252 Pozri podkapitolu 3.1. 
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5. Hra v pohybe ako základ modelu adaptácie 
Hry sa u Rogera Cailloisa členia do štyroch kvadrantov ([1958] 1998, s. 33), 

ale mnohí neskorší teoretici hier, ako Peter D. McDonald, sa oprávnene pýtajú 
na zdôvodnenie tohto počtu, a teda, „[p]rečo nie tri, päť, alebo dvadsaťdva“ (2020, 
s. 857) kategórií. McDonald sa pokúša objasniť nápadnú symetriu štrukturalistického 
riešenia (s. 864), ku ktorému sa Caillois uchyľuje a ktoré si vynucuje presne štyri typy 
hier. Chýbajú v ňom potom aspekty hry, ktoré sú v našom koncepte adaptácie ako hry 
obzvlášť dôležité a ktoré rozvíjajú iní autori. Katya Mandoki ([2007] 2016) rozširuje 
Cailloisovu typológiu o piaty člen peripatos, ktorý popisuje exploratívne motivácie 
či akúsi zvedavosť v zmysle „čo keby“ (s. 94). Maaike Lauwaert, Joseph Wachelder 
a Johan van de Walle (2007) zdôrazňujú pocit prekvapenia repens a snahu zlepšovať 
sa v opakovaní hry cez repositio. 

Rozšírení či nových triedení je v teórii hier dostatok a najmä v kontakte s cudzou 
kultúrou253 s inými konceptuálnymi metaforami je zaujímavé tieto odlišnosti sledovať. 
Snaha úplne obsiahnuť naznačenú rozmanitosť v našom adaptologickom modeli síce 
prekračuje ambície predkladanej monografie, ale neznamená to, že javy za hranicou 
Cailloisovho delenia sa do nášho modelu nedostávajú v iných súvislostiach. Peripatos 
a repens reflektujeme254 v kognitívnej perspektíve cez základné emócie (prekvapenie) 
a bazálne neurálne obvody255 a napríklad aspektu repositio sme sa podrobne venovali 
pri pocite zlyhania vo vzťahu naratológie a ludológie256. 

McDonald tvrdí, že akceptovanie Cailloisovej typológie „sa stáva komplikovaným 
gestom, pretože tieto kategórie už nevyzerajú tak prirodzene“ (2020, s. 871), ale ako 
vzápätí dopĺňa, ani odmietnuť ich nie je o nič ľahšie. Ak teda súčasnej teórii hier 
prekáža zdanlivá arbitrárnosť Cailloisovho výberu, rovnaký problém potom vidíme 
v akejkoľvek inej typológii, ktorá sa neorganizuje cez kognitívne univerzálie. 
Cailloisovi súčasníci v oblasti psychológie podľa McDonalda nevidia žiadnu evidentnú 
súvislosť medzi týmito štyrmi motiváciami pre hru, ale pokiaľ sa v nich hry vzájomne 
preskupujú, „tak potom musí existovať element, ktorý ich zjednocuje a umožnuje ich 
formalizáciu“ (McDonald, 2020, s. 862). McDonald si myslí, že ich Caillois nepriznane 
organizuje cez ekonomickú metaforu. Aj keď sa z pohľadu dobovej psychológie medzi 
nimi nejaví súvislosť, sme presvedčení, že súčasná kognitívna veda ich vie prepojiť 
s pohybom (aj v podobe rastu), ktorý výrazne determinuje vznik vedomia. 

Prvotná nemožnosť aktívnejšieho lokomočného pohybu pripúšťa iba 
procedurálne scenáre, neskôr vnímané na pozadí hier mimikry a alea, pri ktorých sa 
ešte len formuje vnímavosť voči okoliu. Zväčšujúca sa hybnosť jedinca umožňuje 

                                                 
253 Relevantný je napríklad aj koncept reflexivity asobi (Mitsukuni, 1987) v japonskej kultúre, 
kde má hra ako súčasť detskej aktivity božský príznak (s. 7). Pozri aj ppč. 127. 
254 Pozri podkapitolu 6.3. 
255  Čitateľa neprekvapí, že napríklad hravú otázku „čo keby“ chápeme na pozadí vzťahu 
univerzálnych systémov SEEKING a PLAY, a to v exploratívnej túžbe po novosti aj v jej 
následnom generovaní hrou. 
256 Pozri podkapitolu 3.3. 
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vírivý pohyb a pohyb na pomedzí motorickej kontroly a výrazných vplyvov okolia, 
ktoré reprezentujú procedurálne scenáre zapojené aj do hry ilinx. Relatívne slobodná 
možnosť pohybu umožňuje aktívne upriamenie pozornosti na okolie (čo je jedným 
zo základných predpokladov vedomia) a zmysluplné kontinuálne zlepšovanie 
motorickej činnosti. Vďaka slobodnému pohybu a vedomiu sa formujú procedurálne 
scenáre, ktoré reflektujeme v hrách typu agón. V uvedenej postupnosti možno 
usporiadať aj adaptačný proces, ktorý využíva rôzne procedurálne scenáre na pozadí 
metaforických možností pohybu z jedného prostredia (originálu) do iného (adaptácie), 
ale potenciál modelu adaptácie ako hry sa tým zďaleka nevyčerpáva. 

Keďže v našej kognitívnovednej perspektíve sa dá Cailloisovo triedenie 
z napohľad arbitrárnych kvadrantov presunúť do chronológie vývinu vedomia a hry, 
je zrejmé, prečo sú jeho kategórie skôr dopĺňané než redukované. Ak sa aj pozrieme na 
pojmy repositio, repens a peripatos, zastávajú špecifickú pozíciu, ktorá nesúvisí 
s pohybom v prvoplánovom zmysle – možno s výnimkou sugestívneho názvu repositio 
–, ale s motiváciou k pohybu a jeho zmene (zvedavosť, hľadanie, výzva – zlyhanie – 
oprava, teda zmena pozície). Vedia sa aktívnejšie spájať s ostatnými typmi, pretože 
fungujú na inej úrovni. Veď zvedavosťou či prekvapením možno na rozdiel od súťaže 
objasňovať akúkoľvek hru, nie iba hlavolamy, čo sa odráža aj v tom, že systém 
SEEKING je evolučne starší než systém PLAY. To, že si vo svojej štvorici nevedel 
Caillois poradiť práve s rýdzo mentálnou zvedavosťou, vyústilo do skutočnosti, 
že záver svojej publikácie venuje matematickým a logickým hádankám umiestneným 
mimo základnej typológie. 

Zaujala ho napríklad „úloha tří domů a tří pramenů (neřešitelná v rovině, 
ale řešitelná na uzavřeném povrchu, jaký má třeba prsten“ (Caillois, [1958] 1998, 
s. 187). Hlavolamy cez obrazové schémy vyžadujú mentálny pohyb, pri ktorom sa tiež 
očakáva únik z obmedzujúcej heuristiky a zaužívaného videnia sveta. Ak sa mentálne 
„zasekneme“ pri ich riešení, teda metaforicky sa nevieme pohnúť, využívame 
aj existujúce procedurálne scenáre, ktoré nám pomáhajú prekonávať prekážky 
pri fyzickom pohybe. Ako naznačuje Caillois vo svojom príklade, na jednej úrovni sú 
úlohy často neriešiteľné a žiadajú si pridanie novej perspektívy, niekedy radikálne 
aj ďalších dimenzií. Schopnosť pohnúť sa naraz (fyzicky či mentálne) iným smerom je 
tiež vlastnosť, ktorú treba precvičovať spontánnosťou hry, keďže náhodná zmena 
činnosti/smeru/pozície má na istej úrovni paratelický aspekt. 

Cailloisom extrahované kategórie hry možno rovnako ako akúkoľvek inú 
kognitívnu činnosť zjednodušene vnímať aj na pozadí motivácie unikania od bolesti 
a dosahovania potešenia. Táto činnosť sa prejavuje aj ako odpudzovanie zdroja bolesti 
a privolávanie zdrojov potešenia, ale ako sme už naznačili skôr257, pre plynulosť vý-
kladu sme pracovali všeobecne s unikaním a prenasledovaním. Hra na získavanie 
potravy je iná oproti získavaniu potravy v aspekte neprítomnosti samotnej potravy. 
Hra na únik je iná v neprítomnosti hrozby. V zmysle dôrazu na koreláciu a nie kauzalitu 

                                                 
257 Pozri podkapitolu 4.3. 



   

107 

nemusí byť podstatná činnosť, ktorá skutočne odmeňuje, ale taká, pri ktorej sa pocítilo 
uspokojenie. Následne sa v systéme SEEKING stáva často sama odmeňujúcou. 

Hra nevyžaduje explicitné ciele, ale na základe kooperácie systému SEEKING 
a PLAY sa v nej realizuje hľadanie niečoho nového, čo si konceptualizujeme aj ako 
nový svet, nové prostredie či jednoducho novú úroveň na pozadí obrazovej schémy 
nádoby. To, čo nás delí od nového prostredia, nazvime filtrom. Inšpirujeme sa filtrami 
(Schulze-Makuch & Bains, 2017) vo Fermiho paradoxe, ktoré predstavujú obmedzenia 
civilizácie pri prechode na novú úroveň Kardašovovej škály. Presun medzi úrovňami 
v nej predpokladá akumuláciu rádovo väčšieho množstva energie. Reynoldsovo číslo258 
reprezentuje relatívny údaj o tom, aké náročné je pre organizmus pohybovať sa 
v konkrétnom prostredí, a pomáha rozlíšiť počiatočné filtre. 

V podobných súvislostiach môžeme uvažovať o náročnosti prechodu filtrom 
do nového prostredia. Môžeme ho skúšať prekonávať stratégiami bez hravého 
charakteru, ale tie sú energeticky také náročné, že sa pre činnosť, ktorá je v princípe 
dlhodobo neefektívna, stráca motivácia. Ako nám dokazujú už zhrnuté kognitívnovedné 
poznatky v súvislosti so zlyhaním a jeho akceptovaním259 , jediná dlhodobo úspešná 
stratégia je tá, ktorá reguluje pocit zlyhania tak, že ho dočasne potláča alebo 
kontextualizuje vo väčšom celku260. 

Hru na tomto mieste nedefinujeme ako analógiu (napr. k náhodnej distribúcii 
javov), ale ako kognitívny fenomén. Hra je samoodmeňujúca, lebo jej jednotlivé 
prejavy, uchované v procedurálnych scenároch, boli dlhodobo parciálne uspokojujúce. 
Systém SEEKING, od ktorého závisí aj systém PLAY a vôbec kategória hry aj na iných 
úrovniach vedomia, vždy hľadá nové stimuly (Panksepp & Biven, 2012, s. 106 – 107). 
Predstava imobilnej cyklickosti hry je preto z neurovedeckého hľadiska neaktuálna. 
Imobilitu vnímame v jednej dimenzii pohybom na mieste, ale v ďalšom rozmere hra 
neustále preniká do nových kognitívnych úrovní, preto je častá špirálovitá predstava 
hry omnoho vhodnejšia než iba plochá cyklickosť. Neurovedecký výskum dokazuje 
nepopierateľné výhody hry pre rozvoj a zdravie (nielen) jedinca. Musíme akceptovať 
v širšom zmysle súčasnú a paradoxnú telickosť aj paratelickosť hry na rôznych 
úrovniach vedomia. 

V šachu sa zvyknú rozlišovať taktické a strategické ťahy. Taktické ťahy majú 
okamžitý a kalkulovateľný účinok, zatiaľ čo strategické ťahy sú usmerňované vyššími 
princípmi. Sú krátkodobo zanedbateľné, zdanlivo nikam nesmerujú a ich zmysluplnosť 
sa prejavuje až vo väčších časových rámcoch. Dobrí hráči tieto strategické ťahy napriek 

                                                 
258 Pozri podkapitolu 4.1. 
259 Pozri podkapitoly 3.3 a 3.4. 
260  Podľa Arthura Schopenhauera je „[ž]ivot každého jednotlivca, ak sa naň pozrieme 
vo všeobecnosti a vcelku a vyzdvihujeme iba jeho najvýznamnejšie črty, je vlastne vždy 
tragédiou; prechádzajúc jednotlivosťami však má charakter komédie“ ([1818] 2010, s. 449). 
Komickosť detailov súvisí s tým, že ani jednotlivé zlyhania nepredstavujú zlyhanie celku a je pre 
ne charakteristická nádej. Východné náboženstvá sú v kontexte konceptu reinkarnácie efektívne 
práve v schopnosti inkorporovať život jedinca ako epizodickú súčasť do väčšieho celku a tým 
výrazne regulovať pocit zlyhania, a teda aj tragickosť – v tom spočíva ich hravosť. 
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aktuálnej zbytočnosti intuitívne vyhľadávajú, pretože sa v systéme SEEKING prejavili 
ako veľmi uspokojujúce. Pojmom stratégia pohybu chceme zdôrazniť dlhodobo 
rozpoznateľný úžitok hry aj napriek tomu, že sa aktuálne zdá byť náhodná 
a zanedbateľná. 

Pojem taktika obsahuje jasný cieľ v zmysle telickosti, ale stratégia môže mať 
aj paratelický „cieľ“, ktorý nie je objektom, ale procesom. Životnou stratégiou môže 
byť aj žiť život s ľahkosťou, užívať si ho a tešiť sa z neho bez toho, aby sa očakával 
konkrétny objekt na jeho konci. Zmysluplné je aj v metafore cesty prechádzať životom 
alebo v ňom tancovať, skrátka pohybovať sa na nové miesta a prekonávať filtre 
prostredia. Prototypová hra je pre nás kognitívny mechanizmus, ktorý reprezentuje 
dlhodobo najúspešnejšie stratégie prekonávania najnepriepustnejších filtrov prostredia 
(fyzicky aj metaforicky) bez nasledovania konkrétneho cieľa. 

Použité superlatívy naznačujú vzdialenosť medzi vtelesnenou mysľou 
a pomyselným pôžitkom či hrozbou. Hra v anticipačnej krivke založenej systémom 
SEEKING predpokladá príchod hrozieb či problémov, ktoré sa ešte nemanifestovali261 
na konkrétnej úrovni, a existenciu potešenia, ktorá nie je evidentná v tej istej 
dimenzii262. Vzápätí sa pokúsime ilustrovať, ako sa tieto stratégie, ktoré reprezentujú 
rôzne procedurálne scenáre, prejavujú v tvorbe a percepcii adaptácií. 

Objasníme štyri Cailloisove kategórie hry v poradí mimikry, alea, ilinx, agón, teda 
nie cez štrukturalistické kvadranty, ale v kognitívnovednej logike, ktorá odráža 
zväčšujúcu sa schopnosť pohybu a čoraz vyššie úrovne vedomia. Pri každom zo štyroch 
typov hier uvedieme príslušné stratégie, ktoré umožňujú zlepšovať pohyb v prostredí 
na danej úrovni. Tieto stratégie reprezentujú súbor procesov, ktoré možno vnímať cez 
procedurálne scenáre a ktoré majú mimo hry telickú funkciu, ale v hre sa prejavujú 
paratelicky. Zjednodušene ich niekedy objasňujeme aj cez súbor rozpoznateľných 
motivácií, ktoré im možno priradiť v terciárnych procesoch. Pri každej kategórii 
popíšeme ich prítomnosť v prostredí adaptácií. Pred začatím nasledujúceho výkladu sa 
žiada opätovne pripomenúť etymológiu pojmu rast v konceptuálnej štruktúre 
pohybu263. 

5.1. Mimikry – asimilácia a rast 
Cailloisom extrahované kategórie hry sa na vyšších úrovniach komplexnosti 

kombinujú a využívajú v emergentne vznikajúcej hre. Súvisia s možnosťou pohybu, 
rovnako ako s ňou súvisí aj vývin vedomia. Všetky štyri zložky hry (mimikry, alea, 
ilinx aj agón) u Cailloisa sú z kognitívnovedného hľadiska senzomotoricky 
determinované. Tri z nich možno (iba) parciálne prepojiť aj na pojem mimikry, ktorý 
sa najviac podobá na pohyb-rast, pri ktorom sa primárne preberajú prvky z prostredia. 
V tom sa mimikry správa ako repostio, repens a peripatos, keďže tiež funguje 

                                                 
261 Aj mláďatá sa hrajú na súboj bez toho, aby zažili skutočné nebezpečenstvo. 
262 Práve v tomto zmysle je hra blízka rituálu. 
263 Pozri ppč. 209. 
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na samostatnej úrovni oproti kategóriám alea, ilinx a agón a zároveň sa k nim vždy 
vo veľkej miere pripája. 

Limity konceptualizácie mimikry cez rast spočívajú najmä v asociácii 
s viditeľným fyzickým zväčšovaním objektov, čo prekrýva prototypový význam 
pohybu. Rast tu používame v širšom význame aj ako vývin, pretože rásť môžu aj 
mentálne štruktúry, a to aj fyzicky (fyziologicky), aj keď to bez použitia metód 
neurovedy nevidíme. Jednoducho nenachádzame lepší termín než rast, ktorý by 
reprezentoval prepojenie domény vnútornej premeny aj pohybu. 

Náš pohľad sa mohol deformovať cez konceptuálnu integráciu (Fauconnier & 
Turner, 2002) 264  pohybu a hry. Ak chceme integrovať obe kategórie, je zrejmé, 
že mimikry (input space 1) sa spojí rastom (input space 2) cez spoločný aspekt (generic 
space) dynamickosti na mieste. Dynamickosť na mieste si možno predstaviť nielen ako 
rast, ale aj všeobecne ako vývin, starnutie, rozklad, transformáciu, jednoducho zmeny 
objektu, ktoré si nevynucujú okamžitý lokomočný pohyb. Namiesto rozkladu alebo 
transformácie však rast často odráža aj dlhodobý posun istým smerom, ako sa aj rastlina 
postupne posúva k slnku. 

Neuroveda dokazuje, že ani imitatívny/simulatívny rozmer mimikry nemá 
transformačný charakter, kde prebieha premena bez pohybu (rastu), ako by sa to mohlo 
zdať v Descartovom členení tela a mysle. Kognitívne mimikry sa vo vtelesnenej mysli 
musí fyzicky organizovať. Ak sa učíme napodobňovať zvuk, fyzicky rastie a organizuje 
sa iná časť mozgu, než keď sa snažíme napodobniť niečiu posturiku. Inherentnej 
obraznosti jazyka sa nedá uniknúť, možno ju len priznať, ale aj keď uvažujeme 
o mimikry ako o raste a „približovaní“ sa k niečomu, čiže v rámci konceptu pohybu, 
túto analógiu upevňujeme aj empirickými poznatkami. 

Neprijímame teda rýdzo imitatívny aspekt mimikry, keďže podobnosť, ktorú 
reprezentuje, nemožno vysvetliť iba vytváraním kópií. Snažíme sa vzdialiť 
od Cailloisových voľnejších asociácií, preto treba uviesť, že ani hmyz sa nechce 
skutočne zmeniť na kameň, ale iba preberá niektoré jeho aspekty (tvar), ktoré mu 
pomáhajú ďalej sa rozvíjať. Aj keď Caillois mimikry popisuje najmä biologickou 
analógiou, nečakane ju rozširuje, keď k mimikry priraďuje nie iba schopnosť 
napodobňovať, ale aj stotožniť sa s niekým iným: „Už samotná identifikace 
se závodníkem vytváří moment mimikry příbuzný tomu, kdy se čtenář vžívá do hrdiny 
románu, divák do hrdiny filmu“ ([1958] 1998, s. 43). 

Takýto výrok o empatii a simulovaní cudzieho mentálneho stavu je bližšie 
k nášmu konceptu mimikry, kde je dôležitý aj kognitívny vývin jedinca. Možno v tomto 
mimikry obsiahnuť aj podobnosť zážitkov experientov. V kapitole 
venovanej charakteru mentálnej simulácie podrobnejšie objasníme265, že ak sa majú 
podobať zážitky, musí sa podobať aj štruktúra vtelesnenej mysle. Súvis hry a rastu, 
ktorý považujeme za kľúčový, hádam najvýraznejšie zdôrazňoval Donald Woods 
Winnicott v Playing and reality ([1971] 2005). Winnicottove práce zásadne ovplyvnili 

                                                 
264 Pozri podkapitolu 1.2. 
265 Pozri najmä podkapitolu 6.7. 
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detskú psychológiu a jeho prínos do výskumu médií registrujeme aj v uvažovaní 
Torbena Grodala (2009, s. 15). 

Nás zaujali hlavne Winnicottove priekopnícke vyjadrenia o paralelnom telesnom 
a imaginatívnom raste dieťaťa v sérii relácií pre BBC (1943 – 1962): 

 „Premýšľal som, ako začať bábätká popisovať ako osobnosti. Je ľahké vidieť, 
že ak sa jedlo dostane do dieťaťa, je strávené a niečo z neho sa distribuuje do tela 
a použije na rast. Niečo je uložené ako energia, niečoho sa zbaví tak alebo onak. 
To platí, ak sa na deti pozeráme so záujmom o telá, ale ak sa na to isté bábätko dívame, 
zaujímajúc sa o osobnosť, ktorá tam je, ľahko zbadáme aj zážitok imaginatívneho 
kŕmenia rovnako ako telesného. Imaginatívny zážitok je založený na tom fyzickom“ 
(Winnicott, 2013). 

Takmer identickú formuláciu nachádzame aj v súbore jeho prác (Winnicott, 
[1949] 2016, s. 285), no práve na nahrávke Winnicott zdôrazňuje nie iba analogický 
aspekt hry a rastu, ale skutočnosť, že telesný zážitok je základom pre ten mentálny. 
Dnes vieme, že aj mentálny zážitok má fyzickú povahu a nemožno tieto zložky triviálne 
odčleňovať. Prostredie sa v biologickom aj kognitívnom zmysle asimiluje, teda 
preberajú sa jeho časti a pretvárajú sa na ďalej použiteľné súčasti nových kvalít. 
Napodobňovateľ ich spracúva, obohacuje sa nimi a abstrahuje niektoré ich vlastnosti. 
Metaforicky sa najprv kŕmi a rastie aj bez nutnosti lokomočného pohybu, až kým sa 
nezačne preferovať pohyb iného charakteru a emergentnej kvality. K aktívnemu 
lokomočnému pohybu totiž nemôže dôjsť, kým je veľkosť jedinca (fyzicky 
či metaforicky) primalá vzhľadom na viskozitu prostredia266. 

Podstatnú súvislosť medzi hrou a rastom či dospievaním (maturation) naznačuje 
objavenie (Burgdorf a iní, 2010) tzv. luderónu267 IGF-1 (Insulin-like Growth Factor). 
Panksepp popisuje (2012, s. 380) rastový faktor 1 podobný inzulínu ako „hnojivo“ 
mozgu, ktoré sa výrazne aktivuje počas hrania a zároveň povzbudzuje ďalšiu hru. Tiež 
sa tu prejavuje aktívne prepojenie systémov PLAY a SEEKING, keďže IGF-1 
povzbudzuje aj systém SEEKING (Burgdorf a iní, 2010). Rastová sila IGF-1 je taká 
výrazná, že vedcom zabraňuje hneď ho využívať v pôvodnom zámere liečby depresie 
napriek tomu, že jeho prítomnosť sa jednoznačne spája so šťastnejšími jedincami. 
Panksepp v jednej zo svojich prednášok (2012) popisuje toto neúspešné úsilie, ktoré 
po umelej aplikácii zlyháva kvôli urýchľovaniu rakovinotvorných procesov. Príslušná 
látka sa teda nemôže použiť ako antidepresívum. 

Keďže sa výskum týkal skôr kompetitívnych hier potkanov, teda zdanlivo iba 
aspektu agón, „ukradnúť“ si túto funkciu do aspektu mimikry sa môže zdať ako 
zbytočný presah modelu, lenže mimikry skutočne potvrdzuje svoju samostatnú pozíciu 
voči ďalším typom hier. Mimikry, ktoré sa prejavuje vo všetkých ostatných 
Cailloisových kategóriách, je práve to, čo súvisí s rastom aj (a nielen) v hre potkanov. 
Kognitívne štruktúry pri hravých napodobneniach zápasov rastú na pozadí súťaže 
aj v snahe napodobniť aktivitu úspešnejších hráčov. Ak by to tak nebolo, potkany by 

                                                 
266 Pozri podkapitolu 4.1. 
267 Pozri podkapitolu 3.5. 
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mali pôžitok z rýdzej participácie v zmysle spoločenského zapojenia aj pri večnom 
prehrávaní, čo však nie je pravda. Ukazuje sa (Panksepp & Biven, 2012, s. 359), že ak 
slabšie potkany nezvíťazia aspoň zhruba v jednej tretine zápasov, strácajú motiváciu sa 
hrať. 

Takto sa organizuje aj princíp fair-play, keďže silnejšie potkany nechávajú občas 
staršie vyhrať, aby sa hra udržala. Vynucuje sa tu aj nevyhnutná túžba slabších imitovať 
motorickú činnosť silnejších, ktorá sa prejavila ako úspešnejšia v konkrétnych 
zápasoch. Motív mimikry je tým, čo aj v agonálnych hrách zabezpečuje rast. 
Bez občasného víťazstva neexistuje spätná väzba o tom, že sa napodobňovanie činnosti 
uberá správnym smerom, a nie je jasné, či je rast konkrétnych štruktúr zmysluplný. 

Tí, ktorí už nemajú koho napodobniť (lebo sú najlepší), potom niekedy 
napodobňujú model ideálnej motorickej činnosti, ku ktorej sa približujú abstrahovaním 
dostupných dát. Súťažia so svojím budúcim JA. Tí, ktorí sú (lokálne) najlepší a nie sú 
schopní mentálne generovať ešte lepší ideál hodný nasledovania, strácajú záujem o túto 
hru. Prebieha proces habituácie, teda navyknutia si na podnety. Skrátka, hrať sa bez 
výzvy a novosti nás nebaví, lebo sa zmenšuje základná aktivita systému SEEKING 
(Panksepp & Biven, 2012, s. 106 – 107). 

Mimikry, ktoré sa spája s pojmami repetície, alternácie a variácie 
(aj invariantnosti), sa najčastejšie konceptuálne znázorňuje na pozadí fraktálových268 
javov, ako je rekurzívnosť. Nie každé mimikry vnímame cez rekurziu, ale aj keď sa 
táto vlastnosť nevníma na úrovni vzťahu originálu a konkrétneho spracovania, vníma 
sa v rade adaptácií, kde sa často používa metafora ozveny. Michael Patrick Hart hovorí 
napríklad o shakespearovskom echu (2017, s. 247), ale metafora echa (teda rekurzie) 
sa v adaptačných štúdiách využíva aj na úrovni alúzií. Časté je to pri odkazovaní na 
vlastné diela autora269 (Kennedy-Karpat, 2015, s. 76), ale aj iné texty najmä v rámci 
žánru (Edwards, 2011, s. 126). Vnímanie rekurzie je preto konceptuálne závislé 
od analytického či holistického chápania rôznych kategórií (diel, žánrov, tém a pod.). 

Ilustratívne je zmysluplná aj metafora dvoch zrkadiel, kde sa stále intenzívnejšia 
podobnosť umocňuje nekonečným rastom „hĺbky obrazu“. Pri analytickom pohľade270 
na fraktálové javy sa zdôrazňujú aspekty podobnosti jednotlivých kategórií, 
ale pri holistickom pohľade na tú istú štruktúru sa do popredia dostáva rozrastanie sa 
celku do rôznych úrovní. Ešte častejšie sa rekurzívne napodobňovanie znázorňuje 
rastúcim stromom a jeho vetvami, kde sa podobnosť zachytáva v proxemickej blízkosti 

                                                 
268  Rekurzivite ilustrovanej fraktálmi sa venujeme aj v staršej štúdii (Getlík, 2018), kde sa 
objasňujú vzájomné vzťahy filmu a divadla. 
269 Otázka samoadaptácií je obzvlášť zaujímavý problém, ktorému sa okrem Kennedy-Karpat 
venuje napríklad Nancy Virtue (2014). Virtue vo svojej štúdii popisuje proces filmového 
samoadaptovania literárnych diel africkej autorky Ousmane Sembène, ktorá chce takto priblížiť 
svoju tvorbu populácii bez prístupu ku knihám. V západnej kultúre tieto súvislosti štandardne 
nevnímame, ale práve tu sa javí potreba rozširovania zážitku ako univerzálnejší motivátor 
adaptácií než samotný preklad významu. Pred potenciálnymi čitateľmi totiž stojí skôr bariéra 
financií a infraštruktúry a nie iba samotná gramotnosť, či už v lingválnej alebo mediálnej podobe. 
270 Pozri s. 42 (experiment krava – tráva – sliepka). 
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vetiev, ale aj v podobnosti tvaru naprieč úrovňami. Dôležitá je tu, pravdaže, spätná 
väzba nevyhnutná pre mimikry, ktorá fraktál ukotvuje, a logickým pohybom je znova 
jeho rast. Nevylučuje sa zároveň paralelný pohyb v inom rozmere. 

Treba zdôrazniť, že tieto javy nemožno v kognitívnovednej perspektíve 
redukovať iba na opozíciu variantnosti a invariantnosti, aj keď takáto konceptualizácia 
je na istej úrovni výkladu úplne legitímna. Podobne ani kategória vernosti v zmysle 
duševného modelu (Elliott, 2003, s. 136 – 142)271  adaptácie nie je jej prvoradým 
aspektom, pretože to, čo sa z pohľadu jednej úrovne javí ako podstatný duch diela, 
sa môže, ale vôbec nemusí prekrývať s inými úrovňami. Tu sa parciálne približujeme 
k už existujúcim metaforám adaptácie ako reinkarnácie. Ide aj o variáciu duševného 
modelu adaptácie, no hlavný rozdiel je v nefixovaní sa na vernosť. Dosahuje sa to 
vďaka hraničnému zdôrazňovaniu kontinuity. Práve konceptualizácia hrou nám 
pomôže vnímať metaforu reinkarnácie bez vylúčenia ďalších modelov. 

Námietka voči čiastkovej konceptualizácii adaptácie ako hry (mimikry) cez 
fraktálovú štruktúru je možná, ak sa zavrhne aspekt opakovania a zdôrazní sa 
preberanie prvkov, ako je to pri metafore privlastnenia u Julie Sanders ([2005] 2006). 
K podobným výhradám treba uviesť, že privlastnenie u Sanders je technikou, ktorú 
adaptácie používajú, ale nie každé privlastnenie je adaptáciou (tak ako ňou nie je ani 
každé napodobenie či alúzia). Ak aj Cailloisovo mimikry, pri ktorom sa podľa neho 
môžeme hrať na piráta, Nera alebo Hamleta (1958, s. 27), je v skutočnosti 
privlastňovaním si pirátstva, nerovstva a hamletstva, nič to nemení na potenciáli 
konceptu tejto adaptačnej hry, ktorá postupne narastá. 

Organizovaná štruktúra sa v uvedenej podobe metafory môže zmeniť 
na heterogénnu masu privlastnení. Nie je to síce pohľad, ktorý by sme v redukovanej 
podobe preferovali, ale model adaptácie ako hry je udržateľný s napodobňujúcim 
aj privlastňujúcim mimikry. Mimikry ako alúziu a privlastnenie, ktoré nie je iba 
hromadením, vie zmysluplne zachytiť aj pojem asimilácie, ktorý sa tiež zvykne spájať 
s adaptáciami. Na rozdiel od mimikry sa v asimilácii jasnejšie prejavuje súvislosť 
prijímania prvkov z okolia na ďalší rast a nie iba podobnosť, ktorá vzniká ako derivát 
pôvodného javu (napr. vrhanie tieňa). Mimikry ako imitácia je problémový pojem 
aj preto, že možno od Hamleta, Nera a pirátov preberať aj také prvky, ktoré sa 
v nasledujúcich prejavoch výrazne zmenia. Podobnosť sa na pozadí gestalt princípov 
vo výstupe nemusí rozoznať, ale proces prebrania prvkov aj tak prebehol. V každom 
prípade práve hry, ktoré Caillois pomenúva pojmom mimikry, môžu modelovať 
charakter základného aspektu adaptácií. 

Posun k čoraz exaktnejšiemu uchopeniu naznačených podobností najlepšie 
reprezentuje empirická štúdia Jamesa E. Cuttinga a Karen Pearlman s názvom Shaping 
Edits, Creating Fractals A Cinematic Case Study (2019). Matematicky sa v nej merajú 
autokoreláciou a Fourierovou analýzou (s. 7) vlastnosti postupného editovania filmov 
vo viacúrovňovom procese tvorby. Autori porovnávajú tri úrovne strihovej prípravy 
filmu – od prvotného zoradenia záberov cez jemný strih až po finálnu podobu strihu. 

                                                 
271 Pozri s. 35. 
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Meraným javom je dĺžka jednotlivých záberov. Ich výsledky jasne dokazujú (s. 13), 
že každá ďalšia iterácia strihového procesu posúva vlastnosti analyzovaného strihu do 
stredu prúdu (ohraničeného z jednej strany bielym a z druhej hnedým šumom) 
k ružovému šumu. Práve ružový šum má pre nás relevantné fraktálové vlastnosti, na 
ktoré v predkladanej monografii odkazujeme. V tomto zmysle je umelecký proces 
fraktálovej povahy manifestáciou kognitívnych procesov mysle. 

Podľa Cuttinga a Pearlman (2019, s. 18) sa režisérka analyzovaného filmu 
nepokúša o fraktálovosť ako takú. Snaží sa intuitívne priblížiť k ideálnemu strihu, teda 
využíva fenomenálne, ale aj procedurálne poznanie 272 viac než propozičné. Pokiaľ 
režisérka nenapodobňuje konkrétny film, kognitívne sa v tomto zmysle vie priblížiť len 
k existujúcemu mentálnemu modelu, s ktorým svoj strih neustále porovnáva. 
Ide o kognitívny idealizovaný model, v ktorom sa na základe veľkého množstva dát 
(napozeraných filmov) abstrahuje tzv. ideálny strih. Pri porovnaní na jednej úrovni 
režisérka vyhodnocuje voči nemu neadekvátnosť svojho strihu a znova 
sa pokúša priblížiť ideálu v ďalšej iterácii. Toto približovanie sa k ružovému šumu 
(centralizácia na osi medzi bielym a hnedým šumom) má progresívny charakter. Autori 
uvádzajú, že „[v]ieme iba o troch prípadoch progresívneho posunu od takmer bieleho 
alebo hnedého šumu k blízkosti fraktálnosti (1/f 1)“ (Cutting & Pearlman, 2019, s. 15). 

Prvý je ten, ktorý popisujú v konkrétnej štúdii, teda proces približovania sa 
k ideálnemu strihu. Druhý sa vyskytuje (Cutting & Pearlman, 2019, s. 15) pri 
jednoduchej motorickej činnosti počas tréningu. Expertíza v motorickej činnosti 
postupne prináša fraktálovosť. Konceptualizovať mimikry cez pohyb je teda skutočne 
konceptualizovať ho cez fraktálovosť prejavenú v umeleckom diele ale aj cez postupný 
rast kognitívnych štruktúr273. Na tejto úrovni to nie je iba analogický výklad, pretože 
dominantná zložka hry mimikry súvisí s motorickou činnosťou 274  alebo 
s napodobňovaním simulovaného ideálneho motorického úkonu. Výskum Cuttinga 
a Pearlman naznačuje, že rovnaký progresívny proces prebieha aj pri viacúrovňovej 
tvorbe umeleckého diela, a – tu na chvíľu analógia v smere k adaptáciám – ak procesy 
adaptácie chápeme ako sériu iterácií, presne takýto charakter má aj tento proces, 
dokonca exemplárne. 

Posledné naše vyjadrenie v smere k adaptáciám ešte nie je empiricky potvrdené. 
Aby bola naša hypotéza zatiaľ teoreticky relevantná, žiadal by sa nateraz aspoň dôkaz 
podobnej fraktálnosti, ktorý by presiahol úroveň tvorby jedného umeleckého diela. 
Rozdiel je totiž v tom, že smerovanie k fraktálnosti v jednej mysli nemusí znamenať 
rovnaký proces naprieč tvorbou viacerých ľudí. Vychádzame však z predpokladu, 
že mysle tvorcov s rovnakým zámerom sú na nejakej úrovni synchronizované 

                                                 
272 Pozri podkapitolu 3.1. 
273 „Estetický objekt je výsledkom spoločnej činnosti afektívnych a kognitívnych systémov. Spätné 
väzby a slučky s týmito dvoma komponentmi a s našou schopnosťou rekurzie (schopnosť vložiť 
naše myšlienky v rámci iných myšlienok) nám umožňujú vybaviť vesmír úplne novými entitami“ 
(Aldama, 2015, s. 91). 
274 Pozri systém zrkadlových neurónov v podkapitole 6.5. 
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a fraktálovosť by sa hypoteticky mohla prejavovať v nejakom kontinuitnom aspekte ich 
tvorby. 

Udržateľnosť uvedenej hypotézy sa ponúka v treťom príklade Cuttinga 
a Pearlman, ktorý zachytáva javy analyzované „počas omnoho dlhšieho obdobia 
vo vývoji niektorých aspektov populárnych filmov od štyridsiatych rokov po rok 2015. 
Udržiavaná kultúrna prax v tomto prípade tiež priniesla fraktálnosť do populárnych 
filmov“ (2019, s. 15). Nateraz teda nemáme vo vzťahu k adaptáciám priame empirické 
závery, ale pracujeme s empiricky zodpovednou hypotézou, ktorá na základe 
uvedeného vyznieva dostatočne plauzibilne, aby sme mohli pokračovať v našom 
metodologickom projekte. V ňom sa mimikry chápe analyticky ako imitovanie či 
simulovanie, ale holisticky ako rast, resp. vývin kognitívnych štruktúr a ich 
umeleckých manifestácií. Aj umenovedné mimesis udržiava prepojenie týchto úrovní. 

Čo v skutočnosti rastie a vyvíja sa, nie je iba súbor diel, ale vtelesnená myseľ 
tvorcov a percipientov adaptácií. Najmä v podkapitole 7.5 budeme vysvetľovať, ako sa 
percepcia adaptácií (podobne ako hra) v prvom rade výrazne podieľa na rozvoji 
kognitívnych schopností (dieťaťa či naivného čitateľa). Javy, ktoré sa v adaptáciách 
prejavujú ako mimikry, môžeme priamo priradiť k známym alúziám/privlastneniam 
cez pohyb na mieste, ktorý v prvom rade rozšíri potenciál zážitku adaptácie. Prítomnosť 
tejto roviny je v adaptáciách inherentná podobne ako v hre, pretože adaptácie sú 
„repetíciou bez replikácie“ (Hutcheon, 2006, s. 7), čo sa môže špirálovito realizovať 
rastom a vývinom. Kognitívny model adaptácie ako hry nateraz bez väčších problémov 
rieši výzvu samostatnej pozície alúzie/privlastnenia, ostáva však problém prepojenia 
fyzickej a mentálnej asimilácie. 

Ako sme naznačili už skôr275, kognitívnovedný pohľad vo veľkej miere prekonáva 
kontrast medzi fyzickým a mentálnym. Platí to podľa nás aj v priestore konštrukčných 
hier. Neredukujeme mentálne konštruovanie na motorickú činnosť, ale v mysli sa tieto 
procesy vo veľkej miere spájajú. Je totiž prirodzené, že na istej úrovni vtelesnená myseľ 
nerozlišuje medzi fyzickými a mentálnymi objektmi podobne ako medzi skutočnými 
a fiktívnymi ľuďmi276. Caillois sa ani nepokúša konštrukčné hry funkčne zapojiť do 
svojho delenia, pretože používa príliš vzdialenú analógiu z ríše hmyzu. Konštrukčné 
hry tak spolu s hádankami či matematickými úlohami ostávajú na periférii jeho 
typológie. Chápanie aspektu mimikry ako asimilácie a rastu umožňuje prekonať aj 
rozdiel medzi asimilovaním vlastností iných osôb, teda ich skladaním vo vlastnej mysli, 
a asimiláciou existujúcich objektov do nových (aj umeleckých) štruktúr. 

Keďže mimikry je tiež presahom fyzickej asimilácie do tej mentálnej, kategóriu 
mimikry vidíme aj v konštrukčných hrách, ktoré si všíma vývinová psychológia 277 

                                                 
275 Pozri podkapitolu 3.2. 
276 Najmä na zistenia Lisy Zunshine nás v tejto súvislosti upozorňuje Jana Kuzmíková (2021, 
s. 195). 
277 Pozri ppč. 105. 
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alebo novšie teórie hry278. Osamostatnenie konštrukčných hier je často formálne zmys-
luplné, ale v kognitívnovednom prístupe k umeniu niekedy nemá význam odlúčiť 
napríklad scénografické prvky v divadle, ktoré sa podobajú na plamene, 
ako konštrukčné hry, od hereckého výkonu, ktorý sa podobá na Nerovo šialenstvo. 

Už Piaget ([1951] 2013, s. 105 – 147) sa pokúša podrobne objasniť proces, 
v ktorom jednoduché senzomotorické schémy, ako „hodiť, potiahnuť, potlačiť, naplniť, 
vyprázdniť, neskôr zlomiť a poskladať“ (s. 115), smerujú k ich skutočne inteligentnému 
využitiu v iných podobách. Panksepp a Biven (2012, s. 16) sumarizujú, ako vo vývine 
dieťaťa najprv dominujú primárne procesy (afekty a inštinkty) a postupne sa pomocou 
sekundárnych procesov (pamäť a učenie) zvyšuje kontrola terciárnych oblastí (vyššie 
kognitívne procesy). Ak Piaget ([1951] 2013, s. 115) pozoruje plynulý prechod 
od mechanickej činnosti rozkladania (najprv lámania) a skladania k neskorším 
zdanlivo náhodným kombináciám pri hre, v zásade popisuje, ako sa učením a pamäťou 
posilňuje kontrola terciárnych procesov mysle. 

Rozdiel medzi štandardným Cailloisovým mimikry a naším širším konceptom 
asimilácie a rastu je ten, že skladaním kociek dieťa okrem iného napodobňuje veže, 
autá, postavy, no nerobí to vlastným telom, ale objektmi vo svojom okolí. Keďže 
Caillois priradí k mimikry aj simuláciu, prienik s jeho konceptom nie je vôbec až taký 
problémový. Neuroveda dokazuje, že simulujeme279 aj pohyby nebiologických agentov 
v podobe obyčajných pohyblivých objektov (Engel a iní, 2008)280. Konštrukčné hry sa 
preto začínajú ako realizácia základných senzomotorických schém (hádzanie 
kolieskom), prechádzajú do aspektu skladania a rozkladania (pripevnenie kolieska 
na kocku) a uzatvárajú sa pridávaním komplexnejších atribútov v symbolickej hre, 
ktoré dieťa nemá fyzicky priamo k dispozícii (napodobňovanie zvuku motora, 
nasadnutie do auta, jazdenie, nákup a pod.). Prečo sa pri asimilácii fyzického autíčka 
a predstavy o zvuku jeho motora vyberajú konkrétne prvky, sa už dá objasniť 
konceptuálnou integráciou, ktorá najčastejšie vyberá prototypové zložky kategórií. 

Pôvodná motivácia pri konštrukčnej hre teda nie je podobnosť s nejakou budovou, 
ale rast niečoho nového asimiláciou existujúcich prvkov. Podobnosť si dieťa často 
uvedomuje až následne a taká komparácia má funkciu overovania, či je jeho 
konštrukčné úsilie zmysluplné, ale nemusí odradiť od činnosti pri „nevernosti“. Čím 
viac skúseností dieťa má, tým cieľavedomejšou sa táto činnosť stáva, ale ak sa 
pri prvých pokusoch konštrukcia najprv podobala na auto a potom na stôl, dieťa sa vie 
zmieriť s tým, že postavilo stôl. 

Rovnaký princíp pomáha spájať reálne objekty a kognitívne idealizované modely 
aj v umení, kde sa už nehľadí na ontologický rozmer pôvodu štylistických prostriedkov. 
Všetky spolu vytvárajú finálne dielo v mysli percipienta. Exemplárne tieto prieniky 
vidieť v divadle, kde je prechod medzi objektom, myšlienkou a osobou veľmi plynulý. 

                                                 
278 Napríklad Thomas S. Henricks (2018). Pozri podkapitolu 3.2. 
279 Pozri podkapitoly 6.1 a 6.5. 
280 Ide o výskum zrkadlových neurónov, ktorým sa budeme podrobnejšie venovať pri aspektoch 
simulácie v podkapitole 6.5. 
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Vďaka výraznému divadelnému oddialeniu nedôvery, ktoré má takmer snovú úroveň, 
sa divadelnou figuráciou ľudia menia na stromy, stoličky na ľudí, plachty na moria, 
svetlá na víly či gestá na výstrely. Cez obrazové schémy sa napohľad napodobňuje 
(v skutočnosti integruje) takmer čokoľvek (s) čímkoľvek, ale nie kvôli podobnosti, 
ale kvôli rastu niečoho nového. 

Konštrukčné hry a imitovanie/simulovanie nezlučujeme cez asimiláciu 
v absolútnom zmysle. Stále je možné ich chápať sčasti ako samostatné kategórie 
aj vďaka existencii systému zrkadlových neurónov281, ale z kognitívnovedného hľa-
diska sa komplexná hra mimikry dokáže realizovať nezávisle od konkrétnosti 
a abstraktnosti jej prvkov. 

Kategóriu hry mimikry budeme chápať ako kognitívnu realizáciu stratégie 
prekonávania filtrov asimiláciou a rastom, ktorý aj v zmysle procedurálnych scenárov 
na základe fyzickej skúsenosti metaforicky smeruje k znižovaniu pomeru medzi 
hybnosťou jedinca a viskozitou prostredia. 

5.2. Alea – viera a trpezlivosť/nedočkavosť 
 Náhodných senzomotorických zážitkov má telo dostatok, ale náhodných 

uspokojení je menej, čo vie kompenzovať systém SEEKING hľadaním uspokojenia 
a systém PLAY jeho aktívnym generovaním. V hre alea sa používa „stratégia“ 
očakávania náhodnej zmeny stavu organizmu, ktorá tiež môže byť zastúpená 
vo vtelesnenej mysli ako rozpoznateľný scenár. Reprezentuje aj ničím nepodmienený 
príjem potravy alebo neplánovaný „únik“ od bolesti. Keďže systém SEEKING reaguje 
aj na nečakané uspokojenie, hra môže vzniknúť aj na pozadí tejto skúsenosti. 
V princípe to, čo sa na nižších úrovniach nazýva všeobecne ako anticipácia, 
sa na vyšších úrovniach vedomia prejavuje ako viera a trpezlivosť, a to aj v zmysle 
repetície neúspešných „pokusov“ o „náhodné“ uspokojenie. Tieto aspekty sú prítomné 
ešte pred sformovaním zreteľnej anticipačnej krivky, teda ak ešte nevieme, kedy možno 
očakávať ďalšiu odmenu, ale predpokladáme jej príchod. 

Trpezlivosť, ktorá sa na vyššej úrovni považuje za pozitívnu vlastnosť, je často 
mentálnym odpútaním sa od cieľa. Vtedy nás uspokojenie skutočne prekvapí. 
V neurovedeckých experimentoch sa dokazuje (Burgdorf a iní, 2000, s. 321), že pokiaľ 
sa náhodné uspokojenie cez elektrickú stimuláciu mozgu (čiže bez podmieňovania 
správaním) ponúka v pravidelných intervaloch, s približujúcim sa okamihom 
uspokojenia systém SEEKING vyvoláva nabudenie a nedočkavosť aj na senzorickej 
úrovni. Potkany okrem nedočkavých zvukov zvyšujú aj frekvenciu vyhľadávacieho 
ňuchania, aj keď nedostávali žiadnu fyzickú potravu, ktorú by predtým registrovali 
pachom. Iba na základe stimulácie mozgu sa začínajú pachovo „obzerať“ 
po neprítomnej odmene. Abstraktná hra alea, kde pasívne čakáme na odmenu, môže 
byť preto veľmi vzdialená kognitívnej podobe tejto hry, kde sa naša myseľ snaží 

                                                 
281 Pozri podkapitolu 6.5. 
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uspokojenie objaviť, aj keby sme sa vôbec nehýbali. Prinajmenšom sa 
na uspokojenie senzoricky orientujeme a snažíme sa ho často aj mentálne privolávať. 

Modelovanie procesov, ktoré súvisia s tvorbou a percepciou adaptácie, iba cez 
abstraktnú náhodu by mohlo nežiaduco úplne vylúčiť aktívnejšie prejavy pri tejto 
činnosti. Kognitívnovedná perspektíva si všíma, že v hre alea skutočne oscilujú dva 
stavy mysle. Ak je anticipácia príliš slabá, nie je dôvod na trpezlivosť, lebo sa nič 
neočakáva. Ak je anticipácia príliš výrazná, nedočkavosť môže byť prehnane 
frustrujúca a znemožní tak trpezlivosť. Očakávať, že sa rovno pri organizme objaví 
potrava, je prototypovou formou hazardu, a aj keď k takejto skúsenosti môže dôjsť, sme 
už zvyknutí náhode výrazne pomáhať. Okrem rastu je teda úspešnou stratégiou 
organizmu pri dlhodobom prekonávaní filtrov skrátka čakať, ale súčasná organizácia 
mysle nám neumožňuje čakať donekonečna. 

Prejavuje sa tu už aj spomínaný aspekt skôr motoricky pasívnych stratégií, ktoré 
nie až tak prenasledujú a utekajú, ale niekedy skôr odháňajú a privolávajú. Pri hre 
na úplnú náhodu nemusí mať motoricky aktívna činnosť zmysel, ale vlastniť talizman 
je na pozadí existujúcich korelácií týchto stratégií a úspechu kognitívne zmysluplné. 
Pri náhode sa totiž aktívne formuje anticipačná krivka a vtelesnená myseľ sa pokúša 
odhaliť aj nejaký kauzálny vzťah medzi odmenou a ďalšími prejavmi vlastného 
konania a okolia. 

Reprezentatívnym príkladom náhody je hádanie čísla z náhodného generátora. 
V ňom má motorická činnosť skôr prakticko-symbolický rozmer reprezentácie 
výherného stavu (označenie čísel v lotérii) alebo iba ilúziu kontroly človeka nad 
výsledkom, či priradenie agenta (hádzanie kockou, potiahnutie karty). Ak sa teda 
k hazardu pridáva nejaká ďalšia motorická činnosť, ako je potiahnutie páky na hracom 
automate, tento pohyb najčastejšie simuluje skúsenosť s manipuláciou pružných, resp. 
elastických objektov. Po uvoľnení energie sa správajú najprv zdanlivo nepredvídateľne 
a chaoticky a neskôr sa ich pohyb ustáli282. Okrem praktického rozmeru sa tým repre-
zentuje aj postupné zvyšovanie pravdepodobnosti výskytu konkrétneho javu (polohy 
objektu). 

Adaptácia sa najčastejšie uberá do sféry neusporiadanosti pri spracovaní diel 
do doposiaľ nesformovaného (a teda ešte akoby chaotického) materiálového kontinua. 
Týka sa to výrazne inovatívnych foriem adaptácie, pri ktorých je značné riziko 
(prinajmenšom v zmysle „strateného času“) tak pre tvorcov, ako aj pre percipientov. 
Všetci túžia po uspokojení na základe kognitívnej investície, ktorú predstavuje 
trpezlivosť. Cez voľné asociácie determinované schopnosťou rozpoznávania vzorcov 

                                                 
282 Podobnú skúsenosť má každé dieťa, ktoré kedy prstom brnklo do konárika. Je prirodzené 
energiu dodávať potiahnutím, keď sa telo nedostáva do osi pohybu, inak nás konárik vzápätí 
šľahne po tvári či po prste. To je, samozrejme, dôvod, prečo je zmysluplné páku hracieho 
automatu dizajnovať na ťahanie k sebe a nie dvíhanie, aj keď už úder nehrozí. Nie je náhoda, že 
podobnú motorickú činnosť implementujú do rozhrania aplikácie sociálnych sietí (potiahnutie 
prstom na obnovenie „náhodného obsahu“ k sebe). Algoritmus zobrazovania mediálneho obsahu 
aktívne pracuje s dopamínovou väzbou (White & Miller, 2021), keď vidíme mnoho 
irelevantného obsahu, ale občas „vyhráme“, aby sme v tomto rozhraní trávili čo najviac času. 
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sa nachádzajú súvislosti medzi originálom a novou formou. Vďaka tomu sa postupne 
v zážitku vytvára význam diela. Organizujú sa predtým neexistujúce vzorce, z ktorých 
neskôr vznikajú konvencie. Stručnosť výkladu je tu na mieste, keďže naznačené javy 
v princípe ďalej tradične vysvetľuje aj klasická semiotika, popisujúca prechod 
ku konvenčným znakom. Náhodné uspokojenie je však tiež aspoň trocha hľadaním. 
Ak by ním aj nebolo už pred prvým uspokojením istého typu, systém SEEKING toto 
hľadanie stimuluje aspoň po ňom. 

Mediálny priestor, kde úroveň alea dominuje, sa vždy mení v závislosti 
od vývinového charakteru aktuálnych mediálnych foriem. V súčasnosti sú v tejto 
polohe napríklad adaptácie, resp. zatiaľ skôr privlastnenia, prostredníctvom formujúcej 
sa komunikácie v online priestore. Naznačené javy dôkladne popisuje Eckart Voigts 
v štúdii Memes, GIFs, and Remix Culture: Compact appropriation in everyday digital 
life (2018), kde okrem iných príkladov svoj výklad ilustruje na meme zmäteného Johna 
Travoltu (s. 398 – 399) z filmu Pulp Fiction (Tarantino, 1994). 

Komunita tvorcov týchto remixov „povzbudzuje náhodu“ prítomnosťou 
„privolávačov“, vďaka čomu nejde vždy o rýdzu náhodu, ale jej pasívnosť je dostatočná 
na takúto konceptualizáciu. Príkladom môžu byť technicky schopnejší členovia, ktorí 
umiestňujú na internet predpripravené šablóny Travoltovej scény. Tá je oproti originálu 
modifikovaná prítomnosťou zeleného pozadia (green screen), resp. neprítomnosťou 
originálneho pozadia na uľahčenie ďalšieho kľúčovania. Vďaka tomu možno meme 
s Travoltom jednoducho umiestňovať do iných audiovizuálnych diel. Ďalšia asimilácia 
tvaru je tak očakávaná, ale jednotliví tvorcovia sa vo veľkej miere spoliehajú na to, 
že sa ich výtvory v individuálnej perspektíve náhodne dostanú k iným autorom, ktorí 
ich rozvinú283. 

Z pohľadu tých, ktorí sa k týmto šablónam dostávajú ide o princíp alea aj keď 
z pohľadu tvorcov má ich činnosť aj charakter súťaže. V každom prípade mediálny 
priestor sa takto napĺňa množstvom parciálnych a predstráviteľných produktov 
na ďalšiu asimiláciu. Objavenie týchto produktov nie je absolútne náhodné, lebo sa 
na ňom podieľa aspoň naša čiastočná pozornosť. Už na tejto úrovni je prítomný 
aj výrazný sociálny rozmer hry a pocit formujúcej sa komunity producentov 
mediálnych obsahov, keďže aby systém PLAY generoval skutočne „obrovské 
potešenie, musíme si nájsť priateľov“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 86). 

Takýto typ produkcie sa napriek technickosti média a iným funkciám obsahu 
v niečom podobá šíreniu informácie v slovesnej ľudovej tradícii, či už v podobe mýtu, 
alebo folklóru, kde je postava konkrétneho autora potlačená kolektívnym úsilím. Nemá 
zmysel na tomto miesto polemizovať, či sú konkrétni autori úplne anonymní. Napriek 
občasnému vyniknutiu individuálneho autorstva tento proces zväčša ľahšie pracuje 
vďaka anonymite, čím sú zmeny tvaru častejšie a voľnejšie, aj keď sa udržuje 
kontinuita hry. 

                                                 
283 Tu náš výklad, pravdaže, nie je ďaleko od systémovoteoretických konceptov, v ktorých sa 
predpokladá nevyhnutnosť úspechu aspoň niektorých „lákadiel“. 
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Metafora privlastnenia je efektívnejšia, ak sa obrazne privlastňuje objekt (napr. 
jablko), ktorý nikomu nepatrí (zo stromu na lúke), a nie kradne ten, ktorý má 
evidentného vlastníka (zo stromu v sade), aj keď to je tiež niekedy psychicky 
akceptovateľné, ak si zlodej vyhradzuje na úlovok nejaké právo. Obzvlášť metafora hry 
ponúka kolektívny priestor, kde sa všetko zdieľa. Koncept krádeže v skutočnej hre 
nefunguje (možno sa len hrať na krádež), pretože každé privlastnenie je iba dočasné. 
Účastníci tejto hry nevnímajú svoju činnosť ako krádež, keďže ich úsilím nie je uchovať 
si vlastníctvo, ale kontinuálne ho zdieľať pri budovaní sociálnych vzťahov, čo je 
podstatná charakteristika systému PLAY. 

Zaujímavá je pre nás aj progresívna štúdia Eckarta Voigtsa (2021) o hybridných 
adaptačných technikách, pri ktorých sa využívajú možnosti umelej inteligencie či 
algoritmického rozpoznania a napodobňovania štýlu. Voigts tvrdí (s. 289), že tieto 
praktiky doposiaľ adaptačné štúdiá vôbec nebrali do úvahy, čo je v technickom zmysle 
pravda. Udržateľný model adaptácií by však na rozdiel od bilaterálnosti v metafore 
prekladu mal predvídať aj takéto značne chaotické formy adaptácie. Voigts naznačuje 
prepojenia na surrealizmus či dadaizmus cez „experimenty so znáhodňovaným 
a automatizovaným písaním“ (s. 297). 

Model adaptácie ako hry predikuje takéto motivácie na základe univerzálnych 
kognitívnych procesov v rôznych obdobiach napriek tomu, že z hľadiska digitálneho 
priestoru sa javia prekvapujúco, keďže ich spolutvorcami sú počítačové algoritmy 
a umelá inteligencia. V súčasnej dobe sa za náhodné generátory považujú tieto digitálne 
techniky, ale ako sa už naznačilo, pred storočím ich v surrealizme reprezentovali sny284. 
V čase vzniku mýtov sa pravdepodobne množstvo príbehov generovalo z opakujúcich 
sa snov či z chaosu nočnej oblohy, keď sa hviezdam na základe obrazových schém 
pripisovali tvary a následne príbehy285. Človek v tej dobe na nejakej úrovni skutočne 
verí, že na oblohe sú „zapísané“ veľké naratívy, ktoré možno prečítať a (aj rituálne) 
adaptovať do piesní, tancov a príbehov. Adaptačné štúdiá nemusia radikálne meniť 
paradigmu a metaforické podložie pri každom novom technickom procese, ktorý súvisí 
s ich vznikom. Voigtsova perspektíva sa s tou našou nevylučuje, ale ak autor kladie 
dôraz na technické metafory nových médií ako mashup či remix, vo svojej práci radšej 
hľadáme univerzálnejšiu úroveň286 pre model adaptácie. 

                                                 
284  Voigtsov príklad o abstrahovaní (2021, s. 293) 12 000 elektronických kníh neurálnym 
algoritmom spoločnosti Google a pokuse o generovanie literárnych textov možno porovnať 
aj s generalizačnými procesmi snov, ktorými sa zaoberá Erik Hoel (2021, s. 1). Pozri podkapitolu 
4.7. 
285 V štandardnej semiotike sa chýbajúci expedient rieši rozdielom signifikácie (text – percipient) 
a komunikácie (expedient – text – percipient) (Eco, 1976, s. 8). 
286 Voigts si všíma (2021, s. 291) aj pokusy o univerzálnejšiu teóriu repetície (Naremore, 2000, 
s. 15), ale takéto uvažovanie sa vzďaľuje od reálnych kognitívnych procesov pri tvorbe 
a percepcii adaptácií. Doterajšiu neschopnosť súčasných adaptačných štúdií prijať novšie 
kognitívnovedné prístupy ju zatiaľ skutočne ohraničujú na hľadanie univerzálií nereflektujúcich 
emergentné kvality procesov, ktorým repetícia umožňuje proces rastu a sama nie je cieľom 
adaptačného úsilia. Práve adaptácia ako hra zabraňuje podobným kvázi-systémovoteoretickým 
zjednodušeniam. 
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Podstatná je kognitívne univerzálna motivácia, ktorú pomocou procedurálnych 
scenárov možno nachádzať v podloží hry alea. Zdanlivá statickosť čakania trocha 
narúša klasickú asociáciu procesu a dynamickosti pri pojme scenár, lenže anticipácia 
má vždy rozmer deja, aj keď sa napohľad nič nedeje287. Model adaptácie ako hry 
dokáže takto obsiahnuť širokú škálu aktuálnych foriem adaptácie a privlastnenia, 
s ktorými si štandardné modely poradili iba generovaním stále nových konceptov 
evokujúcich heterogénnosť prostredia (remix a pod.). 

Kategóriu hry alea budeme chápať ako kognitívnu realizáciu stratégie 
prekonávania filtrov pasívnymi až semiaktívnymi prejavmi. V systémovoteoretickej 
perspektíve by sme možno použili pre hru alea iba pasívnosť, ale v kognitívnej musíme 
uplatniť pasívno-aktívny gradient. V rámci empirickej zodpovednosti teoretických 
konceptov zohľadňujeme prítomnosť systému SEEKING, ktorý nám pri očakávaní 
uspokojenia neumožňuje úplnú pasívnosť. 

Aj keď prototypovým cieľom v hre alea je náš náhodný prechod filtrom 
v nanajvýš semiaktívnom pohybe, ktorý vo veľkej miere podmieňuje prostredie, v hre 
alea je kognitívne pravdepodobnejšia skúsenosť, že čosi z iného sveta prenikne k nám. 
Relevantné sú teda aj pokusy prekonať náhodu cez stratégie využívajúce atraktory 
a repelenty, hoci aj v podobe mentálne intenzívneho želania. Pri lotérii si 
predstavujeme, že sme vyhrali, skôr než sa tak stane. Pri sledovaní adaptácie v ešte 
chaotickom médiu anticipujeme prítomnosť predlohy cez dostupné korelácie 
aj na základe takých pravidiel288, ktoré v tomto systéme doposiaľ neexistovali. 

5.3. Ilinx – odvaha a zmierenie 
Ilinx je hravou stratégiou dynamického vyvolávania stavu alea. Je tiež takmer 

napodobňovaním chaosu, ale už aj s účelnou aktívnou, resp. semipasívnou motorickou 
zložkou, čo postupne súvisí s vnímaním okolia. Je to biologicky zmysluplný pohyb, 
ktorý sa nevzpiera entropii prostredia úplne, ale využíva ju aj vo svoj prospech. 
Príslušný procedurálny scenár sa dá rozpoznať v telických súvislostiach 
a je zmysluplné ho realizovať aj paratelicky. V telickej podobe je to pohyb na hranici 
medzi kontrolou a vplyvmi prostredia. V paratelickej podobe sa musíme do tejto 
pozície najprv dostať zbavením sa istej miery kontroly. 

Niekedy možno takto chápať aj motorickú činnosť, ktorú sme spomínali vyššie 
pri hazarde, pretože vyvoláva pocit dočasného „krotenia“ entropie. Skutočné ilinx, 
na rozdiel od hracích automatov, dáva priamy senzomotorický zážitok okamžitej 
spätnej väzby. Identifikovateľná je snaha o (ne)kontrolu pádu pri závrate, unášaní 
prúdom rieky, vystrčení ruky z okna auta. Dôležitý je jednoducho motorický zážitok 
byť unášaný a čiastočne sa mu vzpierať aj poddať, a teda naraz strácať aj udržiavať 
kontrolu. Platí to aj na úrovni omamovania sa (napr. alkoholom), čo je rovnaká, aj keď 
často nebezpečná hra s kontrolou nad vlastným telom v prúde iných vplyvov. 

                                                 
287 Pozri aj výklad k Beckettovi v podkapitole 8.2. 
288  Korelácie pri anticipačnom procese v systéme SEEKING možno porovnať v klasickej 
semiotike aj s abdukciou (Eco, 1976, s. 131). 
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Adaptácie používajúce hernú stratégiu tohto typu nevytvárajú nevyhnutne nové 
postupy. Väčšinou sa v zmysle straty kontroly zbavujú niektorých existujúcich 
vlastností materiálu a nostalgicky sa navracajú k starším formám. Vnímame ich 
najčastejšie pri radikálne odlišných médiách, ktoré nespájajú existujúce konvencie. 
Ak sa podarí zviditeľniť invariantné prvky (nie nevyhnutne v metafore prekladu), často 
sa takéto adaptácie vnímajú ako prototypy vo svojej kategórii. S obdivom sa o nich 
hovorí ako o pokusoch, ktoré napr. úspešne sfilmovali „nesfilmovateľné“. Parciálne 
sme o tomto princípe už hovorili v prípade fantómových adaptácií289 na príkladoch 
spracovaní postavy Dona Quijota. Po závrate a strate kontroly, ktorú produkcia obrazne 
pocítila, sa tvorcovia napokon zmierili so zlyhaním. Recyklovali materiál v podobe 
dokumentov o nenatočených filmoch. Najprv neochotne, ale napokon nevyhnutne 
prijali entropický charakter princípu ilinx. 

Takéto zlyhanie možno aj predvídať a tu sa naplno prejavuje princíp ilinx v hravej 
forme. Výzvou nie je zdolať chaos v novom materiálovom kontinuu, ale akceptovať 
neuchopiteľnosť originálu, a predsa ho skúsiť uchopiť. V okamihu, keď sa už síce 
vieme pohybovať, ale aj tak nie je jasná stratégia dosiahnutia cieľa, napodobňujeme 
heuristiku z predchádzajúcej úrovne, ale už aj v parciálnej kontrole. Takáto kategória 
môže, ale nemusí napĺňať kritérium vernosti, pretože ona sama nie je primárnou 
motiváciou. 

Podobne ako je to pri zámernej snahe o vírivý pohyb, vzrušujúca je snaha udržať 
sa na nohách, ale aj zážitok z pádu. Ide o akt rozlišovania toho, ako veľmi možno 
potlačiť rôzne aspekty originálu aj existujúceho média. Neuchopiteľnosť originálu 
reprezentuje spomínaný entropický princíp. Vopred vieme, že naše úsilie je odsúdené 
k neúspechu ako snaha udržať sa na nohách pri neustálom točení sa okolo vlastnej osi, 
ale napriek tomu sa k tejto činnosti odhodláme. 

Adaptácie tohto typu sa veľmi často prejavujú technikami remediácie a navracajú 
sa na predchádzajúcu vývinovú úroveň. Filmové adaptácie sa v hre ilinx najčastejšie 
realizujú divadelnými technikami, zbavovaním sa realistického zobrazenia a tiež 
návratom k nemej alebo čiernobielej forme. Ak sa v adaptácii umelo vytvorí podobné 
formálne obmedzenie, vzniká napätie. Dá sa v ňom uplatniť procedurálny scenár úniku 
a vyvolať pocit prekonávania hraníc aj zmierenia sa s obmedzením. 

Takouto adaptáciou (aj metaadaptáciou) je film Cloud Atlas (Tykwer a iní, 2012) 
podľa rovnomennej predlohy Davida Mitchella ([2004] 2013), ktorému sa venujeme 
aj v samostatnej štúdii (Getlík, 2018). Predloha dokázala štylisticky ohraničiť spolu 
šesť žánrov a kauzálne ich prepojiť do jedného veľkého príbehu. V celovečernom filme 
je naznačená kompaktnosť formálne rozdielnych štruktúr štandardne nesplniteľnou 
výzvou. 

Vo filme si postavu vizuatívne290 stotožňujeme s tvárou a udržať koherentný dej 
pri vyše šesťdesiatich sujetovo podstatných tvárach je kognitívne náročná úloha. 
Aspekt tváre bolo preto potrebné potlačiť, aby verifikačný mechanizmus 

                                                 
289 Pozri podkapitolu 3.3. 
290 Termín funguje popri vizuálnosti, a to v opozícii figuratívny – vizuatívny (Pašteka, 2005). 
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pri jednotlivých fikčných svetoch nebol paralizovaný neschopnosťou udržať pozornosť 
na toľko osôb. Je uspokojujúce sledovať, ako tvorcovia v metaadaptácii tematizujú 
tento formálny problém a pokúšajú sa ho vyriešiť uznaním nesplniteľnosti daného 
kritéria. 

So zdanlivou „nesfilmovateľnosťou“291 predlohy sa autori vysporiadali hrou ilinx. 
Zbavili sa konvenčného symetrického zobrazenia postavy a herca, ktoré nahradili 
divadelnou asymetriou a posilnením aspektu masky, keď vo finále iba „trinásť 
‚hlavných hercov‘ hrá spolu vyše šesťdesiat postáv“ (Getlík, 2018, s. 290). Ak si divák 
všíma, že Tom Hanks hrá šesť rozdielnych osôb, vždy keď vidí Toma Hanksa v novom 
kontexte, vie, že je v inom žánrovom rámci, takmer akoby bol v inom filme. Metafikčne 
sa priznáva Tom Hanks za hranicou filmového diela ako herec. Postupne sa experient 
prestáva sústreďovať na tvár a viac si všíma masku. Obrazne povedané, ak tvorcovia 
nevedia experienta nechať vyliezť vyššie než je Mount Everest, umiestnia ho opäť 
do základného tábora, ale už bez sprievodcu, aby predsa pocítil novú výzvu. 
Aj rýchlosť totiž vnímame len pri akcelerácii, teda v odpore prostredia. 

O základnom tábore môžeme hovoriť vo vzťahu filmu a divadla, keďže v divadle 
je bežné, že herci hrajú v rámci predstavenia viacero postáv, ako je to práve v tomto 
filme, v ktorom sa tak posilňuje motív reinkarnácie. Takisto v divadle (oproti filmu) 
nie je výnimočná ani opačná situácia, v ktorej „[j]ednu divadelnú postavu môže stvárniť 
viacero hercov, nie ako paralelu k veku, ale ako metaforu viacerých (neraz) 
simultánnych životov postavy, t. j. podľa toho, v akej situácii a rozpoložení sa 
nachádza“ (Podmáková, 2011, s. 16). Tento prípad sa reprezentuje v adaptácii 
Imaginarium of Doctor Parnassus (Gilliam, 2009), ktorému sa tiež podrobne venujeme 
z hľadiska spomínanej asymetrie (Getlík, 2018), ale aj z pohľadu konceptu meta-revízií 
(Getlík & Andričíková, 2021). 

Po smrti predstaviteľa hlavnej postavy Heatha Ledgera počas produkcie filmu 
sa Terry Gilliam po zvážení rôznych alternatív rozhodne nenahradiť ho dostupnými 
CGI metódami, ktoré pri práci štandardne využíval. Naopak, akceptuje túto parciálnu 
stratu režisérskej kontroly a dokonca ju v stratégii ilinx exponuje. Využitím ďalších 
troch hercov (Jude Law, Colin Farrel, Johny Depp) rozvíja metaforické možnosti 
zobrazenia rôznych vlastností hlavnej postavy. 

Model adaptácie ako hry preto nezavrhuje podobnosť ako verifikačný 
mechanizmus, ale nijak neobmedzuje pokusy, ktoré túto vlastnosť úmyselne potláčajú. 
Dokonca objasňuje, prečo je čiastočné zbavenie sa kontroly často zmysluplná stratégia 
ďalšieho pohybu. Uvedenú stratégiu využívame aj v prechádzaní na nižšie úrovne 
vedomia, keď nás prílišná kontrola nad vedomím v terciárnych procesoch paralyzuje. 
Napríklad úpenlivé a vedomé pokusy rozpomenúť sa na konkrétnu spomienku po čase 
nahrádzame pokusom nechať sa unášať prúdom vedomia, ktorý nás k nej môže 

                                                 
291 Charakteristiku nesfilmovateľnosti v adaptologicky zameraných štúdiách predlohe explicitne 
prisudzujú viacerí výskumníci, ako Donna Peberdy (2014), Jo Alyson Parker (2015) či Hyungji 
Park (2018). 
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priviesť. Posun na nižšiu úroveň registrujeme cez zreteľný procedurálny scenár, ktorý 
sa uplatňuje v mentálnych procesoch. 

Za prekážku oproti literatúre sa v priestore filmu niekedy považuje nemožnosť 
verbalizácie vedomia postáv, čo na príklade (ne)prieniku do mysle Anny Kareniny tvrdí 
už Virginia Woolfová292. Adaptácia Anna Karenina (Wright, 2012) sa v stratégii ilinx 
ukážkovo zbavuje kontroly nad tradičným filmovým tvarom, čo podrobnou analýzou 
preukazujeme v samostatnej štúdii (Getlík, 2019). Režisér sa metafikčne navracia 
do divadelného zobrazenia dôrazom na mizanscénu, čím priznáva nemožnosť pravého 
filmového vstupu do mysle hlavnej predstaviteľky známeho románu, ale napriek tomu 
túto výzvu akceptuje. Výsledkom nie je vernosť v zmysle metafory prekladu a dokonca 
ani prenos duše diela v príslušnom modeli adaptácie (Elliott, 2003, s. 136 – 142). 
Wright sa totiž rozhodne svoju adaptáciu rámcovať pesimistickejšie (Getlík, 2019, 
s. 126), než to robí Tolstoj problematizujúcim incipitom a uvoľňujúcim explicitom293. 

Jean Ashton (1976, s. 230) na príklade „nesfilmovateľných“ diel Henryho Jamesa, 
ktorých jadrom je tiež verbalizácia vedomia postáv, spolu s autorom rozlišuje doslovný 
a diagonálny prístup k ich sfilmovaniu. Metafora diagonálnosti je obzvlášť účinným 
obrazom, v ktorom sa v prototypovej predstave štvorca či kocky v snahe prejsť 
na druhú (symetrickú) stranu tvaru nepohybujeme po obvode, ale prenikáme jeho 
stredom. Duša diela sa tu umiestňuje do tohto centrálneho bodu alebo ťažiska. 
Adaptovaním pomocou stratégie ilinx, resp. vyvolávaním hry ilinx sa však nijako 
nefixuje nevyhnutnosť zachovania/potlačenia konkrétnej časti tvaru. Požiadavka akejsi 
vnútornej vernosti adaptácie „nesfilmovateľnej“ predlohy je v nej inherentne 
nesplniteľná, ba dokonca irelevantná. Cieľom vírivého pohybu ilinx nie je večne 
sa kontrolovane krútiť na mieste so zvládnuteľnou rýchlosťou rotácie, ale točiť sa 
za hranicou kontroly nad telom a prijať jej stratu. 

Parciálnym zbavením sa kontroly (konvencií) sa nesfilmovateľnosť môže 
dokonca tematizovať v celom rozsahu adaptácie aj v naratívnej zložke. To sa prejavuje 
napríklad v adaptácii The Raven (Corman, 1963) klasickej Poeovej básne. Režisér 
Roger Corman sa v nej vysporiadal s problémom realizácie lyrickej skladby do epickej 
podoby priznanou hravosťou formy. Umožňuje mu sfilmovať, čo sa štandardne 
považuje za nesfilmovateľné – za predpokladu, že autor deklaruje irelevantnosť 
výzvy294 naplniť konvenčné požiadavky vernosti. 

Aspekt vernosti v hre ilinx je prítomný, ale nie východiskový, a to ani historicky 
a evolučne. Procesy adaptácie s výrazným dôrazom na vernosť môžu byť napríklad 
v priestore literatúry až po technologizácii slova (Ong, [1982] 2012), pretože orálna 
tradícia bráni absolútnej vernosti. Pre adaptáciu teda vždy bola primárna hravosť a nie 
vernosť. Ak sa hráme hru ilinx a snažíme sa o maximálnu kontrolu nad tvarom, 
napokon vždy prehráme. Tomuto problému sa výhradne z pohľadu remediácie 

                                                 
292 Pozri ppč. 119. 
293 Na tomto mieste opravujeme aj očividne nezmyselný terminologický posun v pojme explicit 
oproti pôvodnej štúdii. 
294 Pozri podkapitolu 3.3. 
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divadelných postupov vo filme venujeme (Getlík, 2018) analýzou ďalšieho z filmov 
so scenáristickým podpisom Charlieho Kaufmana a v réžii Spikea Jonzeho Being John 
Malkovich (1999). 

Vo výrazne metafikčnom diele sa motív kontroly prejavuje jednoduchou 
premisou, že je možné vstúpiť do cudzej mysle a ovládať ju, konkrétne do mysle herca 
Johna Malkovicha. Mišíková (2009, s. 168) tento metafilm popisuje aj ako paródiu 
na schému osoby. Hlavná postava filmu, bábkar Craig – jeho meno odkazuje 
na divadelného teoretika Edwarda Gordona Craiga a jeho koncept nadbábky 
(übermarionette) (Getlík, 2018, s. 127) –, objaví portál do Malkovichovej hlavy 
a rozhodne sa ovládať slávneho herca ako jednu zo svojich bábok. 

Premisu, v ktorej je možné vstúpiť portálom do cudzej hlavy, autori logicky 
nasledujú ad absurdum, keď nechajú portálom prejsť aj samého Malkovicha. 
Rekurzívnosť vstupovania do vlastnej hlavy sa prejaví ako groteskný malkovichovský 
herecký fraktál. Malkovich vstúpi do sveta, v ktorom majú všetci ľudia tvár Johna 
Malkovicha a jediné, čo vedia vysloviť, je meno John Malkovich. Takto sa vzájomne 
dorozumievajú, čím sa komunikácia rozkladá v úplnej kontextualite. Film sa 
metafikčne vyjadruje k vzťahom divadelného a filmového umenia a ich vzájomnému 
remediačnému prestupovaniu, ale zároveň vyvoláva emóciu údivu z nekonečnej 
fraktálovej štruktúry metakognitívnych procesov. Podobne ako vo filme Adaptation295 
sa aj pri pokuse ovládať Malkovichovu myseľ prejaví nemožnosť absolútnej kontroly 
nad umeleckým tvarom. Adaptačnú hru ilinx preto nie je možné v pravom zmysle 
vyhrať (ako agón), ale iba ju hrať. Paratelické ilinx končí iba v akte návratu na vyššiu 
úroveň alebo úplnou stratou kontroly (pádom). 

Kategóriu hry ilinx budeme chápať ako kognitívnu realizáciu stratégie 
prekonávania filtrov aktívnymi až semipasívnymi prejavmi. Táto semipasívnosť sa 
v komplexnejších podobách spája najmä s emóciami odovzdanosti či zmierenia, ale aj 
s odvahou zbaviť sa kontroly, a teda nachádzať aj vytvárať nové výzvy. Semipasívnosť 
využívame aj ako odlíšenie opačnej tendencie oproti prípadnej semiaktívnosti hry alea. 

5.4. Agón – kompetitívnosť a sebareflexia 
Hra agón je rozšírením rovnakého motoricky podmieneného mechanizmu, aký 

vnímame v princípoch alea a ilinx. Mimikry sa tu obracia v tom zmysle, že súťažiaci 
napodobňuje realitu, iba keď je v „závese“ za lepšími hráčmi. Kto je vždy víťazom 
a má ambíciu zaujať aj priekopnícku pozíciu, musí sa približovať ku kognitívnemu 
idealizovanému modelu absolútneho prvenstva v danej kategórii. Tým je štandardne 
prechod do novej kategórie, čo opäť závisí od priepustnosti filtrov. 

Na prekonanie súperov a udržanie víťazstva sa musí naplno prejaviť kreatívny 
princíp hodný toho, aby ho asimilovali ostatní. Metaforický cyklus sa uzatvára 
do mimikry, hoci mimikry je v skutočnosti vždy prítomné v každej hravej kategórii. 

                                                 
295 Príprava filmu Being John Malkovich sa dokonca stala v metafikčnom prístupe súčasťou 
Adaptation, čím sa zdôraznila Kaufmanova scenáristická dilema. 
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Netreba zabúdať na to, že aj hra agón je kognitívne reálnym fenoménom a aj potkany 
vedia, kto vyhral a kto prehral v simulovanom súboji296. Okrem rozpoznania vlastnej 
motorickej činnosti sa už (aspoň procedurálne) uvedomuje kontrola nad pohybom 
aj protipohyb okolia. Súčasťou tohto okolia sú aj iné organizmy, čiže konkurencia. 
Jedným z cieľov agónu je zlepšovať motorickú aktivitu. Táto úroveň je v istom zmysle 
„najrozhľadenejšia“, pretože v súťaži sa neustále porovnáva. 

Cailloisove kategórie sa ako zážitky rozvíjajú v minimálnej identite pri vzniku 
vedomia v rovnakom poradí. Drobné organizmy sú najprv v chaotickom pohybe (napr. 
Brownov pohyb) a jediná možná stratégia je náhodne ponúkané vstupy asimilovať 
a rásť. Neskôr môžu organizmy nadobúdať schopnosť vírivého pohybu (Glasgow, 
2018, s. 75), pri ktorom sa vytvára korelácia pohybu a žiadanej zmeny stavu organizmu. 
Až následne, keď sa jedinci môžu v prostredí zmysluplne pohybovať, vedome 
prenasledujú potravu a účelovo súťažia o zdroje s inými druhmi a jedincami. Aspekt 
súťaže je pred touto úrovňou skôr analógiou pre akúkoľvek distribúciu javov 
a až po ňom ho možno vysvetliť kognitívnymi mechanizmami. 

Súťažou (hrou) sa často obrazne pomenúvajú aj procesy, v ktorých hra prítomná 
nie je. Neživému okoliu sa priraďujú rôzne scenáre cez konceptuálnu metaforu, ktorej 
by Lakoff ([1980] 2003) niekedy priradil ontologický charakter. Príkladom môžu byť 
zdanlivé preteky kvapiek na okne. Charakter súťaže k javu upína až pozorovateľ cez 
rozličné obrazové schémy v rámci rozpoznateľného scenára. Kvapky majú dostatočne 
predvídateľný pohyb (smer dolu), aby sa navodila zdanlivá telickosť činnosti. 
Ich pohyb ale nie je až natoľko predvídateľný (rýchlosť a presná trajektória), aby bolo 
triviálne odhadovať „víťaza“. Okno, ktoré má jasné hranice v spodnej časti rámu, 
posilňuje schému cieľa. 

Niektoré kvapky akoby vyhrávali a iné prehrávali, no to nie je súťaž aktívnych 
agentov, ktorí v pohybe (čiže aj v raste, keď jedna kvapka tiež iba akože asimiluje inú) 
a v priamej spätnej väzbe s prostredím reálne zápasia o jeho zdroje. Nechceme si teda 
predstavovať triedenie adaptácií v starších podobách evolučnej teórie, kde je prostredie 
iba selektorom. Vonkajšie prostredie je totiž priamym ovplyvňovateľom procesu 
v spätnej väzbe s organizmom, čo sa novšie potvrdzuje v epigenetike297, ktorá skúma 
„(prostredím vyvolané) dlhodobé zmeny v expresii génov“ (Panksepp & Biven, 2012, 
s. XIX). 

Adaptácia ako hra nie je iba prejavom arbitrárnych mutácií. Jej základom sú 
kognitívne procesy jedincov, ktorí na rôznych úrovniach vedomia na základe spätnej 
väzby súťažia o pozornosť publika. Súťažia aj (najčastejšie diskurzívni) percipienti, 
ktorí si zasa vzájomne porovnávajú svoje interpretácie a umelecké zážitky. 
Ani v prípade techniky bricolage, ktorá zdanlivo reprezentuje pri konštrukcii náhodu 
v hravej adaptácii, sa nevyužíva iba to, čo je najbližšie poruke, ale v spätnej väzbe sa 

                                                 
296 Pozri podkapitolu 4.4. 
297  Vzájomné inšpirácie semiotiky a genetiky sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú 
v interdisciplinárnej biosemiotike (Lacková, 2018), vďaka ktorej sa tieto poznatky z prírodných 
vied postupne dostávajú aj do humanitných odborov. 
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aj metaforická ruka učí uchopovať konkrétne objekty. Sama potom s istou 
pravdepodobnosťou vyhľadáva tie, s ktorými sa už naučila manipulovať. 

Adaptácia ako súťaž je veľmi vnímavá voči svojmu okoliu, predchodcom 
aj vlastnej budúcnosti. Nie je možné tento koncept spojiť iba s jedným nekognitívnym 
modelom adaptácií, ale metafora adaptácie ako revízie je v tomto princípe 
najaktívnejšia. Rozpoznávame v nej výraznú kompetitívnu rovinu, využitie kontinuity 
na porovnávanie, sebazdokonaľovanie, ale aj večné prekonávanie starších generácií. 

Touto parciálnou zložkou modelu možno vysvetliť aj to, že výrazná revízia 
kánonických diel sa v hravej stratégii súťaže môže niekomu javiť aj ako prehnaná 
kompetitívnosť a „neúcta k starším“, ale inému ako legitímna súčasť hry, ktorá si 
niekedy vyžaduje aj prehodnotenie pravidiel. Príkladom môže byť revízia stereotypov 
v zobrazovaní ľudí ázijského pôvodu, ktorú aktuálne analyzuje Kin-Yan Szeto (2022). 
Autor v úvode svojho textu poukazuje na nutnosť prekonania úzkosti (s. 127) z tejto 
skupiny obyvateľstva, ktorú vyvolal aj politický rozmer pandémie COVID-19. 

Súčasťou hry agón sú rozpoznateľní agenti a ich činnosť má najzreteľnejšiu 
naratívnu štruktúru, lebo sa začína výzvou a končí sa štandardne víťazstvom jedného 
z hráčov. Je možné ju preto z kognitívneho hľadiska rozpoznať aj ako scenár. Súťaži 
experientov sa budeme venovať neskôr 298  a nie je nevyhnutné na tomto mieste 
vymenúvať nekonečné prípady, v ktorých adaptátori navzájom súťažia 
s predchádzajúcimi verziami konkrétnych diel, ale aj inými adaptáciami. Hádam 
najzaujímavejším javom pri modelovaní adaptácie ako hry agón je princíp fair-play, 
ktorý sa prejavuje iba v tejto kategórii, preto má zmysel ho v krátkosti popísať. 

Princíp férovej hry je v aspekte alea inherentný (inak to nie je náhoda) a pre 
mimikry a ilinx je irelevantný. V súťaži agón už férovosť nie je iba v rukách 
neutrálnych strážcov hry (napr. notár v lotérii), ale manifestuje sa aj v konaní 
samotných hráčov. Cez princíp fair-play pri hre agón vždy prebiehajú dve hry, teda 
samotný priebeh hry a metahra zachytená aj vo výroku „Nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa“299. Ak sa chceme zúčastniť znova, má zmysel nesnažiť sa ponížiť 
súperov za hranicou samotnej hry. 

Raz za čas nás kolektívne fascinuje manifestácia princípu férovosti, ak sa preň 
doslova obetuje výhra, napríklad pri bežcoch, ktorí si po zranení pomáhajú do cieľa. 
Tento scenár sa príkladne realizuje v koncepte meta-revízií (Getlík & Andričíková, 
2021)300, kde je inklúzia všetkých hráčov podstatnejšia než samotná výhra nad pred-
lohou, ktorá v revíziách často dominuje. Ako sme už k nášmu predchádzajúcemu 
výskumu meta-revízií uviedli, ich výskyt sa preukázal ako obzvlášť výnimočný jav, 
ale to je aj prípad extrémnych manifestácií férovosti, v ktorých sa hráči zbavujú výhry. 

Model adaptácie ako hry sa preukazuje aj schopnosťou generovať 
kvantifikovateľné hypotézy, vďaka čomu sa jeho prediktívny potenciál môže ďalej 

                                                 
298 Pozri podkapitolu 7.5. 
299 Ide o zľudovenú verziu výroku Pierra de Coubertina: „L’important dans la vie ce n’est point 
le triomphe, mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu“. 
300 Pozri podkapitolu 3.4. 



   

127 

posudzovať aj zvyšovať. Kvantitatívny potenciál modelu nezahŕňa len distribúciu javov 
v priestore adaptácií, ale na pozadí charakteristiky agón predpokladá súťaživosť 
adaptácií v rôznych aspektoch. Príbuznosť jednotlivých adaptácií v rámci adaptačného 
radu nielen umožňuje, ale priam vynucuje komparatívne posudzovanie experientmi. 

Výskum filmov na pozadí hodnotení a komentárov divákov v online databázach 
mediálnych produktov už nie je výnimočný (Piçarra a iní, 2021). Na stránkach databáz 
ako IMDb dokonca sami používatelia iniciujú ankety o najlepšom znázornení postavy 
v rade adaptácií (Chakravorty). Tisíce reakcií na tieto malé prieskumy preukazujú, 
že diváci skutočne rozpoznávajú agonálny princíp adaptácií, že o nich premýšľajú 
aj v kategórii súťaže a kolektívne určujú víťazov. 

Zaujímavú výskumnú vzorku ponúka napríklad aj portál Rotten Tomatoes, ktorý 
rozlišuje hodnotenia bežných divákov a kritikov, vďaka čomu možno získať relevantné 
dáta aj s predpokladom rozlíšenia diskurzívnejších experientov301. Tieto údaje určite 
korelujú aj s kvalitou samotných filmov, ale masový charakter prieskumov predpokladá 
aj isté favorizovanie populárnej kultúry. Snahu o objektívne posudzovanie kvality 
adaptácií tu predbiehajú empiricky kvantifikovateľné hypotézy, čím sa výskum 
percepcie dokáže priamo napojiť na existujúcu kategóriu výskumu recepcie, ktorá je už 
v adaptáciách prítomná. Najväčšou výhodou sú veľké vzorky a súbory dát, ale pri 
komplexnejších výskumných otázkach sa môže žiadať aj doplnenie samostatných 
dotazníkov či ďalších metód výskumu. Obzvlášť oblasť neurocinematiky, ktorej sa 
budeme venovať v ďalšej kapitole, ponúka ideálny prienik pre výskum percepcie 
a recepcie aj na pozadí princípu agón. 

Potenciál pre kvantitatívny výskum neznamená, že taký komplexný jav, ako je 
hravosť, treba redukovať len do kvantitatívnej podoby. Model adaptácie ako hry sa 
totiž nemá stať ďalším nástrojom na zjednodušujúcu kritiku adaptácií. Veríme, že ani 
charakter predkladanej monografie vôbec nesmeruje k radikálnemu redukovaniu hry, 
lebo kvalitatívna analýza adaptácií pomocou modelu hry je úplne legitímna 
a nevyhnutná. 

Kategóriu hry agón budeme chápať ako kognitívnu realizáciu stratégie 
prekonávania filtrov primárne aktívnymi prejavmi. Jej emočné súvislosti sú skutočne 
pestré, pretože sa navrstvujú aj na predchádzajúce úrovne. Ak sa v agóne prejavuje 
niečo univerzálne, tak je to snaha o presah za vlastnú telesnosť. Platí to na evolučnej 
aj na individuálnej úrovni. Úlohou agónu je dostať sa do popredia v akejkoľvek 
kategórii tak, aby sme sa približovali ideálu a sami sa tak stali hodní asimilácie 
(aj v ďalších generáciách). 

Kultúrne nepochopenie agónu je mylná predstava o vlastnej dokonalosti, čo sa 
reguluje aj v dominantnosti princípu fair-play nad výhrou „za každú cenu“. 
Akceptovanie princípu agón znamená prijatie vlastnej nedostatočnosti. Prítomná je 
neustála túžba po zlepšení a zvýraznenie asimilovateľných prvkov, ktoré by sa mohli 
posúvať ďalej nezávisle od vlastnej telesnosti (biologicky, kultúrne a umelecky). Výhra 
v konkrétnej hre je pre agón podstatnou kategóriou, ale z kognitívneho hľadiska 

                                                 
301 Pozri podkapitolu 7.5. 
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prevláda obyčajný procedurálny scenár pohybu a prekonania filtra prostredia. 
Prototypové motívy kategórie agón vždy smerujú za všetky sprítomnené filtre 
prostredia a ten najnepriepustnejší reprezentuje naše telo a jeho smrteľnosť. Máme 
kognitívnu skúsenosť, že tým najlepším z nás, ktorí sú hodní nasledovania 
či asimilácie, sa ho čiastočne darí prekonávať. 

5.5. Súhrn základov modelu adaptácie ako hry 
V predchádzajúcom výklade sme ponúkli základ pre model adaptácie ako hry. 

Cailloisove známe kategórie sme integrovali cez spoločnú doménu pohybu (aj rastu) 
ako dlhodobo najefektívnejšie stratégie na prekonávanie filtrov prostredia. 
Približujeme sa s nimi k potešeniu (alebo ho priťahujme) a vzďaľujeme sa od bolesti 
(alebo ju odpudzujeme). Schopnosť pohybu sa nám zdá ako prijateľný všeobecný 
základ modelu adaptácie ako hry, keďže je výrazným determinantom vedomia 
a súčasťou veľkej množiny kognitívnych reprezentácií. Mechanické napojenie ďalších 
(niekedy aj derivovaných) pojmov predstavených v podkapitole 2.2, ako variácia 
či repetícia, na tomto mieste nie je potrebné. Podarilo sa nám naznačiť prieniky 
v najproblematickejších konceptuálnych rovinách: manipulácia s objektmi (preklad), 
zmena perspektívy (revízia) či zmena charakteristiky (privlastnenie). 

Cailloisova typológia hry je síce najpoužívanejšia, ale nie jediná, a zároveň 
konkrétne hry nie sú umelými zhmotneniami týchto kategórií. Miešajú sa a prestupujú, 
pričom sa niektoré hry prejavujú ich vyváženejším pomerom a v iných možno vnímať 
dominanciu konkrétneho aspektu popri iných prejavoch. To isté platí aj pre adaptácie, 
kde ťažko nájdeme dielo, ktoré by na úkor iných vlastností obsahovalo iba jednu 
zo štyroch podôb stratégií prekonávania filtrov prostredia, resp. ich hravých variácií. 

Model adaptácie ako hry v kognitívnovednej perspektíve pomáha zachytiť 
súvislosti, ktoré sa v nekognitívnych pohľadoch neprejavovali. Navyše model zatiaľ 
spĺňa požiadavku aktuálnosti (neprivileguje vernosť), požiadavku všeobecnosti 
(dokáže integrovať existujúce modely302) aj transkultúrnosti (hra je naprieč rôznymi 
kultúrami univerzálny fenomén oproti napr. hackovaniu či samplovaniu). 

Možno zhrnúť, že pomocou mimikry sa dá najľahšie vo všeobecnosti modelovať 
alúzia/privlastnenie. V tomto bode sa nám zdá, že Cailloisov pojem mimikry prehnane 
zdôrazňuje aspekt podobnosti, hoci z kognitívneho hľadiska napr. dieťa pri hre 
nenapodobňuje pre podobnosť samotnú, ale pre svoj rast. Nechce a nemá sa stať 
vlastným otcom/mamou, ale chce ostať samo sebou, no mať v repertoári užitočné 
vlastnosti a schopnosti, ktoré vie odpozorovať. O tom svedčí aj skutočnosť, že imitácia 
je súčasťou väčšieho rozmeru hry, v ktorom kreatívnosť dominuje 
nad imitatívnosťou303. 

                                                 
302 Jeho limity sa preukážu až v interpretačnej aplikácii. 
303  To je dôvod, prečo je chameleón jazykovo prototypovým zvieraťom pri premýšľaní 
nad mimetizmom v prírode. Z úrovne napodobňovania konkrétneho aspektu okolia (napr. snaha 
podobať sa na kameň) dosiahol úroveň aktívnej a kreatívnej manipulácie so samotnou 
schopnosťou imitácie. 
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Rýdza podobnosť (napr. dvoch atómov) je pod kognitívnou úrovňou, a preto nie 
je úplne vhodné v kognitívnom modeli adaptácie ako hry premýšľať nad sterilnou 
podobnosťou pôvodného diela a adaptácie. Ani abstraktný rast ako iba zväčšovanie 
objemu bez vývinu či neutrálne hromadenie javu v podobe redundancie nie je najlepším 
popisom adaptačných mechanizmov. Neskôr bude preto zmysluplné premýšľanie 
o raste či vývine kognitívnych štruktúr vo vtelesnenej mysli a o podobnosti neurálnej 
aktivity pri zážitku z originálu a z adaptácie. Mimikry, ktoré asimilovaním reprezentuje 
pohyb ako rast a vývin, sme na základe poznatkov kognitívnych vied integrovali 
aj s konštrukčnými hrami, keďže vo vtelesnenej mysli na istej úrovni nie je rozdiel 
medzi manipuláciou fyzickými a mentálnymi objektmi (vlastnosťami). 

Hra alea je zmysluplná stratégia pri vstupe do nového materiálového kontinua. 
V úplnom chaose pomáha prítomnosť aspoň nejakého základu na verifikáciu 
konvencií. Tento kompas predstavujú zväčša kánonické diela iných mediálnych foriem. 
Adaptované dielo často funguje ako definovanie číselnej kombinácie, ktorá sa následne 
verifikuje s vygenerovanou kombináciou. Nie je neobvyklé, že si pre túto príležitosť 
vyberáme znaky, ktoré majú univerzálny (kánon ako overená šťastná sedmička) alebo 
výrazný osobný význam (obľúbené dielo). 

Ak sa podarí aspoň čiastočná podobnosť, chaos sa zdanlivo premieňa na poriadok, 
ale podobnosť sama nie je primárnou motiváciou tejto hry. Tou je práve túžba 
po pohybe a znovunastoľovaní predvídateľnosti sveta, ktorý v tejto hre musí byť najprv 
nepredvídateľný. Ak sa napríklad prejavia iné nečakané pravidelnosti, tradičná vernosť 
zďaleka nie je taká podstatná. K nepredvídateľnému priestoru nás láka túžba po novosti 
v systéme SEEKING. Charakter systému SEEKING, ktorého anticipácia sa prejavuje 
ako viera, trpezlivosť aj nedočkavosť, zároveň spôsobuje, že úroveň alea nie je 
v kognitívnom zmysle iba pasívna, ale aj semiaktívna. 

Hra ilinx je zmysluplná v opačnej tendencii, napríklad ak je priestor, do ktorého 
sa bude adaptovať, už sformovaný, ale práve predloha nečakane prekračuje rámec 
nového média či žánrových konvencií (napr. nesfilmovateľné knihy). Vtedy sa volí 
stratégia zbavenia sa alebo potlačenia existujúcich pravidiel tvaru a návrat 
na predchádzajúcu vývinovú úroveň. Tým sa umelo vytvorí efekt následného 
prekračovania a oslobodzovania sa od konvencií. Až po tom, čo sa nám zakrúti hlava, 
môžeme mať znova pocit pevnej pôdy pod nohami. Procedurálny scenár prítomný v hre 
ilinx sa často interpretuje aj ako odvaha a/alebo zmierenie. V tejto kategórii je prechod 
od aktívnosti k semipasivite. 

Hra agón je motiváciou, komparatívnym nástrojom a neustálym zlepšovaním sa 
pri rozhodovaní o tom, kedy treba zmysluplne rásť (mimikry) asimilovaním prvkov 
okolia a čo už je rast redundantný304. Tiež pomáha určiť, kedy v chaose trpezlivo dúfať, 
že získame niečo nové (alea) a kedy sa, naopak, v relatívnej usporiadanosti vzdať 
čohosi, čo sa pôvodne zdalo nevyhnutné (ilinx). Adaptácie sú vďaka výrazným 
verifikačným mechanizmom skvelým priestorom, kde si tieto stratégie možno 

                                                 
304  Prototypový obrazný koncept nežiaduceho rastu a opakovania je, pravdaže, tumor ako 
nekontrolovateľný vznik duplikátov. 
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vylepšovať. Ak je umenie cvičisko pre „skutočný život“, tak adaptácie sú takýmto 
cvičiskom či ihriskom pre umenie, kde možno hravo simulovať a porovnávať 
rozmanité javy. Agón je výsostne aktívnou stratégiou, ale vie krátkodobo pripúšťať 
predchádzajúce úrovne procedurálnych scenárov. 

Aspekty hry za hranicou Cailloisovej typológie, ako je prekvapenie (repens) 
či exploratívnosť (peripatos), ktoré predstavujú iní teoretici hier, sme tu samostatne 
neriešili. Ide o kognitívne štruktúry, ktoré rast aj pohyb stimulujú a prehodnocujú. 
Ich charakter možno v kognitívnovednom priestore vysvetliť v primárnej rovine 
vedomia systémami SEEKING a PLAY a najvhodnejšie sa na model adaptácie ako hry 
napoja v ďalšej kapitole305 cez koncept protoemócií. 

Ostáva objasniť posledný častý prejav hry, a to smiech pri percepcii paradoxov. 
Schopnosť akceptovať paradoxy tiež možno integrovať do existujúceho modelu 
na pozadí možnosti pohybu a uspokojenia v systémoch SEEKING a PLAY. Keďže 
splynutie rozporuplnej percepcie v empirických výskumoch306 predchádza smiechu, 
ale zreteľne s ním koreluje, je evidentné, že aj táto činnosť bola inherentne dlhodobo 
uspokojujúca.  

Grodal ([1997] 1999, s. 192) vníma smiech ako únikový gombík pri percepcii 
paradoxov, vďaka ktorému môžeme odmietnuť mentálnu kalkuláciu. Paradox nás 
v princípe znehybňuje v nekonečnej slučke percepcie. Akceptovanie neriešiteľnosti 
paradoxu nás oslobodzuje a opätovne umožňuje pohyb v prostredí. Schopnosť byť 
fascinovaný paradoxom, ale prijať ho je preto vďaka koreláciám cez systém SEEKING 
nesmierne uspokojujúca činnosť. 

Keďže systém PLAY svojou kontextovosťou nevyhnutne vytvára množstvo 
priestoru na percepciu paradoxov v signáloch ako útočiť, ale neublížiť, dovoľuje 
vtelesnenej mysli cítiť kontinuálny pocit „oslobodenia sa“ od znehybňujúceho tlaku 
paradoxov. Schopnosť akceptovať paradoxy je teda tiež jednou z efektívnych stratégií 
umožňujúcich pohyb, podobne ako to vidieť v Cailloisových kategóriách, hoci 
nereprezentuje priamo konkrétny typ pohybu. 

Hru teda nevnímame ako súbor nezávislých a nebodaj arbitrárnych kategórií. 
Cez možnosť pohybu, ktorý výrazne determinuje vedomie, sa aspekty hry v našom 
modeli logicky prepájajú v poradí (0) mimikry, (1) alea, (2) ilinx a (3) agón. Na vyššej 
úrovni ich na pozadí procedurálnych scenárov rozpoznávame najčastejšie ako 
(0) asimiláciu a rast, (1) vieru a trpezlivosť/nedočkavosť, (2) odvahu a zmierenie a (3) 
kompetitívnosť a sebareflexívnosť, ktoré smerujú k ďalšiemu rastu aj za posledný filter 
vlastného tela. 

                                                 
305 Pozri podkapitoly 6.3 a 6.4. 
306 Pozri výklad k výskumu Johna D. Pettigrewa (2005) v podkapitole 3.4. 
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Základ modelu adaptácie ako hry 

Obrazovo-schematicky sme si v prípravných fázach výskumu zjednodušovali náš 
model na rovnoramenný trojuholník s tromi prestupujúcimi sa úrovňami 
či „poschodiami“, ktoré vypĺňajú jeho obsah tak, že alea (1) sa nachádzala „dole“ 
pri základni trojuholníka, agón (3) bol „hore“ pri protiľahlom vrchole a ilinx (2) 
„v strede“ medzi nimi. Mimikry (0) sme si premietali ako kolmicu z vrcholu 
na základňu, ktorá prenikala ďalšími troma časťami modelu. 

Táto predstava spočiatku pomáhala uchopiť potenciál pre čoraz usmernenejší 
pohyb od aleárnej úrovne po tú agonálnu, ale absolútna hrubosť naznačenej schémy 
bola v ďalších fázach výskumu značne limitujúca vo vzťahu ku komplexnej 
proceduralite modelu. Neskôr sa z trojuholníka stal aspoň ihlan so štvorcovou 
podstavou, v ktorom sa pohybujú entity v telickom aj v paratelickom móde. 

V základnej schéme bola obmedzená aj konceptualizácia filtrov prostredia, ktoré 
vznikajú na pozadí síl znemožňujúcich pohyb – prirodzene sa v takomto ihlane ponúkal 
koncept gravitácie a potom aj entity, ktoré jej vzdorujú. Na aleárnej úrovni výstup 
„do výšky“ umožňovali v pyramíde iba náhodné nerovnosti aleárnej podstavy. 
Na ilinxárnej úrovni to boli nemotorné „výskoky/pády“, reprezentujúce výraznú 
hranicu medzi vonkajšími silami a vlastnými schopnosťami. Až na agonálnej úrovni 
bol možný cieľavedomý a plne kontrolovaný „let“. Aspekt mimikry v sebe obrazne 
ukrýval rast ako pohyb do všetkých smerov, ktorý sa prispôsobuje prostrediu (v tejto 
schéme napr. rast do výšky či rast krídel). Vznikajúci protonaratív, ktorý sa generuje 
na základoch modelu adaptácie ako hry, nemá význam obmedzovať triviálnym 
trojposchodovým trojuholníkom s centrálnym pilierom. Rozvinutie modelu adaptácie 
ako hry si žiada systematickú ilustráciu v naratívnej podobe (pozri podkapitolu 8.6.). 

5.6. Reflexy a spontánnosť 
Zdá sa, že hra vzniká, keď konkrétne stratégie expandujú za hranicu vnímania 

budúceho času. Vykonáva sa činnosť, ktorá je natoľko uspokojujúca (zmysluplná), 
že upriamenie sa na ňu presiahne kontinuitu individuálnej pozornosti. Niečo podobné 
by sa dalo povedať aj o reflexívnej činnosti. Na rozdiel od reflexov, ktoré sa spúšťajú 
na základe priamych vplyvov na receptory (kde sa po rozdráždení receptora aktivuje 
činnosť), hru je možné vyvolať aj spontánne307. 

                                                 
307 Čím sa nevylučuje, že do hry sa možno zapojiť aj na základe podnetu, ktorý naznačuje 
napríklad aj už prebiehajúcu hru. 
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Spontánnosť hry je dôvod, prečo Burghardt 308  v spomínaných piatich 
biologických kritériách nestotožňuje hru s iným reflexívne podmieneným správaním 
(párenie, hlad a pod.). Ani v modeli adaptácie ako hry by preto nemalo dominovať 
rýdzo reflexívne správanie. Začiatok hry má iný charakter pre iniciátora magického 
kruhu hry a iný pre toho, kto vstúpi na už existujúce ihrisko. Pri snahe o zapojenie 
ďalších hráčov je dôležitý moment prekvapenia, ktorý kontextovo separuje inak 
nevysvetliteľnú činnosť ako hru. Iniciátor sa vlastne musí prekvapiť sám. 

Prototypovou hrou je tá, ktorá je najďalej od reflexov. Nepodmieňujú ju 
v kauzálnom zmysle naučené podnety bez simulácie, ale udržiava sa v nej voľný dôraz 
na korelácie v systéme SEEKING. Reflexívna podmienenosť by hru neutralizovala, 
ale keďže systém PLAY spätne povzbudzuje systém SEEKING, charakter 
samoorganizovanosti anticipačnej krivky umožňuje plastickosť hry. Možno povedať, 
že hra sa často spúšťa práve pri absencii iných senzomotorických podnetov, ktoré by 
činnosť organizmu regulovali. Tento predpoklad sa dá podporiť aj separátnou 
existenciou systémov SEEKING a PLAY. Ak by nebolo podstatné vytváranie nových 
podnetov aj vtedy, ak nie je čo objavovať, stačil by nám obvod SEEKING. 

Hádam nikoho neprekvapí, že (nie iba) dieťa má najväčšiu túžbu po hre, keď sa 
práve nudí, a to v pokoji a bezpečí. V opačnom prípade majú hoci aj rovnaké stratégie 
(unikania a prenasledovania) rýdzo telický charakter. Úplné redukovanie hry 
na funkcie, ktoré v princípe môžeme nahradiť pojmami repetícia, súťaž, chaos 
a náhoda, plynutie, flexibilita, variácia, redundancia, predstavuje v adaptológii naozaj 
iba parciálne modely, akým je napríklad hravo sýtený termín bricolage. 

Metafory adaptácie, ktoré zdôrazňovali simulatívny charakter hry, ako je to 
u Grodala, sú najbližšie ku kvalite, ktorá je pre hru podstatná – simulácia vyvolaná 
neprítomnosťou či nekompletnosťou priameho senzomotorického zážitku. Dôležitý je 
moment, keď simulatívna činnosť vtelesnenej mysle prevládne nad priamym 
senzomotorickým zážitkom (pre nedostatok žiadaných podnetov). Vtelesnená myseľ 
nie iba spracúva zažitý vonkajší svet, ale navonok realizuje práve simulované. 

Uvedené vysvetlenie neprotirečí ani situácii, v ktorej sa nudíme pri „pretlaku“ 
vonkajších podnetov, ktoré znemožňujú priradiť im hierarchické vzťahy, teda upriamiť 
niekam pozornosť. Pozornosť sa vtedy upriamuje sebareflexívne dovnútra. Prvotným 
katalyzátorom hry je neprítomnosť zaujímavých podnetov, ale aj prítomnosť náznaku 
zaujímavosti na inej úrovni. Nech dieťa robí akúkoľvek činnosť, hravý náznak nabudí 
simuláciu možnej akcie a túžbu ju realizovať a potom predlžovať. Udeje sa to, aj keby 
dieťa netušilo, o akú aktivitu pôjde, ba dokonca práve vtedy.  

Čo teda spúšťa proces adaptácie, nie je iba neúplnosť diela ako takého, ale vôbec 
neúplnosť komplexného kognitívneho zážitku, kam patrí pohyb aj predstava naraz. 
Otvorené gestalty je nutné kognitívne zaceľovať (Hanich, 2014, s. 32)309, preto v rámci 

                                                 
308 Pozri podkapitolu 4.4. 
309  Potrebu vnímať holistické celky v gestalt teórii možno čiastočne porovnať s hladom 
po štruktúre v transakčnej analýze Erica Berneho ([1969] 1997), ktorý ho spája najmä s potrebou 
štruktúrovania času (s. 29 – 34). Berne vo svojej publikácii Games People Play (Ako sa ľudia 
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tej istej kognitívnej motivácie k sebe možno priradiť bez absolútnej redukcie na princíp 
variantnosti rôznorodé koncepty adaptácie. Platí to od inscenácie dramatického diela, 
kde sa okrem rýdzej simulácie žiada aj realizácia plného senzomotorického zážitku, cez 
preklady, kde je potrebné doplniť zážitok v inom jazyku, žánri, médiu, až po revízie, 
kde sa žiada simulácia zážitku z iného uhla pohľadu. 

V takomto modeli adaptácia nie je typom (intersemiotického310) prekladu, ale aj 
preklad môže byť jednou zo stratégií príbuzných k univerzálnejším procesom 
adaptácie. Ak existuje predstava, teda gestalt diela medzinárodného významu, ktoré 
však zatiaľ nemá preklad, pre prekladateľa je často iritujúce, že tento celok nie je plne 
materializovaný311. 

Adaptácia ako revízia je zasa popri kontinuite najčastejšie aj realizáciou gestalt 
princípu hranice. Adaptátor naznačuje, čo by z rôznych dôvodov nemalo patriť 
do holistického celku konkrétneho naratívu, ale aj predstavy o súbore umeleckých diel 
konkrétnej doby či prostredia. 

Oproti čiastkovým modelom adaptácie ako prekladu či revízie, ktoré popri 
kontinuite zvýrazňujú jednotu alebo hranicu, sa hra javí ako flexibilnejší model. 
Z hľadiska gestalt princípov je podobnejší rozmanitosti adaptácií v jednote i funkcii 
a zároveň citlivý na kontinuitu. Aj ten, kto nevie, kedy a kde sa hra alebo séria hier 
začala a skončí, mal by vnímať jej prerušenia a pokračovania ako v rade adaptácií. 
Načrtnutý základ modelu adaptácie ako hry, ktorý dáva do popredia kognitívne 

                                                 
hrajú, [1964] 2019, s. 30) tvrdí, že osamelý jedinec si čas štruktúruje činnosťou alebo fantáziou 
v snahe chrániť sa pred nudou. V abstraktnejšej rovine Berne uvažuje aj o vzťahu medzi hladom 
po štruktúre a hladom po podnetoch ([1969] 1997, s. 29 – 30), pričom toto spojenie má 
ku konceptu kompletizovania gestaltu podľa nás o čosi bližšie (hoci sa neprekrývajú) 
ako samotný hlad po štruktúre, kde badáme skôr dôraz na motív usporiadanosti než celistvosti. 
S ohľadom na inšpirácie Berneho teórie vo fenomenológii a jej zásadné využívanie ludického 
modelu sa ešte žiada doplniť, že parciálnu perspektívu transakčnej analýzy napriek týmto 
skutočnostiam neradíme k východiskám predkladanej monografie. Jej užší pohľad na hru možno 
porovnať napríklad s matematicko-ekonomickou teóriou hier (pozri ppč. 2), ktorá zdôrazňuje 
úlohu racionálnych hráčov a je vo svojej podstate agonálne zameraná. Berne sa voči tomuto 
prístupu vymedzuje pozornosťou na iracionalitu hráčov (Berne, [1964] 2019, s. 184) 
a orientáciou na aspekt mimikry, keďže ponúka „katalóg psychologických divadielok, ktoré hrajú 
ľudské bytosti stále dookola“ (Vonnegut, [1965] 2019, s. 199 – 200). Veríme, že aktualizácia 
komplexnejšej Cailloisovej teórie, ktorú preferujeme ako základ nášho modelu adaptácie ako 
hry, pomáha metodologicky usúvzťažniť podobné čiastkové pohľady na hru a ludicky 
orientované vedecké modely. 
310 Pozri s. 31. 
311  Možno porovnať výklad Mariána Andričíka (2021), ktorý o prekladoch Miltona 
do slovanských jazykov hovorí pomocou metafory púte/cesty, ktorú Stratený raj (Milton, [1667] 
2020) zatiaľ prešiel a ešte musí absolvovať. Vďaka prekladateľskému výkonu Mariána Andričíka 
sa výraznejšie sformovalo viacero podstatných gestaltov, medzi nimi aj gestalt zrelého 
slovenského jazyka, ktorý v prekladoch unesie svetový literárny kánon. Andričík svojím 
prekladom v nezanedbateľnej miere dokazoval, že „slovenčina je dostatočne bohatý a plastický 
jazyk na to, aby vedela živo vyjadriť stále aktuálne posolstvo Miltonovho veľkého eposu“ 
(Andričík, [1667] 2020, s. 586). 
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súvislosti vzťahu medzi priamym senzomotorickým zážitkom a „iba“ simuláciou, 
je tiež kompatibilný s mnohými ďalšími modelmi adaptácie a konceptmi hry ako 
umenia či sveta, ktorých podrobnejšia analýza prekračuje ambície tejto práce. 

Model adaptácie ako hry objasňuje aj to, prečo sa biologické a kognitívne, 
najčastejšie motorické heuristiky riešenia problémov (prenasledovanie potešenia a únik 
pred bolesťou) transformujú ako procedurálne scenáre do štylistických prostriedkov, 
dnes najznámejších v metatextoch a metafikcii. Pred analýzou metatextuálnych 
a metafikčných postupov je ešte zásadné objasniť rozdiel medzi simuláciou 
pri percepcii umeleckého diela a iným senzomotorickým zážitkom, čomu budeme 
venovať pozornosť v nasledujúcej kapitole. 
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6. Zohrané simulácie 

6.1. „Kontrola“ mysle alebo predvídateľnosť 
synchronizovaných simulácií 

Radiálna kategória adaptácia sa prejavuje širokou metaforickou variabilitou. 
To vo všeobecnosti umožňuje modelovať adaptácie tiež iba radiálnou kategóriou 
s obdobnou komplexnou štruktúrou. Východiská kognitívnej lingvistiky naznačujú, že 
už len z formálneho hľadiska sa na danú úlohu exemplárne hodí kategória hra (Lakoff, 
[1987] 1990, s. 16)312, no podobnosti medzi hrou a adaptáciou zďaleka nie sú iba 
formálne. 

V prechádzajúcej kapitole sme ilustrovali, ako sa senzomotorické zážitky 
postupne formujú do kognitívnej kategórie hry. Rozširujúce sa možnosti pohybu 
a interakcie s prostredím kontinuitne formujú nové úrovne vedomia. Telicky využívané 
procedurálne scenáre sa objavujú v paratelickom kontexte hry a následne aj v mnohých 
oblastiach umenia, príkladne v priestore adaptácií, kde sa realizujú hlavne vďaka 
možnosti pohybu medzi pôvodným a adaptovaným dielom. Okrem už uvedených 
vzťahov možno identifikovať a empiricky potvrdzovať aj ďalšie paralely medzi 
adaptáciou a hrou. V tejto kapitole sa zameriame na kognitívne procesy, ktoré by boli 
spoločné pre zažívanie hry aj pre zažívanie adaptácie. 

V úvode spomínaný koncept adaptácie ako žánru Thomasa Leitcha (2008) môže 
byť metodologickým východiskom pre paralely vnímania hry a adaptácie. S odstupom 
niekoľkých kapitol313 sa žiada aspoň pripomenúť, že pri percepcii adaptácie Leitch 
predpokladá prítomnosť súboru znakov (markers), ktoré fungujú ako podnety (cues) či 
návody na vnímanie konkrétneho umeleckého diela ako adaptácie. Oscilácia medzi 
fikčným a skutočným sa z kognitívnovedného hľadiska zdá ako rozhodujúci prienik 
adaptácie a hry. Žánrové znaky adaptácie súvisia prevažne s upozorňovaním na fakt, 
že experient (čitateľ, divák, hráč a pod.) mohol mať alebo ešte môže mať s percipo-
vaným dielom predchádzajúcu/budúcu skúsenosť v inom kontexte. 

Adaptačné štúdiá, ktoré sa vo svojich počiatkoch orientovali prevažne na filmové 
spracovania literárnych diel, nemali možnosť presnej empirickej analýzy kognitívnych 
procesov pri percepcii filmových adaptácií. Navyše potvrdzovanie genologických 
hypotéz si vyžaduje takúto analýzu pri väčšej vzorke experientov, u ktorých by sa 
dokazovalo, že jednotná percepcia diela súvisí (vo filme režijne) s procesom tvorby 
adaptácie. Takýto výskum bol pred vynájdením neinvazívnych metód zobrazovania 
neurálnej aktivity tela prakticky nemožný. Štúdia autorského kolektívu vedeného Urim 
Hassonom s názvom Neurocinematics: The Neuroscience of Film (Hasson a iní, 

                                                 
312  Lakoff nadväzuje na Wittgensteinovu prácu ([1953] 1979). Našu pozornosť upútala aj 
poznámka Jany Kuzmíkovej o tom, že „hra ako príklad konceptu rodinných príbuzností by mohla 
inšpirovať modelovanie vlastností a štruktúry literárnosti“ (2021, s. 41). 
313 K pozícii Leitchovej koncepcie v adaptologickom diskurze pozri podrobnejšie podkapitolu 
1.3. 
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2008) 314  preto ponúka adaptačným štúdiám zásadné poznatky o charaktere vzťahu 
medzi percepciou vonkajšej reality a percepciou umeleckého diela. 

Autori neurocinematickej štúdie zisťovali u divákov pomocou funkčnej 
magnetickej rezonancie (fMRI) tzv. inter-subjektovú koreláciu (ISC) v percepcii 
rôznych audiovizuálnych záznamov. Vysokú mieru ISC, čiže podobnosť mozgovej 
aktivity medzi jednotlivými divákmi – čo je práve rozmer, ktorý môže odhaľovať 
aj žánrovú charakteristiku umeleckých diel –, rozpoznávajú ako kontrolu. Pojem 
kontrola (mysle) síce vyvoláva negatívne konotácie v súvislosti s propagandou, 
no autori o kontrole hovoria jednoducho vtedy, ak je „sekvencia neurálnych 
stavov evokovaná filmom spoľahlivá a predvídateľná“ (s. 2). Vzápätí zdôrazňujú 
neprítomnosť ďalších estetických či etických súdov o tom, či je takáto merateľná 
filmová kontrola nad mozgom žiadaná. 

V novších štúdiách autori sústredení okolo Uriho Hassona používajú namiesto 
kontroly aj iné termíny (Hasson a iní, 2012), ktorými zachytávajú stav predvídateľnosti 
aktivity mozgu. Všímajú si synchronizáciu, väzbu či párovanie mozgov (brain-to-brain 
coupling). Metaforicky sugestívne je aj neurálne vagónovanie (neural entrainment), 
ktoré naznačuje upnutie (locking) viacerých myslí k stimulu a ich ďalší pohyb 
spoločným smerom. Čím sú teda naše mozgy aktivitou (implikovane aj štruktúrou) 
podobnejšie, tým lepšie sa podľa neurovedcov navzájom chápeme. 

V rámci neurocinematického experimentu sa okrem ISC aktivity mozgu počas 
premietania záznamov sledovala aj ISC pohybu očí. Treba hneď uviesť, že podobnosť 
v pohybe očí medzi divákmi sa nezhodovala vždy s podobnosťou medzi aktivitou ich 
mozgov. Dívať sa na to isté, pravdaže, neznamená zažívať to isté, no s variabilitou 
pohľadu rástla (Hasson a iní, 2008, s. 13) aj variabilita mozgovej aktivity. 

Hasson a kol. overovali viaceré hypotézy, ale pre adaptačné štúdiá je 
najzásadnejšia časť výskumu, v ktorej sa dokazuje radikálny rozdiel medzi vnímaním 
bežnej reality a percepciou vybraných filmových diel. Najnižšia ISC sa namerala 
(2008, s. 8) pri percepcii kontrolného neštruktúrovaného a nestrihaného záberu reality, 
ktorým bolo desaťminútové video z parku s kamerou umiestnenou na statíve. Bez 
upriamovania pozornosti pohybom kamery, keď sa náhodní okoloidúci objavujú 
v zábere bez akéhokoľvek scenára, sa netvorili väčšie kolektívne významy. 
Pri náhodnom videu v porovnaní s filmom sa rovnaká rozptýlenosť diváckej pozornosti 
potvrdila aj pri sledovaní pohybu očí (s. 6). 

Okrem náhodného záberu sa divákom premietali aj žánrovo a štýlovo odlišné 
scény na škále od výraznej improvizovanosti scén (Larry David) cez rastúcu (Sergio 

                                                 
314  Zdeněk Holý prekladá výskum Uriho Hassona a jeho kolegov (2010) pre slovenských 
a českých bádateľov už dva roky po jeho publikácii, čo je z hľadiska vývinu našej filmovej vedy 
prakticky bezprostredná reflexia. Tomuto prekladu predchádza aj úvod s hlavným názvom 
Neuroestetika: budoucnost filmových studií? (Holý, 2010), v ktorom si Holý všíma 
„[k]ategorické odmítaní neurovědy“ (s. 70) v prístupoch niektorých svojich kolegov. S odstupom 
vyše dekády dokázala neurocinematika obhájiť prinajmenšom umiernene optimistický pohľad 
na vzťah neurovedy a filmu, ku ktorému sa hlásime aj v predkladanej monografii (ppč. 95). 
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Leone) až hraničnú štruktúrovanosť (Alfred Hitchcock) záberov. Autori skutočne 
dokazujú (s. 15) zvyšujúcu sa ISC pri percepcii scén, kde sa predpokladá intenzívnejšia 
režijná kontrola nad zábermi (vrcholne v tvorbe Alfreda Hitchcocka). Kolektívne 
zapojenie divákov identifikujú na škále skutočný život – dokument – umelecký film – 
hollywoodsky film – propaganda315 (s. 17). 

Druhou dôležitou zložkou týchto experimentov, ktorá má priame implikácie 
v adaptológii, bolo spojenie ISC s jadrom filmovej tvorby, teda s radením záberov 
pomocou filmovej montáže. Vďaka separátnej percepcii najprv nemého filmu a neskôr 
štruktúrovanej audioknihy (s. 9) sa určili nie iba oblasti mozgu zodpovedné samostatne 
za vizuálnu a audiálnu časť vnímania, ale aj prienikové oblasti súvisiace najmä 
s temporalitou, ktorá je naratívne univerzálna. V obdobných prienikových centrách sa, 
prirodzene, udržiava vzťah aj medzi literárnym a audiovizuálnym dielom. Na realizáciu 
zážitku v inom médiu sa nevyžaduje absolútne prekrytie mozgovej aktivity nato, aby sa 
rozpoznával súvis pôvodného a adaptovaného diela. 

Hasson a jeho kolegovia ďalšie príklady prienikov paralelnej aktivity audiálnych 
a vizuálnych centier neuvádzajú, ale skoršie výskumy ich demonštrujú aj pri sledovaní 
filmu. Melinda Szaloky (2002) vo výskume nemého filmu popisuje jeho schopnosť 
vyvolať synestéziu zvuku a obrazu. Synestézia sa pravdaže prejavuje aj medzi inými 
senzorickými vstupmi a kognitívnovedný výskum ponúka relevantné podklady aj pre 
adaptačné vzťahy za hranicou literatúry (v čítanej aj ústnej podobe) a filmu. Niektoré 
typy záberov (obzvlášť detail) vedia výrazne stimulovať haptickú informáciu. 
Ilustratívny dôkaz prepojenia vizuálneho a kinestetického prináša EEG výskum 
(Umilta a iní, 2012) zážitkov z abstraktných obrazov. Pri pohľade na plátna, ktoré 
Lucio Fontana na niektorých miestach rozsekol nožom, sa u účastníkov výrazne 
aktivoval aj motorický systém316. Pravdepodobne dochádzalo k simulovanej rekon-
štrukcii vzniku tohto diela. 

Vzťahy medzi rôznymi vstupmi sú teda prítomné, ale sledovanie ich separátnej 
aj paralelnej aktivácie pomáha rozlišovať samostatný vplyv strihu aj v Hassonovom 
laboratóriu. Najvýraznejší efekt strihu sa dokázal, keď autori štúdie segmentovali 
(Hasson a iní, 2008, s. 11) a náhodne poprehadzovali zábery tak, aby porovnali 
štandardnú percepciu nezmeneného filmu, percepciu krátkych záberov (4 sekundy, +/- 
1), stredne dlhých záberov (12 sekúnd, +/- 3) a dlhých záberov (cca. 36 sekúnd, +/- 4). 
Na základe rôznych ISC v deviatich sledovaných mozgových oblastiach sa dokázalo, 
že tieto editačné zmeny majú rozhodujúci vplyv na podporné kognitívne funkcie 
(spájanie významu záberov317), ale iba malý vplyv na senzorické mozgové oblasti (zber 
informácií). 

                                                 
315 V súvislosti s propagandou autori príznakom otázky naznačujú potrebu ďalšieho výskumu. 
316  V priestore slovenskej literatúry možno predpokladať podobný efekt napríklad  
v kineticko-taktilných metaforách Miroslava Válka, ktorých konceptuálna štruktúra sa 
zvýrazňuje aj v translatologickej komparácii (Tyšš, 2014). 
317 Možno porovnať so známym Kuleshovým efektom (Bordwell & Thompson, [1979] 2008, 
s. 228), ktorý sa síce neviaže priamo na náhodné usporiadanie záberov, ale poukazuje na vyššie 
sémantické celky vo väzbách záberov. Platí, že k týmto celkom sa percipient nedostane 
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Celok ani tu nie je iba sumou častí. Zistenie neurovedcov je parciálne empirickým 
potvrdením teoretických konceptov318, ktoré rátajú s vždy novým prehodnocovaním 
interpretačných záverov o celku. Autori štúdie na to síce explicitne neupozorňujú, 
no vo vizualizovaní ich dát (s. 11) je zároveň zreteľná postupnosť, v ktorej sa mentálny 
úkon spracovania čoraz väčších celkov odráža aj v topografii mozgu. Vidíme gradient 
zachytený v jeho fyzickej štruktúre, keďže farby prislúchajúce krátkym, stredne dlhým 
a dlhým záberom na seba prirodzene nadväzujú. 

S ohľadom na jednotnú simuláciu pri adaptáciách literárneho textu do filmu treba 
uviesť, že podobné výsledky dosahujú aj výskumy jazyka (Lerner a iní, 2011). V nich 
sa pri experimentálnom segmentovaní komunikácie na úrovne parciálnych zvukov, 
slov, viet a odsekov takisto dokazuje topografické usporiadanie mozgu. Uvedený 
aspekt sa už stáva hlavnou témou takéhoto výskumu. Väčšie sémantické celky 
vyvolávajú synchronizáciu postupne čoraz väčších oblastí319. Veríme, že je zrejmé, 
že v prostredí adaptačných štúdií smerujeme týmto výkladom k skutočnosti, že práve 
adaptácie vytvárajú sémantické celky ešte o úroveň vyššie než samostatné umelecké 
diela aj na úrovni synchronizovanej aktivity mozgu. 

6.2. Nenaplnenosť zážitku a adaptácia 
Výskum Uriho Hassona a jeho kolegov obsahuje aj zaujímavé implikácie pre 

chápanie pamäti, ktorá nevyvoláva spomienku len z jedného konkrétneho miesta 
v mozgu, ale pracuje naprieč viacerými prepojenými štruktúrami. To je dôvod, prečo 

                                                 
v základnej percepčnej skúsenosti. Žiada sa aj znalosť konvencií, teda komplexnejšia úroveň 
spracovania percipovaného. Najnovšie to dokazujú experimentálne revízie Kuleshovho efektu, 
v ktorých neskúsení diváci „neprejavujú ani jeden z kľúčových komponentov Kuleshovho efektu“ 
(Ildirar & Ewing, 2018, s. 33). Pre tento výskum sa našli probandi v izolovaných domoch 
v tureckých horách, kde doposiaľ nebol prístup k elektrine (s. 26). Napriek prvotnej neskúsenosti 
týchto divákov s montážou si výsledok experimentu netreba predstavovať tak, že by diváci 
nenašli v ukážkach nijaký koherentný zmysel. Známe situácie a lineárna akcia im pomohli 
vyvolať istú kontinuitu zážitku, čo naznačuje kognitívnu univerzálnosť „hollywoodskeho štýlu“, 
kde dominuje lineárnosť. 
318  Aj keď sa ako najznámejší príklad ponúka koncept hermeneutického kruhu, žiada sa 
reflektovať aj jeho limity v porovnaní s inými adekvátnejšími riešeniami. Pozri ppč. 133 
a podkapitolu 6.1. 
319 Rovnaký princíp topografickej organizácie percepcie sa vo vizuálnom vnímaní v kognitívnej 
lingvistike modelovo predznamenáva už pri Regierovom (1995) modeli kategorizácie 
priestorových vzťahov. Modely podobného typu sú kognitívne relevantné najmä, ak „sa učia bez 
výhody explicitného negatívneho dôkazu, ako sa to zdá u detí“ (s. 18). Lakoff a Johnson (1999) 
na podobné úspešné modely (aj na tento) hľadia vždy nadšene aj opatrne zároveň, lebo nemusia 
zobrazovať úplne presný charakter mozgovej aktivity. Keďže sa princíp topografického 
usporiadania mozgu už potvrdzuje sériami viacerých nezávislých empirických výskumov, 
aj modely tohto typu sú aspoň koncepčne čoraz relevantnejšie. 
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je teoretické členenie alúzií a adaptácií aj v gradiente intertextuality320 také prienikové, 
hoci vidíme, že má aj svoje kognitívne opodstatnenie a merateľnú hierarchiu. Čo sa 
klasicky popisuje ako alúzia, zvykne kognitívna poetika chápať čiastočne aj cez proces 
zvaný priming. Ten popisuje skutočnosť, že naše zážitky a správanie sú ovplyvnené 
predchádzajúcimi podnetmi. Stockwell zdôrazňuje ([2002] 2005, s. 157), že práve 
vďaka tomuto kognitívnemu mechanizmu pri percepcii umeleckého diela nemusia byť 
rámce a skripty vždy nanovo budované od úplných základov. Aj krátky odkaz je 
niekedy dostačujúci na to, aby sa neskôr opäť vyvolali. 

Ako objasňuje Yadin Dudai (2008, s. 24), proces primingu sa popisuje ako 
nedeklaratívny, resp. implicitný typ pamäti spolu s podmienenými reflexmi či 
privykaním si. Sú to javy v opozícii k deklaratívnej, teda explicitnej pamäti, kam sa 
radí epizodická či sémantická pamäť. Dudai pri týchto deleniach opatrne pripomína 
skutočnosť, že vedci majú „tendenciu rozkúskovať komplexné fenomény 
na zjednodušené, zvládnuteľné subsystémy pre experimenty a analýzu. V skutočnom 
živote zriedkavo operujú systémy pamäti v izolácii“ (2008, s. 23). Aj v prípade adaptácií 
priming funguje nie iba na implicitnej úrovni, ale pomáha vyvolávať aj konkrétne 
spomienky, či už epizodické (napr. zážitok z percepcie originálu), alebo sémantické 
(vedomosti o autorovi či ďalší kontext diela). 

Alúzia je tak z kognitívneho hľadiska funkčná bez ohľadu na charakter impulzu 
na vyvolanie konkrétnych spomienok či schém. Tie môžu byť prítomné v umeleckom 
diele, ale aj za jeho hranicami v zážitku z iného diela či mimoliterárnej skutočnosti. 
V psychológii sa za najrelevantnejšie faktory, ktoré dokážu zvýšiť pravdepodobnosť 
vyvolania očakávaného zážitku či správania, dlho 321považujú prvotnosť (primacy) 
podnetov, ich frekvencia (frequency), nedávnosť (recency) a živosť (vividness). Z tohto 
dôvodu sú aluzívne zaťažené hlavne rámcové časti diela, ale originálny text (povedzme, 
že aj prvotne percipovaný) môže byť napríklad postupne kognitívne prekrývaný 
frekvenciou iných alúzií, ako je to v prípade príbehov o Drakulovi322. 

Našou úlohou teraz nie je pokračovať vo filozofickom spore323 medzi percepciou 
javu a samotným javom, teda v známom myšlienkovom experimente, v ktorom sa 
uvažuje nad tým, či zvuk padajúceho stromu existuje, aj keď ho nik nepočuje. 
V textocentrickom pohľade je adaptácia pod vplyvom tvorcu adaptáciou bez ohľadu 
na to, či percipient má alebo nemá kompetencie originál identifikovať. Pokiaľ sa 
neuspokojíme so skutočnosťou, že by adaptácia bola adaptáciou iba v mysli tvorcu 
(hoci to tak môže byť), vo vzťahu k modelovaniu adaptácie ako hry treba brať 
v percepcii do úvahy aj obrátený charakter herného aktu. 

                                                 
320  V rozmanitosti intertextuálnych prepojení sa, prirodzene, odráža aj rozmanitosť kultúry, 
keďže „ide o slučky, ktorými je daný text situovaný v sieti kultúrnej tradície“ (Mikuláš, 2007, 
s. 87). 
321 Priekopnícka úloha experimentov ešte z konca devätnásteho storočia sa tu pripisuje (Madigan 
& O'Hara, 1992) výskumu Mary Whiton Calkins. 
322 Pozri s. 99. 
323 Tému existencie objektov bez percipienta otvára napríklad George Berkeley v A Treatise 
Concerning the Principles of Human Knowledge ([1734] 1998, s. 110). 
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Z kognitívnovedného pohľadu pri neznalosti originálu, čiže neprítomnosti 
spomienky naň, nemusí dochádzať k výraznejšej synchronizácii neurálnej aktivity 
medzi autorom a experientom (či experientmi navzájom). Odkladá sa plné prežívanie 
adaptácie ako adaptácie v genologickom zmysle, ale nemizne hravá výzva a potenciál 
tohto zážitku, ak k divákovi prenikne aspoň nejaký impulz o tom, že sa díva 
na adaptované dielo. Systém SEEKING, ktorý dostáva impulz, že v danom smere 
možno nachádzať nové informácie, je pripravený na ďalší zážitok a záleží už na tom, 
či vzbudenú pozornosť neprevážia iné impulzy. Pokiaľ experient vnímal aj účasť na 
paratelickej hre s tvorcami adaptácie a ďalšími experientmi, aktivácia systému PLAY 
zvyšuje aj pokračujúci záujem o rozširovanie zážitku. Potenciál pre priming je 
prítomný bez ohľadu na to, že sa chronológia tvorby diel pri percepcii obráti. 

V modeli adaptácie ako hry je podstatné nutkanie hrať sa. Vnímame takmer 
iritujúcu neukončenosť možného celku, náznak pokračovania. Primárny nie je akt 
opätovného čítania „preloženého“ diela, ale identifikácia celku cez gestalt princípy 
a vypĺňanie jeho nepoznaných zložiek. V tomto momente zdôrazňujeme základnú tézu 
gestalt psychológie, že „otvorený gestalt si žiada dokončenie“ (Hanich, 2014, s. 32). 
Čím viac mentálnej energie do procesu vložíme a čím sme emočne angažovanejší, tým 
väčšmi túžime gestalt uzavrieť podobne ako nedokončenú fyzickú činnosť. 

Tento efekt platí najmä pri činnosti orientovanej na ciele, ale aj keď je hra 
zdanlivo bezcieľna, pri hrách typu ludus sa konkrétny cieľ prenasleduje, a to aj napriek 
jeho častej nepraktickosti. Vtedy sa nechávame pohltiť hrou, stáva sa pre nás „vážnou“. 
Torben Grodal ([1997] 1999, s. 51) si všíma výskumy, v ktorých sa dokazuje, že napätie 
nervov motorického systému je prítomné nie iba pri aktivite svalov, ale aj pri 
mentálnom úsilí (napr. riešení matematických úloh), a podľa neho „tieto krivky napätia, 
za ktorými nasleduje uvoľnenie, vytvárajú základ pre ‚uzatvorený‘ a necyklický aspekt 
narácie“ (s. 51). 

V adaptáciách, ktoré uzatvorenosť naratívu narušujú a, práve naopak, naznačujú 
cyklus vyššej úrovne, sa spúšťa aj potreba uzatvorenia celkov vyššej úrovne. Dôkazom 
tejto hravej funkcie adaptácie je (aj na Slovensku) masívna pedagogická324 prax. V nej 
sa často nepredpokladá skúsenostná znalosť originálu, a predsa tu majú adaptácie svoje 
tradičné miesto. Adaptácie literárnych diel v pedagogickej praxi neslúžia vždy ako 
rozšírenie už nadobudnutých znalostí študentov. Častejšie sú vyučujúcimi používané 
skôr ako prístupné lákadlá na prečítanie originálu. Pedagóg pri ich aplikácii vo výučbe 
dúfa v hravé nutkanie a zvedavosť študenta. Táto prax je úplne legitímnym prístupom 
vyučujúceho literatúry za predpokladu, že sa naratívna zložka, kde je najvýraznejší 
prienik literatúry a filmu, nezamieňa s literárnym celkom ako takým. Hassonove 

                                                 
324 Uvádzame voľnejší príklad, ktorý si čitatelia môžu naplniť aj vlastnou skúsenosťou. Zároveň 
k didaktickému potenciálu adaptácií už možno nájsť viacero podnetných prác, ako Teaching 
literary theory using film adaptations (Brown, 2009) alebo novší zborník Teaching Adaptations 
(Cartmell & Whelehan, 2014). 
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výskumy totiž jasne dokazujú, že ich percepcia má prieniky, ale zďaleka nie je 
identická325. 

Okrem pedagogického navádzania k pôvodnému dielu je dôkazom prítomnosti 
rovnakého princípu aj ekonomická rovina adaptačného priemyslu, ktorú podrobne 
popisuje Simone Murray ([2011] 2012). Filmová adaptácia štandardne zvyšuje predaj 
originálu. Keď Susan Orlean neuspela pri vyjednávaní autorských práv k The Orchid 
Thief ([1998] 2002) v snahe udržať pôvodný názov knihy v identickom názve filmu, 
zmierila sa až ubezpečeniami (Murray, [2011] 2012, s. 46), že sa pôvodný názov bude 
neustále objavovať aj vo filme. Môže predsa prilákať záujemcov, aby sa z knihy 
dozvedeli viac o celom príbehu. 

Touto hravou úlohou – (ne)očakávane rozširovať zážitok – sa zároveň objasňuje, 
prečo teoretici pri adaptáciách sledujú aj pojmy, ako je remake (Cuelenaere, 2021) 
a intramediálna adaptácia (Ley, 2022, s. 7), retcon, reboot (Ochonicky, 2020), prequel 
či sequel (Sanders, [2005] 2006, s. 3), teda obnovenia, pokračovania a pôvody 
primárneho príbehu. (Ne)prekvapivo sa adaptológovia zaujímajú aj o fanúšikovské 
rozšírenia fikčných svetov (Zeng, 2013). Skúmajú dokonca spolukreovanie fikčného 
sveta oficiálnou produkciou aj úsilím tzv. fandomu (Poore, 2013), pričom sa (Voigts & 
Pascal, 2013) do popredia dostáva termín participačná kultúra. Iveta Jansová (2021, 
s. 5) v súvislosti s používateľskou kreativitou hovorí o apokryfnej alebo spin-off 
kultúre. Prejavovala sa rovnako u dobových fanúšikov Jane Austen (Bilá, 2021) ako 
v súčasnej praxi fanúšikov počítačových hier zvaných moderi (Charvát & Gvoždiak, 
2021), ktorí si zdrojový kód týchto digitálnych mediálnych produktov výrazne 
prispôsobujú. 

Schopnosť vtelesnenej mysle spájať predstavy a skutočné zážitky priamo 
predurčuje vytváranie alternatívnych verzií zažívaných príbehov, a to aj bez toho, aby 
sme si uvedomovali ich alternatívnosť. Príkladom je vyjadrenie Philipa J. Hohlea, ktorý 
takto vyhodnotil kvalitatívne dáta z výskumu publika pri sledovaní transgresívnych 
protagonistov-hrdinov: „Najneočakávanejšie zistenie bol sklon našich subjektov 
konštruovať alternatívne popisy ich obľúbených postáv – pripisovali im významné 
vrstvy príbehu [backstory], ktoré evidentne neboli prítomné v scenári“ (Hohle, 2016, 
s. 64). 

Oproti jazykovému prekladu, ktorý pomáha v rámci gestalt princípov zhmotniť 
dielo ako celok v zážitku rôznych kultúr, príbehy o pôvode a pokračovaní sa 
manifestujú cez samotný naratív. Platí to v oficiálnych aj neoficiálnych verziách. 
Pre univerzálnu hravú úlohu adaptácie, ktorá realizuje a tiež naznačuje nový zážitok 
v istej kontinuite, je preto skutočne vhodnejšia metaforickosť (nielen hermeneutickej) 

                                                 
325 K tomuto pochopeniu môžu žiaci najrýchlejšie dospieť nie vďaka uberaniu adaptácií z výučby 
jazyka a literatúry, ale kontraintuitívne práve predložením adaptácií (Baecher, 2011, s. 67) 
z rôznych médií a tvorbou vlastných adaptácií (ilustrácie, komiksy, piesne, divadelné 
predstavenia, interaktívne prezentácie a pod.). Vďaka gestalt princípu objekt – pozadie sa tak 
rozlíšia jednotlivé objekty (výrazové prostriedky rôznorodých foriem, aj literatúry) cez jednotné 
pozadie (spoločného naratívu). Z exponovania rôznych adaptácií vyplýva aj skutočnosť, 
že literatúru nemožno redukovať na naratívnu zložku. 
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špirály než kruhu. Z kognitívneho hľadiska je podobná neurovedeckým experimentom 
(Nastase a iní, 2021), kde sa na pozadí parciálnej výpovede probandi postupne pokúšajú 
uhádnuť vždy nasledujúcu časť výpovede. Toto hádanie už ale nemá iba charakter 
bezprostrednej predikcie, ako je to na úrovni automatických kognitívnych procesov. 

V súvislosti s prienikovou oblasťou mozgu, ktorá spracúva naratívnu (Hasson 
a iní, 2008, s. 9) zložku zvukového aj obrazového materiálu a ktorá patrí skôr 
k vnímaniu diela ako celku, sa ukazuje, prečo býva adaptácia nenaratívnych diel taká 
náročná, ak sa materiálové kontinuum spracúva inými senzorickými vstupmi. 
Na vyššej úrovni absentuje emergentná štruktúra naratívu. Na rozpoznanie súvislostí 
medzi predlohou a originálom sa potom žiada aktivovanie ešte všeobecnejšieho 
kognitívneho rámca. Spoločným referentom sú základné emócie. Môžeme zapojiť 
Grodalov model PECMA 326 , v ktorom sa chápanie umeleckého diela pri absencii 
vyšších úrovní navracia do tých nižších. 

To, čo sa v rámci adaptačnej metafory prekladu často adaptuje ako funkčný 
invariant či duša diela, možno na pozadí vtelesnenej simulácie charakterizovať ako 
aspoň čiastočne opakovateľnú a predvídateľnú neurálnu aktivitu. V zhodnom 
zobrazení aktivity mozgu/ov sa manifestuje jednotný zážitok experienta/ov. Treba 
myslieť na to, že vždy, keď sa autori pokúšajú preniesť dušu diela, nevedomky sa 
pokúšajú o synchronizovanú neurálnu aktivitu medzi zážitkom z predlohy a adaptácie, 
ale nie každá synchronizácia experientov má takýto charakter327. Princíp hry je vyššie 
než princíp prekladu, preto je synchronizácia neurálnej aktivity, čiže aj potenciál pre 
systém PLAY so sociálnym rozmerom, možná aj pri synchronizovaní iných zážitkov. 
Revízia sexistického diela môže uprednostniť synchronizáciu so zážitkom z bežného 
života, ktorý sa stavia do kontrastu voči originálu. 

Pokiaľ je variabilita zážitku pôvodného diela väčšia vďaka jeho interpretačnej 
otvorenosti, v duchu diela je zachovanie tejto otvorenosti. Ak je zážitok z diela výrazne 
zaťažený napríklad odhalením tajomstva, opakovateľnosť zážitku býva limitovanejšia. 
Či je vtedy pre adaptačnú metaforu prekladu dôležitejší preklad deja alebo emócia 
prekvapenia, závisí od ambície tvorcov, ale model adaptácie ako hry naznačuje, 
že vernosť je vnímaným, ale nie primárnym cieľom adaptátora. Spike Jonze a Charlie 
Kaufman pri tvorbe už spomínaného filmu Adaptation preferujú inter-subjektovú 
koreláciu medzi emóciou skutočného zlodeja orchideí, publicistkou, scenáristom, 
režisérom, postavami aj divákom, ale v sujete filmu ponúknu aj prekvapivé uvoľnenie. 
Tematizujú variabilný pocit sklamania, no dramatizovaním deja zdôraznia aj iný 
zážitok než predloha. 

V rámci širšieho modelu adaptácie ako hry sa teda opäť zdôvodňuje požiadavka 
viacerých rôznych prístupov k adaptácii, ktoré v metafore hry samostatne unikajú 
z uzavretosti predchádzajúcich verzií a reprezentujú nový zážitok. Vo filme Adaptation 
sa spája zvedavosť, ale aj sklamanie a zmierenie s faktom, že život jedného človeka 
nemožno naplniť celistvým zážitkom ľudstva. Odkazuje aj na univerzálny charakter 

                                                 
326 Pozri podkapitolu 3.4. 
327 Pozri podkapitolu 6.6. 
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adaptácií, ktoré k naplneniu dospievajú ako systém. Jednotlivé zložky potom musia, 
podobne ako postavy tohto filmu, „trpieť“ neúplnosťou v zmysle Juulovho pocitu 
neadekvátnosti pri hraní hier328. 

Oproti prekladovým metaforám sa v revíziách redefinujú pravidlá hry na pozadí 
zážitkov, ktoré by sa už zažívať nemali, pretože sú intersubjektívne vyčerpané, resp. 
spoločensky prekonané. Nie je prekvapením, že v metafore adaptácie ako hry ide 
aj o potrebu opätovne nastoliť dobrovoľnosť a férovosť hry, pričom obe sú jej 
dôležitými aspektmi. V tomto smere naznačuje potenciál aj Hassonova metóda, ktorá 
môže slúžiť na meranie „systémových rozdielov toho, ako rôzne skupiny jedincov 
(definovaných vekom, rodom, sexuálnymi preferenciami, etnikom, kultúrnym pozadím 
a pod.) reagujú na ten istý film“ (2008, s. 20). 

Realisticky je aplikácia metód s použitím fMRI na výskum konkrétnych 
mediálnych produktov technicky, finančne aj personálne náročná329. V mediálnej praxi, 
a parciálne sa to ukazuje aj v adaptačných štúdiách (Cuelenaere, 2020, s. 219), 
sa naznačené výzvy zatiaľ niekedy riešia pomocou metódy ohniskových skupín (focus 
group), ktorá sa preberá ako štandardná metóda mediálneho výskumu330. 

Zistenia Uriho Hassona a jeho kolegov ponúkajú adaptačným štúdiám viacero 
impulzov. Leitchov genologický koncept adaptácií je vďaka meraniu odlišnej percepcie 
štýlovo diferencovaného audiovizuálneho záznamu už aj empiricky plauzibilný. 
Dokazuje sa výrazný rozdiel medzi variabilným vnímaním skutočného sveta 
a zreteľnou réžiou, pri ktorej sa neurálna aktivita divákov synchronizuje. Práve 
adaptácie, ktoré hravou formou metafikčne narúšajú vzťahy týchto dvoch zážitkov, 
budú preto žánrovú dominantu adaptácií napĺňať viditeľne aj v kognitívnovednom 
ohľade. 

6.3. Kognitívno-genologické univerzálie 
V tejto podkapitole nás bude zaujímať kognitívno-genologický vzťah medzi 

príbehom a emóciou, vďaka ktorému možno objasniť zlúčenia naratívnych 
aj nenaratívnych adaptácií. Aj na pozadí už predstavených procedurálnych scenárov 
zdieľame názor Marie-Laure Ryan331 o vždy prítomnom naratívnom potenciáli hry, 
ktorý má prinajmenšom protonaratívny charakter. 

                                                 
328 Pozri podkapitolu 3.3. 
329  Je pravda, že sú k dispozícii dostupnejšie, ale menej presné EEG riešenia. Na našom 
pracovisku, ktorého súčasťou je aj Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie FF 
UPJŠ v Košiciach, je k dispozícii EEG aparát, ktorý v súčasnosti pripravujeme aj na ďalší 
kognitívnovedný výskum adaptácií. Ako však uvádza Jana Kuzmíková (2011, s. 238), podobné 
úsilie si vyžaduje tímové laboratórne projekty. Skôr, než budeme môcť v nasledujúcich rokoch 
pristúpiť k systematickému výskumu tohto typu, potrebujeme naplniť fázu zásadnej 
metodologickej prípravy, ktorú má usmerniť aj práve predkladaná monografia. 
330 Podrobné uplatnenie metódy v kontexte mediálnych štúdií objasňujú v samostatnej kapitole 
metodologicky zameranej publikácie Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská (2010). 
331 Pozri podkapitolu 3.3. 
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Záujem adaptačných štúdií sa nelimituje iba na diela s evidentnou naratívnou 
štruktúrou, ale už prezentované neurocinematické fMRI výskumy 332  utvrdzujú 
intuitívne hypotézy o tom, že ak je v adaptáciách prítomná naratívna zložka, tak zlučuje 
ostatné senzomotorické vstupy. Kognitívne vedy dokazujú, že naše myslenie sa 
vo veľkej miere nevyhnutne realizuje v príbehoch (Turner, [1996] 1998). Ďalší 
spoločný priestor na integráciu ponúka základný emočný status, ktorý sa dá priradiť 
rôznorodým zážitkom. Emócie dokážu vytvoriť kontinuitu v adaptačnom procese 
aj medzi nenaratívnymi dielami, hoci aj tam je často prítomný aspoň protonaratívny 
potenciál. 

Individuálne aj kolektívne sa opakovane pokúšame vyhľadávať podobné naratívy. 
Neustále sa vraciame k emočným zážitkom, ktoré sú z kognitívneho hľadiska v mysli 
vždy latentne prítomné. Fascinácia nimi nás núti ich pravidelne prežívať, aktualizovať 
a rozširovať. Patrick Colm Hogan okrem toho, že zhŕňa isté univerzálne aspekty333 
literárnosti (2003b, s. 21), ktoré možno pripojiť aj k architextualite Gérarda Genetta 
([1982] 1997, s. 4)334, podrobne rozvíja genologickú sústavu univerzálnych naratívov 
na základe kognitívnej univerzálnosti emócií. 

 Hogan zdôrazňuje, že jeho členenie335 prototypových naratívnych žánrov (2003b, 
s. 232 – 233) na romantickú tragikomédiu, hrdinskú tragikomédiu, tragikomédiu obety 
a doplňujúcu (sub)kategóriu epilógu utrpenia nevyčerpáva emočne podmienené žánre 
(s. 183). Napriek tomu verí, že z pohľadu univerzálnosti a prototypovosti je jeho 
štruktúra uzavretá. Otvorenosti/uzavretosti Hoganovej kategorizácie sa ešte budeme 
podrobne venovať336, ale ak je priestor na nejakú revíziu prototypových žánrov, možno 
ju rozvíjať iba cez rozličné definovanie základných emócií, z ktorých sa jeho členenie 
odvodzuje. 

Hogan popisuje (2003b, s. 76) revíziu siedmich základných emócií definovaných 
Paulom Ekmanom (1973), v ktorej zo šťastia (happiness), smútku (sadness), strachu 
(fear), hnevu (anger), odporu (disgust), prekvapenia (surprise) a záujmu (intrest) 
odoberajú Keith Oatley a Phil Johnson-Laird (1987) posledné dve zložky337. V diskusii 

                                                 
332 Pozri podkapitolu 6.1. 
333 Symbolizmus, paralelizmus, predznamenávanie deja, štruktúrna asimilácia a pod. (Hogan, 
2003b, s. 21). 
334 Pozri podkapitolu 2.1. 
335 Alebo ich možno zhrnúť ako príbeh „romantický, hrdinský, transcendentálny príbeh a príbeh 
obetovania“ (Kuzmíková, 2021, s. 27). Hogan (2003a, s. 135) tri základné prototypy niekedy 
odvodzuje aj od troch typov dosahovania šťastia. V personálnom kontexte je to šťastie cez 
romantický vzťah (romantický príbeh), v spoločenskom kontexte šťastie cez dominanciu 
v skupine (hrdinský príbeh) a vo fyzickom kontexte je to šťastie cez dostatok jedla (príbeh 
obetovania). Keďže prenasledovanie šťastia je univerzálna motivácia, tri základné prototypy 
triedia prekážky a k nim prislúchajúce emócie. Pozri aj ppč. 477. 
336 Pozri podkapitolu 8. 
337  Treba uviesť, že napriek Hoganovmu vplyvu na kognitívnovednú filmovú teóriu revízia 
základných Ekmanových emócií sa v tomto priestore nereflektuje u všetkých autorít tohto 
výskumu. Murray Smith (2008, s. 64 – 65) priamo preberá Ekmanovo členenie aj s prekvapením 
a záujmom. Zdá sa, že by bolo možné nadviazať na Smithove práce a ďalej sa terminologickým 
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o základných emóciách teraz nebudeme uvádzať rozsiahlejšie paralely 
s Pankseppovým výskumom afektov, ale prinajmenšom to, čo sa tu nazýva šťastím, 
záujmom a prekvapením, sa výrazne formuje dopamínom poháňanými systémami 
SEEKING a PLAY. Z tohto dôvodu odobranie prekvapenia a záujmu z priestoru 
základných emócií už podľa nás nemá oporu v najnovších neurovedeckých výskumoch 
a argumenty o ich relevantnosti možno rozvinúť aj zo samotného Hoganovho výkladu. 

Hogan korektne uvádza (2003b, s. 76), že Oatley a Johnson-Laird majú výhrady 
voči emócii prekvapenia a záujmu. Prekáža im, že sa miešajú s inými emóciami. Ako 
to vysvetľuje Panksepp (2012), kooperácia základných obvodov sa na vyšších 
úrovniach predpokladá a SEEKING je práve takým systémom, pre ktorý je 
uvedená vlastnosť žiaduca. Hogan preto možno až príliš stručne zhrnul Oatleyho 
a Johnson-Lairdovo vysvetlenie do jednoduchého motívu, v ktorom záujem 
a prekvapenie „nie sú pravými emóciami“ (Hogan, 2003b, s. 76). 

Oatley a Johnson-Laird takúto jednoznačnosť nevykazujú, dokonca tvrdia, 
že „prekvapenie/záujem môžu byť základnými emóciami, v zmysle [ich] diskusie, 
ale s vlastnosťami, ktoré im umožňujú kombinovať sa s inými emóciami“ (1987, s. 33). 
Ako vzápätí uvádzajú, radšej sa koncentrujú na prvých päť emócií, pre ktoré sú podľa 
nich dôkazy o univerzálnosti najsilnejšie. Ekman svoje členenie odvodzuje empiricky 
naprieč rôznymi kultúrami. V darwinovskej tradícii vychádza z rozpoznateľnosti 
výrazu tváre, teda vlastnosti tela (1973). Oatleyho a Johnson-Lairdov argument sa preto 
žiada prehodnotiť. 

Napriek opatrnosti, v ktorej Oatley a Johnson-Laird pri triedení primárnych 
emócií radšej udržiavajú ich samostatné fungovanie, korektne dopĺňajú aj tvrdé 
empirické dôkazy v prospech akceptácie prekvapenia a záujmu. Najsilnejší je aj podľa 
nich fakt, že Panksepp (1982) objavuje spomínaný špeciálny neurálny obvod 
SEEKING338 pre očakávanie, resp. hľadanie (staršie aj seeking-expectancy), pričom sa 
v súvislosti s ním niekedy (aj u Oatleyho a Johnson-Lairda) hovorí tiež o zvedavosti. 
V neurocinematike sa reflektuje ako „biologické nutkanie vyhľadávať v prostredí 
informácie“ (Badt, 2015, s. 67 – 68). Môžeme ho porovnať s už spomínanou kategóriou 
hry peripatos, ktorá sa prejavuje exploratívnym spávaním. Zisk najrelevantnejších 
informácií reprezentuje emócia prekvapenia, čo v teórii hry súvisí s kategóriou 
repens339. 

Zopakujeme, že samostatné obvody pre sociálne potešenie/túžbu v podobe PLAY 
a vyhľadávanie SEEKING, ktoré Panksepp rozlišuje, nestotožňujeme (aj keď spolu 
súvisia), pretože napríklad možno hľadať potravu s hravosťou aj bez nej. Skutočnosť, 
že sa tieto obvody dajú neurálne samostatne stimulovať, však neznamená, že sa 

                                                 
sporom nezapodievať. Výskum adaptácií je však výrazne ovplyvnený aj literárnou teóriou, 
kde tiež badať výrazný vplyv Hoganových protožánrov, preto naznačený terminologický 
problém nemôžeme ignorovať. Navyše v poslednej kapitole 8 chceme rozvinúť naratívne 
a emočné prepojenie Hoganovej typológie, ktorá nereflektuje kategóriu hry. Bez jej revízie by 
bolo naznačené úsilie zbytočné. 
338 Pozri podkapitolu 3.5. 
339 Pozri podkapitolu 5. 
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vzájomne neovplyvňujú a nespúšťajú. Panksepp o tzv. veľkej sedmičke340 hovorí ako 
o relatívne dištinktívnych obvodoch, keďže obsahujú aj prienikové mechanizmy 
(Panksepp & Biven, 2012, s. 19). Napríklad stratené dieťa po aktivácii obvodu 
PANIC/GRIEF spúšťa aj obvod hľadania SEEKING (napr. matky). 

Predpokladá sa, že komplexnejšie emócie spúšťajú naraz niekoľko obvodov, 
napríklad žiarlivosť (s. 19) pravdepodobne vzniká aktiváciou hľadania, sexuálnej 
túžby, strachu a žiaľu, a zároveň sa formujú aj na terciárnej úrovni vedomia. 
Premýšľanie o emóciách cez neurálne obvody je zmysluplné aj preto, že niektoré názvy 
emócií, ktoré jazyk ponúka, nemusia vždy odrážať tú istú emóciu dvoch ľudí. Napríklad 
je zaujímavé, že mužská žiarlivosť sa prejavuje v nižších častiach mozgu a ženská 
vo vyšších. Podľa neurovedcov (s. 19) to môže naznačovať, že mužská žiarlivosť je 
viac determinovaná sexuálnymi pohnútkami a ženská je viac kognitívne reflexívna. 

Absolútne zásadný vzťah medzi obvodom SEEKING a obvodom PLAY sa stal 
predmetom Pankseppovej prednášky s názvom Affective Continuity? From SEEKING 
to PLAY – Science, Therapeutics and Beyond (2012). Panksepp v nej objasňuje, že hra 
vo veľkej miere buduje svoju štruktúru na procesoch v exploratívnom obvode, ktoré 
môžu fungovať aj nezávisle od hry. Pri základných kognitívnych vlastnostiach 
vtelesnenej mysle sme popisovali výskum na opiciach341, v ktorom sa dokazuje zapo-
jenie systému SEEKING aj pri náhodných odmenách aj postupné presúvanie 
vylučovania dopamínu ešte pred samotnou odmenou. Tým sa odmena a pocit 
uspokojenia kognitívne separujú. Na základe predchádzajúcej skúsenosti sa 
„vyhľadáva“ v anticipačnej krivke „neprítomné“ a v čase vzdialené potenciálne 
uspokojenie, ktoré je preto cez samotný proces paradoxne okamžite prístupné 
v konkrétnej činnosti. 

V kognitívnej mediálnej teórii sa pri genologickom výskume k emóciám 
spojeným s hľadaním pripisujú najmä detektívne žánre (Grodal, 2010, s. 64), ale ani 
hravá variácia v adaptácii (či už detektívnej alebo nedetektívnej) sa tým nevylučuje. 
Karin Luisa Badt (2015, s. 72) abstrahuje Pankseppov výskum a naznačuje motiváciu 
toho, čo Umberto Eco ([1962] 1997) nazýva otvoreným dielom práve v obvode 
SEEKING. Túto funkciu tak ukladá do roviny, ktorá je nadradená naratívnemu pátraniu 
v detektívnom žánri. 

Porovnať môžeme aj už spomínané342 ludické filmy (Heidbrink, 2014), ku ktorým 
sa radia filmy s opakujúcimi sa naratívnymi zložkami (ako v adaptácii). Patria sem 
aj tzv. puzzle filmy (Buckland, 2009), čiže filmy-hádanky s výrazným motívom 
záhady. Aby sa záhada prejavila významovo čo najvýraznejšie, spája sa často 
aj s prekvapujúcou formálnou štruktúrou naratívu, čo má následne metatextuálne 
aj metafikčné efekty. Zvykne v nich figurovať nespoľahlivý rozprávač a prítomné sú 
prvky disnarácie (hlavne alternarácie). Podobná logika sa uplatňuje v našom chápaní 

                                                 
340  Nejedná sa o finálne štádium výskumu a vedci pripúšťajú existenciu ďalších základných 
obvodov (Panksepp & Biven, 2012, s. 2) 
341 Pozri podkapitolu 4.1. 
342 Pozri podkapitolu 1.3. 
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adaptácie, v ktorom sa otvorenosť a hľadanie v spolupráci s hrou manifestuje priamo 
realizáciou alternatívnych verzií umeleckého zážitku. 

Popri tom, že adaptácie automaticky povzbudzujú systém SEEKING tak, 
že chtiac-nechtiac nútia percipienta hľadať (okamžite alebo spätne) v adaptácii prvky 
originálu, umožňujú plnohodnotnú realizáciu všetkých dostupných emócií, ktoré 
možno zažívať aj pri neadaptovaných dielach. Emocionálna integrácia či blending 
emócií (Smith M., 2008, s. 65) je nielen samozrejmým, ale v percepcii umeleckého 
diela vítaným javom. To dokazuje aj empirický výskum prežívania filmu (Oliver & 
Hartmann, 2010), v ktorom diváci vnímali ako najzmysluplnejšie práve tie diela, ktoré 
mali schopnosť vyvolať zmiešané afektívne odpovede. Pestrosť „horkosladkého“ 
emočného zážitku z takéhoto diela odráža pestrosť emócií v reálnom živote. 

Grodal (2010, s. 70) hovorí o rôznorodých pomeroch trojice záujem – zvedavosť 
– hľadanie, ktorá sa napriek odlišnosti jednotlivých prvkov zvykne prejavovať naraz. 
Spoločný výskyt javov podľa nás neznamená, že ich možno vzájomne redukovať. 
To, že sa napríklad prekvapenie môže spájať so strachom, nerozkladá prekvapenie na 
formu strachu a naopak. Svedčí o tom samostatnosť systémov FEAR a SEEKING. 
Práve vďaka existujúcemu neurálnemu obvodu pre zvedavosť (SEEKING) je možné, 
aby sa prekvapenie a záujem objavovali nie iba ako primárna emócia, ale aj ako základ 
pre emočné metaštruktúry – podobne ako hra – v súvislosti s inými emóciami. Priame 
napojenie hľadania a hry objasňuje Grodal (2010, s. 75) cez scenáre 343  súvisiace 
s napodobňovaním tejto činnosti. Napríklad prekvapenie je špecifická štruktúra, ktorá 
plní bazálnu funkciu porovnávania dvoch stavov organizmu. Všíma si nečakané 
narušenie kognitívne očakávanej kontinuity nasledujúcich stavov. 

Povedať, že si pozornejšie všimneme a zapamätáme to, čo nás prekvapí, samo 
osebe nie je prekvapujúce, a ak má napríklad prekvapenie aj na vyšších úrovniach 
vedomia povahu sprievodnej ale nie úplne redukovateľnej emócie, potom by sa 
malo takto prejavovať aj v aktivite mozgu. Prekvapenie by malo prepájať vzostupné 
(bottom-up) a zostupné (top-down) procesy, čím by sa vyčlenilo do akejsi protofunkcie 
voči iným emóciám. Presne k týmto záverom smerujú aj výsledky neurovedeckých 
experimentov (Strange a iní, 2005) zobrazujúcich aktivitu hipokampu pomocou 
fMRI344. Ukazuje sa, že táto oblasť mozgu, ktorá je tiež súčasťou limbického sys-
tému345, a okrem iného usporadúva informácie medzi krátkodobou a dlhodobou pamä-
ťou, výrazne reaguje (s. 225) na entropické vizuálne stimuly. 

Hipokampus je zároveň špecifické centrum mozgu s výraznou úlohou v procese 
učenia (Lazarov & Hollands, 2016), v ktorom sa aj u dospelých jedincov tvoria nové 
neuróny. To bolo v neurovede revolučné zistenie, keďže sa ešte pre niekoľkými 
dekádami neurogenéza u dospelých ľudí nepredpokladala. Ak nás nič neprekvapuje 

                                                 
343 Pozri ppč 427. 
344  Tento výskum prebiehal na základnej percepčnej úrovni pri zobrazovaní jednoduchých 
geometrických obrazcov. 
345 Pozri podkapitolu 3.4. 
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vo vonkajšom prostredí, nechať sa prekvapiť, obzvlášť vlastnou hrou, je potom 
výborná stratégia rastu nových kognitívnych štruktúr v procese neurogenézy346. 

Emócia prekvapenia sa aj pod váhou súčasných neurovedeckých experimentov 
nezdá byť redukovateľná na iné emócie, aj keď ju sprevádzajú. Dôležitou funkciou 
adaptácií nie je iba vyvolávať pocit podobnosti, ale často pocit prekvapenia (aj v zmysle 
formalistického ozvláštnenia), ku ktorému podobnosť patrí ako podklad 
na posudzovanie (ne)pravdepodobnosti javov. Prekvapení, pravdaže, môžeme byť 
nezávisle od nášho úsilia, no keďže tvorbe a percepcii adaptácií v mediálnom prostredí 
predchádza zámerná kognitívna činnosť, nemôžeme adaptáciu obmedziť iba na jej 
náhodnú percepciu. Musí sa vnímať aj proces jej tvorby a vyhľadávania, preto je 
zmysluplné hovoriť o zvedavosti na pozadí systému SEEKING. Keďže tento systém sa 
výraznejšie aktivuje aj náhodnou stimuláciou347, nie je dôvod, prečo by v ňom nemohlo 
fungovať úplne nečakané prekvapenie, ale aj prekvapenie z objavenia toho, čo sa už 
hľadá. 

Pripomíname, že aj keď pre adaptáciu používame v celej monografii metaforu 
hry, adaptácia nie je hra sama osebe napriek tomu, že ako pravdepodobne mnoho 
ďalších kategórií v umení s hrou evolučne úzko súvisí. Keďže existujú kooperujúce, 
ale separátne obvody SEEKING a PLAY, rovnako sa nedá ani hra redukovať 
na zvedavosť, hoci práve túto emóciu považujeme v hre aj adaptácii spolu 
so sociálnym potešením za východiskovú. Zvedavosť je podstatnejšia než strach, hnev, 
smútok, odpor, ba dokonca šťastie. Šťastie je síce cieľom hry (ako je to v širšom zmysle 
pri každej činnosti348), ale hra samotná je procesuálne zvedavá otázka, či nás k šťastiu 
môže doviesť zatiaľ nepoznaná cesta, ktorú si sami vytvoríme. 

Naše modelovanie adaptácie hrou, pri ktorom dávame do popredia emócie 
prekvapenia, údivu, zvedavosti, má isté paralely vo východnej kultúre (ako veľká časť 
percepčne zameraných prístupov), čo možno podľa Hogana pozorovať 
aj v staroindickej 349  teórii drámy. „Každý, kto pristúpi k Ekmanovi, Oatleymu 
a Johnson-Lairdovi s poznaním klasickej sanskritskej dramatickej teórie, bude 
pravdepodobne ohromený obdivuhodnou podobnosťou medzi týmto moderným 
vývojom biologických a kognitívnych vied na jednej strane, a staroindickými ideami 
o naratíve a emóciách prezentovaných v Natya Shastra [Nāṭyaśāstra] a inde pred vyše 
dvetisíc rokmi“ (Hogan, 2003b, s. 76). V Natya Shastra sa podľa Hogana (s. 77) tiež 
okrem piatich emócií utvrdených Oatleym a Johnson-Lairdom vyskytuje aj údiv 
(wonder) a úžas (astonishment). 

                                                 
346 Pozri podkapitolu 5.1. 
347 Pozri podkapitolu 5.2. 
348 Pozri aj ppč. 335. 
349  Fundovaný výklad vzťahu staroindických textov a kognitívnovedného výskumu umenia 
a emócií nachádzame v komparatisticko-kognitívnej monografii Róberta Gáfrika (2012). Autor 
v nej ukladá aj Hoganovu perspektívu do širšieho kognitívnovedného kontextu, v ktorom sa 
ku konceptu základných emócií pristupuje s rôznym stupňom významnosti (2012, s. 90 – 99). 
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Hoganovu perspektívu čiastočne prenáša/usmerňuje v kognitívnom filmovom 
priestore aj Lalita Pandit350 v štúdii From Despair to Wonder: Scenes of Transcendence 
in Indian Cinema (2008). Vo svojom príspevku zdôrazňuje (s. 80) pozíciu emócie údivu 
(āścarya). Robí tak najmä (s. 81) pri hre (aj dramatickej) a čítaní, ktoré majú aspekty 
rituálnosti pri premene aj negatívnych emócií na údiv. Julian Hanich (2021, s. 92) 
vo fenomenologickej filmovej perspektíve upozorňuje na výskumné zanedbávanie 
emócií, ktoré nie sú primárne zamerané na naratív (wonder, awe, rasa), ale sú 
všeobecnejšie a súvisia skôr s filmom ako artefaktom. 

Zdá sa, že údiv, prekvapenie, zvedavosť či kategória hry peripatos, jednoducho 
aspekty systému SEEKING a následne PLAY aj s jeho sociálnym potešením, 
sú v metodologickom zmysle ideálne pre prepájanie diskusie o naratívnych 
a nenaratívnych adaptáciách. Hanich tvrdí (s. 92 – 93), že filmová veda by mala rozšíriť 
rozsah skúmaných emócií. K jeho výzve sa pripájame aj v programe adaptačných 
štúdií. Emócie, cez ktoré vieme vnímať film ako artefakt, môžeme použiť aj na prienik 
s adaptáciami v podobe obrazov, šperkov, módnych kolekcií a pod. Emóciami 
osobitého typu možno prepájať aj adaptácie a metafikčné diela, ktoré fungujú paralelne 
a v istom zmysle mimo iných žánrov. 

Nie je prekvapujúce, že genologické aspekty adaptácie ako žánru majú v zmysle 
vytvárania a porovnávania fikčných svetov v tomto smere blízko k špekulatívnej fikcii. 
V nej sa sense of wonder, čiže pocit údivu a niekedy až úžasu (Malíček, 2018, s. 110), 
stáva kognitívne primárnou emóciou. Špekulatívna fikcia, pod ktorou sa popri 
špecifikách hororu351 najčastejšie rozumejú aj prieniky žánrov sci-fi, fantasy alebo 
alternatívnej histórie (Getlík, 2021, s. 74 – 75), buduje svoju poetiku práve 
na zvedavosti a následnom údive, porovnávaní možných minulých (alternatívna 
história) a budúcich (sci-fi) naratívov. Porovnávajú sa aj paralelné príbehy súčasnosti, 
resp. aj nezávisle od nášho času sa preverujú skutočné a neskutočné svety, ich potenciál 
aj hrozby (fantasy alebo horor). 

Fanúšikovská základňa v blízkosti špekulatívnej fikcie je možno najhrozivejším 
kritikom, najväčším konzumentom, a ako sme už popísali, aj najvýraznejším 
spolutvorcom adaptácií v rámci tzv. fanúšikovskej fikcie. Medzi kategóriou adaptácie 

                                                 
350 Neskôr Lalita Pandit Hogan. 
351 Najpríznakovejšia v kategórii špekulatívnej fikcie sa na prvý pohľad javí parciálna prítomnosť 
hororu. Netriviálne prepojenie medzi strachom, údivom, vzrušením a nabudením zachytáva 
Lakoff už v titule svojej známej knihy ([1987] 1990). Tá nesie názov po gramatickej kategórii 
balan, ktorá v jazyku austrálskych aborigénov z kmeňa Dyirbal zahŕňa spoločne pojmy pre ženy, 
oheň a nebezpečné veci (s. 92 – 93). Zaujímavá je v kategórii balan aj prítomnosť výrazov 
súvisiacich so súbojom. Na rozdiel od samostatného hororového žánru sa v špekulatívnej fikcii 
využívajú hororové prvky v područí požiadavky vyvolať primárne údiv a nie strach, hoci obe 
tieto emócie výrazne spolupracujú. Kognitívnu príbuznosť medzi hororom a fantasy objavuje 
aj Torben Grodal (2012), ktorý identifikuje strach ako hlavnú emóciu, ktorá kontroluje stále 
najpopulárnejšie dielo fantasy žánru, ságu Pán prsteňov (Tolkien, [1954, 1955, 1966] 2016) 
v jeho filmovej podobe (Jackson, 2001, 2002, 2003). V hravom peripatos sa tu neprejavuje len 
funkcia hľadania potešenia, ale aj unikania pred bolesťou, čiže hľadania bezpečia. 
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a špekulatívnej fikcie je, pravdaže, množstvo nezlučiteľných zložiek, ale podobne ako 
je to v adaptáciách, aj v okolí špekulatívnej fikcie sa fikčné svety (obzvlášť vo fantasy) 
odmietajú trvalo uzavrieť. Veľkou súčasťou týchto foriem je totiž naratívne 
„špekulovať“, čo keby, čo predtým, čo potom a v adaptáciách aj formálne čo inde a inak 
(vo vzťahu k materiálu) v zmysle hravého peripatos352. 

Rôznorodé kognitívnovedné pohľady (Grodala, Hogana, Plantinga, 
Ramachandrana, Taberhama atď.) na údiv zhŕňa Bartosz Stopel (2021), z ktorých 
syntetizuje, že emóciu údivu stimuluje „vzdialenie sa bežnej percepcii a bariéra353 
pre vtelesnenú simuláciu“ (s. 14). Tieto javy sú podľa neho sprevádzané 
zviditeľňovaním kategorických vzorcov. Rekonceptualizujú bežné vnímanie reality 
a vzniká tak pocit tajomstva, veľkosti a povznesenia. 

Údiv 354  ako výrazná emócia, ktorá pramení zo záujmu a prekvapenia, nie je 
pre adaptácie podstatnejšia ako pre špekulatívnu fikciu. Adaptácia je v tomto 
kognitívnom emočnom hravom základe na rovnakej škále, ale skôr v akejsi 
základnejšej podobe. Pojem zvedavosť či záujem355 je tu žánrovo bazálny a jeho súvis 
s učením je nesmierne dôležitý v hre aj v zažívaní umeleckého diela. Je cieľom každého 
pedagóga356, ktorý nechce iba naučiť fakty, ale dosiahnuť, že sa študent bude ďalej 
vzdelávať aj za hranicou požadovaných štandardov. Hra je skvelý spôsob, ako túto 
zvedavosť vyvolať. 

Predpoklad pre plné prežívanie adaptácie je, že nie iba vzbudí náš záujem 
v konkrétnom zážitku, ale že vytvorí na základe gestalt princípov (funkcie, jednoty 
a pod.) dojem akejsi nenaplnenej symetrie adaptácie, ktorú sa popri hľadaní prvkov 
originálu žiada ďalej konštruovať. Neurovedecké štúdie predstavené v tejto monografii 
to dokladajú čoraz väčšou synchronizáciou myslí vo väčších významových 
jednotkách357. Význam adaptácie pritom určite presahuje konkrétny naratív. 

Experient, u ktorého prebieha pri prežívaní adaptovaného diela neurálny 
entrainment aj v univerzálnejších emočných oblastiach, sa napojí na jednotný zážitok 
tvorcov a iných experientov. To, čo v ňom však rezonuje, nie je text, ale kognitívne 
procesy iných ľudí. Ak je text viacznačný, pocit rezonancie môžu mať jednotlivci 
s rôznymi verziami výkladu, teda s ľuďmi, ktorí si dielo vykladajú podobne. Platí to aj 
v prípade, ak v nich rezonuje práve aspekt viacznačnosti, čím sa z kognitívneho 
hľadiska tiež výrazne redukuje problém (ne)zámernosti autorského úsilia. Tradičná 
metafora rezonancie je aj z pohľadu neurovedy skutočne na mieste, keďže sa doslova 

                                                 
352 Pozri kapitolu 5. 
353 Všimnime si, že kognitívna motivácia pre hru a prekonávanie filtrov/bariér v zmysle možnosti 
pohybu sa prirodzene prejavuje aj v diskusii o údive. 
354 „Údiv jednoducho nie je iba to, čo niekto cíti, keď sa stane čosi nečakané – napríklad niečo 
desivé. Je to skôr to, čo ktosi cíti, keď sa stane niečo takmer nepredstaviteľne veľké“ (Hogan, 
2003b, s. 77). 
355  Podrobnejšiu konceptualizáciu záujmu ako emócie pri výskume filmu v modelovaní 
stimulátorov učenia ponúka Wijnker a kol. (2021). 
356 Pozri aj podkapitolu 6.2. 
357 Pozri podkapitolu 6.1. 
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párujú mozgové vlny percipientov. Ostáva otázka umiestnenia tohto kognitívneho 
procesu v adaptáciách popri iných žánroch, ktoré či už Hogan, Grodal, alebo iní autori 
tiež využívajú pre pochopenie umeleckých a mediálnych foriem. 

6.4. Adaptácia s protoemočným základom 
Či je prekvapenie (a nadväzne aj záujem, zvedavosť a údiv) prejavom 

základnej/ých emócie/í, nie je výzva, ktorú v predkladanej monografii musíme 
nevyhnutne vyriešiť, hoci empirické dôkazy tomu podľa nás neprotirečia, práve 
naopak. Hogan zhŕňa, že napriek inšpiratívnosti, „idea základných emócií ostáva 
problematická“ (2003b, s. 79). Platí to obzvlášť, ak Hogan vníma akúsi 
redukovateľnosť záujmu a prekvapenia, no sám prirodzene odvodzuje aj ďalšie 
z piatich „základných“ emócií od šťastia358 a smútku. Umožňuje mu to pridať ako 
protožánrový motivant napríklad aj hlad359, ktorý tiež nie je súčasťou Ekmanovho 
zoznamu. 

Šťastie a smútok spája Hogan klasicky s potešením a bolesťou, ktoré, ako sme už 
objasňovali360, môžu byť súčasťou jednej umelej sémantickej škály, ale organicky 
v tele existujú ako separátne mechanizmy. Hogan ich považuje za akési emócie výstupu 
(2003b, s. 91), ktoré sa nachádzajú na konci procesov ako stavy. Sú podľa neho 
v kontraste k emóciám, ktoré nás motivujú a ktoré nazýva (s. 93) udržiavajúcimi 
či podpornými (sustaining) emóciami. Práve z týchto motivačných emócií podľa 
Hogana vyplývajú prototypové žánre. 

Veríme, že adaptácia ako hra, ktorá má žánrovú charakteristiku vyplývajúcu 
zo základných emócií, má svoje opodstatnenie, ako je to aj s inými žánrami v programe 
Grodala či Hogana. Hogan (2003b, s. 260) jasne redukuje emócie na dve základné 
protoemócie, a to protoemóciu prehnanej stimulácie a protoemóciu prenasledovania 
stimulu. Následne si všíma isté hrubé paralely medzi protoemóciou prenasledovania 
stimulu a Pankseppovým obvodom SEEKING, ale vyhýba sa ich stotožneniu. 
Pankseppov pojem považuje za zavádzajúci, keďže „sa nehľadá žiaden konkrétny 
objekt“ (2003b, s. 261 – 262), čo z nášho pohľadu nie je neprekonateľný problém, 
keďže neuroveda dokazuje, ako sa pôvodná odmena (konkrétny objekt) vďaka 
dopamínu korelačne presúva aj na súvisiacu činnosť. Zároveň hraničný prechod 
k procesom, a teda k paratelickosti, reprezentuje až obvod PLAY. To, čo si všíma 
Panksepp, sa Hogan pokúša parciálne odčleniť od protoemócie prenasledovania 
stimulu v rámci samostatnej protoemócie nuda/zvedavosť (s. 261), s ktorou sa podľa 
neho spája pocit údivu (s. 262). 

Špecifická protoemócia nuda/zvedavosť u Hogana nie je redukovateľná. Hogan 
tak podľa nás v podstate spĺňa aj Oatleyho a Johnson-Lairdovo kritérium, keďže autori 
zlúčili možný spoluvýskyt a redukovateľnosť emócie. Nuda/zvedavosť má ako 

                                                 
358 Strach napríklad vysvetľuje (Hogan, 2003b, s. 90) ako obavu z naplnenia smútku a blokovania 
šťastia. 
359 Pozri ppč. 335. 
360 Pozri podkapitolu 4.5. 
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základný mechanizmus porovnávania stavov organizmu vo vzťahu k okoliu akúsi 
metafunkciu podobne ako hra, ktorá sa vrství na ostatné kognitívne procesy a zároveň 
ich formuje s veľkým vplyvom na učenie a rast. 

Metafunkčnosť protoemócie nuda/zvedavosť sa viaže na všetky ostatné emócie 
(ako je to typické pre systém SEEKING), preskúmava ich, akoby napriek svojej 
internosti boli – a ony skutočne sú – súčasťou prostredia, pretože telo je aj súčasťou 
prostredia, aj sa z neho vyčleňuje. Nuda/zvedavosť je emócia najsebareflexívnejšieho 
charakteru. Všíma si spolu s prekvapením nie iba takmer statický stav v „som 
potešený“, ale dynamicky „získal som viac, než som očakával“ alebo v sklamaní 
„nie som potešený a nečakal som to“. Na základe týchto prekvapení sa potom systém 
SEEKING „automaticky tvaruje do anticipačnej krivky, aj keď sa explicitne nič 
‚neposilňuje‘“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 138)361. Samostatná schopnosť systému 
SEEKING vytvárať ďalšie očakávanie odmeny je báza aj pre zvedavosť. 

„Anticipácia je obzvlášť kľúčová pre jeden dôležitý parameter emočnej intenzity 
– gradient zmeny jednej emócie na inú. Čím ostrejší je tento gradient, tým silnejšia je 
výsledná emócia“ (Hogan, 2007, s. 43). Emócia šťastia nie je rovnaká, ak potešenie 
kontinuitne stúpa (napr. teším sa, že neohlásene navštívim starých rodičov) a ak sa 
potešenie objaví nečakane (starí rodičia ma zrazu uvidia vo dverách). Nereflektuje iba 
súčasný stav, ale aj proces, ktorý k nemu smeroval. To napokon odráža aj výskum 
funkcie hipokampu, spomínaný v predchádzajúcej kapitole. Sebareflexia sa 
najaktívnejšie upína k náhodnej zmene stavu organizmu (vo vzťahu k okoliu), pretože 
práve tu je koncept kontinuity vlastného JA najotrasenejší. 

Je prirodzene prekvapujúce, ak sa v jednom momente cítime hrozne a v druhom 
nás naplní šťastie alebo naopak. Gestalt vlastnej identity „sa zachveje“ prinajmenšom 
v princípe kontinuity, ale často aj v koncepte objekt – plocha, kde sa nečakane zmení 
okolie. Na druhej strane, nuda neinformuje len o stave, teda o aktuálnych stimuloch, 
ale aj o procese cez absenciu zmeny stimulov. Ak je sebareflexívna protoemócia 
nuda/zvedavosť v inej dimenzii362 voči potešeniu alebo bolesti, potom aj žánre, ktoré 
motivuje, by mali mať osobitý charakter oproti štandardným žánrom, čo adaptácie 
napĺňajú exemplárnym spôsobom. Neurocinematický výskum takýmto tézam 

                                                 
361 Pozri podkapitolu 4.1. 
362 Existuje aj koncept metaemócií Mary Beth Oliver (1993), ktorý popisuje emócie pracujúce 
s inými emóciami. Vysvetľujú napríklad potešenie z toho, že plačeme nad niečím dlho 
potlačovaným, alebo hnev za vlastný strach, ktorý považujeme za slabosť. Keďže 
nuda/zvedavosť súvisí aj s prekvapením, môže sa v nej rozvíjať „meta“ charakter, ale zároveň 
môže fungovať aj na samostatnej „proto“ úrovni pri spracovaní senzomotorického zážitku. Tento 
rozmer sa teoreticky pripúšťa v práci Anne Bartsch (2008, s. 49), keď autorka popisuje 
metaemócie na troch úrovniach, v ktorých prvá sa odvíja od základných stimulov. Aj keď 
namiesto aspektu „meta“ budeme používať Hoganovo zaradenie k protoemóciám, tiež 
zdôrazňujeme špeciálny charakter tohto zážitku, ktorý reflektuje iné zážitky. Dopĺňame, 
že Bartsch (s. 45) objasňuje analogickú motiváciu pre metaemócie na pozadí termínu 
metakognícia – pozri aj ppč. 368, ale tá je skôr na úrovni terciárnych než primárnych procesov. 
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neodporuje, keďže niektoré zážitky sú jednotné len pri vstupoch a iné sa synchronizujú 
už aj v oblastiach, ktoré spracúvajú komplexnejšie významy. 

Najväčším prekvapením je pochopenie najvzdialenejších stavov, resp. zážitkov 
organizmu. Najvzdialenejšie stavy organizmu sú jeho existencia a neexistencia. 
Skúsenosť s vlastnou neexistenciou nie je možná, preto sa kognitívne modeluje. 
Najbližšie, čo má v tejto súvislosti telo k dispozícii, je schéma uzavretosti/otvorenosti, 
ktorá sa metaforicky chápe aj ako nádoba. Táto metaforickosť však na úrovni 
základných biologických procesov ešte nie je relevantná, hoci neskôr je skutočne 
primárnou predstavou uzavretého tela, ktoré niečo obýva (zväčša je základom 
predstava duše363). 

Uzavretosť je tu kognitívne východisková, keďže ako je to jasné v kontexte 
neurovedy (Damasio, 1999, s. 78)364, spája sa s bolesťou, zatiaľ čo otvorenosť je spoje-
ná s potešením. Z tohto hľadiska sa zdá evidentné, že bolesť je kognitívne primárny 
zážitok – porovnateľne v spirituálnej 365  rovine –, ktorý udržiava a ukotvuje pocit 
existencie cez ohraničenosť voči svetu (ktorý aj ubližuje). Absolútne potešenie, teda 
úplná otvorenosť všetkému, čo môže prísť, je naopak splynutie so svetom. To je dôvod, 
prečo sú predstavy posmrtného raja plného potešenia konceptuálne prijateľné. 

Adaptácia, ktorá môže najskôr využívať protoemóciu nuda/zvedavosť, pracuje 
s príbehmi aj celými žánrami postavenými na iných emóciách. Základný úkon, ktorý 
vo svojej podstate vykonáva, je zameranie sa nie iba na stavy, ale aj na procesy, ich 
porovnávanie a hodnotenie. Vyhodnotenie základných gestaltov, čiže okolia 
a vlastného JA, sa síce najlepšie identifikuje cez bolesť, lebo na rozdiel od iných 
konceptov ju len ťažko možno poprieť, ale ak táto dištinkcia nie je z nejakého dôvodu 
telu evidentná, vykonáva sa overenie v rámci protoemócie nuda/zvedavosť. 

Prečo je bolesť jedným z prvých signálov existencie vedomia, už naznačil Rupert 
Glasgow366, ktorý správne identifikuje, že vedomie sa stimuluje pohybom v prostredí 
a nie je dôvod na vedomé cítenie bolesti, ak pred ňou nemožno uniknúť či sa jej brániť. 
Paradoxné prepojenie konceptu bolesti s túžbou po živote (cez určovanie hranice tela) 
sa ukazuje aj vo výskume nesamovražedného úmyselného sebapoškodzovania (Glenn 
& Klonsky, 2011). Štatisticky významné sú korelácie aj pri funkciách (s. 377) ako 
interpersonálne hranice či anti-disociácia. Bolesťou sa tak pri sebapoškodzovaní 
zabraňuje prerušovaniu kontinuity myšlienok, spomienok, akcie a vôbec identity 
v disociatívnych poruchách. 

Základným kognitívnym mechanizmom v adaptácii, ktorý predchádza 
vyhodnocovaniu fikčných svetov, je vyhodnocovanie skutočnosti a fikcie. Každý ďalší 
fikčný svet, ktorý sa alúziami vyvoláva, sa totiž v adaptácii porovnáva tiež s príznakom 

                                                 
363 Možno porovnať aj s konceptom core-SELF, ktorý „ovláda“ naše správanie, ale nemáme ho 
pod vedomou kontrolou. Niektorí neurovedci core-SELF chápu ako najbližší možný fyzicky 
skúmateľný fenomén k zaužívanému metafyzickému pojmu duša (Panksepp & Biven, 2012, 
s. 389 – 423). 
364 Pozri aj podkapitolu 4.3 a podkapitolu 4.5 (obzvlášť s. 94). 
365 Pozri ppč. 232. 
366 Pozri 4.3 (najmä s. 87). 
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miery (ne)reálnosti, ktorú mu vzhľadom na zážitok z aktuálneho diela prisudzujeme. 
Najčastejšou kognitívnou fikciou je upínanie sa na objekt túžby, teda na potešenie, 
na budúci „raj“. Súvisí to s istou (ne)pravdepodobnosťou senzomotorického zážitku, 
v ktorom sa absolútna neprítomnosť bolesti a prítomnosť absolútneho potešenia zdá 
(aj fenomenologicky, aj štatisticky) v živote nepravdepodobná a umiestňuje sa až 
za jeho hranice. Oproti tomu predstava istej prítomnosti bolesti či diskomfortu 
výraznejšie koreluje s reálnym senzomotorickým zážitkom. 

Je zaujímavé, že mozog sám „nemôže cítiť bolesť nielen preto, že nemôže 
prejavovať bolestivé správanie, ale aj preto, že – na rozdiel od iných orgánov – nemá 
receptory bolesti“ (Glasgow, 2018, s. 43). V nadväznosti na diskusiu o (ne)existencii 
metajazyka367, ktorú stimulujú Derridove práce, zdôrazňujeme, že tento jav je kogni-
tívnou paralelou Ecovho zdôvodnenia možnosti metalingvistického používania kódu 
práve vďaka tomu, že priamo pri subjektoch nie je žiaden metajazyk. Skutočnosť, že 
mozog, ktorý si operatívne uvedomuje vlastnú existenciu najľahšie na pozadí pocitu 
bolesti, sám bolesť necíti, mu umožňuje vykonávať pomerne komplexné 
metakognitívne368 operácie, kde bolesť napokon môže byť aj kognitívne potláčaná. 
Tým sa výrazne stierajú štandardné korelácie medzi realitou a fikciou, čo sa, 
neprekvapujúco, využíva v rôznych meditatívnych technikách, ktoré tiež menia fyzickú 
organizáciu mozgu369. V nich sú práve takéto stavy evokujúce transcendentálnosť žia-
duce. 

Protoemócia nuda/zvedavosť má predpoklady na simulované konfrontácie 
hraničných realít (skutočného a neskutočného). Ich kognitívne idealizované modely 
existujú na základe predchádzajúcej korelácie (ne)prítomnosti potešenia 
a (ne)prítomnosti bolesti. Kognitívny priestor, kde je potreba neustálej identifikácie 
skutočného a neskutočného a zároveň stieranie týchto hraníc, je priestor hry. Výskum 
hry preto môže odpovedať na isté otázky o oscilácii skutočnosti a fikcie aj pri percepcii 
adaptácie. 

Vychádzajúc z Pankseppových objavov o obvodoch pre jednotlivé emócie, 
Grodal (2017) tvrdí, že HRA je špeciálny typ emócie. „Zväčšuje výkon emócií ako 
ZLOSŤ alebo STRACH, ako napríklad pri hre na hľadanie, ale samotná esencia HRY 
je v modifikovaní statusu reality“ (2017, s. 89). Teraz je na mieste prepojiť tieto procesy 
do samotnej vtelesnenej simulácie umeleckého diela. Žiada si to objasniť, akou formou 
prebieha synchronizovaná simulácia neurálnej aktivity viacerých jedincov. 

                                                 
367 Pozri 3.2. (najmä s. 57). 
368  V kognitívnej vede je to už východiskový termín popisujúci myšlienky o myšlienkach, 
presnejšie kognitívne procesy (teda aj emócie), ktoré s inými narábajú ako s objektmi, ako je to 
napríklad pri lucidných snoch. Prepojeniu metakognície a umenia je z evolučnej perspektívy 
venovaný na viacerých miestach relevantný priestor v zborníku s edičným rukopisom Marka 
Turnera s hlavným názvom The Artful Mind (2006) – východiskovo v práci Merlina Donalda 
(2006, s. 5). Pozri aj ppč. 362. 
369  „Meditácia založená na mindfulness (Plné uvedomovanie, všímavosť alebo všímavý stav 
mysle) môže napríklad meniť kortikálne spojenia v dôležitých oblastiach, ktoré riadia emócie, 
pozornosť, empatiu a chápanie vlastnej podstaty“ (Siegel, [2012] 2021, s. XXX). 
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6.5. Synchronizovaná simulácia a empatia 
Pri vstupe do problémov simulovania cudzieho zážitku sa v kognitívnovedných 

publikáciách 370  zvykne niekedy aj rozsiahlejšie objasňovať vplyv zrkadlových 
neurónov, ktoré v rade experimentov na opiciach a ľuďoch popisujú najmä Giacomo 
Rizzolatti, (Rizzolatti & Craighero, 2004), Giovanni Buccino (Buccino a iní, 2004) 
a Vittorio Gallese (Gallese & Goldman, 1998). „Zrkadlové neuróny boli extrémne 
podstatné pre výskum vývinu dieťaťa, učenia a imitácie“ (Konigsberg, 2007, s. 16), čo 
je pre nás relevantné obzvlášť pri hre mimikry. Galleseho371 prístup už v názve avizuje 
simulatívnu teóriu čítania mysle. Je to dôležitá metafora v mediálnom a umenovednom 
výskume, kde sa najviac prejavuje naša nenásytnosť (Zunshine, 2012, s. 8 – 13) 
abstrahovať mentálne stavy iných372. 

Objav zrkadlových neurónov spočíva v tom, že sa v mysli senzomotoricky 
nemapuje len peripersonálny priestor, ktorý je prakticky v dosahu aktivity jedinca 
(Rohrer, 2005, s. 6). Vtelesnená myseľ spracúva aj aktivitu iných jedincov za hranicami 
možnej vlastnej motorickej činnosti373. Ak sa napríklad pri obede dívame na niekoho, 
kto oproti nám dvíha pohár zo stola, časť neurónov súvisiaca s touto motorickou 
činnosťou sa v rovnakej oblasti mozgu, ktorá danú motorickú činnosť kontroluje, 
aktivuje aj napriek tomu, že sami tento úkon nevykonávame. 

Aj v prípade zrkadlových neurónov sa ukazuje topografický charakter 
usporiadania mozgu. V primárnej motorickej kôre sú zoradené priliehajúce časti, ktoré 
sú v tele aj vo fyzickej blízkosti. Ako možno ilustrovať tzv. motorickým homunkulom, 
objem mozgovej kôry reprezentujúcej časť tela nesúvisí s jej fyzickou veľkosťou 
(Bergen, 2012, s. 37) ale s komplexnosťou pohybov. Tvár a obzvlášť jazyk či hlasivky 
tak v mozgu zaberajú vzhľadom na svoju fyzickú veľkosť obrovský objem napríklad 

                                                 
370 Formálna redundancia je pochopiteľná, pretože kognitívnovedný výskum sa snaží rozširovať 
aj kontraintuitívne zistenia, ktoré do nekognitívnych prístupov k umeniu prenikajú ešte stále 
pozvoľna. Za všetky podobné explikácie uvádzame aspoň štúdiu Tima Rohrera (2005), ktorý 
na predstavenie obrazových schém netriviálnu časť práce venuje vysvetľovaniu mechanizmov 
zrkadlových neurónov. 
371 Galleseho prínos v kognitívnych vedách sa prejavil aj vo filmovej vede. Spolu s Michele 
Guerra zhŕňa sériu zaujímavých experimentov k percepcii filmu v diele The Empathic Screen: 
Cinema and Neuroscience (2020). Nie je to iba práca o kognitívnych aspektoch filmu, ale film 
sám tu plní výbornú výskumnú vzorku na ilustrovanie všeobecných kognitívnych procesov. 
Výskum adaptácií je v tomto smere nemenej zaujímavý. Pravdaže, nie všetky pôvodné 
implikácie výskumu zrkadlových neurónov sa v súčasnosti preukazujú ako opodstatnené 
(Turvey, 2020), ale napriek tomu ich objav naznačil potrebu relevantnej zmeny aj pri 
konceptualizácii spôsobu percepcie umeleckého diela. Pozri aj ppč. 95. 
372 Čítanie mysle v kognitívnovednom chápaní nepredpokladá neomylnosť čitateľa, vďaka čomu 
sa „literárni kritici uživia čítaním aj chybným prečítaním [misreading] myslí“ (Zunshine, 2012, 
s. 11). 
373 Zriedkavo si všímame, že priekopníctvo v tejto hypotéze sa pripisuje výskumu Henriho J. 
Gastauta a Jacquesa Berta (1954), ktorý pomocou zaznamenávania EEG počas sledovania filmu 
„prvý raz demonštrovali, že motorická kôra sa neaktivuje len pri samotnom vykonávaní akcie“ 
(Kolesnikov, 2022, s. 37). 
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v porovnaní s chrbtom. Táto organizácia nemá len vrodené vlastnosti, ale vyvíja sa 
v závislosti od vykonávaných motorických činností. Napríklad u profesionálnych 
huslistov sa v porovnaní s amatérmi preukázalo (Schwenkreis a iní, 2007) zväčšenie 
reprezentácie ľavej ruky, čo potvrdzuje plastickosť mozgu374. 

Skutočnosť, že naše mozgy nie sú organizované rovnako, nezamedzuje 
simulovaniu motorickej činnosti a zážitku huslistu, ktorého vidíme vo filme. Keďže 
naše mysle fyzicky nie sú identické, nebude identický ani simulovaný zážitok, 
ale blízkosť môže byť dostačujúca na synchronizovanie myslí. Ak sa adaptuje dielo 
naprieč rôznymi materiálovými kontinuami, využíva sa aj schopnosť mozgu nachádzať 
medzi nimi súvislosti. Napríklad aj na simulovanie nepoznaných motorických činností 
využívame príbuzné motorické oblasti. To možno ilustrovať tým, že keď sa dieťa učí 
písať, neraz si „pomáha“ jazýčkom. Ako vzor k ešte formujúcej sa jemnej motorike 
prstov môže mozog ponúkať organizáciu s najvariabilnejšou motorickou aktivitou, teda 
topograficky veľkú plochu reprezentácie motorickej činnosti pomerne malého svalu. 

Simulovať dokážeme na nejakej úrovni aj činnosť, ktorú sme nikdy nevykonávali, 
počuť zvuky, ktoré sme nepočuli, či vidieť veci, ktoré sme nevideli – všetko 
kombináciou známych prvkov bez ohľadu na pôvodnú doménu. Napríklad kríženie 
vizuálnej a auditívnej percepcie dokazuje McGurkov efekt. Zachytáva ho experiment 
(Smith T. J., 2014, s. 91), pri ktorom sa počúvanie slabiky ba kombinuje s odčítaním 
„nemých“ pier, ktoré artikulujú slabiku ga. Účastník experimentu interpretuje 
„spriemerovanú“ slabiku da. 

Platí to aj pre ďalšie reprezentácie, a to nie iba v okamžitej percepcii, 
ale aj pri rozpomínaní si na staršie zážitky, čo je pre nás relevantné aj v kontexte 
adaptácií. Je známe, že zložky filmu ovplyvňujú emočnú atmosféru (napr. hudba mení 
náladu). Kognitívny výskum filmu ukazuje, že to platí aj naopak. Na pozadí vnímania 
celkovej nálady filmu inak interpretujeme aj jednotlivé jeho zložky. Napríklad 
romantický dej filmov zvýšil pravdepodobnosť (Boltz a iní, 2009), že diváci si hudobnú 
melódiu nesprávne zapamätali v rýchlejšom tempe, vyšších tónoch a väčšej amplitúde, 
čo sú „všetko vlastnosti, ktoré vyjadrujú pozitívne emócie v rámci zvukovej modality“ 
(s. 45). 

Tieto empirické poznatky pre nás budú vo výskume adaptácií zásadné v momente, 
keď sa budeme pokúšať objasniť napríklad kombináciu predstáv o pôvodne literárnej 
postave a jej nečakaného audiovizuálneho zobrazenia iného vzhľadu či hlasu. Časť 
mozgu bude ponúkať už zažitú simuláciu a časť práve zažívanú. Pokiaľ v percepcii 
adaptácie nedôjde k integrácii zážitkov, dôjde k ich konfliktu. 

Naša myseľ teda približne simuluje senzomotorické zážitky na základe viacerých 
faktorov, pričom zrkadlové neuróny zohrávajú vo fáze zberu dát podstatnú úlohu. 
Dôvodom, prečo je objav zrkadlových neurónov tak často rekapitulovaný 
aj v kognitívnych prístupoch k umeniu, je skutočnosť, že zrkadlový systém, ako uvádza 

                                                 
374 Podobný charakter má výskum čitateľov Braillovho písma, ktorý nám dáva do pozornosti Tim 
Rohrer (2005, s. 17) a v ktorom sa podľa neho dokazuje u nevidiacich signifikantne väčšia oblasť 
reprezentujúca pravý ukazovák. 
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v neurofilmologickej štúdii Patricia Pisters (2014, s. 58), je jedným z dvoch základných 
neurofyziologicky materializovaných mechanizmov pre empatiu. 

Druhý mechanizmus empatie (s. 59) reprezentujú zostupné (top-down) procesy 
spájané s prefrontálnou kôrou. Oproti nim je činnosť zrkadlových neurónov 
reprezentatívnym vzostupným (bottom-up) procesom. Pisters tiež upriamuje pozornosť 
na to, že jednotlivé vlastnosti zostupnosti alebo vzostupnosti organizácie mysle sa často 
využívajú v metodologických argumentáciách, keďže „v závislosti od teoretických 
inklinácií (ku kognitívnej vtelesnenosti mysle alebo k fenomenologickému vmysleniu 
tela) sa jeden z dvoch mechanizmov preferuje za cenu exklúzie druhého“ (s. 59). 

Hypotéza vtelesnenej mysle, pri ktorej sa argumentuje skôr zrkadlovými 
neurónmi, a zdôrazňovanie teórie mysle (ToM), kde sa vo výklade využíva činnosť 
prefrontálnych oblastí mozgu, teda reprezentujú dve polohy empatie, ktoré dáva 
do pozornosti aj Pisters. Môžeme sa vďaka nim zamerať na rozdiel medzi plačom 
s niekým a plačom za niekým (Raz a iní, 2014). Pisters zdôrazňuje (2014, s. 60), 
že nejde o klasickú dištinkciu afektívnej a neafektívnej empatie. K týmto dvom 
systémom sa preto podľa Pisters pripája ešte tretí, o ktorom sme hovorili v súvislosti 
s Grodalovým PECMA modelom – limbický systém. Keďže ho Pisters neuvádza kvôli 
nejakej samostatnej funkcii, ale pre jeho podiel na základných emóciách, zdá sa vhodné 
prinajmenšom pripomenúť aj úlohu ďalších oblastí, na ktoré pri emóciách upozorňuje 
Panksepp375. 

Výskumníci vedení Galom Razom porovnávali v neurofilmologickej štúdii 
(2014)376 percepciu lúčenia sa s deťmi vo filme Stepmom (Columbus, 1998) a Sophie’s 
Choice (Pakula, 1982), čo je adaptácia rovnomenného diela Williama Styrona ([1979] 
2000). Ako tento výskum interpretuje aj Patricia Pisters (2014, s. 61), lúčenie sa s deťmi 
v dráme/komédii Stepmom spúšťalo skôr prefrontálne (zostupné) oblasti, premýšľajúce 
nad budúcnosťou (ToM377), oproti Sofii, ktorá sa musela okamžite rozhodnúť a rozlúčiť 
sa s jedným zo svojich detí pod tlakom nacistov. To priamo vyvolávalo aktívnu 
vtelesnenú simuláciu vlastného rozhodovania v tejto nebezpečnej situácii  
(ES-Limbic378). 

Miešať sa preto v adaptáciách nebudú iba simulácie objektov alebo činností 
a vnemy s emóciami, ako to vyššie znázorňuje príklad s deformovaným vnímaním 
hudby, ale aj emócie, ktoré sa mohli v konkrétnom okamihu uprednostňovať v origináli 
a v novšej verzii. Ak adaptácia Scary movie (Wayans, 2000) v podobe paródie 
nadväzuje na hororový zážitok filmov Scream (Craven, 1996) a I Know What You Did 
Last Summer (Gillespie, 1997), integrácia emócie strachu a zábavy môže získavať 
emergentné vlastnosti u divákov, ktorí videli aj pôvodné filmy. Spomienka na ne totiž 

                                                 
375 Pozri podkapitolu 3.4. 
376  Ďalšie implikácie tohto výskumu v súvislosti s dramatickou dichotómiou (para – eso) 
popisujú Gal Raz a Talma Hendler (2014). 
377 Aktívnejšie sa vytvára tzv. teória mysle (Raz & Hendler, 2014, s. 101). 
378 Skôr sa stimuluje limbický systém a vtelesnená simulácia (Raz & Hendler, 2014, s. 101). 
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mohla vyvolať desivé pocity ešte dlho po ich pozretí, ako to býva pri niektorých 
hororoch. 

Empirické dôkazy, že spomienky naozaj nanovo prežívame, sú už dostatočne 
presvedčivé. Podobne ako sa to ukazuje vo výskume zrkadlových neurónov, rôzne 
oblasti mozgu sa opätovne aktivujú (Bergen, 2012, s. 43) nie iba pri priamom 
senzomotorickom zážitku, ale aj pri rozpomínaní si na tento zážitok. Benjamin Bergen 
(s. 43) vyjadruje obdiv nad výsledkami takého výskumu pomocou metódy fMRI. 
V ňom sa výrazné zapojenie oblastí súvisiacich s videním či počutím (relevantných 
spomienok) aktivovalo už aj vtedy, keď participanti neboli ešte požiadaní aktívnejšie 
spomínať či vytvoriť si živšie mentálne obrazy, ako to robíme pri zámernom 
rozpomínaní na konkrétne udalosti. Už aj pri prvotnom vybavení si existencie zážitku 
(s. 44) sa konkrétne centrá zapájali výrazným spôsobom. Je to pre nás podstatná 
informácia v súvislosti so štylistickým využívaním alúzií a významnou úlohou 
primingu. Zároveň sa potvrdzuje, že na spomienky nepoužívame iba jedinú 
„spomienkovú“ časť mozgu, ale simulujeme realitu v rovnakých častiach, 
ako ju zažívame. 

Skutočnosť, že rozpomínanie je opätovné zažívanie a že spomienky sú veľmi 
plastické (možno ich meniť, vytvárať falošné spomienky 379  a pod.), sa dokazuje 
aj vo výskume (Serrano a iní, 2008), ktorým sa selektívne na základe chemickej 
inhibície podarilo odstrániť konkrétne spomienky. Tento výskum prebiehal u potkanov 
a na základe podobnej premisy u ľudí Charlie Kaufman, ktorý sa podieľal na filme 
Adaptation, pripravoval (aj s M. Gondrym a P. Bismuthom) tiež scenár k filmu Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind (Gondry, 2004). Hlavné postavy si v ňom nechávajú 
vymazať spomienky, čo prebieha ich opätovným prežívaním a inhibíciou 
„znovuukladania“. Rozprávačsky ide aj o rafinovaný spôsob predstavenia 
subjektívnych aspektov retrospektívnej časti romantického príbehu. 

Predstava alúzie, ktorá odkazuje na spomienku uloženú na jednom konkrétnom 
mieste ako na časť textu, teda nie je úplne presná. Navodzuje sa, pretože alúziu 
v textocentrickom pohľade môžeme vnímať aj ako impulz na otočenie strán a vrátenie 
sa na začiatok textu či na siahnutie po inom texte. Skutočne to môže byť súčasťou 
uvedeného mechanizmu, no alúzii zároveň prislúcha kognitívny proces primárne 
nedobrovoľného opätovného zažívania, čiže simulovania reality. Táto nedobrovoľnosť 
sa často popisuje u Daniela Kahnemana ([2011] 2013) v tzv. systéme 1 380  alebo 

                                                 
379 Veľmi zaujímavé zistenia sa v oblasti médií nedávno ukázali pri výskume tzv. fake news, 
kde sa až takmer u polovice účastníkov experimentu (Murphy a iní, 2019) prejavili falošné 
spomienky na neexistujúce udalosti. Efekt falošných správ na vznik falošných spomienok 
sa v zhode s predpokladom výskumníkov zvyšoval, ak bola udalosť v súlade s politickými 
preferenciami ľudí. 
380 Popis binárnosti systémov myslenia u Daniela Kahnemana ([2011] 2013), ktorý si všíma 
myslenie rýchle (systém 1) a pomalé (systém 2), autor už spravidla vo svojich prednáškach 
sprevádza zásadným upozornením. Pripomína, že ide o isté konštrukty, psychologické 
homunkuly (2011) či typy združujúce podobné správanie, ktoré má však vnútorne rozličnú 
povahu. Tieto systémy, na rozdiel od neurofyziologicky zreteľne dištinktívnych Pankseppových 
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v rýchlom (intuitívnom) myslení. Intuitívne myslenie je v princípe nútené rozpoznávať 
vzorce nezávisle, nezámerne a takpovediac mimochodom. Pomalé (racionálnejšie) 
premýšľanie v zmysle systému 2 sa považuje za činnosť, ale intuícia je zažívaná ako 
niečo, čo sa nám deje, alebo stav, v ktorom sa nachádzame. 

Oproti aktívnemu zamýšľaniu sa nad pôvodom diela v pomalom premýšľaní 
či účelovému dohľadávaniu intertextových súvislostí stojí okamžité prežívanie alúzií, 
kde sa pôvodný text a adaptácia prepájajú skôr intuitívne. Alúzie „sa nám dejú“ 
nezávisle od nášho úmyslu, pretože sú tiež v princípe prípadom percepčného 
rozpoznania nejakého vzorca ako v prípade vnímania žánrových parametrov. Hravý 
model, ktorý dáva do popredia ludere v a-lúzii, je preto omnoho presnejšou 
charakterizáciou toho, čo sa pri percepcii adaptácie odohráva vo vtelesnenej mysli. 
Vkladanie alúzií do diela môže byť aj zámerné a niekedy aj prekalkulované, ale ich 
percepcia je spočiatku aj nezámerná. Až ich ďalšie aktívne rozvíjanie prináša čoraz 
vyváženejší vzťah medzi synchronizujúcimi sa mysľami. 

Iniciátor hry sa do nej dostáva inak ako ďalší vyzvaní hráči381. Prototypový iniciá-
tor hry vychádza z absolútneho nedostatku podnetov, teda úplnej zvedavosti/nudy. 
Do hry privoláva sám seba. To je inak ďalší z dôvodov, prečo má hra vo východnej 
filozofii kozmologický potenciál. Predstavuje totiž kognitívne uchopiteľnú 
a prototypovú skúsenosť aktivity, ktorá napohľad nevyžaduje dokladovanie kauzálnej 
reťaze. Jej podstatou je práve to, aby na začiatku vznikla „z ničoho“. 

V tomto zmysle niekto môže naznačovať aj čiastočný prienik medzi adaptovaným 
a neadaptovaným dielom. Tomu sa nebránime, keďže aluzívnosť v podobe mimikry nie 
je výsadou adaptácií. Nemajme ilúzie, že by umelecké dielo vznikalo ex nihilo. 
Kopnutie múzou je koncept, ktorý prináša hýbateľa tam, kde sa veci napohľad dejú 
„samy od seba“. Prítomnosť rôznorodých vplyvov na autora, ktorý ich pretvára 
a prináša emergentné kvality, je samozrejmá. Adaptácia ako žáner naznačuje, 
že inšpirácia predlohou má mnohé špecifiká, ale model adaptácie ako hry sa čiastočne 
spája aj s modelom umenia ako hry. Predstavovať univerzálny model hravého umenia 
či nebodaj hravého sveta ako, to robí Fink382, je síce ďaleko za ambíciami a potrebami 
predkladanej monografie, ale čitateľa by nemala prekvapiť kompatibilita týchto 
perspektív. 

Adaptácie, ktoré sú často dlhým radom alúzií, nijako neobmedzuje potreba hľadať 
prvotného iniciátora tejto hry. Zameranie na prítomnosť, ktoré je pre hru nevyhnutné, 
musí byť percepčne zachované napriek intertextuálnej nasýtenosti diela. Často 
postačuje zopár identifikovateľných náznakov, ktoré vyvolajú konkrétne spomienky. 
Tým sa úsporne nenarúša kontinuita zážitku diváka, ktorý predlohu nepozná, a zároveň 
sa môže v plnej miere rozširovať zážitok znalého percipienta. 

                                                 
systémov, totiž reprezentujú rôznorodé (niekedy paralelné, inokedy protichodné) kognitívne 
procesy. Nebráni nám to ale premýšľať o rýchlom a pomalom myslení ani empiricky zisťovať 
korelácie medzi typmi osobností a uplatňovaním podobných „stratégií“ myslenia. 
381 Pozri s. 132. 
382 Pozri s. 47. 
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6.6. Kognitívne prieniky verbálnosti a audiovizuálnosti 
Ak simulujeme senzomotorický zážitok na základe dívania sa na iných ľudí 

v reálnom čase (napr. pri sledovaní filmu) a simulujeme tento zážitok aj pri 
rozpomínaní (ak je vo filme alúzia na iné dielo), tieto dva zážitky sa pri adaptácii 
prelínajú. Popri tom sa ešte spracúva aj reálny senzomotorický zážitok. Všetky tieto 
procesy, ako dokazuje neuroveda, sa neodohrávajú v separátnych častiach mozgu, ktoré 
by boli určené na to, čo je reálne, to, čo je vyhradené na percepciu umenia, a to, čo je 
v spomienke. Kognitívne procesy, o ktoré sa adaptačné štúdiá môžu zaujímať na tejto 
úrovni, sú preto v zásade dvojaké. Žiada sa skúmať pozitívnu aj 
negatívnu interferenciu 383  medzi percepčnými vstupmi porovnateľného charakteru. 
Tie sa zároveň odrážajú aj v (ne)synchronizovanosti zážitkov v jednej vtelesnenej mysli 
alebo medzi viacerými mysľami. 

Upozorňujeme, že výskum tohto typu sa podobá na analýzu vernosti, 
ale neprekrýva sa s ňou. Kognitívnovedný prístup už teraz ponúka aj kontraintuitívne 
zistenia o interferenčných javoch pri niektorých špecifických aspektoch vernosti. 

Ak je po skoršom prečítaní literárnej predlohy už anticipované to, čo skutočne 
na obrazovke pri sledovaní filmovej adaptácie uvidíme, percepcia by mala prebiehať 
plynulejšie než tá, kde sú vstupy v rozpore. Plynulosť percepcie tu nevystupuje ako 
axiologické kritérium, ktoré by privilegovalo vernosť. Kvalitné umelecké dielo môže 
zámerne vyvolávať negatívne interferenčné javy, aby experient prehodnocoval niektoré 
pôvodné predstavy o očakávanom zážitku. 

Krátko sme naznačili prienik so statickou metaforou vernosti, ale v našom modeli 
je dominantný dynamický termín zohranosť, teda synchronizácia, coupling 
či entrainment myslí. Potom už, samozrejme, záleží na tom, či sa autor predlohy pokúša 
zohrať alebo spárovať mysle v stave percepcie predlohy so stavom 
pri percepcii originálu. Niekedy chce synchronizovať úplne iný stav, resp. emóciu 
medzi mysľami súčasných divákov384. Pia Tikka v týchto súvislostiach zostavuje model 
(enactive authorship), v ktorom vysvetľuje (2022, s. 48), ako sa synchronizuje 
simulácia zážitku protagonistu, autora a experienta filmu. Charakter hry teda určite 
ovplyvní aj to, kto sa do nej bude chcieť zapojiť, čím sa do istej miery prehodnocuje 
aj koncept smrti autora (Barthes, [1953] 1994). 

Metafora vernosti (fidelity) asociuje aj partnerský vzťah, ktorý je v našom 
kultúrnom kontexte prototypovo monogamný. Je to stále dominantný západný kultúrny 
ideál vzťahu a iné „párovanie“ sa tu považuje za prehrešok. Obzvlášť veľká 
metaforická výhoda modelu hry je tá, že zástupný a dočasný (aj keď opakovateľný) 
charakter hry vo vzťahu k reálnemu svetu umožňuje zohrať sa s kýmkoľvek 

                                                 
383 Neutrálny význam interferencie, pri ktorom sa (fyzikálne) sily sčítajú aj odčítajú, sa niekedy 
v biológii, psychológii či lingvistike zužuje iba na negatívnu interferenciu. V predkladanej 
monografii tento pojem vnímame aj v širšom zmysle pri krížení zhodných aj nezhodných 
percepčných vstupov. 
384 Pozri aj podkapitolu 6.2. 
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(čímkoľvek) a v akomkoľvek počte385. Vďaka tomu nevznikajú axiologické predsudky 
„podvádzania“ či „zneváženia“ predlohy. Zachytáva sa obrovská škála možných 
vplyvov na konkrétne dielo, nie iba bilaterálny vzťah originálu a adaptácie. Takouto 
metaforou stále môžeme do existujúceho metodologického podložia adaptácií veľmi 
ľahko preniesť súčasný empirický kognitívnovedný výskum, ktorý si všíma negatívnu 
interferenciu rôznych vstupov simulácií, a teda chvíľkovú alebo dlhodobú nezohranosť 
stavov mysle. To sa týka dvoch (či viacerých) stavov tej istej mysle, ale aj (ne)súladu 
medzi rôznymi vtelesnenými mysľami. 

Empirický výskum interferenčných javov v percepcii adaptácie v pravom slova 
zmysle doposiaľ neprebehol. Niektoré z mnohých experimentov k charakteru 
vtelesnenej simulácie, ktoré zhŕňa Benjamin Bergen v publikácii Louder Than Words: 
The New Science of How the Mind Makes Meaning (2012), sú však pre potreby 
predkladanej monografie viac než dostačujúce. Ide o experimenty, kde sa na základe 
prvotného vstupu, ktorým bola často verbálna zložka, skúmal reakčný čas 
pri vizuálnom rozpoznávaní objektov. 

Na pokyn probandi čítali (alebo počúvali) rôzne vety a následne na obrazovkách 
očakávali zobrazenie objektov, ktoré reprezentovali isté koncepty. V ďalších 
alternatívach sa uchopovali objekty alebo vykonával iný konkrétny pohyb. Na začiatok 
sú pre nás metodologicky zaujímavé práve experimenty verbálno-vizuálneho typu. 
Nepriamo a aspoň v základnej forme popisujú simulačné prieniky 
aj nekognitívnovedne najprebádanejšieho typu adaptácie (literatúra – film)386, ale z ko-
gnitívneho hľadiska ponúkajú výrazné implikácie aj pre nenaratívne adaptácie. 

Uvádzaciu pozíciu mal experiment (Bergen, 2012, s. 54), ktorý na začiatok iba 
identifikoval, či čítanie horizontálne alebo vertikálne orientovaných viet (klinec bol 
pribitý do steny/podlahy) má vplyv na rýchlosť spracovania horizontálnej alebo 
vertikálnej vizualizácie (klinca). Zatiaľ sa neprekvapujúco ukazuje, že má (s. 54), 
keďže probandi boli rýchlejší pri rozpoznaní vizuálneho objektu, pokiaľ sa orientácia 
objektov zhodovala. Podobné výsledky sa ukázali nie iba pre orientáciu, ale aj tvar 
objektu (s. 56). Vo vetách typu orol je v hniezde/na oblohe sa rýchlejšie identifikoval 
na obrázku správny tvar zvieraťa (roztiahnuté/zložené krídla), ak korešpondoval 
s verbálnou zložkou. 

Možno oponovať, že tieto experimenty, kde sa verbálna a vizuálna forma 
stretávala v krátkom časovom intervale, sa nedajú prirovnať k adaptáciám, pri ktorých 
je interval medzi napr. percepciou literárneho diela a filmu omnoho dlhší (často 
aj roky). Tieto výhrady prekonáva sústava alúzií prítomných v adaptácii, ktoré, ako sme 

                                                 
385 Porovnaj analogickú metaforickú výhodu v porovnaní s krádežou (podkapitola 5.2), keďže 
o interpersonálnych vzťahoch sa konceptuálne premýšľa aj ako o vlastníctve. Pozri 
aj podkapitolu 8.1. 
386  Ako sme už skôr vysvetlili na výskume Uriho Hassona, simulácia dlhších textov 
a rozsiahlejších scén synchronizuje vďaka svojej komplexnosti väčšie časti mozgu, 
no na pochopenie základných atribútov simulácie pri percepcii adaptácie nám tieto výskumy 
zatiaľ budú stačiť. 
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už vyššie objasnili387, zabezpečujú okamžitú a prekvapujúco výraznú neurálnu aktivitu, 
ktorá je v simulácii vlastne opätovným prežívaním časti tejto skúsenosti. 

Zvrat, a to nie iba pre aktuálny kontext adaptácií ale aj pre kognitívnych vedcov, 
nastal až v prípade farby, kde sa v porovnaní s pozitívnou koreláciou pri orientácii 
a tvare prekvapivo dokázala negatívna korelácia (s. 58). Vety typu Janko sa pozeral na 
stejk vo výklade mäsiarne/na tanieri preukázali, že simulácia farby naozaj prebieha 
(inak by bola korelácia nulová), lenže na rozdiel od urýchlenia identifikácie 
sa rozpoznanie objektu pri zhode s farbou spomalí. 

Pre tento kontraintuitívny výsledok výskumov Bergen ponúka (s. 58) možné 
vysvetlenie v počiatočnej simulácii farby, ktorú prekryjú podstatnejšie informácie 
o orientácii388 a tvare. Menšiu relevanciu simulovania farby dokladá aj faktmi, že „deti 
sú schopné identifikovať farby okolo jedného roka, čo je omnoho neskôr než v prípade 
tvarov“ (s. 58) a že pamäť na farby nie je zďaleka taká presná ako na tvary. 
Podrobnejšie vysvetlenie (ne)rozpoznávania farieb zatiaľ nepoznáme, no vyššie 
spomínaný experiment konzistentne s ostatnými potvrdzuje proces mentálnej 
simulácie, ktorá spája okamžité zážitky a spomienky. Navyše, vo vzťahu k adaptačným 
štúdiám naznačuje potenciál prekvapivých interferenčných javov (slovo – obraz) v tejto 
simulácii. 

Ak by sme mali odhadovať dôvod zvláštnej pozície farby, naša hypotéza by 
smerovala k skutočnosti, že videnie tvaru a veľkosti objektov sú percepčne menej 
závislé od svetelných podmienok389 než pri farbe. Napríklad v noci dokážeme tvar 
a orientáciu objektov vnímať s istou mierou presnosti, no informácia o farbe je v tme 
percepčne neprístupná. Dlhší reakčný čas pri identickej farbe teda môže reprezentovať 
aj akési prekvapenie, že sme nevidenú farbu „uhádli“, keďže prekvapenie má 
v neurovedeckých experimentoch signifikantný vplyv (Strange a iní, 2005, s. 226) 
na reakčný čas identifikácie objektov. Práve po tme najintenzívnejšie simulujeme svoje 
okolie a očakávame potvrdenia o tvare a orientácii, ak sa napríklad k objektom 
približujeme, ale nie potvrdenia o farbe. Tie by mohli prísť iba pri náhlych zmenách 
svetelných podmienok pri percepcii konkrétneho objektu, čo je bežná skúsenosť až 
v modernej dobe (ak v noci zasvietime žiarovku) a nemá adekvátnu evolučnú paralelu. 

Povedzme, že na plátne uvidíme vysokého herca, ktorý bude v podstatnej scéne 
ležať v modrom obleku napriek tomu, že pri čítaní predlohy sme si na základe textu 

                                                 
387 Pozri podkapitolu 6.5. 
388 Vo vyšších významových jednotkách sa v priestore neurocinematiky ukázalo, že odstránenie 
farby ale ani rotácia záberu nemá (Tang a iní, 2016, s. 4) signifikantný vplyv na vyvolanie 
epizodických spomienok. Rotáciu záberu možno chápať aj ako absolútnu zmenu orientácie 
videného objektu, ale relatívna orientácia jednotlivých objektov zostáva v rámci záberu 
nemenná. Vyvolanie epizodických spomienok pri sledovaní filmu bolo ale výrazne ovplyvnené 
odstraňovaním zvuku či vymieňaním poradia záberov. Pozri aj podkapitolu 6.1. 
389 V rámci empiricky zodpovedného prístupu si vieme predstaviť overiteľnosť tejto hypotézy. 
Možno by sa dala overovať porovnaním reakčných časov pri monochromatických 
a polychromatických farbách alebo jasu, kde by uhádnutie tmavosti/svetlosti objektov mohlo byť 
prekvapujúce v inej miere. 
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predstavovali nízkeho muža stáť v zelenom obleku. Z troch zložiek charakteristiky 
postavy (orientácia, tvar a farba), ktoré sme v adaptácii „neuhádli“, najrýchlejšie 
akceptujeme odlišnosť vo farbe. Takúto ilustratívnu tézu môžeme vysloviť 
za predpokladu, že jednotlivé aspekty nebudú inak príznakové. 

Teória adaptácie si už dlhšie všíma voľbu adaptátorov pri posunoch voči 
predlohe v súvislosti s rasovou charakteristikou postáv. Linda Hutcheon 
v daných súvislostiach využíva termíny „racializing/deracializing“ (2006, s. 158). 
Upozorňujeme, že kognitívnovedné poznatky o percepcii farby objektov ešte nie sú 
automaticky aplikovateľné napríklad na kognitívny výskum rasovo podmieneného 
zhnusenia 390  (racialized disgust). V prvom prípade je „prekvapenie“ v súvislosti 
s farbou na absolútne základnej percepčnej úrovni, zatiaľ čo prekvapenie pri rasovo 
podmienenom zhnusení je už prejav „vyšších“ kognitívnych úrovní, ktoré ovplyvnil 
proces učenia. Dokonca vôbec nemusí súvisieť iba s farbou pleti, aj keď ide 
o najčastejšie spomínanú charakteristiku, čo sa výrazne odrazilo v jazyku aj v histórii. 
Navyše v prvom prípade je to pravdepodobne „prekvapenie“ zo zhody a v druhom 
z nezhody tejto vonkajšej charakteristiky. 

Negatívna interferencia pri farbe nie je jediným prípadom, ktorý potvrdzuje 
komplexnosť integrovania priamej percepcie a vyvolanej simulácie. Empirický 
výskum dokazuje (Bergen, 2012, s. 60) obzvlášť výraznú interferenciu v prípade 
kognitívne „kánonickej“ pozície objektov v prostredí (oblaky, mláka, tráva)391, keď si 
máme na ich mieste predstaviť po predchádzajúcej simulácii iné objekty. Podobný efekt 
sa prejavil (s. 61) aj vplyvom aktívnych slovies asociovaných s predpokladanou 
pozíciou objektu (oslík padá/lezie). 

Súvislosti medzi verbálnym a audiovizuálnym vstupom sú pre nás 
v adaptologickom priestore nesmierne zaujímavé. V predkladanom výklade ich nateraz 
uzatvárame nedávnou štúdiou, ktorej autormi sú Mai Nguyen, Tamara Vanderwal a už 
viackrát spomínaný Uri Hasson (2019). Trojici výskumníkov sa v tejto fMRI štúdii 
podarilo dokázať, že vtelesnené mysle sa dokážu zohrať aj na vyššej než percepčnej 
úrovni aj napriek rôznemu charakteru percepcie. Experienti prežívali krátky príbeh buď 
na základe podnetov zo sedemminútového animovaného filmu, alebo na základe 
počúvania príbehu, ktorý zachytával udalosti tohto filmu. Následne mali probandi svoj 
zážitok interpretovať. 

Ukázalo sa (s. 161), že čím podobnejšie boli ich interpretácie, tým väčšia bola 
korelácia aktivity ich mozgov, teda „zdieľané pochopenie malo za následok zdieľané 

                                                 
390 Malo by ísť o jav typický skôr pre terciárne procesy, keďže sa tento efekt u niektorých ľudí 
prejavil (Flory, 2016, s. 8 – 9) aj pri sledovaní kontaktu s neexistujúcou rasou vo filme Avatar 
(Cameron, 2009). 
391 Objekty ako oblaky majú očakávanú polohu na nebi a tráva či mláka na zemi. Ich simulovaná 
prítomnosť v opačnej časti obrazovky môže byť pri experimente príznaková a zároveň 
prítomnosť objektov na tradičných miestach pre iné objekty môže spôsobiť negatívnu 
interferenciu. Práve to sa dokázalo (Bergen, 2012, s. 60), keď boli probandi pomalší napr. 
v identifikovaní kruhu či štvorca v hornej časti obrazovky, kde na základe predchádzajúceho 
stimulu očakávali oblaky, hoci informácia o pozícii objektu vo vete neodznela. 
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neurálne odpovede v rámci a medzi rôznymi formami komunikácie“ (s. 168). Autori to, 
pravdaže, vo svojej práci nespomínajú, ale takto navrhnutý experiment je už 
experimentálnou kognitívnovednou adaptologickou sondou. Hoci závery nemajú 
explicitný adaptologický zámer, ale smerujú skôr k popisu všeobecnejšej 
charakteristiky vtelesnenej mysle, zreteľne rekontextualizujú „vernosť“ do podoby 
synchronizovaného zážitku experientov rôznych médií392. 

6.7. Medzi skutočným a simulovaným pohybom 
V tejto chvíli sme sa v plnej miere dopracovali do priestoru potenciálneho 

výskumu adaptačných štúdií, v ktorom spomienka na pôvodné dielo v niektorých 
prípadoch plynulú percepciu adaptácie uľahčuje a inokedy jej prekáža. Uľahčuje sa pri 
simulácii korešpondujúcej orientácie a tvaru objektu. Prekáža pri simulácii 
korešpondujúcej farby objektu, nekorešpondujúcej orientácie a tvaru objektu či pri 
výskyte iného objektu v nečakanej pozícii. Vyjadrili sme sa k simulovaniu vlastností 
objektov, ale pre adaptáciu je podstatná aj (ne)zhoda v perspektíve či atmosfére 
simulácie. 

V experimente (Bergen, 2012, s. 70), v ktorom participanti počuli vety o pohľade 
na objekt cez priehľadné a nepriehľadné médium (vidieť losa cez čisté/špinavé 
okuliare), sa im ukazovali fotky losa vo vysokom a nízkom rozlíšení. Je priam 
fascinujúce, že rýchlejšia identifikácia objektu nezávisela (s. 70) od absolútneho 
rozlíšenia obrázkov, ale od relatívnej zhody s predchádzajúcou simuláciou. 
Rozmazaného losa si probandi jednoducho všimli rýchlejšie, ak si vybavovali vetu 
o rozmazaných okuliaroch. Zážitok z vnímania filmovej adaptácie literatúry preto 
môže ovplyvniť nie iba to, čo sa divákovi ukáže, ale aj spôsob zobrazenia z hľadiska 
atmosféry záberu a perspektívy postáv. Tento poznatok priamo potvrdzuje aj náš 
nasledujúci výklad, ktorý budeme viesť v rovine uprednostňovania konzistencie 
zážitku pred jeho zmyslovou nasýtenosťou. 

Uprednostňovanie konzistentnosti sme už naznačili, keď sme spomínali snovú 
denegáciu, resp. odloženie nedôvery393. Zaujímavý problém v súvislosti so simulo-
vaním zážitkov v snoch vyplýva najmä z už objasneného faktu, že aj fiktívna motorická 
činnosť aktivuje rovnaké neurálne oblasti ako reálna motorická činnosť. Prečo 
nepobehujeme po posteli, keď sa nám sníva o utekaní, súvisí s tým, prečo (hádam až 
na výnimky) neutekáme z kina pri pohľade na športovú drámu. Nevykonávame každý 
pohyb, na ktorý myslíme. Podľa Tima Rohrera (2005, s. 18) sa pohyb môže inhibovať 
už v konkrétnych motorických oblastiach, pričom autor uvádza, že omnoho 
pravdepodobnejšia je inhibičná aktivita miechy. 

Rohrer sa pritom odkazuje na výskum vzrušivosti miechy pri sledovaní pohybov 
rúk (Baldissera a iní, 2001), ale toto jeho zostručnenie možno pri podrobnejšom 
pohľade na ním spomínanú štúdiu uviesť do vhodnejšieho kontextu. Podľa citovaných 

                                                 
392  Kolektívne zohrané simulatívne mimikry je predpokladom aj pre aktívnejšie zapojenie 
systému PLAY vďaka spoločenskému potenciálu tejto hry. 
393 Pozri podkapitolu 4.7. 
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výskumníkov na čele s Faustom Baldisserom (2001, s. 193) sa pri sledovaní pohybu 
ruky naraz aktivuje štandardné správanie kortikálnych oblastí aj invertovaný spinálny 
reflex. Tým sa vysvetľuje neprítomnosť pohybu, ale nie spúšťanie/koordinovanie tohto 
„nepohybu“. Ako sa totiž popisuje v úvode predmetnej štúdie (s. 190), pozorované sú 
isté prieniky medzi aktivovaním a neaktivovaním motorickej činnosti. Parciálne 
pohyby pri mentálnej simulácii sa totiž nepozorujú iba u pacientov s léziami 
v relevantných častiach mozgu, ale sú v menšej miere prítomné aj u bežnej populácie. 

Autori štúdie uvádzajú (s. 190) príklady pohybu končatín pri sledovaní 
športového výkonu, čo evokuje zosilnenie mentálnej predstavy motoriky 
prostredníctvom participácie, ktorú pri sledovaní športu pociťujeme. Podobný efekt sa 
v mediálnom priestore dá pozorovať u hráčov počítačových hier, ktorí okrem ovládania 
pohybu ovládačom občas nevedomky skúšajú usmerniť pohyb hernej postavy polohou 
celého tela (napr. nakláňanie sa v zákrutách). Zdá sa, že v momentoch, keď cítime 
výraznejšiu výzvu na pohyb prostredníctvom participačného kontextu, motorická 
aktivita sa pri mentálnej simulácii neinhibuje tak výrazne, ako je to za iných okolností. 

Kontinuita medzi predstavou pohybu a skutočným pohybom by sa mala odrážať 
aj topograficky v nervovom systéme v centre, ktoré na pomedzí mozgu a miechy súvisí 
s týmito prienikmi a jemnejším koordinovaním pohybu. Presne to sa empiricky 
preukazuje v aktivite cerebella, čiže v malom mozgu, resp. mozočku, ktorý sa nachádza 
v zadnej časti mozgu. 

Určenie presnej funkcie cerebella je pre vedcov stále výzvou, no vieme, že je 
to centrum, v ktorom sa tiež koordinuje motorická činnosť a ktoré, „zdá sa, zohráva 
obzvlášť dôležitú rolu pri veľmi rýchlych sériách očakávaní“ (Hogan, 2007, s. 45). 
To dáva zmysel, keďže pohyb kognitívne spočíva aj v jeho kontinuálnom anticipovaní 
(s. 44). Podstatnú úlohu koordinácie pohybu (Holland, 2007, s. 69) zohrávajú 
aj senzorické oblasti, talamus a prefrontálna kôra, k čomu sa ešte vrátime neskôr, ale 
na tomto mieste je pre nás dôležité definovať akýsi neurologický rozlišovací kľúč 
na simuláciu a vykonávanie pohybu.  

Podľa Bergena (2012, s. 39) sa na základe fMRI štúdií ako najvýraznejší rozdiel 
medzi vykonávaním motorickej aktivity a iba jej simulovaním ukazuje to, že v prvom 
prípade sa cerebellum aktivuje a v druhom zapojené nie je. Skutočná motorická 
činnosť, teda aj v rámci istého kontinua, nie je prítomná, pokiaľ priamo 
neparticipujeme na aktivite. Opozície pre nás nie sú až také zaujímavé ako prieniky. 
Už vo Freudovom výklade sa počas hry dieťa stáva hercom 394  aj divákom. 
V umenovede sa tieto hraničné priestory, pri ktorých sa očakáva pasívne aj aktívne 
zapojenie percipienta, manifestujú exemplárne v prostredí metafikcie, ktorá 
najvýraznejšie tematizuje metatextualitu adaptácií. V súlade s Leitchovým 
usmernením o najplodnejších adaptologických otázkach 395  sa preto v nasledujúcej 
kapitole zameriame na vzťah adaptácie a metafikcie. 

                                                 
394 Pozri podkapitolu 4.7. 
395 Pozri podkapitolu 1.4. 
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7. Metatextuálnosť a metafiktívnosť 

7.1. Kognitívne súradnice svetov 
K metatextualite v adaptačných štúdiách sme sa už v predkladanej monografii 

viackrát vyjadrili396. Hoci sme často uvádzali aj metaadaptácie, ktoré exemplárne tema-
tizujú adaptačný proces, žiada sa stručne zhrnúť, ako chápeme všeobecnejší termín 
metafikcia v kognitívnovednom rámci. Metafikcia sa štandardne prejavuje (Macrae, 
2019, s. 2) ako metanarácia, metalepsia či disnarácia. Neadekvátne zlučovanie 
metafikcie s jej najviditeľnejšími metaleptickými prejavmi niekedy prekrýva jej ďalšie 
dve podstatné zložky, ktoré sa výrazne prejavujú aj v adaptáciách. 

Každá naratívna adaptácia ako adaptácia vyvolávaním povedomia o procese 
svojho vzniku prinajmenšom implikuje v rozprávačských technikách základnú 
metanaratívnu úroveň397, v ktorej podľa Macrae dielo komentuje vlastný charakter či 
kompozíciu. Disnaráciu autorka rozpoznáva v popieraní predchádzajúceho príbehu 
alebo v nahrádzaní naratívnych zložiek cez alternaráciu, čo je v širšom zmysle efekt 
prakticky neoddeliteľný od zážitku adaptácie ako adaptácie, pri ktorom sa v jednotnej 
mentálnej simulácii prekrývajú alternatívne verzie diel. Metalepsia je jav, s ktorým sa 
metafikcia spája najčastejšie, ale nemožno upierať metafikčné efekty dielam, v ktorých 
absentujú viditeľné techniky metalepsie. Ide o zreteľné uvedomovanie si 
a prekračovanie úrovní diela rozhovorom alebo pohybom postáv a rozprávača. 

V závere podkapitoly 3.2 sme sa osobitne venovali aj problému kontextuality hry 
a metajazyku. Naznačili sme, že určenie pravidiel aktuálnej komunikácie je 
v kognitívnovednej perspektíve súčasťou výskumu deiktickej štylistiky. Vo vzťahu 
k umeniu, ale aj k hre je pre nás relevantná teória deiktického posunu (Stockwell, 
[2002] 2005, s. 46 – 47). Zachytáva najmä náhle zmeny deiktických vzťahov, ktoré sú 
orientované deiktickým centrom. 

Obzvlášť zásadné sú pojmy koherencia, zatlačenie (push) a vyskočenie (pop). 
Zatlačenie odráža situáciu, v ktorej sa koherentný naratív posunie do konceptuálne 
nižšej úrovne. Prejaví sa ako „spomienka [flashback], sen, hra v hre, príbeh 
rozpovedaný postavou, reprodukovaný list alebo denník v románe, či uvažovanie nad 
nerealizovanými možnosťami v mysli postáv“ (Stockwell, [2002] 2005, s. 47). 
Adaptácie zvyknú tento priestor využívať ako aktívnejšie alúzie na predlohu, čo sa 
prejavuje napríklad v adaptácii La Vénus à la fourrure (Polanski, 2013). Vyskočenie 
podľa Stockwella ([2002] 2005, s. 47) pomenúva okamih, keď čitateľ položí knihu 
a vráti sa mysľou do svojho sveta alebo keď sa postavy či rozprávač posúvajú 
v nadhľade (najčastejšie iróniou) o úroveň vyššie a vyjadrujú sa k priebehu deja. 

                                                 
396 Pozri podkapitolu 2.2. 
397 V literatúre pri metanaratívnej úrovni dominujú verbálne možnosti rozprávača, ale napríklad 
film zvykne sprevádzať diváka dejom bez tejto verbalizácie. Metanaratívne prvky sa v ňom 
potom najčastejšie realizujú v príznakových filmových technikách, ktoré plnia obdobnú úlohu 
ako rozprávač (napr. perspektíva kamery). 
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V adaptáciách ironicky „komentujú“ aj vzťah medzi aktuálnym dejom a predlohou, 
ako sa to prejavilo v nedávnej adaptácii diela Jane Austen s názvom Persuasion 
(Cracknell, 2022). 

Stockwell zdôrazňuje ([2002] 2005, s. 48), že očakávame vyváženosť zatlačení 
a vyskočení, a teda prebudenie sa zo snov. Podľa neho nepredpokladáme, že hra v hre 
pohltí celý príbeh a ani to, že knihu budeme čítať večne. Čím hlbší vstup do nižších 
úrovní naratívu sa podniká, tým výraznejšie sú cez gestalt princíp symetrie aj náznaky 
o jeho vyšších úrovniach. Z tohto dôvodu sa pri konceptualizácii prežívania 
umeleckého diela cez pohyby deiktického centra adaptácia a metafikcia navzájom 
implikujú aj na pozadí procesov imerzie a emerzie398. 

Pojem deiktického centra (aj centra vo všeobecnosti) konotuje rovnováhu. Keďže 
je adaptácia a metafikcia cez obrazovú schému rovnováhy aj v rámci gestalt princípu 
symetrie súčasťou jedného kognitívneho kontinua, často je žiaduce (a niekedy aj 
nevyhnutné) tieto javy v kognitívnovednej perspektíve skúmať súčasne. Možno si 
všímať, že adaptovanosť sa najľahšie tlmočí metafikčne a pre silnejší efekt metafikcie 
sa zvykne naznačovať niekedy aj fiktívny adaptačný proces alebo sa aspoň zvýrazňuje 
intertextualita diela. Výborným reprezentantom fiktívnej adaptácie je metaadaptívne 
štruktúrovaný film Stranger than Fiction (Forster, 2006). Hlavný predstaviteľ si v ňom 
uvedomí, že je súčasťou románu, ktorý práve píše iná postava filmu. Vďaka efektu 
uvedených metafikčných vzťahov sa z filmu automaticky stáva pseudoadaptácia 
fiktívneho románu a v adaptačných štúdiách sa tak tento film radí do kategórie 
k filmom Charlieho Kaufmana (Pfeifer, 2009, s. 409). 

Podobným príkladom je Shrek (Adamson & Jenson, 2001), čo je jedna 
z najpopulárnejších, ale nie jediná moderná rozprávková adaptácia, ktorá svoj príbeh 
začína metafikčným obracaním strán rozprávkovej knihy. Metafikčne rámcujúci záber, 
pri ktorom dej filmu začína dokonca vyberaním knižky z poličky (Leitch, 2007, s. 92), 
je možno najčastejším filmovým adaptačným klišé. 

Kognitívne základné deiktické súradnice určuje orientácia v našom 
bezprostrednom okolí, preto by sa mohlo zdať, že deiktické vyjadrenia sú úplne 
univerzálne. Súčasná kognitívna lingvistika nám ale ukazuje príklady, ktoré túto tézu 
vyvracajú. V západnej kultúre sa štandardne orientujeme v priestore výrazným 
centralizovaním vlastnej osoby, kde sa okolie organizuje subjektívne (vpravo a vľavo). 
Sú však jazyky, ktoré na orientáciu využívajú objektívnejšie prepojenie osôb s ich 
prostredím. Kmeň austrálskych aborigénov Pormpuraaw si priestor konceptualizuje 
(Boroditsky & Gaby, 2010) cez schému svetových strán s dominanciou vzťahu východ 
– západ. Kontrast sa prejavuje napríklad v tom, že nepoužívajú termíny vpravo/vľavo 
ani spredu/zozadu. Všetko sa určuje polohou svetových strán, dokonca aj čas, ktorý 
„prúdi zľava doprava pri otočení na juh, sprava doľava pri orientácii na sever, k telu 
pri otočení na východ a od tela pri otočení na západ“ (s. 1635). 

Takéto extrémne zhmotnenie Wittgensteinových jazykových hier naznačuje, 
že pohyb na konkrétnej deiktickej úrovni a únik z nej môže byť naprieč kultúrami 

                                                 
398 Pozri podkapitolu 4.7. 
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zásadne odlišný. Výklad v súvislosti s „vyššími“ a „nižšími“ úrovňami deiktických 
posunov tiež nemusí mať kognitívne univerzálny charakter. Umiestňovanie 
konkrétnych mentálnych svetov do pozície hore a dole môže byť relatívne. V západnej 
kultúre napríklad definujeme podvedomie orientáciou smerom dolu, no tento koncept 
nie je všadeprítomný. V Číne (Link, 2013, s. 170) je pri vstupe do toho, čo my 
nazývame podvedomím, štandardnejší horizontálny prechod a prekročenie hranice. 

Os pohybu nemusí byť pre definovanie metafikčných vzťahov vždy rovnaká, 
ale konceptualizovanie si týchto vzťahov v priestorových súvislostiach, kde sa môže 
prejaviť vlastnosť inklúzie, sa zatiaľ zdá byť univerzálne. Vďaka tomu sa procedurálne 
scenáre v rámci modelu adaptácie ako hry môžu prenášať aj do týchto vzťahov. 
Topografickosť umožňuje premietať si inklúziu na úrovni plochy, vertikálnej 
(aj horizontálnej) osi, ale aj objemu v obrazovej schéme nádoby. Podstatnejšie než 
presné určenie polohy sna je, že pohyb v jednom smere vždy predpokladá možný pohyb 
v opačnom smere. 

Výskum metafikcie, ktorý je cez metaadaptácie súčasťou aj adaptačných štúdií 
a ktorý Leitch 399  určuje ako jednu z najprogresívnejších adaptologických vetiev, 
pravdaže, prebieha aj samostatne. Metafikcia nie je priamo závislá od adaptácie, aj keď, 
ako sme už naznačili, často napodobňuje procesy adaptácie, využívajúc intermediálne 
a intertextuálne prvky. So základom v teórii metatextuality u Gérarda Genetta ([1982] 
1997) sa k problematike vyjadruje napríklad Mark Currie ([1995] 2016), Patricia 
Waugh ([1984] 2002) alebo Linda Hutcheon (1980), ktorá sa už v neskorších prácach 
v rámci jedného kontinua posúva práve do prostredia adaptácií. 

Metafikcia sa ako sebareflexia prejavuje aj v originálnych dielach, ale aj táto 
sebareflexia sa najčastejšie deje na pozadí žánrových parametrov či vlastností média, 
ktoré sa už predstavili inde. Aj v neadaptovaných metafikčných dielach preto nie sú 
nezvyčajné remediačné techniky ako v prípade už spomínaného filmu Being John 
Malkovich400. Vďaka tomu je metafikcia nasýtená alúziami na iné diela a formy. Často 
je prítomná otázka vzdialenosti fikčného sveta od diskurzívneho sveta percipienta. 
Peter Stockwell ([2002] 2005) uvádza znalosť diskurzívneho sveta ako najjednoduchší 
test statusu alternatívnosti diela. Overuje, či je fikcia súčasťou iného sveta, lebo „nikto 
v Star Treku nezmieňuje fakt, že niekedy existoval slávny seriál zvaný Star Trek“ (s. 95). 

Priznať proces vzniku umeleckého diela je inherentne metafikčné už na 
metanaratívnej úrovni. Ak tvorcovia prezentujú adaptáciu ako adaptáciu 
aj v žánrovom zmysle, čiže nabudzujú systémy SEEKING a PLAY, ktorými by sme 
mali hľadať prítomnosť predlohy v adaptácii a generovať medzi nimi nové prepojenia, 
nevyhnutne sa v adaptácii sprítomňuje aj metafikčný potenciál. Priblíženie sa k realite 
možno navodiť aj mnohými inými odkazmi na diskurzívnu realitu, čím sa všeobecne 
opäť posilňuje intertextualita a intermedialita diela. 

                                                 
399 Pozri s. 27. 
400 Pozri podkapitolu 5.3. Ešte podrobnejšiu analýzu ponúkame v samostatnej štúdii (Getlík, 
2018). 
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7.2. Metafikčná reflexia kognitívnych procesov 
Adaptácie vedia potláčať pôvodnú motivovanosť predlohou tak, ako sa 

motivovanosť stráca v „doslovnom“ jazyku. Aj pri adaptácii však túto motivovanosť 
možno odkrývať, a to analogicky k výkladom konceptuálnej metafory v kognitívnej 
lingvistike. Neprekvapuje nás preto, že keď sa Norman Holland v štúdii The 
Neuroscience of Metafilm (2007) pokúša objasniť isté vlastnosti filmovej metafikcie, 
za reprezentatívnu výskumnú vzorku tiež volí metaadaptáciu Adaptation Spikea 
Jonzeho, ktorá sa v predkladanej monografii objavila už niekoľkokrát401. 

Holland tvrdí (2007, s. 66), že základnou funkciou mozgu je pohybovať 
organizmom, aby sa mohol živiť a množiť. Jeho predpoklad je v súlade so zameraním 
veľkej časti kognitívnych vied a aj s prístupom v tejto práci, ktorá vedomie spája 
primárne s možnosťou pohybu. Ostatné kognitívne funkcie sú podľa neho (s. 66) 
podriadené pohybu. Pri napĺňaní cieľov za hranicou automatických procesov sa čoraz 
aktívnejšie prejavujú komplexné telické procesy a rozhodovanie pomocou tzv. 
kontrafaktuálov (Birke a iní, 2011). Kontrafaktuálmi sa štandardne pomenúvajú 
simulácie alternatívnych stavov či procesov, teda to, čo (niekedy zatiaľ) nie je skutočné. 

Z naratologického hľadiska vytvárajú kontrafaktuály základ pre simulácie 
fikčných svetov, ale vznik kontrafaktuálov je súčasťou univerzálnejšieho kognitívneho 
procesu. Pomocou mentálnej simulácie vďaka tomuto procesu najčastejšie 
rozhodujeme medzi aspoň dvoma budúcimi činnosťami402. Empirický výskum dokázal 
(Bergen, 2012, s. 143), že kontrafaktuály vytvárame ako negácie či alternácie aktuálov 
v podobe zážitkov alebo spomienok. Ak probandi počujú slová ako tvoj darček nie je 
na chladničke, najprv simulujú darček na chladničke a až potom význam negujú. 

Trocha odlišné pohľady na kontrafaktuály v kognitívnej lingvistike 
a v analytickej filozofii (Birke a iní, 2011, s. 4) možno zjednodušene syntetizovať 
v schopnosti mentálne konštruovať alternatívne reality (s. 1). Využitiu teórie 
kontrafaktuálov sa inde (Getlík, 2021) venujeme v súvislosti s jej aplikáciou 
na špekulatívnu fikciu403, ktorá, ako sme už spomínali404, v prienikoch alternatívnej 
histórie, fantasy alebo sci-fi príkladne reprezentuje tvorbu kontrafaktuálnych realít 
vo formovaní fikčných svetov. 

Uvedené témy sú blízke aj technike alternarácie, ktorú v metafikcii podrobnejšie 
skúma z hľadiska kognitívnej štylistiky Andrea Macrae (2019, s. 180 – 198). 
Alternatívne naratívy sú podľa Macrae spolu s inými formami disnarácie (s. 160 – 161) 
popieraním alebo konfliktom predchádzajúceho naratívu. Každá adaptácia, ktorá 

                                                 
401 V adaptologických publikáciách je takmer nemožné toto dielo nespomenúť. Pozri podkapitoly 
3.3 a 6.2. 
402 „[S]enzomotorické projekcie – najčastejšie integrované do prebiehajúcich anticipácií – sú to, 
čo je základom pre vznik aj dlhodobejších predstáv“ (Hogan, 2007, s. 46). 
403  V samostatnej štúdii (Getlík, 2021) sa výraznejšie venujeme aj Gödelovej vete, ktorú  
Marie-Laure Ryan (2006, s. XXIII) uvádza ako príklad na metaleptický efekt 
v matematike/logike. 
404 Pozri ppč. 351. 
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v mysli reštartuje zážitok z predchádzajúcich podobných príbehov disnaratívnym 
efektom, popiera predošlú skúsenosť aj sa na ňu čiastočne odvoláva. 

Výrazne sa disnaratívny efekt prejavuje, ak je prítomná istá kontinuita medzi 
konkrétnymi adaptáciami, ale mení sa reprezentácia postavy. Uvedeným 
charakterovým adaptáciám sa podrobne venuje Jeremy Strong (2021), ktorý si všíma 
neustále návraty a znovuobjavenia pôvodne knižných postáv, ako James Bond 
či Sherlock Holmes. Tie vytvárajú zaujímavé adaptačné vzťahy kontinuity 
a diskontinuity, kde sa na jednej strane ráta s potlačením nekonzistentnosti 
(napr. v stvárnení postavy) a na druhej sa môže odkazovať na motívy realizované 
v iných verziách. 

Napríklad posledné samostatné verzie a predstavitelia filmov Spider-Man (Raimi, 
2002) a The Amazing Spider-Man (Webb, 2012) sa s treťou modernou inkarnáciou 
komiksovej postavy nečakane spoja v diele Spider-Man: No Way Home (Watts, 2021). 
Traja herci stvárňujúci Spider-mana v odlišných fikčných svetoch sa tu zrazu ocitajú 
vedľa seba vďaka novej schopnosti postáv putovať medzi alternatívnymi realitami 
v rámci jedného multiverza. Ide v princípe o podobný postup, aký sa už dlhšie 
prejavuje v tzv. crossoveroch (McGowan, 2022). Predchádzajúci disnaratívny efekt, 
upevňovaný hlavne kontinuitou v postave J. Jonaha Jamesona, ktorého vo všetkých 
troch vesmíroch vždy hral ten istý herec (Jonathan Kimble Simmons), sa tak 
prekvapujúco anuluje. 

Aj keď sa disnarácia a alternarácia ako javy nemusia prejavovať na úrovni 
konkrétnej adaptácie, prejavujú sa v systéme ako súčasť radu adaptácií 
v identifikovateľnej vetve príbuzných diel. Vďaka tomu môžu adaptácie na kognitívnej 
úrovni vyvolávať výrazne metafikčné efekty. Súčasná produkcia spoločnosti Marvel, 
ktorá je postavená na adaptáciách komiksových diel, masívne (príbehovo aj finančne) 
investovala do tohto metafikčného efektu, aby utvrdila koncept akceptovateľného 
prieniku fikčných svetov. Ani tu nie je až taký podstatný komentár k charakteru reality 
ako skôr redukcia filtrov prostredia a zvyšovanie odďaľovania nedôvery u divákov. 
Týmto spôsobom sa z dlhodobého hľadiska značne redukujú finančné nároky na ďalšiu 
produkciu, ktoré vyplývajú z prípadnej výmeny hercov a z komplikovaných právnych 
vzťahov405 v rámci autorských práv k postavám v inak koherentnom fikčnom svete. 

V prepojení na metafikčnú predlohu sme už inde (Andričíková & Getlík, 2019) 
dokázali kontinuitný efekt alternarácie v prípade filmu A nagy füzet (2013) napriek 
tomu, že samotná adaptácia explicitne zobrazovala iba jeden z viacerých alternatívnych 
naratívov, ktoré sa predstavili v predlohe. Výsledný kognitívny efekt umeleckého diela 
by mal adaptačné štúdiá zaujímať prinajmenšom tak ako „textové“ vlastnosti adaptácií. 

Pojem kontrafaktuality pre nás v kognitívne zameranej predkladanej monografii 
nadobúda pomerne široký rámec. Aj v nekognitívnej semiotike kontrafaktualita 
v princípe ohraničuje znakovú funkciu v zmysle Ecovej (1976, s. 58) „teórie lži“406, 
kde je znakom všetko, čo možno využiť na klamstvo. Kontrafaktualita sa dá vnímať 

                                                 
405 Na tieto skutočnosti v diskusii upriamil našu pozornosť Timotej Mikloš (2022). 
406 Pozri aj podkapitolu 3.1. 
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od mentálnej simulácie (ne)uchopenia objektov až po vytváranie komplexných 
fikčných svetov a ich rôznorodých alternatív v rozmanitej škále mediálnych foriem. 
Základom týchto prejavov je však vždy proces kontrafaktuálneho podmieňovania, 
ktorý na príklade myšlienkových experimentov vo vede demonštruje Tobias Klauk 
(2011) a jeho lingvistické podoby zhŕňa Martin Hilpert (2011). 

Kontrafaktuálne podmieňovanie ako také (na rozdiel od kontrafaktuality) 
nepodlieha ontologickým sporom, bežným v teórii fikčných svetov. Je totiž možné 
spochybňovať existenciu kontrafaktuálov, ale nemožno (Klauk, 2011, s. 31) 
spochybniť samotný kognitívny proces kontrafaktuálneho podmieňovania. 
Z nekognitívneho textocentrického pohľadu je metafikcia vlastnosťou textu, ktorý 
tematizuje vzťahy fikcie a reality. V kognitívnovednej perspektíve ale ide hlavne 
o vyvolávanie zážitku pri upriamení pozornosti na nepopierateľné procesy 
kontrafaktuálneho podmieňovania a verifikácie statusu reality. 

Na základe efektov pri zažívaní kontinua adaptácie a metafikcie, ktoré nám 
pripomínajú naše kognitívne procesy, nemôžeme (spolu s kognitívnym prístupom 
Andrey Macrae) úplne prijať pohľad neprirodzenej naratológie, pre ktorú sú metafikčné 
techniky za hranicou napodobňovania reality. Kognitívne procesy vtelesnenej mysle, 
ktoré si všímame pri percepcii adaptácií vďaka ich metafikčným vlastnostiam, 
sú rovnako súčasťou reálneho sveta ako akýkoľvek iný prvok tematizovaný 
v klasickom mimetickom umení407. Metafikcia v kognitívnom zmysle nie je tematizo-
vanie fikčnosti diela, ale zvýrazňovanie charakteristiky vtelesnenej mysle. 

Súčasný kvantitatívny výskum poľských vedcov humanitného i prírodovedného 
zamerania (Drożdż a iní, 2016) vo veľkých literárnych korpusoch dokazuje, 
že „ohromujúca väčšina analyzovaných textov sa riadi fraktálnymi charakteristikami, 
ale obzvlášť veľkolepé sú v tomto ohľade kvázihypertexty románov ‚prúdu vedomia‘“ 
(s. 1). Príznak veľkoleposti sa môže zdať prehnaný, no výsledky štúdie sú v koreláciách 
medzi fraktálnymi vlastnosťami a dielami408, ktoré vznikli metódami prúdu vedomia, 
dostatočne presvedčivé. Oproti iným textom sa diela v prúde vedomia prejavovali 
aj osobitými fraktálnymi vlastnosťami. Vyvíjali totiž štruktúry typické pre 
multifraktály, ktoré sú (s. 1) neredukovateľne prepletenými súbormi fraktálov. 
Produkty mysle sa v takomto matematickom pohľade nelíšia od iných manifestácií 
prírodných zákonitostí organickej aj neorganickej povahy. 

Mimo karteziánskeho oddeľovania tela a mysle, kde je myseľ uložená v nádobe 
tela, ale zároveň má transcendentálne vlastnosti, nie je dôvod myslieť si, že typ umenia, 
ktorý sa exemplárne demonštruje v modernizme, nezobrazuje menej reflektované 
aspekty sveta – ľudskú myseľ. Ako vysvetľuje Mark Turner ([1996] 1998, s. 21), 
prototypovými objektmi možno pohybovať, pričom tento pohyb niekto vykonáva. 
Očividná neprítomnosť externého hýbateľa ľudského tela sa tak parabolickou 
projekciou (s. 21) v obrazovej schéme nádoby rozširuje o prvok duše, ktorá telom hýbe 

                                                 
407 Uvedená perspektíva sa nadväzne na Gadamera avizovala v podkapitole 3.2. 
408  Fraktálový potenciál literárneho diela si v slovenskom prostredí všíma aj Jana 
Kuzmíková (2006) pri analýze postupov Františka Švantnera. 
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zvnútra409. Keďže človek bezprostredne vníma iba priame kauzálne vzťahy a systémo-
vú kauzalitu s ďalšími medzistupňami prijíma iba s výraznejšou kognitívnou námahou 
(Lakoff, [2004] 2014, s. 36 – 41), ďalšie uvažovanie o tom, kto je kauzálnym 
hýbateľom duše, má už špecifickú diskurzívnu povahu. 

Duša či iné podobné koncepty štandardne separované od tela, no nachádzajúce sa 
v ňom, sa metaforicky môžu pohybovať medzi bezprostredným svetom a inými svetmi. 
Kognitívna skúsenosť spája tento zážitok so snom, pri ktorom sa reálna motorická 
činnosť nerealizuje, ale zažíva sa pohyb v simulácii. V rámci konceptuálnej metafory 
ZOMRIEŤ JE ZASPAŤ sa potom realizuje tento pohyb medzi prítomnými 
a transcendentálnymi svetmi. Nemožnosť návratu zo „sveta mŕtvych“ si vyžaduje 
rozširovanie scenára o smrti ako mieste aj o filter prechodu v metaforách brány alebo 
prekážky. Tie bývajú priechodné iba jedným smerom, a teda je väčšinou prítomný 
strážca onoho sveta. Je preto bežné, že metafikčné príbehy, v ktorých sa tiež realizuje 
pohyb medzi fikčnými svetmi, majú často transcendentálne motívy, ale v skutočnosti 
opäť pripomínajú vlastnosti vtelesnenej mysle kontrolovať naše telá a interagovať 
s prostredím. 

Vyššie naratívne úrovne a ich obyvatelia majú väčšiu (niekedy božskú) kontrolu 
nad svetom a možnosti ich pohybu sú oproti nižším úrovniam omnoho výraznejšie. 
Príkladom môže byť vzťah hravého divadelného (mimikry) a transcendentálneho 
(agonálna stávka) rámcovania v diele Faust ([1808, 1832] 2018)410, ktoré sa do série už 
existujúcich faustovských príbehov zaradilo tak výrazne, že samo prevzalo vavríny 
originálu. Práve pripomínanie pocitu kontroly kognitívne prepája fikciu a realitu. 
Ak má filter prekonať postava, ktorá sa navonok neprejavuje veľkou kontrolou, 
naratívne akceptovateľný prienik jej umožňuje hra (fígeľ). Prostredníctvom overených 
procedurálnych scenárov totiž ponúka najefektívnejšie stratégie, ktoré prekonávajú 
filtre prostredia. 

7.3. Strety svetov a motív kontroly 
Maria Poulaki v štúdii Neurocinematics and the discourse of control: Towards 

a critical neurofilmology (2015) rozpoznáva absenciu kontroly nad prebiehajúcim 
filmovým zážitkom ako to, čo vytvára pocit nezávislej existencie fikčného sveta. 
V literatúre skutočnú kontrolu nad naratívom možno pociťovať až v jej ergodických 
podobách, ktoré popisuje Espen J. Aarseth (1997) a ktoré „od čitateľa vyžadujú 

                                                 
409 Porovnať možno aj nakopnutie múzou „zvonku“ (pozri s. 159). Tu sa prejavuje ďalšia veľká 
výhoda metafory hry v kognitívnovedných prístupoch. Paratelickosť hry je najbližší metaforický 
model k empirickým prístupom, ktoré hľadajú kauzalitu, ale nie za cenu vytvárania fiktívnych 
hýbateľov. Modelovanie hrou má vo vede veľký metaforický potenciál a problémom bývajú skôr 
neseriózne asociácie hry v západnej kultúre (pozri ppč. 88). Tie však možno prekonať a využívať 
výhody tejto bohatej kategórie, o čo sa v princípe pokúšame v predkladanej monografii. 
410 Pozri podkapitolu 8.2. 
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netriviálne úsilie pri prechode textom“ (s. 1)411. Tieto literárne experimenty mali pred 
digitálnou literatúrou podobu komentárov ako hypertextových odkazov. Umožňovali 
čitateľovi napríklad vyberať si sekvencie príbehu otáčaním iba konkrétnych strán. 

Ako Aarsethove tézy zhŕňa Marie-Laure Ryan (2006, s. 97), ak autor nekontroluje 
rozprávača, tak sa s ním čitateľ už nemôže identifikovať. Cíti vlastnú nezávislú kontrolu 
nad príbehom. Participáciou na príbehu sa príbeh zhmotňuje, lenže metafikcia 
neinteraktívnych naratívnych foriem vytvára v lineárnych naratívoch iba ilúziu 
kontroly. Metafikcia hlavne v metaleptickej podobe môže ľahko sugerovať pocit 
kontroly, a to najčastejšie tak, že buď priamo vyzýva k akcii, alebo aktívnu postavu 
dostáva na úroveň čitateľa, čím implikuje potenciál zapojenia sa do príbehu aj pre 
percipienta. Ak sa dá prekročiť filter z jednej strany, mohlo by sa to podariť aj z druhej. 

Metaleptické zapojenie sa do príbehu má svoj absolútny limit, ktorý pripomína 
jeho fikčnosť, a to cez fyzickú senzomotorickú spätnú väzbu. Keďže hraničný pocit 
pripomínajúci realitu je bolesť412, metafikcia spravidla tento priestor na simuláciu pre-
necháva fikčným prostriedkom a nie metafikčným, alebo ju výrazne rámcuje humorom. 
Tým sa odkláňa pozornosť od verifikácie skutočnej bolesti. Hra sa rýchlo 
preruší/ukončí pri bolesti, či skôr pri jej dohodnutej hranici, keďže súčasťou hry je 
niekedy aj hľadanie týchto hraníc. Častý účinok metafikcie je skôr komický než 
tragický, lebo komickosť nasleduje aj ako uvoľnenie úzkosti (Holland, 2007, s. 71) 
po ohrození v strete dvoch svetov. Na objasnenie tejto úzkosti sa žiada prepojiť 
simulatívny charakter fikcie a štandardne využívané metafikčné postupy. 

Nie je neobvyklé, že kognitívne zamerané publikácie vyzývajú miestami svojich 
čitateľov na experimenty s vlastnou vtelesnenou mysľou, aby upriamili pozornosť 
na rôzne aspekty kognície. Snažia sa tak tlmočiť nie iba propozičné, ale aj fenomenálne 
a procedurálne typy poznania, ktoré sa zvyknú opomínať. Na nepropozičné poznanie 
sa zabúda pod vplyvom karteziánskeho členenia mysle a tela, pričom prvé je 
racionálne, teda seriózne, a druhé skôr emocionálne a neseriózne. 

Autori kognitívnovedných publikácií pomocou optických ilúzií objasňujú 
čitateľom gestalt princípy (Stockwell, [2002] 2005, s. 13), testujú ich pamäť radom 
farebných guľôčok (Bergen, 2012, s. 162), aby identifikovali vizualizátorov 
a verbalizátorov413, dokazujú neschopnosť nepredstaviť si slona (Lakoff, [2004] 2014) 
alebo správne predvídajú priebeh konceptuálnej integrácie čitateľov, ktorých lietajúce 
prasiatko bude vyzerať ako Bergenov Pigasus (2012, s. 228)414. Overovanie procesov 

                                                 
411  Literatúru v digitálnej podobe na Slovensku produkujú napr. Ľubomír Panák a Zuzana 
Husárová, ktorých dielo BA-Tale (2011) intenzívne (metódou close reading) interpretuje 
Alexandra Popovičová (2021). 
412 Pozri podkapitolu 6.4.  
413  Toto kognitívnovedné členenie experientov je relevantné nielen pre didaktiku literatúry, 
ale aj pre adaptačné štúdiá v type adaptácií povedať – ukázať (Hutcheon, 2006, s. 38). 
Pozri podkapitolu 2.1. 
414  Autor na základe prototypových kategórií definuje najpravdepodobnejšiu predstavu 
lietajúceho prasaťa s krídlami vyrastajúcimi z lopatiek a nie napríklad prasiatko s raketovými 
paprčkami či s vrtuľou na hrudi a pod. 
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súvisiacich s percepciou navyše môže nútiť čitateľa k fyzickej aktivite, napríklad 
zatlačiť si trocha prstom na očnú buľvu, aby vnímal tlakové fosfény. 

Ak by sme tiež chceli nepropozične – pretože práve takýto charakter má dané 
poznanie – rýchlo demonštrovať celistvejší vzťah percepcie, motorickej činnosti 
a mentálnej simulácie, hádam najjednoduchšie by bolo zavrieť oči, predstaviť si v mysli 
skok na mieste a následne si tento zážitok porovnať s reálnym výskokom. Simulovaný 
výskok by s veľkou pravdepodobnosťou nerátal so širokou škálou spätnej väzby medzi 
telom a prostredím. Pravdepodobne by sa nesimuloval zvuk, ktorý vzniká pri ušiach 
odporom vzduchu, jemné trhnutie šliach, doznievajúci zvuk dopadu alebo kratučký 
pocit beztiaže, ktorý na moment oddelí oblečenie od pokožky415. 

Senzomotorická spätná väzba, ktorú v PECMA prúde popisuje Grodal, odčleňuje 
skutočný zážitok od nereálnej simulácie napriek tomu, že myseľ prispôsobuje simuláciu 
reálnej činnosti svalov. Napríklad to, že chápanie viet o motorickej činnosti túto 
činnosť simuluje, sa dokázalo (Bergen, 2012, s. 90) experimentom, v ktorom sa pohyby 
nôh simulovali dlhšie než pohyby rúk a tie zas dlhšie než pohyby tváre, čo by v mysli 
nesimulatívneho charakteru nemalo význam. Simulácia teda dokáže napodobniť 
viaceré aspekty skutočného zážitku, ale najmä tie, ktoré sa viažu na špecifickú spätnú 
väzbu prostredia, bývajú často redukované. 

Obrazová schéma nádoby (Lakoff, [1987] 1990, s. 272), v ktorej sú menšie prvky 
obklopené väčšími, je preto zmysluplným modelom pre istú obmedzenosť pohybu 
a zážitku vnorených úrovní, resp. nižších úrovní, lebo ak má nádoba v priestore 
so zemskou príťažlivosťou udržať svoj obsah, štandardne sa do nej dívame zhora. 
Obrazovú schému nádoby pri sledovaní filmu Torben Grodal ([1997] 1999, s. 209) 
popisuje na piatich úrovniach, ktoré určujú 1) rámec záberu, 2) rámec maskovaného 
záberu, 3) rámec upriamenej pozornosti percepcie, 4) systém rámcov a hierarchie 
materiálu (pohlcujúcich a pohltených) a 5) kognitívny a emocionálny filter. 

Synekdochickosť filmového tvaru si, pravdaže, všíma aj klasická filmová 
semiotika. „To, že svet na plátne je vždy časťou nejakého iného sveta, určuje základné 
vlastnosti filmu ako umenia“ (Lotman, 2008, s. 33). Metafikcia pracuje s jednotlivými 
rámcami, pričom najnečakanejší pohyb je fyzický prechod diváka do materiálu 
a následne deja alebo výstup postavy z fikcie do reálneho sveta. Nečakaný prienik 
svetov implikuje možnú nečakanú aktivitu tela, pričom telo vytrhnuté 
z predchádzajúceho pokoja nevie, ako s týmto otvárajúcim sa svetom interagovať. 

Z hľadiska gestalt princípov sa musia tieto svety odlišovať, aby bolo evidentné, 
že dochádza k ich prestupovaniu. Jednotlivé gestalty svetov majú vlastnú hierarchiu 
a medzi vyššími a nižšími úrovňami možno projektovať kognitívne procesy mysle. 
Dôkaz toho, že metafikcia skutočne napodobňuje myseľ, je práve v štylistickej redukcii 
dimenzií sveta, ktoré sú považované za sekundárne. Snové sekvencie, predstavy 
či spomienky sú napríklad vo filme nezriedka zobrazené uberaním z realistického 

                                                 
415 Až čítanie konkrétnej vety pravdepodobne spustilo postupnú simuláciu všetkých uvedených 
atribútov skákania. 
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zážitku v čiernobielych sekvenciách, napodobňovaním divadelných prostriedkov 416 
prostredníctvom kulís, bábok či hereckého štýlu, transparentnosťou záberov, animáciou 
a inými signálmi. 

Dokonca aj súčasné animované filmy prechádzajú pri spomienkach či fantáziách 
z trojrozmernej do dvojrozmernej animácie. V rovine adaptačných alúzií, kde má odkaz 
na predlohu podobný sekundárny status ako sen/predstava/spomienka, sa takto 
na dvoch úrovniach realizuje napríklad aj novší filmový Le Petit Prince (Osborne, 
2015). Prechod do fikcie na ďalšej úrovni je v ňom pri uvádzaní predlohy signalizovaný 
redukovaním realistickosti animácie podobne, ako sa redukuje predstava o výskoku 
oproti skutočnému poskočeniu. Vstupy a výstupy z/do týchto svetov zvykne 
ohraničovať príznaková filmová interpunkcia, hudobný motív a pod. Všetky tieto prvky 
spoločne v rámci gestalt princípov spolupôsobia na odčlenenie svetov. 

Uvedené citovanie predlohy v adaptácii je pre adaptačné štúdiá nesmierne 
podstatný štylistický prostriedok, ktorý sa v kognitívnej perspektíve prakticky nedá 
objasniť bez paralely k úrovniam v metafikčných efektoch. Veď ani štandardný textový 
citát sa nevyčleňuje arbitrárnym spôsobom, ale takisto zvykne vyvolávať efekt redukcie 
objektívnej reality. Gestalt princípy hranice a symetrie sa odrážajú v úvodzovkách 
citátu, ktoré ho do textu vnárajú v schéme nádoby a často používaná kurzíva vyvoláva 
efekt čítania rukopisu, teda prienik na subjektívnejšiu percepčnú úroveň. 

Metaleptické príbehy, v ktorých je možné sa naprieč svetmi pohybovať, 
upriamujú pozornosť na kognitívnu schopnosť a skúsenosť človeka pohnúť sa 
zo skutočného sveta do sveta predstáv, ale metafikčnú funkciu plní aj pripomínanie 
príbehovosti v metanaratívnych technikách. Andrea Macrae za simplicitnú formu 
metafikcie považuje už aj metaforu a analógiu (2019, s. 18). Na pozadí kognitívneho 
prepojenia adaptácie a analógie (Tarquinio, 2017) cez ich schopnosť projektovať prvky 
zo zdrojovej do cieľovej domény sa tak dajú rýdzo formálne definovať všetky adaptácie 
ako metafikcie. Až takéto zjednodušujúce riešenie nepovažujeme za nevyhnutné, 
keďže kognitívne kontinuum medzi adaptáciou a metafikciou nevyžaduje absolútny 
prienik, ktorý sa predsa neodráža ani v adaptačnej praxi. Nie každá adaptácia vyvolá 
metafikčný efekt, ale vďaka formálnej podobnosti s analógiou má každá adaptácia 
potenciál upriamiť pozornosť na kognitívne procesy a formovanie významu. 

Napriek tomu, že Macrae pripisuje metafikčnosť aj metafore a analógii, naozaj 
zreteľná metafikcia je podľa nej všade tam, kde sa rozprávač definuje ako skutočnejší 
než jeho postavy (2019, s. 20), čo je pri vnímaní adaptácie ako adaptácie častou 
skúsenosťou. V súčasnosti už nie je výnimočné, že aj zbierke Tisíc a jedna noc, ktorú 
Mark Turner ([1996] 1998) používa ako dominantnú ilustráciu paraboly, sa na pozadí 
Borgesových 417  impulzov o sebareflexívnosti týchto príbehov priznáva metafikčný 
status (Dolcerocca, 2021). 

                                                 
416 Pozri aj adaptačný proces pri hre ilinx v podkapitole 5.3. 
417 Borges ([1964] 2007) ich priamo spája s Donom Quijotom, Hamletom či eposom Rámájana, 
kde „Ráma počuje svoj vlastný príbeh, spozná svojich synov a následne odmení básnika“ (s. 186). 
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Metafikčné prvky sú prítomné aj v časoch, keď sa dištinkcia medzi fikčným 
a skutočným neprejavuje v tradičnom zmysle. Prototypové metafikčné diela 
nachádzame aj v mytologickom prostredí, a to nielen ako naratív o naratíve, ale aj 
naratív o naratívnosti a fiktívnosti ako takej. Exemplárnym príkladom je prometeovská 
postava afrického pavúka Anansiho418, ktorý priniesol svetu príbehy (Rattray, 1930, 
s. 55 – 59). Figliarske vlastnosti Anansiho, vďaka ktorým splnil skúšky nebeského 
boha, komentujú vlastnosti, ktoré musí mať dobrý rozprávač, ako schopnosť „klamať“, 
v zmysle vymýšľania príbehov kontrafaktuálnym podmieňovaním, 
a „kradnúť/unášať“, v zmysle asimilovania zložiek z reality a iných príbehov. 

Napriek tomu, že sa techniky metafikcie a adaptácie niekedy javia v texto-
centrickej perspektíve ako novšie vlastnosti umenia, zdá sa, že vďaka ich kognitívne 
univerzálnemu pôvodu sú prepojené už v mytológii. V tomto období sa v (aj hravom) 
rituálnom kontexte objavujú a neustále adaptujú piesne, príbehy, tance, rezby a zároveň 
sa objasňujú základné kognitívne skúsenosti cez otázky o tom, ako vznikol človek, 
emócie, poznanie, rôzne rituály, ba dokonca samotné príbehy, čím vznikajú už 
skutočne príkladné metafikčné efekty. 

Naznačeným prienikom sa budeme podrobne zaoberať v poslednej kapitole 
predkladanej monografie, ale žiada sa uviesť, že po sústredení pozornosti na neliterárne 
adaptácie si adaptačné štúdiá začínajú uvedomovať aj antropologickú univerzálnosť 
adaptačných procesov, a to príkladne v aktuálnom texte Grahama Leya s názvom 
Homo adaptans (2022). 

Metalepsiu ako formu metafikcie (popri metanarácii či disnarácii) Macrae 
stratifikuje (2019, s. 108) do metaleptického povedomia, metaleptickej komunikácie 
a metaleptického pohybu. V prvej kategórii sa v diele manifestuje vedomie o vlastnej 
fiktívnosti, v druhej sa nadväzuje komunikácia medzi vrstvami príbehu 
(aj percipientom) a v tretej sa, ako naznačuje názov, zobrazuje už aj pohyb medzi 
svetmi. Macrae tvrdí (s. 20), že prvé dva typy sa prevažne spoliehajú na nemožnosť 
pohybu medzi svetmi a až tretí je plnohodnotným prepojením svetov. 

Metaleptické povedomie a metaleptická komunikácia využívajú nemožnosť 
pohybu najčastejšie na tematizovanie nedostatku kontroly nad vlastným osudom. 
Metaleptický pohyb máva práve opačnú funkciu. V kategórii hry sú obmedzenia 
pohybu základnou výzvou pre stratégie prekonávania filtrov prostredia, ktoré sa budú 
prejavovať aj v metafikcii a adaptácii, preto sú viaceré tematické realizácie metalepsie 
veľmi príbuzné. Efekty súvisiace s procedurálnymi scenármi, ktoré sa nachádzajú v hre 
agón, budú napríklad prirodzenejšie pri metaleptickom pohybe než pri metaleptickom 
povedomí. Až voľnejšia možnosť pohybu, teda vyšší stupeň vedomia, umožňuje naplno 
reflektovať konkurenciu a kontrolovať nižšie úrovne. 

Keďže rôzne možnosti pohybu pripúšťajú rôzne procedurálne scenáre, napriek 
kontinuite metalepsie sa budú témy jednotlivých diel trocha líšiť. Rozpoznáva sa 

                                                 
Odporúčame porovnať aj Gáfrikov výklad o časti Rámájany, ktorá „predstavuje zrod poézie 
a poetologickej reflexie“ (2012, s. 60). 
418 Pozri podkapitolu 8.2. 
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spoločne šesť tematických okruhov metalepsie (Macrae, 2019, s. 111 – 112) 419 
v podobe unikania, prejavu kontroly, zdôraznenia moci fikcie (napr. formovať realitu), 
vzájomného porozumenia (napr. postáv a rozprávača), výziev stvoriteľovi a straty 
kontroly nad stvorením. Jednotlivé motívy sú v rôznej miere prítomné aj v zážitku 
z adaptácie ako adaptácie, kde sa na vyššej úrovni projektujú cez konkrétne vzťahy 
adaptácie, predlohy, tvorcov a experientov. 

7.4. Konzistentnosť a kontrola reality 
Metafikčné diela môžu, ale nemusia objasňovať, prečo si niektoré postavy svoju 

fikčnosť uvedomujú a iné nie. Nemusia ani zdôvodniť, prečo konkrétna postava 
striedavo koná raz akoby vedomá si svojej fikčnosti a inokedy pohltená dejom. Aj táto 
vlastnosť postáv sa projektuje ako charakteristika kognitívnych procesov. Sami sa 
vieme striedavo nechať vtiahnuť do našich predstáv a hier a vytrhnúť z nich, pričom sa 
nám vo svojom plynutí vďaka odloženiu nedôvery nejavia ako príznakové. 
Až po prebudení zo sna, teda v kontraste k senzomotorickému zážitku, sa nám rýdza 
simulácia zdá neprirodzená a ohraničená. Imerzia nevyžaduje nevyhnutne čoraz väčšiu 
šírku pásma. Stačí, ak nedochádza ku konfliktom v spätnej väzbe. Preto nás dokáže 
kniha pohltiť rovnako ako audiovizuálne umenie, obzvlášť ak ju čítame v tichu 
a v pokoji, čiže bez rozporu s inou senzomotorickou informáciou, ktorá by spôsobila 
negatívnu interferenciu v prebiehajúcej simulácii 420. 

Rovnaký efekt zosilnenia zážitku bez iných vstupov si všíma kognitívna semiotika 
v percepcii filmu. „Na rozdiel od každodenného života mimo kina tma v hľadisku 
funguje skvelo pre zapojenie diváckeho obrazu tela, a teda jeho kinestetických 
obrazových schém“ (Buckland, [2000] 2003, s. 46). Koherencia zážitku je dôležitejšia 
než množstvo vstupov alebo vernosť voči predlohe. Príkladom môže byť výrazná, ale 
vo vzťahu k vlastnému senzomotorickému zážitku diváka nekonzistentná filmová 
simulácia pohľadu v prvej osobe. 

Zaujímavý formálny experiment sa predstavil vo filme Lady in the Lake 
(Montgomery, 1946), ktorý je adaptáciou rovnomenného románu Raymonda Chandlera 
([1943] 1994). Tvorcovia filmu nechávajú pohľad kamery splynúť s pohľadom hlavnej 
postavy podobne, ako s ňou splýva rozprávač v predlohe. Tento filmový pokus je 
aj v nekognitívnej perspektíve 421  „najslávnejším príkladom rigidného dodržiavania 

                                                 
419 Macrae odkazuje na súhrn Alice Bell a Jana Albera (2012, s. 176), pričom v pôvodnom texte 
nachádzame zopár menších významových rozdielov – napríklad, že posledné dva okruhy sú 
v origináli spojené do jedeného. Okrem toho pri moci fikcie Bell a Albera zdôrazňujú (s. 176) 
aj nebezpečenstvo, ktoré môže fikcia reprezentovať. 
420 Pozri podkapitolu 6.6. 
421  Už Christian Metz (1973, s. 47) popisuje problém Montgomeryho diela na pozadí 
nepochopenia procesu filmovej identifikácie, ktorá podľa Roberta T. Eberweina (1980, s. 197 – 
198) predstavuje podobnú výzvu aj vo filmovom zobrazení subjektívnosti snov. Identifikácia 
podľa Metza (1973, s. 47) vzniká dočasnou asociáciou s perspektívou postavy, ale iba 
za predpokladu, že ju v iných okamihoch môžeme vidieť zvonku. Nie je teda pravda, že by tu 
kognitívna veda spozorovala problém, ktorý by klasická filmová semiotika prehliadala, ale až 
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pravidla prvej osoby – a najočividnejším dôkazom jeho zlyhania“ (Monaco, [1977] 
2000, s. 210). 

Podľa Benjamina Bergena gramatika, a teda aj rozdiel medzi použitím prvej či 
tretej osoby, zvyčajne nehovorí „čo sa má simulovať, ale ako sa má simulovať“ (2012, 
s. 108). Empirický výskum dokazuje (s. 113), že participačná perspektíva sa 
najčastejšie zhoduje s verbálnym použitím druhej osoby a perspektíva pozorovateľa 
s treťou osobou. Zaujímavý je dvojaký charakter verbálneho použitia prvej osoby 
(s. 114). Prvá osoba sa bez kontextu simulovala zúčastnene, ale s kontextom bola 
častejšia perspektíva pozorovateľa. 

Ak teda pri ďalších informáciách vo verbálnom kontexte vzniká výraznejšia 
negatívna interferencia popisovaného deja s koherentným senzomotorickým zážitkom 
percipienta, nekonzistentnosť posúva simuláciu aktivity mimo zúčastnenej perspektívy. 
Rovnaký percepčný mechanizmus prebieha aj pri sledovaní filmu, ak pribúdajúci 
vizuálny kontext znemožňuje zlúčenie perspektívy postavy a diváka. Krátky záber 
z pohľadu postavy je zmysluplným priblížením k nej, lebo sa kombinuje 
aj so simuláciou v systéme zrkadlových neurónov422. Vo filme Lady in the Lake sa nedá 
simulovať telo hlavnej postavy, ak (s výnimkou rafinovaných záberov s použitím 
zrkadiel) divák „svoje“ filmové telo nevidí. Percipient nemá z filmu relevantnú 
kinetickú informáciu, s ktorou tak v každom okamihu súperí vlastná motorická 
skúsenosť423. 

Kognitívnovedná perspektíva takto zmysluplne objasňuje, prečo nás prvá osoba 
v celej dĺžke filmu od postavy vzďaľuje napriek tomu, že v literárnej predlohe nás k nej 
mohla priblížiť. Adaptácia naozaj nie je prekladanie gramatických súvislostí, 
ale zohranie alebo synchronizácia zážitkov. Záleží už na tvorcoch adaptácie, aké 
zážitky divákov, čitateľov, hráčov a pod. chcú synchronizovať, lebo nie vždy je ich 
ambíciou zohrať zážitok pri percepcii originálu a predlohy. 

Podobný dôkaz o úlohe konzistentnosti ponúkajú rôzne čiastočne audiovizuálne 
zážitky (5D kiná a pod.), ktoré pridávajú ďalšie dimenzie pohybom sedadiel, 
parfumovaním priestoru a podobnými efektmi. Nie je nezvyčajné, že ak ďalší „rozmer“ 
nie je v súlade s očakávaným senzomotorickým zážitkom, pôsobí skôr emerzívne než 
imerzívne a je lepšie ho niekedy zo zážitku z umeleckého diela vynechať. Gestalt 
princípy dokazujú, že sme schopní vnímať celky, aj keď ich nevidíme v úplnej 
komplexnosti. 

                                                 
kognitívnovedný prístup je schopný vysvetliť nie iba to, kde Montgomery pochybil, ale aj prečo 
zlyháva. Torben Grodal (2009, s. 241) presnejšie objasňuje, že neúspech tu tkvie v neschopnosti 
priradiť akúkoľvek simulatívnu kontrolu divákovi, ktorý na to potrebuje aspoň parciálne 
zobrazenie motorickej činnosti postavy. Podobné vysvetlenie, ale s väčším dôrazom na absenciu 
výrazu tváre, ponúka Ira Konigsberg (2007, s. 19). 
422 Pozri podkapitolu 6.5. 
423  „Vo chvíli, keď priame videnie subjektívne nahradí neosobné videnie objektívne, príde 
k sebaidentifikácii diváka s postavou“ (Pašteka, 2005, s. 59). 
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Naopak, prvky navyše vedia výraznejšie než ich absencia narušiť percepciu 
celku424. Prítomnosť nesúrodej vlastnosti percepcie vytvára dojem iného pravidla uspo-
riadania štruktúry, než sa predpokladalo, čo môže byť aj značne iritujúce. Ak sa vraví, 
že dobrý text vzniká skôr škrtaním než dopisovaním, súvisí to práve s odstraňovaním 
prvkov, ktoré gestalt neprimerane presahujú. Aj s tým sa však mozog vie vysporiadať, 
lebo je vynikajúci vo vytváraní konzistentného obrazu. Je ale o čosi ľahšie nevšímať si 
neprítomnosť niečoho, čo chýba, než úplne poprieť čosi, čo je percipované (aj keď túto 
činnosť tiež vykonávame). 

Presahovanie gestaltu si všímame často pri nemotivovanom správaní postáv, 
nedodržaní logiky fikčného sveta, neprimeraných žánrových vlastnostiach či 
neúnosnom vystupovaní za hranice materiálového kontinua. Potrebe konzistentnosti 
umeleckého celku sa v tejto chvíli nemusíme venovať podrobnejšie, predsa len je to 
koncept prítomný u mnohých teoretikov. Zdôrazníme spolu so Stanislavom Rakúsom 
(1995) aspoň to, že umelecké dielo vždy nejakým spôsobom vychádza zo životnej 
skúsenosti a autor „[u]vedomujúc si, že látka je verifikačným činiteľom, ktorý bude mať 
k dispozícii aj čitateľ, nemôže s látkou ľubovoľne narábať, musí sa napríklad 
na personálnej úrovni držať jej logiky; východiskovo aj vtedy, keď ju chce v rámci 
nejakého poetologického zámeru deformovať“ (s. 5). 

Ak Cervantes deformuje klasický naratív, ale čitatelia sú predsa schopní jeho 
dielo verifikovať, dokonca kolektívne oceniť, musí potom odkazovať na spoločnú 
kognitívnu skúsenosť. Čitatelia neustále vyhodnocujú, či je deformácia tvaru na úrovni 
vrstvy fikčného sveta, alebo je za hranicou akceptovateľnej skúsenosti. 
Aj vyhodnocovanie povahy prítomnej reality je štandardným zážitkom, na ktorý vie 
umelecké dielo odkazovať. Obzvlášť prítomnosť techniky mise en abyme (Grodal, 
[1997] 1999, s. 133) má funkciu vyvolávať a reflektovať zážitok verifikácie reality. 

Norman Holland vo výskume metafilmov zdôrazňuje (2007, s. 67), že dôvodom 
pre kognitívny mechanizmus posudzovania reality je naša potreba rozhodovať sa, čiže 
prítomnosť kontrafaktuálov. Vyhodnotiť dosiahnutie cieľa možno iba porovnávaním 
kvality senzomotorického zážitku a simulovaného úspechu. Ak cieľ dosiahnutý nebol, 
v činnosti pokračujeme alebo ju prispôsobíme. Podľa Hollanda (s. 67) má 
neuropsychológia jasno v tom, že vyhodnocujeme realitu iba vtedy, ak na jej základe 
plánujeme konať. Toto vyhodnotenie prebieha v spätnej väzbe tela s prostredím. 

V predchádzajúcej kapitole 425  sme popisovali zásadný spôsob rozlíšenia 
skutočnej motorickej aktivity od tej iba simulovanej, ktorú indikuje (ne)zapojenie 
malého mozgu. Pri motorickej činnosti cerebella sme naznačili, že ďalšiu koordinačnú 
úlohu pokynov tu má aj medzimozog, čiže aj talamus, ktorý zbiera údaje 
zo senzorických oblastí a posúva ich výkonným oblastiam predného mozgu. 

                                                 
424 Neznamená to, že požadovaný efekt – napr. hĺbku na ploche plátna – nemožno vytvoriť aj bez 
pridania novej dimenzie. Už Lotman si všíma (2008, s. 99), že „vyskakovanie“ z plátna je 
efektívne práve preto, že nie je možné a zápasí so samotnými princípmi filmu. 
425 Pozri s. 165. 
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Kľúčovú úlohu, ako Holland (s. 69) formuluje myšlienky oxfordského psychológa 
Richarda Passinghama (1993 [2002]), má pri spontánnom generovaní pohybu 
(evolučne mladšia) dorzolaterálna prefrontálna kôra. Ide tu o úroveň terciárnych 
procesov, čiže vedome reflektovaných rozhodnutí. Pri prefrontálnej kôre teda 
prechádzame do úrovne symbolických hier, kam patrí aj spájanie hry a umenia, pretože 
na úrovni primárnych procesov hra vďaka bazálnemu systému PLAY prefrontálnu kôru 
nepotrebuje. O tom nás presviedčajú poznatky neurovedy, keďže možno „odstrániť 
celý neokortex, približne štvrtinu mozgu mladého potkana, a ten sa aj tak bude 
normálne hrať“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 364). Hra na vyšších úrovniach vedomia, 
ktorá už zapája rôzne symbolické operácie, si už ale nevystačí iba so základným 
systémom PLAY. 

Výskum potkanov, ktorého súčasťou bol aj Jaak Panksepp, dokázal (Gordon a iní, 
2003), že hra – s čím sa spája viac, ak nie so spontánne generovaným pohybom – má 
nesmierne prospešné účinky na vývoj dorzolaterálnej prefrontálnej kôry a amygdaly. 
Výrazným, ale na tomto mieste, veríme, funkčným zjednodušením týchto záverov je, 
že jedinci, ktorí sa pravidelne hrali, boli v slučke nielen čoraz lepší v spontánnom 
generovaní pohybu, ale aj v rozpoznávaní repetície a redundancie 426 
a vo vyhodnocovaní nebezpečenstva. S jeho detekciou populárne súvisí amygdala 
v známej triáde reakcií útok/útek/zamrznutie427, hoci najnovší Pankseppov výskum 
pozíciu amygdaly aj prejavy strachu dáva do širšieho kontextu428. 

Panksepp poukazuje na to, že na úrovni primárnych procesov sa s obvodom 
FEAR v strachu spája iba reakcia zamrznutie. Reakcia útek súvisí so spustením obvodu 
SEEKING, v ktorom sa rýchlo hľadá bezpečie (Panksepp & Biven, 2012, s. 399). 
Reakcia útok môže potom fungovať najskôr cez obvod RAGE (s. 436), ktorý 
reprezentuje hnev, zlosť, zúrivosť a agresiu. Vyššie kognitívne procesy tieto operácie 
zlučujú. 

Parciálne sa nám vzťahom medzi hrou, prefrontálnou kôrou a amygdalou 
posilňuje aj skoršia téza o funkcii hravých adaptácií, ktoré „šteklením predlohy“ 429 
pomáhajú lepšie rozlišovať „nebezpečenstvá“ tým, ktorí na túto hru pristanú. Pre 
generovanie spontánneho pohybu vyššími úrovňami vedomia je nesmierne dôležité 
vyhodnocovanie kontrafaktuálov a aj táto funkcia je ukotvená v dorzolaterálnej 
prefrontálnej kôre, pretože vedome „tu podnecujeme akcie aj posudzujeme, či dopadli, 
ako sme plánovali“ (Holland, 2007, s. 69). Hrať sa na symbolickej úrovni a vymýšľať 
alternatívne príbehy, to sú kognitívne procesy nesmierne blízke. 

                                                 
426 Pre súvis s činnosťou amygdaly pozri aj podkapitolu 4.7. 
427 Grodal tu aj vo vzťahu k modelovaniu fikcie priraďuje až 6 relevantných vzorcov akcie, 
ktorých názvy v origináli vytvárajú skratku HTTOFF scenárov: „skrývať sa, 
stopovať/prenasledovať/byť prenasledovaný, chytiť do pasce/byť chytený do pasce, 
pozorovať/byť pozorovaný, utekať a bojovať“ (Grodal, 2012, s. 131). Pozri aj podkapitolu 6.3. 
428 Možno porovnať koordináciu reakcie útok/útek (fight-or-flight) v periakveduktálnej sivej 
hmote (a priliehajúcich častiach), ktorá komunikuje s amygdalou (Terpou a iní, 2019). 
429 Pozri s. 53. 
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K týmto záverom nás privádza Holland, keď upozorňuje (s. 69) na skutočnosť, že 
pacienti s poruchami prefrontálnej kôry strácajú schopnosť generovať a vyhodnocovať 
kontrafaktuály. Prejavuje sa u nich dysnaratívia. Pacienti bezprostredne reagujú 
na podnety prostredia, teda ak vidia pred sebou pero, začnú písať. Jednoducho 
si nevytvárajú lživé príbehy o možných akciách a nevedia pomyslieť na to, že by 
nepísali, resp. nekonali na základe podnetu prostredia. Nevieme si úplne predstaviť 
skutočnú symbolickú hru s takýmito pacientmi s poruchami terciárnej úrovne vedomia, 
ale v princípe by nemal byť problém hrať sa s nimi šantivé kontaktné hry a štekliť ich, 
čo sú procesy na primárnej úrovni vedomia. Navraciame sa k hraniciam medzi 
automatickosťou, telickosťou a paratelickosťou, ktoré splynutím s prostredím, teda 
bezprostrednou reakciou naň, akoby zanikali. 

Nemožnosť formovať a vyhodnocovať kontrafaktuálne reality implikuje 
aj neschopnosť väčšieho kognitívneho oddialenia uspokojenia. Automatické reakcie 
takéhoto charakteru vzbudzujú veľkú pozornosť a sú v bežnej situácii dokonca 
podozrivé. Holland to síce vo svojej štúdii nespomína, ale Passingham (1993 [2002], 
s. 152) priamo spája poruchy dorzolaterálnej prefrontálnej kôry s motorickou 
retardáciou pri schizofrénii a depresii. 

Torben Grodal ([1997] 1999, s. 106) v kognitívnomediálnej perspektíve 
prostredníctvom príznakovosti automatického správania u ľudí objasňuje žánrové 
parametre filmov o robotoch. Desivosť robotov spočíva práve v ich neprirodzenom 
pomere automatického na úkor ak nie aj telického, tak určite aspoň paratelického. 
Absentujúca slobodná voľba je témou metafikcie a hravých adaptácií, no touto témou 
sa zároveň stimuluje v hre rozdiel medzi výzvou na skutočnú reakciu a len simuláciu. 

Tam, kde divák nerozlišuje fikciu a iba na ňu priamo430 reaguje, je riziko, že sa 
ňou nechá – a tu už uplatníme Hassonov termín v užšom zmysle – neurálne 
kontrolovať431. Hassonov rozptyl kontroly média nad mysľou od bežnej reality cez 
dokument, umelecký film, hollywood až po propagandu432 je tu maximálne aktuálny. 
Hra, ako sa ukazuje (Gordon a iní, 2003), stimuluje okrem samej seba aj schopnosť 
rozhodovať sa a správne hodnotiť hrozby. Kontrafaktuály sú nevyhnutné nie iba 
na úrovni telickej, ale aj paratelickej, na ktorej sa táto schopnosť bezpečne precvičuje. 

Proces hravej tvorby alternatívnych príbehov je podstatný obzvlášť v podobe 
adaptácií, kde sa niekedy žiada zachovať a inokedy spochybniť pôvodný naratív. 
Mechanizmus, vďaka ktorému jedinec preberá väčšiu kontrolu nad sebou, je výrazným 
opodstatnením hravého modelovania adaptácií. Tie vo veľkej miere bránia jedinca 
pred kontrolou propagandy, ktorá v absolútnom odpore voči univerzálnejším 
princípom adaptácie znemožňuje ďalšie alternatívne verzie ideologických naratívov, 
hoci pokrytecky sama ideologicky adaptuje iné diela. Neal J. Roese a Mike Morrison 
v štúdii The Psychology of Counterfactual Thinking (2009) zreteľne vyzdvihujú 
účelovú stimuláciu kontrafaktuálov (aj umením, hrou a pod.), keďže „[n]iekoľko 

                                                 
430 Pozri aj rozdiel medzi hrou a reflexívnou činnosťou v podkapitole 5.6. 
431 Pozri s. 136. 
432 Pozri s. 137. 
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stoviek štúdií demonštrovalo vplyv kontrafaktuálneho premýšľania na široké spektrum 
úsudkov, rozhodnutí, emócií a správania“ (s. 18). 

Automatická kontrola prostredia nad človekom súvisí aj s imitačným správaním, 
ktoré popisuje už výskum o funkciách frontálnych lalokov (Lhermitte a iní, 1986). Nám 
ho dáva do zmysluplného kontextu už spomínaný433 Fausto Baldissera a jeho kolegovia 
(2001, s. 190). Tu sa nezdôrazňuje bezprostredná reakcia na prostredie v zmysle 
manipulácie s objektmi, ale obmedzená schopnosť udržať informáciu zo zrkadlových 
neurónov iba v rámci simulácie. Pacienti s léziami (s. 190) prefrontálnej kôry sú nútení 
imitovať osoby oproti nim. 

Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole434, Baldissera a jeho kolegovia upo-
zorňujú na fakt, že toto správanie sa môže prejavovať aj u zdravých jedincov. Okrem 
spomínaného napodobňovania športovcov sú podľa nich (s. 190) časté príklady 
zdanlivej participácie na motorickej činnosti reči pri mobilizácii pier počas pozorného 
počúvania alebo otvárania úst matky, ktorá kŕmi dieťa. Všímajme si, ako úzko 
v simulovaní súvisí participácia s týmto typom empatie. 

Holland uvádza príbeh neuropsychológa, ktorý navštevuje kino s príbuzným 
s uvedenými poškodeniami predného mozgu, pričom vraví, že ten „nemôže obsedieť. 
Vrtí sa. Zhovára sa s plátnom. Skáče hore a dolu. Skrátka, chýba mu inhibičná kontrola 
nekonať na základe príbehu“ (2007, s. 70). Tieto prejavy možno do istej miery 
porovnať aj s detskými naivnými intervenciami do príbehov, ktoré popisuje Hogan 
(2003a, s. 83), keďže sa u nich spája fikčný a reálny svet a mnohé inhibičné 
mechanizmy sa ešte len formujú. 

 Hra je o čosi lepšou metaforou pre adaptácie s inherentným predpokladom 
kontrafaktuality (predloha a originál sa vždy budú aspoň v niečom odlišovať) než pre 
naratív ako taký. Aj tento pacient totiž prežíva „naratív“, ale iba jeden jediný, ktorý 
zhŕňa všetky aktuálne stimuly bez ich symbolickej interpretácie. Je to naratív snu 
podobnej bdelosti (Panksepp & Biven, 2012, s. 377)435, v ktorom sa život prežíva, ale 
o prežívaní sa rozsiahlo nepremýšľa. Naznačený vnútorný príbeh je adaptovateľný 
na základnej emočnej úrovni, ale naratívnu úroveň by musel z nádoby s príbehmi 
oslobodiť figliarsky Anansi, ktorému v pohybe bránia kognitívne poškodenia 
terciárnych procesov. 

7.5. Experienti v modeli adaptácie ako hry 
V kapitole 5 sme predstavili základ pre model adaptácie ako hry, ale ešte v ňom 

absentovali niektoré súvislosti z pozície experientov. Aby sme naplnili kritérium 
empiricky zodpovedného prístupu, museli sme sa s rozvinutím modelu zdržať až 
do uzavretia výkladu o charaktere simulácie a verifikácii reality, na ktorý bol priestor 

                                                 
433  V marginálnej poznámke ho neopomína ani Holland (2007, s. 70), preto nemusíme 
pochybovať o tom, že naprieč rôznymi prejavmi porúch mozgu stále diskutujeme o jednotných 
kognitívnych javoch. 
434 Pozri s. 165. 
435 Pozri podkapitolu 4.5. 
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až v posledných dvoch kapitolách. V prvej fáze sme sa rozhodli napojiť model 
na existujúci koncept Cailloisových kategórií hry. V tejto fáze si ako východisko 
modelovania experientov adaptácií cez hru volíme typológiu čitateľov Jána Števčeka, 
ktorú predstavuje v diele Estetika a literatúra (1977). 

Správanie pacientov, ktorí nerozlišujú bezprostrednú realitu od simulácie, 
je až nápadne podobné aj niektorým zdravým, ale naivným divákom kina – analogicky 
k naivnému, sentimentálnemu a diskurzívnemu čitateľovi (Števček, 1977, s. 78 – 79). 
Naivní diváci často nevnímajú presnú hranicu medzi fikčným svetom a reálnou 
skúsenosťou. Súvisí to buď s obmedzenejšími schopnosťami mechanizmu identi-
fikovania simulovaného a skutočného, alebo s (dočasnou) neznalosťou konvencií 
umeleckej formy. 

Joerg Fingerhut a Katrin Heimann (2022, s. 109) aktuálne upozorňujú na niekoľko 
štúdií, ktoré dokazujú, že neskúsení diváci majú problém vnímať niektoré 
medzistrihové súvislosti, a to dokonca aj tie, ktoré sa považovali za univerzálne 
(Kuleshov efekt)436. O naivite divákov pri prvom strete s mediálnou formou svedčia 
aj príklady z histórie. Napríklad diváci, ktorí vraj (Ghazanfar & Shepherd, 2011, s. 3 – 
4) utekali pred záznamom vlaku zo sály pri prvých premietaniach Lumièrovských 
filmov, ešte nerozlišovali plátno ako nádobu v súčasnom zmysle. 

Jan Mukařovský (1966, s. 130) si všíma, že umenie síce neprekračuje hranice 
materiálu, ale pokúša sa o to tým, že sa približuje k iným formám. Touto snahou sa 
podľa neho rozdiely umení zdôrazňujú viac, než by sa stierali, čo súvisí s gestalt 
princípom objekt – pozadie. Adaptácia do nových foriem umenia často remediačne 
preberá organizáciu predchádzajúcich príbuzných médií tak, ako to bolo medzi filmom 
a divadlom. 

Vznik prvých adaptácií v rámci konkrétnej umeleckej formy je z hľadiska tohto 
umenia centrálny, ale z hľadiska príbuzného média, ktorého organizácia sa parciálne 
preberá, už periférny. Ilustrovať to možno obrovským úspechom filmov Georgesa 
Mélièsa v počiatkoch filmu. Jeho metafikčné spájanie divadelného s filmovým je 
na hranici medzi filmovaným divadlom 437  a formovaním vlastného tvaru filmu. 
Najväčší úspech zožnú práve tematizácie pohybu za hranice známeho sveta, napríklad 
verneovským cestovaním na Mesiac438, čo u diváka kognitívne rezonuje na viacerých 
úrovniach439. Tieto prvky učia diváka rozpoznať inú formu, akceptovať ju a vôbec 
posilňujú schopnosti experienta čoraz lepšie rozlišovať medzi rôznymi realitami. 
Vďaka tomu experienti preberajú aktívnejšiu kontrolu nad naratívom svojho života, 

                                                 
436 Pozri ppč. 317. 
437 Pri popísaní vzťahu týchto dvoch umení Július Pašteka (2005, s. 31) výkladom upevňuje tézy 
mediálneho teoretika Waltera Benjamina o kritickom období každej umeleckej formy, v ktorom 
sa dané umenie usiluje o efekty za hranicou svojich technických štandardov. 
438 Le voyage dans la lune (Méliès, 1902). 
439 Možno porovnať s úspechom 3D filmu Avatar (Cameron, 2009), ktorý tiež spája relatívne 
novú formu vizualizácie s témou nového sveta. Vo vzťahu k predstaveniu zvuku sa podobný 
efekt demonštruje vo filme The Jazz Singer (Crosland, 1927), kde sa výhody novej formy môžu 
zmysluplne demonštrovať v naratíve bez toho, aby pôsobili ako falošná atrakcia. 



   

184 

aby sa ich konanie nejavilo v zmysle Grodalových kognitívno-genologických téz ako 
náhodné alebo roboticky automatické. 

Naivný divák sa teda správa tak, ako keby hranice medzi umeniami, resp. medzi 
médiom a svetom, ešte neboli zreteľné440. Ako v dobe vzniku filmu, keď sa utekalo 
pred projektovaným vlakom, herca na televíznej obrazovke naivný divák sčasti 
považuje za skutočného lekára. Uvedený jav možno chápať na pozadí mechanizmu 
odloženia nedôvery441. Experimentálny výskum dokazuje, že „participanti, ktorí pova-
žovali ľudí v programoch reality TV [reality show] za skutočných, vykazovali väčšie 
úrovne odloženia [nedôvery], čo sa asociovalo s vyššou úrovňou kognitívneho 
zapojenia“ (Ji & Raney, 2016, s. 130). 

Naivný divák skúša fikčnú realitu niekedy ovplyvniť nie iba komentárom, 
ale priamo oslovovaním postáv. Pravdaže, takéto správanie môže byť determinované 
aj sociokultúrnymi vplyvmi, ktoré normalizujú istý typ participácie s médiom. Stále 
však platí, že adaptácie predstavujú alternatívne verzie príbehov a najprv učia diváka 
v hravom mechanizme princípy postupného separovania skutočného a fikčného. 

Dokonca aj tam, kde je naratív identický, divák má zážitok variácie montáže, 
mizanscény, hudby, hereckého prejavu či hercov samotných, vďaka čomu 
musí postupne prijať, že herec a postava nie sú v absolútnej zhode442. Vidieť desiatky 
Sherlockov Holmesov prináša poznanie, že ani jeden z nich nie je tým „pravým“ 
detektívom. Uvedené poznanie je hraničné v prípade metaadaptačného upriamenia 
pozornosti na kognitívny proces abstrakcie, čo sa prejavilo napríklad vo filme La Main 
du diable (Tourneur, 1943), kde sa objaví rad filmových Faustov443. 

Opäť zdôrazňujeme, že metafikcia nie je vždy adaptáciou a ani adaptácia nemusí 
uprednostňovať výrazné metafikčné postupy. V modeli PECMA sa v druhom bode 
v asociatívnej kôre rozlišujú spomienky a v treťom v prefrontálnej kôre sa identifikuje 
status reality. Existujú adaptácie (potláčajúce metafikčnosť), ktoré vyvolajú spomienky 
na predlohu, no nie sú také aktívne pri procese vyhodnocovania reality. Tiež sú možné 
metafikčné (neadaptované) diela, ktoré nepripomínajú konkrétnu predlohu, ale nútia 
prehodnocovať status reality. 

                                                 
440 „Naivné čítanie je prekračovanie hraníc bez návratu, ba zrušením týchto hraníc, popretím 
determinizmu. Dieťa vstupuje do kráľovstva rozprávok ľahko a ľahko sa z nich vracia, lebo 
nepociťuje ešte príkrie určenosti sociálneho života. Čítanie rozprávok je primárne psychickou 
reakciou, klasickým typom naivného ‚čítania‘, práve tak, ako bolo kedysi čítanie rytierskych 
románov“ (Števček, 1977, s. 79). Fakt, že cieľom rozprávok nie je večne uchovať dieťa 
v naivnom stave, potvrdzuje sústava signálov, ktoré postupne naznačujú kontrafaktuálnosť 
fikčného sveta, aj keď sa ilúzia príbehu zachováva. Veď jednou z prvých informácií (nie iba) 
v slovenských rozprávkach býva obrátenie základnej skúsenosti o fyzikálnych vlastnostiach 
sveta cez frázu „kde sa piesok lial a voda sa sypala“. 
441 Pozri podkapitolu 4.7. 
442 Možno porovnať aj s účinkom asymetrie medzi postavou a hercom. Pozri podkapitolu 5.3. 
443 O schopnosti faustovských príbehov vytvárať tieto efekty čiastočne píšeme v samostatnej 
štúdii (Getlík & Andričíková, 2021) a v podkapitole 8.3. 
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Napriek možnému separovaniu okrajových „doslovných“ podôb adaptácie 
a metafikcie sme sa v predkladanej monografii zameriavali na ich výrazné 
kognitívne prieniky444, lebo sú bežné aj pri percepcii adaptácie ako adaptácie. Spolu 
s Grodalom 445  si preto všímame obrovskú spoločnú množinu štylistických prvkov 
využívaných v oboch týchto formách, ktoré sa prejavujú aj intertextualitou a interme-
dialitou. 

Veríme, že prvé kognitívnovedné adaptologické práce by mali namiesto 
upriamovania pozornosti na súčasné opozície aktívne skúmať práve tieto univerzálne 
spoločné priestory. Nevznikajú totiž postupnou integráciou hry, metafikcie 
a adaptačných procesov, ako sa napohľad môže zdať, ale, naopak, z kognitívneho 
amalgámu sa tieto zložky kontinuálne diferencujú. Kognitívne adaptačné štúdiá 
z hľadiska analýzy výskumnej vzorky nezačínajú „na zelenej lúke“. Nadviazať sa dá 
na nekognitívnu adaptologickú vetvu, ktorú avizuje Leitch (2008, s. 67) vo svojej 
dvanástej otázke446 o metaadaptáciách. 

Identifikujeme porovnateľné kognitívne procesy pri konfrontácii rôznych 
simulácií. Napätie pri sledovaní metafikčného filmového zážitku, ktoré popisuje 
Holland447, ústi z napätia medzi potrebou konať a nekonať. Pri technike narušenia štvr-
tej steny (breaking fourth wall – B4W), s ktorou výrazne pracuje brechtovské divadlo, 
nás osloví postava na plátne ako vo Ferris Bueller's Day Off (Hughes, 1986). 

V podobných prípadoch, ako uvádza Holland (2007, s. 71) na základe 
Passinghamových zistení, interferujú v dorzolaterálnej prefrontálnej kôre dva signály. 
Prvý tvrdí, že sa dívame na film a nie je potrebné konať. Druhý, na základe korelácie 
medzi rozpoznateľnou výzvou participovať a verbálnymi (priame oslovenie) 
aj neverbálnymi (očný kontakt) signálmi herca, naznačuje prepojenie svetov a potrebu 
konať. Umocňovaním pocitu spätnej väzby tento efekt rastie, preto je taká účinná scéna 
počas finálnych titulkov, keď sa Ferris Beuller pýta „Ešte si tu?“. Potom upozorní 
diváka, že „je koniec“, a napokon ho vyzýva: „Choď domov!“. 

Váha informácie aj prekvapenie sa posúvajú striedavo z diváka na postavu, čím 
sa skutočne vytvorí efekt spätnej väzby s prostredím, ktorý je rozhodujúci 
pri vyhodnocovaní reality. Túto scénu explicitne cituje filmová adaptácia komiksu 
Deadpool (Miller, 2016), kde je tiež figliarska hlavná postava schopná pohybovať sa 
medzi rôznymi komiksovými adaptáciami a komunikovať s divákom. Prvoradé nie sú 
filozofické úvahy, ale evokovaný zážitok účasti, ktorý zosilňuje aj potenciál 
pre aktiváciu systému PLAY. 

Anticipujúci divák, ktorý je upnutý k tejto komunikácii, potom už účelovo testuje 
zážitok. Je zohratý s ostatnými účastníkmi tejto hry a chce vedieť, ako ďaleko v danej 
interakcii možno zájsť. Film bude naozaj sledovať až po úplne posledný signál média, 

                                                 
444 Tieto vlastnosti metafikcie sme už naznačili pri Ecovom románe (pozri s. 52). 
445 Pozri s. 20. 
446 Pozri podkapitolu 1.4. 
447 Pozri podkapitolu 7.3. 
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ktorý uspokojí gestalt princíp hraníc. Zapojením diváka sa tak môže umocniť aj jeho 
zážitok z filmu. Daniela M. Schlütz, Daniel Possler a Lucas Golombek uvádzajú, 
že „[e]mpirické štúdie o vplyve B4W sú vzácne“ (2020, s. 4) a zhŕňajú niekoľko 
výskumov, ktoré naznačujú skôr zvyšujúce sa zapojenie najmä v dlhších naratívoch. 
To dáva zmysel, ak si uvedomíme, že práve v nich nečakáme aktívnejšie zapojenia 
a výzvy oproti napríklad štandardným osloveniam z krátkych audiovizuálnych foriem 
(napr. reklama), s ktorými sa stretávame. 

Výskumníci (Schlütz a iní, 2020) merali radosť vyvolanú použitím techniky 
narušenia štvrtej steny, ktorá diváka zapája do deja. Ukázalo sa, že táto technika 
významne zvýšila (s. 10) potešenie zážitkom parasociálnej interakcie, čo je 
konzistentné so skôr komediálnym využitím tejto techniky, a teda motívom hry. Aj keď 
nejde priamo o súťaž či zápas, kvázikontaktom sa napĺňa sociálne potešenie, 
ktoré aj v systéme PLAY zdôrazňoval Panksepp. 

Hravosť a potešenie nie sú výhradným účinkom uvedenej techniky. Koniec filmu 
upokojí potrebu odlíšenia svetov, no kým svety v metafikcii oscilujú, úzkosť vyvolaná 
rozporom v prefrontálnej kôre – konať aj nekonať – môže byť stále aktívna. Tento efekt 
sa uplatnil aj v Hitchcockovej adaptácii Psycho (1960), keď dlhotrvajúci pocit neistoty 
vyvolá práve (takmer) finálny pohľad vraha do objektívu kamery. Ako dokazujú 
Hassonove empirické výskumy aktivity mozgu448, Hitchcockova schopnosť kontroly 
nad synchronizovaným zážitkom divákov je veľmi vysoká, preto nepochybujeme, 
že u mnohých divákov tento záber synchronizoval aj trvácnejšiu úzkosť. 

Načrtnutý kognitívnovedný pohľad môže pomôcť inak ťažko uchopiteľným 
adaptologickým problémom. Thomas Leitch popisuje (2007, s. 116) náročnú 
lokalizovateľnosť paródie v spektre od alúzie k adaptácii. V kognitívnovednom 
prístupe je paródia relatívne uchopiteľný koncept. Paródie pomocou alúzií štandardne 
vyvolávajú spomienku na predchádzajúce dielo (či sociálny kontext) a v ironickom 
odstupe zvyknú byť exemplárne metafikčné. 

Čím vážnejšiu emóciu sa paródii podarí simulovať a dostať do komického 
kontrastu, tým uvoľňujúcejší efekt má. Ak sa parodujú filmy s výraznou afektívnou 
silou, kde sa simulovaný zážitok naozaj realizuje v centrách pripravujúcich telo 
na bezprostrednú reakciu (napríklad v amygdale pri nebezpečenstve449), uvoľnenie 
býva, ako objasňuje neuropsychologický výskum, silné a vedie skôr k veselosti 
a smiechu (Holland, 2007, s. 72). Naša pozornosť na smiech je totiž podobná ako na 
desivé výkriky. Má zmysel, že informácia o tom, či sme v nebezpečenstve alebo nie, 
je hlasno a nákazlivo vokalizovaná, aby sa patrične rozšírila medzi jedincami. 

Je evolučne zmysluplné vedieť pre istotu lepšie odhadnúť falošné bezpečie ako 
iba zdanlivé nebezpečenstvo. Preto je oproti napodobneniu vydeseného výkriku také 
náročné napodobniť úprimný smiech – v jeho identifikácii sme veľmi dobrí. Súvisí to 
aj s faktom, že neurálny mechanizmus, ktorý vyvoláva úprimný smiech, sa aktivuje 
                                                 
448 Pozri s. 137. 
449 Pozri podkapitolu 3.4. 
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na primárnej úrovni na rozdiel od hraného smiechu, ktorý kontrolujú terciárne procesy. 
Než sa začal Damasio prikláňať450 k Pankseppovmu výskumu a úlohe najstarších častí 
mozgu, pri rozlíšení falošného a úprimného smiechu zvýrazňoval úlohu limbického 
systému (Damasio, 1994, s. 141), ale v princípe sa tu udržiava rovnaká logika. Falošný 
smiech je jednoducho evolučne mladší. 

Falošný smiech zároveň nemožno stotožňovať s nervóznym smiechom. Aj takýto 
typ kratučkej vokalizácie sa prejavil tiež u potkanov (Panksepp & Biven, 2012, s. 358) 
vo frekvencii 50 kHz, podobne ako dlhý a radostný úprimný smiech. Nervózny a neistý 
smiech pri objavovaní nových situácií je tiež úprimným prejavom (primárnych 
procesov) oproti kontrafaktuálnosti falošného smiechu (v terciárnych procesoch). 

Pravdaže, parodovať možno aj zážitky, ktoré nesúvisia s nebezpečenstvom, 
ale najlepšie fungujú práve tam, kde je evolučne zmysluplné jemne rozlišovať 
participáciu a nuansy realít. Napríklad paródie romantických filmov sú tiež 
exemplárnym príkladom, keď iba na pozadí poznania predchádzajúcich diel možno 
odčleňovať úprimný prejav lásky a gýčové gesto. Paródie nás podobne ako adaptácie 
iného typu aj tu učia rozlišovať kontrafaktuály a senzomotorický zážitok, pretože nikto 
nechce byť v situácii, v ktorej nie je schopný rozpoznať falošný prejav náklonnosti. 
Aj pri snahe o napodobenie originálu nová forma pomáha rozmanitosti zdrojovej 
informácie, vďaka čomu vznikajú funkčné kognitívne modely. Paródia funguje 
najlepšie tam, kde bol prítomný pátos, resp. potenciál hlbokého prežívania emócií, 
pretože pomáha rozlíšiť ich úprimné prežívanie od persóny. Najľahšie sa parodujú diela 
(a osoby), ktoré samy seba v nejakom zmysle považujú za vážne. 

Pri štandardnej adaptologickej výzve lokalizovať paródiu medzi alúziou 
a adaptáciou sa z kognitívneho hľadiska ponúkajú užitočné nástroje na jej o čosi 
jasnejšiu identifikáciu. Alúzia vyvoláva simuláciu zážitku, s ktorým narábajú vyššie 
úrovne bez ohľadu na jej smerovanie. Tibor Žilka (2011, s. 88) rozlišuje pôsobenie 
alúzie na vnútrotextové, medzitextové a mimotextové. Alúzie samy osebe sú ako 
formálny postup neutrálne. Majú vždy kognitívne rovnakú funkciu, a to spustiť či 
obnoviť konkrétnu simuláciu, aby narástol aktuálny zážitok. Ontologické spory sú 
na tejto úrovni irelevantné. Procesy v PECMA prúde, ktoré priraďujú spomienku 
aj rozlišujú status reality, prebiehajú v mysli prakticky v jednom okamihu. 

Paródia je pre diváka jedným z prvých umeleckých stupňov rozlišovania realít 
(skutočnej, fiktívnej, spomienkovej), ktoré sa zažívajú naraz, preto sa v nej rozdiel 
metafikcie a adaptácie opätovne stiera, aby ho konštruoval sám percipient. Paródia by 
mala svojou hravosťou a prehnanými kontextovými signálmi pomôcť jasnejšie 
ohraničiť rozdielne zážitky. Vie aj dieťa či naivnejšieho diváka sprevádzať v procese 
hravého zlepšovania kognitívnych procesov rozpoznávajúcich rôzne zážitky. Podstatná 
úloha paródie je, že vie cez kontextovo citlivý stav hry priviesť k dištinkcii medzi tým, 
kedy má dôjsť k pohybu (bozku či zápasu), a tým, kedy sa participácia nevyžaduje. 

                                                 
450 Pozri podkapitolu 3.4. 



   

188 

Z kognitívnovedného hľadiska paródia skrátka rozlišuje úprimné (primárne 
aj terciárne) a falošné (výhradne terciárne) vedomie a jeho prejavy. Je dôležité byť 
schopný tejto dištinkcie u iných, ale tiež rozlíšiť vlastné kognitívne procesy. Ak sa 
paródia prejavuje ako adaptácia, je to preto, lebo pre proces komparácie a rozlíšenia 
gestaltu úprimnosti potrebuje objekt posunúť z jedného pozadia na iné451. Pre paródiu 
je podobnosť s predlohou sekundárna a vernosť dokonca irelevantná. Úlohou 
podobnosti pri niektorých javoch je tu iba posilňovanie procesu dištinkcie iných javov. 

Podobné prepojenia medzi sociálnou inteligenciou a úlohou niektorých žánrov 
demonštruje aj Grodal (2009, s. 7 – 9). Je pozoruhodné, že naznačené súvislosti sa 
prejavujú už aj vo zvieracích modeloch. Panksepp si vo svojich výskumoch všíma, 
že medzi skupinou potkanov, ktoré sa hrajú, a tými, ktoré sa nehrajú, nie je žiaden 
rozdiel v sexuálnych túžbach. Majú ich obe skupiny. Zaujímavé ale je, že 
v kompetitívnych situáciách, kde sú k jednej samičke pripustení dvaja samčekovia, sú 
omnoho efektívnejší v „potkaňom dvorení“ tí, ktorí majú skúsenosť s hrou. 

„Zdá sa teda, že skúsenosti s mladistvou hrou môžu poskytnúť výhodu v súťaži 
o prístup k reprodukčným príležitostiam“ (Panksepp & Biven, 2012, s. 374). Hypotéza, 
že rozlišovanie medzi skutočným a neskutočným zápasom pomáha samčekom 
v „sebavedomí“ a v lepšom rozlišovaní medzi nesúvisiacou motorickou činnosťou 
a jemnými náznakmi skutočných pozvánok opačného pohlavia, je celkom plauzibilná. 
Nezriedka až detinská paródia je v priestore adaptácií ekvivalent pre to, čo najlepšie 
pomáha rozpoznať skutočné emócie a neúprimnú snahu o pátos. 

Z kognitívneho hľadiska po infantilnosti ostáva možno ešte objasniť vulgárnosť 
mnohých paródií. Na úrovni terciárnych procesov sa môžeme rozprávať o štylistickej 
potrebe zlučovania vysokého (pátos) a nízkeho (vulgárnosť, často s fekálnymi 
motívmi). Z hľadiska primárnych procesov, ktorým sa venuje aj Panksepp, je 
vulgárnosť a hra v takom úzkom prepojení, že sa pri niektorých ochoreniach prejavuje 
aj nutkaním nadávať. Tourettov syndróm, ktorý je známy aj nekontrolovateľnými 
impulzmi nadávania, je pravdepodobne (Panksepp & Biven, 2012, s. 384 – 385) 
poruchou systému PLAY s jeho voľnejším priechodom nervovým systémom. Takúto 
hypotézu potvrdzuje skutočnosť, že na liečbu tohto syndrómu sa využívajú blokátory 
dopamínu, ktoré v Pankseppových experimentoch výrazne redukujú zvieracie prejavy 
hry. Potreba vulgárnosti je preto v paródiách prirodzená a neprekvapujúco tiež súvisí 
s identifikovaním hravého sveta, ktorý obsahuje v centrálnej pozícii niečo 
(vulgárnosť), čo je v štandardnej sociálnej realite na periférii. 

Osobnostný rast percipienta adaptácií (paródií) sa neprejavuje okamžite 
na analytickej úrovni percepcie. Na tú sa percipient musí dostať až na ďalšej úrovni 
adaptačných hier. Uvedený fakt podporuje syntézou experimentálnych štúdií aj Jana 
Kuzmíková, keď uvádza, že „laickým čítaním sa momentálne rozvinuli  
emočno-sociálne odhady, ale nezlepšila sa analýza textu, napojeného, systémovo alebo 
nesystémovo, v kategóriách deja, času a prostredia na štruktúry reality“ (2021, s. 121). 

                                                 
451 Pozri podkapitolu 4.6. 
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To súvisí aj s faktom o neprekrývajúcich sa typoch odborného a laického čítania, ktoré 
zapájajú iné štruktúry (s. 235). V predkladanej monografii sa to naznačuje aj ďalšími 
neurovedeckými závermi 452  o inak spracovaných parciálnych a holistických 
interpretáciách textu. Práve percepcia adaptácie môže prvý raz čitateľa priviesť aspoň 
k minimálnej komparatívnej činnosti, a tak spustiť procesy vyšších úrovní. Celok sa tu 
už netvorí iba konkrétnym dielom, ale aspoň dvojicou diel či radom adaptácií, 
pri ktorých možno začať porovnávať ich estetické vlastnosti. 

Jedno (metafikčné) porovnávanie dokáže paródia modelovať iba cez iné 
(adaptačné) porovnávanie. Metafikcia a adaptácia sa v paródii často vzájomne 
potrebujú, pretože práve podobné kognitívne procesy identifikácie spomienky 
a identifikácie fikcie si poskytujú komparatívny priestor, na pozadí ktorého vyniknú 
nové súvislosti. Obzvlášť zaujímavé je ozvláštnenie tohto procesu v triáde rozlišovania 
spomienky, umeleckej fikcie a sna, resp. halucinácie, ktorú Charlie Kaufman realizuje 
(aj režisérsky) vo svojej najnovšej adaptácii I'm Thinking of Ending Things (2020) 
rovnomennej knihy (Reid I., [2016] 2019). Prvky, ktoré formálne napodobňujú paródiu, 
vo filme nepôsobia uvoľňujúco, ale, naopak, diváka znepokojujú nemožnosťou 
identifikovať koherentný naratív. 

Podobne ako sa v „doslovnosti“ postupne stráca motivovanosť jazyka, 
ani adaptácie, ktoré budujú na existencii iných kognitívnych schopností, neskôr už 
nemusia zdôrazňovať prítomnosť alúzií ani základnú schopnosť rozlišovať jednotlivé 
reality453. Môžu preniknúť do akéhosi doslovného komunikovania. Oslabená motivo-
vanosť jazyka sa spolieha na prítomnosť konvenčných kognitívnych metafor a vôbec 
celého radu obrazových schém. V metafore jazyka doslovné alebo v metafore hry vážne 
adaptácie sa nepotrebujú alebo nechcú navonok prejavovať hrou. Je v nich však 
„etymologicky“ alebo „evolučne“ stopovateľná, ak sa analogicky pozrieme na vývin 
procedurálnych scenárov, ktoré sa realizujú v Cailloisových kategóriách. 

Pacient s poruchami prefrontálnej kôry iba automaticky reaguje na prostredie, 
pretože bezprostredne asimiluje (mimikry) jeho prvky. Naivný percipient na úrovni 
náhody (alea) vždy nečakane natrafí „na niečo veľké“. V postupne vznikajúcich 
koreláciách, ktoré mu príkladne poskytujú adaptácie, rozlišuje rozdiely medzi rôznymi 
stavmi, resp. zážitkami. Sentimentálny percipient vírivým pohybom (ilinx) hľadá 
a túžobne sa upína k silnejším emóciám, no jeho pohyb zatiaľ neprekoná viskozitu 
materiálu. Často preto nepresahuje do náročnejších žánrov a foriem. Dostať sa tam 
môže pohybom okolo jedného centra, ktoré dôverne pozná – prostredníctvom adaptácie 
obľúbených diel. 

Vieme sa nechať prekvapiť aj podobnými príbehmi, dokonca aj tým istým dielom. 
Dokazujú to výskumy (Justus & Bharucha, 2001) o „nepreniknuteľnosti“ niektorých 

                                                 
452 Pozri podkapitolu 6.1. 
453  Možno porovnať so skorším výkladom postupne budovaných konvencií na telesných 
skúsenostiach u Piageta. Ilustratívne aj na príklade mládenca, ktorý nepoznal strach (pozri 
podkapitolu 3.1). 
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schém v počúvaní hudby, ktoré umožňuje estetické prekvapenie aj vtedy, 
ak očakávame konkrétny výsledok. Tieto závery sa novšie prenášajú aj do zážitku 
z filmovej hudby a vôbec do filmu ako celku (Justus, 2019, s. 8). Rovnaký princíp je 
evidentný aj pri adaptáciách. Funkčný model adaptácie ako hry si všíma napĺňanie 
zážitku aj pri veľmi podobných verziách príbehu, v ktorých nie iba tušíme, ale presne 
vieme, ako sa príbeh skončí. 

Todd Berliner (2020) zjednodušuje edukatívnu formu opakovaného zážitku, keď 
tvrdí, že „[ž]ánrový systém mení rutinných návštevníkov filmov na filmových expertov“ 
(s. 53). O expertíze v zmysle úrovne, ktorú môže dosiahnuť diskurzívny experient, 
nemožno hovoriť, ale práve preto je tu funkčná kategória ilinx, vďaka ktorej sa môžu 
po sérii príbuzných zážitkov prekvapujúco prekonať obmedzenia filtra pri percepcii 
náročnejších foriem. Prúd adaptácií jednoducho odplaví sentimentálnych experientov 
aj na nečakané miesta. Berliner (s. 53) pripomína, že rôzni diváci vnímajú kognitívne 
výzvy žánrov odlišne a to, čo je pre jedného už otupujúce (pretože vidí iné vzorce), 
je pre ďalšieho pohlcujúce. 

Úlohu niektorých adaptácií pre sentimentálneho experienta čiastočne 
naznačuje syntéza Keyvana Sarkhosha a Winfrieda Menninghausa (2021), ktorí 
v rozsiahlej  genologicky zameranej empirickej štúdii skúmajú tzv. „oddychový film“ 
(feel-good-film). V teoretickej časti štúdie autori podrobnejšie vysvetľujú aj vzťah 
medzi sentimentalitou a oddychovými filmami (s. 57). Tesne predtým ale na základe 
predchádzajúcich výskumov priraďujú (s. 56 – 57) prieniky s kategóriou oddychových 
filmov (okrem iných žánrov ako melodráma, romantická komédia či rodinný film) 
aj pri adaptácii literárneho diela. 

Pravdaže, zďaleka nie každá adaptácia je oddychovým filmom, ale niektoré 
skutočne majú práve funkciu zážitkovo prekvapovať sentimentálneho diváka, 
a to napriek tomu, že má propozičné poznanie o závere diela podobne ako 
o oddychových romantických filmoch s tradičným šťastným koncom. Experient, ktorý 
vyhľadáva príbuzné naratívy v jednom nenáročnom žánri a adaptácie konkrétneho 
favorizovaného diela, sa naraz zbavuje kontroly nad zážitkom aj sa ju pokúša zachovať. 

Diskurzívny percipient je dobrý v rozpoznávaní medzi senzomotorickým 
zážitkom a vlastnosťami rôznych fikčných svetov. Vie sa medzi nimi „pohybovať“454. 
Jeho kontrola často prerastá do schopnosti viesť iných percipientov a zároveň rastie 

                                                 
454 Toto prepojenie typov percipientov na model adaptácie ako hry má aj inherentné implikácie 
vo vzťahu ku kompetencii percipientov, ale to nijako nehierarchizuje konkrétne štylistické 
postupy v adaptáciách. Tie sa môžu kombinovať rôznorodým spôsobom. Števček (1977, s. 81) 
hovorí o diskurzívnom čítaní ako o kultúrne najvyššom type čítania. Adaptácia ako hra však 
zamedzuje podobnému lapsusu, aký vznikol pri hodnotení adaptácie cez metaforu vernosti, a teda 
pre zmenu pri zameraní na percipienta automaticky devalvovať isté stratégie čítania. Percipient 
môže v princípe kedykoľvek voliť ktorúkoľvek z úrovní hry, ale je pravda, že potlačenie 
problému vernosti nemá vplyv na to, že niektoré adaptácie jednoducho nie sú kvalitné, podobne 
ako niektoré čitateľské hry nie sú vždy zábavné/zaujímavé či kontextovo najvhodnejšie. Priestor 
hry je však priaznivý voči omylu a povzbudzuje zdokonaľovanie. 
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túžba s nimi súťažiť (agón). Táto súťaž často smeruje až k nepraktickosti (ludus). Neraz 
sa s vedomím prílišnej kontroly nad svetom strácajú výzvy a tie nové si treba vytvoriť. 

Ak je kontroly priveľa a, paradoxne, nás znehybňuje, vraciame sa k pred-
chádzajúcim stratégiám455. Naše rozhodnutia ešte aj v terciárnych procesoch ovplyv-
ňujú hlboko upevnené procedurálne scenáre o možnostiach pohybu. Programovo sa 
pokúšame vyvolať aj neusporiadanejšiu hru (paidia) a chceme sa iba tak voľne nechať 
unášať prichádzajúcim zážitkom (ilinx). Za cenu straty kontroly si pozrieme 
aj sentimentálny film. Nechávame sa prekvapiť tým, že aj keď dobre ovládame 
mechanizmy, ktorými dielo „hrá na city“, voči tomuto závratu sme imúnni iba do istého 
okamihu, kým propozičné poznanie „prevalcujú“ fenomenálne a procedurálne prúdy 
vedomia. Ak ani tu nenachádzame pôžitok, hravá stratégia, ktorá zvedavo hľadá niečo 
nové, nás núti vstupom do chaotickej štruktúry čakať náhodné prekvapenia novou 
formou (alea). 

Vyššie úrovne teda často vyvolávajú ako prostriedky tie nižšie, kde sa opäť 
stimuluje protoemócia nuda/zvedavosť. Platí to aj v tvorbe adaptácií, lebo aj v nej sa 
s hravým základom stretávame hlavne v metaadaptáciách. Tie najlepšie sú dôvtipným 
prejavom starca, ktorý potmehúdsky hovorí hádankami, pričom napodobňuje ešte 
nesformovaný rozdiel medzi rôznymi zážitkami v detskej mysli. Záleží na tom, 
aby sme znova priebežne pripomínali, že adaptácie a metafikcie môžu fungovať 
samostatne ako nemetafikčné adaptácie a originálne metafikcie, ale z kognitívneho 
hľadiska je ich prototypová podoba prepojená vzájomnými implikáciami456. Pri reali-
zácii oboch sa divák najväčšmi konfrontuje s nutnosťou posudzovania fikčných svetov 
v horizontálnej rovine adaptácií (v zmysle alternatívnych verzií) aj vo vertikálnej 
rovine metafikcie (v zmysle hierarchie fikčných svetov a senzomotorického zážitku). 

7.6. Súhrn rozšírenia modelu adaptácie ako hry 
Možno zhrnúť, že experienti s už spomínanými narušenými kognitívnymi 

funkciami, ktorí iba priamo reagujú na prostredie, ostávajú hlavne na úrovni 
automatických kognitívnych stratégií prekonávania filtrov v podobe rastu a vývinu, 
teda (0) mimikry či asimilácie. 

Naivní experienti realizujú najčastejšie (1) aleárne pasívne a semiaktívne 
stratégie, v ktorých najskôr náhodne nachádzajú relevantnejšie významy. Deklaratívne 
sa niekedy zameriavajú na to, čo sa im „páči/nepáči“, namiesto aktívneho hľadania 
významu. Táto deklaratívnosť má podobu atraktorov a repelentov. Nie vždy dokážu 
sami sformulovať, čo presne je v ich záujme kľúčové. Túto záťaž prenášajú na okolie 
(rodičov, učiteľov, priateľov, médiá), keď očakávajú, že ich záujmy rozlúšti niekto iný 
(v súčasnosti je to nakoniec často algoritmus sociálnych sietí), nebude ich ďalej 
zásobovať nežiaducimi obsahmi a, naopak, dostane sa im primerané potešenie. 

                                                 
455 Pozri podkapitolu 8.6. 
456 Pozri podkapitolu 7.1. 
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Výraznejší prechod od telickosti týchto stratégií k paratelickosti sa prejaví, ak aleárne 
stratégie využívajú experienti vyšších úrovní. Anticipácia sa vtedy zvyšuje a prejavuje 
sa aj semiaktívnosť hľadania. 

Sentimentálni experienti realizujú (2) ilinxárne 457  aktívne až semipasívne 
stratégie, v ktorých sa neustále „intoxikujú“ známym emočným stavom, v ktorom sa 
v rozpoznateľnom obsahu zbavujú kontroly nad zážitkom a zároveň ho nanovo 
nachádzajú. To, čo je pre nich aj štandardnou stratégiou prekonávania filtrov, má 
pre experientov na vyšších úrovniach čoraz výraznejší rozmer hry. Ak si totiž 
sentimentálne dielo vyberie diskurzívny experient, ktorý má viac možností pohybu, 
zároveň sa zbavuje kontroly výraznejšie než sentimentálny experient. 

U diskurzívnych experientov sa naplno prejavujú (3) agonálne aktívne stratégie 
prekonávania predchádzajúcich zážitkov, ktoré si účelovo porovnávajú 
s „konkurenčným“ okolím. Pokúšajú sa „dohnať“ zážitky, ktoré zažili iní a považujú 
sa za zmysluplné. V okolí (hoci aj v najbližšom) demonštrujú, v čom sú napred a čo by 
malo ich okolie ešte zažiť. Ako je to v systéme PLAY, samotná výhra by nemala byť 
podstatnejšia než participácia a spoločenská funkcia, preto aj silnejšie potkany nechajú 
slabšie z času na čas vyhrať. Diskurzívny čitateľ, ktorý nikdy ani len nepripustí inú než 
svoju interpretáciu, sa po čase bude musieť hrať sám. Snaha o zosúlaďovanie zážitkov 
je podobne ako v zvieracích modeloch na povrchu zápasom, ale pod povrchom 
hľadaním priateľov. 

Najvýraznejšia agonálnosť experienta sa prejavuje vtedy, ak sa dokonca pokúša 
sám vytvárať a rozširovať nové zážitky vlastnou umeleckou tvorbou nie iba pre vlastné 
potešenie, ale aj úspešne v aktívnej súťaži o synchronizáciu svojej hry s publikom. Táto 
agonálna motivácia sa navonok podobá aj na grafomániu, ktorá nemusí byť prejavom 
diskurzívneho experienta. Model hry nedáva grafomanov do rovnakej pozície ako 
najvýraznejších diskurzívnych experientov/autorov, pretože cieľom grafomana nie je 
dobrovoľná kolektívna hra, ale mocenská jednostrannosť. Grafoman 458  na nejakej 
základnej procedurálnej úrovni nechápe kategóriu hry. Podobne ako falošný smiech, 
ktorý vzniká len v terciárnych procesoch, by sa mala grafománia rozlíšiť cez 
„nezapojenie“ primárnych systémov (aj PLAY) v povrchných459 dielach, ktoré nemajú 
„dušu“. 

                                                 
457 Prívlastkovú formu Cailloisovho termínu používame v súlade českým prekladom jeho diela, 
kde sa hovorí napríklad o agonálnych hrách (Caillois, [1958] 1998, s. 36). Pri ďalšom používaní 
prívlastku agonálny v kognitívnovednej perspektíve, ktorá často používa aj medicínsku 
terminológiu, sa žiada kontextovo rozlišovať pomenovanie agonálneho stavu (resp. agónie). 
Ten sa tiež odvodzuje (Králik, 2015, s. 37) od (smrteľného) zápasu. 
458 „To není mánie psát dopisy, intimní deníky, rodinné kroniky (to jest psát pro sebe a pro své 
blízké), ale psát knihy (to jest chtít mít publikum neznámých čtenářů). Není to mánie vytvořit 
novou formu, ale vnutit své já jiným. Nejgrotesknější verze touhy po moci“ (Kundera, [1986] 
2014, s. 11). 
459 O povrchnosti grafománie má do istej miery zmysel hovoriť aj za hranicou textocentrickej 
metafory, a to na pozadí topografického usporiadania mozgu. Vďaka nezameniteľnosti 
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Tieto úrovne sú, pravdaže, značne zjednodušujúce, ale definovanie experientov 
v modeli hry je empiricky overiteľné, keďže sa orientuje nie iba na ich prežívanie 
(aj to už kognitívna veda dokáže skúmať), ale aj kognitívne manifestácie v správaní. 
Osobitosť pacientov s dysnaratíviou, kde sa takmer výhradne prejavuje asimilácia 
prostredia (mimikry), sa už teraz dokazuje empirickým výskumom v oblasti neurovedy. 
Na opačnej strane sa agonálnosť diskurzívneho experienta prejavuje v rôznorodých 
sociálnych inštitúciách (napr. v umeleckej kritike a v umeleckých súťažiach). 

Zaujímavé by bolo zisťovať, ako a kedy presne agonálni experienti adaptácií 
využívajú ďalšie stratégie prekonávania filtrov prostredia v hravej podobe, napríklad 
v zážitkoch typu guilty pleasures (previnilé potešenia). Previnilosť takejto percepcie 
naznačuje, že si experienti uvedomujú, že zapojenie do hry nižšej kategórie je „pod ich 
úroveň“, ale napriek tomu nemizne aspekt potešenia. Možno hypotetizovať, 
že previnilosť vyplýva z dôrazu na serióznosť percepcie média, preto by tento výskum 
mohol byť zaujímavý najmä v transkultúrnych460 súvislostiach, kde sa líši chápanie 
serióznosti/neserióznosti a vnímanie hry. Ako sme už objasnili, agonálna percepcia 
sa prejavuje aj výrazným potenciálom kvantitatívneho461 výskumu. Miera zastúpenia 
prvkov hry alea a ilinx u naivných a sentimentálnych experientov adaptácií je pre nás 
v tejto fáze výskumu príliš komplexná nato, aby sme ponúkali konkrétne empiricky 
zodpovedné hypotézy a neprešli z exkurzu do digresie. 

Náš výklad sa parciálne uzatvára, keďže takáto podoba modelovania zážitku 
experientov cez hru je kompatibilná so základnou časťou modelu adaptácie ako hry, 
ktorú sme predstavili v kapitole 5. Kognitívnovedné objasňovanie vlastností adaptácie 
cez hru sa posilňuje empiricky dokladovateľnými paralelnými kategóriami adaptácie 
a hry, vlastnosťami simulovania umeleckého zážitku a kognitívnymi procesmi, ktoré 
rozlišujú rôzne reality a spomienky. 

Adaptácia ako hra v oscilácii simuluje samostatné fikčné svety aj metafikčne 
vyzýva k aktívnemu pohybu medzi nimi. V tomto zmysle sa nám, veríme, darí prepojiť 
pôvodné metafory adaptácie ako hry, ktoré možno usúvzťažniť v kognitívnovednom 
rámci. Navyše radiálna kategória hry nevylučuje ostatné modely adaptácie, ale tiež ich 
dokáže zmysluplne metodologicky integrovať. 

Predstavená adaptácia ako hra nijako nenarúša doterajší vývoj v adaptačných 
štúdiách a zároveň im umožňuje spoločný pohyb k empiricky zodpovednému výskumu 
adaptácií. Ukazuje sa, že je nevyhnutné adaptácie ďalej empiricky skúmať spolu 
s metafikciou, s ktorou zdieľajú zapojenie viacerých kognitívnych procesov, čím sa 
                                                 
propozičného a fenomenálneho poznania možno predpokladať, že najkvalitnejšie diela vznikajú 
nielen neokortikálne cez racionálny kalkul, ale aj zapojením biologicky „hlbšie“ uložených 
oblastí mozgu, kde sa realizujú primárne emočné obvody. Pravdaže, takéto vyjadrenie je veľmi 
zovšeobecnenou hypotézou, hoci si myslíme, že súčasný empirický výskum emócií sa k týmto 
záverom postupne približuje na viacerých úrovniach. 
460 Z pohľadu západnej kultúry je prekvapujúci napríklad kontrast medzi japonskou „vysokou“ 
a „infantilnou“ kultúrou, pričom infantilnosť sa oproti Západu v Japonsku prejavuje väčšou 
sociálnou akceptáciou. 
461 Pozri podkapitolu 5.4. 
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potvrdzuje správnosť Leitchovho uvažovania o výraznej perspektíve adaptačných 
štúdií v tomto smere462. 

Opätovne vyhodnocujeme súčasný stav modelu vo vzťahu k definovaným 
požiadavkám v kapitole 2. Kritériá na aktuálnosť (nestagnovanie v probléme vernosti), 
všeobecnosť (prepájanie ostatných modelov) a transkultúrnosť (kognitívnu 
univerzálnosť) sa napĺňajú aj po rozšírení modelu adaptácie ako hry. 

                                                 
462 Pozri podkapitolu 1.4. 
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8. Kognitívno-genologické prieniky medzi naratívnymi 
a nenaratívnymi adaptáciami 

Ak sa nedá čerpať z prienikovej bázy príbehu, synchronizácia je vo vtelesnenej 
mysli možná cez univerzálne emočné stavy. Adaptačné štúdiá, ktoré sa snažia prepojiť 
výskum naratívnych aj nenaratívnych adaptácií, by sa preto mali zaoberať teoretickými 
konceptmi, akým je aj Hoganova kognitívno-genologická typológia protožánrov. 
Už sme overili463, že je možné ju rozšíriť aj v rámci emócie, ktorú Hogan nazýva 
nuda/zvedavosť, a to v empiricky zodpovednom priestore bez konfliktu s Oatleyho 
a Johnson-Lairdovým kritériom základnosti emócie. 

Najpodstatnejšia časť percepcie aj tvorby adaptácií ako adaptácií súvisí s hravým 
hľadaním predchádzajúcich a budúcich verzií väčších sémantických celkov. 
V adaptáciách je emócia nuda/zvedavosť, ktorá je pre Hogana podpornou emóciou464, 
podstatnejším emočným základom než smútok, strach, hnev, odpor, ba dokonca šťastie, 
ktoré vníma ako emóciu výstupu. 

Staré príbehy západnej Afriky sa pravidelne končia formulkou, vhodne 
ilustrujúcou participačný a asimilačný charakter orálneho prejavu, ktorý stojí 
v počiatkoch adaptačnej praxe: „Nech už je môj príbeh sladký či nie, čosi si vezmite 
so sebou inam a čosi mi prineste späť“ (Rattray, 1930, s. 3) 465. Výstupová emócia či 
zážitok (ne)sladkosti je na úrovni jedného príbehu, ale podstatná je aj kontinuita 
rozprávania ako takého, ktorú v adaptačnom procese zabezpečuje nuda/zvedavosť. 
Povzbudzuje ju hlavne systém SEEKING, ktorý pomáha očakávať aj hľadať väčšie 
významové celky, a systém PLAY, ktorý je základom pre pôžitok z generovania 
nových mentálnych svetov, do ktorých na vyšších úrovniach vedomia možno 
s potešením zapojiť sociálnu skupinu. 

Hoci nie všetky adaptácie majú samostatný naratívny charakter, pri zapojení 
do príbehu, ktorý obýva priestor medzi jednotlivými adaptáciami, sa prejaví ich 
čiastkový naratívny potenciál v synchronizovaní holistickejších významov, než je 
úroveň samotného diela466. Aj v starodávnych kultúrach sa samostatné rezby, maľby, 
piesne, tance, nástroje, tvorba rituálnych objektov a ešte aj anticipácia naratívneho 
významu pri pohľade na hviezdy 467  prepájajú v sieti adaptačných procesov, ktoré 
determinuje širší mytologický naratív. 

Meg Tarquinio (2017) si všíma kontinuálny proces projekcie pri mýte a archetype, 
ktoré vznikajú tak, že sa „kryštalizujú nespočetným množstvom adaptácií 
a iterácií predchádzajúcich podôb“ (s. 71). Metafora kryštalizácie mýtu sa nachádza 
už u Lévi-Straussa ([1958] 2000, s. 241), ale Tarquinio ňou skúša rozlíšiť žáner, ktorý 
                                                 
463 Pozri podkapitoly 6.3 a 6.4. 
464 Pozri podkapitolu 6.4. 
465 „This, my story, which I have related, if it be sweet, (or) if it be not sweet, take some elsewhere, 
and let some come back to me“ (Rattray, 1930, s. 3) 
466 Pripomíname postupnosť čoraz väčšej synchronizácie neurálnej aktivity v smere od menších 
po väčšie sémantické celky. Pozri podkapitolu 6.1. 
467 Pozri kontext k ppč. 285. 
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podľa nej uchováva skôr formálne znaky oproti mýtu a archetypu, čo sú kategórie, ktoré 
by mali vznikať prevažne obsahovými projekciami. 

Adaptačné štúdiá sa aktívne zaoberajú skôr adaptáciami mýtov než mýtmi ako 
adaptáciami, keďže sa tu narúša umelá/politická hranica medzi existujúcimi 
disciplínami ako pri konceptoch histórie 468  ako adaptácie (Raw & Tutan, 2013). 
Navzdory tomu, že súčasná kognitívna veda je schopná prepojiť antropologické 
a adaptologické prístupy, krátke interpretácie aj starodávnych príbehov, ktoré 
predstavujeme v tejto kapitole, smerujú skôr k riešeniu inej metodologickej výzvy. 
Je ňou potreba efektívne syntetizovať prístup k naratívnym aj nenaratívnym 
adaptáciám cez odvodenie primárneho adaptačného naratívu z emočnej bázy. Mýtus je 
tak pre nás vďaka svojej naratívno-emočne „kryštalickej“ podobe zatiaľ skôr 
prostriedkom než cieľom bádania. 

Súčasné neliterárne adaptácie v podobe akčných figúrok či šperkov svojou 
objektovosťou nemusia byť nositeľmi naratívu, ale sú tiež zväčša zapojené do širších 
naratívnych vzťahov ako súčasti kultúrnych príbehov, v ktorých nadobúdajú význam. 
Či už sú to príbehy populárnej kultúry alebo subkultúr, má zmysel ich vnímať aj cez 
naratívne univerzálie triády adaptácia – metafikcia – hra, ktorej východiská 
nachádzame už v mytologickom priestore. 

V úvode predkladanej monografie sme ako reprezentatívny príklad pre počiatočné 
chápanie modelu adaptácie ako hry spomenuli vynikajúcu esej Madeleine Hunter 
Bric[k]olage: Adaptation as Play in The Lego Movie (2014) (2018). Hunter vo svojej 
práci využíva koncept metaadaptácií Eckarta Voigts-Virchowa (2009), aby „prebádala, 
do akej miery je filmovo explicitný konštrukt adaptácie ako formy hry svedectvom 
nového vzťahu ku kultúre a jej produktom, ktorý prináša konvergencia médií“ (Hunter, 
2018, s. 273). 

Hunter aj v reflexii ďalších Voigts-Virchowových termínov (mashup, remix) 
interpretuje podobnosti tejto filmovej metaadaptácie o stavebnici so súčasnou 
digitálnou kultúrou. Pri Voigts-Virchowovom popise digitálne znáhodnených 
a automatizovaných inšpirácií adaptácií sme už v našom modeli vďaka procedurálnym 
scenárom v hre alea naznačili469, že vo všeobecnej rovine treba uvažovať aj o univerzál-
nejších kognitívnych motiváciách, ktoré presahujú sociálny rozmer súčasnej digitálnej 
doby. Súhlasíme, že The Lego Movie (Lord & Miller, 2014) naozaj odráža aktuálne 
viditeľný hravý rozmer kultúry, ktorý sa prejavuje aj v adaptáciách. Príznak novosti 
už ale nie je adekvátny a maximálne možno hovoriť o znovuobjavení hravosti adaptácií 
(ktorá sa tiež nikdy nestratila). 

Napriek odlišnosti v našich pohľadoch na „novosť“ hravých adaptácií v digitálnej 
kultúre interpretácia Madeleine Hunter je v rovine iba sociálnej paralely ešte udržateľná 
aj bez kognitívneho rámca. Problém nastáva, keď sa u Hunter prejavia 
aj univerzálnejšie implikácie vo vzťahu k modelu adaptácie ako hry. Moderný naratív 
výraznejšie redukuje jej výklad o rozsiahle možnosti konceptu adaptácie ako hry, ktoré 

                                                 
468 Pozri podkapitolu 2.2 
469 Pozri podkapitolu 5.2. 
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sa, veríme, prejavili v predkladanej monografii. Tým, že autorka preferuje skôr 
sociologicky zamerané východiská, ktoré sa „posúvajú ďalej od vývinových teórií“ 
(Hunter, 2018, s. 274), univerzálna kognitívna charakteristika hry v jej uvažovaní 
prakticky absentuje. Modernosť filmu The Lego Movie sa tak vôbec nevníma 
v kontexte latentných štruktúr či transkultúrnych priestorov, kde funkcia hry nie je taká 
prekvapujúca, ako v súčasnej západnej kultúre, ktorá ju v niektorých oblastiach života 
dlhodobo potláčala470. 

Hlavným cieľom finálnej kapitoly nie je iba dokázať, že hravé mechanizmy 
adaptácie, ktoré vidíme v súčasných metafikčných adaptáciách ako The Lego Movie, 
zďaleka nie sú novodobým prejavom adaptácií, ale aj objasniť, k akým vývinovým 
posunom v tejto štruktúre dochádza. Hravosť adaptácie je jedna z jej základných 
vlastností, ktoré podobne ako metaforický jazyk nevznikajú z „doslovného“ jazyka, 
ale udržiavajú sa napriek redukcii a diferenciácii pôvodných amalgámov, hmlovín 
a paradoxov. 

Adekvátny model adaptácie ako hry musíme predstaviť v emočných 
univerzáliách, inak by nebol aplikovateľný na nenaratívne adaptácie a ich vzťah 
s naratívnymi formami. Na pozadí kognitívno-genologického základu Hoganovho 
výskumu budeme analyzovať aj mytologické naratívy, aby sme v rámci jeho koncepcie 
parciálne izolovali neskoršie kultúrne vplyvy. Až keď sa tento proces najprv začne 
práve na pozadí čo najstarších príbehov, ktoré ilustrujú protožánrové štruktúry 
motivované bazálnymi emóciami, prediktívna schopnosť modelu adaptácie ako hry 
bude dostatočná na ďalšie rozvíjanie v sociálnych paralelách súčasnej kultúry. 

8.1. Zlodeji a darcovia myšlienok 
Richard Hand, Katja Krebs a Márta Minier svojho času výrazne povzbudili 

alternatívnu paradigmu adaptačných štúdií iniciovaním časopisu Journal of Adaptation 
in Film & Performance. Považovali ich za „nové decká na sídlisku“ (Ley, 2022, s. 6), 
ale ich odklon od tradičných bilaterálnych vzťahov medzi literatúrou a filmom 
v prospech širokého spektra mediálnych foriem už získal značnú pozornosť širšej 
adaptologickej komunity. Vízia rozmanitej výskumnej vzorky adaptačných štúdií 
umožnila reflektovať adaptačný proces ďaleko za hranicou elitárskych prístupov, ktoré 
nemali v zornom poli rôzne mediálne formy, adaptácie mimo západnej kultúry alebo 
úsilie amatérskych adaptátorov. 

Linda Hutcheon pripomína, že adaptačné procesy, ktoré sa nám zdajú byť 
výhradou postmoderny, vôbec nie sú vzdialené adaptovaniu vo viktoriánskej ére, 
keď sa „adaptovalo úplne všetko – a každým možným smerom; príbehy básní, románov, 
divadelných hier, opery, maľby, piesne, tance, živé obrazy boli neustále adaptované 
z jedného média do iného a naspäť“ (Hutcheon, 2006, s. XI). Nie je dôvod, prečo by 
takáto rozmanitosť mala byť príznačná iba pre viktoriánske obdobie a postmodernu. 

                                                 
470 Pozri ppč. 88. 
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Najnovšie sa Graham Ley v príspevku Homo adaptans (2022) pokúša na príklade 
podobných archeologických nálezov (napr. megality, sekery a iné nástroje aj 
s pridruženou estetickou funkciou) ilustrovať, že adaptačné úsilie človeka je 
univerzálnym aspektom jeho existencie. Podľa Leya (s. 7) sa (materiálna, sociálna či 
umelecká) kultúra zhmotňuje iba na pozadí neustálych procesov adaptácie. Ley sa ďalej 
posúva v čase naprieč epochami (s prirodzeným dôrazom na adaptácie v klasicizme) 
a po rôznorodých príkladoch sumarizuje, že „sú to všetko adaptácie na tektonickej škále 
a tiež zahŕňajú rôzne stupne a spôsoby adaptácie aj adaptovaním vedomia a kultúrnej 
percepcie“ (2022, s. 9). 

Ley si všíma (s. 9 – 10), že adaptácia je všeobecnejším princípom než mimesis. 
To sa naznačuje aj v našom modeli adaptácie ako hry, kde je mimikry dôležitou 
a špecifickou, ale iba jednou zo stratégií prekonávania filtrov prostredia. Ešte aj 
v mimikry, ktoré sa realizuje asimiláciou prvkov prostredia, je rast a vývin dôležitejší 
než požiadavka podobnosti. Jednou z podstatných vlastností adaptačného procesu, 
ktorá sa v súčasnosti možno stiera pod tlakom profesionálnej produkcie a autorských 
práv, je jeho svojvoľnosť. Práve vďaka zameraniu súčasnej adaptológie aj 
na fanúšikovské adaptácie vidíme centrálnosť adaptačnej „krádeže“ obzvlášť v aleárnej 
podobe digitálneho priestoru. 

Privlastňovanie si vlastností cudzieho diela bez ohľadu na túžby pôvodných 
tvorcov možno, pravdaže, stopovať aj v profesionálnej umeleckej a mediálnej 
produkcii, čo sa už prejavilo vo výrokoch mnohých teoretikov aj samotných tvorcov. 
Skutočnosť, že autorské práva sa v profesionálnej tvorbe niekedy vnímajú aj ako 
objektívne prekážky umeleckej vízie, sa v našom doterajšom výskume (Andričíková & 
Getlík, 2019, s. 93 – 94) najmarkantnejšie prejavila v analýze adaptačného procesu 
Jánosza Sásza471. 

Vyhnúť sa negatívnym zložkám konceptu adaptácie ako krádeže možno len vtedy, 
ak sa za privlastnené považuje to, čo je alebo by malo byť spoločné. Čo sa (ne)dá či 
(ne)smie vlastniť (pôda, voda, otrok, pieseň, príbeh), sa v rôznych kultúrach značne 
odlišuje a je zaujímavé hľadať korelácie (Rudmin, 1992) medzi prítomnosťou 
a rozsahom súkromného vlastníctva a ďalšími atribútmi kultúry. V každej kultúre, kde 
je potenciál pre metaforu vlastníctva niečoho takého abstraktného, ako je poznanie 
(cez MYŠLIENKA JE OBJEKT), je aj predpoklad na poznanie ako dar alebo 

                                                 
471  A: Le Grand Cahier (Kristof, [1986] 1995); A*: A nagy füzet (Szász, 2013); 
B: Anyagyilkosság (Csáth, 1908); B*: Witman fiúk (Szász, 1997). Pri porovnávaní dvojice 
predlôh (A, B) a ich adaptácií (A*, B*) sme objavili vzájomné kríženie motívov, ktoré sú 
dôkazom režisérskych snáh o kompromis medzi autorskými právami a cieľmi adaptátora. Sász 
dlho nevedel získať autorské práva na obdivovanú predlohu A, preto adaptoval tematicky veľmi 
podobnú predlohu B, na ktorú sa už autorské práva nevzťahujú, a „prepašoval“ do B* aj motívy 
z predlohy A. Robí to, pretože neráta s možnosťou, že by ešte niekedy uspel v pôvodnom zámere 
adaptovať A. Neskôr sa mu nečakane podarilo získať autorské práva na predlohu A, ale niektoré 
jej motívy už umelecky vyčerpal. Sász sa opätovne vracia k predlohe B a celistvosť A* vyplnil 
motívmi zo staršej predlohy B, ktoré v adaptácii B* pôvodne vynechal v prospech motívov z A. 
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prítomnosť prometeovských postáv, ktoré ho ľudstvu prinášajú najčastejšie po skúške 
či okradnutí bohov. 

Úplne sa vyhnúť krádeži možno len tam, kde je všetko spoločné, kde si všetko 
treba požičiavať, a to je priestor hry. Hra redefinuje aj charakter fikčnej reality a časté 
figliarske vlastnosti prometeovských postáv, ktoré sa o svoj lup delia s ľudstvom, 
umožňujú vnímať aj takúto krádež v pozitívnom zmysle. Tam, kde nie je absolútnym 
cieľom samotný lup, telickosť krádeže sa zameraním na proces privlastnenia 
a zdieľania posúva k paratelickosti, čím sa prepája objektová a procesuálna 
konceptualizácia adaptácií. V tejto kapitole chceme preto hlbšie analyzovať aj hravý 
charakter adaptačných „krádeží“. 

Ťažko hovoriť o modeli adaptácie ako hry bez postavy, ktorá hru reprezentuje 
aj na archetypálnej úrovni. Postavy prometeovského typu, ktoré niekedy sprevádzajú 
a formujú ľudstvo napriek tomu, že im na ňom vďaka vlastnej nesmrteľnosti nemusí 
záležať, nás budú zaujímať najviac. Ak sa do interpretácií ich motivácie nedostáva 
aj nuda/zvedavosť, ich konanie sa niekedy môže zdať absolútne nepredvídateľné. 
Hádam najpresnejšie slovenské pomenovanie týchto postáv zachytáva slovo figliar472, 
ktoré má v odbornej literatúre alternatívu v postave zvanej trickster 473 . Než sa 
pokúsime postavu trickstera zapojiť do modelu adaptácie ako hry, musíme objasniť, 
kde presne je pozícia tohto častého zlodeja aj darcu myšlienok v už existujúcom 
Hoganovom kognitívnovednom koncepte emočne motivovaných žánrov. 

8.2. Prológ zvedavosti 
V rámci modelu adaptácie ako hry sme už skôr naznačili474  ambíciu doplniť 

Hoganov koncept protožánrov o typ príbehov motivovaných protoemóciou, ktorú 
nazýva nuda/zvedavosť a pripája k nej aj pojem údiv (2003b, s. 262). Hogan si 
všíma prepojenie emócie nuda/zvedavosť s Pankseppovým systémom SEEKING, 
ale na základe Pankseppových rozsiahlych empirických zistení treba uvažovať tiež 
o pridaní systému PLAY. Aj vtedy, keď už systém SEEKING nemá nové podnety, 
systém PLAY je vždy schopný generovať nové javy vhodné na preskúmanie. Preto je 
hra extrémne odmeňujúci kognitívny prejav. 

Hogan si uvedomuje podstatnosť emócií súvisiacich so zvedavosťou, 
prekvapením a údivom, ale nenapojí ich na konkrétny protožáner – možno preto, 

                                                 
472 Fígeľ ako žart, vtip či šibalstvo možno etymologicky nasledovať až do starolatinskej podoby 
vigiliae, čo znamená „nočné bdenie“ (Králik, 2015, s. 162). Podstatné sú tu aj stredoveké nočné 
sprievody plné alkoholu a čarovania, ale už pojem nočného bdenia nám naznačuje kontrast 
aktivity v čase pokoja, teda paralelnú prítomnosť dvoch realít. Tá je súčasťou hry, smiechu 
aj ambivalentnosti tricksterov. 
473 Namiesto slovenského figliara používame anglický termín trickster, ktorý je natoľko určujúci, 
že ho v nezmenenej podobe preberá aj Claude Lévi-Strauss do francúzskeho originálu svojej 
Antropologie structurale (1958, s. 248), čo sa odráža aj v zachovaní trickstera v slovenskom 
preklade ([1958] 2000, s. 235). 
474 Pozri podkapitolu 6.4. 
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že sú metaforicky až príliš podobné hladu, ktorý uprednostňuje. Hlad je 
homeostatickou reflexiou telesnej energie, ale nuda/zvedavosť, prekvapenie či údiv na 
rozdiel od hladu poskytujú aj priestor na sebareflexiu iných emócií, a to bez toho, aby 
sa na ne redukovali. Tým, že v sebe dávajú do popredia iné stavy, samy sa niekedy 
zneviditeľňujú, čo platí aj v príbehoch, ktoré Hogan analyzuje pri abstrahovaní 
protožánrov. Rovnako ako sa hra stáva nádobou pre iné činnosti (emócie), aj adaptácia 
a metafikcia sa stávajú nádobami pre ďalšie žánre a diela. Aj v teórii hry sú samostatne 
vyčlenené pojmy peripatos a repens, ktoré nemožno priamo spojiť ani s jednou 
Cailloisovou kategóriou, a predsa sú ich neodčleniteľnou súčasťou. 

Keďže Hogan priamo nerealizoval nudu/zvedavosť ani údiv vo svojej typológii, 
ich významnosť naznačil tak, že im venoval priestor v doslove. V ňom vysvetľuje, 
že doplnením údivu v závere naznačuje, že pôžitok z umenia má biologický pôvod 
(2003b, s. 263). Pre vznik umenia sú podľa neho podstatné ciele dvoch protoemócií, 
a to túžba po „jedle a sexe – ciele definované nudou/zvedavosťou a údivom“ (s. 263), 
teda aj on napokon rozpoznáva paralelnosť, ale neredukovateľnosť týchto špecifických 
emócií.  

Hogan vzápätí naznačuje podobný záver aj v prípade vedy. Prežívaniu adaptácií 
po príklade hry a zvedavosti pripisujeme zásadný význam v učení, preto nemôžeme 
s Hoganom nesúhlasiť ani pri uznaní pozície protoemócie nuda/zvedavosť vo vede475. 
Než ale existovala veda v dnešnom zmysle slova, jej úlohu plnila filozofia a pred ňou 
mýtus. Keďže Hogan sprevádza čitateľa práve starodávnymi príbehmi, trocha nás 
prekvapuje, aké zanedbateľné zastúpenie má v jeho výklade samostatná emócia 
nuda/zvedavosť a kategória hry, ktoré pohltí všeobecný pojem komickosti. 

Podľa Hogana je údiv ako pojem vágny a kultúrne premenlivý, „[a]le je to súčasť 
toho, čím všetci začíname – a nie je o nič menej univerzálny než iné emócie, a to nie 
iba biologicky, ale aj vo väčšine jeho sociálneho vývinu“ (2003b, s. 263). 
Nuda/zvedavosť či údiv sú aj podľa nás emóciami začiatkov, dokonca večných 
začiatkov, preto sa nevyhnutne prejavujú v repetitívnom charaktere hry. Ak sa 
aj vyskytujú na konci diela, čo je typické pre údiv až úžas (napr. v špekulatívnej fikcii), 
naznačujú nečakaný pohľad do nového sveta, kontakt s filtrom a východiskovú pozíciu 
pre formovanie ďalších rozsiahlych gestaltov. 

Cieľom predkladanej monografie je predstaviť zaceľujúce a dostredivé tendencie 
modelu adaptácie ako hry v kognitívnovednej perspektíve. Poslednou výzvou tejto 
práce sa pre nás stáva Hoganova logicky otvorená koncepcia. Jej súčasťou sú zatiaľ už 
spomínané476 tri prototypové žánre romantickej tragikomédie, hrdinskej tragikomédie, 
tragikomédie obety a jedna variácia prototypu v podobe kategórie epilógu utrpenia477. 

                                                 
475 Pripomíname podobný doplnok aj u Cailloisa, ktorý si v závere svojej práce dôraznejšie všíma 
charakter matematických úloh na pomedzí hry a vedy. Pozri podkapitolu 6.2. 
476 Pozri podkapitolu 6.3. 
477 Pozri tiež ppč. 335. V súvislosti s epilógom utrpenia sa Hoganov výklad často zameriava 
na aspekt transcendentálnosti a svoju kategóriu autor dokonca rozšírene pomenúva aj ako „epilóg 
utrpenia a transcendencie“ (Hogan, 2003b, s. 126). Hogan premýšľa o možnom „písaní 
za koncom“ (s. 122), čo však implikuje aj písanie „pred začiatkom“. Aspekt transcendentálnosti 
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Hogan považuje epilóg utrpenia za anomáliu (2003b, s. 123) v protožánri hrdinskej 
tragikomédie. 

Hogan (2003b, s. 24) objasňuje svoje použitie termínu tragikomédie tak, že ním 
chce zdôrazniť komplexnosť a príbuznosť tragédie a komédie. Tragikomédia je podľa 
neho najplnšia a najčastejšia naratívna forma naprieč kultúrami. Tento termín používa 
pre zápletky, ktoré sa približujú k tragickosti alebo takmer končia tragicky, než 
sa uzavrú šťastným koncom, a vyvodzuje, že „tragédia je možná iba ako zlyhanie 
komédie, keďže povaha naratívneho vývinu je nevyhnutne orientovaná ku komédii“ 
(s. 24). 

Či je tragédia variáciou komédie alebo komédia variáciou tragédie, podľa nás 
nesúvisí s inherentnou povahou naratívu, ale s vnímaním gestalt princípov uzavretosti 
a otvorenosti života/sveta. Prejavuje sa to v rozdielnosti individuálnych aj kolektívnych 
svetonázorov. Variabilné vnímanie týchto hraníc potom určuje aj variabilitu 
vo vnímaní gestalt princípu objekt – pozadie478, teda či je komédia objektom v pozadí 
tragédie alebo je to práve naopak. Na príklade známej optickej ilúzie čiernej vázy 
a dvoch bielych tvárí tento princíp ilustruje napríklad Peter Stockwell ([2002] 2005, 
s. 13). Každý, kto kedy túto alebo podobnú optickú ilúziu videl, aj nepropozične chápe, 
že si v konkrétnom okamihu musí jednoducho „vybrať“. 

Podobne ako to definuje Heisenbergov princíp neurčitosti, tragédia a komédia 
môžu byť vyvážené naratívne štruktúry, ale iba ak sa na ne priamo nedívame. 
Prinajmenšom pre potreby nasledujúceho výkladu sa prikláňame k Hoganovmu 
optimistickému rozkladu životného paradoxu. Tiež uprednostníme komédiu ako stále 
„pozadie“ pre dočasný „objekt“ tragédie, aj keď sme si vedomí, že ide o istú redukciu 
týchto vzťahov. 

Tragédia sa teda podľa Hogana stáva derivátom (s. 24), ktorý skracuje prirodzene 
dlhšiu tragikomédiu a epilóg utrpenia iba zdôrazňuje v závere niektorých diel 
aj tragický aspekt života. Epilóg utrpenia nie je tragický kvôli utrpeniu samotnému, 
ale pre uzavretosť príbehu, ktorý znemožňuje nežiaduci stav napraviť. V zmysle (našej 
interpretácie) známeho Schopenhauerovho citátu 479  je život tragický svojou 
ohraničenosťou a komický vďaka potenciálu nápravy. 

Možno aj čitateľ na základe gestalt princípov symetrie premýšľa nad tým, 
či analogicky existuje variácia prototypov na opačnej strane, teda v ich počiatku. Záver 
možno variovať cez úplnú ukončenosť (tragédiu) a možné pokračovanie (komédiu). 
Aj začiatok môže mať z hľadiska gestalt princípov pevnú alebo iba polopriepustnú 
hranicu. Je potom pravdepodobné, že by sme mali nachádzať rozmanité príbehy v triáde 

                                                 
v predkladanej monografii vnímame ako jav, ktorý sa vo výraznej miere prejavuje už v prológu 
zvedavosti, ktorý predstavujeme v tejto kapitole. Uvedomovanie si možnosti presahovania medzi 
rôznymi úrovňami sveta či vedomia, ktoré sa často zobrazujú širokou škálou metafikčných 
postupov, umožňuje vo veľkej miere práve skúsenosť obmedzeného pohybu a prekonávania 
filtrov prostredia. 
478 Pozri podkapitolu 4.6. 
479 Pozri ppč. 260 
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adaptácia – metafikcia – hra, kde sa zvýrazní proces asimilácie predchádzajúcich 
príbehov a interpretácie ďalších príbehov v akomsi metapríbehu. 

Náš výklad usmerňuje hypotéza o existencii variácie „komického úvodu“, ale ako 
sme naznačili vyššie, nemusí byť nevyhnutne ani úvodom, ani komickým v užšom 
zmysle slova. Jeho komickosť predstavuje večný potenciál, ktorý sa najčastejšie 
implikuje čo najväčším presahom do minulosti (čím sa naznačí aj ďaleká budúcnosť), 
resp. mimo času. O úvode zasa hovoríme pre iniciálnosť emócie nuda/zvedavosť, ktorá 
si často (aj keď nie výhradne) kompozične vynucuje úvodnú pozíciu vo väčších 
naratívoch. Hovorme teda provizórne o kategórii prológu zvedavosti, ktorého základom 
je protoemócia nuda/zvedavosť spätá aj s prekvapením a údivom. 

Prológ zvedavosti, ktorý popisujeme, v princípe znie ako iniciačný prvok 
v príbehu o stvorení. V niektorých prípadoch ním aj môže byť, ako je to v prípade 
trickstera Havrana 480  (Reid a iní, [1984] 1996) u pôvodných obyvateľov Severnej 
Ameriky, kde je táto postava „s náklonnosťou k fekálnosti [scatology] v popredí ich 
panteónu, čo je pre niektorých ľudí prekvapujúce“ (Lévi-Strauss, [1989] 1996). Všetky 
ďalšie príbehy sa v tejto kultúre odvíjajú až od príbehu, v ktorom Havran ukradol svetlo 
(Reid a iní, [1984] 1996, s. 17) a nechal ho svetu. Neskôr, tiež iba ako vedľajší produkt 
Havranovej zvedavosti a experimentov s (ne)pohlavnosťou protoľudí, vznikajú prví 
skutoční ľudia (s. 31). Paratelickosť Havranovho stvorenia ľudí sa líši od telickosti 
v židovsko-kresťanskom mýte stvorenia, kde sa zvedavosť a naratívny pokus-omyl 
vždy aj tak interpretuje ako súčasť väčšieho plánu. Pri Havranovi nie je prítomný žiaden 
plán za hranicou najbližšej výzvy, ale sú prítomné jeho sebareflexívne momenty481. 

                                                 
480  Anglické verzie týchto mýtov (Reid a iní, [1984] 1996) hovoria podobne ako v prípade 
známej Poeovej básne o postave Raven, teda skôr krkavec ako havran. V slovenskom preklade 
Lévi-Straussovej práce ([1958] 2000, s. 235) nachádzame supa tam, kde originál uvádza corbeau 
(1958, s. 248) a anglický preklad raven ([1958] 1963, s. 224). Z originálnych kresieb pôvodných 
obyvateľov Ameriky, ktoré sú súčasťou súboru týchto mýtov, ako ilustrácie Roberta Bringhursta 
(Reid a iní, [1984] 1996), sa prikláňame skôr k havranovi/krkavcovi. Slovenský preklad súvisí 
najskôr s dôrazom Lévi-Straussovho výkladu na dualitu trickstera, ktorá sa odráža v manifestácii 
zdochlinožrútmi, keďže prototypový vták zdochlinožrút je sup. Slovenský preklad mohol 
sústrediť pozornosť aj na kondora krkavcovitého z čeľade supcovitých (nie krkavcovitých), ktorý 
je svojím vzhľadom na pomedzí našej predstavy o supovi a havranovi a tiež ho nachádzame 
aj pod francúzskym corbeau. Pre tieto variácie sme sa rozhodli používať pomenovanie postavy 
Havran, ktorá konotuje širšiu kultúrno-symbolickú úroveň. U pôvodných obyvateľov 
sa v rovnakej pozícii nachádza aj zdochlinožrút a trickster kojot (Lévi-Strauss, 1958, s. 248). 
481  „Ležať rozsekaný v často používanej latríne nebolo o nič horšie, a v princípe ani iné, 
než mnoho iných ťažkých situácií, v ktorých sa už Havran ocitol. Počas toho, ako Havran 
postupne naberal vedomie a prezeral si svoje nové okolie, začal uvažovať nad tým, prečo jeho 
dobrodružstvá tak často vedú k takýmto nedôstojným koncom. Začal sa sám seba pýtať, 
či skutočne stojí za námahu znova sa premeniť a pokračovať. Keďže bol v ideálnej situácii pre 
úvahy tohto typu, začal seriózne premýšľať namiesto toho, aby sa hneď vrátil do sveta. Neskôr, 
keď sa Rybárova žena vrátila na latrínu, Havran si uvedomil, na čo čakal. Pri pohľade na presne 
tú časť jej tela, ktorej predtým venoval toľkú pozornosť, Havran zabudol na to, že už bol 
zo samotnej existencie taký unavený“ (Reid a iní, [1984] 1996, s. 48). 
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Prológ zvedavosti sa nemusí prejaviť v úplne iniciačnej pozícii a v jednom 
veľkom naratíve. Môže sa nachádzať v metapozícii mimo štandardných príbehov. 
Kapitán Robert Sutherland Rattray (1930), ktorý zozbieral ľudové príbehy západnej 
Afriky, si všíma prítomnosť ich dvoch paralelných prúdov. Jeden prirovnáva (s. XIII) 
k starozákonným príbehom západnej kultúry, ktoré majú posvätnú funkciu a rozprávajú 
ich iba najváženejší členovia kmeňa. Druhý prúd radí do kategórie tzv. pavúčích 
príbehov v rámci anansizmu, podľa figliarskeho pavúka Anansiho. 

Anansi chcel v prvom zo svojho radu príbehov (ktorý však nemá primárnu pozíciu 
ako Havranov príbeh) faustovsky zavesiť na strom všetko poznanie sveta (s. 5), ktoré 
nazhŕňal a uložil do tekvice482. Tá mu zo stromu spadla a ľudia si poznanie rozobrali. 
Zaujímavé je, že neuchopiteľnosť všetkého poznania, a teda večný potenciál (detskej) 
zvedavosti, si Anansi uvedomuje už skôr vďaka rade svojho syna. Pavúkov syn 
navrhuje Anansimu efektívnejší spôsob, ako „všetko poznanie sveta“ dostať na strom, 
vďaka čomu sa aspekt absolútnosti zozbieraného poznania popiera. 

V ďalšom príbehu (Rattray, 1930, s. 55) sa zasa Anansimu podarí cez klamstvá 
ukradnúť/uniesť rôzne zvieratá a bytosti a získať/oslobodiť tak všetky príbehy 
nebeského Boha. Už v predchádzajúcej kapitole sme naznačili, že sa tak 
metanaratívne483 definujú vlastnosti dobrého rozprávača, v tom čase nevyhnutne aj 
adaptátora, ktorý takto propozične dopĺňa nepropozičné a často procedurálne poznanie 
zachovávané v rituáloch. 

Pavúčie príbehy, ktorými nás Anansi sprevádza, sa podobne ako u Havrana 
(a mnohých iných tricksterov) vyznačujú vulgárnosťou a fekálnymi motívmi. Často sa 
v minulosti v západnej kultúre interpretovali ako aspekty „primitívnej“ spoločnosti, 
čo Rattray považuje (1930, s. IX) za úplne nedostačujúce vysvetlenie mentality 
afrických kmeňov. Ich štandardné správanie je už podľa Rattraya veľmi vzdialené484 
od vulgárnych/fekálnych prejavov v týchto hravých príbehoch. 

Nájsť rýdze reprezentácie Hoganových prototypových žánrov je vďaka rôznosti 
kultúr prakticky nemožné. Hogan popisuje (2003b, s. 186) časté prestupovanie 
jednotlivých štruktúr. Nie je preto prekvapujúce, že ani prológ zvedavosti nie je súbor 
konkrétnych príbehov, z ktorých všetky napĺňajú požadované kritériá. Ide o kognitívny 
idealizovaný model či abstrakciu istých častejšie sa opakujúcich prvkov. Prítomnosť 
prológu zvedavosti nie je ani v rozpore s Hoganovým tušením, že jeho tri základné 
protožánre „vyčerpávajú rozsah univerzálnych, prototypových naratívnych štruktúr“ 

                                                 
482 Hogan by tu možno upriamil pozornosť na motív hladu, keďže poznanie je v tekvici, ale tá 
má zreteľnú úlohu v obrazovej schéme nádoby. Nedochádza k žiadnemu obetovaniu. Možno 
jedným zo základných poznaní je informácia o tom, čo je a čo nie je bezpečné zjesť, 
ale to neredukuje zvedavosť na hlad. Pozri podkapitolu 8.5. 
483 Pozri podkapitolu 7.3. 
484  Pripomenúť môžeme neurologický súvis medzi hrou a vulgárnosťou v Tourettovom 
syndróme, ktorý naznačuje, že pripísať jedincovi všeobecnú vulgárnosť kvôli vulgárnosti jeho 
hier je nepochopenie funkcie hry, kde sa periféria zámerne dostáva do centra. K podobnému 
omylu dochádza pri interpretovaní hravých súbojov ako skutočnej surovej agresie. 
Pozri podkapitolu 7.5. 
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(2003b, s. 183). Prvky toho, čo nazývame prológom zvedavosti, sa u Hogana 
nachádzajú najčastejšie ako začiatok tragikomédie obety. 

Z nášho pohľadu má zmysel rozpoznávať prológ zvedavosti samostatne, pretože 
bazálnou emočnou motiváciou pomáha objasniť aj prítomnosť príbehu-hádanky. 
Príbehy tohto typu majú svoje miesto v rámci kognitívne univerzálnej štruktúry a sú 
naratívnymi univerzáliami, pretože iba v hravom príbehu možno zachytiť paradoxné 
javy. Vnímanie paradoxnosti je u ľudí kognitívne univerzálnym javom, čo v neurovede 
dokazuje aj charakter systému PLAY. 

8.3. Stratená hra 
Ak tvrdíme, že nedostatočné zohľadnenie základnej emócie nuda/zvedavosť485 

je skutočne najvýraznejšia medzera Hoganovej koncepcie, mali by sme dokázať 
schopnosť prológu zvedavosti obsiahnuť anomálie, ktoré Hogan ukladá na perifériu 
svojej typológie. Hogan tvrdí (2003b, s. 99), že existujú žánre, ktoré nespadajú 
do univerzálnych kategórií, čo sa nepokúšame vyvrátiť. Ako dominantný príklad ale 
uvádza Beckettovu hru Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two Acts ([1949] 1994), 
ktorá je autorským prekladom z pôvodnej francúzskej verzie, vďaka čomu sa Beckett 
oslobodil od obmedzenia hlbokej pamäti vlastného jazyka. Hogan vo svojej 
argumentácii vyberá Čakanie na Godota ako „kánonický text, ktorý nie je hrdinský ani 
romantický. Je však veľmi ďaleko od toho, aby bol prototypovým príbehom“ (2003b, 
s. 100). Súhlasíme iba s prvou časťou Hoganovho vyjadrenia. Čakanie na Godota je 
podľa nás, naopak, veľmi blízko k emočnej a žánrovej prototypovosti, ibaže nie tých 
emócií/žánrov, ktoré dáva do popredia Hogan. Tvrdíme to aj v súlade s Hoganovým 
prístupom, v ktorom síce väčšinou skúma skôr staršie príbehy, ale sám uvádza aj novšie 
príklady, lebo nie všetky prototypové naratívy sú starodávne (s. 197). 

Vôbec samotná kánonickosť Beckettovej hry môže naznačovať, že autor zasiahol 
nejakú časť bazálnych emócií, ktoré rezonujú u ľudí na celom svete. Pravdepodobnosť 
takého úspechu rastie pri realizovaní univerzálnejšej žánrovej kategórie. Čakanie 
na Godota je podľa nás variáciou na prológ zvedavosti, ktorý sa od hlavnej vetvy 
odkláňa explicitnou neprítomnosťou trickstera. Dielo je, pravdaže, tricksterom 

                                                 
485 Vplyv základnej emócie nuda/zvedavosť sa ani zďaleka nevyčerpáva na všeobecnej úrovni 
adaptácie a metafikcie. Konkrétnejšie manifestácie exploratívnych impulzov možno badať 
v širokom spektre dobrodružne alebo špekulatívne zameraných žánrov – pozri aspekt peripatos 
vo fantasy či sci-fi v podkapitole 6.3. Vnímanie aj konkrétnejších exploratívne a hravo 
zameraných príbehov na pozadí prológu zvedavosti je prirodzené, ale aj tento náš koncept má 
svoje limity a netreba ho preceňovať v individuálnom výklade, a to najmä v momentoch, 
v ktorých prevláda skôr hrdinský príbeh. Prinajmenšom sa žiada vnímať zlučovanie funkcií 
niektorých naratívov. Pozícia rozporuplného trickstera slúži ako pomerne efektívny indikátor 
ambivalentnosti rámcovej zložky prológu zvedavosti, kde je dôraz na emóciu nuda/zvedavosť 
aj na metaúrovni. Prínos hrdinu je totiž často telický (pokúša sa vykonať dobro pre spoločnosť), 
no paratelického trickstera tento motív neobmedzuje. Prínos trickstera (aj s hrozbou) je 
prekvapujúcejší, keďže sa naplno prejavujú vopred nezamýšľané dôsledky jeho činov, čo je 
príznačné aj pre proces adaptácie. 
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paradoxne nasýtené od názvu po každý pohľad hlavných postáv. Kvôli jeho dualite 
netušíme, či je jeho absencia len ďalší trik, alebo sa úprimne príbehu nemohol 
zúčastniť. Čakanie na Godota je hravé dielo, nachádza sa mimo času, je prológom 
v zmysle anticipovania deja (dielo je prakticky iba „expozičné“), je príkladne 
interpretačne otvorené, výrazne kontextuálne, plné paradoxov, tematizuje (ne)pohyb, 
ale hlavne sa pohybuje celý čas na pozadí protoemócie nuda/zvedavosť. 

Neprítomnosťou trickstera sa popiera aj umocňuje hravosť tohto večného cyklu. 
Oproti štandardnejším podobám prológu zvedavosti, ktorý sa realizuje cez emóciu 
nuda/zvedavosť, sa Beckett ešte výraznejšie sústreďuje na ubíjajúcu zložku nudy 
a nemožnosť pohybu. Poukazuje na jednu zo základných stratégií prekonávania filtrov 
prostredia, a to trpezlivosť a vieru v zmysle anticipácie náhodnej zmeny, ktorá sa herne 
realizuje ako alea, ale aj na potrebu prekonať náhodu spontánnym pohybom. Povojnové 
dielo neprezentuje trpezlivosť iba v hravej aleárnej forme, teda v návrate k náhode 
s prítomnosťou trickstera, ale aj ako surovú telickú variáciu tejto kognitívnej 
skúsenosti. Prológ zvedavosti je štandardne rámcom pre iné príbehy, ako sa to prejavuje 
aj v mytológii, kde sa z neho rozvíjajú ďalšie naratívy. Beckett spochybnil prechod 
z prológu zvedavosti do ďalších naratívnych úrovní pri neprítomnosti postavy, ktorá 
reprezentuje esenciálnosť hry. 

Ak Beckett variuje prológ zvedavosti, poukazuje aj na hranice kategórie hry, 
ktorej dobrovoľné dekonštruktívne vlastnosti nie sú tým istým ako nútený rozklad. 
Fenomén hry sa veľmi podobá486 na správanie v chronickom strese, preto sa od neho 
musí aj dôkladne rozlišovať, ale základné procedurálne scenáre sa aj tak napokon 
posúvajú z telického do paratelického kontextu a späť. Najzaujímavejší impulz 
na pochopenie Beckettovho diela z kognitívnovedného hľadiska sa pre nás odráža 
v jeho pôvodnom neakceptovaní elitou agonálnych (diskurzívnych) experientov – 
Martin Esslin (1961, s. XV) hovorí takmer o prvotnom vzbúrení sa sofistikovaného 
publika západnej Európy –, a skôr aleárnymi (naivnými) divákmi vo väznici v San 
Quentine, ktorí hru sledovali s kognitívne synchronizovaným úžasom. 

Čakanie na Godota sa do mužskej väznice počas workshopu sanfranciských 
hercov dostalo v roku 1957 najmä z praktických dôvodov (Esslin, 1961, s. XV), keďže 
hra nevyžadovala ženské herečky. Predstavenie zožalo u väzňov bez znalostí 
divadelných konvencií obrovský úspech a Martin Esslin si myslí (s. XVII), že pozitívne 
prijatie súviselo práve s touto naivitou. Také emočné zasiahnutie divákov, ktorí 
nemohli v plnej miere vnímať metadivadelný a intertextuálny rozmer predstavenia, 
naznačuje, že Čakanie na Godota nepôsobí iba na terciárne procesy, ale výrazne 
stimuluje aj primárnu úroveň vedomia. 

Dôvodov na radikálny rozpor medzi prvým aleárnym a agonálnym zážitkom môže 
byť hneď niekoľko, ale nemožnosť pohybu väzňov, ich túžba prekonávať filtre 
prostredia a ich metaforická prítomnosť vo večnom prológu zvedavosti sú podľa nás 
nezanedbateľným faktorom. Paradoxná serióznosť aj neserióznosť diela Čakanie 
na Godota je neredukovateľná. Ponúka priestor na prežívanie pocitu úzkosti 

                                                 
486 Pozri podkapitolu 4.4. 
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z nemožnosti pohybu, a to v úplnej emočnej vážnosti, ale aj šancu využiť základnú 
vlastnosť hry, ktorá vie redefinovať status reality a ponúknuť v smiechu nádej či aspoň 
zmierenie. 

Keďže niektoré naratívne štruktúry, ktoré by sme zaradili k prológu zvedavosti, 
vidieť u Hogana skôr v perspektíve obety a kategória hry v jeho koncepcii prakticky 
absentuje, zdá sa nám (z jeho pozície) adekvátny odhad, že tri protožánre „pokrývajú 
asi dve tretiny až tri štvrtiny kánonických a populárnych naratívov, pričom zvyšné diela 
sa nehodia do konkrétnych kultúrne univerzálnych [cross-cultural] vzorcov“ (Hogan, 
2003b, s. 185). Ostáva veľká časť príbehov, v ktorých absolútne dominuje hádanka, 
fígeľ, paradox a trickster. Ich sekundárna emočná motivácia môže mať rôzne kvality, 
ale sú prepojené aj na univerzálnej rovine cez emóciu nuda/zvedavosť a hravý pôžitok. 

Kategória hry sa v Hoganovej koncepcii stratila a nám ostáva na ňu túžobne čakať 
alebo ju aktívne hľadať. Keďže takýto obrovský fenomén v skutočnosti nemôže 
zmiznúť, zdanlivá strata hry bude súvisieť skôr s jej rozptýlením v inom jave. 
Ak Hogan vníma komédiu ako východiskovú pozíciu oproti tragédii, nevšíma si hru 
rovnako, ako si menej všímame pozadie oproti objektom. Hogan tvrdí, že „mnohé 
ukážkové príklady tragédie sú integrované do väčších cyklov, ktoré sú v konečnom 
dôsledku komické“ (2003b, s. 104), a ako príklady uvádza aj osudy Sofoklovho Oidipa 
či Goetheho Fausta. 

Častý výskyt komickosti v rámcových zložkách inak tragických príbehov 
považuje Hogan za zdôvodnenie pre dominanciu komédie nad tragédiou, ale jeho 
poznatok môže byť základom pre ďalšiu abstrakciu prológu zvedavosti. Z prológu 
zvedavosti sa neskôr odvíja aj celý rad naratívnych zložiek mytologických príbehov, 
v ktorých bohovia či nadprirodzené bytosti v rámcových častiach veľkých príbehov 
uzatvárajú zo zvedavosti hravé stávky o osudoch ľudí. Tento ich paratelický príbeh 
o večnej stávke má gnómickú povahu. Stáva sa tak základom pre konceptualizovanie 
rôznorodých adaptácií, ktoré sú vždy novými realizáciami večnej hry autorov-bohov. 
Ich hra nemusí mať ani agonálny charakter, ale môže byť iba hrou mimikry, kde sa 
autori hrajú s postavami rovnako ako dieťa s hračkami. 

Konceptuálna integrácia autora s božstvom je cez spoločný priestor ich 
aktívnejších procedurálnych scenárov a väčšiu kontrolu nad osudom úplne prirodzená 
a často sa prejavuje v metafikčných postupoch. Najviditeľnejšia je táto integrácia 
v metafikčnom motíve pri vyzvaní stvoriteľa (Macrae, 2019, s. 111 – 112) 487. Percepcia 
adaptácie ako adaptácie vytvára potenciál vnímania vyššej úrovne naratívu 
o intenciách „stvoriteľov“ či „hýbateľov“ príbehu. 

Naratívne sa naše predstavy o činnosti adaptátorov projektujú cez charakteristiku 
prológu zvedavosti, v ktorom sú stvoritelia a hýbatelia v zvedavom a hravom odstupe, 
čo im umožňuje sledovať aj opakované trápenia postáv. V textocentrickom prístupe 
to môže byť problém za hranicou umeleckého diela, ale ako dokazuje obrovská báza 
metafikčných techník, prostredníctvom rôznych kognitívnych efektov sa uvedené 

                                                 
487 Pozri podkapitolu 7.3. 
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zámery tvorcov stávajú súčasťou umeleckého diela/zážitku. V mysli experienta 
sa potom s ľahkosťou prekonávajú aj ontologické bariéry. 

Je iba zmysluplné, že do tejto štruktúry so základom v prológu zvedavosti sa 
potom na nižších úrovniach často dostávajú figliarske postavy, ktoré svojou dualitou 
udržujú hru v napätí a v ktorých sa tiež výrazne realizuje emócia nuda/zvedavosť. 
Reprezentatívnym príkladom sú faustovské príbehy, z ktorých najznámejšiu verziu 
v židovsko-kresťanskom prostredí prezentuje Johann Wolfgang Goethe ([1808, 1832] 
2018). Na umocnenie metakognitívnej sebareflexie je prítomné prirodzené divadelné 
rámcovanie, v ktorom je vnorené rámcovanie v nebeskom prológu a až v ňom je 
samotný príbeh. Dvojitým rámcovaním sa u Goetheho výrazne integrujú 
stvoritelia/hýbatelia božského a umeleckého typu. Čím väčší zážitok z adaptácie ako 
adaptácie experient má, čiže reflektuje proces vzniku adaptácie aj podobnosti 
a odlišnosti medzi jednotlivými umeleckými zážitkami, tým aktívnejšie simuluje rámec 
za hranicou konkrétneho diela cez projekciu na pozadí prológu zvedavosti. 

Faust, podobne ako Anansi, skúša nazhromaždiť všetko poznanie sveta, vďaka 
čomu výrazne reprezentuje emóciu nuda/zvedavosť. V systéme SEEKING už objavil 
všetko, čo mu obrazne ponúkalo jeho okolie. Z neurovedeckých výskumov vieme, 
že práve to je chvíľa, keď nastupuje systém PLAY ako generátor nových 
(fikčných/hravých) svetov, ktoré možno preskúmať. V charakterovom kontinuu 
s Faustom prichádza hravý Mefistofeles, ktorý umožňuje voľný pohyb týmto 
priestorom. Faust si myslí, že „povrchné kvality (bohatstvo, moc, sláva, sexuálne 
potešenie) sú inherentne prepojené s ideálnou existenciou“ (Getlík & Andričíková, 
2021, s. 17). Sprievodca trickster mu nepriamo „pomáha“ odhaľovať ďalšiu a ďalšiu 
úroveň poznania, keď Faust získava, o čo požiadal, ale nie čo potreboval. Takto Faust 
vďaka Mefistofelovi postupne odhaľuje rozdiel medzi kauzalitou a koreláciou, medzi 
tým, čo sa vyskytuje pri šťastí, a šťastím. 

Nejde tu už zďaleka o „rýdzi“ prológ zvedavosti, lebo sa rozvíja  
do židovsko-kresťanského príbehu, v ktorom dominuje motív obety a v ktorom sa 
trickster vo veľkej miere redukuje na antagonistu. Aj keď u Mefistofela už neplatí 
vyvážená dualita trickstera ako hlavnej postavy, hravé pozostatky prológu zvedavosti 
sú v Goetheho diele Faust stále prítomné najmä tam, kde je ich primárna pozícia – 
v rámcových častiach, v ktorých sa prejavuje aj repetitívnosť hry o osud ďalších 
smrteľníkov a opakovanie umeleckej (divadelnej) hry. 

V analýze (Getlík & Andričíková, 2021) faustovských filmových a seriálových 
adaptácií nachádzame aj súčasné návraty k dualistickejšiemu vnímaniu trickstera, ktorý 
túži viac po paratelickom pokračovaní hry než po zdanlivom cieli v zbieraní duší. Táto 
tendencia sa prejaví napríklad v meta-revízii Terryho Gilliama The Imaginarium 
of Doctor Parnassus (2009). Aj keď sú pod vplyvom populárnej kultúry uvedené 
motívy zriedkavé, potvrdzujú skutočnosť, že faustovský naratív je udržateľný v dualite 
trickstera a nie iba v jeho antagonistickej pozícii. 

V skoršom výskume (Getlík & Andričíková, 2021, s. 20) poukazujeme aj na to, 
že princíp obetovania, ak sa buď faustovská postava obetuje za iných, alebo niekto 
za ňu, je vo faustovských adaptáciách iba jedným z možných spôsobov, ako anulovať 
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zmluvu s diablom. Prítomné sú aj rôzne fígle a náhody, napríklad vo filme Alias Nick 
Beal (Farrow, 1949) sa mefistofelovská postava nemôže dotknúť Biblie, ktorá prikrýva 
kontrakt o vlastníctve duše. Tým sa naraz realizuje ochranná funkcia božského princípu 
v kresťanskom zmysle aj aspekt náhody, ktorý sa v hre musí rešpektovať. Vidieť 
tak čiastočnú nezávislosť prológu zvedavosti od príbehu obetovania. 

Metaúroveň faustovského príbehu, v ktorom možno súťažiť vždy o novú dušu, 
je ideálny priestor na adaptačné úsilie. Prejavuje sa to aj v iteráciách príbehov v rámci 
konkrétnych filmov. Keď Švankmajerov (1994) Faust zdesený vybieha z divadla, vráža 
už vo dverách do ďalšieho zvedavca. V La main du diable (Tourneur, 1943) sa dokonca 
v jednom momente stretáva desať faustovských postáv. Tieto faustovské príbehy majú 
nevyhnutne aj metanaratívny a metaadaptačný efekt. 

Aj keď sa v židovsko-kresťanskom Faustovi prejavujú viaceré pozostatky prológu 
zvedavosti, oproti paratelickému Havranovi, ktorý príkladne reprezentuje túto 
kategóriu, je viditeľný istý posun. Napríklad Goetheho Faust ako celok nemôže byť 
exemplárom prológu zvedavosti, lebo židovsko-kresťanská 488  telickosť cez túžbu 
po konkrétnom cieli (spása duše) znemožňuje paratelickosť na nižších úrovniach 
naratívu. Ostáva iba zvedavá hra vyšších bytostí v rámcových zložkách, kde je už jej 
tradičné miesto. 

Najčastejší prechod od prológu zvedavosti do iných štruktúr reprezentuje rozdiel 
medzi paratelickosťou a telickosťou príbehu, teda či postava koná paratelicky „len tak“ 
zo zvedavosti a pre vlastné potešenie v rámci hravého princípu, alebo telicky pre vyššie 
ciele. To, že zo zvedavosti vznikne niečo užitočné, je potom podobný paradox ako 
zlúčenie komickosti a tragickosti. Poznanie sa môže vnímať ako vedľajší produkt 
paratelickej zvedavosti alebo, naopak, zvedavosť môže byť účelným nástrojom 
v telickom hľadaní poznania. Telickosť konania trickstera ho potom dostáva čoraz viac 
do pozície spasiteľa a je väčšia pravdepodobnosť rozvinutia prológu zvedavosti 
do príbehu obetovania, ako je to aj u starogréckeho titana Prometea489. Figliar, ktorý 
v prvom rade túži zachrániť spoločnosť/svet, nie je prototypový trickster, ale čoraz viac 
hrdina alebo spasiteľ v Hoganových samostatných protožánroch. 

Prechodovú pozíciu si uchováva aj postava Popolvára. Lévi-Strauss (1958, s. 251) 
pre Popolvára používa anglický termín Ash-boy a jednoznačne ho radí do kategórie 
postáv trickster. Popolvár už nemá inherentné magické schopnosti ako Havran či 
Anansi. Nie je bohom ani polobohom, ale je v pravom zmysle (ne)obyčajný ufúľaný 
mladík, podobne ako Popoluška, ktorú Lévi-Strauss pripája ako ženskú variáciu tejto 

                                                 
488  Neopomíname ani humanistické a renesančné tendencie v tomto diele, ale vychádzame 
z indikátorov v rámcových častiach textu (Getlík & Andričíková, 2021, s. 18). 
489 Etymologicky (Harper, Etymology of prometheus) ide o predmysliteľa (pro – pred, mēthos 
od mathein, teda „učiť sa“ a men čiže „myslieť“). Emócia, ktorá sa nachádza pred myslením 
a učením, je pozornosť, záujem, resp. nuda/zvedavosť. Systém SEEKING je 
vďaka spracovávaniu korelácií v mysli pred učením v podobe kauzálneho podmieňovania 
(Panksepp & Biven, 2012, s. 136) a omnoho skôr pred myslením ako „racionálnym“ 
rozhodovaním. Iný výklad etymológie Prometea naznačuje aj možnú súvislosť so sanskritským 
mathnati – „kradnúť“. 
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štruktúry. Dualita Popolvára sa prejavuje aj medzi najnižším a najvyšším 
spoločenským statusom. Podobnú dualitu v zvieracej ríši vysokého a nízkeho 
uchovávajú aj tricksteri zdochlinožrúti490 v amerických mýtoch. 

Keďže sú Popolvár a Popoluška ľudia a majú pohyblivý spoločenský status, 
na rozdiel od Havrana či Anansiho sa u nich môžu výraznejšie prejavovať aj telické 
prejavy, ktoré prerastajú do protožánrov hlavne s romantickou a hrdinskou motiváciou 
napriek ich skromnej vyrovnanosti s „popolom“. Táto telickosť je v samotných 
protožánroch čoraz výraznejšia. Rýdza hra sa postupne potláča konkrétnejším účelom. 

Hravé stratégie prekonávania filtrov prostredia, ktoré reprezentuje trickster 
(mimikry – mení podobu, asimiluje prostredie a kradne poklady/myšlienky; alea – je 
nepredvídateľný; ilinx – často stráca kontrolu a omamuje sa; agón – miluje stávky, 
súťaže a hádanky), sa tak nezriedka dostávajú napríklad do hrdinského naratívu. Keď 
sa hrdina stretáva s niečím, čo reprezentuje chaos, napríklad antagonista podobný 
tricksterovi, musí byť hrdina schopný tento aspekt sveta „skrotiť“, vymyslieť lepšiu 
hádanku, fígeľ, ukradnúť objekt, skrátka poraziť nepriateľa v jeho vlastnej hre. 

Čím civilizačne novšie príbehy analyzujeme, tým výraznejšie sa v nich prejavuje 
komplikovaná sociálna realita. Pôvodný prológ zvedavosti plný viacznačnosti sa 
v populárnej kultúre drží žánrových klišé v rámci hrdinských, romantických a obetných 
príbehov. Ak Madeleine Hunter (2018) používa The Lego Movie ako základ svojej 
adaptácie ako hry, v skutočnosti interpretuje náznak prológu zvedavosti, ktorý sa 
v adaptačnom procese zmenil na hrdinskú tragikomédiu. To je dôvod, prečo vďaka tejto 
prípadovej štúdii dokáže modelovať iba niekoľko hravých aspektov adaptácie, 
a to prevažne jej rekombinačné vlastnosti v pojmoch bricolage alebo konštrukčná hra, 
ktorú reprezentuje stavebnica491. 

Epilóg utrpenia sa nachádza v závere výrazne tragických príbehov, kde dominuje 
telickosť, ktorá na danej úrovni končí nedosiahnuteľnosťou cieľa – v princípe odkazuje 
na nutnosť posunu na inú úroveň (bytia). Prológ zvedavosti sa manifestuje na začiatku 
v komickej pozícii, kde prevažuje paratelickosť. Epilóg utrpenia vyplýva z úpenlivej 
túžby po cieli, ktorý sa rozkladá do nezmyselnosti. Prológ zvedavosti, naopak, 
reprezentuje nezmyselnosť, ktorá sa prejaví nepredvídaným účelom ako vôbec celé 
adaptačné úsilie. Prológ zvedavosti možno za istých okolností považovať 
za samostatný protožáner na úrovni romantického, hrdinského a obetného príbehu, 
keďže sa vie prejaviť aj samostatne, ale omnoho častejšie sa realizuje spoločne s inými 
štruktúrami, podobne ako systémy SEEKING a PLAY. Prológ zvedavosti vie ako 
kognitívny idealizovaný model objasniť viaceré anomálie, ktoré Hogan stavia 
na perifériu svojej typológie. 

Ľudské príbehy vznikajú až s prítomnosťou našich rozvinutých neokortikálnych 
oblastí mozgu, ale v tom čase sú už sformované základné afektívne systémy. Nie je 
preto dôvod, aby sa obvody SEEKING a PLAY u Hogana redukovali na homeostatický 
afekt cez tragikomédiu obety alebo na paralelný systém hnevu a zúrivosti (RAGE) 

                                                 
490 Pozri ppč. 480. 
491 Pozri podkapitolu 5.5. a ppč. 105. 
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zmenou trickstera na antagonistu. V nasledujúcich dvoch podkapitolách preto 
presnejšie popíšeme, ako Hogan rozloží nudu/zvedavosť na hlad a trickstera 
na zloducha, pričom sa pokúsime revidovať tieto posuny v modeli adaptácie ako hry. 

8.4. Redukcia trickstera 
Hoganov model je v princípe najsolídnejším zdôvodnením naratívnych 

univerzálií, s akým sme sa doposiaľ stretli. Čerpá z kognitívnej bázy, z empirických 
výskumov a z obrovského množstva príbehov rôznorodých kultúr, primárne 
z prostredia „Európy, Stredného východu, južnej Ázie, Číny a Japonska“ (2003b, s. 24). 
Neopomína ani príbehy z Afriky, Austrálie či mýty pôvodných Američanov, 
pri ktorých okrajovo spomína interpretácie Clauda Lévi-Straussa (nie však 
k tricksterovi). 

Ako naznačuje Jana Kuzmíková, závery súčasných kognitívnych vied 
prekonávajú Lévi-Straussov program autonómnych kultúrnych vied, keďže „[d]nes je 
umelé oddeľovanie vied o človeku a spoločnosti neudržateľné“ (2021, s. 129). 
Napriek kognitívnovednému posunu nemožno prehliadať prakticky paralelné úsilie 
Lévi-Straussa a Patricka Hogana. Vo vlastnom metodologickom rámci obaja 
nachádzajú naratívne súvislosti medzi čo možno najstaršími a najizolovanejšími 
naratívnymi ložiskami rôznych kultúr. Čo si podľa nás Lévi-Strauss všíma omnoho 
aktívnejšie než Hogan, je špecifický charakter trickstera. 

Hogan nielenže nespomína dominantné mýty o kojotovi či havranovi z prostredia 
Severnej Ameriky, ako hádam najreprezentatívnejšie príklady pre postavu tohto typu 
(Lévi-Strauss, [1958] 1963), ale pojem trickster, podvodník (deciever) alebo menič 
podoby (shape-shifter), čo sú najčastejšie termíny uvedenej kategórie, u neho vôbec 
nenachádzame. Do Hoganovej typológie sa dostala iba postava pokušiteľa (tempter). 

Pokušiteľ u Hogana nesie primárne negatívne konotácie a ťažko ho spájať 
s ambivalentnou podobou univerzálnejšieho trickstera a hry vôbec. Hogan umiestnil 
pokušiteľa do tabuľky s motívmi prototypových žánrov výhradne k tragikomédii obety 
a popisuje ho iba na jednom mieste: „V sekularizovaných verziách je narušiteľ 
[violator] priamo potrestaný. V rýdzich alebo náboženských verziách je (vinné) 
spoločenstvo potrestané ako reprezentatívny obetný baránok. V súvislosti s tým je 
pokušiteľ [tempter] tiež zvyčajne porazený, často cez vylúčenie z finálnej komickej 
spoločnosti (podobne ako romantický rival). Satan 492  je toho znova očividným 
príkladom“ (2003b, s. 235). 

Lévi-Strauss tvrdí ([1964] 2006, s. 317), že trickster je naraz dobrý aj zlý a jeho 
dualita sa odráža aj na formálnej úrovni, kde ho rôzne variácie tých istých príbehov 
prezentujú niekedy pozitívnejšie, inokedy negatívnejšie. Tu môže pôsobiť aj motivácia 
vo zvedavosti, ktorá pristupuje k osudom obyčajných ľudí s istým experimentálnym 
hravým odstupom. Ak je pre trickstera život primárne hrou, pre vonkajšieho 

                                                 
492 Satana najmä v Miltonovej variácii Hogan (2003b, s. 208) prezentuje aj ako príkladného 
tragického hrdinu. 
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pozorovateľa, ktorý neidentifikuje hravý charakter nesmrteľnej bytosti a mýli si ho 
s vážnosťou v osude smrteľníka, sa jeho konanie môže často javiť ako nevysvetliteľné 
a plné rozporov. Iba hravý modus motivovaný zvedavosťou a potešením totiž dokáže 
prijať inherentnú dualitu trickstera. 

V lineárnom naratíve dominantných židovsko-kresťanských príbehov sa 
cyklickosť hry výrazne potláča. Neprejavuje sa v nej plný hravý potenciál trickstera, 
ktorý je oproti iným komplexnejším podobám redukovaný na antagonistu. Samotná 
postava Lucifera etymologicky (Králik, 2015, s. 334) zachováva latinský význam 
nositeľa svetla a spája sa s planétou Venušou (zornička). Lucifer by teda mohol 
obsahovať prometeovské črty aj za hranicou motívu rebelstva, ktorý sa prejavuje 
v Miltonovej ([1667] 2020) verzii židovsko-kresťanského mýtu, no dokonca aj Lucifer 
sa v stredoveku (Králik, 2015, s. 334) zlúčil s označením diabla a zmenil sa 
na antagonistu zameniteľného so Satanom. 

Potenciál pre pozitívne aspekty trickstera sa teda v židovsko-kresťanskom mýte 
kontinuálne vylučujú, čo je v tomto priestore kultúrne pochopiteľné. Pomerne široký 
charakterový rozptyl, ktorý ponúka postava trickstera, sa tak v Hoganovom modeli pri 
reflexii Satana dostáva do prototypových žánrov iba ako antagonista a pokušiteľ. 
Ide o značnú redukciu univerzálnejšej postavy, ktorá by si zaslúžila teoretické 
vyváženie prológom zvedavosti. 

Postave trickstera sa intenzívne venoval aj Carl Gustav Jung vo svojej známej 
publikácii k štyrom archetypom ([1953] 2004), no jeho dielo si pre metodologické 
rozpory s adaptačnými štúdiami aj so súčasnou kognitívnou vedou nenašlo miesto ani 
v jednej z týchto disciplín. Jung je z metodologického hľadiska za hranicou 
prístupov493 predstavovaných v predkladanej monografii, ale napriek tomu sú pre nás 
jeho poznámky o povahe postavy trickstera užitočné podobne ako prenikavé postrehy 
Lévi-Straussa. Jungove poznatky o univerzálnosti archetypálnych postáv, ktoré okrem 
literatúry čerpá aj z rozsiahleho výskumu snov, pre nás nereprezentujú vlastnosti 
transcendentálnej mysle, ale netriviálnu mapu konceptuálnych metafor a integrátov. 

Jung ([1953] 2004, s. 168) postavu s názvom trickster úzko spája so svojím 
psychoanalytickým pojmom tieň (shadow). Aj keď sa tieň môže chápať ako zlo na 
pozadí metafory SVETLO JE DOBRÉ, ponúka sa aj koncept večného sprievodcu. 
Je to pravdepodobný metaforický základ pre Jungovu potrebu integrácie tieňa, lebo 

                                                 
493 Všímame si zriedkavé pokusy zapojiť Junga do adaptologického kontextu aj v dominantnej 
výskumnej paradigme, no väčšinou sa nepresahuje úroveň parciálnych psychoanalytických 
interpretácií postáv (Freer, 2019). Ku koncepčnejším pokusom o využitie jungovskej 
psychoanalýzy v adaptačných štúdiách možno zaradiť model podvedomej adaptácie Natalie 
Hayton (2011). Snaží sa ním objasňovať nezámernosť adaptačného procesu vo folklóre 
a v ľudových rozprávkach, ale v zásade ide o osamotené výskumné úsilie v tejto oblasti. Paralely 
medzi Jungovou psychoanalýzou a súčasnou kognitívnou vedou sú z viacerých dôvodov ešte 
zriedkavejšie. Nachádzame poukazovanie na kontrasty týchto prístupov v menej empiricky 
zaťaženom priestore (napr. v teológii), ktorý sa tak snaží postupne vysporiadať s rozdielom 
medzi staršími a novšími pohľadmi na kognitívne procesy (Nolte & Jordaan, 2009). 
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čoho sa v konflikte nemožno zbaviť, to je nutné prijať. Rovnako ako Lévi-Strauss 
aj Jung (s. 170) tvrdí, že trickster nie je v skutočnosti zlý. Aj tie najhnusnejšie veci robí 
skôr v odstupe od samotných činov, vo veľkej miere zo zvedavosti. Jungov archetyp 
trickstera v rôznych inkarnáciách (s. 160) zbožňuje vtipy, často mení podobu, 
má duálny charakter, býva napoly človek a napoly zviera, niekedy sa vystavuje rôznym 
mukám a najmä môže mať blízko k postave spasiteľa. 

Hoganova nevšímavosť voči postave trickstera má za následok, že nadhodnocuje 
pozície, keď trickster (ako pokušiteľ) núkaním jedla pomáha porušiť Boží zákaz, 
a nezohľadňuje, že trickster môže byť aj darcom a učiteľom. Hra, ktorá sa pohybuje 
na hranici nepoznaného, v sebe uchováva všetky tieto aspekty. 

8.5. Zlúčenie hladu a zvedavosti 
Druhý dôvod, prečo si prológ zvedavosti zaslúži pozornosť v naratívnych 

univerzáliách, je skutočnosť, že aj keď hra vyzerá navlas rovnako ako iné činnosti, 
napríklad ako súboj či hľadanie potravy, jej emočná motivácia nie je hnev ani hlad. 
V terciárnych procesoch má zmysel vyvolať hru na čiastočné potlačenie negatívnych 
pocitov, ale v primárnych procesoch prebieha prototypová hra vtedy, keď sme sýti 
a v bezpečí. Súhlasíme s Hoganom, že príjem potravy je dôležitou súčasťou príbehu 
obetovania. Podľa nás však do tohto naratívu priradil aj zložky, ktorých primárna 
motivácia nie je hlad, ale zvedavosť v systéme SEEKING alebo šantenie, generovanie 
nových situácií a redefinovanie reality v systéme PLAY. 

Hlad, ktorý sa spolu so smädom či potrebami vyprázdnenia tela zvykne definovať 
aj ako homeostatický afekt (Panksepp & Biven, 2012, s. 18), je veľmi vhodnou 
metaforou k zvedavosti a vôbec k rôznym typom nutkania. Pre trickstera sú ale 
podstatné aj iné potreby v podobe sexuálneho uspokojenia a homeostatických afektov, 
ktoré sú „ľudovo povedané, nutkaním pišať a kakať“ (s. 18)494, ale aj silné nutkanie 
v obvode PLAY, ktoré Panksepp priamo prirovnáva k hladu po hravých aktivitách 
(s. 356). Všímať si, že trickster nabáda konzumovať a sám s chuťou konzumuje, môže 
viesť k favorizovaniu hladu a motívu obetovania. Fakt, že trickster v príbehoch často 
nielen konzumuje, ale aj defekuje a kopuluje, sa dá generalizovať skôr životným 
entuziazmom, ktorý sa odvíja od aktivity systému SEEKING. Tento systém okrem 
hľadania potravy povzbudzuje aj obvody ako PLAY či exploratívne správanie spojené 
so sexualitou v obvode LUST. 

Hogan uvádza (2003b, s. 196), že príbeh obety okrem kulminácie u Krista sa 
začína v židovsko-kresťanskom priestore už v Genezis, a to konzumáciou rajských 
plodov. Príbeh Adama a Evy sa na pozadí hriechu motivicky prepája s príbehom Krista, 
ale bez problémov môže figurovať aj samostatne, ako sa to prejavilo v historickom 

                                                 
494 Milá formulácia v súvislosti s opozíciou „vážnej“ vedy a „nevážnej“ hry vzniká v slovenskom 
preklade, kde sa objaví „ľudovo povedané, nutkanie močiť a nutkanie na stolicu“ (Panksepp & 
Biven, [2012] 2021, s. 18), čo nemôže byť vzdialenejšie od ľudovosti „pee and poop“. Chápeme 
časté prekladateľské neutralizovanie hravosti Pankseppovho textu, originál je však dostatočne 
fundovaný na to, aby predstavené témy uniesol aj s ľahkosťou štýlu. 
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vývine Starého a Nového zákona. V raji sa nachádzajú dva stromy, z ktorých Adam 
a Eva nemajú jesť, ba ani sa ich dotknúť – strom poznania a strom života (ktoré sa 
niekedy interpretačne zlučujú). Konceptuálna metafora POZNANIE JE POTRAVA 
(cez MYŠLIENKA JE OBJEKT) sa aj v slovenčine prejavuje frázami ako hlad 
po vedomostiach, zjedol všetku múdrosť sveta a pod. 

Aj my sami sme si najprv na pozadí Winnicottovej495 analógie, v ktorej sa dieťa 
kŕmi fyzickou aj psychickou potravou, pripravovali nevyhnutný metaforický priestor 
na ďalší výklad. Neskôr sme doň vstupovali empirickými dôkazmi o raste kognitívnych 
štruktúr nie iba v abstraktnej rovine, ale vo fyzickej (fyziologickej) neurogenéze. 
Poznanie (propozičné aj nepropozičné) nám teda skutočne pomáha rásť aj fyzicky 
podobne ako potrava, ale úplne uprednostniť hlad pred zvedavosťou pre potreby 
naratívnej a žánrovej analýzy nie je nevyhnutné ani žiaduce. 

Pohľad na jedenie zo stromu poznania musíme vnímať cez konceptuálnu 
štruktúru. Poznaním môže byť metaforicky potrava, ale môže ním byť aj svetlo alebo 
príbehy, ktoré možno získať, ako sa to ukazuje už u spomínaných tricksterov Havrana 
a pavúka Anansiho. Anansi je okrem rozšírenia samotného poznania (Rattray, 1930, 
s. 5) známy aj symbolickým šírením poznania príbehov (s. 55). Na ich získanie síce 
ulovil nebezpečné tvory v podobe predátorov (pytóna, leoparda či sršne), lenže nie silou 
tela, ale prostredníctvom mysle a svojich fígľov. Takto sa v prológu zvedavosti 
anticipuje aj riešenie hrdinských príbehov, v ktorých po zlyhaní sily (Anansi sa o to 
silou ani nepokúša) nastupuje radikálne riešenie fígľom. V systéme SEEKING sa 
primárne hľadá potrava, ale aj bezpečie, preto je zmysluplná aj fascinovanosť 
nebezpečnými vecami 496 , ktoré dáva do pozornosti Lakoff ([1987] 1990). Prológ 
zvedavosti často znamená „Nechytaj! (...ak netušíš ako)“, čo znie ako zákaz aj 
pozvánka na hru. 

Tým, že Hogan pripojil Genezis k protožánru tragikomédie obety na základe 
vonkajšej podobnosti medzi homeostatickým afektom (hlad) a východiskami systémov 
SEEKING a PLAY (zvedavosť a hravé potešenie), umožňuje nám rekonštruovať 
samostatnú kategóriu prológu zvedavosti práve na pozadí tejto ruptúry. Oproti iným 
príbehom, ktoré Hogan vhodne priraďuje do štruktúry obetovania na pozadí 
prítomnosti hladomoru, je prípad Adama a Evy v absolútnom kontraste k týmto 
naratívom. Hladomor by naozaj nemusel byť počiatkom hravej štruktúry. Odkazujeme 
na už uvedené497 piate Burghardtovo kritérium hry v prostredí prírodných vied, kde sa 
hra u zvierat iniciuje bez výraznejšieho chronického stresu (choroby, tlačenice, hladu 
a dravosti). 

Vydržať dlhodobý nedostatok potravy cez aspekt odloženia uspokojenia498, resp. 
trpezlivosti, je zmysluplná stratégia, pri ktorej si jedinec odkladá potravu a konzumuje 
ju úsporne. Nie je dôvod, prečo by obeta nemohla byť rituálnou realizáciou tejto 

                                                 
495 Pozri podkapitolu 5.1. 
496 Pozri ppč. 351. 
497 Pozri podkapitolu 4.4. 
498 Pozri podkapitolu 4.5. 
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schémy, ale v raji je predsa dostatok potravy. Raj musí byť miestom, kde je všetkého 
dostatok. Je to priestor mimo času a utrpenia, čo sa prejavuje maximálnou otvorenosťou 
organizmu499 voči prostrediu. Evino zjedenie jablka by bolo z kognitívneho hľadiska 
v takto vystavanom naratíve nezmyselné, pokiaľ by ho odtrhla z hladu. Boh by ju 
nemohol vyhnať z raja pre uspokojenie základnej potreby jesť. Zámerne sa v príbehu 
zdôrazňuje, že môže jesť z mnohých iných stromov, čím vyniká paratelický akt 
konzumácie a zvedavosť. 

Skutočnosť, že Anansi umiestnil poznanie do tekvice a zavesil ju na strom, 
nemusí nijako priamo súvisieť s princípom obety len preto, že je v príbehu prítomná 
plodina – funguje skôr ako reprezentácia schémy nádoby. Nie je tu prítomný ani 
hladomor, ktorý Hogan v príbehoch o obetovaní často vyhľadáva. Po tom, čo sa tekvica 
rozbije a poznanie je dostupné všetkým, sa napätie v motíve nuda/zvedavosť uvoľňuje: 
„Takto sa všetci dostali k poznaniu; a každý, kto tam vtedy neprišiel včas (aby si nejaké 
vzal), je – prepáčte, že to poviem – blázon“ (Rattray, 1930, s. 7). Príbeh teda popisuje, 
kedy sa žiada strániť pred novosťou a kedy je zasa hlúpe sa z nej nepoučiť. Prvotná 
opatrnosť nie je tým istým čo obetná zdržanlivosť ako rituálna realizácia odkladania 
uspokojenia, aj keď je medzi nimi prítomný istý súvis vďaka hľadaniu kauzality 
na pozadí korelácií. 

Tam, kde nie je hrozba, je zápas hrou, a preto aj keď sa Genezis javí ako príbeh 
o potrave, kontext naznačuje, že je to aj príbeh o tom, kde sa končí hra a začína sa 
vážnosť. Schopnosť hry náhle sa vytratiť je prvé a často tvrdé ponaučenie, ktoré hraví 
zvedavci získavajú. Ak sa ani po nebezpečnom nepochopení rozdielu medzi hrou 
a nehrou neurčia fyzické hranice prostredníctvom bolesti, rýchlo sa manifestujú tie 
spoločenské prostredníctvom hanby a prinajmenšom dočasného vylúčenia z kolektívu 
– tu vidíme jednu z možných interpretácií pre figové listy a vyhnanie z raja. Pokiaľ sa 
počas hravého zápasu naraz objaví skutočný predátor, komunita musí vedieť rýchlo 
reagovať. Ak sa hravé (či intuitívno-exploratívne) napodobňovanie prijímania potravy 
v podobe piesku, kameňov a nebodaj otrávených plodov mení na skutočné riziko 
otravy, dieťa musí byť schopné rýchlo a bezodkladne reagovať na upozornenia starších. 

Hranica medzi hrou a skutočnosťou súvisí aj s preventívnym charakterom 
socializácie, ktorá normatívne určuje, kde sú hranice hry, aj keď dieťa ešte nevie prečo. 
Ani v súčasnosti nemá zmysel batoľaťu pri jeho kognitívnej úrovni objasňovať, že sa 
nesmie chytať elektrickej zásuvky, pokiaľ je zásuvka pod prúdom a pokiaľ batoľa nemá 
ochranné izolačné prvky a potrebné náradie. Všetky tieto významové nuansy poznania 
sa v schéme nádoby umiestnia do jedného propozičného poznania preventívneho 
charakteru, ktoré vraví: „Nechytať a nepribližovať sa!“. Staršie dieťa môže v hravých 
experimentoch zistiť, že obsahom prvej nádoby, resp. zákazu/pravidla/pokynu 
o nechytaní, je ďalšia nádoba, ktorá tvrdí: „Priblížiť sa môžeš. Okrajov sa dotknúť 
môžeš, ale nechytaj vnútro zásuvky. Nič tam nestrkaj!“. Neskôr sa aj nádoba s „nič“ 
otvorí do poznania o ďalších výnimkách. 

                                                 
499 Pozri podkapitolu 6.4. 
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Gradient a inklúzia poznania sú obzvlášť viditeľné v indiánskom kozmogonickom 
mýte o Havranovi (Reid a iní, [1984] 1996), ktorý je v istých aspektoch podobný 
príbehu o Adamovi a Eve. V tomto príbehu sa napriek zákazom postupne otvára 
škatuľa, ktorá obsahuje ďalšiu škatuľu a tá ďalšiu (atď.), a v tej poslednej je všetko 
svetlo sveta, teda poznanie v metafore VEDIEŤ JE VIDIEŤ. Genezis sa akoby 
neprejavovalo touto inklúziou, ale potenciál pre uvedený gradient sa zachováva 
v prítomnosti dvoch stromov. Po konzumácii z jedného (stromu poznania) sa už 
nevyhnutne musí zabrániť konzumácii z druhého (stromu života), hoci sa explicitne 
nevysvetlí (ako sa to nevysvetľuje ani batoľaťu), v čom spočíva rozlišovací kľúč 
zákazu. Ide o prvky za hranicami kognitívnych možností zvedavca. 

Hogan vyčlenil v príbehu o Genezis aspekt jedla, hoci by pokojne mohol 
zdôrazniť sexualitu či sociálny rozmer dominancie, čo sú aspekty jeho romantického 
a hrdinského príbehu. „Prvé Božie slová Adamovi a Eve sa týkajú jedla – spolu 
so sexuálnym spojením a sociálnou dominanciou, čím sa pokrývajú naše tri prototypy“ 
(Hogan, 2003b, s. 196). V našom rozšírení nevidíme dôvod, prečo by sa aj Hoganom 
pomenovaná snaha zahrnúť v úvode rôznorodé univerzálne vlastnosti ľudského života 
mala žánrovo redukovať iba prepojením na tragikomédiu obetovania. 

Prológ zvedavosti môže vystupovať aj ako počiatočný rámec pre iné emócie 
a motivácie, ako je to v prípade adaptácií. V tom tkvie jeho nekonečný interpretačný 
potenciál. Je funkčný pri sociálnych pokusoch do istej miery limitovať objavovanie 
sexuality. Môže zamedziť spochybňovanie mocenských štruktúr. Popisuje riziko 
kontaktu s predátorom (hadom) alebo varuje pred konzumáciou plodov 
(pravdepodobne jedovatých či nezrelých). Všetky tieto situácie ostávajú interpretačne 
otvorené v subverzívnych interpretáciách, keďže občas sa žiada porušenie existujúcich 
pravidiel. Najzreteľnejšie to dokazujú prometeovské postavy, ale ani bez hadieho 
povzbudzovania zvedavosti by neboli ďalšie príbehy v tejto línii. 

Prológ zvedavosti popisuje, ale aj ohraničuje hru. Až tam, kde sa končí hra 
na hrdinov či partnerov (sexuálnych p., rodičov a pod.), môže sa začať skutočné 
hrdinstvo alebo partnerstvo. V rámci spoločenskej funkcie príbehov je zmysluplné, 
aby súčasťou prológu zvedavosti bolo najprv objasnenie faktu, že komunita vyžaduje 
isté správanie, aj keď mu nemusíme vždy rozumieť. Ani iní členovia ho nemusia chápať 
v propozičnom zmysle (prečo nekonzumovať nezrelé plody, prečo sa vyhýbať 
niektorým miestam a pod.), ale toto poznanie pre nich môže byť akceptovateľné 
v procedurálnej alebo vo fenomenálnej podobe. 

Zhrnieme, že primárnosť alebo samostatnosť prológu zvedavosti dáva zmysel 
1) z naratívneho hľadiska, keďže na jeho pozadí možno objasňovať ďalšie príbehy, 
2) z kognitívneho hľadiska, keďže na pozadí a v rámci systémov SEEKING a PLAY 
možno preskúmavať a precvičovať zvládanie ďalších emócií, aj 3) zo sociálneho 
hľadiska, keďže metapríbeh o dodržaní/porušení zákazov je východiskom 
pre prezentovanie ďalších sociálnych rámcov, ktorým dieťa ešte nemôže rozumieť, 
ale malo by ich prijať, než sa im bude vedieť aj primerane vzoprieť. 

 „Spoločnosti, kde je hladomor konštantnou hrozbou, majú väčšie percento 
príbehov o obetovaní“ (Hogan, 2003b, s. 185). Je zmysluplné, že v týchto oblastiach 
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skutočne možno prevláda aj v základných kozmogonických mýtoch motivácia hladu 
nad príbehmi o zvedavosti (alebo sa tieto motívy spájajú). V geografickom priestore, 
kde hladomor nie je samozrejmosťou, je potom iba prirodzené, aby dominantnú pozíciu 
zaujali príbehy o nehomeostatickom nutkaní v podobe zvedavosti alebo sa spojili 
s inou prekážkou/filtrom v tejto oblasti. Prológ zvedavosti sa môže spájať 
s protožánrom tragikomédie obety, ako to nepriamo demonštruje vo svojich analýzach 
Hogan, ale návrat homeostázy (dostatok jedla) sa nemusí vyvolávať iba cez princíp 
obetovania potravy. Aj keď je aspekt obetovania v rituáloch nesmierne dôležitý, 
už samotná oslavnosť a hravosť rituálu vie v niektorých mýtoch pomôcť homeostáze. 

V príbehoch austrálskych aborigénov (Mountford, [1965] 2020) zo „snových 
čias“, ako ich sami nazývajú, figuruje obrovská žaba menom Tiddalik. Tiddalik, tvorca 
potopy (s. 58 – 60), vypije všetku vodu sveta, čím spôsobí veľké sucho, čo je v Austrálii 
geograficky zmysluplné naratívne podložie. O pôvodný stav sa všetky zvieratá 
pokúšajú v organizovanom (rituálnom) úsilí rozosmiať žabu, aby vodu vypľula. Rôzne 
spôsoby, ako uspokojiť vyššiu moc, sú tu prítomné vedľa seba v rituáloch, kde sa hľadá 
súvis medzi koreláciou a kauzalitou. 

Riešenie sa posúva od evolučne najnovších spôsobov v podobe rozprávania 
príbehov k čoraz „primitívnejším“ formám poznania. Tam, kde nezaberajú 
príbehy a vtipy, prichádzajú skoky a tance. Napokon sa Tiddalika podarí rozosmiať 
vďaka úhorovi, ktorý sa pri pokusoch o čoraz rýchlejší tanec „zamotá do tých 
najgrotesknejších a komických tvarov“ (s. 58). Zvedavá súťaž o prejav, ktorým možno 
Tiddalika prinútiť vypľuť vodu, je nadradená samotnému obetovaniu (k nemu tu ani 
nedochádza). Obetovanie (aj pôst) ako manifestácia trpezlivosti cez odďaľovanie 
uspokojenia500 je totiž veľmi účinnou, ale iba jednou z dostupných veľkých životných 
stratégií. 

V rámci postupného vývinu vedomia a hry na pozadí pohybu je zmysluplné, 
že ako efektívna stratégia sa v príbehu o Tiddalikovi predstaví neúspešná snaha 
o pohyb u zvíjajúceho sa úhora. Smrteľná agónia a zlyhávajúca snaha uniknúť je u ľudí 
kognitívne rozpoznateľný procedurálny scenár, ale aj u mnohých zvierat ide o nositeľa 
podstatného významu. V paratelickom kontexte (bez prítomnosti nebezpečenstva) ním 
preto možno na základnej úrovni ostenzívne501 komunikovať. 

Homeostatické afekty, ako hlad či smäd, sú úzko prepojené so systémom 
SEEKING, ale keďže systém SEEKING nehľadá len potravu/vodu, ale je 
vo všeobecnosti fascinovaný novosťou (bezpečným úkrytom, predátormi a pod.), 
ťažko príbeh o Tiddalikovi vnímať ako príbeh o obete. Žiadna obeta v ňom ani nie je. 
Ak bol príbeh pavúka Anansiho príbehom o príbehoch, tak Tiddalik, tvorca potopy, 
uchováva okrem sucha/smädu/potopy aj príbeh o rituáloch a adaptáciách. V narušení 
homeostázy, čo je v obraznom zmysle skutočne univerzálny motív, je podobný 

                                                 
500 Pozri podkapitolu 4.5. 
501 Možno porovnať emitovanie významov v modeli hravých mačiatok (Osolsobě, 2007, s. 21), 
ktoré cerením zúbkov v paratelickom kontexte obracajú význam nebezpečenstva na bezpečnú 
hru. 
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príbehom o obete, ale v riešení je univerzálnejší. Popisuje samotný proces hľadania 
súvislostí a nachádza riešenie v abstraktnejšej podobe, v redefinovaní reality 
a vo vzťahu medzi telickosťou a paratelickosťou502. 

Metanaratívne sa popisuje aj adaptačný proces, ktorý je náročnejšie zachytiť 
metaforou prekladu než metaforou hry. V prípade metafory prekladu by sme sa museli 
pokúšať vyjadriť objekt, ktorý sa zvieratá snažia Tiddalikovi preložiť v rôznorodých 
formách. Nemôže ním byť nič výhradne verbálne, pretože po neúspešnosti slov 
v príbehoch a vtipoch prichádzajú piesne, pohyby a všemožné spôsoby, ako 
z Tiddalika dostať vodu. Takýto význam-objekt sa v metafore adaptácie ako prekladu 
redukuje na akýsi apel vypľuť vodu, no zvieratá už ďalej nekomunikujú o tomto 
význame priamo. Snažia sa iba o efekt, ktorý možno vyvolať paradoxom, ale ich 
kolektívny zámer je natoľko jednotný, že jasne prepája všetky konkrétne adaptačné 
pokusy. Neadaptujú význam ako taký, ale pokúšajú sa Tiddalika zosynchronizovať 
s konkrétnym stavom mysle. 

Zvieratá sa snažia o kontrolu nad Tiddalikovou vtelesnenou mysľou, vďaka ktorej 
on sám stratí na okamih kontrolu nad svojím telom. Adaptácia ako preklad aj v tomto 
starodávnom príbehu zaostáva za flexibilnejšími možnosťami modelu adaptácie ako 
hry. Prepojenie naratívnych aj nenaratívnych adaptácií si vyžaduje záujem o základnú 
emóciu. Okrem obyčajného telesného efektu sa podobne ako v Hamletovi či v sérii 
Tisíc a jedna noc, ktoré Borges 503  spája metanaratívnou funkciou, aj tu očakáva 
Tiddalikovo propozičné poznanie, vybudované na nepropozičnom zážitku z umenia. 
Predpokladá sa, že Tiddalik pochopí hravý princíp reciprocity, čo sa aj udeje – od toho 
času žaba pije striedmejšie. 

Z príbehu o Tiddalikovi možno vyčítať aj environmentálny apel, ktorý sa 
zvýrazňuje v súčasných interpretáciách (Morton, 2006), ale reciprocita, ktorú sa dieťa 
učí v hre, je univerzálny princíp interakcie. Pomáha vo vzťahu k iným ľuďom 
aj k životnému prostrediu. V procese adaptácie sa konkrétny procedurálny scenár 
realizoval v čoraz základnejšej telesnej podobe až napokon vyvolal Tiddalikov smiech 
z úhora, ktorý stráca schopnosť pohybu, paradoxne, so zvyšujúcou sa snahou o pohyb. 
Tiddalik si toto interpretačne nevyčerpateľné nepropozičné poznanie projektuje 
do konkrétnej situácie a propozične si uvedomí, že jeho snaha o absolútne uhasenie 
smädu je dlhodobo neudržateľná. Homeostáza sa udržiava priebežne. 

Vnímanie telesnej homeostázy je podkladom aj pre „sociálnu homeostázu“, 
to však neredukuje kategóriu hry ani spoločenský život na smäd. Systém PLAY sa 
narušením homeostázy inhibuje, lebo systém SEEKING, ktorý je podstatný aj pre 
obvod PLAY, je pri pociťovaní hladu/smädu už zamestnaný telicky. Prepojenie prológu 
zvedavosti aj na výraznejšie homeostaticky motivované príbehy je prirodzené. 
                                                 
502 V čase sucha sú efektívne aj paratelické aktivity ako dažďové tance a iné rituály spojené 
s piesňami a príbehmi, ktoré, paradoxne, míňajú fyzickú energiu, ale cez systém PLAY 
udržiavajú mentálnu energiu jedincov aj sociálnu energiu skupiny. Zároveň sa v nich 
pripomínajú univerzálne stratégie prekonávania filtrov prostredia cez procedurálne scenáre 
v základných aj komplexnejších podobách. 
503 Pozri ppč. 417. 
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Z hľadiska Hoganovej typológie by prológ zvedavosti nebol v pravom zmysle 
samostatným protožánrom, ale variáciou protožánrov, s ktorými sa aktívne spája. 
Pojem variácia s teoretickým odstupom od Hoganovho konceptu už ale začína byť 
pre prológ zvedavosti čoraz problematickejší. 

Na úrovni Hoganových protožánrov variuje príbehy, ale v skutočnosti je sám 
osebe aj invariantnou štruktúrou, keďže sa nespája iba s jediným ďalším protožánrom. 
Používame ho v zmysle alternovania príbehov, ale spoluvýskyt prológu zvedavosti 
s inými naratívmi ho neredukuje na ostatné protožánre tak, ako sa ani nuda/zvedavosť 
neredukuje na ďalšie emócie, s ktorými sa spája. Je abstraktnejšou zložkou než 
samostatné protožánre, a preto treba vnímať aj jeho špecifickú pozíciu. Aby sme tento 
problém neredukovali, zo znehybňujúceho sporu variantnosti – invariantnosti je 
nevyhnutné kognitívne uniknúť cez gestalt princípy. Jednoducho akceptujeme 
predložený abstraktný paradox, ktorý sa zmysluplne rozkladá až v konkrétnych 
prípadoch. 

Model adaptácie ako hry je schopný prepájať adaptačné procesy na rôznych 
úrovniach komplexnosti. V predkladanej monografii, pravdaže, neprezentujeme 
analýzu v rozsahu, aký ponúka Hogan, ale ani naše ambície v tomto smere nie sú 
rovnaké. Rozlíšenie prológu zvedavosti (a potešenia) popri už existujúcej 
Hoganovej variácii v podobe epilógu utrpenia je zásadný krok pre aplikovateľnosť 
kognitívno-genologického konceptu v adaptačných štúdiách, pretože takú širokú 
kategóriu ako adaptácie nemožno vo všeobecnosti objasňovať užšie zameranými 
emóciami. Percepcia adaptácií ako adaptácií nás núti vytvárať si menšie metanaratívy 
o vzťahoch jednotlivých adaptácií cez prológ zvedavosti. Vytváranie metanaratívov 
môže prebiehať aj pri vzťahoch v nenaratívnych adaptáciách, kde stále dominuje 
základný pocit nuda/zvedavosť, ktorý sa v umení rozvíja najzjavnejšie cez kategóriu 
hry. 

8.6. Návrat hravých adaptácií 
V predkladanej monografii sme sa po odporúčaniach Hutcheonovej (2006, 

s. XIII) doposiaľ nevenovali primárnej prípadovej štúdii pre model adaptácie ako hry, 
aby sme sa vyhli problému overfittingu modelu. Isté limitácie progresívneho modelu 
adaptácie ako hry, ktoré sa podľa nás prejavili v analýze filmu The Lego Movie 
u Madeleine Hunter (2018), sme sa pokúsili napraviť overenou stratégiou 
zovšeobecnenia vstupov. Ako sme už objasnili skôr504, Erik Hoel (2021) zdôrazňuje 
dokonca efektívnosť zberu vzoriek nedistribuovaných a znáhodňovaných datasetov, 
čo sa kognitívne realizuje v uvoľnenej snovej abstrakcii. Aj keď predchádzajúca sonda 
nebola náhodná, veríme, že bola dostatočne rozptýlená v čase aj priestore, aby 
zabezpečila práve takéto uvoľnenie kognitívneho modelu adaptácie ako hry, vďaka 
ktorému sa nemusíme obmedzovať na digitálne metafory západnej kultúry 
z niekoľkých predchádzajúcich dekád. 

                                                 
504 Pozri podkapitolu 4.7. 
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Ak by čitateľ v modeli adaptácie ako hry predsa len očakával prototypový 
konkrétny vstup, odporúčame využiť napríklad ilustračný potenciál príbehu 
o Havranovi, ktorý ukradol svetlo (Reid a iní, [1984] 1996). Príbeh vzniká 
u obyvateľov ostrovov Haida Gwaii, ktoré sa po kolonizovaní nazývali aj Ostrovy 
kráľovnej Šarloty. Z geografických dôvodov boli Haidovia výrazne jazykovo 
izolovaní, čo v orálnej kultúre predstavuje potenciál uchovania pôvodných mýtov. Ako 
uvádza Lévi-Strauss ([1989] 1996, s. 12) vo svojom predslove k Reidovej zbierke, 
príbeh o Havranovi má svoje variácie505, ale Reid zachytáva jeho zásadné atribúty. 
Akýkoľvek mýtus je nevyčerpateľným zdrojom interpretácií. Naše krátke interpretačné 
úsilie smeruje iba k ilustrovaniu prítomnosti niektorých schém a motívov, ktoré sú 
relevantné pre model adaptácie ako hry. 

V príbehu o Havranovi sa nachádza exemplárne dualistický trickster. Keďže ide 
o dominantnú postavu panteónu Haidov, nie je prekvapujúce, že sa táto charakteristika 
prejavuje aj v špecifickom štýle vizuálnych reprezentácií mýtov v ich maľbách, 
sochách či rezbách. Vizuálny štýl Haidov sa pomenúva ako dvojité zobrazenie 506  
(Lévi-Strauss, [1958] 2000, s. 259), kde sú postavy reprezentované naraz z predného 
pohľadu aj z profilu a do ich tiel sú obvykle vnorené ďalšie bytosti. Maľby tak okrem 
duality naznačujú expanziu významu do ďalších úrovní. Adaptácie verbálnych aj 
vizuálnych zložiek mýtu sa tak prejavujú ako súčasť konzistentného veľkého naratívu. 

Dualistický Havran tiež mení podobu a asimiluje (nie iba kradne) všetko, čo má 
k dispozícii. Motivuje ho primárne zvedavosť, potešenie zo života a hravosť, ktoré sa 
realizujú v systémoch SEEKING a PLAY. Má záľubu vo vulgárnosti/fekálnosti, 
hádankách, fígľoch a je prekvapujúco sebareflexívny. Prekonávanie filtrov prostredia 
sa už v prvom príbehu o Havranovi reprezentuje priamo pohybom a jeho nemožnosťou. 
Hravé stratégie sú logicky naratívne aj kognitívne usporiadané v štruktúre od aspektu 
alea cez ilinx až po agón, pričom mimikry ako rast a vývin pracuje paralelne 
so všetkými ostatnými. Ukazuje sa tak relevantnosť našej konceptualizácie 
Cailloisových kategórií pohybom, ktorý ich oproti pôvodným arbitrárnejšie pôsobiacim 
kvadrantom výrazne organizuje cez senzomotorickú skúsenosť. Centrom príbehu je 
poznanie (svetlo) vo vnorenej štruktúre, ktorú reprezentuje škatuľa a v nej ďalšia 
škatuľa atď. 

Príbeh sa začína chaosom (Reid a iní, [1984] 1996, s. 19), keď Havran po tme 
naráža do objektov. Rád by sa nejako orientoval. Prvý filter prekonáva, keď sa 
bezcieľne, ale trpezlivo pohybuje tmou (s. 20), kým náhodne (alea) nezistí, že starec, 
ktorý žije s dcérou pri brehu rieky, ukrýva v škatuli všetko svetlo sveta. 

Druhý filter prekonáva stratégiou čiastočnej straty/nachádzania kontroly (ilinx), 
v ktorej redukuje svoje telo (s. 21) na jedinú ihlu (z borovice), teda nemôže plávať ani 
                                                 
505  Čiastkové interpretácie sme porovnali aj s rozsiahlejšou prácou antropológa 
Johna R. Swantona (1909), na ktorú sa odvoláva aj Lévi-Strauss. Napriek variáciám je základná 
charakteristika oboch príbehov dostatočne podobná na reprezentovanie prológu zvedavosti. 
506 Lévi-Strauss ([1958] 2000, s. 261 – 262) dokazuje, že dvojité zobrazovanie nie je výhradnou 
vlastnosťou štýlu Haidov, keďže podobné postupy sa nachádzajú aj v umení archaickej Číny, 
u primitívov na Sibíri, na Novom Zélande či v južnej Brazílii. 
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pádlovať. Nechá sa unášať prúdom rieky, kým ho nevypije starcova dcéra. Podobne 
ako v mnohých iných mýtoch otehotnie ako panna. 

Takéto intenzívne realizovanie kategórie ilinx, ktorým sa Havran dočasne zbavil 
kontroly, možno opustiť postupným návratom na vyššiu úroveň. Dieťa rastie (s. 21) 
ako polohavran a poločlovek (0 – mimikry507) a po sérii hier a plaču (s. 22) postupne 
obmäkčuje starca, aby mu napriek zákazom dovolil hrať sa s čoraz hlbšie uloženými 
škatuľami. 

Keď sa Havran napokon dostane k svetlu (s. 23), vráti sa do svojej normálnej 
podoby a utečie. Svetlo však už nevidí iba on, ale aj konkurencia (3 – agón) v podobe 
Orla, ktorý po ňom tiež zatúžil. Z tohto svetla pri naháňačke napokon odpadne jeden 
veľký kus (Mesiac) a ďalšia časť sa rozbije na malé kúsky (hviezdy)508. Zvyšnú časť 
svetla Havran necháva na oblohe ako Slnko a Orlovi unikne (s. 23). 

Poznanie sa napriek pôvodným zákazom ukradne podobne ako v rajskej záhrade, 
ale v príbehu o Havranovi je „starec“ explicitne zmierený s týmto stavom, keď 
vo svetle konečne zistí, aká krásna je jeho dcéra (s. 24). Poznanie má v metaštruktúre 
inkluzívnej série škatúľ so svetlom viacero úrovní. Je interpretačným návodom 
a povzbudením zvedavosti. Dôležité nie je iba dodržiavať pravidlá, ale ich aj 
preverovať. Žiada sa počúvať príbehy aj vstupovať do hlbších úrovní a poučiť sa z nich. 

Okrem toho, že sa príbeh štandardne kozmogonicky pokúša objasniť vznik 
nebeských objektov, informuje o úplne základných stratégiách prekonávania filtrov 
prostredia. Základom príbehu je nekonečné množstvo škatúľ (infinite number of boxes), 
teda poznania. Hypoteticky nekonečne dlhá fabula sa tak v mysli 
čitateľa/poslucháča/rozprávača musí rozseknúť, v čom sa prejaví samotná stratégia, 
ktorá zabraňuje znehybneniu akceptovaním paradoxov509. V prirodzenom poradí pre 
možnosti pohybu a vývin vedomia sa dozvedáme aj o trpezlivosti a viere v nečakané 
zlepšenie (1 – alea), o odvahe a zmierení sa so stratou kontroly (2 – ilinx), o potrebe 
s vypätím síl utekať/bojovať o prežitie 510  a niečo po sebe zanechať (3 – agón) 
a o neustálej dôležitosti asimilovať prostredie, prispôsobovať sa a rásť (0 – mimikry) 
ako zvedavé dieťa. 

Podobne ako je to v príbehu o Havranovi, aj The Lego Movie zdôrazňuje úlohu 
detskej hravosti a zvedavosti, ale v spolupráci so všeobecným modelom adaptácie ako 

                                                 
507  Asimilácia v zmysle krádeže je leitmotívom celého príbehu a mimikry tak preniká 
do všetkých úrovní. Keďže Havran má schopnosť meniť podobu, mimikry sa prejaví aj v skoršej 
premene na ihlu, neskoršej transformácii na pôvodnú podobu a v ďalších zložkách príbehu. 
Oproti procedurálne ohraničenejším scenárom sa tu skutočne hodí separátne označenie nulou. 
Mimikry zvýrazňujeme aspoň v tomto momente, kde je zreteľný aj rast a pretvárka je naratívne 
najvýraznejšia. 
508 Prítomnosť hviezd tu má prirodzenú motiváciu popri ďalších nebeských telesách, ale ponúka 
sa aj interpretácia, v ktorej sa na konci všetkých pravidiel zákony trieštia aj na milióny 
samostatných okamihov, kde prevláda schopnosť rozhodovať sa individuálne a kontextuálne. 
509 Pozri podkapitolu 5.5. 
510  Význam agonálnej súťaže ako hry sa tu prelína s agóniou ako posledným vypätím 
v smrteľnom zápase o prežitie. Pozri ppč. 457. 
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hry je limitovaný pre svoje súčasné žánrové vlastnosti a pozíciu v masovom priestore 
populárnej kultúry511. Práca Madeleine Hunter bola pre nás v mnohom inšpirujúca. 
Pri ďalšom rozvíjaní modelu adaptácie ako hry však odporúčame realizovať konkrétne 
prípadové štúdie s výskumnou vzorkou súčasnej adaptačnej tvorby cez upozorňovanie 
na deviácie od abstraktnejšej kategórie prológu zvedavosti. Takto možno identifikovať, 
ktoré aspekty nových adaptácií sú skutočne novými prostriedkami tvorby adaptácií. 
Odčlenia sa od tých, ktoré boli latentne prítomné či paralelne bez problémov fungovali 
v inej než západnej kultúre, ktorá znova objavuje svoje hravé korene. 

Hunter tvrdí, že „[h]ra a hravosť sú obzvlášť hmlisté pojmy, ktoré sa často 
vyvolávajú, ale len zriedka sa preverujú“ (2018, s. 274), a s tým možno iba súhlasiť. 
V prostredí postliterárnych adaptácií (Leitch, 2007, s. 257) sa Hunter pokúša 
o analytickejší prístup k pojmu hra, ale jej kultúrno-sociálny prístup v takomto 
komplexnom probléme kognitívnych prejavov už jednoducho nestačí. Vzhľadom 
na konštrukčný charakter stavebnice sa orientuje hlavne v prostredí teórie Thomasa 
S. Henricksa (2018) 512 , ktorý takúto hru samostatne vyčleňuje. Hunter sa preto 
vo svojej analýze venuje už známemu efektu skladania a rozkladania (2018, s. 275). 
Rekombináciu intenzívne prepája s inými modernými teoretickými konceptmi ako 
mediálna konvergencia (Jenkins, 2006)513. Na základe týchto východísk pri pohľade 
na The Lego Movie interpretuje, že „meta-adaptívne upriamenie pozornosti 
na adaptáciu ako hru funguje ako analógia k meta-médiu digitálneho kódu“ (2018, 
s. 276). 

Pravda, paralely medzi konvergenciou digitálneho sveta a adaptácie sú možné, 
ale inherentná hravosť adaptácií naznačuje širšie súvislosti. Aspekt skladania 
a rozkladania, ktorý Piaget ([1951] 2013, s. 115) rozpoznáva ako senzomotorickú 
schému, je kognitívne univerzálny. Čo je príznakové, nie je jeho prítomnosť, 
ale frekvencia, s akou k tomuto javu dochádza. Tá sa nelíši od nespútanosti detskej hry, 
preto sa nemusíme limitovať na analógiu k digitálnemu priestoru. Tvorcovia filmu 
aj štylisticky upúšťajú od štandardnej digitálnej štylistiky CGI a napodobňujú skutočnú 

                                                 
511  Ekonomické požiadavky pri žánri rodinného filmu v The Lego movie udržujú rating PG 
(parental guidance). Tvorcovia nesmerujú ani k realizácii skutočných „metakrádeží“, 
teda ku kombinácii s prvkami konkurencie spoločnosti LEGO, čo pre detskú hru nepredstavuje 
problém, ale je to proti marketingovým zámerom tohto filmu. 
512 Pozri podkapitoly 3.2 a 5.1. 
513  Veríme, že nenadhodnocujeme úlohu tohto termínu v štúdii Madeleine Hunter, keďže 
aktuálny vplyv publikácie Henryho Jenkinsa (2006) je v adaptačných štúdiách masívny. 
Je prirodzené, že Hunter sa aj nad rámec popularity termínu mediálnej konvergencie 
pri uvažovaní o adaptácii ako hre výrazne inšpiruje Jenkinsom, ktorý tvrdí, že jeho „kniha 
je o práci – a hre –, ktorú diváci predvádzajú v novom mediálnom systéme“ (2006, s. 3). Jenkins 
prakticky celú svoju publikáciu venuje mediálnym fenoménom, pre ktoré je hra podstatnou 
zložkou, a už prvé dve kapitoly sústredí na kompetitívne a talentové reality show Survivor 
a American Idol. Napriek tomu, že uznáva (s. 23) zásadný vplyv hry na javy, ktoré popisuje 
najmä pojmom participácia, samotná kategória hry sa v jeho práci vo vzťahu k médiám opäť iba 
pravidelne vyvoláva, ale nevysvetľuje. Viaceré mediálne javy, ktoré popisuje, sa tak zdajú ako 
prejavy primárne súčasnej kultúry, hoci sa v nich manifestujú kognitívne univerzálne procesy. 
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hru špeciálnym „fotorealistickým stop-motion štýlom“ (Hunter, 2018, s. 279). Tento 
hravý prechod na nižšie úrovne výrazových prostriedkov sme objasňovali v modeli 
adaptácie ako hry pri kategórii ilinx514. 

Na základe predstaveného prológu zvedavosti a nášho modelu adaptácie ako hry 
možno pozorovať, že nie iba forma, ale aj naratív sa posúva na predchádzajúce úrovne. 
V štandardnom prológu zvedavosti, ktorý sa ilustruje v príbehu o Havranovi, sa poradie 
stratégií pri prekonávaní filtrov prostredia organizuje nepríznakovo. Rast a vývin, pre 
ktorý je podstatná asimilácia prvkov prostredia (0 – mimikry), sa odvíja od prvotnej 
nemožnosti pohybu a náhody (1 – alea) k vírivému pohybu (2 – ilinx) až po vedomý 
pohyb, ktorý organizuje aj konkurencia (3 – agón). 

Metaadaptácia The Lego Movie toto poradie stratégií prekonávania filtrov 
prostredia obracia. Príbeh sa organizuje v dvoch vrstvách. V animovanej štylistike 
stavebnicového sveta prebieha súboj medzi hrdinom Emmetom a zloduchom Lordom 
Businessom. Lord Business sa snaží špeciálnym lepidlom zalepiť celý svet kociek, 
aby ostal v dokonalej podobe. Ku koncu filmu, keď sa metaleptickým pohybom Emmet 
dostáva do skutočného sveta, zisťujeme, že Emmet a Lord Business sú hravé avatary. 
Malý Finn nimi projektuje vzťah s vlastným otcom, ktorý mu zakazuje hrať sa s jeho 
monumentálnou zbierkou LEGO modelov. 

Evidentný je aj vzťah medzi Finnovou snahou o voľnú detskú hru paidia a jeho 
otcom, ktorý realizuje hru ludus. Podobne ako je to pri zbierkach akéhokoľvek typu, 
otcova hra smeruje k vyčerpávajúcej dokonalosti a nepraktickosti. Východiskovým 
bodom v The Lego Movie preto nie je nemožnosť pohybu v dôsledku chaosu, ale pre 
prílišný poriadok. Postupnosť na metaúrovni príbehu sa tak obracia, keďže po hre agón, 
kde Emmet zápasí s Lordom Businessom a malý Finn je v spore s otcom, prichádza 
na rad hra ilinx. 

Aj ilinx sa realizuje dvojako. Na úrovni sveta stavebnice Emmet skočí 
do neznáma v podobe nekonečnej priepasti ničoty (Infinite Abyss of Nothingness), 
čím sa doslova začína efekt mise en abyme, čiže umiestnenie príbehu do priepasti, resp. 
príbeh v príbehu. Táto priepasť má vo vizuálnom stvárnení navyše podobu víru 
(doslova ilinx)515, čo umocňuje Emmetovu stratu kontroly516. Vír Emmeta nezahubí, 
ale ako portál ho unáša do sveta ľudí, v ktorom už ale nemá schopnosť sa pohybovať 
tak ľahko ako vo svojom svete. Najprv je iba premýšľajúcou a (takmer) nehybnou 
postavičkou. Pripomeňme si Glasgowov (2018, s. 67)517 príklad pre úroveň pohybu 
malých organizmov pri výraznej viskozite prostredia, čo by človek vnímal ako plávanie 
v melase. Emmet je napohľad neživý objekt a naozaj sa iba s veľkou námahou vedome 
začne postupne hýbať vo svete ľudí. Prvý úspech dosiahne rotáciou na stole, až kým sa 
mu konečne podarí spadnúť, kam potrebuje. 

                                                 
514 Pozri podkapitolu 5.3. 
515 Pozri ppč. 126. 
516 Prítomnosť motívu obety tu nie je v konflikte s hravou štruktúrou filmu. 
517 Pozri podkapitolu 4.1. 
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Medzi Finnom a jeho otcom tiež prebieha stratégia ilinx na emočnej úrovni. Obaja 
sa zbavujú kontroly nad situáciou. Upúšťajú od agonálnej stratégie súboja, zbavujú sa 
figuratívneho brnenia a vlastných racionalizácií a zraniteľní nechávajú čiastočne voľný 
priebeh emóciám v úprimnom rozhovore. Keďže ide o rodinný film, paralely medzi 
oboma príbehmi sa vizuálne zdôrazňujú aj pre detského diváka, keď sa po objatí otca 
so synom objímajú aj Emmet s Lordom Businessom. 

Vo výsledku Lord Business upúšťa od svojho plánu zalepiť svoj svet rovnako, 
ako sa Finnov otec prestane sústrediť na dokonalosť svojich modelov. Nechá syna hrať 
sa, teda rozkladať a skladať čokoľvek s čímkoľvek, vďaka čomu konečne nastupuje 
aj aleárny rozmer v hre paidia. Finn už, pravdaže, symbolicky realizuje senzomotorickú 
schému rozkladania a skladania objektov, o ktorej hovorí Piaget, ale aj tak ju stále 
potrebuje realizovať nielen intelektuálne. Túži po takejto hre aj motoricky. 
Jej odopieraním sa znemožňuje nielen proces asimilácie a rastu (mimikry) na úrovni 
stavebnice, ale aj na úrovni kognitívneho vývinu jedinca. Dieťa, ktorému sa zakazuje 
motoricky skladať a rozkladať objekty, je dieťa, ktorému sa zakazuje asimilovať 
prostredie a rásť prepájaním motorických schém do mentálnych konštrukcií. Vďaka 
zmiereniu medzi otcom a synom sa z neho nestane mladík, ktorý nepozná hru518. 

Film The Lego Movie nie je iba analógiou k voľnosti digitálneho priestoru, aj keď 
táto rovina je interpretačne akceptovateľná. Je oslavou hry aj ďaleko za hranicou 
nových digitálnych metafor. Komerčné požiadavky, prirodzene, smerujú k nákupu 
stavebnice a k fyzickej hre. Úspech tohto filmu ale tkvie aj v tom, že rezonuje 
aj s požiadavkami súčasnej západnej kultúry, ktorá potrebuje okrem času chronos 
znovuobjaviť aj čas kairos519. 

Prvky, ktoré Hunter vníma ako metaadaptačné, možno v tomto diele rozpoznávať 
cez deformované vlastnosti prológu zvedavosti. Vďaka metaleptickému príbehu 
o LEGO figúrkach a ich „bohoch“ možno projektovať aj vzťah ešte vyššej úrovne, kde 
sú autori adaptácie bohovia, v porovnaní s úrovňou príbehu. Divák tak v metafore 
adaptácie ako prekladu môže skúsiť identifikovať, čo sa bohovia pokúšali preniesť, ale 
v metafore adaptácie ako hry je jasnejšie, aký zážitok a s akým efektom chceli vyvolať. 
Adaptácia nenaratívnej stavebnice do naratívnej podoby sa dá prepájať cez naratívny 
potenciál stavebnice, ale aj cez základnú emočnú úroveň. V nej dominovala emócia 
nuda/zvedavosť, ale aj túžba a schopnosť generovať hravé svety, ktorá sa manifestovala 
v pozícii očakávaného hrdinu stavebnicového sveta („Majstra staviteľa“). 

V príbehu o Tiddalikovi zvieratá neprenášali význam „vypľuj vodu“, 
ale synchronizovali aktivitu vtelesnenej mysle čoraz primitívnejšími formami 
komunikácie, a to až po úroveň základných procedurálnych scenárov, aby dosiahli 
potrebnú reakciu. Ani tvorcovia The Lego Movie otvorene neprenášajú význam „kúp si 
LEGO“, ale bolo by naivné myslieť si, že to nie je práve ten efekt, v ktorý tvorcovia 
dúfajú a ktorý výrazne ovplyvňuje uvedenú adaptáciu. Ich úspech tkvie najmä v tom, 
že telický rozmer produkcie takéhoto filmu je takmer neodčleniteľný od jeho 

                                                 
518 Pozri podkapitolu 3.1. 
519 Pozri podkapitolu 2.3. 
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paratelickosti, vďaka ktorej veríme v úprimnú hravú filozofiu firmy LEGO. Úspešná 
reklama sa sama stáva žiadaným produktom. 

Na rozdiel od Hunter naše spoločenské implikácie nesmerujú k charakteru 
adaptácie v digitálnej dobe, ale k adaptácii v komerčnej dobe. Je to problém spojenia 
nevyhnutného ekonomického rozmeru väčšej mediálnej produkcie s umeleckými 
ambíciami. Tu sa prejavuje výhoda modelu adaptácie ako hry, ktorý nevníma iba 
aktuálne spoločenské javy. Univerzálnejšie ide o rozpor medzi telickosťou 
a paratelickosťou, serióznosťou a neserióznosťou, hrou a svetom mimo tejto kategórie. 

V princípe rovnakú dilemu metafikčne predstavuje umelecky zameraný scenárista 
Charlie Kaufman a jeho fiktívny komerčne zameraný brat Donald vo filme Adaptation. 
Filmu Adaptation aj The Lego Movie sa darí predstaviť túto znehybňujúcu dilemu 
aj s ohromujúco jednoduchou a antropologicky starou stratégiou, ktorá pomáha 
zlepšovať najmä sociálny pohyb jedinca. Na úrovni terciárnych procesov sa už 
prejavuje ako úprimnosť. Úprimnosť k sebe sa z bazálnych sebareflexívnych procesov 
posúva navonok na úroveň sebareflexívnej otvorenosti. V nej si tieto metaadaptácie 
uvedomujú vlastné komerčné aj umelecké zámery a ohraničenia a skúšajú sa s nimi 
úprimne vysporiadať. 

Veríme, že náš výklad v tomto ohľade neprotirečí zisteniam Madeleine Hunter, 
ale inkluzívne ich dostáva do univerzálnejšieho kognitívneho rámca. Neprezentuje sa 
hravosť iba ako nová vlastnosť digitálnej kultúry, mediálnej konvergencie 
a smer k novým typom adaptácií, ako by sa to mohlo zdať pri sústredení sa  
na kultúrno-sociálny rozmer analýzy. Kognitívnovedný výklad ukazuje, že hravosť 
bola vždy súčasťou adaptačného úsilia a digitálna kultúra ho iba odkrýva. Naratív filmu 
The Lego Movie neobjavuje hru, ale po narazení na hranice princípu ludus sa navracia 
k hre paidia. Herný princíp, ktorý predchádza kultúre, v nej nemožno začať ani ukončiť, 
iba sa od neho trocha vzdialiť a opäť sa k nemu navrátiť, ako sa to deje aj v adaptačnej 
praxi. 
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Doslov(ne) o hravých adaptáciách 
Hlavným cieľom predkladanej monografie bolo orientovať súčasný výskum 

adaptačných štúdií vektorom empiricky zodpovednej kognitívnej vetvy neradikálneho 
konštruktivizmu. Náš zámer vyplýva z prudkej progresívnej diferenciácie výskumu 
adaptačných štúdií, ktorá sa v tejto oblasti prejavila hlavne v posledných dvoch 
dekádach. Viaceré autority adaptačných štúdií už vyslovili prirodzenú požiadavku 
centralizácie základných metodologických rámcov výskumu, ktoré by zastrešili 
existujúce modely adaptácií. Na rozdiel od niektorých iných výskumníkov, ktorí vidia 
východisko skôr v akceptovateľných, ale koncepčne sterilnejších 
systémovoteoretických metaforách, ako je repetícia, sa v našom prístupe dostáva 
do popredia vtelesnená myseľ a kognitívne univerzálna kategória hry. 

Modelom adaptácie ako hry v kognitívnovednej perspektíve sme chceli 
poskytnúť možnosť predikcie charakteru (aj v širšom zmysle) zážitku experientov 
adaptácií. Keďže podoba tohto zážitku výrazne formuje produkty adaptačného procesu 
do ich výslednej podoby, model adaptácie ako hry možno aplikovať aj v štandardnom 
umenovednom úsilí pri interpretácii jednotlivých adaptácií. Model adaptácie ako hry 
sme v monografii syntetizovali na základe poznatkov rozmanitých disciplín. V okruhu 
kognitívnych vied nám pomohli východiská filozofie, lingvistiky, informatiky, 
psychológie, antropológie, biológie či neurovedy – obzvlášť afektívnej neurovedy, 
ktorá sa zaoberá aj emočným rozmerom hry. V prieniku s podstatnými 
interdisciplinárnymi zložkami výskumu adaptácií sme vo veľkej miere využívali 
aj poznatky klasických i kognitívnovedných variácií literárnej vedy, filmovej vedy 
(miestami aj teatrológie) či mediálnych štúdií. 

Náš záujem o kategóriu hry vzbudilo hlavne časté odkazovanie výskumníkov 
na hravosť adaptácií, ktoré však obvykle sprevádzala vágna alebo iba parciálna 
formulácia samotnej funkcie hry v adaptáciách. Keďže hra je bohatou radiálnou 
kategóriou, rôzni výskumníci, ktorí sa aj zhodovali v podstatnosti hry v adaptáciách, 
upriamovali pozornosť na odlišné aspekty hry. Niekedy sa zdôrazňovali rekombinačné 
vlastnosti adaptácií, inokedy komickosť paródií alebo možnosť subverzívnych 
interpretácií. Ide o legitímne pohľady na hravosť adaptácií, ale bolo potrebné ich 
rozlíšiť a doplniť o mnohé ďalšie súvislosti, ktoré sa prejavia v kognitívnovednom 
prístupe k adaptáciám. Formovanie propozičného poznania výrazne procedurálneho 
a fenomenálneho charakteru hry má aj svoje prirodzené limity, ale veríme, 
že predkladaná monografia ponúka dostatočne ucelený teoreticko-metodologický 
aparát pre tých bádateľov, ktorí sa rozhodnú, že o (podľa mnohých centrálnej) funkcii 
hry v adaptáciách už nechcú viesť iba vágny dialóg. 

V predkladanej monografii sme svoj výklad najčastejšie organizovali cez motív 
pohybu prepájaním piatich ohniskových oblastí, ktoré reprezentovali pojmy adaptácia, 
kognícia, simulácia, metafikcia a hra. V kapitole 1 s názvom „Spontánny pohyb 
adaptačných štúdií“ sme zhrnuli inšpirácie v kognitívnej lingvistike, ktorá upriamila 
pozornosť na zdanlivú perifériu jazyka (obraznosť), a aj hru či metafikciu sme 
predstavili ako východiskové kategórie svojho výskumu, ktorými objasňujeme 
vlastnosti adaptácií. Po zhrnutí teoreticko-metodologických východísk práce 
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a predchádzajúcich menej úspešných fenomenologických pokusov o systematický 
výskum percepcie adaptácií sme predstavili potenciál kognitívnovedného prístupu. 

„Kritériá pre model adaptácie“ sme v kapitole 2 diferencovali ako požiadavky 
na aktuálnosť, všeobecnosť a transkultúrnosť. Reprezentovali našu snahu vytvoriť 
model adaptácie ako hry, ktorý bude progresívny v otázke vernosti, k iným modelom 
pristúpi inkluzívne a zameraním na univerzálne kognitívne procesy sa bude pokúšať 
zohľadňovať rozdiely v základnom konceptuálnom podloží kultúr. 

Kapitolu 3 so stručným názvom „Hra“ sme usporiadali ako dialóg viacerých 
perspektív na túto rozmanitú kategóriu aj s implikáciami v priestore adaptačných štúdií. 
Postupne sa tu stretávali známejšie aj menej známe pohľady psychológie, filozofie, 
antropológie, sociológie, ludológie, literárnej vedy, filmovej vedy, mediálnych štúdií 
a (hlavne afektívnej) neurovedy. Zo všetkých uvedených prístupov na tomto mieste 
upriamujeme pozornosť aspoň na výskum siedmich primárnych afektívnych systémov 
Jaaka Pankseppa. Prirodzene, sústredili sme sa na systém SEEKING (hľadanie 
a očakávanie) a systém PLAY (hra a sociálne potešenie). 

Keď sme sa v prípravných fázach výskumu pokúšali vysporiadať sa s vágnosťou 
kategórie hry, opakovane sa preukazovala efektívnosť premýšľania o jej postupnom 
vzniku na pozadí možnosti pohybu organizmu, ktorá determinovala aj vznik 
komplexnejšieho vedomia. Uvedená fáza výskumu sa prejavila v kapitole 4 s názvom 
„Pohyb a kognícia“, kde sme sa vďaka abstrahovaným empirickým výskumom 
zbavovali tradičných predstáv o transcendentálnej povahe hry v posune od telických 
k paratelickým procedurálnym scenárom. Tieto poznatky boli pre nás neskôr kľúčové 
pri chápaní kontinua metafikcie a adaptácie. Pri prechode do iných fikčných svetov 
alebo pri pohybe rôznymi úrovňami jedného diela sa totiž zapájajú rovnaké 
procedurálne scenáre prekonávajúce filtre prostredia, ktoré možno zreteľne objaviť 
v paratelickej hre a následne objasňovať pôvodným prenasledovaním potešenia 
a unikaním od bolesti v telickom kontexte. 

Vďaka sústredeniu pozornosti na schopnosť pohybu sme v kapitole 5 („Hra 
v pohybe ako základ modelu adaptácie“) v kognitívnovednej perspektíve logicky 
usporiadali typológiu hier Rogera Cailloisa, ktorá bola často kritizovaná pre arbitrárne 
pôsobiace kvadranty. Cailloisove typy hier vnímame ako reprezentácie procedurálnych 
scenárov, ktoré možno rozpoznávať v telickom aj paratelickom kontexte. Štruktúru hry 
sme priamo prepájali do sféry adaptačných štúdií, kde bolo jasné, ktoré aspekty 
adaptácií chápeme cez jednotlivé hravé kategórie, aby sa minimalizovala vágnosť 
používania pojmu hra v adaptačných štúdiách. 

Keďže zážitok z adaptácie ako adaptácie presahuje úroveň samostatného diela, 
v kapitole 6 s názvom „Zohrané simulácie“ sme adaptácie spájali so simulatívnou 
schopnosťou hry, a to vďaka empirickým poznatkom o progresívnej synchronizácii 
mozgovej aktivity vo väčších sémantických celkoch. Účelom tejto kapitoly bolo 
vytvoriť podložie pre spoločný kognitívnovedný výskum rozmanitých adaptácií, ktoré 
sa stretávajú v jednej vtelesnenej simulácii. Okrem dôrazu na percepciu sme sa preto 
vo veľkej miere sústredili aj na emočné univerzálie, ktorými možno predvídať zážitok 
z adaptácie ako adaptácie na pozadí modelu adaptácie ako hry. 
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Schopnosť rozpoznať procedurálne scenáre pri prekonávaní filtrov prostredia, 
ktoré sa prejavujú aj v hre, sa stala podstatnou pri objasňovaní metafikčných vlastností 
adaptácií v kapitole 7, ktorú sme nazvali „Metatextuálnosť a metafikcia“. 
Už alternaratívne vlastnosti adaptácie, ktoré možno v kognitívnej štylistike objasniť 
ako aspekt metafikcie, sú dostatočným dôvodom na premýšľanie o podobnosti 
kognitívnych procesov pri percepcii adaptácie a metafikcie, no prieniky týchto 
kategórií sa tým zďaleka nevyčerpávajú. Najmä vďaka empirickým poznatkom 
o kognitívnej schopnosti verifikovania statusu reality a o kontrafaktuálnom 
podmieňovaní sme boli schopní rozšíriť model adaptácie ako hry aj o predikcie 
na úrovni experienta. Inšpiráciou nám bola typológia čitateľov Jána Števčeka. 
Na rozdiel od jeho naivného, sentimentálneho a diskurzívneho čitateľa sa mimikrálne 
(0), aleárne (1), ilinxárne (2) a agonálne (3) experientské stratégie prejavujú ako 
nevyhnutnosť, ak má experient malú schopnosť prieniku na vyššiu úroveň, ale aj ako 
možné rozhodnutie experientov s väčšou kontrolou nad vlastným umeleckým 
zážitkom. 

Poslednou prirodzenou výzvou v modeli adaptácie ako hry bolo vytvorenie bázy 
pre „Kognitívno-genologické prieniky medzi naratívnymi a nenaratívnymi 
adaptáciami“ v kapitole 8. Tento problém sme riešili zameraním sa na kognitívne 
univerzálnu úroveň emócií, cez ktorú sa model adaptácie ako hry môže aplikovať 
na ľubovoľnú výskumnú vzorku. Keďže v terciárnych procesoch vtelesnenej mysle sú 
emočné kategórie výrazne ovplyvnené aj kultúrnymi vplyvmi, odvolávame sa hlavne 
na primárne emočné systémy, aby sme naplnili kritérium transkultúrnosti modelu. 
Východiskom nášho uvažovania sa stáva solídny kognitívno-genologický základ 
typológie protožánrov Patricka Colma Hogana, ktorý rozvíjame kategóriou prológu 
zvedavosti. Aby bol náš výklad kompatibilný s tým Hoganovým, pokúšame sa 
odvolávať skôr aj na staršie a kultúrne menej závislé naratívy. 

Najzreteľnejším motivantom prológu zvedavosti je emócia, ktorú Hogan nazýva 
nuda/zvedavosť, ale akceptovateľné sú aj iné príbuzné pojmy v rôznych kultúrach. 
Základnejší rozmer totiž stále udržiava spolupráca primárnych emočných systémov, 
kde sa neustále prehľadáva prostredie cez obvod SEEKING a v momente, keď si tento 
obvod privyká na okolie a jeho podnety (najčastejšie v bezpečí a v homeostáze), ho 
opätovne povzbudzuje systém PLAY, ktorý dokáže generovať/simulovať nekonečné 
množstvo nových situácií hodných preskúmania. Zvedavosť, ktorú nachádzame 
aj v telickom kontexte, netreba priamo stotožňovať s hrou, ale kvôli výraznej afektívnej 
kontinuite, v ktorej sa systém PLAY prejavuje na pozadí systému SEEKING, musíme 
vždy premýšľať o hre, ktorá sa prejavuje na pozadí zvedavosti, ale už primárne 
v paratelickom kontexte. Vďaka prológu zvedavosti sme v závere práce boli schopní 
revidovať predchádzajúcu nekognitívnu perspektívu na adaptáciu ako hru, ktorá sa 
vo výskume Madeleine Hunter realizovala na príklade metaadaptácie medzi 
nenaratívnym a naratívnym médiom. 

Z prezentovaného výkladu, v ktorom sa preukázali mnohé zaujímavé súvislosti 
medzi kategóriami hry a adaptácie, vyberáme na záver aspoň niektoré z nich, ktoré si 
môžeme konceptualizovať aj v modeli PECMA prúdu (percepcia, emócia, kognícia 
a motorická akcia) Torbena Grodala. Nasledujúce aspekty, pravdaže, nemožno prisúdiť 



   

228 

iba jednej zo zložiek PECMA prúdu, keďže už samotný pojem prúdenia konotuje 
prienikovosť jednotlivých jeho častí, ale určujeme aspoň prítomnosť v najpríbuznejších 
častiach modelu PECMA. 

Na motorickej úrovni sme si všímali hlavne najefektívnejšie procedurálne scenáre 
na prekonávanie filtrov prostredia a ich vplyv na vznik a zážitok z adaptácie, a to 
od asimilácie a rekombinácie prvkov prostredia až po zreteľne kompetitívne prejavy. 
Z kognitívneho hľadiska (v užšom zmysle) boli podstatné procesy verifikovania statusu 
reality, kontrafaktuálne podmieňovanie či simulatívne vlastnosti mysle. Z pohľadu 
emócií nás zaujímali hlavne systémy SEEKING a PLAY a hravý modus percepcie, 
ktorý redefinuje status reality a pomáha napríklad spracovať zlyhanie pri repetitívnej 
činnosti aj odpor voči zdanlivo ohrozujúcej adaptácii. Na úrovni percepcie sme 
popisovali (ne)akceptovanie nekonzistentných percepčných (a simulatívnych) vstupov, 
čo sa hranične prejavuje v stratégii prijatia inak znehybňujúcich paradoxov. 

V štyroch vetách, ktoré prislúchajú jednotlivým zložkám modelu PECMA, 
zhŕňame iba niekoľko podstatných aspektov, v ktorých nám charakter hry pomáha 
v predikcii zážitku z adaptácie. Mnohé ďalšie súvislosti predstavené v predkladanej 
monografii majú však tiež vplyv na zohranie vtelesnených myslí alebo aj na narušenie 
predpokladanej synchronizácie a povzbudenie dopĺňania relevantných gestaltov 
aj v sociálnej interakcii. 

Napriek všeobecnosti modelu adaptácie ako hry si tento teoretický koncept 
nenárokuje absolútnosť výkladu v kognitívnej vetve adaptačných štúdií a už vôbec nie 
v celom tomto interdisciplinárnom výskume. Podobne ako hra stojí v istom zmysle 
za ostatnými modelmi, ktoré integruje, ale nezabraňuje ich ďalšiemu rozvíjaniu; model 
adaptácie ako hry nelimituje premýšľanie o ďalších vlastnostiach adaptácií, keďže 
adaptácia a hra nie sú identické kategórie. Čím bude percepcia adaptácie ako adaptácie 
výraznejšia, tým zreteľnejšie bude aj hravé jadro adaptácií, ale aj vtedy sa žiada skúmať 
dominantnú hravosť adaptácií v spolupráci s ostatnými emočnými vlastnosťami 
a rôznorodými kognitívnymi procesmi. Ďalší logický krok kognitívneho výskumu 
adaptácií by mal preto smerovať k prepojeniu hravého jadra adaptácií s priestorom, 
kde má hra čoraz latentnejšiu pozíciu.  

Výskumnému programu adaptačných štúdií sa v modeli adaptácie ako hry 
neuberá rozmanitosť výskumnej vzorky, ale ponúka sa centralizujúci model, ktorý síce 
má metaforický základ, ako všetky ostatné adaptačné modely (alebo akákoľvek 
vedecká teória), ale oproti nekognitívnym modelom sa v ňom na viacerých úrovniach 
výraznejšie prejavujú empirické piliere, ktoré sa dajú verifikovať aj za hranicou 
predstavenej koncepcie. Naše úsilie povzbudiť kognitívnovedný prístup adaptačných 
štúdií sa v modeli adaptácie ako hry v tejto fáze uzatvára. Postupné rozvíjanie 
a overovanie modelu si okrem teoretickej úrovne vyžaduje aj experimentálny prístup, 
ktorý by nadviazal na aktuálne výskumy predstavené v tejto monografii. 

Na záver pripomíname, že v predkladanej monografii sme pre adaptácie, ktoré 
vyvolávajú rôzny stupeň intenzity zážitku z adaptácie ako adaptácie, niekedy 
provizórne používali jazykovú metaforu obraznosti a doslovnosti. V prípade hraničnej 
„doslovnosti“ adaptácie sa informácia o pôvodnej motivácii nachádza na nejakej úrovni 
len v mysli tvorcu adaptácie, no v prípade hraničnej „obraznosti“ tento aspekt nie je 
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možné prehliadnuť. Aby sa gestalt modelu adaptácie ako hry na tejto úrovni 
zmysluplne uzavrel (a ideálne sa otvoril na inej), žiada sa ešte jazykovú metaforu 
nahradiť hravou metaforou. Konzistentne s inými podobnými výsledkami kognitívnych 
vied sa ukazuje, že aj zdanlivo seriózne adaptácie, podobne ako je to v mnohých 
aspektoch našej kultúry, iba zabudli na svoje hravé detstvo, ktoré im však 
dokážeme pripomenúť. 
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Summary 
The main goal of the monograph "Moving Towards Cognitive Adaptation Studies: 

Adaptation as Play" was to orient current research in adaptation studies towards the 
empirically responsible cognitive branch of non-radical constructivism. Our intention 
results from the rapid progressive differentiation of adaptation studies research, which 
has mainly manifested itself in this area in the last two decades. Several authorities of 
adaptation studies have already expressed a natural demand for the centralization of 
basic methodological framework research that would cover the existing models of 
adaptation. Unlike some other researchers who see the solution rather in acceptable but 
conceptually sterile system-theoretic metaphors like repetition, in our approach the 
embodied mind and the cognitive universal category of play come to the fore. 

With the model of adaptation as play in a cognitive-scientific perspective, 
we wanted to provide the possibility of predicting the nature (also in a broader sense) 
of the experience of adaptation. Since the form of this experience significantly shapes 
the products of the adaptation process into their final form, the model of adaptation 
as play can be applied even in the interpretation of individual adaptations. In the 
monograph, we synthesized the model of adaptation as play based on the knowledge 
of various disciplines. In the field of cognitive sciences, we saw help from the starting 
points of philosophy, linguistics, informatics, psychology, anthropology, biology and 
neuroscience – especially affective neuroscience, which also deals with the emotional 
dimension of the play. In the intersection with the essential interdisciplinary 
components of adaptation research, we also used the knowledge of classical 
and cognitive variations of literary science, film science (also theatrology) and media 
studies to a large extent. 

Our interest in the category of play was mainly aroused by researchers' frequent 
references to the playfulness of adaptations, which, however, were usually 
accompanied by a vague or only partial formulation of the very function of play 
in adaptations. Since play is a rich radial category, different researchers, who also 
agreed on the essentiality of play in adaptations, focused on different aspects of play. 
Sometimes the recombinative qualities of adaptations were emphasized, other times the 
comic quality of parodies or the possibility of subversive interpretations. These are 
legitimate views on the playfulness of adaptations, but it was necessary to differentiate 
them and supplement them with many other connections that will be reflected in the 
cognitive science approach to adaptations. The formation of propositional knowledge 
of the distinctly procedural and phenomenal nature of play has its natural limits, but 
we believe that the presented monograph offers a sufficiently comprehensive 
theoretical-methodological apparatus for those researchers who decide that they no 
longer want to focus on the (according to many) central function of play in adaptations 
only in vague dialogue. 

In the presented monograph, we most often organized our interpretation through 
the motif of movement by connecting five focus areas represented by the terms 
adaptation, cognition, simulation, metafiction and play. In Chapter 1, entitled 
"Spontaneous Movement of Adaptation Studies", we summarized the inspirations 
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in cognitive linguistics, which drew attention to the apparent periphery of language 
(figurativeness), and we also presented play or metafiction as the starting categories 
of our research we use to clarify the properties of adaptations. After summarizing the 
theoretical and methodological starting points of the work and previous less successful 
phenomenological attempts at systematic research on the perception of adaptations, 
we presented the potential of the cognitive science approach. 

In Chapter 2, we differentiated the "Criteria for the Adaptation Model" 
as requirements for topicality, generality and transculturality. They represented our 
effort to create a model of adaptation as play that would be progressive in terms 
of fidelity, approach other models inclusively, and attempt to account for differences 
in the underlying conceptual underpinnings of cultures by focusing on universal 
cognitive processes. 

We organized Chapter 3 with the brief title "Play" as a dialogue of multiple 
perspectives on this diverse category, including implications in the area of adaptation 
studies. Gradually, well-known and lesser-known perspectives of psychology, 
philosophy, anthropology, sociology, ludology, literary science, film science, media 
studies and (mainly affective) neuroscience met here. Of all the approaches presented 
here, we draw attention at least to Jaak Panksepp's research on the seven primary 
affective systems. Naturally, we focused on the SEEKING system (seeking and 
expectancy) and the PLAY system (play, joy and social pleasure). 

When we tried to deal with the vagueness of the play category in the preparatory 
stages of the research, the effectiveness of thinking about its gradual emergence with 
the possibility of body movement that also determined the emergence of a more 
complex consciousness, was repeatedly demonstrated. The stated research phase was 
manifested in Chapter 4 entitled "Movement and Cognition", where, thanks to used 
empirical research, we got rid of traditional ideas about the transcendental nature of 
play in the shift from telic to paratelic procedural scenarios. These insights were later 
crucial for us in understanding the continuum of metafiction and adaptation. When 
moving to other fictional worlds or when moving through different levels of one work, 
the same procedural scenarios of overcoming environmental filters are involved. They 
can be clearly discovered in a paratelic play and subsequently clarified by the original 
pursuit of pleasure and escape from pain in a telic context. 

Due to the focus on the ability to move, in Chapter 5 ("Play in Movement as the 
Basis of the Model of Adaptation"), we logically arranged Roger Caillois's typology of 
play, which was often criticized for arbitrary acting quadrants, in a cognitive 
perspective. We perceive Caillois' types of play as representations of procedural 
scenarios that can be recognized in both telic and paratelic contexts. We directly 
connected the structure of the play to the sphere of adaptation studies, where it was 
clear which aspects of adaptations we understand through individual playful categories, 
in order to minimize the vagueness of using the term play in adaptation studies. 

Since the experience of adaptation as adaptation exceeds the level of a separate 
work, in Chapter 6 entitled "Played Simulations" we connected adaptations with the 
simulative ability of the play, thanks to empirical knowledge about the progressive 
synchronization of brain activity in larger semantic units. The purpose of this chapter 
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was to create a foundation for joint cognitive science research on diverse adaptations 
that meet in one embodied simulation. In addition to the emphasis on perception, 
we have therefore also largely focused on emotional universals, which can be used to 
predict the experience of adaptation as adaptation against the background of the model 
of adaptation as play. 

The ability to recognize procedural scenarios while overcoming the 
environmental filters that also manifest themselves in the play became essential 
in clarifying the metafictional properties of adaptations in Chapter 7 called 
"Metatextuality and Metafiction". The alternative narrative properties of adaptation that 
can be clarified in cognitive stylistics as an aspect of metafiction, are sufficient reason 
to think about the similarity of cognitive processes in the perception of adaptation and 
metafiction, but the intersections of these categories are far from being exhausted. 
Especially thanks to empirical knowledge about the cognitive ability to verify the status 
of reality and about counterfactual conditioning, we were able to extend the model 
of adaptation as play with predictions at the level of experience. We were inspired by 
Ján Števček's typology of readers. In contrast to his naive, sentimental and discursive 
reader, experiential strategies based on mimicry (0), alea (1), ilinx (2) and agon (3) 
appear as a necessity if the experient has little ability to penetrate to a higher level, 
but also as possible the decision of the experiencers with greater control over their own 
artistic experience. 

A final challenge in the adaptation-as-play model was to create a basis for the 
“Cognitive-Genological Intersections between Narrative and Non-Narrative 
Adaptations” in Chapter 8. We addressed this problem by focusing on a cognitively 
universal level of emotion through which the adaptation-as-play model can be applied 
to any research sample. Since in the tertiary processes of the embodied mind emotional 
categories are also significantly influenced by cultural influences, we mainly refer to 
primary emotional systems in order to fulfil the criterion of transculturality of the 
model. The starting point of our thinking is the solid cognitive-genological basis 
of Patrick Colm Hogan's typology of protogenres we develop with the category named 
prologue of curiosity. In order to make our interpretation compatible with Hogan's, 
we also try to refer more to older and less culturally dependent narratives. 

The research program of adaptation studies is not deprived of the diversity of the 
research sample in the model of adaptation as play, but a centralizing model is offered. 
Although it has a metaphorical basis, like all other adaptation models (or any scientific 
theory), its empirical pillars can be verified even beyond the boundaries 
of the presented concept. Our effort to encourage a cognitive science approach to 
adaptation studies in the model of adaptation as play concludes at this methodological 
stage. In addition to the theoretical level, the gradual development and verification 
of the model also requires an experimental approach that would follow up on the current 
research presented in this monograph. 
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