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The paper aims to map the field of interest in conversation as a phenomenon 
in various arts (cultural history, social science, linguistics) in the last few 
decades, assuming that the field was established in order to differentiate 
it from other similiar notions such as a dialogue. What has become the 
centre of attention is the acknowledgement of conversation as a social, 
cultural and linguistic phenomenon, the main function ofwhich in different 
periods of time and social enviroments has been that of social stabilization, 
and the various forms of which can be studied using as sources the oral 
as well as written records, which enables access to the historical forms of 
conversational culture. The writer offers a mutual confrontation between 
several attempts at defining conversation and formulates competences and 
certain tasks which can be faced by literary research on conversation. 
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Pojem konverzácie v bežnom chápaní 

Ťažkosti s uchopením pojmu „konverzácia" vyplývajú v priestore súčasných huma
nitných a sociálnych vied predovšetkým zo šírky a určitej vágnosti tohto pojmu, najmä 
z jeho uplatňovania v bežnom jazyku, ktoré sa nemusí kryť s jeho historickým významom 
a nemusí teda ani pokrývať všetky formy konverzácie, ktoré sa vyvinuli v jednotlivých 
kultúrnych obdobiach a okruhoch a v konečnom dôsledku ponad priepasť storočí 
dodnes určujú jej diferencovaný význam. Slovo „konverzácia" je latinského pôvodu 
(„conversatio" - byť spolu), no pochybnosti vznikajú už vzhľadom na jeho sémantickú 
neekvivalentnosť v dnešných jazykoch: napríklad dnešné slovenské, nemecké, francúz
:>ke, talianske či nizozemské slovo „konverzácia", „Konversation", „conversation", „con
versazione", „conversatie" sa významovo úplne nekryje s „conversation" v súčasnom 
anglickom jazyku, kde vyjadruje rozhovor viac-menej akéhokoľvek druhu (a čiastočne sa 
zhoduje s inými anglickými označeniami rozhovoru ako „interview", „dialogue", „discus
sion", „talk"), hoci v ňom rovnako ako vo vyššie uvedených jazykoch prevláda moment 
spoločenského styku, kde je síce akcent na sociálnosť približne rovnako silný ako v an
gličtine, no význam samotného pojmu v zmysle jeho uplatňovania pre situácie v sociál
nom kontexte je evidentne vymedzený užšie. Na rozdiel od angličtiny chápeme v dnešnej 
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slovenčine (nemčine, francúzštine, taliančine, nizozemčine) pod konverzáciou väčšinou 
ústny „spoločenský" rozhovor viacerých ľudí na rozličné témy ako dynamickú a viac či 
menej neviazanú slovnú spoločenskú komunikáciu (v angličtine jej zodpovedá najviac 
azda „chat"), ktorá má hravý (spoločenský) charakter, a jej účelom nie je v prvom rade 
informovanie alebo dosahovanie vysokých poznávacích cieľ ov, 1 aj keď nie je vylúčené, 
že môže viesť v interpersonálnej komunikácii aj k bezprostrednému sprostredkovaniu 
faktov z oblasti „poznania sveta" (na to slúžia od 18. storočia cielene tzv. „konverzačné 
lexikóny"), prípadne ku komunikovaniu osobných názorov a postojov (tento cieľ len ne
dostatočne spÍňa žáner tzv. „konverzačných príručiek"). Pre konverzáciu, ako ju chápeme 
bežne dnes, je charakteristická živosť, voľnosť, plynulosť a v optimálnom prípade dokon
ca brilantnosť, ktorá sa môže za určitých okolností vnímať ako jej najvyššia kvalita.2 Ak 
by však mala byť brilantnosť jednou z najvyšších uznávaných kvalít konverzácie, vypo
vedalo by to zároveň o relatívne menšom význame poznávacích cieľov tohto typu rozho
voru. Schopnosť konverzovať v sebe implicitne obsahuje predovšetkým jeden z akcepto
vaných základov ľudskej sociability, ba dokonca je jej významným kritériom. 
Konverzácia vo význame vyspelej kultúrnej a sociálnej komunikácie má takto v koneč
nom dôsledku nielen sociálny, ale aj eminentne humánny charakter, ako komunikácia nie 
je bez prítomnosti živých osôb v bezprostrednom spoločenskom styku vôbec mysliteľná;3 
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' Ešte stále prekvapivo dobre vystihuje konverzáciu v dnešnom zmysle Montaignovo porovnanie s poľo
vačkou v jeho Esejach (3. kniha, 8. kapitola): „Skutočným cieľom poľovačky je vzrušenie z poľovania 
ako takého: ak k nemu pristupujeme zle a necielene, nemožno nás ospravedlniť; niečo iné je, keď nevie
me nič chytiť; sme totiž narodení na to, aby sme hľadali pravdu; vlastniť ju je však vyhradené pre vyššiu 
moc" (cit. podľa vydania: MONTAIGNE, Michel de: Essays. Amsterdam: Boom, 1997, s. 1095). 

2 Pokusy o definíciu súčasného pojmu konverzácie na pozadí jeho historických významov sú početné a !í„ 
šia sa najmä rozsahom uvádzaných charakteristických čŕt konverzácie; v dôsledku konsenzu dosiahnuté·· 
ho v novšej výskumnej literatúre sa za jej hlavné znaky považuje najmä kultivovanosť, odstupovosť, 
neformálnosť, nenútenosť, samoúčelnosť a sebareferenčnosť rozprávania, resp. jeho nepragmatickosť 
(por. BEETZ, Martin: Leitlinien und Regeln der Hoflichkeit fiir Konversationen. In: ADAM, Wolfgang 
(ed.): Geselligkeit und Gesellschaft im Barockzeitalter. Teil II. Wiesbaden, 1997, s. 563 - 579, najmä 
však s. 567; SCHNELL, Rtidiger (ed.): Konversation in der Vormoderne. Geschlechter im geselligen 
Gespräch. Kôln - Weimar - Wien : Bôhlau, 2008, s. 7). Zo starších definícií konverzácie možno uviesť 
výstižnú Gabriela Tardeho: „Pod konverzáciou rozumiem každý dialóg bez priamej a bezprostrednej 
užitočnosti, pri ktorom sa rozpráva predovšetkým preto, aby sa rozprávalo, pre zábavu, pre hru, zo zdvori
losti. Táto definícia („.) nevylučuje („.) mondénny flirt ani ľúbostné rozhovory celkovo, a to napriek častej 
priehľadnosti ich cieľa, ktorý však neprekáža samoúčelnej záľubnosti jazykového prejavu" (TARDE, 

Gabriel: L'opinion et la Joule. Paris, 1922, s. 215; cit. podľa: MUKAROVSKÝ, Jan: Studie z poetiky. 
Praha : Odeon, 1982, s. 215). - Vilém Mathesius vyzdvihuje na konverzácii estetický moment a razí pre 
ňu označenie „krásny hovor", o ktorom píše, že ,je vedený len pre radosť a nesmeruje k žiadnemu prak
tickému cieľu alebo k nemu nesmeruje priamo a pred všetkým ostatným. Je to milý zjav spoločenskej 
družnosti a vo forme zvlášť vypestovanej sa stáva priamo umením" (MATHESIUS, Vilém: Společenské 
základy krásného hovoru. In: MATHESIUS, Vilém: Jazyk, ku/tura a slovesnost. Praha, 1992, s. 393). 
Aj keď sa nám z dnešného hľadiska môžu zdať tieto definične určené znaky dostatočne všeobecné na to, 
aby pokryli naše bežné súčasné chápanie konverzácie, v konečnom dôsledku sú výsledkom historick·~j 
podmienenosti. 

3 Hoci podľa Strosetzkého možno za analogon konverzácie považovať aj epištolárny styk. Por. STROSETZ
KI, Christoph: Konversation a/s Sprachkultw: Elemente einer historischen Kommunikationspragmatik. 
Berlin: Frank & Timme Verlag Berlin 2013, s. 175. 
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je jej schopný jedine človek, a to v ľudskom, resp. sociálnom prostredí, ktoré sa zároveň 
vyznačuje určitou civilizačnou a kultúrnou homogénnosťou. Hoci má konverzácia evi
dentne niečo spoločné s inteligenciou a je dokonca takpovediac jedným zo synoným „in
teligentnej komunikácie", v plnom sémantickom rozsahu tohto slova, ako ho dnes bežne 
používame, v nej nemôžu človeka nahradiť stroje ani moderné komunikačné technológie, 
nech sú aj schopné nielen hovoriť, ale i verbálne komunikovať s ľuďmi či dokonca samé 
medzi sebou. Ciele konverzácie sú čisto ľudské v najvšeobecnejšom a najširšom (a mož
no aj v tom najevidentnejšom a najbanálnejšom) význame slova „ľudskosť", ktorý je 
spätý so subjektivitou; popri zisťovaní, prípadne overovaní evidentných faktov (opäť: 
konverzačné lexikóny a konverzačné príručky) vytvára konverzácia spontánne priestor 
pre širšie - nie však bezvýhradne hlbšie - spoznávanie a vzájomné rešpektovanie špecifi
ky hovoriacich subjektov; z tohto hľadiska je neklamným znakom civilizovanosti, preto
že predpokladá a aktívne využíva zvnútornené poznatky etikety, najmä slušnosť, komu
nikačnú zbehlosť a interpersonálnu prispôsobivosť, no zároveň kladie nároky aj na štýl 
v zmysle vonkajšej formy prejavu hovoriacich subjektov. 

Konverzáciu možno najvšeobecnejšie uchopiť ako rozhovor, avšak nie každý roz
hovor musí byť zároveň konverzáciou; rozhovor predstavuje pre konverzáciu nadradenú, 
strešnú kategóriu, zahŕňajúcu aj iné formy interpersonálnej verbálnej komunikácie. 
Z hľadiska používania v každodennej reči má ku konverzácii najbližšie pojem dialóg,4 

pod ktorým sa už za Platónových čias nechápal len rozhovor vo dvojici, ale aj rozhovor, 
na ktorom sa zúčastňoval väčší počet hovoriacich. Hoci sa konverzácia i dialóg vyznaču
jú viacerými spoločnými črtami (orálnosť, voľnosť prejavu, rôznorodosť tém) a dokonca 
jestvujú kultúrnohistorické obdobia, v ktorých jedno i druhé do veľkej miery splýva, resp. 
ako dialóg sa označuje to, čo by sme dnes spontánne nazvali konverzáciou alebo spolu 
s Vilémom Mathesiom „krásnym hovorom" (napr. „dialogo" v talianskej renesancii), roz
diel medzi oboma spočíva v rôznych komunikačných cieľoch, ktoré sledujú. V dialógu, 
tak ako sa jeho chápanie vykryštalizovalo historicky, ide predovšetkým o „objekt", a sa
motný dialóg slúži prieniku do hlbších poznávacích vrstiev - hoci subjektivita účastníkov 
dialogickej komunikácie zostáva stále dôležitým, ba dokonca určujúcim faktorom tohto 
typu rozhovoru -, zatiaľ čo konverzácia, ako ju vnímame pod nánosom kultúrnych skú
seností v čase, sa vyznačuje opačnou tendenciou, teda nemusí odkrývať nijaké hlbšie 
poznávacie vrstvy diskutovaných predmetov; úsilie o poznávanie „objektov" sa dokonca 
môže niekedy javiť ako brzdiaci faktor konverzačnej komunikácie; konverzácia býva 
z toho hľadiska programovo nezáväznejšia než dialóg, pokiaľ ide o obsah, a preto sa môže 
javiť povrchnejšia, býva menej prínosná z hľadiska objektívneho poznávania a pozornosť 
strháva viac na hovoriace subjekty, na ich osobný štýl a na ich vzájomnú interakciu, zatiaľ 
čo objekty, o ktorých sa konverzuje, sa v nej môžu ľubovoľne obmieňať, stávajú sa často 
vymeniteľnými, ba dokonca niekedy aj obsahovo arbitrárnymi tematickými prvkami, 
pretože konečným cieľom konverzácie je niečo iné než cieľom dialógu. Aforisticky by 
sme mohli povedať, že kým v dialógu je želateľným cieľom dosiahnutie pravdy, v kon
verzácii ide najmä o pointu, a pointa, resp. rad poínt vedie nie k poznávaniu objektívneho 

4 Jan Mukafovský považuje z funkčného (teda nie z historického) hľadiska konverzáciu za jeden z typov 
dialógu. Por. MUKAROVSKÝ, Jan: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982, s. 214-215. 
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predmetu, ale v prvom rade k utužovaniu sociálneho spojiva medzi hovoriacimi subjekt
mi. Z toho okrem iného vyplýva, že teória konverzácie si na rozdiel od teórie (teórií) 
dialógu ani nemôže nárokovať na nijaké filozofické či filozoficko-historické uchopenie; 
nie je tak ako dialóg vzájomným interpersonálnym rozhovorom, ktorý by mal viesť k po
znávaniu zmyslu, spoločného pre partnerov.5 Zmysel ako centrálny a zároveň strešný 
abstraktný cieľ je spoločným prvkom filozofického i teologického chápania dialógu rov
nako v grécko-rímskej, ako aj v židovsko-kresťanskej tradícii, kde ide o dosiahnutie in
tersubjektívneho a zároveň transcendentného (seba)poznávajúceho priblíženia hovoria
cich a vzájomne sa počúvajúcich osôb prostredníctvom diskutovaného predmetu, pričom 
tou najvyššou osobou môže byt' dokonca Boh.6 Filozofický dialóg navyše predpokladá 
metódu vedenia a rozvíjania obsahu rozhovoru - dialektiku, a to ho zásadne odlišuje od 
konverzácie riadiacej sa pravidlami a normami, ktoré môžu byt' v určitých obdobiach síce 
rovnako prísne, no neslúžia tomu, aby jej dodali charakter metodicky striktne vedeného 
poznávacieho rozhovoru; skôr odzrkadľujú špecifiká sociálneho systému, ktorého je kon
verzácia produktom a súčasťou. 

Jednako však majú dialóg i konverzácia spoločnú formálnu črtu dialogickosti, pod 
ktorou chápe Bachtin proces, kde sa „prehovor prediera k svojmu zmyslu a k expresii 
mnohoakcentovaným prostredím cudzích prehovorov, súzvučí pritom alebo disonuje 
s jeho rôznymi momentmi a v tomto( ... ) procese má možnosť formovať svoj štýlový 
vzhľad, modulovať svoj tón". 7 Bachtinova teória dialogickosti, ktorá ústi do predstavy 
polyfónie (súčasnej prítomnosti mnohých hlasov, „raznorečje") ako zásadného rečového 
aspektu komplexnejších prehovorov, predstavuje všeobecnú teóriu hovorenia, ukotvenú 
primárne v literárnom materiáli. Podľa Bachtina je dialogickosť najlepšie uchopiteľná 
v literárnom žánri románu (ako tzv. vnútorná dialogickosť), možno ju však vztiahnuť aj 
na dialóg a konverzáciu, z ktorých je jej pojem ontologicky odvodený. V Bachtinovej 
teórii dialogickosti však zároveň chýba hľadisko, čo sociologicky najviac charakterizuje 
konverzáciu, totiž že jej dialogický ráz udržiava spoločenskú kohéziu. 

Do rovnakej sémantickej izotopie ako „konverzácia", „rozhovor" a „dialóg" patria 
viaceré príbuzné, kultúrnohistoricky ukotvené pojmy v rozličných jazykoch, napríklad 
latinské „sermo" (stredoveká vzdelanosť), „convivio" a „colloquium" (latinský humaniz
mus), vo francúzštine „!'art de conferer" (M. de Montaigne),8 „entretien" (Francúzsko 17. 
storočia), prípadne naša „beseda".9 Tieto pojmy, spojené v určitých historických obdo-
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5 Historisches Wärterbuch der Philosophie. Bd. 2. Hg. Base! - Stuttgart: Joachim Ritter, Schwabe und Co. 
Verlag, 1972, heslo „Dialog", stÍpce 226 - 229. 

6 Por.: POLÁKOVÁ, Jolana: Smysl dialogu. O smerování k plnosti lidské komunikace. Praha : Vyšehrad, 
2008. Autorka vychádza z buberovsko-rosenzweigovsko-lévinasovskej tradície chápania dialógu. 

'BACHTIN, Michail M.: Románjako dialog. Praha: Odeon, 1980, s. 56-57. 
8 Por. Eseje Michela de Montaigne, kniha 3., kapitola 8; v holandskom vydaní Montaignových Esejí (Am
sterdam: Boom, 1997, s. 1087 a ďalej) sa „conferer" prekladá ako „gesprek" (rozhovor); Václav Čemý 
vo svojom preklade do češtiny použil výraz „rozprávka" (MONTAIGNE, M. de: Eseje. Praha : Odeon, 
1966, s. 85 - 89). 

9 K charakteru besedy por. MUKAROVSKÝ, Jan: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982, s. 218: „Prechod
ný jav medzi situačným a čisto významovým dialógom je teda rozhovor, ktorý sa nazýva beseda. S kon
verzáciou ho spája čisto významové (najčastejšie asociatívne) nadväzovanie replík, so situačným dialó
gom záväzné, hoci len formálne spojenie s predmetnou situáciou." 
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biach s konkrétnymi komunikačnými situáciami, sa môžu v jednotlivých bodoch dotý
kať nášho bežného chápania konverzácie, to znamená, že rozhovorom, ktoré označujú, 
by sme aj z dnešného hľadiska mohli neraz pripísať znaky konverzácie. Avšak historická 
hÍbka týchto vzájomne príbuzných pojmov, takisto ako aj ich niekedy až úzkostlivo pres
né kultúrne (sociálne, funkčné) vymedzenie v určitých obdobiach, nás poúčajú o tom, že 
na pochopenie, čo všetko implikujú, si s naším intuitívnym chápaním „konverzácie" na 
základe súčasného používania tohto slova sotva vystačíme. 

Zdroje výskumného záujmu o fenomén konverzácie 
Kultúrno-historické pohľady 

„Výskum konverzácie", ktorý sa etabloval v poslednej tretine 20. storočia najmä 
v humanitných vedách vo francúzskej a nemeckej jazykovej oblasti, predstavuje široký 
vejár trans- a interdisciplinárneho výskumného záujmu, ktorý siaha od literárnych dejín 
a teórie literatúry, cez dejiny filozofie, sociológiu a sociálnu psychológiu až po lingvistiku 
(sociolingvistiku, pragmatikujazyka, „analýzu rozhovoru", ale aj historickú sémantiku); 
s rozvojom kultúrnych štúdií, ktoré sa zaujímajú o „kontext" ako o najširšiu a zároveň 
najvágnejšie definovanú kategóriu jakobsonovského modelu jazykovej komunikácie, sa 
konverzácia stala aj predmetom bádania rozličných druhov kultúrnej a sociálnej histórie. 
To isté platí pre výskum iných foriem rozhovorov, napríklad pre (platónsky) dialóg, kde 
sa v posledných rokoch objavil záujem o výskum jeho sociálnej stránky, teda o podmien
ky jeho vedenia, ale aj interakciu medzi hovoriacimi v spoločenskom prostredí. 10 

Okrem záujmu týchto vedeckých oblastí o konverzáciu však jej výskum obsahuje aj 
aktuálny kultúrno-kritický aspekt. Najmä na pozadí dnešných komunikačných skúsenos
tí, keď má „konverzácia" tendenciu sa obmedzovať na rýchle a skratkovité, najmä písom
né formy elektronickej komunikácie (e-mail, facebook, twitter, správy SMS - tie však 
skôr implikujú širší pojem anglického „conversation" ako akejkoľvek verbálnej sociálnej 
komunikácie), akoby bolo potrebné pripomenúť si historické formy priamej interperso
nálnej, vysoko kultivovanej družnosti, kladúcej dôraz na pozorné počúvanie druhých a na 
osobitú kultúru verbálneho výrazu. Ako príklad kultúrnokritického pohľadu tu môžeme 
uviesť esej Umenie konverzácie Chantal Thomasovej, kde autorka píše, že „naše mestské 
zvyky, náš príliš uponáhľaný, chaotický životný štýl, naše rýchle, nedokončené vety, naše 
slová, ktoré sa ponášajú na volania o pomoc, naše krátke správy v telegrafickom štýle 
nemajú už nič spoločné s kultúrou pohodlnosti, s pomalým umením obrusovania a vyjad
rovania sa dokonalým spôsobom. („.) Napriek tomu má konverzácia azda práve preto, že 
predstavuje ohrozenú prax, naďalej životne dôležitý význam. Nemá už nič z ceremónie. 
Momenty šťastia v konverzácii predstavujú dnes posledné úniky zo smrteľných pazúrov 

10 Por. práce Thomasa A. Szlezáka o Platónovi a písomnej kultúre, v ktorých autor rekonštruuje prvky ko
munikačnej situácie antických dialógov (por. SZLEZÁK, Thomas Alexander: O nowej interpretacji pla
toŕzskich dialogów. K~ty : Antyk, 2005), s akcentom na intelektuálnu nerovnosť hovoriacich, na zmenu 
komunikačných partnerov ako podmienku „skoku" na vyššiu poznávaciu úroveň, na nedopovedanosť 
ako konštitutívny prvok platónskeho dialógu. Staršie práce zdôrazňujú dramatický charakter Platóno
vých (najmä raných) dialógov, por. napr. KOYRÉ, Alexandre: Vergniigen bei Platan. Berlin : Wagen
bach, 1997 (pôvodne: Introduction a la lecture de Platan, 1945). 
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nudy, hlúposti, agresívnosti". 11 Aktuálny utopický charakter, vlastný tejto kultúrno-kritic
kej tendencii, mala podľa všetkého konverzácia aj v časoch svojho najväčšieho rozkvetu. 
Benedetta Craveriová píše, že ideál konverzačnej sociability, ktorý sa vo Francúzsku 17. 
storočia vyznačuje eleganciou a kurtoáznosťou, sa nachádzal v protiklade k logike sily 
a k brutalite inštinktov svojich čias a predstavuje umenie života, založené na zvádzaní 
a na vzájomnom potešení. 12 Táto myšlienka, ktorá dodáva aj interdisciplinárnemu výsku
mu konverzácie v dnešných humanitných vedách problémový charakter, nie je pritom ani 
nová, ani sa nevzťahuje výlučne na sociálny fenomén konverzácie; je skôr pozadím uto
pickej „nenásilnosti" interpersonálnej verbálnej komunikácie všeobecne, a veľmi dlho už 
tvorí základ akejkoľvek teórie politickej diplomacie, ale aj väčšiny moderných idealistic
kých predstáv o humanizácii slovom, počínajúc rétoricko-persuazívnou víziou Goetheho 
Ifigénie na Tauride (v záverečnej scéne drámy Orestes a Ifigénia verbálne presvedčia 
kráľa Thoasa, aby im dovolil odísť z Tauridy) a končiac Todorovovou interpretáciou „zá
chrannej" funkcie Šeherezádinho naratívu v Rozprávkach tisíc a jednej noci v zmysle 
odďaľovania násilia rozprávaním. 13 

Mnohé kultúrnokritické, prípadne utopické, no zakaždým hodnotovo založené ná
zory na konverzáciu zaznievajú často práve na pozadí výskumov, ktoré sa zameriavajú na 
sociálne kontexty a na rekonštruovanie životných svetov konverzácie v konkrétnych his
torických obdobiach. K veľkým kultúrnohistorickým výskumom prostredí verbálnej ko
munikácie v časoch rozkvetu európskej konverzačnej kultúry patria v posledných rokoch 
a desaťročiach práce autorov a autoriek ako Mare Fumaroli, Benedetta Craveriová a An
toine Litti, zamerané na rekonštrukciu a analýzu sveta francúzskych (parížskych) salónov 
17. a 18. storočia. 14 Ďalšie práce podávajú komparatívny náčrt vývinu európskej salónnej 
kultúry s dôrazom na jej sociokultúrne aspekty, 15 pričom v popredí sa vždy nachádza 
konverzácia ako špecificky salónny druh sociálnej komunikácie. V nemeckom prostredí 
sú to v posledných rokoch rozsiahle práce, zameriavajúce sa na polyperspektívny výskum 
kultúry salónov okolo roku 1800.16 V centre bádateľského záujmu o českú salónnu kultú
ru konca 18. a v 19. storočí sa nachádza mapovanie miest družných spoločenských 
stretnutí, prepojenie s medzinárodným kontextom spoločenskej komunikácie (najmä 
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11 THOMAS, Chantal: Die Kunst der Konversation. Giittingen: Steidl Verlag, 2012, s. 13. 
12 CRAVERI, Benedetta: L 'iige de la conversation. Paris: Gallimard, 2002, s. 9. 
13 TODOROV, Tzvetan: Poetika prózy. Praha : Triáda, 2000, s. 126 - 141; Todorov dramaticky vyhrotil 
súvislosť medzi hovorením/rozprávaním a životom do antropologickej tézy „človek je len rozprávanie; 
keď jeho rozprávanie ničomu neslúži, môže zomrieť" (s. 137), resp. „rozprávať tu znamená žiť" (s. 135). 

14 FUMAROLI, Mare: L 'Áge de / 'é/oquence : rhétorique el « res literaria » de la Renaissance au seui/ de 
ľépoque c/assique. Paris: Droz, 1980; FUMAROLI, Mare: Trois Institutions littérarires. Paris: Galli
mard, 1994; L 'Art de la conversation. Ed. Mare Fumaroli. In: Anthologie de Jacqueline Hellegouarc 'h. 
Paris : Garnier, 1998; FUMAROLI, Mare (ed.): Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne. Paris: 
PUF 1999; CRAVERI, Benedetta: L 'Áge de la conversation. Paris : Gallimard, 2002; LITTI : Antoine: 
Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité a Paris au XVJJJe siéc/e. Paris : Fayard, 2005. 

15 HEYDEN-RYNSCH, Verena von der: Evropské salony: vrcholy zaniklé ženské kultury. Praha : H & H, 
2004. 

16 Por. WEHINGER, Brunhilde: Conversalion um 1800. Salonkultur und literarische Autorschafl bei Mme 
de Stael. Berlin : edition tranvía, 2002; LUND, Hannah Lotte: Der Berliner „jiidischer Sa/on" um 1800. 
Emanzipation in der Debatte. Berlin: De Gruyter, 2012. 

Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 5 



s centrami v Nemecku), formovanie konverzačnej kultúry a zvlášť českého konverzačné
ho jazyka, ale aj úloha hudby a konverzačných slovníkov v českých salónoch, a to na 
pozadí rozvíjajúceho sa hnutia českého národného obrodenia. 17 

Kultúrnohistoricky patria salóny skutočne k tým prostrediam, kde sa (vo Francúz
sku v 17. a v 18. storočí, v Nemecku od 18. storočia) cielene pestovalo umenie konverzá
cie a kde aj dosiahlo svoj vrchol, hoci konverzácia ako sociálny fenomén nie je spätá len 
so salónmi a už vonkoncom nielen s dvoma spomenutými storočiami, aj keď práve tieto 
obdobia poskytujú pre jej výskum materiálovo zvlášť bohatú základňu. Takisto sa histo
rický výskum konverzačnej kultúry neobmedzuje len na Francúzsko, prípadne na Ne
mecko, hoci niet pochýb, že tento druh kultúry sa šíril do európskych krajín v 17. storočí 
práve z Francúzska. Rozličné teórie konverzácie v 17. storočí vo Francúzsku a Španiel
sku spracúva deskriptívne so zameraním na materiálový výskum od roku 1978 v troch 
prácach Christoph Strosetzki, 18 ktorý sa zameriava na všeobecné otázky definovania, ty
pov, elementov, štýlu, obsahov, partnerov a mimojazykových prejavov konverzácie vo 
Francúzsku 17. storočia, na historické vzťahy medzi konverzáciou a rétorikou, na súvis
losti medzi orálnosťou a písomnosťou konverzácie, na „ideálne typy" konverzujúcich 
(reprezentantov dvorskej kultúry), na otázky spoločenskej normy a spoločenskej reality; 
Strosetzki rekonštruoval aj posuny v španielskej recepcii dobovej francúzskej teórie kon
verzácie (17. storočie) a zameral okrem iného pozornosť na problematiku „ideálneho 
miesta" („locus amoenus") konverzácie, na vzťahy medzi teóriou konverzácie a teóriou 
súboja (konverzácia ako profylaxia proti dvorskému násiliu v 16. a 17. storočí; v tomto 
zmysle sa do Európy šírila z Talianska), na konštituovanie subjektu v konverzácii a na 
prechod k osvietenskému chápaniu konverzácie, kde prestáva hrať určujúcu úlohu kódex 
dvorana, zábavnosť či všeobecná „science du monde" (teda: „zbehlosť vo všetkom"), 
a dôraz sa postupne presúva na odbornosť debaty, považovanú ešte do 18. storočia v eu
rópskych salónoch za prejav spoločensky neprípustnej a nudnej pedantérie. 

Viaceré kultúrnohistorické práce tematizujú a spracúvajú tak podoby sociálnej ko
munikácie ako aj teóriu či samotný sociokultúrny jav konverzácie rovnako v obdobiach 
spred 17. storočia, najmä v období renesancie v Taliansku a vo Francúzsku, prípadne sa 
sústreďujú na dobu osvietenstva a na obdobia nasledujúce po ňom. Talianska renesancia, 
ktorá sa bohatstvom prameňov vyrovná francúzskemu 17. storočiu, tvorí kultúrnohisto
ricky významné a plodné východisko pre výskum ranomoderných foriem spoločenského 
styku a družnosti v rôznych sociálnych vrstvách, pričom pre výskum konverzácie sú naj
zaujímavejšie pramene sprostredkúvajúce obraz komunikácie kultúrne dominujúcich so
ciálnych skupín (aristokracia, prípadne najbohatší mešťania - mestská oligarchia). V sú
vislosti s „kultúrnym typom" renesancie sa síce málokedy hovorí o „konverzácii" 
a preferuje sa (v súzvuku s používaním v samotnej talianskej renesancii) zaužívaný, 

17 LORENZOVÁ, Helena - PETRASOVÁ, Taťána (eds.): Sa/ony v české ku/tufe. Praha : KLP, 1999. 
18 STROSETZKI, Christoph: Konversation. Ein Kapitel gesel/schaftlicher und literarischer Pragmatik im 

Frankreich des 17. Jahrhunderts. Lang, 1978; STROSETZKI, Christoph: Konversation und Literatw: Zu 
Regeln der Rhetorik und Rezeption in Spanien und Frankreich. Frankfurt am Main, 1988; STROSETZ
KI, Christoph: Konversation a/s Sprachkultur. Elemente einer historischen Kommunikationspragmatik. 
Berlin: Frank & Timme Verlag, 2013. 

Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 5 355 



z grécko-rímskej antiky prebratý pojem „dialóg", ktorý ako jeden z ústredných literár
nych žánrov Quattrocenta označil Leonid M. Batkin koncom sedemdesiatych rokov vo 
svojej klasickej práci (na ktorú sa viacerí výskumníci ranomoderných foriem konverzácie 
dodnes odvolávajú) za výsledok samotného „dialogického charakteru humanistického 
myslenia", 19 pričom myšlienkovú štruktúru renesančného dialógu považuje nie za formu, 
ale za podstatný a hlboký obsah dobovej kultúry.20 Batkin ukazuje, že potešenie z dialógu 
obsahuje v talianskej renesancii istú názorovú arbitrárnosť - účastníci učených dialógov 
môžu na určitú tému zastávať rozličné názory, bez ohľadu na svoje vnútorné presvedče
nie; tým Batkin naznačil blízkosť renesančného dialógu so stredovekým (scholastickým) 
rozhovorom, kde vyslovenie názoru nie je vecou presvedčenia, ale argumentačných 
schopností a formulačných možností, teda rétoriky.21 Jednota pravdy, ktorá je finálnym 
cieľom učených renesančných rozhovorov a zvyčajne v nich tvorí syntézu (v tomto bode 
sú renesančné dialógy menej konverzáciou a viac skutočnými dialógmi smerujúcimi 
k poznaniu), sa dosahuje nie logikou a rozumom, ale komunikáciou a ostrovtipom; v ko
nečnom dôsledku je teda syntéza výsledkom nie úzkostlivého zachovávania noriem, ale 
uvoľnenosti ducha, ktorý sa pohráva s presvedčivým slovom.22 Názorová arbitrárnosť, 
ktorá svedčí o odstupe skúmateľa od objektu, je však zároveň znakom relatívne voľného 
pohybu myšlienky v rozhovore (antická inšpirácia), ktorý indiferentnosťou a ľubovoľ
nosťou zas evokuje neviazanosť konverzačnej situácie v zmysle družného spoločenského 
styku. V tomto bode sa stretáva teória renesančného dialógu s teóriou konverzácie 
a v ňom dochádza aj k podstatnému prekrývaniu oboch žánrov rozhovoru. 

Rad kultúrnohistorických prác venovaných talianskej, resp. francúzskej a anglickej 
renesancii, kde sa v centre pozornosti ocitá dialóg a umenie konverzácie a zároveň ich 
vzťah k antickému dialógu, je dlhý. Z hľadiska novšieho medzinárodného historického 
bádania komunikačných základov európskej civilizácie sem patria práce Evy Kuschnero
vej, Davida Marsha, Kennetha J. Wilsona, M. T. Jones-Daviesa a kolektívu, Raffaeleho 
Girardiho, Johna R. Snydera, Virgínie Coxovej, Suzanne Guellouzovej, Petera Burkeho, 
Hartwigy Kalverkämpferovej, Jtirgena Kampeho, Stefana Prandiho, Klausa W. Hempfera 
a kolektívu, Wolfganga W. Guthmiillera a kolektívu, Dorothey Heitschovej a Jeana-Fran
i;;oisa Valléeho,23 pričom vo viacerých z týchto výskumov sa nastoľuje otázka definičného 
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19 BATKIN, Leonid M.: Die italienische Renaissance. Versuch einer Charakterisierung eines Kulturtyps. 
Base! - Frankfurt am Main : Stroemfeld - Roter Stern, 1981, s. 268. 

20 Tamže, s. 271. V nemeckom preklade ruského rukopisu Batkinovej práce sa alternatívne k dialógu vy-
skytuje pojem „Unterhaltung". 

21 Tamže, s. 278 - 279. 
22 Tamže, s. 279. 
23 KUSCHNER, Eva: Reflexions sur Ie dialogue en France au XVI'm' siecle. In: Revue des sciences humai

nes 14, 1972, s. 485 - 501; MARSH, David: The Quattrocento Dialogue. C/assical Tradition and Huma
nist Innovation. Cambridge (Mass.)- London, 1980; WILSON, Kenneth J.: The Continuity of Post-Clas
sical Dialogue. In: Cythara 21, 1981, s. 23 -44; WILSON, Kenneth J.: Incompletefictions. Thejormation 
oj English Renaissance Dialogue. Washington, 1985; JONES-DAVIES, M. T. (ed.): Le dialogue au 
temps de la Renaissance. Paris, 1984; GIRARDI, Raffaele: La societa del dialogo Retorica e ideologia 
ne/la letteratura conviviale del Cinquecento. Bari, 1989; SNYDER, John R.: Writing the scene ojspea
king. Theories oj dialogue in the late Renaissance. Stanford, 1989; COX, Virginia: The Renaissance 
Dialogue. Literary Dialogue in its Social and Political Contexts. Castiglione to Galileo. London - Cam-
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rozhrania medzi konverzáciou a dialógom, prípadne otázka významu konverzácie pre 
europeistický kultúrnohistorický výskum. 

Odkazy na vzťahy renesančného umenia dialógu so scholastickým dialógom či uče
nou dišputou vedú zas výskum do predmoderných čias - do (neskorého) stredoveku, 
a tým posúvajú hranicu nášho historického vnímania konverzácie ďalej do európskej mi
nulosti. Zostavovateľka antológie textov k dejinám európskej teórie konverzácie z roku 
197924 považuje stredovek z hľadiska teórie konverzácie ešte za „obdobie temna", pre 
ktoré je charakteristická najmä „kresťanská technika mlčania";25 neskoršie štúdie na po
medzí literárnej vedy, medievistiky, sociológie a historickej antropológie26 však už sledu
jú, akým spôsobom nadviazala spoločenská konverzácia 16. a 17. storočia na staršie ( stre
doveké) formy družnej sociálnej komunikácie. K poznávaniu tejto problematiky 
prispievajú dejiny pojmu a slova „conversatio" v stredovekej latinčine, ktoré odhaľujú, 
ako už v 13. storočí tento pojem označujúci pôvodne „spolunažívanie" („con-versatio"), 
nadobudol pod vplyvom aristotelovského chápania človeka ako „spoločenského zviera
ťa" význam „pestovania spoločenského styku", no zároveň zahŕňal aj prvky nonverbálnej 
komunikácie; analýza stredovekého chápania konverzácie taktiež ukazuje, nakoľko je 
ešte aj jej renesančné chápanie v područí stredovekého vnímania ako „styku", a to dokon
ca bez toho, aby sa na konverzácii primárne zdôrazňoval prvok spoločného rozprávania 
(rozhovoru).27 Pestovanie foriem družného a kratochvíľneho spoločenského styku však 
nadviazalo v európskej renesancii okrem iného na stredoveký žáner facécií ako nenútenej 
(literárnej) konverzačnej zábavy.28 Na základe starofrancúzskych diel z 13. a 14. storočia 
možno rovnako dobre doložiť význam spoločenských hier a špecifických rétorických pra-

bridge, 1992; GUELLOUZ, Suzanne: Le dialogue. Paris : Coli. Littératures modemes, Presses Universi
taires de France, 1992; BURKE, Peter: The Art ofConversation. Cambridge (Mass.), 1994; KALVER
KÄMPFER, Hartwig: Die Kultur des literarischen wissenschaftlichen Dialogs - aufgezeigt an einem 
Beispiel aus der italienischen Renaissance. In: KALVERKÄMPFER, Hartwig - BAUMANN, Klaus
-Dieter (eds.): Fachliche Textsorten. Tiibingen, 1996, s. 683 - 743; KAMPE, Jiirgen: Problem „Reforma
tionsdialog ". Untersuchungen zu einer Gattung im reformatorischen Mediemvettstreit. Beiträge zur Dia
logforschung. Tiibingen, 1997; PRANDI, Stefano: Scrittura al Corcevia. II dialogo letterario nei secoli 
XV eXVJ. Vercelli, 1999; HEMPFER, Klaus W. (ed.): Mäglichkeiten des Dialogs. Struktur und Funktion 
einer Gattung zwischen Mittelalter und Renaissance in Italien. Stuttgart, 2002; HEMPFER, Klaus W. 
(ed.): Poetík des Dialogs. Stuttgart, 2004; GUTHMÚLLER, Wolfgang G.: Dialog und Gesprächskultur 
in der Renaissance. Wiesbaden, 2004; HEITSCH, Dorothea B. - VALLÉE, Jean Fran9ois: The Renais
sance Culture oj Dialogue. University Toronto Press, 2004. 

24 Die Kunst des Gesprächs. Texte zur Geschichte der europäischen Konversationstheorie. Ed. Claudia 
Schmälders. Miinchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979. 

25 Tamže, s. 16 - 21. 
26 Napr. HAHN, Alois - MELVILLE, Gert - RÔCKE, Wemer ( eds. ): Norm und Krise von Kommunikation. 

Jnszenierungen literarischer und sozialer Jnteraktion im Mittelalter. LIT-Verlag, 2006; SCHNELL, Rii
diger (ed.): Konversationskultur in der Vormoderne. Geschlechter im geselligen Gespräch. Käln - Wei
mar - Wien : Bählau, 2008. 

27 PLOTKE, Seraina: Conversatio I Konversation: Eine Wort- und Begriffsgeschichte. In: SCHNELL, Rii
diger (ed.): Konversationskultur in der Vormoderne. Geschlechter im geselligen Gespräch. Käln - Wei
mar - Wien : Bählau, 2008, s. 31 - 120. 

28 SCHNELL, Riidiger: Konversation im Mittelalter. Bausteine zu einer Geschichte der Konversationskul
tur. Tamže, s. 121 -218. 
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vidiel, platných osobitne pre ženy, pre rozvoj kultúry spoločenského styku od vrcholného 
stredoveku po renesanciu,29 a takisto je dokázateľné, že úloha nonverbálnej komunikácie 
v družnom styku zohrávala v renesancii rovnako významnú úlohu ako predtým v stredo
veku, čiže z tohto hľadiska nie je možné hovoriť o zásadnej zmene chápania konverzácie 
na prelome dvoch epoch, ale skôr o kontinuite vývinu.30 

Rovnako aj obdobia nasledujúce po 17. storočí ako vrchole francúzskej konverzač
nej kultúry predstavujú predmet kultúrnohistorického záujmu o fenomén konverzácie. 
Napriek evidentným zlomom v chápaní jej funkcie od neviazaného spoločenského styku 
smerom k zosilnenej exploatácii možností, ako konverzáciou šíriť učenosť ( osvieten
stvo), ktoré so sebou priniesli relativizáciu negatívneho hodnotenia pedantérie, zostáva 
do budúcna podľa všetkého niekoľko prvkov konverzácie nedotknutých nasledujúcim 
vývinom: patrí k nim relatívne uzatvorené prostredie salónu, resp. existencia tzv. „ideál
neho miesta" pre konverzáciu, rola ženy (saloniéry) ako stredobodu a zároveň animátor
ky družného rozhovoru, relatívna sociálna homogénnosť účastníkov konverzácie a takis
to „zábavnost"' ako hlavná kvalita a hybná sila spoločenského styku a zároveň protiklad 
nudy. Peter Burke vyzdvihol na základe analýzy talianskych, francúzskych a anglických 
konverzačných príručiek od 16. do 18. storočia kontinuum konverzačnej kultúry od rene
sancie po osvietenstvo.31 Epochu osvietenstva charakterizoval Ulrich im Hof výstižne 
a celkom v duchu rozvíjajúcej sa sociálnej komunikácie už takmer v globálnom meradle 
ako „družné storočie" a salóny, ktoré zostali v 18. storočí tradične hniezdami konverzač
nej kultúry, označil za neoficiálne inštitúcie osvietenskej kultúry.32 Pojem družnosti, kľú
čový pre jav konverzácie, vypovedá najmä o komunikatívnosti a sociabilite v časoch 
osvietenstva, ako taký je však charakteristický rovnako pre kultúrne obdobia pred osvie
tenstvom (najmä pre renesanciu). Osvietenský salón, ktorým sa Im Hofpodrobnejšie za
oberal neskôr, sa vyznačuje neorganizovanosťou, ktorá ho podľa autora do veľkej miery 
diskvalifikuje pre výskum inštitúcií 18. storočia (autor má striktnejšiu predstavu inštitú
cie), zohral však enormne významnú úlohu ako kultúrny vzor pre celú Európu; ako už 
pred ním napísal sociálny historik Roger Picard, „v týchto zhromaždeniach, kde bolo 
akoby všetko zamerané len na zábavu a na oddych, sa uskutočnila hlboká duševná práca 
a začali sa spoločenské zmeny",33 pričom pod duševnou prácou chápe najmä udržiavanie 
a rozvíjanie konverzačnej kultúry. 

Rozdiely medzi konverzáciou v 17. a 18. storočí sú podmienené sociálno-historicky. 
V časoch osvietenstva sa sociologické ťažisko presúva zo šľachticov na príslušníkov 
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Miinchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1982, s. 226. 
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meštianstva, ktorí postupne zár~veň ako intelektuálne i sociálne zdatní debatéri preberajú 
v družných rozhovoroch ich v~denie. Avšak už v 17. storočí predstavoval svet parížskej 
salónnej a konverzačnej spolofoosti - ako príklad možno uviesť salón madame de Def
fand - prinajmenšom možnosť !odstupu od špecifickej šľachtickej kultúry dvora Ľudovíta 
XIV.34 Tak ako existuje medzi !formami konverzačnej družnosti dokázateľné kontinuum 
medzi stredovekom a renesanc~ou, jestvuje aj v 18. storočí kontinuum medzi konverzač
nou kultúrou šľachticov a mešt1anov. Peter Burke vidí aj ďalšie paralely: medzi diseminá
ciou konverzačných noriem z Talianska do Francúzska, kde sa tieto normy formalizujú, 
a vznikom francúzskej preció~nosti a klasicizmu; takisto však vidí analógie medzi po
stupným „uvoľňovaním" fo~álnych pravidiel francúzskej konverzácie v 18. storočí 
v Anglicku a vznikom anglick!ých parkov.35 Staršie Eliasove36 zistenia ohľadom „dvor
ského modelovania hovorenia''f7 a rovnako konštatovanie príkladnosti sociálneho správa
nia šľachtica pre mešťana vo Francúzsku majú zásadný význam pre podporu tézy o ply
nulom vývine európskej kopverzačnej kultúry (kontinuum medzi aristokratickou 
a meštianskou kultúrou), ale aji pre jemné nuansovanie, pokiaľ ide o sociogenetické roz
diely medzi etablovaním franc\Jzskeho národného jazyka a nemeckého literárneho jazy
ka; literárna nemčina sa form~vala totiž pod vplyvom univerzít a cisárskej kancelárie, 
teda nie v dôsledku verbálnej zábavy ako vo Francúzsku.38 Vo francúzštine 17. storočia, 
„podobne ako vo formách spr~vania, jestvuje istý druh dvojitého pohybu: zdvorštenie 
meštianskych ľudí, zmeštiačtepie dvorských ľudí ( ... ). Ovplyvňovanie zdola nahor je 
v 17. storočí vo Francúzsku ist~ oveľa slabšie než v 18. storočí. Avšak nechýba úplne („.). 
A ustavičný prúd mešťanov dtj okruhu dvora vytvára aj v procese hovorenia špecifický 
pohyb: s novým ľudským ma~eriálom prináša do dvorského okruhu aj nový jazykový 
materiál, ,slang' buržoázie. St~le nanovo dochádza k spracovaniu jeho prvkov v dvor
skom jazyku, k vybrusovaniu, izjemňovaniu, transformácii; jedným slovom, tento mate
riál ,zdvorštieva', to znamená, že sa prispôsobuje štandardu citlivosti a afektov dvorských 
kruhov („.), aby azda takto zj~mnený a prepracovaný po istom čase opäť prenikol do 
meštianstva a stal sa ,špecificky meštianskym"'.39 Relatívne plynulý prechod kultúry roz
právania a konverzovania zo šľachtického dvora do meštianskeho prostredia nie je jedi
ným sociologickým kontinuom v dejinách konverzácie; k podobnému vývinu dochádza 
už v talianskej renesancii, ktorá si vytvára obraz ideálneho „dvorana" podľa vzoru rytier
skych kódexov, platných v stredoveku (Castiglioneho Il libra del Cortegiano, 1528) a od 
podstaty ho nemení, len ho prÍspôsobuje dobe, to znamená, že ho prizdobuje cnosťami 
renesančnej kultúry, orientovanej na grécko-rímsku antiku. 

Napokon jestvuje ešte ďalší významný aspekt historickej kontinuity európskej kon
verzačnej kultúry; na tento aspekt nás s naliehavou aktuálnosťou upozorňujú rodové štú
diá, resp. feministicky orientované, no takisto všetky kultúrnohistorické práce, vyznaču-

34 THOMAS, Chantal: Die Kunst c/er Konversation. Gottingen: Steidl Verlag, 2012, s. 47. 
35 BURKE, Peter: Rede und Schweigen. Berlin : Wagenbach, 1994, s. 44 - 53. 
36 ELIAS, Norbert: Uber den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchun-

gen 1, 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. 
37 Tamže, !, s. 237 a ďalej. 
38 Tamže, 1, s. 240 - 241. 
39 Tamže, !, s. 239. 
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júce sa vysokou mierou rodovej citlivosti. Jedna z centrálnych otázok, ktorú tieto práce 
nastoľujú, sa týka funkcie ženy ako animátorky, inšpiráto y a udržiavateľky foriem kul
tivovanej spoločenskej komunikácie krížom cez kultúry epochy; rodovo orientovaný 
sociokultúmy výskum salónov, prípadne ďalších konve začných prostredí, sa pritom 
môže zameriavať buď užšie na hľadiská ženskej emanci ácie (okrem iného na spôsoby 
presadenia sa ženy v sociálnom priestore, na ženské my lenie a spôsoby jeho rozvoja, 
na prežívanie sociálnej reality),40 alebo širšie na všeobec ý rozvoj konverzačnej kultúry 
vzhľadom na meniace sa postavenie ženy v sociálnom, res . v komunikačnom prostredí.41 

Z tohto hľadiska sa ženský prvok chápe ako významn! civilizačný faktor. V samot
nej pramennej literatúre jestvuje veľa dôkazov o tom, ž účastníci družných spoločen
ských rozhovorov si už od renesancie uvedomovali a zá oveň aj rešpektovali centrálnu 
rolu ženy v rámci konverzačných situácií42 a takisto konti uitu a civilizačnú funkciu tejto 
roly, hoci argumenty zdôvodňujúce túto rolu sa v priebehu času menili - od (novo )platón
skej predstavy nevyhnutnosti ženského prvku pre celok ľľdskosti, preferovanej v talian
skej renesancii, cez estetický argument „okrasy spoločnoFti", resp. inteligentnej animá
torky rozhovorov vo francúzskom 17. a 18. storočí až po f nanie autonómnosti ženy a jej 
výnimočných sociálnych kompetencií v nemeckej romant ke 19. storočia.43 

Výskum vývinu jednotlivých prvkov spoločenskej ko verzácie v priebehu času sa ma
teriálovo opiera o písomné zdroje tematizujúce od neskoréh stredoveku normy rozprávania 
a sociálneho správania celkovo (tzv. zrkadlá kniežat, príručp dobrého správania atď.); nie
ktoré kultúrno-historické obdobia sú pritom zvlášť bohaté ia materiál v epištolámom žánri, 
na memoáre a autobiografie (17., 18. a 19. storočie), postu om času však čoraz viac vystu
puje do popredia ako zdroj informácií o dobových variant ch konverzačnej kultúry spolo
čenský (neraz epištolárny) román, ktorý zažíval od 17. st ročia európske znovuzrodenie. 
Zdrojom informácií o dobovej spoločenskej konverzácii v ak môže byť rovnako dobre aj 
výtvarné umenie, prinášajúce obrazy družne sa zabávajúcej konverzujúcej spoločnosti.44 
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40 Por. z tohto hľadiska klasickú prácu Hannah Arendtovej Rahel Va nhagen. Lebensgeschichte einer deut
schen Jiidin aus der Romantik. Miinchen : Piper Verlag, 1981. 

41 Por. už spomínané práce Vereny von der Heyden-Rynschovej (2 04), Brunhilde Wehingerovej (2002), 
Hannah Lotte Lundovej (2012) a ďalšie. 

42 Jifí Kraus podčiarkuje vplyv výučby rétoriky v rámci šľachtickej · 'chovy dievčat od 16. storočia, kde sa 
pozornosť sústreďovala na „konverzáciu založenú na rozprávaní krátkych príbehov na najrôznejšie sú
časné i historické námety ( ... ), ďalej na písanie listov a skladanie ásní, väčšinou napodobňovaním ustá
lených zdrojov". Por. KRAUS, Jifí: Hledání české salonní mluv In: Salony v české kultufe 19. století. 
Praha : KLP, 1999, s. 90. 

43 Vlastnosti, predurčujúce ženu na to, aby bola „dušou" konverz 'cie, zhrnul s nárokom na univerzálnu 
platnosť vo svojom románe Bábka ústami hlavnej mužskej post vy tohto diela v roku 1889 Boleslaw 
Prus: „(Ženám -A. B.) príroda dala citlivejšie srdcia, živšiu fant!' ziu, jemnejšie zmysly. Ony, a nie aris
tokracia, udržujú v každodennom živote ušľachtilosť, jemnosť, b ony vedia v nás prebudiť najvzneše
nejšie city. Tou lampou, ktorej žiara zláti cestu civilizácii, nie je rivilegovaná rasa, ale žena ako taká" 
(PRUS, Boleslaw: Bábka. Bratislava: Tatran, 1972, 2. diel, s. 11 , prel. Štefan Koperdan). 

44 Ako príklad možno uviesť Hogarthove obrazové výjavy zo salón ·V 18. storočia. Už v 18. storočí ukázal 
Lichtenberg, ako je možné Hogarthove obrazy využiť na expliká iu dobových mravov a zvykov (najmä 
foriem sociability). U Lichtenberga stojí v popredí detail, ktorý je podrobený kultúrno-symbolickej ana
lýze (por. napr. esej Die Heirat nach der Mode, in: LICHTEN ERG, Georg Christoph: Aphorismen, 
Essays, Briefe. Leipzig : Diederich'sche Verlagsbuchhandlung, 1 85, s. 433 455). 
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1 

Popri rozličných podneto~h, ktoré získava výskum konverzácie zo sociológie, resp. 
na sociologické aspekty zameranej kultúrnej histórie, skúmajúcej konkrétne konverzačné 
prostredia z hľadiska ich histor~ckej a kultúrnej identity (niektoré neformálne i formálnej
šie inštitúcie - prototypom mqže byť salón, klub, krúžky, ale aj renesančné akadémie, 
resp. iné centrá družnej kom~nikácie ), prichádzajú pre výskum do úvahy aj podnety 
z mikrosociológie, resp. zo so1'.ológie symbolickej interakcie, inšpirovanej symbolickou 
sociológiou Georga Simmela takisto divadelnou analýzou. Tento sociologický smer, 
vytvorený Ervingom Goffman m, má napriek niektorým obmedzeniam pre kultúrnu his
tóriu (absencia diachrónie, silná orientácia na nonverbálnu komunikáciu) potenciál spo
čívajúci v komplexnom obsia10utí synchrónnej roviny komunikácie na úrovni sociálnych 
interakcií komunikujúcich, ie~ stratégií a taktík udržiavania a rozvíjania komunikácie 
a takisto vzájomného vytváran~a obrazu (imidžu) dorozumievajúcich sa strán, ale aj ich 
kultúrne („etnicky") determinclvaných rituálov (noriem a konvencií). Mikrosociológia, 
ktorá sa čiastočne prekrýva so $ociálnou psychológiou, má záujem predovšetkým o kon
cepty interpersonálnej komun*ácie a aj o niektoré jej fyzické faktory, ku ktorým patrí 
výraz tváre, reč tela (telesné p9stoje), gestika, pohľady, no zaujíma sa aj o hospodárenie 
s časom (jeho „naťahovanie", lesp. „skracovanie") a o emocionalitu v komunikácii (naj
mä o emočné vyrovnávania a ~armonizáciu, ale aj naopak, o funkcie agresívnych a aser
tívnych spôsobov správania) at~· '.Sociológia symbolickej interakcie prináša niektoré uni
verzálne nástroje na analýzu ko unikačných situácií a postojov jednotlivcov (zachovanie 
cti, resp. „tváre", presadzovani sa, funkcia arogancie a agresívnych postojov, formy in
timidácie v komunikácii, alebo naopak: uvoľnenosť, prispôsobovanie sa komunikačným 
partnerom, „robenie sa príjem!'m" atď.). Využíva pritom rad pojmov, z ktorých viaceré 
sú užitočné aj pri analýze typic y konverzačných situácií v diachrónnom pohľade. K tým
to pojmom patrí „interakcia" !vzájomné ovplyvňovanie konania prítomných jednotliv
cov), „predstavenie" (aktivity ú astníka, ktorých účinkom alebo cieľom je ovplyvňovanie 
iných účastníkov), „účastník" ( nteragujúci jednotlivec), „publikum" (kontrapart účastní
ka), „rola" (vopred stanovená forma konania, ktorá nadobúda tvar počas predstavenia 
a môže sa prezentovať alebo „p ehrávat'" aj pri iných príležitostiach).45 Patria sem takisto 
ďalšie všeobecnejšie a všeobe ne zrozumiteľné pojmy, ktoré majú symbolický význam 
pre sociálnu prax a opisujú asp kty skupinovej súdržnosti a solidarity, napr. „imidž" ( ob
raz samého seba v zmysle soci lne uznávaných vlastností), „pravidlá rozhovoru", „kona
nie smerujúce k vyrovnávani' ", „stratégie prispôsobenia", „rešpekt", „ceremoniálne 
správanie" atď.46 Viaceré z týc to pojmov sú zároveň súčasťou etiky komunikácie; ako 
také tvoria oddávna implicitn' alebo intuitívne pozadie „príručiek dobrého správania" 
a vystihujú jednotlivé hľadiská najmä ideálneho, resp. želaného stavu konverzačných si
tuácií. Pre sociálnu interakciu rozhovore (konverzácii) ajej detailný výskum je symbo-

45 Por. GOFFMAN, Erving: De dr maturgie van het dagelijks leven. Utrecht : Bijleveld, 2011, jednotlivé 
definície uvedených pojmov na . 26. (Pôvodný názov The Presentation oj Self in Everyday Life. New 
York: Anchor Books Doubledy nd Co„ 1959.) 

46 GOFFMAN, Erving: Interaktio rituale. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994. 
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lieky rovnako významné oblečenie, pri ktorom sa zvažuj primeranosť či neprimeranosť 

vzhľadom na úsilie o dosahovanie komunikačných ciel' v. Takisto Goffmanov pojem 
„totálna ustanovizeň" ako „miesto pobytu ( ... ) veľkého nožstva ľudí, prichádzajúcich 
do styku v tej istej situácii, ktorí sú od okolitej spoločnosti dlhší čas odlúčení a spolu vedú 
uzatvorený, formálne regulovaný spôsob života",47 môže byť za určitých okolností pro
duktívny pre skúmanie prostredí, kde sa v jednotlivých ultúrach a historických obdo
biach uskutočňuje a pestuje konverzácia (napr. salón, klu , jedáleň - ako eklatantný prí
klad uveďme exkluzívny priestor vidieckej arkádie v Bocbacciovom Dekamerone, kde si 
utečenci z Florencie krátia čas rozprávaním príbehov). Pojjem „totálna ustanovizeň" môže 
byt' však plodný pre výskum konverzácie jedine s jasnym vedomím jeho limitov: ne
zohľadňuje, ba priamo neguje faktor slobody, ktorý je prn~1 konverzačné prostredie rovna
ko dôležitý ako protichodný faktor spútania sociálnymi ormami a konvenciami. Inými 
slovami, „totálna ustanovizeň" je pojem, ktorý má vo vý kume konverzácie význam po
tiaľ, pokiaľ pomáha vystihnúť obmedzenia komunikačpého a interakčného priestoru 
a tým upozorňuje na negatívne stránky podmienok družnéfo rozhovoru, prípadne na jeho 
krízu, danú alebo indikovanú hranicami komunikačného f,riestoru. 

Sociológia zameraná na interakciu komunikujúci1h pokrýva oblasť všeobecnej 
pragmatiky komunikácie; jej verbálny aspekt spadá z väč ej časti do domény pragmatic
kej lingvistiky. 

Lingvistika / literárna veda 

Viaceré práce zaoberajúce sa historickými formami onverzácie a jej teóriou využí
vajú podnety z oblasti pragmatiky jazyka, resp. z pragm tiky komunikácie. Obrat v se
demdesiatych rokoch, ktorý znamenal reorientáciu lingv~stiky na pragmatiku, podnietil 
záujem o reč ako formu konania a pozdvihol tým interakbu komunikujúcich na lingvis
tický problém. Pokiaľ výskum historických foriem konf erzácie neobchádza jazykovú, 
resp. rečovú stránku komunikácie - čo je pri komplexnolllj pohľade na konverzáciu celko
vo nemysliteľné, nemožno si ho v súčasnosti predstaviť bez využitia nástrojov pochádza
júcich z pragmatickej lingvistiky, hoci nie všetky lingvis ické impulzy pre výskum kon
verzácie vyplynuli priamo z pragmatického obratu. 

V oblasti literárnej vedy čerpajúcej podnety z lingv stiky pred pragmatickým obra
tom je prínosným pre skúmanie štruktúry a zároveň pra. matiky konverzácie napr. Mu
kafovským konštatovaný jav „reťazca významových z atov",48 pod ktorým sa chápe 
sériový charakter plynulých alebo náhlych zmien tém rpzhovoru, teda akési výhybky, 
ktoré menia tematický tok komunikácie. „Významové zvraty" majú v praxi za úlohu 
udržiavať dynamiku rozhovoru49 vďaka spontánnej vzájf1 nej interakcii na základe aso-

47 GOFFMAN, Erving: Gestichten. Utrecht: Bijleveld (bez vročeni ), s. 11. (Pôvodný názov Asylums. New 
York: Anchor Books Doubledy and Co., 1963.) 

48 MUKAROVSKÝ, Jan: Dialog a monolog. In: MUKAROVSK ·1 Jan: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 
1981, s. 215. 
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49 Ako upozornil Mukafovský, významové zvraty sa vyjadrujú p . fonologickej stránke viacerými pros
triedkami (rôznosť intonácie, výdychovej intenzity, timbru, tem a), ba dokonca čím „viac je rozhovor 

založený na významových zvratoch, tým väčšie nároky kladie na schopnosť hovoriacich ovládať hlas po 

Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 5 



ciácií, alebo v dôsledku samostatnej intervencie niekoho z hovoriacich, keď hrozí, že by 
rozhovor uviazol alebo by mohol nadobudnúť neželaný smer. (O tejto druhej možnosti 
Mukafovský neuvažuje.) V súvislosti so Stedhalovým románom Armance interpretuje 
Rainer Waming prítomnosť „významových zvratov" ako odbočovanie od podstaty, ktoré 
hlavná postava tohto románu vníma ako znechucujúce, a ten istý autor konštatuje na po
zadí Stendhalovho článku De la conversation, že v celkom konkrétnej historickej situácii 
(návrat monarchie Bourbonovcov) dochádza v spoločenskej konverzácii prostredníctvom 
významových zvratov k vytesňovaniu a fakticky k tabuizácii toho, „čo je vlastne zaujíma
vé, a tým sa sama (konverzácia -A. B.) stáva nezaujímavou, nudnou".50 „Významový 
zvrat" je v tomto radikálnejšom zmysle manipulatívnej intervencie strategický nástroj, 
ktorý využíva spravidla ten účastník rozhovoru, ktorý v rozhovore pevne drží alebo v is
tom okamihu preberá „kormidlo", teda určuje smer konverzácie. Stratégia „významové
ho zvratu" je však zo sociologického hľadiska dvojsečná, pretože okrem odvádzania po
zornosti od predmetu, ktorý sa jednému z hovoriacich javí ako dôležitý („vytesňovanie"), 
predstavuje aj naopak udržiavanie dynamiky interpersonálnej komunikácie, ktorá by 
mohla v prípade dôsledného nasmerovania na háklivú tému skončiť v apórii, v rozpa
koch, v trápnosti, teda v neželanom stave, ktorý účastníkom konverzácie ohlasuje zväčša 
„nudu", alebo by priamo viedla k otraseniu sociálneho statusu konverzácie. Samotný as
pekt sémantickosti signalizuje neutralizáciu emocionálnych dôsledkov, ktoré by mohli 
vyplynúť z nepríjemného rozhovoru pre komunikačných partnerov, neutralizáciu pros
tredníctvom významovo zmysluplného obsahu, aj keď - z hľadiska toho, kto „háklivú" 
tému provokuje - to môže znamenať spovrchnenie rozhovoru. Spovrchňujúce „významo
vé zvraty" boli a sú často nedoceňovanými a niekedy démonizovanými stratégiami, efek
tívne však odvracajúcimi riziká monologizmu, do ktorého hrozí upadnúť družný rozho
vor. Pedantéria je ako hrozba spoločenského rozhovoru obávaným strašiakom práve 
preto, lebo likviduje sociálnu družnosť a vedie k nastoleniu monológu - tým mení kon
verzačných partnerov z konajúcich účastníkov na pasivizovaných poslucháčov a nastoľu
je „nudu". „Významový zvrat" je teda jedným z možných nástrojov, pomáhajúcich udr
žiavať dynamiku rozhovoru v zmysle zachovania vzájomnosti (interakcie) 
a rešpektovania plurality hlasov, a ako taký ho možno integrovať aj do Bachtinovej teórie 
dialogickosti. „Významové zvraty" je pritom možné v manipulatívnom zmysle v praxi 
navodzovať v širokej škále možností, počínajúc drastickou zmenou témy, pri ktorej do
chádza k sociálnej kompromitácii niektorého z účastníkov rozhovoru, s príslušnými réto
rickými, emocionálne a hodnotovo podfarbenými deixami („nehovorme o tom!", „to je 
hlúposť!", „tomu vy vôbec nerozumiete!"), končiac nebadaným inteligentným posúva
ním, podnieteným rečovými prvkami hovoriaceho, ktoré jeho náprotivok vyhodnocuje 
ako potenciálny signál nevyhnutnosti konverzačnej zmeny a v tomto zmysle ho využije, 

menovaných stránkach; preto aj môže spoločenská konverzácia dospieť k skutočnej kultivovanosti len 
v takých prostrediach, ktoré ovládajú dokonalú hlasovú kultúru, a naopak, zase rozvoj spoločenskej kon
verzácie podporuje rozlíšenie intonácie, exspirácie, timbru a tempa v jemných odtienkoch" (tamže, s. 213 
-214). 

50 WARNING, Rainer: Gespräch und Aufrichtigkeit. Repräsentierendes und historisches Bewusstsein bei 
Stendhal. In: Das Gespräch. Herausgegeben von Karlheinz Stierle und Rainer Waming. Poetik und Her
meneutik XI. Miinchen: Wilhelm Fink Verlag, 1984, s. 433. 
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udržiavajúc možno dokonca chvíľu zdanie, že sa ešte stále hovorí „o tom istom", hoci 
výhybka je už prehodená. Medzi týmito dvoma krajnosťami jestvuje škála možností, ako 
navodiť zmenu témy a tým aj presmerovať tok konverzácie; výber z tejto škály určuje 
interakcia komunikujúcich a ochota zachovania ich „tvárí"; najbežnejšou výhybkou 
býva priama otázka odvádzajúca trochu okato pozornosť od predchádzajúceho predmetu 
(„A čo poviete na ... ?") na iný predmet rozhovoru. Problematika „významového zvratu" 
a jeho využitia v spomínanom radikálnom zmysle otvára v konkrétnych historických ob
dobiach naliehavú otázku širšej sociokultúrnej funkcie konverzácie. Odvrátenie hrozby 
monologickosti, trápnosti, nudy, pedantérie atď. platí totiž pre obmedzený komunikačný 
priestor, v ktorom má význam pre uplatňovanie noriem a slobody, pretože tie majú zaru
čiť sociálnu koherenciu úzkej skupiny komunikujúcich; z hľadiska širšieho spoločenské
ho kontextu však zmeny tém, vedúce k spovrchneniu alebo celkovo brániace prehÍbeniu 
rozhovoru môžu odhaliť getový charakter, všeobecnejšiu spoločenskú neprimeranosť 
uzatvorenej komunikácie a tým jej morálnu neudržateľnosť. Najmä realistické romány 
19. storočia reprodukujú „salónne" konverzačné situácie v kontraste so spoločenskou rea
litou mimo salónneho života. Pragmatika konverzácie sa preto týka aj konfliktov medzi 
rečovým konaním v uzatvorených komunikačných priestoroch a realitou mimo nich.51 

Do oblasti pragmatickej lingvistiky, avšak nielen do nej, patrí fenomén otázky a odpo
vede. Z hľadiska pragmatickej lingvistiky sa otázka chápe zvyčajne ako viac či menej fron
tálna výzva k rečovému konaniu. Ak chvíľu zostaneme mimo oblasti pragmatickej lingvisti
ky a pozrieme sa na problematiku otázky a odpovede v rámci recepčno-estetického výskumu 
literatúry, nadväzujúceho na Mukafovského teóriu estetickej funkcie literárneho diela, na
chádzame ju ako základný hermeneutický model, opisujúci u Hansa Roberta Jaul3a dynami
ku literárneho vývinu (jedno dielo nadväzuje na druhé na základe otázok, ktoré sa v novom 
skúsenostnom kontexte zjavujú ako aktuálne). Z hľadiska výskumu konverzácie môže byť 
Jaul3ova literárno- resp. recepčnohistorická „makroperspektíva" zaujímavá preto, lebo para
lelne k problému (estetickej) skúsenosti, ktorá tvorí významovú náplň vzťahu na seba odka
zujúcich diel, nastoľuje problém responzívnosti ako vonkajšej formy tohto vzťahu - táto 
responzívnosť sa vyznačuje slobodou alebo dobrovoľnosťou, teda empatickým pochopením 
implicitných otázok, obsiahnutých vo výpovedi jedného, a zároveň ochoty na tieto otázky 
reagovať alebo na ne nadviazať. Jaul3 síce hovorí najmä o vzťahoch medzi literárnymi diela
mi, o ktorých by ich tvorcovia nikdy spolu nemohli diskutovať už len z toho dôvodu, že ich 
oddeľuje priepasť času (napr. Goetheho -lfigénia na Tauride vznikla sto rokov po Racinovej 
Ifigénii, Nové utrpenie mladého W Ulricha Plenzdorfa oddeľuje ako replika na Utrpenie 
mladého Werthera priepasť dvesto rokov, a mohli by sme uviesť mnohé ďalšie príklady 
responzívnosti na motivickom alebo látkovom základe).52 Ako nápad nachádzame myšlien-
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51 Príklady inkongruencie medzi salónnou konverzáciou a okolitým svetom prináša práca Orlanda Grosse
gesseho Konversation und Roman. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1991, venovaná portugalskému rea
listickému románu 19. storočia spisovateľa E<;a de Queiroza. 

52 JAUB, Hans Robert: Asthetische E1fahrung und literarische Hermeneutik. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1984, tam ku Goetheho recepcii Racina s. 704- 752 a k Plenzdorfovej recepcii Goetheho s. 806- 812. Pri 
vzťahoch Racinovej a Goetheho J.figénie upozorňuje JauB o. i. na „spor s ešte nezlomenou autoritou fran
cúzskej klasiky" (tamže, s. 715), ale aj na Goetheho prekonávanie Racinom vystupňovaného konfliktu ar
chaických vášní v prospech oslobodenia človeka z dedičnej viny (tamže, s. 721 ). - V Plenzdorfovom prípa-
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ku responzívnosti v zmysle slobodného (dobrovoľného) prijatia komunikačnej ponuky, ktorá 
sa tak ani nemusí na prvý pohľad javiť, však takisto v časovo a priestorovo „kondenzovanej
ších" konverzačných situáciách, kde autonómna výpoveď jedného hovoriaceho evokuje 
v krátkom časovom úseku výpoveď druhého účastníka rozhovoru ako reakciu na nadhodenú 
myšlienku alebo ako jej rozvinutie. V tomto zmysle je možné považovať aj Vodičkove rekon
štruktívne štúdie z dejín českej literatúry (najmä tie, v ktorých spracoval literárne polemiky 
a diskusie alebo sám k nim prispel)53 za extenziu myšlienky konverzácie do širšieho (histo
rického) verejného priestoru a tým za dokumenty podávajúce svedectvo o konverzačnom 
charaktere literatúry, resp. o literatúre, ale aj literárnej vede ako rezervoáre konkrétnych (kul
túrnych) konverzačných tém. Túto perspektívu však možno ešte väčšmi zúžiť na obmedzené 
prostredie literárneho salónu či literárnej kaviarne alebo debatného krúžku, kde inteligentní 
účastníci udržiavajú, rozličnými spôsobmi vzájomne rozvíjajú debatu o literatúre a prispie
vajú tým k literárnemu životu.54 Veď k literárnej debate - takisto ako k spoločenskej konver
zácii - patrí rovnako brilantnosť, schopnosť udržiavať pluralitnú diskusiu so všetkými jej 
písanými i nepísanými pravidlami, no patrí sem takisto aj radosť z protirečenia a z verbálnej 
provokácie a rovnako zmysel pre efekt, pre hravosť, ostrovtip, duchaplnosť a pointu, v pro
tiklade k „utopeniu" témy v jednom monologickom a autoritatívnom názore. 

V odlišnom zmysle sa responzívnosťou zaoberajú „analýza konverzácie" a „analýza 
rozhovoru", ktoré sa zameriavajú na mikroštruktúry rozhovorov, pochádzajúce z každo
denných situácií. Pod „konverzáciou" ako predmetom výskumu „analýzy konverzácie", 
prenikajúcej do Európy z USA od šesťdesiatych rokov, sa chápe akýkoľvek súčasný 
spontánny rozhovor, teda nie konverzácia v užšom význame tohto slova ako družný spo
ločenský rozhovor. Základnou premisou „analýzy konverzácie", ktorá sa vyvinula z ame
rickej etnometodológie Harodla Garfinkela,55 je utváranie sociálneho poriadku a skutoč
nosti prostredníctvom konajúcich jednotlivcov v ich každodennom procese konania 
(pričom pod „konaním" sa chápe rečový akt, prejav, výpoveď). V dôsledku toho sa so-

de JauJ3 konštatuje, že pre hlavnú postavu jeho románu je v Goetheho citátoch „niečo, čo mu umožňuje 
vidieť jeho okolie ako aj jeho osobnú skúsenosť odrazu inými očami" (tamže, s. 807). 

53 VODIČKA, Felix: Stmktura vývoje. Praha : Dauphin, 1998. Por. najmä jeho vlastný príspevok k debate o ro
mantizme zo začiatku šesťdesiatych rokov Ke sporilm o romantismus, zvláštif Máchilv (tamže, s. 181 - 200) 
a spracovanie teoretického utvárania Mukafovského názorov na literárny vývoj a literárny proces (tamže, s. 
451 - 480). Obe štúdie odhaľujú nelineárnosť, digresívnosť literárnych, resp. literárnovedných diskusií, ich 
polyperspektívny, no zároveň responzívny charakter v rámci literárneho života, no tým de facto aj absenciu 
vopred stanoveného „metodického" princípu alebo schémy, podľa ktorej by sa viedla diskusia. 

54 Poklesnuté podoby literárnej komunikácie v zmysle akéhosi dopÍňania „chýbajúceho článku spoločen
skej konverzácie", provokované „literatúrou špeciálnych funkcií", kritizoval Jan Lopatka v súvislosti 
s českými literárnymi debatami okolo diel Vladimíra Párala. Por.: LOPATKA, Jan: Literatura speciálních 
funkcí. In: LOPATKA, Jan: Pfedpoklady tvorby. Praha : Československý spisovatel, 1991, s. 49. 

55 Ukotvenie analýzy konverzácie do výskumných tradícií, zvlášť do kontextov etnometodológie a inter
pretatívnej sociológie, podávajú Marek Czyzewski, Martina Drescherová, Elisabeth Giilichová a Heiko 
Hausendorfv štúdii „Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Theoretische und methodologische Aspek
te", in: CZYZEWSKI, Marek - GÚLICH, Elisabeth - HAUSENDORF, Heiko - KASTNER, Maria 
(eds.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995, s. 16-
20. Uvádzajú, že „Garfinkelova etnometodológia a etnometodologická analýza konverzácie sa považujú 
za radikálne varianty interpretatívnej sociológie" (tamže, s. 17), pričom analýza konverzácie si kladie za 
cieľ priniesť novú odpoveď na základnú sociologickú otázku, „ako je možná spoločnosť" (tamže, s. 19). 
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ciálna realita (poriadok) nevníma ako vopred daná, ale ako niečo, čo sa utvára improvizo
vanou interakciou hovoriacich a adekvátne tomu má aj latentné množstvo alternatív. 56 

Konverzačná analýza, ktorá má podľa všetkého bližšie k deskriptívnej sociálnej psycho
lógii než k lingvistike, využíva niektoré pojmy Garfinkelovej etnometodológie, ktoré 
možno zahrnúť aj do úvah o konverzácii v spoločensko-historickom význame: najmä 
pojem indexikality (kontextovej viazanosti výpovedí, ktorých význam sa rodí až vo vzťa
hu ku konkrétnej situácii) a reflexivity (schopnosti našich výpovedí organizovať kontext, 
ktorý sa vďaka tomu stáva vôbec interpretovateľným).57 Samotná analýza konverzácie sa 
zameriava na analyzovanie rozhovorov v každodenných praktických súvislostiach, vy
tváraných sociálnou interakciou, kladie dôraz na zápis, resp. transkripciu týchto rozhovo
rov v špeciálnych systémoch, ktoré sú schopné popri obsahu verbálnych výpovedí zachy
tiť aj slovné lapsusy, prerušenia atď„ teda typické prejavy orálnosti, a podľa nich sa 
výpovediam priraďujú aj zodpovedajúce funkcie v rozhovoroch. Priekopník konverzač
nej analýzy Harvey Sacks opísal tzv. „turn-taking-machinery" (mechaniku striedania vý
povedí účastníkov rozhovoru),58 pričom analýza, ktorá z tejto modelovej predstavy vy
chádza, sa usiluje izolovať v rozhovoroch sekvencie, resp. „párové sekvencie" (spojenia 
výpovedí hovoriacich, napr. otázka-odpoveď alebo pozdrav-odpoveď), medzi ktorými 
rozlišuje rozličné typy, no takisto skúma „fázu otvorenia" a „fázu ukončenia" rozhovoru 
ako štruktúrnu konvenciu, prípadne sa venuje „opravám" v toku rozhovoru, ktoré pochá
dzajú buď zo strany producenta výpovede (sebaoprava), alebo zo strany recipienta. -Toto 
sú niektoré nástroje, ktorými „analýza konverzácie" pristupuje ku každodenným rozho
vorom, avšak ich možnosti nasadenia sú široké aj v prípade analýzy konverzácie vo vý
zname družného, povedzme salónneho rozhovoru, ktorý máme k dispozícii zvyčajne len 
z písomných prameňov. Aj keď si „analýza konverzácie" zakladá na tom, že predmet jej 
výskumu je primárne orálny a zapísaný je (výskumníkom) až sekundárne, vzťahy orality 
a písomnosti sú vo verbálnej i písomnej konverzácii v skutočnosti zrejme ďaleko zložitej
šie, než predpokladá klasická „analýza (každodennej) konverzácie"; komplikujú sa kul
túrnou a vzdelanostnou úrovňou hovoriacich a ich prípadnou „nasiaknutosťou" literár
nymjazykom, resp. ich schopnosťou tvorivo uplatňovať v rozhovore elementy literárneho 
jazyka. Ako napríklad môžeme určiť, ktoré prvky v Diderotových dialógoch pochádzajú 
primárne z orálneho a ktoré z „písomného" jazyka, ak vieme, že Diderot svoje dialógy 
zapisoval v noci po návrate zo salónu slečny de Lespinasse, kde celý večer debatoval? 
Tento problém sa nedá zmiesť zo stola poznámkou, že Diderot bol jednoducho „nespo
ľahlivým zapisovateľom". To, že oralita môže byt' sproblematizovaná možnosťou vyso
kej kultúrnosti a literárnej vzdelanosti účastníkov rozhovoru a v ich ústnom prejave zosil
nenou orientáciou na písomne fixované slovo, sa netýka len prenosu nástrojov „analýzy 
konverzácie" z oblasti každodenných do sféry „nekaždodenných" kultivovaných rozho
vorov, ale aj orálne produkovaných rozhovorov živých jednotlivcov, pre ktorých analýzu 
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56 Por. GARFINKEL, Harold: The Perception of the Othe1: A Study in Social Order. Ph.D. dissertation, 
Harvard, 1952. 

57 AUER, Peter: Sprachliche lnteraktion. Tilbingen: Niemeyer, 1999, s. 133. 
58 SACHS, Harvey- SCHLEGOFF, Emanuel A. - JEFFERSON, Gail: A simplest systematics for the orga

nisation oftuming-taking for conversation. In: Language 50, s. 696- 735. 
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boli tieto nástroje vytvorené. A vice versa: Tak ako je možné spochybniť pôvodnú „orál
nost"' renesančných filozofických alebo iných poučných literárnych dialógov,59 rovnako 
je možné spochybniť aj ich exkluzívnu „písomnost"', teda ich jedinečný pôvod v písanom 
slove a v literatúre, pretože v skutočnosti sa najskôr rodili z prieniku vysokej písomnej 
vzdelanosti a orálnej elokvencie cibrenej sociálnou komunikáciou. 

„Analýza rozhovoru", ktorá vzniká v sedemdesiatych rokoch v Nemecku, je na roz
diel od „analýzy konverzácie" orientovaná viac na lingvistickú stránku prehovorov (vý
povedí, reči), než na deskripciu mechanizmov verbálnej interakcie v sociologickom po
hľade a priamo čerpá z poznatkov, ktoré priniesol v lingvistike pragmatický obrat. 
Nezaoberá sa primárne rozhovormi stvárňovanými alebo zachytávanými literatúrou či 
epištolárnou výmenou replík, ale opäť „každodenným" alebo tzv. „prirodzeným" rozho
vorom, pri ktorom sa zaujíma o rozlíšenie medzi makroúrovňou, strednou úrovňou a mik
roúrovňou rozhovorov (makroúroveň: otvorenie, ukončenie a obsah rozhovoru; stredná 
úroveň: striedanie hovoriacich, udržiavanie rozhovoru, sekvencie; mikroúroveň: syntak
tická, lexikálna, prozodická štruktúra);60 z analýzy konverzácie preberá koncept sekven
cie ako funkčnej jednotky rozhovoru a v rozhovoroch hľadá štruktúru (fázy rozhovoru 
a koherenciu jednotlivých fáz)61 a takisto „turn taking" (zmenu hovoriaceho). Zavádza 
pojem konverzačná implikatúra (predpokladané poznanie v rozhovore)62 a takisto zavá
dza tzv. konverzačné maximy (kvalita, kvantita, relácia, modalita), podľa ktorých je mož
né zisťovať mieru vzájomnej kooperatívnosti účastníkov rozhovoru,63 pričom pojem 
(princíp) kooperatívnosti je pre vznik a priebeh rozhovoru celkovo určujúci. 

Hoci sú viaceré z týchto poznatkov a pojmov evidentne opäť využiteľné aj pri 
deskripcii a analýze historických, písomne zachytených foriem konverzácie, resp. kon
verzačných situácií spoločensky-družného, teda primárne nepragmatického a zároveň li
terárneho charakteru, nástroje „analýzy rozhovoru" môžu pri tomto type konverzácie 
ľahko zlyhať práve vďaka svojej jednostrannej pragmatickej orientácii, pretože 1. orien
tácia na pragmatiku vo svojej tendencii redukuje rozhovor na základnú štruktúru preho
vorov a ich sekvencií a diskriminuje prípadné „neúčelné" alebo „nevysvetliteľné" ampli
fikácie v rozhovore, pričom sa neguje fakt, že účel a zmysel rozhovoru môže mať 
významovú spojitosť so širším kultúrnohistorickým kontextom, nie je teda naviazaný len 
na situačne určený kontext; 2. orientácia na pragmatiku sa nesústreďuje na mimoverbálnu 
rovinu rozhovoru a jej ciele, teda na kľúčové body etnometodologicky zameranej mikro
sociológie symbolickej interakcie. Neexistuje veľa prác, ktoré by dokázali historicky 
adekvátne využiť nástroje „analýzy rozhovoru" v kombinácii s poznatkami mikrosocio-

59 HEMPFER, Klaus W.: Die Poetík des Dialogs im Cinquecento und die neuere Dialogtheorie: zum histo
rischen Fundament aktueller Theorie. In: HEMPFER, Klaus W. (Hg.): Poetik des Dialogs. Stuttgart : 
Franz Steiner Verlag, 2004, s. 8 I. 

60 HENNE, Helmut - REHBOCK, Helmut: Einfiihrung in die Gesprächsanalyse. Berlin - New York : De 
Gruyter, 1982, s. 20. 

61 BRINKER, Klaus - SAGER, Sven Prederie: Linguistische Gesprächsanalyse. Eine Einfohrung (= 
Grundlagen der Germanistik 30). Berlin: Schmidt, 1989, s. 55. 

62 GRICE, Paul: Logic and Conversation. In: COLE, Peter- MORGAN, Jerry L. (eds.): Syntax and Seman
tics 3. Speech Acts. New York-San Francisco- London: Academic Press, 1979, s. 41 -58. 

63 Tamže. 

Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 5 367 



lógie symbolickej interakcie pri analýze literárnych konverzačných scén, hoci práve toto 
je ideál, o ktorý by sa mala historická analýza spoločenskej konverzácie usilovať; vzoro
vá je z tohto hľadiska práca Orlanda Grossegesseho, venovaná spoločenskej konverzácii 
v románoch portugalského realistického autora 19. storočia Ec;a de Queiroza.64 Grossegesse 
navrhuje okrem iného na základe postulátov pragmatiky rozhovoru rozlišovať v teórii 
medzi užitočnou komunikáciou (K) a sebareferenčnou („samoúčelnou") komunikáciou 
(K

2
), pričom pod užitočnou komunikáciou chápe v súlade s radikálnym konštruktiviz

mom „information sharing process",65 komunikáciu zameranú na cieľ a usilujúcu sa 
o konvergenciu; na obhajobu druhého typu komunikácie však zároveň uvádza, že „napo
kon sa aj tzv. samoúčelná komunikácia usiluje dosiahnuť konvergenciu, aj keď na inej 
úrovni. V protiklade k užitočnej komunikácii tu ide o to, etablovať a zachovať luxus rea
lity bez udalostí a bez konftiktov".66 Pojem pragmatiky rozhovoru je v Grossegesseho 
podaní širší než u Griceho, pretože berie do úvahy aj určitú funkčnosť sebareferenčnej 
(samoúčelnej) komunikácie, hoci len ako doplnok k užitočnej komunikácii. 

Čo v týchto a podobných úvahách zameraných na pragmatiku vystupuje zvlášť zre
teľne do popredia, je však ešte stále relatívne vysoké hodnotenie komunikačnej účelnosti 
v protiklade k jej samoúčelným variantom. Pri pohľade na historické konverzačné situá
cie možno často práve aj v údajnom „luxuse" neúčelného konverzovania nájsť kultúrny 
účel, ktorý sa nám vyjaví obyčajne až z historického odstupu a (alebo) v širšom kontexte. 
Týmto účelom môže byť úsilie o zachovávanie určitej komunikačnej formy ako význam
nej kultúrnej formy, môže ním byť však takisto úsilie o evokáciu a udržiavanie kolektív
nej pamäte, resp. spomienok rozličného druhu, alebo len jednoducho estetické cibrenie 
slobodnej elokvencie v časoch vulgarizácie alebo extrémnej pragmatizácie oficiálneho 
jazyka, tak ako to bolo v prípade vzniku precióznosti a neskôr klasicizmu. Pragmatika 
rozhovoru sa dosiaľ nezaoberala spoločenskou konverzáciou ako kultúrnou udalosťou, 
ktorá môže byť ako inscenovaný performatív s určitými pravidlami (ale aj s dostatočnou 
mierou slobody) sama osebe kultúrnotvorným činiteľom. Chápať konverzáciu ako kultúr
nu udalosť v sebe zahŕňa okrem iného schopnosť akceptovať jej status výnimočnosti 
a pozrieť sa na jej rituálne stránky, a vyžaduje si prekročiť hranice pragmatickej lingvis
tiky a preniesť problematiku výskumu konverzácie do roviny kontextových kultúrnych 
štúdií: abstrahovať od situačného vnímania konverzácie a skúmať kultúrnohistorickú 
signifikanciu konverzačných rečových (a mimorečových) prejavov a ich vzájomných in
terakcií. Znamená to ale súčasne aj integrovať nástroje lingvistickej analýzy do historic
kého výskumu konverzácie tak, aby slúžili jej historickému a kultúrnemu pochopeniu. 

Jedným z fenoménov, ktoré sa z kontextového hľadiska ponúkajú pre historickú prag
maticko-lingvistickú analýzu konverzácie, môže byť polyglotia. Nie je vonkoncom ojedi
nelý jav, keď účastníci družného rozhovoru buď volia v konverzácii iný než rodný jazyk, 
alebo keď plynulo prechádzajú z jazyka do jazyka, resp. keď sa uchyľujú k tzv. inojazyč
ným vsuvkám; voľba alebo zmena jazyka alebo zavádzanie inojazyčných prvkov v toku 
konverzácie obyčajne nie je primárne otázkou bezprostrednej pragmatiky („teraz používam 
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64 GROSSEGESSE, Orlando: Konversatíon und Roman. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1991. 
65 Tamže, s. 26. 
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taký a taký jazyk alebo také a také slovo, aby mi rozumeli"), ale dobovej módy alebo dobo
vého štýlu. Roman Jakobson vo svojej autobiografii uvádza, že francúzština je v 19. storočí 
jedným zo štýlov ruštiny;67 jej používanie v konkrétnych komunikačných situáciách je zna
kom mondénnosti, vzdelanosti, prípadne príslušnosti k vyššej spoločenskej vrstve (k aristo
kracii). Príklady používania francúzštiny v spoločenskej konverzácii nájdeme v Tolstého 
románoch, ale aj v niektorých dielach poľskej literatúry 19. storočia. Štýlovo signifikantné 
je v 19. storočí v spoločenských konverzáciách poľskej, ale aj nemeckej aristokracie takisto 
používanie angličtiny (okrem kozmopolitizmu indikuje väčšinou aj liberálnu politickú prí
slušnosť); používanie taliančiny (zväčša izolovaných výrazov alebo sentencií, „citátov") je 
do konca 19. storočia vo viacerých európskych kultúrach znakom scestovanosti, to zname
ná, že jej používateľ absolvoval grand tour či Bildungsreise; latinčina („citáty", „okrídlené 
výrazy") indikuje vo vernikulárnych jazykoch od 17. storočia vzdelanosť, u komunikač
ných náprotivkov však niekedy aj vystatovanie sa vzdelanosťou a neprimeranú pedantériu; 
používanie dialektov je zväčša nemiestne, pretože odkazuje na inferiórne sociálne postave
nie hovoriaceho, resp. na jeho komunikačnú neprispôsobivosť. Sociológia konverzačnej 
polyglotie má rovnako dočinenia s mnohofacetálnosťou identity hovoriacich, ako aj s ich 
„imidžom" (E. Goffman), teda s tým, ako sa hovoriaci chcú pred svojimi komunikačnými 
náprotivkami javiť. Castiglione neodporúča napríklad vo svojom Dvoranovi preferovanie 
toskánskeho dialektu, pretože ostatné talianske dialekty považuje za rovnako krásne a údaj
ne na rozdiel od toskánčiny obsahujú menej zastaraných, málo zrozumiteľných výrazov; 
v centre jeho záujmu je však nielen všeobecná zrozumiteľnosť, ale aj krása a ľubozvučnosť 
slovného prejavu a s nimi demonštrovanie príslušnosti k vrstve, ktorá si tieto vlastnosti ja
zyka/reči uvedomuje, vie ich oceniť a reprodukovať; v širšom zmysle však myslí na vytvo
renie konsenzu, pokiaľ ide o imidž účastníkov konverzácie.68 Pragmatický rozmer polyglo
tie však môže spočívať aj v zámere hovoriacich zakryť svoju výpoveď pred tými, ktorí 
príslušnému cudziemu jazyku nerozumejú (takéto prípady uvádza Boleslaw Prus v románe 
Bábka, kde niektoré postavy prechádzajú v spoločenskom rozhovore do angličtiny, aby 
z konverzácie apriórne vylúčili osoby, ktoré po anglicky nerozumejú) - v tom prípade je 
však polyglotia nespoločenská (hoci iným spôsobom ako pedantéria), neslúži udržaniu vše
obecnej konverzácie, ale naopak vedie k vedomému rozbitiu jej celku. Polyglotia sa vtedy 
stáva „tajným jazykom" s exkluzívnymi spoločenskými funkciami. 

Literárnovedné kompetencie a úlohy 

Kompetencie literárnej vedy sú všeobecne dané jednak textovým charakterom skú
maného materiálu, jednak výskumnými tradíciami, v ktorých si literárna veda v súhre 
s inými humanitnými disciplínami vypestovala svoje analytické a interpretačné nástroje. 
Za predpokladu, že javu konverzácie prisúdime textový charakter a pripustíme extenziu 
textovosti aj na oblasť sociálnych, kultúrnych a historických kontextov, môžu sa kompe-

67 JAKOBSON, Roman: Dialogy. Praha : Český spisovatel, 1993, s. 65. Jakobson však o galicizmoch 
v ruštine, resp. o používaní francúzštiny Rusmi v spoločenskom styku uvažuje v rámci teórie ,jazyko
vých zväzov", teda v rámci predstáv akéhosi vzájomného fonologického, gramatického a iného prepoje
nia aj dosť vzdialených jazykov, a nie prvotne zo sociologického hľadiska. 

68 CASTIGLIONE, Baldesar: Kniha o dvoranovi. Bratislava : Tatran, 1985, s. 33 - 41. 
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tencie interdisciplinárne pracujúceho literárneho vedca uplatniť v prístupe k fenoménu 
konverzácie na dvoch prestupujúcich sa úrovniach. 

Prvú úroveň tvorí analýza mikroobrazov konverzačných situácií vo vzťahu k indivi
duálnej tvorivosti. Na tejto úrovni, kde ide prvotne o imanentný, do vnútra textu obrátený 
výskum, sa sledujú otázky konkrétneho modelovania konverzačných situácií. Ide tu o súhru 
literárnych, prípadne rétorických konvencií, najmä žánru (literárne, resp. filozofické dialó
gy, korešpondencia, spoločenský román, ale aj literárne paražánre ako konverzačné príruč
ky, zrkadlá vladárov atď.) a úsilia o dosahovanie autorského efektu, okrem iného o vzťah 
konverzácie a špecifického naratívneho či didaktického diskurzu. Môžu sa tu uplatňovať tak 
mikrosociologické, ako aj lingvisticko-analytické výskumné stratégie; cieľom je deskripcia 
podoby a stanovenie funkcií konverzácie v relatívne pevných textových rámcoch. Otázky, 
ktoré sa na tejto úrovni kladú, sú: Ako a akými prostriedkami je modelovaná konverzácia? 
Aký vzťah má konverzácia k iným vnútrotextovým zložkám (napríklad k narácii, k diskur
zívnym prvkom), ale aj k zložkám dobového jazykového, literárneho, kultúrneho a spolo
čensko-morálneho kontextu? Ako vytvára autor predstavy o „dobrej" alebo „zlej", „vydare
nej" či „nevydarenej" konverzácii? Na tejto úrovni je okrem toho možné zisťovať, aký 
význam a hodnotu pripisujú konverzácii autori príslušných diel, resp. zápisov. Okrem autor
skej intencie sa na modelovaní konverzačných situácií podieľa samotný žáner, jeho funkcie 
a jeho pamäť - žáner tu tvorí akýsi „deformačný" filter, no v niektorých prípadoch možno 
hovoriť aj o prekračovaní (rozbíjaní) žánrových konvencií. Literárnovedný výskum mode
lovania konverzácie v textoch sa pritom nemusí obmedzovať na diachrónne rezy; ako uká
zal Orlando Grossegesse, je možné ukázať aj historický vývin vzájomného modelovacieho 
vzťahu konverzácie a žánru (v tomto prípade románu).69 

Na tejto úrovni sa dajú skúmať v lone európskej renesancie Erasmove Rozhovory ako 
podľa antických vzorov vytvárané konverzačné situácie, spÍňajúce v ranomodernej Európe 
didaktickú i zábavnú funkciu a nachádzať v nich prvky, ktorými sa tieto funkcie napÍňajú; 
rovnako je možné skúmať v normatívnych renesančných dielach konverzačnej kultúry 
(Castiglioneho Dvoran, Guazzov La civil Conversazione a Galateus Giovanniho Delia Casa), 
ako sa v ich diskurzívnej i performatívnej vrstve uplatňujú indexy „pekného rozhovoru". V ro
mánoch 17., 18. a 19. storočia sa dajú skúmať konverzačné stereotypy a aj ich narúšanie, 
no rovnako vzťahy naratívnej a konverzačnej zložky, napríklad ako sa družný rozhovor podie
ľa na vytváraní dejovej zápletky (sujetu) v románoch Kňažná de Cieve Madame de La Fayet
te, Nebezpečné známosti Choderlosa de Laclosa alebo v novele Šach z Wuthenow Theodora 
Fontaneho. V románoch Leva Tolstého i Boleslawa Prusa môžeme okrem vzájomných vzťa
hov textových prvkov rovnako skúmať výskyt a funkcie polyglotie v spoločenskom styku, ale 
aj narúšanie konverzačných situácií nestereotypným vystupovaním ich účastníkov. 

Na druhej, mimetickej úrovni, nestojí v popredí problém modelovania, ale zobrazova
nia. Opäť s prihliadnutím na jednotlivé žánre, ich možnosti a limity, je možné demonštrovať 
obraz a vývin spoločenských družných rozhovorov v jednotlivých kultúrach, prostrediach 
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69 V závere svojej práce Konversation und Roman konštatuje v tomto zmysle Orlando Grossegesse evolú
ciu od „konverzácie v románe" cez „konverzačný román" až k „negovanému konverzačnému románu", 
platnú pre vývin tohto literárneho žánru v Európe druhej polovice 19. storočia. Por. GROSSEGESSE, 
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a historických obdobiach. Cieľom veľkého trsu otázok, ktoré sa kladú na tejto úrovni, je 
buď na jednu kultúru obmedzené alebo medzikultúrne komparatívne rekonštruovanie kon
verzačných situácií ako širšieho obrazu doby a spoločnosti a zároveň evolúcia tohto obrazu 
v rôznych spoločenských, resp. historických vývinových fázach. Patria sem nasledujúce 
otázky: Aká je v danom období funkcia spoločenskej konverzácie? Kto a kedy konverzuje 
a za akých okolností, resp. kto je z konverzácie vylúčený? Aké sú miesta, ale aj témy druž
ných spoločenských rozhovorov, ktoré témy sú tabu? Čo konverzáciu ako kultúrnohistoric
ký fenomén sprevádza a čo ju dotvára? Aké ciele sa konverzáciou v jednotlivých kultúrach, 
prostrediach, obdobiach sledujú, aké stratégie a taktiky sa pri tom uplatňujú? - Na tejto 
úrovni sa dajú konštatovať jednotlivé civilizačné varianty a fázy konverzačnej kultúry a aj 
sledovať jej historický vzostup, rozkvet, úpadok i rozklad, a to okrem iného na pozadí me
niaceho sa vzťahu konverzujúcich a ich jazyka k spoločenskej realite. Problémové nasme
rovanie výskumu môže sledovať inkongruenciu medzi spoločenskou realitou a družnými 
rozhovormi, ku ktorej dochádza v relatívne izolovaných komunikačných prostrediach. 

Ako jednu z výskumných možností tu smieme uviesť rekonštruktívne skúmanie vývi
nového oblúka, akým prešla spoločenská konverzácia a jej hodnotenie od 17. do začiatku 
20. storočia, a to na základe románov, prípadne konverzačných príručiek, niekedy aj s pri
hliadnutím na diela výtvarného umenia, ktoré môžu (pokiaľ zobrazujú komunikujúcu spo
ločnosť) dotvárať mimetický obraz doby; pokiaľ sa sústredíme na umenie románu, potom 
je preberanie aristokratických spôsobov spoločenského styku meštianskou vrstvou, inak 
podrobne diskutované v množstve európskych románov 19. a začiatku 20. storočia (H. de 
Balzac, L. Tolstoj, B. Prus, M. Proust, O. Wilde, Th. Mann), jednou z veľkých sociologic
kých tém, ktoré môže skúmať na materiáli konverzácie aj literárna veda; sú pre ňu okrem 
iného charakteristické konflikty medzi predstaviteľmi aristokracie a meštianstva v uzatvo
renom priestore salónu. Takisto je však možné v literárnych dielach sledovať vývin samot
ných preferovaných konverzačných tém a na základe tohto vývinu postupné napÍňanie i vy
prázdňovanie spoločenskej (prípadne intelektuálnej) relevancie konverzačnej kultúry, ale aj 
neskoršie pokusy o jej reštitúciu. 

Táto štúdia vznikla vďaka podpore Operačného programu Výskum a vývoj pre pro
jekt: Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (kód ITMS 26240120035) Minis
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fondu regionálneho rozvoja. 
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