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Úvod  

Ideál pravdivého poznania, v duchu ktorého je žiadúce „poznanie pravdy“ či „pravdivé 
poznanie“ zamýšľaného predmetu (k čomu môže dôjsť buď na základe schopností poznáva-
júceho alebo aj „ľahkej poznateľnosti“ / „ústretovosti“ poznávaného, či na základe priazni-
vého vplyvu tretej strany, priaznivých okolností, prípadne aj kombináciou niektorých z týchto 
faktorov, za ktorých spolupôsobením práve pri danej udalosti poznávania by sme navyše 
mohli predpokladať rôznu mieru intencionálnosti či náhodnosti...), tento ideál by sme do 
„informačného“ kontextu mohli aplikovať nasledovne: Je žiadúce, aby v spoločnosti dochá-
dzalo k vytváraniu, šíreniu a prijímaniu práve pravdivých / kvalitných informácií. 

Pokiaľ ide o konkrétneho jednotlivca v komunikačnom procese, k príslušným žiadu-
cim informačným javom môže prakticky dôjsť buď na základe jeho schopností vytvárať či  
reprodukovať „pravdivé“ informácie, respektíve rozlišovať pravdivé informácie od tých 
nepravdivých, alebo aj v dôsledku takýchto schopností a aktivity u iných jednotlivcov (ako 
používatelia môžeme kvalitnú informáciu získať aj tak, že práve len tú nám odovzdá infor-
mačný sprostredkovateľ), či dokonca vplyvom „šťastnej náhody“ (tzv. „information encoun-
tering“ označuje „pamätnú skúsenosť [náhodného] stretnutia užitočnej alebo inšpirujúcej 
informácie“ – Erdelez 1999). 

O dualite pravdivých a nepravdivých informácií však môžeme uvažovať nielen z „epi-
stemického“ hľadiska, ale aj z hľadiska etického: dôležitá je totiž nielen technická schop-
nosť (jednotlivca) vytvárať, šíriť či vyberať si práve pravdivé informácie, respektíve číra 
možnosť, že výsledne (napríklad s pomocou náhody či „externej intencionality“) u tohto 
jednotlivca dôjde k vytvoreniu, šíreniu či recepcii / použitiu práve pravdivej informácie, ale 
– nakoľko v oblasti informácií záleží na našom postoji a konaní – dôležitá je aj ochota člo-
veka realizovať takéto prípadné schopnosti (a to aj vtedy, keď to pre neho predstavuje zvý-
šené úsilie či nevýhodu), respektíve (aspoň) jeho prianie si / schvaľovanie nastania uvede-
ných pozitívnych informačných javov, ak sa tie jeho vlastným vedomým schopnostiam 
vymykajú. 

Na dosiahnutie pravdivého poznania, i keď by sme tento ideál chápali u recipienta ako 
viazaný na „pravdivé informácie“ (v zmysle pravdivých „znakových výpovedí“), však často 
nestačí len prijatie určitej jednej pravdivej výpovede – recipient potrebuje spravidla, v ko-
nečnom dôsledku, obsiahnuť celú sériu vzájomne súvisiacich informácií. Tu sa od témy 
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„pravdivosti“ nášho poznania, nakoľko ho získavame z konfrontovaných informácií, dostá-
vame k problému jeho ucelenosti. Ide tu teda o dualitu celistvosti a fragmentárnosti, o prob-
lém fragmentácie informácií, respektíve fragmentácie poznania / celku na (útržkové) infor-
mácie. 

Cieľom článku je popísať druhy fragmentárnosti poznania a ich možné funkcie v živo-
te človeka, a to na základe analýzy vybraných teoretických textov o vzťahoch človeka  
a informácie (autori ako Konrad Liessmann, Michal Růžička), respektíve o vzťahoch člove-
ka a literatúry (Edgar Poe, Alberto Manguel), ako aj  beletristických textov demonštrujú-
cich niektorý z týchto vzťahov (Clive Staples Lewis, Michael Ende, Wilkie Collins). 

1  Dôležitosť „celku“ 

V čom spočíva „skutočné“, naozaj pravdivé poznanie? Skutočné poznanie čo i len 
určitej jednej veci, napríklad jednej „knihy“ (diela), podľa Adorna, nespočíva len v jej po-
znaní, t. j. v jej prečítaní si (a tým menej v prečítaní si iba jej fragmentu), ale – ak by touto 
knihou bola napríklad Spinozova Etika – zároveň aj v poznaní „karteziánskej filozofie a jej 
systematického a historického kontextu, bez ktorého nie je možné Spinozovi adekvátne 
porozumieť“ (Liessmann 2008, s. 16). Bez znalosti relevantných súvislostí je čitateľ, pokiaľ 
ide o danú knihu, iba „polo-vzdelancom“. Je ním nie preto, že poznanie Spinozovej Etiky 
má byť „iba polovicou“, či pravdepodobne oveľa menšou časťou akéhosi „všeobecného 
vzdelania“, „rozhľadu“, ktorý by sme od kultúrneho človeka mohli očakávať, ale polovzde-
lancom je preto, že – ak poznanie zahŕňa i porozumenie svojmu predmetu – práve ani sa-
motnú Etiku nepozná v jej úplnosti, opravdivosti, že práve tú pozná len „spolovice“. Etika 
je „iba časťou“ väčšieho celku poznania, ktorý by však čitateľ mal obsiahnuť nielen (až) 
ako univerzálne či „polyhistoricky“ vzdelaný človek (keď tento celok sám je účelom), ale aj 
ako človek, ktorý chce / má poznať, práve, Spinozovu Etiku (keď celok je kľúčom k svojej 
vlastnej „zložke“). Predmet poznávania je vždy len „časťou seba samého“ – úplnosť jeho 
poznania spočíva v poznaní väčšieho celku, t. j. aj širšieho relevantného kontextu. 

Etiku je samozrejme možné poznávať aj mimo jej historického a systematického kon-
textu, čím sa toto dielo stáva pre čitateľa z kontextu vytrhnutým „fragmentom“ alebo do-
konca (ak čitateľ nerozumie ani vnútorným vzťahom jednotlivých častí Etiky) súborom 
fragmentov, „logicky nepochopiteľných tvrdení z ktorých (ten) dokáže citovať iba jednotli-
vosti ako strnulý vzdelanostný statok“ (Liessmann 2008). 

Rakúsky filozof Konrad Liessmann v tejto súvislosti kritizuje vedomostné televízne 
súťaže, podľa neho symptomatické pre súčasnú spoločnosť, ktoré síce správne propagujú 
tézu, že „nikdy nevieme dosť“ (Liessmann 2008, s. 16), a ich sledovaním sa naozaj môže-
me všeličomu „priučiť“ (tamže), na druhej strane však „vedenie, ktoré sa takto sprostredku-
je, je ... nezáväzné a nesúvislé“ (tamže) a nepripúšťa ani „náznak... vnútorného rozvinutia 
myšlienky“ (tamže). 

Podľa Růžičku (1993) je problém už v samotnom bežnom chápaní pojmu „informá-
cia“. Informácia sa stotožňuje so „znakovou výpoveďou“, ktorá je ľahko komunikovateľná 
napríklad prostredníctvom moderných masových médií – tento prístup dokonale vystihuje 
výrok na obale istej knihy, ktorá mala obsahovať práve „20 000 informácií“ (Růžička 1993). 
Príslušná znaková výpoveď však pre nás len môže, ale nemusí mať „informačnú hodnotu“ – 
má ju pre nás vtedy, keď na nás zapôsobí ako výzva k reorganizácii našej skúsenosti o svete,  
k zmene / (in-)formovaniu nášho obrazu sveta, k vytvoreniu novej jednoty našich doteraj-
ších poznatkov, ktorej organickou súčasťou už tentoraz bude aj príslušná výpoveď. Pocho-
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piteľne, aby k tomu mohlo dôjsť, musíme už mať taký „obraz o svete“, do ktorého daná 
výpoveď môže relevantným spôsobom „zasiahnuť“ (ktorého modifikáciou, doplnením / 
rozšírením sa môže stať). „In-formáciu“ potom „máme“ skôr ako zážitok zmeny nášho 
obrazu sveta, než v podobe samotnej „zapamätanej“ (a ľahko komukoľvek odovzdateľnej) 
znakovej výpovede. „Ak sa stretnem s textom, ktorý je pre mňa výzvou, zreorganizujem 
podľa neho svoju skúsenosť o svete. To, čo si zapamätám, je snáď znenie onej výpovede, 
ktorá (vtedy) mala pre mňa informačnú hodnotu, ale rozhodne to nie je akási kryštalická 
informácia“ (Růžička 1993, s. 43). Ak teda príslušnú „zapamätanú“ výpoveď odovzdáme 
druhému človeku, nie je žiadna garancia, že aj pre neho sa stane „skutočnou informáciou“, 
akou bola pre nás. Ak sa pre neho takou nestane, ostáva len „zdanlivou“ informáciou či 
zdanlivým poznaním. 

2  Skutočné a zdanlivé poznanie.  
Fragmentárnosť ako „balast“? 

Problém virtuálneho (iba zdanlivého) poznania výstižne vyjadril C. S. Lewis v sci-fi 
románe Out of the Silent Planet. Hlavný hrdina, učenec Ransom, je unesený a proti svojej 
vôli sa tak stáva súčasťou tajného experimentu svojho bývalého spolužiaka: ocitne sa na 
kozmickej lodi, ktorá smeruje na neznámu planétu. Keď sa Ransom svojho väzniteľa pýta, 
ako to všetko dokázal, ako tá raketa môže fungovať, ten mu odpovie nasledovne: „Pokiaľ 
ide o to, ako to robíme... nemá význam, aby si sa na to pýtal. Ak nie si jedným zo štyroch 
alebo piatich skutočných fyzikov súčasnosti, neporozumel by si... Ak ťa teší opakovať slo-
vá, ktoré nič neznamenajú – čo je práve to, čo si ľudia neznalí vedy prajú, keď si žiadajú 
vysvetlenie – dá sa povedať, že využívame menej známe vlastnosti solárnej radiácie“ (Le-
wis 1965, s. 25-26). 

Výpoveď o „solárnej radiácii“ je (pre Ransoma ako filológa či historika, ako i pre väč-
šinu ostatných ľudí) len „zdanlivým“ poznaním. Únosca tak síce odpovedá relatívne „úprim-
ne“, „pravdivo“ (neklame, nezavádza, ba nevyhnutne ani nič nezatajuje), zároveň sa tým 
však svojmu poslucháčovi vysmieva – na rozdiel od neho si totiž uvedomuje, že skutočné 
poznanie nie je možné stotožniť so samotnou znakovou / verbálnou výpoveďou, ktorú po-
slucháčovi práve odovzdal (nie je možné ho „takto“ celé komunikovať), a že u tohto poslu-
cháča daná výpoveď ani k nijakému (nebezpečnému) poznaniu nemôže viesť, nijaké pozna-
nie – porovnateľné s tým únoscovým – nemôže u neho podnietiť. Ransom totiž nie je „znalý 
(príslušnej špeciálnej) vedy“, fyziky, nedisponuje vhodným poznatkovým kontextom, s ktorým 
by si danú výpoveď mohol uviesť do zmysluplných súvislostí, aspoň nie pokiaľ ide o stava-
nie rakety. „Vysvetlenie“ o solárnej radiácii je pre Ransoma podobné samotnej planéte, na 
ktorú letia, dosiahnutie ktorej mala táto radiácia práve umožňovať – je to veta „z iného sve-
ta“, jemu načisto „cudzia“. (S takýmto získaným „poznaním“ Ransom nemôže skonštruovať 
konkurenčnú kozmickú loď, môže sa s tým nanajvýš –  v budúcnosti, keď už táto udalosť 
bude všeobecne známou časťou histórie – prihlásiť do televíznej vedomostnej súťaže... ?) 

Fragment poznania, ak prináša naplnenie určitého očakávania, ak predstavuje akoby 
splnenie určitej „požiadavky“ (je odpoveďou na otázku), zároveň je však len virtuálnym po-
znaním, len akýmsi „informačným placebom“, podobá sa v týchto charakteristikách „balas-
tu“. Ten môžeme v nadväznosti na myšlienky Harryho Gordona Frankfurta (2005) aj pres-
nejšie definovať ako komunikát, ktorý vzniká v dôsledku spoločenského tlaku (alebo aj len 
tlaku autorovho „ega“?) na produkciu informácií / textov k určitej téme, a ktorým autor 
predstiera znalosť danej témy. Z tohto hľadiska je to klamstvom, nie však priamo či úmy-
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selne o predmete výpovede, ale skôr o miere autorovej znalosti daného predmetu. Balast 
teda vzniká v situáciách, keď sme „nútení“ (či neprimerane chceme) vyjadriť sa k otázke, 
ktorá presahuje naše znalosti, respektíve keď sme vôbec „nútení“ / rozhodnutí sa „vyjadriť“, 
aj keď „nemáme čo povedať“. Modelovým príkladom sú podľa Frankfurta  príhovory ame-
rických politikov ku Dňu nezávislosti či rozličným iným sviatkom (čo určite platí aj pre 
politikov iných národností), analogické situácie sa však môžu objaviť vo všetkých oblastiach 
života, kde vzniká potreba „zaplniť priestor“ tvorbou (či vari aj recepciou?) ústneho či pí-
somného prejavu – problém tzv. „uhorkovej sezóny“ v žurnalistike, nevyhnutnosť „publi-
kačnej činnosti“ vo vede, potreba žiaka „odpovedať“ (či aj učiteľa „prednášať“) v školstve... 
Balastom je výpoveď, ktorá už svojou existenciou či svojím komunikovaním (za daných 
okolností) vytvára zdanie autorovej znalosti témy, a zároveň zdanie / prísľub hodnotného 
obsahu (k danej téme), čo sa však nemôže naplniť. Pre recipienta je v tomto zmysle prijí-
manie balastu len zdanlivým obohatením. To je však práve i Ransomov prípad, ktorý zo 
slov o „slnečnej radiácii“ reálne nemohol nič získať... (Analogicky k možnosti balastovej 
tvorby či komunikácie by sme mohli – na opačnej strane komunikačného procesu – hovoriť  
i o možnosti „rovnako neúprimnej“ balastovej „recepcie“. Aj k recepcii informácií totiž 
môže dochádzať len pod tlakom okolností, a nie zo skutočného záujmu o obsah, a pre ko-
munikátora, ktorému na prijatí jeho posolstva záleží, to môže byť zdrojom iba falošného 
uspokojenia.) 

Zvláštnosťou Lewisom opisovanej situácie je, že hoci vyrieknuté slová (o slnečnej ra-
diácii) majú určité charakteristiky balastu (formálne sú odpoveďou na Ransomovu otázku, 
Ransom však vďaka nim nie je o nič múdrejší, než bol predtým), hovoriaci – či vlastne 
„vôbec nikto“? – tu nič nepredstiera: Únosca zaiste nemusel len „predstierať“ erudíciu ohľa-
dom kozmickej lode, ktorú sám zostrojil (nebolo to tak, že by len „niečo povedal“, aby už 
samotným aktom svojho vypovedania – viac než konkrétnym obsahom výpovede, viac než 
reálnou hodnotou tohto obsahu – vytvoril dojem, že sa v danej veci vyzná), a dokonca – ak 
by sme vo všeobecnosti pripustili možnosť „klamúceho“ informačného správania aj na strane 
recipienta – ani Ransom, ako poslucháč, nebol taký, žeby napríklad záujem o vysvetlenie,  
o väzniteľovu odpoveď, len predstieral (i keď prijímaním danej informácie, samotným záuj-
mom, by mohol predstierať pochopenie pre danú problematiku, a teda vlastne opäť to, čo 
zvykne predstierať už tvorca či „hovorca“ balastu, totiž – vlastnú múdrosť...? Ani takýto 
klam však nebol Ransomovým zámerom.)  Ak to však aj nebolo tak, že by únosca „len niečo 
povedal“, aby už samým aktom svojho vypovedania – viac než reálnou hodnotou vypove-
daného – vytvoril dojem vlastných znalostí, stále platilo, že Ransom, recipient, bol na danej 
výpovedi najviac schopný oceniť práve samotný akt jej vypovedania, samotné odpovedanie 
mu únoscom (ochotu odpovedať), a nie až natoľko jej konkrétny obsah. Pocit „uspokojenia“ 
Ransom získal skôr zo samotnej existencie / udiania sa / získania „nejakej odpovede“, než  
z (pochopenia) kvality jej obsahu. 

Komunikácia tak vykazuje balastové prvky nie preto, že by autor/komunikátor „len 
predstieral“ znalosti – alebo preto, že by recipient „len predstieral“ záujem... – ale preto, že 
účastníci tejto komunikácie pokojne aj mohli „len predstierať...“, a na použiteľnosti/reálnosti 
výsledného Ransomovho poznania by to nič nezmenilo. Balastový charakter komunikácie je 
tu daný už potencialitou, prípustnosťou predstierania, či jeho „irelevanciou“, t. j. zameniteľ-
nosťou „úprimnej“ produkcie či recepcie informácií s predstierajúcim konaním, pokiaľ ide 
o konečný efekt na poznanie recipienta. To, čo je vo vzťahu k nám fragmentom (verbálnou 
výpoveďou bez relevantného kontextu), to už totiž i samo osebe či samo zo seba (bez ohľa-
du na ľudské intencie) „len predstiera“ pre nás poznanie tam, kde pre nás žiadne poznanie 
nie je. 
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3  „Exformácie“ ako príklad kontextu 

Na potrebu širšieho kontextu, ďalších informácií na to, aby sme porozumeli tej infor-
mácii, s ktorou sme práve konfrontovaní, upozornil aj Umberto Eco. Podľa neho i v bežnej 
reči hovoríme len malú časť toho, čo poslucháč potrebuje vedieť, aby našej výpovedi poro-
zumel. „Keby som vám zavolal a povedal: „Vezmem to po diaľnici a za hodinu som u vás“, 
nebudete odo mňa čakať vysvetlenie, že pôjdem po diaľnici a svojim autom“ (Eco 1997). 
Podobne, ak môžeme uviesť aj archaickejší príklad: ak by si niekto objednával koč, nebu-
deme od neho čakať pripomienku, že kočiš má v určenú hodinu prísť „aj s koňom“ (i keď  
v humoristickom románe Achilla Campanila, Za všetko môže kapitán, práve toto kočišovi 
pripomenula jedna z postáv (Eco 1997) – dané dielo sa však práve preto považuje za humo-
ristický román, s absurdnými  dialógmi.) 

Za normálnych okolností sa princíp „nepovedania všetkého“ prejavuje tak vo fiktív-
nych príbehoch (komunikácia dvoch postáv), ako aj v „reálnom“ živote (komunikácia dvoch 
„reálnych“ ľudí), ako aj pri komunikácii fiktívneho (sveta) príbehu a reálneho čitateľa: „Každé 
rozprávanie je nevyhnutne a osudovo rýchle, pretože ak vytvára svet plný ohromného množ-
stva udalostí a postáv, nemôže vypovedať o tomto svete úplne všetko. Rozprávanie len na-
značuje a potom žiada od čitateľa, aby zaplnil celý rad medzier sám“ (Eco 1997). Autor 
artikuluje len to, čo my ako čitatelia o fiktívnom svete „nevieme“ či „nemôžeme vedieť“, t. j. 
len to, v čom sa jeho svet od našej reality líši (všetko ostatné je rovnaké, takže sa dá pove-
dať, že svet fikcie „parazituje“ na realite). 

Ako však už bolo povedané, rovnako funguje aj akákoľvek iná komunikácia, pokiaľ si 
jej účastníci majú rozumieť. Vzťah medzi „svetmi“ jej účastníkov (recipienta a komunikáto-
ra) je rovnaký ako vzťah medzi našou „realitou“ a autorovou „fikciou“ – bez implikácie, že 
by si hovoriaci musel vždy „vymýšľať“, ale s významom, že recipient musí vždy „zapĺňať 
medzery“: mnohé (nevyhnutne!) zamlčané skutočnosti si musíme zaplniť sami, a to pozna-
ním / samozrejmosťou nášho vlastného, nám doteraz známeho sveta („čítať medzi riadka-
mi“?). 

Vzťah medzi fikciou a realitou je tak modelom každého vzťahu „znaková výpoveď-
poslucháč“, „informácia-recipient“, je pravdou o týchto vzťahoch. „Nakoniec... každý text  
je lenivým nástrojom, ktorý vyžaduje od čitateľa, aby zaň sám urobil časť jeho práce. Keby 
mal text oznámiť všetko, čo by mal príjemca pochopiť, nikdy by neskončil“ (Eco 1997). 

Potvrdzuje to i Růžička (1993, s. 17-18), podľa ktorého ak povieme, že – napríklad – 
„tamten strom je zelený“, nehovoríme len, že „tamten strom je zelený“, ale skôr že „naša 
skúsenosť o svete je taká, že tamten strom je zelený, zreorganizujte svoju skúsenosť o svete 
takisto“ (tamže). Hovoríme teda akoby „o celom (našom) svete“, explicitne však spomenie-
me len „tamten strom“... Všetko ostatné, okrem stromu, si recipient musí „domyslieť“... ak 
má výpovedi rozumieť rovnako ako my (čo v princípe, vo všeobecnosti, v základných črtách 
zrejme nie je problém, pokiaľ náš poslucháč nie je mimozemšťan, žije zhruba v tom istom 
prostredí ako my, a podobne). 

„Informácie“, ktoré sú nevyhnutné pre (správne, intencii autora zodpovedajúce?) poro-
zumenie textu, nie sú však jeho súčasťou – ale sú teda jeho dôležitým kontextom – môžeme 
nazvať termínom dánskeho autora Tora Norretrandersa (1998) ako „exformácie“. Zatiaľ čo 
Al Gore (1994) týmto termínom rozumel „obrovské hory dát, ktoré nikdy nevstúpia do ľud-
ského mozgu v podobe myšlienky“, ale sa len zbierajú a skladujú „v digitálnych silách, kde 
sa na nich hromadí prach a hrdza“ – napríklad družicové snímky zemského povrchu, z kto-
rých „95 percent... nikto nikdy nevidel“ (tamže) – v prípade Eca/Norretrandersa ide skôr  
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o informácie, ktoré v podobe (explicitnej) myšlienky nemáme nie preto, že by boli uložené 
vo vzdialených „digitálnych silách“, a nestihneme si ich všetky „prezrieť“ či „prečítať“, ale 
preto, že sú uložené „hlboko v nás“ (v autorovi – a pokiaľ má byť komunikácia úspešná, tak 
aj v recipientovi), ako implicitné, a nie je v našich možnostiach ich všetky (či už pre seba 
alebo pre druhých) artikulovať. „Keby mal text oznámiť všetko, čo by mal príjemca pocho-
piť (alebo aj čo my, ako autori, už prirodzene chápeme – M. K.), nikdy by neskončil“ (Eco 
1997). Ak by sme teda predsa len dosiahli artikulovanie / oznámenie (čo i len takmer) „všet-
kého“, tieto výpovede by – vo všeobecnosti – pre recipienta nevyhnutne boli exformáciami 
už v „goreovskom“ zmysle: bolo by ich príliš veľa na to, aby sa dali všetky „preštudovať“. 
Znakovú reprezentáciu väčšiny z nich (95 percent?), by „nikto nikdy nevidel“ (Gore 1994). 

4  Objektívny kontext 

Pokiaľ Eco zdôrazňuje dôležitosť kontextu – pri konfrontácii s danou znakovou výpo-
veďou potrebujeme aj (relevantné) exformácie, aby sa pre nás táto výpoveď mohla stať 
„skutočnou informáciou“ – a na dôležitosť kontextu upozorňovali aj Liessmann s Adornom,  
v súvislosti so Spinozovou Etikou – cítime tu aj určitý rozdiel. Je rozdiel medzi potrebou (či 
požiadavkou) poznať karteziánsku filozofiu, a potrebou vedenia, že koč je ťahaný koňom, 
alebo že po diaľnici sa jazdí autom, a ten nespočíva len v tom, že v prípade Etiky a kartezián-
skej filozofie ide o vzťah väčších celkov poznania, nielen o spojenie dvoch jednoduchých 
faktov. Kôň ako „kontext“ koča, a auto ako „kontext“ diaľnice, či opačne, sú pre nás (aspoň 
ako pre ľudí v určitej dobe/kultúre/komunite) „samozrejmosťou“ – „každý to automaticky 
vie“. Je to teda implicitný kontext príslušnej výpovede – implicitný nie preto, že je zamlčaný  
v danej konkrétnej výpovedi (ak by v nej nebol zamlčaný, bol by už priamo jej „obsahom“, 
a nie kontextom), ale implicitný je preto, že je zamlčaný „všeobecne“ (takmer vždy?)  – 
poznanie o tom, že po diaľnici idú autá, sa všeobecne nepovažuje za potrebné artikulovať 
(možno s výnimkou detských, humoristických a filozofických  kníh), aspoň nie priamo / 
ako hlavný účel, respektíve nepredpokladá sa potreba ho v súbore artikulovaného poznania 
špeciálne vyhľadávať a „naštudovávať“. V protiklade k tomu, karteziánska filozofia, ako 
kontext Spinozovej Etiky, je už všeobecne nesamozrejmým poznaním, ktoré si vyžaduje 
explicitné štúdium (i keď to sa mohlo udiať už v minulosti, a pre profesionálneho filozofa 
tak príslušné znalosti už môžu byť „samozrejmosťou“...). „Karteziánsku filozofiu“ by sme 
mohli nazvať explicitným kontextom (Spinozovej Etiky). 

V oboch prípadoch pritom ide o poznatky pre každého (teoreticky) dostupné či rovnaké, 
a mohli by sme ich zahrnúť pod spoločný názov, „objektívny kontext“ (či objektívne / inter-
subjektívne poznatkové prostredie našej komunikácie). Objektívny kontext výpovede tvoria 
„informácie“ či „poznanie“, ktoré sú potrebné pre „správne“, objektívne porozumenie danej 
výpovede (t. j. porozumenie v súlade so zámerom autora a / alebo spoločenským či odbor-
ným konsenzom), pričom konkrétnejšie tu ide jednak o všeobecne samozrejmé poznanie 
(implicitný kontext) a poznanie všeobecne nesamozrejmé, artikulované, teoreticky dostupné 
(explicitný, netriviálny kontext). 
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5  Seba-presahujúce informácie? Information encountering 
versus „life-encountering“ 

Ak však informácia pre svoje porozumenie si vyžaduje od recipienta viac, než len po-
znanie jej samej (totiž poznanie ešte aj iných informácií, prípadne priamo aj určité „životné 
skúsenosti“), na druhej strane, i keď možno aj „na inej rovine“, táto informácia svojmu 
„recipientovi“ nevyhnutne i „dáva“ viac než len „seba samú“ – totiž práve rozličné javy, 
ktoré konfrontáciu s ňou či prácu s ňou v jeho živote sprevádzajú (a to či už ako dôsledok, 
ako podmienka, alebo ako jav len „číro sprievodný“...). Získanie informácie, to v praxi pre 
človeka nezahŕňa len príslušný „informačný obsah“, ale práve aj rozličné „okolité“ životné 
úkony, udalosti, zážitky („cesta do knižnice“, alebo – modernejší, hoci menej výrazný prí-
klad – aj „surfovanie po webe“...?), prípadne aj iné, pôvodne nehľadané či nerelevantné 
informácie (ich získanie pri spomenutom surfovaní / browsingu), alebo i vnútorné psycho-
logické deje (emócie, myšlienkové asociácie – tzv. „vnútorné“ informácie, konfrontované 
vo vlastnom mentálnom svete recipienta, na rozdiel od „vonkajších“ – fyzicky konfrontova-
ných informácií). Ak nám zaoberanie sa informáciou nevyhnutne „prináša“ i „niečo viac“ 
než len (tento) číry – v centre nášho úsilia a našej pozornosti (aspoň dovtedy) stojaci – infor-
mačný obsah, môžeme povedať, že informácie v ľudskom živote sú „seba-presahujúce“ – 
„dávajú sa nám“ v našom živote ako „seba-presahujúce“. 

Pokiaľ rozlišujeme (žiadúce, relevantné) „informácie“ a (ostatný, okolitý) „život“, pred-
stava „seba-presahujúcich“ (životom sa presahujúcich) informácií je v protiklade s koncep-
tom „information encountering“ – nie že by sa tieto dva pojmy navzájom vylučovali, že by 
len jeden z nich mohol zodpovedať skutočnosti, sú však pohľadom na vzájomnú preplete-
nosť „informácií“ a „života“ z opačnej strany, z opačného východiska: „information encoun-
tering“, ako „(náhodné) stretnutie užitočnej alebo inšpirujúcej informácie“ (pozri: Erdelez 
1999) hovorí o tom, že – tak ako keď nám rieka prinesie „odkaz vo fľaši“ – život nám môže 
spontánne priniesť aj určité pozoruhodné či – pri širšom chápaní tohto pojmu – aj len pozor-
nosť si (i nezaslúžene?) nárokujúce, či dokonca len pozornosť (nezaslúžene i „nechcene“?) 
vyvolajúce informácie, teda poukazuje akoby na možnosť „vpádu informácií do ľudského 
života“. (A prinajmenšom pokiaľ teda netrváme len na špecificky užitočných / inšpirujúcich 
informáciách, hoci možno nielen vtedy, nemusí to byť len možnosť, ale isto frekventovaný 
jav, nevyhnutnosť: v informačnej spoločnosti máme život už len ako „obohatený aj o infor-
mácie“...?). 

V prípade seba-presahujúcich informácií je to však naopak: nejde tu o možnosť (či 
istotu) „vpádu informácií do života“, ale skôr o možnosť (či istotu?) vpádu „života“ do 
práce s informáciami... (nevyhnutnosť konfrontácie „niečoho navyše“, popri štandardne 
plánovanej práci s určitými informačnými obsahmi). Ak by sme výskum vzťahu človeka  
a informácií chceli orientovať týmto smerom, na tieto „možnosti“, voči (Erdelezovej) poj-
mu „information encountering“ (respektíve aj voči jeho možnému širšiemu chápaniu, ako 
tu bolo uvedené) by sme tak mohli vytvoriť aj „explicitne“ protikladný či komplementárny 
pojem: „life-encountering“. Rozumeli by sme tým „stretávanie (užitočných alebo inšpirujú-
cich) životných udalostí či okolností pri pôvodnej zameranosti na informácie“. Ide tu teda  
o „udalosti, ktoré zažijeme (alebo vari aj o činy, ktoré aktívne vykonáme?) na ceste za infor-
máciami“, či „pri čítaní kníh“ – a opäť, môže tak ísť o pozoru-hodné, alebo aj len o pozor-
nosť si nárokujúce / pozornosť vyvolajúce udalosti... 
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6  Dichotómia a prepletenosť „čítania“ (recepcie informácií)  
a „života“ 

Ako píše Alberto Manguel, vzťah informácií (v „archetypálnej“ knižnej podobe) a „ži-
vota“ je možné chápať ako „dichotómiu medzi životom a čítaním“ (Manguel 2007, s. 38),  
v ktorej „drsná, nevyhnutná realita“ stojí v „nezmieriteľnom protiklade“ k „vyhýbavému, 
snovému svetu kníh“ (tamže), respektíve „hemženie okolitého sveta“ je v protiklade k čita-
teľovi „schúlenému niekde v kúte“ (tamže) – alebo aj, moderne a najvšeobecnejšie (?) po-
vedané, v protiklade k recipientovi informácie v situácii recepcie.(V kontexte moderných  
a mobilných komunikačných prostriedkov – keď už je „recepcia informácií“, ako aj ich 
komunikácia, možná či povzbudzovaná prakticky kdekoľvek – sa tento protiklad prejavuje 
aj upozorneniami na týchto prostriedkoch či v súvislosti s nimi, že sa práve nemajú použí-
vať v prostredí príliš intenzívneho (okolitého) „života“: Slúchadlá sa napríklad nemajú pou-
žívať „pri riadení auta, bicyklovaní či pri prechádzaní cez ulicu“ (Pioneer electronics, 2014). 
„Recepcia informácií“ v tomto zmysle môže predstavovať „nebezpečné rozptýlenie“ (tamže), 
môže byť v rozpore so životom.) 

Friedrich Nietzsche (1992) vo svojej eseji O úžitku a škodlivosti histórie pre život už 
filozoficky hovorí o protiklade „poznania“ a „života“, a teda i „poznajúceho“ a (plne, šťastne) 
„žijúceho“, pričom tento protiklad popisuje radikálnejšie, vyhrotenejšie a pre „čitateľa“ 
zdanlivo i „fatalistickejšie“ než Manguel: nie sú tu „vonku sa hrajúci kamaráti“ versus „či-
tateľ schúlený v kúte“, ale šťastné, bezstarostné zvieratá, žijúce len v prítomnom okamihu, 
versus človek (vo všeobecnosti!), postonávajúci pod váhou svojho (nevyhnutného?) vede-
nia... (Tu už nejde len o problém samotného aktu recepcie informácií, ktorý sa – aspoň ak 
odhliadneme od predstavy „multi-taskingu“ – situačne vylučuje s vnímaním akuálneho / 
bezprostredne blízkeho životného diania, a tak človeka, situačne, z toho „života“ vylučuje 
(„zasnenosť“ či aj „za-recipovanosť“...?) – respektíve môže sa vylučovať aj s vnímaním 
aktuálneho životného ohrozenia, čo by tak mohlo viesť k strate života aj v definitívnejšom 
zmysle – ale ide tu aj o „hlbší“ problém: poznanie / informácie, „už recipované“, súce „už  
v recipientovi“, vytvárajú v ňom zložitejšie myslenie, starosti či neistotu, a tak ubíjajú jeho 
životný elán, vlastnú chuť na živote participovať...– Od života odtrhávajúco pôsobí nie 
natoľko akt recepcie informácií, ani prípadná obsahová „únikovosť“ týchto informácií, ale 
predovšetkým negatívne vnútorné dôsledky recepcie – reflexia...) 

6.1  Od „čítania“ k „životu“ ako ideál? 

Rozlišovanie „života“ a „čítania“ sa môže spájať s idealizáciou prechodu človeka zo 
sféry čítania do sféry „života“, ako od „čítania“ do „skutočnosti“: „Bež von a ži!“ hovorie-
vala mi matka, keď videla, že si čítam, ako keby moja tichá činnosť bola v rozpore s tým, 
čo znamená byť nažive“ (Manguel 2007, s. 37-38). Imperatív „bež von a ži!“ by sme do 
kontextu modernej doby mohli preložiť či „upresniť“ aj „matrixovským mottom“ „Odpoj 
sa!“ (od virtuálnosti internetu, či od virtuálnosti / asynchrónnosti (recepcie či aj obsahu) 
informácií voči bezprostrednému dianiu...). 

Zdrojom ohrozenia, či už fyzickej existencie alebo akejsi plnosti / autenticity / bdelosti 
života, je 1.)  premiešanosť informácií  a života  a zároveň 2.) priveľká či nezmierená odliš-
nosť týchto dvoch „zložiek“, neprepojenosť informácií s „kontextom“ (aspoň situačným 
významom) života, a teda ich „fragmentárna“ prítomnosť či pôsobenie v tomto živote. 
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6.2  Od „čítania“ k „životu“ ako nevyhnutnosť (Edgar Poe) 

Ak Manguel ešte popisuje (kontroverzný?) ideál prechodu človeka od „čítania“ k sku-
točnosti (ktorý sme aktualizovali tak, že v praxi už nemusí mať len podobu opustenia fyzic-
kých kníh, ale (nerelevantných?) informácií aj v inej podobe,  a nielen opustenia fyzických 
kútov, ale všeobecne  „kútov recepcie“ či reflexie), Edgar Poe už naopak upozorňuje, že  
k tomuto „prechodu“, v tomto smere, dochádza aj spontánne, nevyhnutne, pričom v jeho 
kontexte je to práve negatívny jav. Poeova perspektíva je totiž (vo vybraných úvahách) úpl-
ne opačná: nechce prejsť od „čítania“ k „životu“, ale skôr chce obrániť sústredené čítanie 
pred rozptyľujúcimi životnými okolnosťami. 

Vo svojich textoch, ako sú Recenzia Hawthornových dva razy rozprávaných príbehov 
či Filozofia básnickej skladby Poe upozorňuje, že čítanie knihy / románu je skôr či neskôr 
nevyhnutne narušené „prestávkami medzi čítaním“. V týchto prestávkach pôsobia „svetské 
záujmy“, ktoré „vo väčšej či menšej miere dojem z knihy modifikujú, anulujú alebo pôsobia 
proti nemu“ (Poe 1984, s. 80). „No i prestávka v čítaní sama osebe stačí na porušenie ozajstnej 
jednoty“ (tamže). Ideálom by bolo, aby počas čítania „ovládal čitateľovu dušu spisovateľ“, 
aby nebolo „vonkajších ani vnútorných vplyvov – prameniacich z prerušenia alebo z únavy“, 
aby čitateľ „ideu (diela)... prijal nepoškvrnenú, pretože čítal bez prerušenia“ (tamže), t. j. 
bez rozptýlenia, bez doplnenia životom. Takýto stav však (v prípade „románu“) nie je možné 
dosiahnuť – „život“, „okolie“, sa vždy napokon prihlási o slovo a „prebudí“ čitateľa z jeho 
„snového sveta kníh“ (Manguel 2007, s. 38), vytrhne ho z jeho „tichej [čitateľskej] činnosti“ 
(tamže). A hoci Poe veril, že taký stav nerušenosti je možné dosiahnuť v prípade kratších 
textov, ako sú poviedka či báseň, ktoré sa dajú „prečítať na jedno posedenie“ (Poe 1984, s. 
83) – v princípe, i keby hneď až po „prirodzenom“ skončení čítania, po nerušenom, „nepo-
škvrnenom prijatí“ idei, vždy je tu napokon modifikujúci (rozptyľujúci?) vplyv okolia...  
– v tomto zmysle kontakt s informáciami bez interferujúceho „okolia“, bez (napokon „ne-
prehliadnuteľného“) vonkajšieho i vnútorného „prostredia“, nie je možný. 

6.3  Negatívne chápanie prenikania „čítania“ a „života“.  
Negatívny „-encountering“? 

Či už to nazveme „vpádom života do sféry informácií“, alebo „obohatením“ informácií  
o nános okolitého života, či (nečakaným?) „životným rozmerom“ prijímaných informácií, 
túto zmiešanosť informácií so životom Poe už považuje za určitý spôsob „fragmentácie“ 
(celku) informácií (rozbíjanie jednoty „diela“). Spôsobuje to totiž, že sa ako recipienti „mu-
síme ... zriecť nesmierne dôležitého účinku, ktorý vyplýva z jednotnosti dojmu“ (Poe 1984, 
s. 83), stráca sa „nesmierna sila pochádzajúca z totality“ (Poe 1984, s. 80) – prienik svetských 
starostí, či už číra „prestávka v čítaní“ znamená, že „akákoľvek ucelenosť je ihneď preč“ 
(tamže), porušuje sa „ozajstná jednota“ (Poe 1984, s. 80). 

Voči tejto fragmentárnosti by sme mohli aj namietať, že ide len o fragmentárnosť času, 
sústredenia, recepcie, nie však nevyhnutne o fragmentárnosť výsledného poznania „v nás“; 
že dielo, i keď s prestávkami, napokon môžeme prečítať „celé“ (a „poskladať si“ tak jeho 
úplný obraz), aj porozumieť všetkým jeho vnútorným súvislostiam. Umelecká „jednotnosť 
dojmu“ (Poe, 1984, s. 80), sila „zapôsobenia“, nie je to isté, čo „logická jednota“ (súvislosť, 
ucelenosť) významu (ktorú si vieme poskladať i „ponad“ časové medzery či predely...). 

Pojem fragmentárnosti v našom zmysle odkazuje práve na stav (dočasný alebo trvalý), 
keď k výslednému „poskladaniu si“ celku diela / poznania u recipienta z rôznych dôvodov 
nedochádza. Priebežne teda môže byť vážnou fragmentáciou i poeovská prirodzená preple-
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tenosť čítania a života, pokiaľ popisuje situáciu, keď máme zatiaľ iba fragment, ktorému 
ešte plne nerozumieme, a životné dianie (respektíve aj iné informácie, podsunuté nám týmto 
dianím), ktoré nám práve neprispieva k „porozumeniu“ tohto fragmentu, k nadobudnutiu 
zmysluplného celku, relevantného významu.  

Či už ide o Manguelovu matku a Nietzscheho na jednej strane, ktorí idealizujú čistý 
nečitateľský či až fyziologický „život“, alebo o Edgara Poea na strane druhej, idealizujúceho 
(i keď len na určitý čas) číre čítanie, obe strany majú spoločné to, že ich ideály sú v praxi 
ťažko uskutočniteľné („utopické“?), a že prakticky nevyhnutnú premiešanosť informácií  
a života vnímajú ako problematický, negatívny stav. Predstavujú si len akýsi negatívny 
„information encountering“ a negatívny „life-encountering“ (hoci tieto pojmy mali pôvodne 
kladný význam), keď prieniky z jednej sféry do druhej nielen že nie sú pre človeka „užitoč-
né alebo inšpirujúce“, ale dokonca plnú realizáciu týchto hodnôt ohrozujú. Ako už bolo na-
značené, takýto postoj majú preto, že v príslušných úvahách nepredpokladajú zmysluplný  
a pozitívny súvis medzi textom (jeho časťou) a životom: Poe tu neprihliada na možný súvis 
medzi (priebežným, fragmentárnym?) obsahom diela a „svetskými starosťami“, respektíve 
nepripisuje takému potenciálnemu súvisu nijakú zásadnú pozitívnu hodnotu. 

6.4  Spojenie čítania a života ako zdroj nového významu 

K inému prístupu nás môže inšpirovať Michael Ende a jeho dielo Nekonečný príbeh. 
Ide o príbeh chlapca menom Bastian, ktorý sa dostane k tajomnej knihe s rovnomenným 
názvom. Endeho dielo je (aspoň v niektorých vydaniach) vytlačené dvojfarebne, červenou  
a modrou farbou, a tvorí ho striedavo obsah spomenutej tajomnej knihy, ako aj „život“ jej 
čitateľa Bastiana, ktorý je z čítania knihy neustále „vyrušovaný“: raz odbíjaním vežových 
hodín, potom potrebou najesť sa, ísť na záchod, nevyhnutnosťou ukryť sa pred školníkom 
(ktorý večer kontroluje školu, kde sa Bastian s knihou ukryl), náhlou spomienkou na vlastné 
neutešené rodinné pomery, búrkou za oknami... Pre nás, ako čitateľov Endeho diela, je však 
oboje, tak „Nekonečný príbeh“, ako aj (Bastianove) vyrušenia z jeho čítania („narušenia 
jednoty dojmu“ z tohto príbehu, ako by povedal Poe), súčasťou jednej a tej istej knihy, jed-
ného skutočného príbehu. Ende nám ukazuje, že okolnosti interferujúce s nepretržitým sú-
stredeným čítaním príbehu, môžu v skutočnosti – aspoň pri pohľade z vyššej perspektívy, 
pri (našom) pohľade nezainteresovanej „tretej strany“ – tento príbeh rozvíjať, dotvárať 
(keď v knihe zúri boj, v Bastiánovom svete môže za oknami vyčíňať búrka...). Túto „vyššiu 
perspektívu“ si však napokon uvedomí aj samotný Bastian, ktorý medzi čítaným príbehom  
a vlastným životom nachádza, i keď zdráhavo, čoraz viac analógií, súvislostí, až „oba prí-
behy“ splynú v jedno, v jeden harmonický celok, skutočný príbeh (pretože priamo zahŕňa 
už i samotného Bastiana: on, ktorý „sa doteraz pokladal za ... čitateľa“ (Ende 2013, s. 190), 
sa „(tiež) vyskytuje ako postava v knihe“ (tamže). 

Prienik „svetských starostí“ do čítania literárneho diela (či skôr naopak, prienik čítania 
do svetských starostí?) plne pripúšťa i Wilkie Collins, keď vo svojom románe Mesačný  
kameň popisuje situáciu, v ktorej je kombinácia literárneho fragmentu a životného diania 
bizarným spôsobom pre recipienta „konštruktívna“ (aj keď nie práve vo vzťahu k pochope-
niu či estetickému zažitiu samotného literárneho diela...?). Sluha Betteredge tu číta zo svo-
jej obľúbenej knihy, Robinsona Crusoea, práve v situácii, keď je aj obťažkaný starosťami  
a nevie sa rozhodnúť, či prijať ponúkanú vyššiu pracovnú pozíciu alebo nie. Text knihy, 
ktorého číre, neskazené vyznenie je prítomnosťou takýchto svetských starostí „narušené“, 
však práve hovorí: „Dnes milujeme to, čo budeme zajtra nenávidieť“ (Collins 1968, s. 26). 
Betteredge, „rozptýlený pri čítaní“ vlastným životom, situáciou mimo fiktívneho príbehu, 
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nielen že uvedenú „príbehovú“ myšlienku Robinsona Crusoea neprehliadne, ale tá pre neho 
práve nadobudne výnimočný význam – na jej základe si uvedomí, že aj jemu by sa súčasná 
práca, ktorú miloval, mohla čoskoro zunovať, a rozhodne sa prijať ponúkanú zmenu. „Všet-
ko šlo ako po masle a hlavnú zásluhu na tom mal Robinson Crusoe“ (tamže). 

Ak interferencia „života“ nevedie k „skutočnej“, negatívnej, obsah narušujúcej či vý-
znam  znemožňujúcej fragmentácii, môžeme to interpretovať tak, že „jednota diela“ tu nie 
je životom „porušená“, ale skôr „rozšírená“ alebo je (situačne, či – pri nedočítaní diela  
i navždy?) nahradená práve kombináciou informácie („časti“ diela) a „života“ čitateľa, kto-
rá však, práve, takisto môže vytvárať aj novú jednotu, nový zmysluplný celok (nový význam). 

7  Osobný („subjektívny“) kontext recipienta 

Pokiaľ informácia, ak jej máme porozumieť, vyžaduje od nás i „niečo viac“ než pozna-
nie len jej obsahu, a pokiaľ nám informácia, ako seba-presahujúca, nevyhnutne i „dáva“ 
niečo viac, než len svoj vlastný obsah, otázka je, či by tak nemohla byť v tomto smere „se-
bestačná“ – či by jej požiadavka na (širší) kontext nemohla byť uspokojená tým, čo nám 
akoby už ona sama so sebou prináša, čo pri nej vždy máme (a na čo nás tak môže i spätne 
odkazovať) – totiž, okolnosťami nášho života...?. Pochopiteľne, ak „niečo viac“, čo od nás 
informácia žiada (čím je podmienené jej  porozumenie) chápeme v prvom rade ako znalosť 
ďalších, objektívne súvisiacich (dovysvetľujúcich) informácií (objektívny kontext), a „niečo 
viac“, čo nám konfrontácia s informáciou dáva, s čím je konfrontovanie informácie spojené, 
tým rozumieme hlavne „nás samých“, ako „vlastné myšlienky, pocity, subjektívne asociácie, 
ďalej fyzický nosič, kontakt s druhým človekom ... sprievodné životné zážitky...“ (Kaščák 
2013, s. 158), pohybujeme sa na dvoch odlišných rovinách. 

Ak sa vrátime k príkladu so Spinozovou Etikou, znalosti jej historického a systematic-
ko-filozofického kontextu, ktoré by od nás žiadali Liessmann s Adornom, tie nie sú tým, čo 
by nám táto kniha „sama od seba prinášala“, čo by sme pri nej mali aj bez potreby (pred-
chádzajúceho či následného) štúdia ďalších externých zdrojov (i keď určité poznatky by 
sme zrejme mohli i spätne vyvodiť zo samotného diela...) 

Identifikovali sme však, že „niečo“ pri stretnutí s informáciami, aj so Spinozovou Eti-
kou, vždy máme, a to aj ako „polo-vzdelanci“ (!): totiž, určitý iný než objektívny kontext, 
ktorého však daná informácia / dielo (prípadne už aj len fragment tohto diela?) tiež môže 
byť zmysluplnou súčasťou (respektíve môže byť – pre daného recipienta – súčasťou výlučne 
tohto kontextu): je to „osobný kontext“ recipienta, jeho osobná životná situácia. Patria sem 
teda konkrétne udalosti v živote recipienta, ako aj ním nadobudnuté či postretnuté informá-
cie. Na rozdiel od objektívneho kontextu konfrontovanej informácie, ktorým rozumieme 
všeobecne „objektívne súvisiace (explicitné či implicitné) informácie“, tu ide o osobný 
kontext recipienta danej informácie, ako udalosti či okolnosti (či iné informácie) v jeho 
živote. 

Hoci tento kontext, ako prostredie vlastného života, máme nevyhnutne, prirodzene, nie 
je už samozrejmosťou, že konfrontovaná informácia sa stane jeho zmysluplnou súčasťou, 
že bude (v našom chápaní) s týmto kontextom „prepojená“ / do neho integrovaná.   
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8  Nedostatočnosť a dostatočnosť fragmentárnosti:  
C. S. Lewis a jeho „dva prípady výsmechu“ 

C. S. Lewis v diele Out of the Silent Planet popisuje situáciu, v ktorej hrdina príbehu, 
Ransom, disponuje iba fragmentom poznania (výpoveďou o tom, že pohon rakety využíva 
vlastnosti „solárnej radiácie“), ktorý však zďaleka (jemu) nepostačuje na skutočné pocho-
penie fungovania rakety a na to, aby sám niekedy podobné zariadenie mohol skonštruovať. 
Z tohto dôvodu, pre takúto neúplnosť, nedostatočnosť poznania (v číro intelektuálnej / kul-
túrnej sfére je to analogické k „poznaniu“ iba fragmentu zo Spinozovej Etiky, alebo aj celej 
Etiky pri neznalosti potrebného objektívneho kontextu), hrdina je terčom výsmechu. 

C. S. Lewis však popisuje aj inú „situáciu výsmechu“, spojenú s poznaním „iba frag-
mentu“ väčšieho celku, a to vo fantasy príbehu Strieborná stolička (z cyklu Kroniky Narnie): 
„Detskí hrdinovia príbehu (Eustace a Jill) tu hľadajú strateného princa, pričom odkaz o tom, 
kde sa princ nachádza, majú nájsť v zrúcaninách dávneho „Mesta obrov“ (Lewis 2006, s. 
153). Vzhľadom na to, že v danom meste sa „uprostred dlažby... vynímal nápis V HLBINE“ 
(tamže, s. 119), rozhodnú sa – „inšpirovaní“ týmto nápisom – zostúpiť vo svojom hľadaní 
do podzemnej ríše. Svoju prítomnosť v podzemí takto aj... vysvetľujú miestnemu rytierovi: 
... „Dostali sme radu, podľa ktorej sme mali hľadať odkaz v zrúcaninách Mesta obrov ... 
Našli sme tam napísané V HLBINE“ (tamže, s. 153)“ (Kaščák 2013, s. 127). Rytier však 
ich konanie vzápätí spochybní: „Tie slová neznamenajú nič z toho, čo si myslíte ... sú totiž 
útržok z prastarého nápisu ... Stálo v ňom: Hoci som tu bez koruny v hlbine, kedysi sa svet 
klaňal iba mne. Dal ho vytesať nejaký pradávny kráľ, ktorý je pochovaný pod mestom, no 
čas a živly spôsobili, že väčšina nápisu navždy zmizla a v rumovisku nad jeho hrobom 
vidieť už iba posledné dve slová z prvého verša. No nie je to úžasne vtipné, že ste si mysleli, 
že ten nápis tam ostal iba pre vás?“ (Lewis 2006, s. 153). 

Ide tu teda o ďalšiu „situáciu výsmechu kvôli nedostatočnému poznaniu“: Eustacovu  
a Jillinu (nevyhnutnú?) „dezinterpretáciu“ príslušného starobylého nápisu, spôsobenú len 
poznaním jeho malej časti, a teda nepoznaním – ani len – tejto časti v jej pôvodom objektív-
nom kontexte, to považuje rytier za „úžasne vtipné“ (Lewis 2006, s. 153). Na tejto situácii 
je však zaujímavé, že hoci deťom chýbal „objektívny kontext“, konfrontovaný fragment sa 
stal súčasťou ich osobného kontextu, ich životného príbehu / cesty, a vznikol tak pre nich, 
ako recipientov, určitý nový zmysluplný celok. 

Zatiaľ, čo v prvom prípade výsmechu, pri ceste do vesmíru, Ransom ostal len pri vlast-
nej nedostatočnosti poznania pokiaľ ide o fungovanie rakety, tu, pri „opačnej“ (taktiež fan-
tastickej) ceste do hlbín zeme, pôvodná nedostatočnosť recipientov vo vzťahu k poznaniu 
starobylého nápisu a miestnej histórie (ktorá bola, mimochodom, rytierovým výkladom aj 
tak rýchlo odstránená), ukázala sa ako úplne dostatočná či ideálna, pokiaľ išlo o hľadanie 
(a aj nájdenie!) strateného princa (ten sa skutočne nachádzal v podzemnej ríši). To však 
práve bolo aj pôvodným a jediným cieľom týchto používateľov: ich zámerom, príbehom, 
„osobným kontextom“ ich konfrontácie nápisu „V HLBINE“, bolo hľadanie princa, nie 
poznávanie pamiatok či zdokonaľovanie sa v dejepise. 

Naopak, úplné poznanie nápisu, i s príslušnými objektívnymi, literárno-historickými 
súvislosťami (so všetkým, čo by sme si v prípade Spinozovej Etiky podľa Adorna mohli či 
mali priať), ukázalo sa, „paradoxne“, pre hľadanie a nájdenie princa ako nerelevantné, či 
priamo zavádzajúce. 
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8.1  Fragmentárnosť ako ideál? 

Takejto situácii však už potom nezodpovedá predstava konfrontovaných informácií ako 
fragmentov, ktoré sú sami osebe nevyhnutne len falošné, „balastové“, nezmyselné, a ktoré 
máme preto prepájať medzi sebou či aj s ďalšími objektívne súvisiacimi informáciami a sna-
žiť sa tak poskladať z nich „celok“, ako „skutočné (a možno relevantné) poznanie“... Ide tu 
skôr o situáciu východiskového poznania celku (rytier pohotovo deťom doplnil „chýbajúce“ 
informácie), ktorý sám, práve, je (pre nás) jednoznačne „nezmyselný“ (nerelevantný, cudzí), 
a ktorý je skôr potrebné „štiepiť“ na získanie zmysluplnejšieho, s našim životom prepojiteľ-
ného „fragmentu“. 

Znamenalo by to, že „priveľkým množstvom“, kvôli ktorému nenachádzame správny 
podnet pre ďalšie konanie, tým nemusí byť len chaotické množstvo  informácií-fragmentov, 
dané „informačnou explóziou“, ale aj „celistvosť“ logicky už navzájom dokonale prepoje-
ných či organizovaných poznatkov, ktorá však našim potrebám nezodpovedá. Žiaduca „infor-
mácia“ sa nestráca len tak jednoducho „v množstve informácií“, ale stráca sa tak, že nie je 
(videná) „v celku“ – či nie je celkom – ktorý je z tých všetkých informácií vytvorený (na 
ktorý sú všetky tie informácie pretvorené...). Je tak pred nami ukrytá viac či inak, než len 
povestná „ihla v kope sena“... – možno  skôr ako „socha ukrytá v (dosiaľ neopracovanom) 
kameni“? 

Čelíme tu nie súboru nesúvislých daných informácií, z ktorého si pokojne „vyberieme“ 
tú, ktorá je užitočná, ale prvotnému „celku“, ktorý musíme „lámať“, teda pri ktorom musí-
me i akoby „nelegitímne“ odhliadnuť od niektorých jeho objektívne súvisiacich častí (od 
histórie vzniku nápisu V HLBINE), aby pre nás „relevantná informácia“, ako potrebný pod-
net, vôbec mohla existovať, či aby sme ju vôbec mohli použiť. (Takto vyštiepený fragment 
objektívneho celku poznania potom nezostáva iba „fragmentom“, ale keďže sa práve zmy-
sluplne prepája s naším životom, stáva sa tak akoby časťou iného, „osobného“ celku či kon-
textu, celku „našich osobných potrieb a ich naplnenia“...?) 

9  Relatívnosť fragmentárnosti. Typy fragmentov 

Po objavení či pripustení „osobného kontextu“, do ktorého takisto (či práve len) môže 
byť konfrontovaná informácia integrovaná, musíme prehodnotiť / spresniť aj používanie 
samotného pojmu „fragmentárnosti“, keďže sa ukazuje ako „relatívny“ (v závislosti od 
toho, ktorý kontext máme na mysli, vzťah informácie ku ktorému kontextu si všímame). 
Informácia, znaková výpoveď, ktorú poznáme len ako fragment určitého diela, či fragment 
väčšieho „celku poznania“, môže sa stať – práve v takejto svojej „vykorenenosti“ – integrál-
nou súčasťou nášho osobného kontextu (a po tejto stránke teda prestáva byť „fragmentom“). 

Informácia je vo vzťahu k recipientovi čírym „fragmentom“ (a je tak zodpovedajúco 
tomu nezmyselná, zbytočná) iba vtedy, keď recipientovi „chýba“ jej objektívny kontext 
(nemá ju s týmto kontextom prepojenú) a zároveň ju nemá spojenú ani so svojím subjektív-
nym, osobným / životným kontextom – čo zrejme nemusí byť nijako zriedkavý jav. V prí-
pade detí hľadajúcich strateného princa by to bola napríklad situácia, keď by z nápisu poznali 
iba daný či iný fragment, nespoznali by teda ostatné verše a / alebo informácie o vzniku  
a účele posolstva, ani o miestnej histórii, a zároveň by im tento konfrontovaný fragment 
(napríklad: „ ... kedysi sa svet ...“) v žiadnej súvislosti nič nehovoril... – a nevedeli by, čo si 
s ním počať. (I keď pokiaľ je konfrontácia s príslušným posolstvom, „fragmentom“, akokoľ-
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vek pozoruhodná, pamätná, výrazná, mohli by sme predpokladať aj jeho integrovateľnosť 
aspoň do osobného, ak už nie objektívneho kontextu). 

Okrem toho však na fragmentárnosť môžeme nahliadať ako na „relatívnu“ aj v inom 
zmysle. Výpoveď o tom, že raketa využíva na svoj pohon určité vlastnosti „solárnej radiá-
cie“, ako to únosca povedal Ransomovi, prípadne i ďalšie následné informácie, ktoré mu 
mohol poskytnúť, boli či ostali  pre Ransoma len „fragmentom“ poznania, ktoré si teda on 
so žiadnym ďalším / vlastným poznaním nevedel spojiť, a bolo to tak pre neho prakticky 
bezcenné, nepoužiteľné. Pre „štyroch alebo piatich skutočných fyzikov súčasnosti“ (Lewis 
1965, s. 25-26) však príslušná výpoveď mohla byť práve „chýbajúcim kúskom skladačky“, 
ktorého „doplnením“ získali skutočné pochopenie o fungovaní rakety, a mohla tak pre nich 
predstavovať komunikáciu skutočného „poznania“, ktorého kvality vo vzťahu k Ransomovi 
len „predstierala“, a ktoré si Ransom – po jej vypočutí – mohol len „namýšľať“. V tomto 
zmysle je (aj objektívna) fragmentárnosť konfrontovanej výpovede relatívnou, subjektívnou 
kategóriou. Konfrontovaná výpoveď je pre  recipienta „fragmentom“, pokiaľ recipient nemá 
potrebné doplňujúce informácie (respektíve pokiaľ si ju s nimi nevie zmysluplne prepojiť),  
a nie je fragmentom, pokiaľ recipient zodpovedajúcim kontextom disponuje (a vie túto vý-
poveď do neho integrovať) – závisí to teda od konkrétneho recipienta. 

O fragmentárnosti a ucelenosti však vieme uvažovať aj ako o „objektívnej“ kategórii: 
výpoveď môže byť napríklad „objektívne fragmentárna“, t. j. môže byť „len fragmentom“ 
aj nezávisle od toho, či sú jednotliví recipienti v relevantnej oblasti dostatočne vzdelaní: 
napríklad, ak má podobu „nedokončenej vety“, nedokončenej myšlienky, vytrhnutej strany  
z knihy... – a naopak, môže byť aj „objektívne (viac-menej) ucelená“ (ako napríklad Spino-
zove dielo „Ethica, ordine geometrico démonstrata“. Ucelenosť tohto diela síce podľa Ado-
rna ešte stále nestačí, sama osebe, na jeho správne porozumenie, v prípade nesprávneho po-
rozumenia recipientom však tejto „výpovedi“ či jej autorovi nie je možné nič vyčítať...). 

Celkovo tak môžeme uvažovať o fragmentárnosti v trojakom zmysle: 

1. objektívny fragment objektívneho celku (hovoríme tu teda o objektívnej, „fyzickej“? 
fragmentárnosti informácie / poznania vo vzťahu k objektívnemu kontextu: nedokončená 
veta, útržok z knihy... ), 

2. subjektívny fragment objektívneho celku (významovo ucelená výpoveď, ktorej však 
správne či vôbec nerozumieme kvôli nepoznaniu súvisiacich informácií, kvôli „nedostatku 
vzdelania v danej oblasti“ – pre nás iba fragment, nie však nevyhnutne pre druhých), 

3. subjektívny fragment subjektívneho celku (či celku „osobného“, „objektívno-subjek-
tívneho“. Fragment celku, zmyslu, „harmónie“, ktorá mala byť tvorená kombináciou kon-
frontovanej výpovede a našich potrieb / myšlienok či životných okolností. Jednoducho 
povedané: informácia, ktorá nám osobne v našom živote nedáva zmysel. Patria sem predo-
všetkým „objektívne neporozumené a (zároveň) subjektívne neinšpirujúce“ informácie, ale 
možno aj informácie „objektívne pochopené a predsa (filozoficky-existenciálne?) pre nás 
nezmyselné“. 

Konkrétna informácia môže patriť iba do jednej z uvedených kategórií alebo zároveň 
do prvej a tretej, zároveň do druhej a tretej, alebo samozrejme – v ideálnom prípade plne 
objektívne porozumenej a osobne zmysluplnej informácie – nemusí patriť do žiadnej z nich. 

V súvislosti s rozlišovaním objektívneho (informačného) a subjektívneho (osobného, 
životného) kontextu „stretnutia konkrétneho človeka s informáciou“, o konfrontovanej in-
formácií či znakovej výpovedi môžeme povedať nasledovné: Ak táto informácia nie je pre 
nás súčasťou nášho osobného kontextu, môže sa nám javiť ako „zbytočná“ či existenciálne 
absurdná. Ak táto informácia nebude pre nás začlenená do svojho objektívneho kontextu, 
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budeme jej rozumieť nanajvýš len neobjektívne či skreslene (čo ešte samo osebe nemusí 
vylučovať jej užitočnosť pre nás, môže to byť dokonca jej podmienkou), respektíve bude 
pre nás úplne nezrozumiteľná. Ak informácia nie je začlenená ani do svojho objektívneho 
kontextu, ani do nášho osobného kontextu, je pre nás číro nezmyselná (je z nášho hľadiska 
„dokonalým“ fragmentom). 

Záver  

Pre správne porozumenie konfrontovanej informácie (znakovej výpovede) je potrebné 
poznať aj objektívny poznatkový kontext informácie, ktorý je tvorený jednak všeobecne 
triviálnym a spravidla neartikulovaným poznaním (tzv. implicitný kontext), jednak všeo-
becne netriviálnym poznaním, ktoré môže byť artikulované v ďalších relevantných znako-
vých výpovediach. Bez poznania tohto kontextu je konfrontovaná informácia pre nás iba 
fragmentom a predstavuje tak nanajvýš iba zdanlivé / falošné „poznanie“ – v takom prípade 
nadobúda charakter „balastu“. Informácie, ktorých znalosť podmieňuje porozumenie kon-
frontovanej informácii, najmä tie implicitné ale možno i tie explicitné, môžeme nazvať aj 
Ecovým / Norretrandersovým výrazom „exformácie“. Okrem tohto objektívneho-poznatko-
vého kontextu informácie môžeme rozlíšiť aj ďalší mysliteľný kontext, ktorým sú práve 
(užšie či širšie) okolnosti konfrontácie danej informácie v živote recipienta (medzi ne mô-
žeme zaradiť jednak aktuálne či dlhodobejšie potreby či zámery používateľa, jednak jeho 
znalosti rozličných iných, objektívne nesúvisiacich informácií či tém, ale aj rôzne ďalšie 
udalosti v jeho živote) – je to osobný / subjektívny životný kontext recipienta informácie. 
Začlenenosť informácie vo vedomí recipienta do ktoréhokoľvek z týchto kontextov je pre 
neho zdrojom významu. Vo všeobecnosti môže byť informácia vo vedomí recipienta začle-
nená buď do jedného z týchto dvoch kontextov, alebo aj do obidvoch, alebo do žiadneho  
z nich (v takom prípade ide o číru, absolútnu fragmentárnosť). 
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Resumé  

FRAGMENTÁRNOSŤ POZNANIA V INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI 

Michal Kaščák 

Článok vysvetľuje rozdiel medzi fragmentárnym a celistvým (komplexným) poznaním príslušného 
predmetu poznávania prostredníctvom informácií. Vychádza z analýzy vybraných textov z informač-
nej vedy, teórie literatúry, filozofie a beletrie, ktoré popisujú možné vzťahy človeka a informácií, alebo 
možné vzťahy čitateľa a literatúry. Fragmentárne poznanie definuje ako interpretáciu konfrontovanej 
informácie bez relevantného kontextu. Objektívnym kontextom informácie sú ďalšie, objektívne súvi-
siace explicitné alebo implicitné informácie (exformácie). 
Informácia neprepojená so svojim objektívnym kontextom je len zdanlivým objektívnym poznaním  
a môže pôsobiť ako balast. Ako jedna z príčin fragmentácie celku poznania vo vzťahu k recipientovi 
sa identifikuje všeobecná a nevyhnutná prepletenosť informačných tokov a nesúvisiaceho životného 
diania. V súvislosti so vzájomným prenikaním týchto dvoch sfér článok vysvetľuje pojmy „informa-
tion encountering“ a „life encountering“. Upozorňuje na to, že kombinácia konfrontovanej informácie 
aj s objektívne nesúvisiacim životným dianím či informáciami môže byť pre recipienta zdrojom sub-
jektívneho významu či inšpirácie. Informácia tak môže byť začlenená nielen do svojho objektívneho 
kontextu, ale aj do subjektívneho, osobného životného kontextu recipienta. 

Summary 

THE PROBLEM OF KNOWLEDGE FRAGMENTATION 

Michal Kaščák 

This study explains the difference between fragmented and whole (complex) knowledge of particular 
subject. It is based on analysis of selected texts from information science, theory of literature, philo-
sophy and fiction which describe possibilities of human-information relationship. 
Proper objective understanding of confronted information (message) requires knowledge of its object-
ive context. Objective context of information consists of other objectively related infomation, both 
explicit and implicit, termed as „exformation“. Information not understood in relation to its objective 
context represents only fragmented and thus fake knowledge. One of the reasons of knowledge frag-
mentation may be inevitable mixing of objectively unrelated information flows, or mixing of mutually 
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irrelevant information flows and life-events in everyday life. Concepts of „information encountering“ 
and „life encountering“ are being explained and compared. Based on analysis of fiction it is proposed 
that even combination of objectively unrelated pieces of information, or information and life-event, 
may become source of personal meaning / inspiration for particular recipient. Confronted information, 
then, may be related not only to its objective context but also to recipients „personal life-context“. 


