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Teória literatúry v dimenziách interpretačnej praxe 
(Príspevok k príprave cvičných učiteľov) 

 
Marta Germušková 

 
 Napriek faktu, že literárna  a didaktická komunikácia je v posledných rokoch ostro 

sledovaná a kritizovaná pre prežívajúci encyklopedizmus a nedostatočnú mieru zážitkovosti, 
mnoho sa v školskej literárnej komunikácii nezmenilo, hoci volanie po nových, skutočných 
reformách zaznieva čoraz častejšie. Občas to však v praxi vyzerá aj tak, že ďalšia školská 
reforma je horšia než predchádzajúca, prípadne staré  (odsudzované) učebnice literatúry sa 
nakoniec ukážu  (paradoxne) ako lepšie v konfrontácii s novými, pretože vonkoncom nejde 
o jednoduchú záležitosť aj z toho dôvodu, že autori kreujú učebnice popri svojom plnom 
pracovnom úväzku. S tým súvisia aj mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú  cviční učitelia, 
keď sa usilujú pomáhať študentom počas ich pedagogickej praxe. 

V učebniciach literatúry má svoje fixné miesto aj literárnoteoretické pojmoslovie. Podľa 
mnohých prieskumov teória literatúry nikdy nepatrila k obľúbeným disciplínam. Práve 
naopak, jej pojmový aparát vyvolával u žiakov zvyčajne rešpekt, ba dokonca aj strach. Jeho 
korene väzili a naďalej väzia v tom, že narábanie s pojmovým portfóliom teórie literatúry nie 
je prirodzené, funkčné  a simultánne využívané pri práci s literárnym textom, ale skôr  
dodatkovo naordinované vo forme suchopárnych poučiek či definícií. Cieľom modernej školy 
by mala byť symetrizácia poznatkovosti a zážitkovosti, nie agonizácia didaktického modelu 
literárnej komunikácie postaveného na forsírovaní asymetrie kognitívnosti (literárnej 
fakticity) a zážitkovosti. Súčasťou zážitkového procesu by preto malo byť aj nenásilné 
zakomponovávanie literárnej teórie do práce s literárnym textom, teda nie hotové 
odovzdávanie poznatkov z teórie literatúry, ale vyvodzovanie literárnych pojmov na základe 
interpretácie literárnych textových segmentov. 

Teória literatúry je organickou súčasťou literárnej vedy, samozrejme, popri dejinách 
literatúry a literárnej kritike. Kým dejiny literatúry a teória literatúry vstupovali do vedomia 
záujemcov o umeleckú literatúru viac, literárna kritika stojí od istého času v tieni. Malo to 
svoje príčiny v tom, že slovenská literárna kritika stratila svoje najvýraznejšie ostrie v 70-tych 
rokoch 20. storočia tým, že z jej scény odišla naša najuznávanejšia literárnokritická autorita 
A. Matuška. Nie nadarmo ho vo svojich memoárových esejách Literárne vrásky nazval 
spisovateľ A. Ťažký „Alexandrom Veľkým“ či „štukou v slovenskom literárnom rybníku“. 
V súčasnosti takáto kriticky prierazná a výnimočná osobnosť v slovenskej literárnej kritike 
chýba, čo sa odráža najmä v tom, že je znížený rešpekt pri vydávaní rôznych literárnych diel. 
A. Matuška bol svojou náročnosťou a prísnosťou pri posudzovaní kvality literárnej tvorby 
nebojácny a otvorený, čo nútilo autorov, aby na sebe tvrdo pracovali a boli sebakritickí pri 
rozhodnutí vydať či nevydať svoje literárne diela. Myslím si, že práve v súčasnosti absencia 
výraznej literárnokritickej autority umožňuje vydať za vlastné peniaze čokoľvek. Aj preto sa 
na slovenskom knižnom trhu premnožili gýčiari a gýče, nehovoriac už o tom, že vládne 
kritika sympatií, čo nemôže viesť k objektívnemu posudzovaniu úrovne slovesnej tvorby u 
nás. Literárni kritici sa často vyhýbajú hodnoteniu takých knižných titulov, ktoré napísali ich 
priatelia – spisovatelia, pretože nemajú odvahu napísať o nich pravdu, prípadne sa chcú 
vyhnúť konfliktom a nepriateľstvám. Na tento fakt upozornil na besede so študentmi aj 
literárny kritik (mimochodom neúspešný básnik) V. Mikula, ktorý vyčnieval z radu 
literárnych kritikov koncom 80-tych rokov 20. storočia, svojou schopnosťou ironizácie, či 
priamym poukazovaním na neautentickosť života a postoja tvorcov literatúry: „To už bolo za 
Gorbačova, za perestrojky, keď všade okolo sa ľudia pokúšali meniť situáciu, rušiť 
doktrinárske pomery, len v Československu na to okrem disidentských kruhov nemal takmer 
nik vôľu – a čo ma najviac pajedilo, ani medzi inteligenciou, ani medzi spisovateľmi. Stále 
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ešte prevažovali paušálne, neindividualizované predstavy o literatúre, o spoločnosti, preto 
som i ja zaujal paušálne stanovisko, iba z druhej strany: na záver som prítomných autorov (na 
konferencii v Budmericiach – doplnila M. G.) oslovil nediferencovane a hanlivo „súdruhovia 
básnici“ a opýtal sa ich, či sa nehanbia tváriť, že nič nevedia a nevidia...“ (Mikula, 1999, s. 
70). V. Mikula sa v rozhovoroch o literárnej kritike priznal k tomu, že za čias socializmu mal 
pocit hnusu z istých ľudí a po revolúcii k nim pribudli ďalší a vždy chcel zverejniť pocit 
opovrhnutia z prisluhovačov i prispôsobivcov, aby vedeli, že sa majú hanbiť. Práve to 
považujem za katarzný fenomén, pretože roky platilo a bude platiť i naďalej, že jedine osobná 
statočnosť, odvaha a objektivita literárnych kritikov posúva literárnu tvorbu  dopredu a dáva 
literárnemu procesu nové stimuly i dynamiku. Je to istý spôsob „dezinfekcie či deratizácie“ 
literárneho a napokon aj iných sfér spoločenského života. Myslím si, že v súčasnej škole sa 
málo rozvíja kritické myslenie žiakov, preto by sa mala posilniť výchova kritického čitateľa. 

Jednou z príčin neuspokojivého stavu v literatúre i recepčnej praxi je tá, že mnohí autori 
i čitatelia sa málo venujú teórii literatúry. Teória literatúry sa však významnou mierou 
podieľa na prehlbovaní kvality tvorby i recepcie literárnych diel. Interpretácie umeleckého 
textu by mali vychádzať najmä v školskom priestore z literárnoteoretickej kognície 
a metakognície, pretože práve teória literatúry poskytuje interpretačným procesom 
východiskové portfólio, ktoré posúva čitateľa a interpreta v jeho recepčných aktivitách ďalej i 
hlbšie. Dôležitosť teórie literatúry je na jednej strane nepopierateľný fakt, na strane druhej 
však vysoký stupeň teoretizácie často vyvoláva negatívne reakcie. Študenti totiž majú pocit, 
že teória literatúry je nezaujímavá a príliš suchopárna v súčasnej podobe literárnej a 
didaktickej komunikácie. Preto je v recepčnej praxi potrebné stavať na odstraňovaní tohto 
fenoménu a na synergii literárnej teórie a interpretačnej praxe. Dôležité je pritom poukázať na 
fakt, že interpretácia umeleckého textu, ktorá sa neopiera o teóriu literatúry, je oveľa plytšia 
a miestami naráža na úskalia interpretačnej entropie, prípadne interpretačného dogmatizmu či 
schematizmu. 

Jedným z najvýznamnejších svetových literárnych vedcov je  Jonathan Culler. Práve 
on upozornil na to: „...že z teorie jde strach. Jedním z jejích rysů, který nahání největší hrůzu 
je její bezbřehost...Nezvládnutelnost teorie je hlavní příčinou odporu, který vyvolává“  (2002, 
s. 23 – 24). Množstvo a náročnosť poznatkov z teórie literatúry a literárnej vedy vôbec 
vyvoláva u recipientov neistou a tenziu z nemožnosti zvládnuť všetko v dostatočnej hĺbke a 
šírke. Usilujú sa ju zvládať kampaňovito, nie systémovo. 

Teória literatúry patrí k najmenej obľúbeným súčastiam literárnej vedy vo výchove 
slovesným umením. Ukazuje sa, že najväčším problémom zoznamovania sa študentov 
s teóriou literatúry je fakt, že sa literárne pojmy nevyvodzujú na základe práce s literárnym 
textom, ale od študentov sa vyžadujú hotové definície, čo ich vedie k odporu pri 
oboznamovaní sa s literárnoteoretickým registrom a k bezduchému drilu.  

Navyše pri analyzovaní jazyka literárnej vedy narážame na „spleť“ cudzích slov, cez 
ktorú sa dá len ťažko predierať (Compagnon, 2006). V slovnej ekvilibristike preto vidím 
hlavnú prekážku pozitívnej recipovateľnosti literárnej teórie. Existujú tri typy literárnych 
teórií (Nűnning, 2006, s. 791): 
1. normatívne (stavajú, buď implicitne alebo explicitne, na poetike alebo estetike); 
2. deskriptívne (sú zamerané induktívne a pokúšajú sa „vydestilovať“ spoločné i osobité črty 
vybraného korpusu literárnych textov alebo literárnych fenoménov a stanovujú klasifikačné 
typológie, na ktoré nadväzuje triedenie a zaraďovanie – napr. poetika literárnych druhov, 
žánrov atď.);  
3. empirické (sú zamerané na koncept vedy a teórie v analytickej filozofii a zaoberajú sa 
otázkou, čo je literatúra). 

Sformulovať literárnoteoretické poznatky jazykovo primerane a zrozumiteľne je preto 
prvým predpokladom pri odbúravaní strachu z teórie literatúry. Metapísanie J. Cullera 
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i svetoznámeho semiotika a spisovateľa U. Eca smeruje jednoznačne k rehabilitácii čitateľa a 
jeho aktivít, pretože si obidvaja vedci uvedomujú, že len čitateľ a disponovaný interpret môže 
urobiť zázrak dekódovania písmen a slov a ich transfer do myšlienok,  vizualizačných 
projekcií či zmyslových syntéz (čaro synestézie) v genologicky pestrom registri literatúry.  

V interpretačnej praxi v komplexnom literárno-komunikačnom oblúku (autor – text –
príjemca) je dôležité reflektovať Ecovu koncepciu otvorenosti literárneho diela a ecovské 
dimenzie literárneho textu, a to zámer textu, zámer autora a zámer interpreta. Pritom sa obaja 
vyššie spomenutí literárni teoretici usilujú o zdôrazňovanie faktu, že ontológia literárneho 
diela počíta s istými funkčnými črtami a hlavne s estetickou intencionalitou slovesnej 
štruktúry diela.  

Škoda, že práve formalizmus pri interpretačných procesoch v recepčnej praxi doslova 
neutralizuje estetický rozmer literárneho textu, a to hlavne pri interpretácii lyrických textov, 
ktoré sa necitlivým interpretačným manažovaním doslova prozaizujú. Zásluhou stereotypnej, 
netvorivej metodiky práce tak vzniká averzia čitateľov k literatúre. Na nelichotivom stave 
inštitucionálnych interpretačných procesov majú najväčší podiel netvoriví a manipulatívni 
učitelia, ktorí trpia diagnózou interpretačného narcizmu. Ide o jav, keď netvorivý učiteľ 
uznáva iba svoj vlastný názor na literárny text a nemá záujem akceptovať iné názory, pretože 
cíti svoju odbornú i statusovú prevahu nad žiakom. Interpretačná samoľúbosť učiteľov vedie 
niektorých žiakov k interpretačnej nechuti či kapitulácii, pretože považujú za úplne zbytočné 
absolvovať proces čítania i interpretačné procedúry, ak nemôžu mať na prečítané dielo 
vlastný názor. Tu sa dostávame k problému, o ktorom J. Culler hovorí, že: „Interpretovať 
nejaké dielo znamená rozprávať príbeh čítania“ (2002, s. 72). Pri jednoznačnej, definitívnej 
interpretácii literárneho textu sa však autoritatívny učiteľ stáva blokátorom literárneho 
dialógu. Literárny dialóg musí byť založený na slobodnom reflektovaní literárnych textov. Aj 
učiteľ ako interpret nie je dokonalý a môže sa mýliť či váhať, čo sa týka identifikácie 
sémantiky a semiotiky textu (možnosť komunitných korektúr či interpretačných 
autokorektúr).  Navyše proces interpretácie nie je nikdy ukončený, o čom svedčí fenomén 
multiaspektuality pri interpretácii umeleckých diel z rôznych období literárneho vývinu 
(„nasvecovanie“ starých literárnych diel novou optikou).  

 Čitateľ a interpretátor ako „oživovateľ“ mnohovýznamovosti a zmyslu umeleckého 
textu je v centre recepčného prístupu, ktorý sa nazýva „čtenářsky orientovaná teorie“, podle 
něhož je významem textu skušenost čtenáře (zkušenost zahrnujúci váhání, domněnky 
a autokorekce).  Je – li literární dílo pojímáno jako sled dějů určených pozornosti čtenáře, pak 
interpretace takového díla může být příběhem této interakce se svými plusy i minusy. 
Interpretovat nějaké dílo znamená vyprávět příběh čtení (Culler, 2002, s. 72). 

Keďže recepčne najmenej obľúbeným  typom umeleckého textu je lyrický text, zvolila 
som si ho na interpretáciu, aby som „zbúrala“ mýtus o tom, že básnik alebo spisovateľ musí 
byť v recepčnej praxi raz a navždy „zaškatuľkovaný“, nálepkovaný, teda jednoznačne 
zaradený z hľadiska poetiky autorskej dielne. Autor dozrieva ako človek i ako 
umelec  a práve daný fakt má vplyv na jeho poetiku i jej metamorfózy. Výborným príkladom 
na zmenotvornosť poetiky je báseň  Jeden čitateľ od významného slovenského básnika J. 
Smreka. Výborným príkladom preto, lebo J. Smrek v spomenutej básni múzicky využil 
literárno-komunikačnú trojčlenku autor – text – čitateľ, čím naznačil, ako vnímal proces 
vlastnej tvorby i jej recepcie (autorecepcia) v istej etape svojej básnickej produkcie i života. 
Básne sú vždy aj o presahu básnikovej skúsenosti, autopsie. Presah spočíva v tom, že situáciu 
básnika v konkrétnej básni možno paralelizovať so situáciou akéhokoľvek sklamaného 
človeka. Preto sa interpreti Smrekovej básne môžu s ňou „pohrať“ aj tak, že využijú techniku 
titulkovania, t.j. môžu nahradiť názov básne Jeden čitateľ inými titulmi, t.j. názvami básne 
(napr. Človek, Sklamanie, Sám!? Zmena, Pragmatik, atď.). 
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Jeden čitateľ 
 
Čitateľ môj jeden, čo bol blčal, 
náhle premenil sa v ľadovec. 
Jak pes odkopnutý ja som skučal, 
potom zmĺkol. Psia i ľudská vec. 
 
Nechci od nikoho, aj keď blčí, 
by tvoj plam bol jeho plameňom. 
Každý zvíja sa vo vlastnom kŕči, 
každý mrie pod iným kameňom. 
 
Spoločenstvo ľudské? Fantázia. 
Nieto bunky, čo je rovnaká. 
Každý človek v sebe sa zvíja, 
pred bolesťou druhých nekľaká. 
 
Túžiš, aby aspoň dvaja-traja 
s tebou boli jeden drahokam. 
Ale neznáme sú brány raja. 
Spravíš krok a nevieš, kade, kam. 
 
Ostaň sebou sám a takto umri. 
Neumieraj naraz s mnohými. 
Svoje mizerere sám si mumli. 
A kým žiješ, z jari do zimy 
 
prechádzaj, jak ten, čo na Aljaške 
len na vlastnej svorke závisí. 
Šťastie nestavaj na ľudskej láske. 
Držíš sa, len kým sám zdravý si.  
  
         Motív sklamania básnika zo zmeny postoja jeho čitateľa sa múzicky vyjavuje 
v básnikovej aplikácii princípu kontrastu v prvej slohe, kde je naznačená absolútna vzťahová 
konverzia čitateľa, a to slovami „blčal“ a „premenil sa v ľadovec“, avšak zmena sa následne 
pod vplyvom obratu čitateľa udieva aj u básnika (prirovnanie a kontrast: „Jak pes odkopnutý 
ja som skučal, potom zmĺkol.“). Zmena básnika (od sebanadšenia ku sklamaniu), 
samozrejme, predpokladá predchádzajúcu vysokú mienku o sebe, ale v prvej slohe aj 
poznanie, že zmena je potenciálnou záležitosťou v ľudskom i prírodnom svete. Napriek tejto 
eventualite postojová konverzia čitateľa spomenutého básnika evidentne prekvapuje a ťažko 
sa s ňou vyrovnáva. 

Dôležitým repetičným motívom v básni je motív inakosti  (jedinečnosti) človeka 
v spektre ľudského spoločenstva. Na jednej strane básnik túži po tom, aby bol členom 
spoločenstva a našiel si nejakých priateľov, ktorí by tvorili spolu s ním „jeden drahokam“, na 
strane druhej si uvedomuje, že človek je tvor nestály a náhle sa môže zmeniť, či vzťahovo 
sklamávať. Slovo drahokam je v kontexte básne znakom, symbolom, ktorý vyvoláva isté 
konotácie. Drahokam je z aspektu denotácie nerast, ktorý má mimoriadne pevnú štruktúru 
a vyznačuje sa tvrdosťou. Slovo drahokam sa v básni stáva symbolom a konotuje niečo 
krásne,  pevné  a jednotné, teda to, čo je charakteristické pre hlbšie ľudské súručenstvo, 
či priateľstvo človeka s inými ľuďmi. Slovo drahokam tvorí na pojmovej a interpretačnej 
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mape recipienta interpretačnú „kotvu“ (pod „kotvou“ si možno predstaviť predmet alebo 
vec, ktorá vyvoláva bohaté konotácie) podobne ako slovo Aljaška, ktoré v denotatívnej rovine 
predstavuje teritórium veľkého chladu a drsného života, aplikácie životnej stratégie 
koncentrovanej na spoliehanie sa na vlastné sily a sebestačnosť, pričom v rovine znakovej 
(konotačnej) ide o obraz ľudského chladu (deemocionalizácie), ľahostajnosti, acitovosti voči 
iným a veľkej medziľudskej dištancie, odstupu. 

Ďalšími interpretačnými kotvami v básni Jeden čitateľ sú slová pes, ľadovec, kameň, 
brány raja, svorka a plameň. Okolo týchto „kotiev“ by mala oscilovať interpretácia lyrického 
textu, pretože vyjadrujú jadrové zámery textu i autora. Predstavujú esteticky koncipovaný 
výraz a obraz nielen autorovho postoja k svojmu potencionálnemu čitateľovi, ale aj k ľuďom 
a svetu vôbec.  

Pragmatizmus básnika sa vyjavuje v básni v jeho repetičnom forsírovaní motívu 
sebectva človeka, jeho acitovosti, čo bežný čitateľ vníma ako nepoetické prejavy básnika, 
pretože práve od neho sa zvyčajne očakáva vysoká tematickosť. Skúsenosť básnika, 
„vydestilovaná“ z jeho sklamania z čitateľa, ergo človeka, však mení tvorcu poézie na 
nepoznanie aj v spojitosti s očakávaniami potencionálneho čitateľa lyriky ako čitateľa istého 
literárneho druhu, ktorý je zvyčajne považovaný za vysoké, vznešené umenie.  

Vznešenosť lyriky sa v danom prípade neutralizuje, doslova „prepadáva“ do vĺn 
pragmatizmu, dôkazom čoho je aj repetičný motív dobrého zdravia človeka, ktorý je 
predpokladom prežitia človeka podobne ako motív sebestačnosti a spoliehania sa na vlastné 
sily.  

Znížená miera poetickosti básne sa prejavuje aj v tom, že básnik sa stavia do pozície 
pragmatického (nepoetického) radcu čitateľa (širšie človeka) a využíva pritom imperatívy:  

 
Nechci od nikoho, aj keď blčí... 
Ostaň sebou sám a takto umri. 
Neumieraj naraz s mnohými. 
Svoje mizerere sám si mumli. 
A kým žiješ, z jari do zimy 
prechádzaj, jak ten, čo na Aljaške 
len na vlastnej svorke závisí. 
Šťastie nestavaj na ľudskej láske... 
      

 Básnika J. Smreka vnímajú recipienti strednej školy jednoznačne ako vitalistu, 
oslavovateľa života, šťastia, životnej sily a krásy. Všetky tieto symptómy mala napríklad jeho 
básnická skladba Básnik a žena (1934), ktorá bola apoteózou ženy, lásky, krásy a života. 

V 50-tych rokoch však J. Smrek zažil sklamanie zo spoločensko-politického vývoja 
u nás, a to výrazným spôsobom vplývalo na zmenu poetiky jeho autorskej dielne. Ako 
ukazuje báseň Jeden čitateľ, v jeho poetike nastala výrazná konverzia smerom od vitalizmu 
k pragmatizmu, ba až pesimizmu. Jeho predchádzajúce očarenie životom a  krásami sa 
zmenilo na smútok a depresívne vnímanie sveta. Išlo o zásadný obrat v životnej orientácii a 
postojoch, pretože pôvodne sa sám označoval za básnika, ktorý „ kypí dobrou vôľou“ a svoju 
poéziu pokladal za „pieseň o zdraví a šťastí“, pri ktorej sa každý, kto sa cíti smutný, 
„cíti...ako na slávnosti“ (Chmel, 2006, s. 370). Prechod od radosti k smútku signalizuje  
kontrast blčania a ľadovca, ktorý básnik aplikoval na zásadnú zmenu postoja čitateľa k jeho 
poézii, a to smerom od absolútneho obdivu k úplnej ľahostajnosti. Zmenenú životnú filozofiu 
básnika (v porovnaní s počiatočným obdobím jeho tvorby) možno pripísať na vrub straty 
osobných  i spoločenských ideálov, a preto záver básne vyznieva nevitalisticky, pragmaticky:  
Šťastie nestavaj na ľudskej láske. 
Držíš sa, len kým sám zdravý si.  
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V konfrontácii s kresťanským vnímaním života a sveta ako priestoru založeného na 
Kristovej láske a láske k blížnemu, vnímali interpreti Smrekovu báseň Jeden čitateľ ako 
značnú redukciu  aktivít a prejavov človeka v zmysle forsírovania myšlienky orientácie 
človeka na seba samého, čo mu však podľa recipientov nemôže priniesť pocity šťastia 
a naplnenia ľudského poslania. 

Zvyčajne čitateľ od vitalistického básnika očakáva určitú pozitívnu víziu života, ideály, 
nadhľad, ale zmenený J. Smrek mu ponúka len bežné, nepoetické riešenie, hoci zvyčajne 
záver básne by mal byť podľa klasického vnímania poézie vypointovaný. Finále básne sa 
však dá anticipovať už na základe skeptického postoja básnika k človeku a spoločnosti. 
Predobraz záveru básne čitateľ predvída už v tom, že básnik príliš akcentuje motív človečej 
samostatnosti, spoliehania sa na vlastné sily, pretože ľudia zrádzajú, sklamávajú. Motív 
nutnej sebestačnosti človeka ako prevencie pred vnútornými „zraneniami“ sa predsa len letmo 
ocitá v kontexte túžby nebyť sám, neosamieť, pretože človek je predsa len tvor spoločenský: 
Túžiš, aby aspoň dvaja-traja 
s tebou boli jeden drahokam. 

Smrekova báseň je reflexiou  i sebareflexiou  nielen o zmysle tvorby básnika, ale najmä 
o bytostných otázkach života človeka. Báseň je  kreatívny estetický a myšlienkový projekt 
práve v tom, že na malej textovej  ploche dokáže básnik zobraziť veľmi veľa v porovnaní 
s rozľahlou epikou. Je to umenie estetickej a myšlienkovej skratky, náznaku. Ide o estetický 
a myšlienkový kondenzát. V tom spočíva veľká sila lyriky i jej veľká náročnosť na jazykovú 
a myšlienkovú kreativitu. Aj preto sa hovorí, že dobrých básní nie je veľa. Uvádza sa 
zvyčajne pomer 1: 100. 

Smrekova báseň Jeden čitateľ sa v recepčnom prieskume, ktorý som realizovala na 
vzorke 120 recipientov a interpretov, dostala v hodnotovom rebríčku medzi reflexívne básne 
s priemernou estetickou hodnotou a zníženým estetickým vyžarovaním.  

V úvode som naznačila, že veľký význam pre básnika i recipienta lyriky má literárna 
veda ako stimulátorka kognície a prehlbovateľka interpretačných sond do literárneho diela. 
Vyššie spomenutý V. Mikula si vybral za predmet svojej literárnoteoretickej i 
literárnokritickej reflexie poéziu. V jednom z rozhovorov s básnikom J. Štrasserom  povedal: 
„Takže ak som sa v  Hľadaní systému obraznosti prednostne zameral na asociatívnu, 
konotatívnu lyriku, nejde ani tak o teoretickú „priazeň“, ale jednoducho o to, že tento typ 
poézie mi čosi hovoril, tušil som, kde asi v básňach tohto razenia je tá „poézia“, kým v tom 
druhom, racionálnom, konceptuálnom type ju nie a nie nájsť“ (Slovenské pohľady 1989, č. 4, 
s. 42). V tejto spojitosti sa javí báseň J. Smreka síce ako asociatívna, ale príliš „tvrdo“  
ukončená racionálnym záverom. Samozrejme, že aj na takéto riešenie má básnik právo, ale 
v hre je aj otázka estetického vkusu čitateľa. Podľa môjho názoru čaro kvalitnej básne je 
v tom, keď je nedopovedaná, pretože autor práve nedopovedanosťou roztvára vejár 
asociatívnosti a konotatívnosti jej príjemcu. J. Smrek však tieto dva symptómy kvalitnej 
poézie „zmrazil“ racionálnym záverom básne, čo je podľa môjho názoru prehrou básnika 
a sklamaním pre čitateľa, lebo nedopovedanosť básne vyvoláva asociatívny a konotatívny 
rozkmit u príjemcu v pokomunikačnej fáze, teda vo fáze apercepcie, keď čitateľ a interpret už 
nekomunikuje s inými interpretmi (napr. v školskej literárnej komunikácii), ale v myšlienkach 
sa vracia k  básni, ktorá v ňom vzbudila záujem práve tým, že mu neponúkla hotové riešenie, 
jednoznačný myšlienkový záver. V tejto spojitosti môže byť pre interpretov básne zaujímavý 
brainstorming o možnosti myšlienkovej konverzie záveru básne z jednoznačného 
(racionálneho) na otvorený (konotatívny). 

Pri tvorivej práci s lyrickým textom je dôležité uvedomiť si potrebu kultivovať 
semiotickú citlivosť čitateľa a interpreta. A to je hlavný problém interpretačnej praxe. 
V súčasnej čitateľskej praxi sa dáva  prednosť jednoduchej, zrozumiteľnej (demetafo- 
rizovanej) poézii pred konotatívnou, ktorá je recepčne zložitá, entropická, niekedy 
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intelektuálne náročná, a preto väčšinovo neobľúbená, hoci práve ona predstavuje tvorivú 
cestu k vertikálnym reflexiám i sebareflexiám príjemcov. Len námaha totiž prináša 
intelektuálny zisk i pridanú zážitkovú hodnotu. V súčasnom hektickom živote je však námaha 
akéhokoľvek druhu nepopulárna, pravdaže, okrem pasívnej „námahy“ sledovať multimédiá. 
Jeden básnik v tejto súvislosti konštatoval, že kardinálnym problémom lyriky je to, že sa nedá 
sfilmovať, s čím sa dá jednoznačne súhlasiť. Lyrika nemá taký priestor v médiách ako epika 
a dráma, čo ju jednoznačne diskriminuje v recepčnom kontexte. Táto skutočnosť by mala byť 
výzvou k zmene postoja médií, z ktorých najviac pre lyriku robí Slovenský rozhlas. 

Lyrický text je autorskou jazykovou kreáciou, ktorá je niekedy, najmä pri 
preexponovaní metaforickosti, pre čitateľa tajomnou, nezrozumiteľnou, neurčitou, t.j. 
entropickou výpoveďou. Cieľom autorskej stratégie je modelovať jazyk lyrického prehovoru 
či „výlevu“ (F. Miko) tak, aby sa dosiahla výrazná zážitkovosť z diela (napr. meditatívna, 
katarzná atď.). Lyrika  a poetické žánre prinášajú  estetizované poznanie a zážitkovosť 
podobne ako iné druhy umenia, avšak ich estetické pôsobenie má svoju špecifiku v porovnaní 
s inými literárnymi druhmi (epika, dráma), hoci hlavne v literatúre (tragédia) a  hudbe je 
citeľný ich katarzný účinok.  Známy slovenský prozaik J. Johanides v jednom zo svojich 
rozhovorov v tejto spojitosti uviedol zaujímavú myšlienku: „Umenie by malo dezinfikovať 
život“ (2006, s. 29). S tým možno jednoznačne súhlasiť, avšak s poznámkou, že efekt 
„dezinfekcie“ vzniká iba na základe intelektuálnej námahy čitateľa a interpreta. 

Podľa F. Štrausa (2003, s. 155) katarzia je „...jadrom estetickej reakcie, pretože 
zmyslom umeleckého diela je vyvolať silné emócie a vzápätí ich potlačiť“. Lyrika vyžaruje 
katarznosť, ale podľa môjho názoru určite v menšej miere než dráma. Lyrika je subjektívnou 
reflexiou o tom, čo autora ako človeka trápi a táto reflexívnosť z hľadiska kompozičného 
môže gradovať, ak básnik nechá zosilňovať reflexívnosť otvorenou kompozíciou, čím 
prenáša celú ťarchu metareflexií na čitateľa (otvorený typ lyrickej kompozície). V prípade 
básne J. Smreka Jeden čitateľ je kompozícia uzavretá práve z dôvodu jednoznačného, 
definitívneho záveru básne, čo podľa môjho názoru a názorov recipientov z uvedenej vzorky, 
nedáva príjemcom veľa priestoru na vlastné myšlienkové aktivity. Jednoznačnosť postoja 
básnika vyplýva z pragmatickosti, racionálneho postoja k životu a ľuďom, ale čitateľ má 
radšej recepčné „mystérium“, nie takpovediac „textový striptýz“.  

Lyrické básne a básnické zbierky sú estetickým komunikačným modelom poznania 
univerza tohto sveta a života. Sú to výzvy na intradiegézu a extradiegézu (autodialógy 
i extradialógy) čitateľa a interpreta, aby sa zamýšľal nielen nad zmyslom diela a estetickou 
intenciou autora, ale hlavne, aby sa zamýšľal sám nad sebou a zmyslom života. 
Interaktívnosť života a literatúry je cestou nielen ku kreativite básnika, ale aj ku kreativite 
interpreta. Tvorivosť interpretácie básnických lyrických textov je tým väčšia, čím 
„objemnejšie“ je „kognitívne portfólio“ interpreta a jeho zážitkový a skúsenostný komplex 
(konštituovaný na základe čítania a komparácie diel, postáv, autorských stratégií, 
axiologických parametrov diela a rôznych kontextov). Bohatšia a tvorivejšia je tá 
interpretácia literárneho diela, a lyrických básní zvlášť, ktorá vychádza z textu a k textu sa aj 
vracia, aby stupeň interpretačnej validácie (spoľahlivosti) bol čo najvyšší.  

Existujú interpretačné metódy, pri ktorých sa dá využiť multiaspektualita, 
viacoptickosť čitateľov, pretože „nasvecovanie“ lyrického textu z viacerých zorných uhlov 
prináša bohatší literárny diskurz. Ak by interpretátor chcel vystačiť iba s jedinou metódou, 
mohla by z toho vzniknúť interpretačná jednostrannosť, či typická školská interpretačná 
definitívnosť, čo sa podľa mojej mienky prieči axiómam o identite a singularite (jedinečnosti) 
akéhokoľvek umeleckého diela. Preto je dôležité kombinovať interpretačné metódy a pritom 
akcentovať atribút ich textuprimeranosti.  
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J. Černý  a J. Holeš vo svojej publikácii Semiotika (2004) upozorňujú na niektoré 
metódy interpretácie, ich výhody a nevýhody. K základným semiotickým metódam patria: 
1. interpretácia 
2. formalizácia 
3. jazykový rozbor. 

Metóda interpretácie patrí (z časového aspektu) nielen medzi najstaršie metódy, ale 
zároveň aj najuniverzálnejšie, pretože interpretačné metódy sa dajú využiť vo všetkých 
sférach života, t.j. v teórii i praxi, v prírodných i humanitných vedách. Podľa vyššie 
uvedených autorov medzi prednosti interpretačnej metódy patrí fakt, že interpretačná metóda 
má zjednocujúci, interdisciplinárny charakter. Práve z naznačenej výhody však vyplýva aj 
riziko, že metóda sa môže použiť nesprávne. Potom vznikajú dezinterpretácie (agresívne 
interpretácie, prestížne, simplifikované, jednoznačné atď.), ktoré sa dajú korigovať (zvlášť 
v školskom priestore) komunitnou či skupinovou alebo medziskupinovou interpretáciou. 
Interpretácia literárneho diela vychádza z predpokladu, že jazyk diela má znakový charakter 
a interpretátor by mal vedieť dešifrovať túto znakovosť tým tvorivejšie, čím je viac teoreticky 
(kognitívne), zážitkovo a skúsenostne pripravenejší.  

Ako som už uviedla, jazyk poézie, dotovaný vysokou mierou znakovosti, môže viesť 
k mylnej interpretácii, ak poznatkový, čitateľský a skúsenostný repertoár interpreta je príliš 
malý. Preto v interpretačnej praxi vzniká  mnoho defektov, ktoré možno označiť za výsledok 
pragmatofóbie (Černý – Holeš, 2005, s. 35). Ide o celkovú nechuť interpretovať znaky 
a pracovať so symbolmi. V súčasnej didaktickej praxi ide o veľmi častý jav. 

Vnímanie a interpretácia lyriky ako semiotického systému sú  veľmi náročné, preto 
mimoriadne účinnými pomocníkmi pri interpretácii lyrickej poézie sú lexikóny symbolov 
(napr. od H. Biedermana a iných), či už svetských alebo náboženských (lexikóny biblických 
symbolov, slovníky biblickej kultúry). Pre interpreta je niekedy zaujímavé zistenie, že 
symbolika farieb (napr. v našej zemepisnej šírke a v iných zemepisných polohách, napr. v 
Ázii; čierna v našich podmienkach symbolizuje smútok, prípadne smrť, kým v Ázii 
symbolizuje smútok biela farba atď.) sa interpretuje diametrálne odlišne. Uvediem príklad 
z tvorby svetovo uznávaného autora a osnovateľa poetiky hororu A. E. Poea. Jeho básnická 
skladba Havran už prvým slovom, teda názvom, vnáša do interpretačného procesu 
nevyhnutnosť „popasovať sa“ so symbolom havrana, ktorý má pozitívne i negatívne 
konotácie v rôznych zemepisných šírkach. Interpretačná inakosť a pluralita avizovaného 
symbolu sa zračí v tom, že kým napríklad v indiánskej ikonografii má symbol havrana 
pozitívne vyžarovanie, v európskom kultúrnom kontexte sa interpretácie symbolu havrana 
rôznia (napr. v germánskom kultúrnom kontexte je havran symbolom spomienky, neodbytnej 
myšlienky). V kresťanskej ikonografii má havran ako symbol práve opačné responzie (havran 
ako symbol smrti, či anticipácia nešťastia sa objavuje v básni S. H. Vajanského Pltník). 
Interpretačná varieta je preto aj odrazom kontextu danej kultúry. Odborne to možno vyjadriť 
pojmom alterita, t.j. inakosť v literatúre.       

Podobná je aj situácia – ako som už naznačila vyššie – súvisiaca so symbolikou farieb. 
Z uvedeného dôvodu je štúdium rôznorodej sémantiky  a semiotickosti symbolov v 
predinterpretačnej fáze nevyhnutnou procedúrou, ak interpret chce literárne dielo adekvátne  
pochopiť, prisvojiť si z neho to, na čo má poetické dispozície, a neskôr  môže vysvetliť 
napríklad v interpretačnej komunite zo svojho uhla pohľadu a zážitkovej kognície to, čo 
v texte odkryl.  

V tejto súvislosti si dovolím krátky exkurz, pričom chcem zdôrazniť, že základy 
modernej semiotiky v 20. storočí vybudoval CH. S. Peirce (1839 –1914), pričom tento 
semiotik je známy svojím triadickým poňatím znakov, ich rozdelením konkrétne na: 
1. ikony 
2. indexy 
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3. symboly. 
Medzi ikony zaradil Ch. S. Peirce všetky znaky (pozri Černý, 2005, s. 27), ktoré sú 

založené na vzťahu podobnosti s označovaným predmetom (mapy, fotografie, metafory 
a iné). Indexy sú znaky, ktoré sa spájajú s označovaným predmetom na základe vzťahu 
súvislosti (napr. stopy v piesku z nejazykových znakov a z jazykových znakov sú to šifry 
(napr. ja, to, on, teraz, včera), čiže ide o také výrazy, ktoré odkazujú na isté osoby a ďalšie 
údaje vyplývajúce z kontextu. Symboly predstavujú také znaky, ktoré s označovaným 
predmetom spája iba konvencia (náboženská symbolika, matematické, logické a chemické 
symboly, literárna a umelecká symbolika).  

Vývin európskej semiotiky zásadným spôsobom ovplyvnil švajčiarsky lingvista F. de 
Saussure (1857 – 1913), americký filozof Ch. Morris a L. Hjemslev (1899 – 1965), ktorý 
zachoval dualistickú teóriu znaku F. de Saussurea. Práve on zaviedol dichotómiu 
langue/parole, synchrónny a diachrónny prístup k jazyku, dualistické chápanie znaku 
prostredníctvom neoddeliteľných zložiek signifiant = označujúce a signifié (označované). 
Hjelmslev nadviazal na F. de Saussurea, avšak pri zložkách signifiant a signifié rozoznával 
ešte formu a substanciu. Jazykový znak v Hjelmslevovom ponímaní mal už teda 4 zložky: 
formu obsahu, substanciu obsahu, formu výrazu a substanciu výrazu. 

Vráťme sa však k interpretačným metódam. Ďalšou  semiotickou metódou je 
formalizácia, ktorá spočíva v tom, že nahrádzame znaky prirodzeného jazyka (alebo iných 
systémov) inými znakmi, t. j. symbolmi, ktoré nám umožňujú nechať bokom sémantickú 
interpretáciu i pragmatickú stránku jednotlivých znakov a sústrediť sa na ich konštrukčnú 
schému, či na ich štruktúru (zvlášť syntaktickú). Formalizácia má však okrem výhod aj svoje 
nevýhody. Pri prirodzených jazykoch možno formalizovať len informačnú (opisnú) zložku 
týchto jazykov a oveľa menej už zložku emocionálnu. V spojitosti s touto metódou zakladateľ 
ľvovsko-varšavskej školy Kazimierz Twardovski vytvoril 2 termíny: 

1. symbolománia, t. j. neochvejná viera v metódu formalizácie, ktorá je cieľom a nie 
prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov; 

2. pragmatofóbia, t. j. nechuť pracovať so symbolmi a interpretovať znaky a symboly. 
S týmito krajnosťami sa bežne stretávame v interpretačnej praxi. 
Podľa S. Fisha a jeho pragmaticky ladenej teórie čitateľskej recepcie (2004, s. 8) pri 

dotváraní významu umeleckého textu hrá obrovskú úlohu rola kontextu. Tento autor 
akcentoval rolu akademického, komunitného a čitateľského kontextu a na rozdiel od iných 
odmieta dichotómiu bežného a literárneho jazyka. Preňho je dôležitý kontext, v ktorom sa 
vytvára prehovor, pričom kontext je konštruktom účastníkov kontextovej situácie. Podľa 
tohto literárneho vedca význam nevytvára ani text, ani samotný čitateľ, ale interpretačná 
komunita. V súvislosti s týmto tvrdením však možno vysloviť aj pochybnosti o jeho 
oprávnenosti, pretože kompetenčná „sila“ interpretačného kontextu je napriek rovnakým 
podmienkam diferencovaná aj v školskom prostredí a v prípade žiakov zo znevýhodneného 
prostredia by mohla klesnúť na minimálnu či nulovú hodnotu, takže ani význam kontextu 
nemožno podľa môjho názoru preceňovať. Úlohu veľkého motivátora, radcu, interpretačného 
asistenta, skeptika či pomocníka tu má učiteľ, avšak s poznámkou, že interpretácia neznáša 
didaktické „dogmy“ a metodické stereotypy, pretože literárny text je jedinečný (singulárny) 
a taká by mala byť aj metodika práce s ním. Svojou čitateľsky orientovanou teóriou však 
poskytol S. Fish pomerne zaujímavé stimuly pre didaktiku literatúry, pretože stimulatívnosť 
jeho teórie sa zameriava hlavne na žiaka a jeho aktivitu. Predstava niektorých dogmatických 
učiteľov o školskej interpretácii literárneho textu ako o jedinej, definitívnej a správnej nie je v 
poriadku, pretože každý čitateľ má vlastný uhol pohľadu. Napríklad z dôvodu nízkej úrovne 
určitej interpretačnej komunity nemusí byť dekódovaná multivýznamovosť literárneho textu 
ako esteticko-znakovej štruktúry v potrebnom rozsahu, a preto je dôležitá aj úloha učiteľa ako 
stimulátora, provokatéra či formulovateľa problémových otázok, ktoré primäjú žiackych 
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interpretov k odhaľovaniu ďalších interpretačných súvzťažností. „Akosť“ interpretačnej 
komunity je rozhodne veľmi dôležitým faktorom, ale  školská komunita je vždy vnútorne i 
navonok  veľmi diferencovaná, o čom vypovedajú rôzne prieskumy literárneho vkusu 
a čitateľskej recepcie. Proces konštrukcie významov literárneho diela je zložitou procedúrou 
zisťovania, aké významy prisudzujú textu recipienti.  

Medzi literárnych teoretikov svetového významu patrí aj český vedec Lubomír Doležel 
(pôsobí na univerzite v Toronte). Zaoberá sa otázkou identity literárneho diela, ktorá 
predstavuje sémanticko-pragmatický problém: „Ve svých sémantických a pragmatických 
aspektech se text jeví jako označující systém, jako „zdrojový sémiotický objekt, který musí 
být zpracován svými příjemci. Neexistuje jiná cesta, jak odkrýt význam textu, než procedurou 
interpretace. Paradox interpretace je dan faktem, že v každém procesu odkrývání je význam 
textu pluralizován, a v důsledku toho je jeho identita uváděna v pochybnost. Jedna a tatáž 
forma textu může být čtena, interpretována, „konkretizována“ v mnoha rozdílnych 
významech. Zatímco literární text plně kontroluje svou formu výrazu, nezdá se, že by 
kontroloval také svůj význam, nebo jej aspoň nekontroluje s dostatečnou aautoritou“ ( 2004, 
s. 3 – 4). Otázka identity literárneho diela je nesmierne dôležitá, pretože mnohí vášniví 
interpreti majú občas tendencie vidieť za textom aj to, čo tam nie je a vzniká problém 
dezinterpretácie literárneho diela. Je to jedna z chýb, ktoré sa vyskytujú pri interpretácii 
umeleckého textu a je možné jej predchádzať procedúrou, ktorú som pracovne nazvala 
validátorský alebo autentifikátorský diskurz. V rámci neho dostávajú slovo „overovatelia“ 
a argumentátori relatívnej správnosti a platnosti interpretácie, ktorí sú počas interpretačného 
procesu skupinovej interpretácie len tichými pozorovateľmi interpretačného diskurzu 
a validujú ho vždy na základe návratov k prameňu, t. j. k literárnemu prototextu. 

Zaujímavý je názor S. Fisha na to, že pri interpretácii je dôležité aj presvedčenie 
čitateľského subjektu: „Struktura přesvědčení (o někom jiném či o sobě samém) tak vytváří 
strukturu interpretace; nehraje přitom roli, zda se přesvědčení vztahuje k něčemu vzdálenému 
a zprostředkovanému či blízkemu a bezprostřednímu... Neexistuje epistemologický rozdíl 
mezi bezprostřední a zprostředkovanou komunikací, protože veškerá komunikace je v jádru 
zprostředkovaná. Každý typ komunikace se vyznačuje stejnou podmínkou – nutností 
interpretační aktivity, nepotlačitelnosti úhlu pohledu a interpretačním konstruovaním záměrů 
subjektů promluvy a prvků světa kolem nas, tedy toho, co údajně stabilizuje interpretaci“ 
(Fish, 2004, s. 14).  

V súvislosti s literárnym textom, ktorý je celkom explicitných a implicitných 
významov, L. Doležel vo svojej práci Identita literárního díla (2004, s. 8 – 14) hovorí o dvoch 
pilieroch textovej intentity: 
1. Literárny text má svoju individuálnu identitu, pretože konštatuje svoj vlastný, vymedzený 
a ohraničený fiktívny svet. 
2. Literárny text si udržuje individuálnu identitu, pretože vykazuje svoj vlastný 
idosynkratický literárny štýl. 
V teórii interpretácie L. Doležela je dôležité aj pravdivostné hodnotenie výrokov   
o  fiktívnych svetoch, a to sa deje prostredníctvom procedúry sémantickej interpretácie textu,  
pri ktorej sú dôležité 4 tézy: 
1. Výroky o fiktívnom svete môžu byť pravdivostne ohodnotené len vtedy, ak je tento svet už       
        k dispozícii, t. j. keď bol skonštruovaný svojím textom. Vzhľadom na výroky pôvodného     
        textu predstavujú výroky o fiktívnom svete parafrázu. 
2. Preverenie textu, konkrétne jeho sémantickej štruktúry, je nutným kritériom platnosti      
        interpretácie. Autentifikácia výrokov textu je základom pravdivostného hodnotenia. 
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3. Význam textu je celostnosťou explicitných a implicitných textových zložiek odvodený 
kontrolovateľnými vyvodzovacími procedúrami. 

4. Procedúry sémantickej interpretácie by mali odhaliť špecifické lokácie a funkcie 
medzier v celkovej štruktúre fiktívnych svetov, a nie redukovať  rozmanitosť štruktúr 
neúplných svetov na uniformnú štruktúru sveta úplného. 

 
Všetci, ktorí pracujú s literárnym textom by mali akceptovať fakt o ukončenosti diela 

v zmysle autorskom a neukončenosti interpretačného procesu z perspektívy čitateľa. Tým by 
sa odbúral fenomén školométskych, t.j. „definitívnych“ interpretácií. S.  Fish (2004, s. 81) 
dokonca hovorí o “zlom čítaní“ a prvoplánových záveroch interpretov, učiteľov nevynímajúc. 
Tento literárny vedec vo svojej teórii interpretačných komunít hovorí o spoločnom 
(stabilizujúcom) kontexte v škole, kde by malo byť relatívne homogénne publikum (hoci 
s tým celkom nemožno súhlasiť, lebo aj tu existujú interpretační lídri i outsideri), čiže malo 
by vzniknúť menšie interpretačné riziko v slobodnej komunikačnej situácii na rozdiel od 
heterogénneho prostredia, hoci znalci školskej situácie vedia aj o symptóme komunikačnej 
neslobody a interpretačných atakoch zo strany názorovo netolerantných učiteľov. 
Interpretačná intolerancia v škole vedie k výchove žiakov – reproduktantov učiteľových 
názorov, t. j. k syndrómu prenesenej interpretácie a účelovej akomodácii názorov žiaka 
názorom učiteľa pri interpretácii literárnych textov. To vytvára nezdravý základ pre výchovu 
literatúrou a k literatúre a práve tomuto didaktickému neduhu sa treba vyhýbať. Preto je 
mimoriadne dôležité, aby sa učitelia venovali nielen klasickej teórii literatúry, ale aj štúdiu 
teórie umeleckého diela rôznej proveniencie (lyrického, epického, dramatického) a teórii 
interpretácie literárneho diela (problematika komunikačnej estetiky zahrnutá v literárno-
komunikačnej trojčlenke autor – text – príjemca).  

Predpokladom slobodnej (otvorenej), nedefinitívnej interpretácie umeleckého textu 
v škole je názorovo tolerantný učiteľ, ktorý by mal vytvárať podmienky na literárny diskurz 
najmä tým, že bude pôsobiť v role interpretačného manažéra, ktorý pozná efektívne a tvorivé 
metódy interpretačného „otvárania sa“ školských recipientov umeleckému textu. Jednou z 
možností na odkrývanie estetických kvalít i slabín umeleckého textu je aplikácia hrovej 
techniky alter ego – „druhé JA“ (Birkenbihlová,  1999, s. 272). Táto technika má viacero 
variantov a možností, ako ju možno špeciálne upraviť pre podmienky kritickej interpretácie 
umeleckých textov. Podľa F. V. Birkenbihlovej: „Hry typu alter ego sa zameriavajú na 
niektorý charakteristický znak toho druhého. Prvé cvičenia sa zakladajú na tom, že X „hrá“ 
úlohu Y, teda že sa do jeho postavenia skutočne vžíva. Náročnejšie cvičenia sa zacieľujú na 
prejavy,  ktoré osoba v rámci svojej psychiky hodnotí ako svoje „druhé JA“. Ide tu 
o zachytenie jednotlivých JA variantov, prípadne o objasnenie činov, vyplývajúcich 
z podvedomia. Základ aplikácie cvičenia alter ego tkvie v tom, že recipient má najprv 
možnosť vyjadriť sa o literárnom texte, pričom sa  usiluje vyjadrovať iba k veciam, v ktorých 
sa cíti odborne istý (interpretačné istoty, opory). Druhá interpretačná poloha súvisí s neistotou 
interpreta, s jeho neschopnosťou dekódovať určité miesta v štruktúre textu (interpretačné 
bariéry), a preto o nich v 1. interpretačnej fáze mlčí, ale o to intenzívnejšie ho znepokojujú. 
Prezentácia druhej polohy  má podobu kladenia série otázok,  na ktoré si recipient nevie dať 
odpoveď (entropia v texte), môže mať podobu autodialógu, aby sa aj ďalší interpreti uzreli 
v zrkadle vlastnej interpretačnej šumovosti a spoločným solidarizujúcim dialógom hľadali 
odpoveď na ingardenovské miesta nedourčenosti textu.  Pritom sa dá využiť aj metóda 
fokalizácie, teda metóda osobného (vonkajšieho alebo vnútorného) alebo neosobného 
zaostrenia na textové detaily (multiperspektivizácia), čo prispieva k syntetizujúcemu pohľadu 
na literárny text. 

S problematikou interpretácie úzko súvisia formy jazyka interpretačného subjektu. L. 
Doležel (2004, s. 10) hovorí v tejto súvislosti o interpretačnej parafráze a jej pravdivostnej 
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hodnote. Ak pri interpretačnej procedúre vznikajú pochybnosti o pravdivostnej hodnote 
parafrázy, jediným spoľahlivým kritériom je „odkaz (recourse) k textu samému“ (2004, s. 11 
– 12). 

Na základe úvahy o pravdivostnej hodnote parafrázy odvodzuje L. Doležel dve tézy 
o interpretácii: 

1. Interpretace vyžaduje parafrázování původního textu a je možné navrhnout 
specifickou hodnotící proceduru pro posouzení korespondence medzi touto 
parafrází a původním textem. 

2. Prověření textu, konkrétně jeho sémantické struktury, je nutným kritériem platnosti 
interpretace. 

Je viac než isté, že kvalitou interpretačného jazyka môžeme v škole formovať 
i deformovať literárne vedomie čitateľa a metajazyk textového opisu môže často viesť aj 
k sémantickým posunom, čím sa môže narušiť identita literárneho diela. Preto literárny 
prototext a návraty k nemu sú základom na overenie spoľahlivosti či platnosti interpretácie. 
V škole nám totiž nemá ísť o to, aby sme interpretovali rôzne čitateľské postoje, ale aby sme 
stavali interpretáciu na textocentrizme, t. j. text má byť v centre pozornosti interpretov, 
samozrejme, že nemožno zanedbávať ani zámer autora a interpreta, ale jedine 
prostredníctvom literárneho textu možno potvrdiť alebo vyvrátiť platnosť názorov 
interpretov. Všetky iné metódy vedú k hypotetizovaniu. 

Z hľadiska didaktického upriamovania pozornosti na literárny text možno využiť aj 
metódu s názvom aleja interpretácie. Pred vstupom do nej interpret predostrie svoju 
interpretáciu textu a pri prechádzaní alejou sa jej jednotliví členovia usilujú robiť korektúry 
na základe návratov k textu, prípadne môžu nadväzovať na naznačené interpretačné 
východiská alebo ich rozvíjať. Chcem upozorniť na dôležitý fakt, t.j., že kompetentný 
interpret sa neusiluje o interpretáciu iných recepčných postojov, t.j. o metainterpretáciu, ale 
o interpretáciu významov a zmyslu umeleckého textu ako celku. Podľa J. Cullera (2002, s. 
76) ústredným problémom interpretácie (aj polemiky) je pýtať sa, čo určuje význam textu: 
„Významem díla není to, co měl autor v určitém okamžiku na mysli, ani jednoduše nějaká 
vlastnost textu nebo skušenost čtenáře... Je zkušeností subjektu a zároveň vlastností textu... 
Význam je ohraničen kontextem, ale kontext je bez hraníc“. 

Význam diela sa  konštituuje simultánne, t.j. skúsenosťou subjektu a zároveň 
vlastnosťami textu. Čitateľské skúsenosti v ostatných  rokoch nie sú bohaté, keďže sa číta 
čoraz menej a knihy sa ocitli v mediálnom tieni. Preto dôležitým zámerom čitateľskej 
a literárno-komunikačnej výchovy by malo byť pestovanie čitateľskej prestíže, t.j. 
aktivizovanie elitných čitateľov a literárnoteoreticky podkutých interpretov, aby sa pokúšali 
prerozprávať svoj „príbeh čítania“ určitých literárnych diel a v rámci daného čitateľského 
kontextu by mali poukázať na určité etické a estetické súvzťažnosti a axiologické aspekty 
umeleckého textu. Práve kontextovosť prerozprávania a možnosť vstupu ostatných 
komunikantov v triede do dialógu s tvorivými prerozprávačmi pomocou otázok zacielených 
aj na interpretačne nejasné miesta textu, vytvára základ diskurzívnej komunikácie. Navyše, ak 
rozprávač svojho „príbehu čítania“ je jazykovo a štylisticky dobre disponovaný a dokáže svoj 
prehovor esteticky účinne kreovať aj z hľadiska kompozičného, môže výrazne motivovať i 
vlažných čitateľov k intenzívnejšiemu vzťahu k čítaniu (čitateľská apetencia, t.j. chuť čítať 
a mať radosť z čítania a estetickej komunikácie). Prezentáciu motivačného „príbehu čítania“ 
možno robiť i v kombinácii s predostretím veršovaných literárnych sloganov na prečítané 
literárne dielo, pretože tvorivý, asociatívny a rýmovaný slogan v kondenzovanej  podobe 
umocní kľúčovú myšlienku umeleckého textu, najmä ak sa objaví vo finálnom štádiu 
pôsobivej prezentácie. Keby sme sa vrátili k básni J. Smreka Jeden čitateľ, interpreti by mohli 
predostrieť autokorektúry básne z hľadiska ich vlastných postojov k životu a ľuďom 
(revidovanie pôvodného záveru básne). 
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Treťou interpretačnou metódou, ktorá je veľmi dôležitá podľa už uvedených semiotikov 
J. Černého  a J. Holeša, je jazykový rozbor textu. Jazyk je základným materiálom literatúry, 
a preto sa pri interpretácii umeleckého textu  musí z neho vychádzať. Jazyk totiž prezrádza 
všetko, tak na strane autora, ako i interpreta. Dôkladná práca interpreta s jazykom lyrickej 
básne je základom správneho dekódovania špecifickej štruktúry  poetického textu, na jednej 
strane východiskom odhalenia viacvýznamovosti básne, na druhej strane  i jej zmyslu. 

Pri prekonávaní čitateľskej krízy poézie je vhodné motivačne zaangažovať do prednesu 
básní aj hudobne nadaných žiakov, pretože hudba bola, je a bude aj naďalej primárnou 
inšpirátorkou poézie a znásobovateľkou záujmu recipientov o ňu. Pri využití fascinujúcej sily 
medziumeleckých kontextov (Novák, 2005, s. 168) sa z odporcu poézie môže stať aj jej 
obdivovateľ. Symbióza hudby a poetického slova podporuje u prijímateľa zmnoženú 
asociatívnosť, povznášajúcu pocitovosť a množstvo vizualizácií. 

Hovoriť o dôležitosti čítania kníh sa už stalo zvykom, a to najmä v školskom kontexte, 
ale treba hovoriť aj o bariérach a právach čitateľa, aby čítanie bolo v školách nielen 
povinnosťou, ale hlavne radosťou. Čítanie je podľa môjho názoru predstupňom 
a východiskom ponornej interpretácie literárneho diela. Bez čítania niet kvalitnej 
interpretácie, tak ako to naznačuje v podmienkach výchovy slovesným umením v Čechách I. 
Gejgušová (2007) a L. Pavera v podmienkach literárnej výučby v Čechách a Poľsku (2007). 

V úvode príspevku som naznačila, že z teórie literatúry ide strach. Na druhej strane 
zžitie sa s teóriou literatúry vedie  k hlbšiemu ponoru do štruktúry literárneho textu. Podľa 
mnohých prieskumov je na všetkých stupňoch zvlášť neobľúbenou disciplínou verzológia. 
Určovanie stôp a rozlišovanie prozodických systémov je síce v škole aktuálne v rovine teórie, 
ale verzologické praktiká, a to aj na vysokých školách pedagogického zamerania, svedčia 
väčšinou o malom záujme študentov a o vnímaní tejto problematiky ako nutného zla. 
Podobne je to i s poetologickým inštrumentáriom básne, ktoré je základom jej poetickej 
energie a estetického čara. Dôležité totiž nie sú enumerácie umeleckých prostriedkov 
vyskytujúcich sa v literárnom texte, ako sa to stalo zlou metodickou normou v školskej praxi, 
ale zisťovanie funkčnosti využitia poetologického inštrumentária pri kreovaní „solidarizácie“ 
sémantiky, semiotiky a morfológie básnického textu. 

Okrem definovania trópov a štylistických figúr sú pre študentov v básnickom texte 
problematické aj praktické identifikácie mnohých štylistických figúr a trópov, pretože  
študenti to vnímajú ako chvíľkovú záležitosť, ktorú si treba udržať aspoň v krátkodobej 
pamäti, kým neurobia skúšku,  potom im definície a príklady „sublimujú“ z literárneho 
vedomia, prípadne si často pletú štylistické figúry s trópmi a podobne. Preto by sa v praxi 
mala venovať oveľa väčšia pozornosť teórii literatúry, lenže nie v doterajšej nepopulárnej 
podobe drilovania izolovaných literárnoteoretických poznatkov, ale teoretická kognícia by 
mala byť simultánne usúvzťažnená s praktickým kreatívnym písaním napríklad kolektívnych 
i individuálne tvorených básní, aby žiaci mohli aplikovať literárnu teóriu v písomnej 
(štylisticky kreatívnej) praxi. 

Na záver by som chcela  naznačiť niečo, čo sa bude síce javiť v protiklade s tým, čo 
som tu predostrela v spojitosti s J. Smrekom a jeho básňou, ale aj to vystihuje situáciu 
komplikovanosti recepcie poézie. Písal o tom i poľský kultový spisovateľ a esejista W. 
Gombrowicz vo svojej knihe esejí Proti poézii (1995, s. 38-39): „Prečo mi nechutí čistá 
poézia? Prečo? V čistej, veršovanej poézii ma nadmiera unavuje; nadmiera poézie, nadmiera 
básnických slov, nadmiera metafor, nadmiera sublimácie a napokon nadmiera kondenzácie 
a očistenia od akýchkoľvek antipoetických prvkov – čo prispieva k tomu, že verše 
pripomínajú skôr nejaký chemický produkt...Poézia nám prerástla do obludných rozmerov 
a už nezvládame my ju, ale ona nás. Básnici sa stali otrokmi – a tak by sme mohli 
charakterizovať básnika ako bytosť, ktorá už nemôže vyjadrovať sama seba, ale musí 
vyjadrovať Báseň. A pritom nemôže v umení existovať závažnejšie poslanie ako toto: 
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vyjadrovať sám seba! Nesmieme strácať zo zreteľa pravdu, že každý štýl, každý konkrétny 
postoj sa formuje prostredníctvom eliminácie a je v podstate ochudobnením. Nesmieme preto 
nikdy dovoliť, aby akýkoľvek postoj  podstatne redukoval naše možnosti, aby nám zapchal 
ústa – a keď ide o taký neprirodzený, ba takmer afektovaný postoj, akým je postoj „barda“, 
mali by sme sa mať tým väčšmi na pozore.“  Názory uznávaného poľského esejistu 
naznačujú, čo spôsobuje čitateľské a interpretačné atakovanie lyriky ako literárneho druhu. 
V mnohom má esejista pravdu, ale napriek všetkým „proti„ poézii sa poézia bude písať a hoci 
len obmedzene čítať aj naďalej. Veľký podiel na zníženej čítavosti poézie majú na svedomí 
nesporne aj básnici, ale najpodstatnejšie v genologickom spektre umeleckej tvorby je fakt, že 
myšlienkovo a esteticky účinná poézia rozkmitáva myslenie recipienta o človeku a svete, teda 
o ňom samom (sebareflexívnosť lyriky) a všetky ostatné záležitosti sú už súčasťou estetickej 
vkusovosti a čitateľského naturelu. 

Naznačené súvzťažnostné dimenzie medzi teóriou literatúry a interpretačnou praxou by 
mali zohľadniť tak študenti učiteľských odborov, ako aj ich cviční učitelia, pretože škola 
evidentne potrebuje aplikovať zážitkovo-poznávací komunikačný model literárnej 
komunikácie, aby žiaci mohli mať pocit pozitívneho ľudského i estetického „zisku“ 
prameniaceho nielen z múzickosti literárneho diela, ale aj z vyváženosti emocionálneho a 
racionálneho fenoménu  pri interpretácii literárneho textu. Kvalitní cviční učitelia môžu byť 
dokonca motivátormi spozitívňovania zatiaľ vlažného, ba priam negatívneho vzťahu 
študentov slovenského jazyka a literatúry k básnickej tvorbe. Aj s ich pomocou sa môže 
dostať lyrická poézia z recepčného „ofsajdu“. 
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