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INTERPRETÁCIA LITERÁRNEHO TEXTU AKO TVORIVÁ 

REFLEXÍVNO-KOMUNIKAČNÁ PROCEDÚRA 

Marta GERMUŠKOVÁ 

 

Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou interpretácie literárneho textu a jej 

 podobami, ktoré umožnia školským interpretom vstupovať do rôznych tvorivých 

interpretačných rolí. Cieľom príspevku je stimulovať záujem učiteľov na rôznych stupňoch 

škôl o problematiku tvorivého didaktického manažovania práce s literárnymi textami rôznej 

žánrovej proveniencie, aby žiaci boli schopní operatívne a na základe intrizívnej motivácie 

vstupovať do tvorivej literárnej a didaktickej komunikácie. Osobitným zámerom autorky je 

podnietiť záujem žiakov a učiteľov o tvorivú dramatiku, pretože predstavuje cestu 

k prehĺbeniu tvorivosti interpretačných procesov v školskej literárnej komunikácii. 

Kľúčové slová: didaktický manažment, interpretácia, komunikatívnosť, literárny text, 

reflexívnosť, tvorivosť, tvorivá dramatika. 

 

INTERPRETATION OF LITERARY TEXT AS A CREATIVE REFLEXIVE - 

COMMUNICATION PROCEDURE 

 

Abstract:The author of this paper deals with the interpretation of a literary text and its forms 

which allow the school interpreters join various creative roles. This paper aims at stimulating 

the teachers’ interests concerning the issues of managing creative didactic work with literary 

texts of different genre and pupils capability to be flexible and work under intrinsic 

motivation and being able of creative literary and didactic communication. The specific aim 

of the author is to stimulate interest in creative drama of both students and teachers as it is a 

way for creative interpretation processes within the school literary communication. 

Key words: educational management, interpretation, communication skills, literary text, 

reflexivity, creativity, creative drama. 

 

Úvod 

 

Tvorivosť interpretácie literárneho textu je základným postulátom každého školského 

manažovania práce s umeleckými textami rozmanitej žánrovej proveniencie. Atribút 
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tvorivosti interpretačného aktu je dôležitý najmä preto, lebo vychádzame z predpokladu, že 

každý umelecký text je singulárny, teda  jedinečný (individuálny) a zároveň tvorivá by mala 

byť aj jeho interpretácia. Aplikácia akýchkoľvek rigidných metodických  schém, či 

paradigiem v školskej interpretácii artetextu protirečí naznačenej téze a v školskej 

interpretačnej praxi by nemala mať miesto. Ukazuje sa však, že tvorivosť interpretačných 

procesov v škole predstavuje pálčivý problém, a to najmä z aspektu poznania a hľadania 

takých metód, ktoré kongruujú či súzvučia s „duchom“ literárneho textu.  

 

Interpretácia umeleckého textu ako tvorivý akt 

Aktuálna školská interpretačná prax je však zrkadlom pravého opaku, pretože učitelia 

sa usilujú „spútať“ žiacke vnímanie, predstavy a myslenie o texte do rámcov svojho myslenia, 

z čoho sa potom generuje syndróm dlhodobej agonizácie reprodukčného modelu vo výchove 

slovesným umením a zároveň aj model stereotypnej interpretácie literárnych textov (téma, 

idea...). Školská interpretačná prax je väčšinovo potvrdením faktu, že interpretácia literárneho 

textu v škole sa zatiaľ (väčšinovo) nevníma ako tvorivý reflexívny a komunikačný akt, teda 

ako umenie interpretovať (nie každý školský interpret má tvorivé interpretačné dispozície), 

ale iba ako generovanie informatívnej „správy“ o literárnom texte (školométsky obsahizmus 

pri práci s epickým či dramatickým textom, bezduchá prozaizácia lyrických textov, absencia 

vlastného vnímania a individuálneho recepčného postoja k múzickému textu atď.). Umenie 

interpretácie by malo byť výrazom tvorivého myslenia a jedinečného jazykovo-štylistického 

komunikovania významov (interpretačný idiolekt)  a celkového zmyslu textu.  

Tak ako existujú rôzne kategórie čitateľov (naivný, sentimentálny, diskurzívny – J. 

Števček, 1977), existujú aj rôzne kategórie interpretov, pričom miera interpretačnej 

disponovanosti sa pohybuje od faktickej interpretačnej nulitnosti až k interpretačnej 

virtuozite. Nie každý žiak či študent je totiž schopný byť tvorivým, plnohodnotným 

interpretom. Aj na to sú potrebné dispozície.  Významný slovenský literárny vedec a prozaik 

S. Rakús  v diskusii Literatúra a škola na stránkach Slovenských pohľadov (1988, s. 64) 

upozornil na to, že: „Na rozdiel od fakúlt s výtvarným či hudobným zameraním sa pri 

prijímaní na štúdium literatúry talent neberie do úvahy. Vychádza sa zrejme z toho, že talent 

treba iba na tvorbu, nie aj na estetickú recepciu tvorby. Ignoruje sa fakt, že rodí sa nielen 

básnik, ale aj čitateľ. Učiteľ, absolvent vysokej školy, ktorý nemá estetické cítenie, môže 

potom i pri intelektuálnej vyspelosti aj 30 rokov nepriaznivo pôsobiť na žiakov a náhradnými 
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riešeniami ich odrádzať od literatúry. Literatúra – nech to vyznie akokoľvek pateticky – sa na 

vysokej škole nedá plnohodnotne študovať bez vášne.“ 

Stanovenie si priorít interpretačného procesu nás vedie k potrebe definovania pojmu 

interpretácia. Interpretácia sa vo všeobecnosti definuje ako výklad či vysvetlenie textu. 

Podľa svetoznámeho literárneho vedca J. Cullera (2002, s. 76), ktorý sa systematicky zaoberal 

problematikou interpretácie umeleckého textu, je kľúčovým problémom interpretácie otázka, 

čo určuje význam literárneho textu: „Význam textu je skúsenosťou subjektu a zároveň 

vlastnosťou textu, je tým, čomu rozumieme, a súčasne tým, čomu sa v texte snažíme 

rozumieť. Význam je určovaný kontextom, pretože kontext zahŕňa jazykové pravidlá, 

situáciu, v ktorej sa nachádzajú autor i čitateľ.“ Atribút kontextovosti  je mimoriadne dôležitý 

najmä pri odstraňovaní entropie  a precizovaní sémantických a semiotických dimenzií 

interpretovaného umeleckého textu. Sémantické „parametre“ textu pomáha veľmi účinne 

vyjasňovať aj literárna hermeneutika, ktorú možno definovať ako  umenie výkladu, či 

umenie rozumieť literárnemu textu.  V spojitosti s tým sa v literárnej vede hovorí aj 

o hermeneutickom kruhu, ktorý podľa A. Nűnninga (2006, s. 293) a jeho Lexikonu teorie 

literatury a kultury predstavuje: „...model, který popisuje proces rozumění. Hermeneutický 

kruh je vzájemným vztahem mezi celkem a jeho částmi. Čtenář dílu rozumí pouze tehdy, má-

li při čtení  jednotlivých částí textu představu o tom, jaký je celkový význam textu. Na pozadí 

této hypotézy získávají jednotlivé části textu smysl ve vztahu k celkovému smyslu; četba části 

textu současně ovlyvňuje to, jakým způsobem předjímáme jeho celkový význam.“ 

 

2 Didaktické dimenzie interpretácie  

V súvislosti s vyššie uvedeným tvrdením a s procesom školskej literárnej komunikácie 

treba však akcentovať fakt, že školská interpretácia má synekdochický charakter, pretože 

učiteľ pracuje so žiakmi prostredníctvom textového segmentu, ktorý zastupuje textový celok 

a má zároveň motivovať žiakov k prečítaniu celého diela, čo však v reáli nie je možné pri 

každom literárnom texte. Aj preto má obrovský význam taká selekcia čítankových textových 

segmentov, ktorá prezentuje podstatné atribúty poetiky autora. 

Učitelia by si pri školskej interpretácii mali jasne uvedomiť fakt, že neexistuje nijaká 

definitívna interpretácia literárneho diela. Prax však ukazuje, že mnohí učitelia svoju 

interpretáciu považujú za definitívnu, dôkazom čoho je aj skúšanie žiakov v rámcoch 

doslovnej učiteľovej explikácie textu. 
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  V danej súvislosti je vhodné pripomenúť si zásady školskej interpretácie umeleckého 

textu (Obert, 1988) a vnímanie literárneho diela ako jedinečnej umeleckej štruktúry, ktorá 

obsahuje elementy významu, výrazu a výstavby textu.  

1. zásada systémovosti interpretácie literárneho textu 

2. zásada jednoty témy a jazyka 

3. zásada kumulácie literárnovedných poznatkov 

4. zásada problémovosti v interpretácii 

5. zásada autonómnosti (jedinečnosti) interpretácie. 

Podľa prieskumov, ktoré som realizovala v školskej praxi, sa ukazuje, že reprodukčný, 

teda  netvorivý model interpretácie literárneho textu vyhovuje viac učiteľom než žiakom, 

pretože učiteľ si zvykol byť riadiacim článkom (direktívnym manažérom) interpretačného 

procesu, a tak touto svojou metodickou rigiditou  žiaka „uväzňuje“  vo svojom štýle vnímania 

a reflektovania interpretovaného textu. Z toho dôvodu je možné tvrdiť, že reprodukčný typ 

učiteľa sa jednoznačne stáva blokátorom žiackeho tvorivého prístupu k interpretačnému 

procesu v škole. 

Keďže didaktická interpretácia  je špecifickým druhom metakomunikácie, je 

nevyhnutné, aby učiteľ literatúry rešpektoval žiaka ako jedinečnú osobnosť, ktorá má vlastnú 

optiku, vlastné cítenie a vnímanie literárneho textu, ako aj istú mieru estetickej skúsenosti 

(kontext estetickej zážitkovosti z čítania rozmanitých literárnych lektúr), čo by sa malo 

prejaviť aj v jeho hľadaní  jedinečného jazyka vlastnej interpretácie textu v školskej literárnej 

komunikácii (interpretolekt žiaka). Od toho sa potom odvíja žiacky, t. j. individuálny spôsob 

jeho intrakomunikácie s múzickým textom, samozrejme, za predpokladu, že mu učiteľ 

vyčlení čas na tiché kritické reflektovanie artetextu. 

Druhou fázou komunikačného kontaktu žiaka so školským segmentom  artetextu je 

interkomunikácia s inými participantmi na literárnom interpretačnom diskurze. Táto fáza by 

mala mať interpretoterapeutický charakter, pretože kvalitný literárny text je vždy reflexiou 

o bytostných problémoch človeka. Myšlienková participácia žiackych interpretov na 

bytostných problémoch evokovaných textovými stimulmi vyvoláva  nakoniec stav katarzie 

a pocit vnútornej harmónie. Recipienti pri hĺbkovom ponore do umeleckých diel môžu 

vytvárať diskurzné (interpretačné) fórum, ktoré sú sumou názorov a multioptiky 

interpretov, pričom názory interpretantov na múzický text môžu byť: 

1. afirmatívne (interpreti sa stotožňujú s textom, je im recepčne, myšlienkovo, esteticky 

i axiologicky blízky), 
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2. odmietavé alebo polemické (interpreti odmietajú text, nepovažujú ho celkovo za 

umelecky a myšlienkovo kvalitný, teda nevnímajú ho ako estetické axiologikum, ale 

ako neinšpiratívny, ich život neobohacujúci text; prípadne polemizujú so spôsobom 

kódovania autora a s deficitmi jeho autorskej dielne),  

3. indiferentné (interpreti sú recepčne neutrálni, ba až ľahostajní vo vzťahu 

k interpretovanej partitúre). 

V súčasnosti sa zdôrazňuje konštruktivistické ponímanie práce s literárnymi 

textami, ide teda o generovanie takých aktivít čitateľa a interpreta, ktoré by ho 

aktivizujúcim spôsobom vtiahli do sveta poézie, prózy či drámy a sám by 

„konštruoval“ svoje názory a postoje k literárnemu textu (interpretačné 

argumentárium).  

      Najpálčivejším problémom pre postmoderného čitateľa je čítanie poézie a jej 

adekvátna sémantická i semiotická interpretácia (Eco, 2004). Relatívne najobľúbenejším 

žánrom sú v aktuálnom čase poviedky a novely, takže môžeme hovoriť o čase prózy, 

ojedinele (z časového hľadiska) súčasní čitatelia čítajú aj romány.  

      Interpretáciu umeleckého textu v škole treba vnímať ako kreatívnu myšlienkovú 

a komunikačnú aktivitu, ako príležitosť na prezentáciu vlastného myslenia, estetického cítenia 

a vkusu, na štylisticky singulárne vyjadrovanie  axiologických postojov interpreta k textovej 

vertikalite, kompozičnému modelovaniu textu či identifikovaniu funkčnosti umeleckých 

prostriedkov v texte a miery textovej zážitkovosti. 

 

3 Didaktické manažovanie interpretácie rozprávky  

Jedným zo skvostov svetovej literatúry je symbolicko-filozofická rozprávka od O. 

Wilda Sebecký obor. Prostredníctvom práce s týmto  umelecky hodnotným literárnym textom 

je možné rozvíjať reflexívne činnosti a stimulovať  tvorivé jazykovo-komunikačné 

aktivity, ktoré žiackych interpretov ponoria do hĺbky rozprávkovej poviedky či poviedkovej 

rozprávky.  

Motivácia: túžba človeka po morálnom a tvorivom sebazdokonaľovaní (autokreácia) 

Procesuálnosť a kontextovosť poznávania: symbolická rozprávka, jej filozofické podložie, 

symboly, kontrasty, paradoxy, sentencie 

Formatívnosť textu: kvalita medziľudských vzťahov, láska k blížnemu, krása a pravé 

hodnoty ľudského života 
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Stratégie a taktiky osobnostného rozvoja žiakov: motivácia, kognitivizácia, kreativizácia, 

emocionalizácia, socializácia, axiologizácia 

 

Na malej ploche rozprávkového textu môže čitateľ vnímať rozľahlosť asociačných 

„polí“. Pri opise záhrady sebeckého obra sa objavujú atribúty prírodnej krásy (hebká tráva; 

kvety žiarili ako hviezdy; rástlo tu 12 broskýň, ktoré na jar žiarili ružovými a perleťovými 

kvetmi; vtáky sladko spievali), ktoré navodzujú pozitívnu náladu detí. Príroda je 

„naskicovaná“ nielen denotatívne, priamočiaro, ale aj prostredníctvom symbolov a metafor, 

ktoré na základe princípu farebnosti a numerického princípu (interpretácia symboliky  farieb 

a symboliky čísloviek) vyjavujú kľúčové atribúty textu (biblická symbolika a axiológia). 

Na rozvíjanie a rozprúdenie tvorivej reflexívnej činnosti žiakov sa dá vytvoriť 

asociačná hviezda, v centre ktorej bude napísané slovné spojenie OBROVA  ZÁHRADA, 

a žiaci budú na tabuľu (do tvaru hviezdy) vpisovať svoje asociácie o tom, ako by podľa ich 

predstáv mala vyzerať obrova záhrada pred jeho zmenou a prečo. Z ponúknutých atribútov 

žiaci napokon vyberú tie, ktoré najviac imponujú ich predstave o kráse záhrady (estetika 

priestoru – konkretizácia). Vybraní žiaci by sa v záverečnom komunikačnom akte mali 

pokúsiť o kreovanie tvorivých jazykovo-štylistických komunikátov, ktoré by mali jedinečným 

poetickým spôsobom opísať krásy obrovej záhrady po jeho kardinálnej zmene z egoistu na 

neegoistu (amplifikácia). 

Deti v tejto rozprávke predstavujú tiež symbol, a to symbol čistoty a nevinnosti. Nie 

sú v tomto texte bližšie konkretizované (okrem malého chlapčeka so stigmami dospelého 

Krista – aplikácia paradoxu), preto je vhodné uplatniť techniku fokalizácie, teda zaostrenia, 

ktoré môže byť buď interné alebo externé. V prípade našej rozprávky o sebeckom obrovi je 

vhodná aj interná fokalizácia, ktorá by počítala s fiktívnou postavou pozorovateľa 

zameraného na fiktívnych členov detského kolektívu (amplifikácia – rozšírenie materiálu 

pôvodného textu ako tvorivá reflexívna a jazykovo-komunikačná procedúra).  

Dôležitým symbolom vo Wildovej záhrade je strom. Učiteľ i žiaci si môžu doniesť 

obrázky zimných a jarných stromov a komentujú ich „vizáž“. Učiteľ i žiaci tvoria otázky 

spojené so stromom a malým chlapčekom so stigmami  (Kristus), ktoré súvisia s kvalitou 

ľudskosti srdca (srdce citlivé a bezcitné – strom rozkvitnutý a zamrznutý ako výraz srdca obra 

(vo všeobecnosti – človeka; prírodno-ľudský paralelizmus).  
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Brána (diera v obrovom múre) je v tejto rozprávke dôležitým znakom – symbolom, 

prostredníctvom ktorej sa možno po istej námahe dostať do záhrady. V danom prípade je 

aktuálna reflexia na základe biblického výroku o tom, že treba „vchádzať tesnou bránou“.  

Každý epický text je vlastne obrazom medziľudských vzťahov. Tak je to aj v prípade 

Sebeckého obra. Hra o vzťahoch bude dobrým príkladom na to, aby žiaci vo dvojiciach 

vytvorili scenár fiktívneho dialógu medzi deťmi a obrom (pred jeho zmenou a po zmene) 

a pokúsili sa aj o pantomímu, prípadne dramatizáciu. 

Autodialóg obra po sebazmene  (zmena z egoistického na nesebeckého, citlivého) – 

rozhovor obra so sebou samým, pričom si kladie kardinálne otázky týkajúce sa jeho života 

pred zmenou (aký bol slepý a nevidel to podstatné v živote – gnóza, náhle osvietenie pod 

vplyvom malého chlapčeka s „ranami lásky“).  

Hlasy v hlave – žiaci  hrajú kolektívne rolu obra, pričom formulujú kľúčové otázky, 

ktoré sa týkajú jeho sebectva, vnímania zmyslu života pred a po jeho zmene, vzťahu k Bohu 

a blížnym (deťom) a pod.  

Kreovanie štronza (nehybného obrazu) žiakmi je tiež vhodnou technikou, pomocou 

ktorej sa dá najprv vyjadriť počiatočný postoj obra k deťom, a potom prostredníctvom 

druhého štronza sa dá naznačiť obrátená postojovosť obra a bude  zároveň veľmi vhodným 

momentom na fixáciu etiky a estetiky vzťahov medzi literárnymi postavami. S technikou 

štronza je možné kombinovať aj techniku sochania (napr. istý výraz postáv v štronze sa dá 

ešte upravovať, teda postavy možno ešte dotvárať, „sochať“ prostredníctvom žiakov – 

korigujúcich sochárov). 

Záver príbehu: rozhovor sebeckého obra s jeho druhým „JA“, teda so zmeneným 

(neegoistickým) obrom o tom, akou životnou skúsenosťou prešiel a aké „resumé“ z nej 

vyabstrahoval pre seba. Ide o autokreačný dialóg obra so sebou samým. Žiaci by mali 

vytvoriť otázky, ktoré by si mal klásť obor a zároveň na ne odpovedať. 

Hodnotiaca aleja – ide o jeden z variantov práce s postavou obra, ktorá raz prechádza 

alejou raz v podobe sebeckého obra a druhý raz už ako zmenený (nesebecký) obor. Žiaci 

stojaci po obidvoch stranách aleje (v podobe dvoch radov) kladú otázky dvom typom obra, 

pričom obor ich vyzýva k hodnotiacim prehovorom iba na základe očného kontaktu. 

Ďalší variant techniky aleje môže byť aleja svedomia, pričom vo vnútri aleje stojí 

obor, ktorého neetické správanie replikujú žiaci tvoriaci aleju. 

„Spoveď“ sebeckého obra – tvorivá reflexívna a jazykovo-komunikačná aktivita 

literárnej postavy, počas ktorej robí  autoanalýzu svojho sebectva. Na zvýšenie reflexívnej 
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a flexibilnej jazykovej komunikácie môžu školskí interpreti využiť aj techniku „horúcej 

stoličky, či inventúry citov a pocitov“ pred a po zmene sebeckého obra. 

Hodnotiaca aleja môže byť spojená aj s postavou spisovateľa, ktorý prechádza alejou 

a dozvedá sa o pozitívach i negatívach svojho diela (O. Wilde ako estét, jeho slovné, vizuálne 

i myšlienkové estétstvo, estetický dojem z textu, jeho celkové pôsobenie na interpretujúceho 

čitateľa, konfrontácia estetickej recepcie textu). 

Pri recepcii je veľmi dôležitá fáza interpretačného dopovedania – v danej etape 

interpretácie si žiaci vyberú 2 – 3 interpretátorov a kladú im také otázky, ktoré sa týkajú 

nedointerpretovaných miest v texte. Malo by ísť o divergentné a hlavne reflexívne, teda nie 

zisťovacie otázky, pretože tie sú požiadavkou konštruktivistického poňatia kreovania 

procesuálnosti poznania v literárnej výchove. V prípade bezradnosti žiakov je stále v zálohe 

učiteľ ako kultivovaný čitateľ a kvalifikovaný interpret, ktorý môže interpretačne dopovedať 

to, čo žiaci ešte pociťujú ako entropické miesta textu. 

Finále práce s rozprávkovým textom – tvorba sentencií  (výrokov, myšlienok 

o živote, jeho zmysle a podstate). Žiaci na základe čítania a interpretácie textu môžu napísať 

posolstvá textu, dajú ich do klobúka a po ich prečítaní vybraná porota zhodnotí, kto najlepšie 

vystihol podstatu rozprávky O. Wilda v podobe zovšeobecnenej životnej skúsenosti (jazyková 

hutnosť, nadčasovosť a estetickosť výpovede: napr. „Dobro, láska a harmonické vzťahy 

umocňujú krásu života).  

Didaktická dimenzia interpretácie umeleckého textu by mala byť bezpodmienečne 

spätá predovšetkým so žiackym hodnotením: 

1. významu diela (tematická rovina, motivický register textu, zmysel diela); 

2. výrazu (estetiky slov, účinnosť štýlu autora – idiolekt prozaika); 

3. výstavby textu, funkčnosti a účinnosti kompozície.  

Finálna hodnotiaca dimenzia ako nevyhnutná reflexívna a jedinečná jazykovo-komunikačná 

procedúra pri interpretácii umeleckých textov je zatiaľ, bohužiaľ, dosť zanedbávanou 

stránkou interpretačných procesov, ktorú treba revitalizovať napríklad aj prostredníctvom hry 

na literárnych kritikov, prípadne na čitateľov v škále od naivného cez sentimentálneho až po 

diskurzívneho. Žiaci môžu doma vytvoriť projekt hodnotenia literárnych diel, ktorý by 

zohľadňoval parametre významu, výrazu i výstavby textu. Takýmto spôsobom sa dá 

garantovať systémové vnímanie diela a jeho systémové a hlavne celostné hodnotenie. 
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Reflexívium: záverečná esteticko-axiologická hodnotiaca reflexia  aspoň 3 recipientov 

o ich celkovom dojme z textu, recepčnom postoji k nemu a jeho prínosnosti pre slovenskú 

literatúru a vlastný život žiaka. 

Tvorivá domáca úloha: žiaci majú vytvoriť paralelný príbeh o vzťahoch medzi rodičmi 

a deťmi, starými rodičmi a vnúčatami, medzi súrodencami a pod., a to na základe vzťahových 

kontrastov, paradoxov a ich postupnej harmonizácie. Príbeh je vhodné ukončiť kreovaním 

sentencie o potrebe lásky k blížnemu a harmonických vzťahoch (napr. aj rodinných, 

medzigeneračných, spolužiackych, rovesníckych, multikulturálnych atď.). 

Medzi klasické umelecké diela z obdobia slovenského literárneho realizmu 

zaraďujeme aj veršovanú poviedku P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena. Táto lyricko-epická 

skladba môže v školskej literárnej komunikácii poslúžiť ako príklad na to, že aj klasické 

literárne dielo má svoju hodnotu nielen v dobovom literárnom kontexte, ale svoju aktuálnu 

umeleckú  a recepčnú hodnotu. 

V Hájnikovej žene ponúkol P. O. Hviezdoslav svoj pohľad na život a morálku 

zemanov ako vyššej spoločenskej vrstvy (Artuš Villáni)  a na morálku ľudu (Hanka Čajková 

a Miško Čajka). Konfrontáciu spoločenských vrstiev (páni a sedliaci) zobrazuje nielen 

v rovine materiálnej (kontrast chalupy a kaštieľa), ale hlavne etickej (zhýralosť A. Villániho 

a dodržiavanie etických princípov postavami z ľudu). Model šťastnej rodiny Čajkovcov je 

deštruovaný pokusom A. Villániho o zneuctenie Hanky. Rozvíjanie reflexívnych dimenzií 

interpretácie Hviezdoslavovho textu je možné na základe techniky nazvanej kolektívne 

svedomie. Pred kolektívnym svedomím sa bude obhajovať Hanka (po vražde A. Villániho) 

a žiaci, ktorí vytvoria kolektívne svedomie budú svojimi hodnotiacimi postojmi vyjadrovať 

svoj názor na Hankin čin (empatia s literárnou postavou, odsúdenie, spochybnenie krajného 

spôsobu riešenia a naznačenie inej možnosti atď.). Techniku kolektívneho svedomia možno 

využiť v podobe kolektívneho hodnotenia nemorálneho činu Artuša Villániho, kde jednotliví 

interpreti sa budú usilovať vyjadriť svoj postoj ku konaniu danej literárnej postavy. Cieľom 

uvedených techník je rozvíjať reflexivitu žiakov a ich kultivované vyjadrovanie. 

Prostredníctvom metódy rolových monológov sa môžu prezentovať jednotlivé 

literárne postavy (Artuš, Miško, Hanka) svojimi názormi na život, lásku, manželstvo, vernosť 

i neveru, životné cnosti i necnosti, spravodlivosť, pravdu, dobro, zlo atď.). Tým sú školskí 

interpreti postavení do inej reflexívnej a komunikačnej pozície v porovnaní s bežným 

prerozprávaním deja v 3. slovesnej osobe. Rolové monológy literárnych postáv vytvárajú 

pridanú hodnotu v tom, že jednotliví predstavitelia rolí sa musia v 1. slovesnej osobe tvorivo 
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vysporiadať so všetkými dimenziami umeleckého textu a zahrnúť ich do svojho monológu, 

musia reflektovať vzťahovosť literárnych postáv, motivické jadro textu, tenzívnosť príbehu 

i jeho harmonické finále (narodenie syna). Organickou súčasťou rolových monológov by 

malo byť aj hodnotenie poetiky postavy, jej pozitív i deficitov. 

Reflexívne i komunikačné dimenzie interpretácie umeleckého textu sa dajú uplatniť aj 

prostredníctvom autorského monológu. V ňom autor, konkrétne pomyselný P. O. 

Hviezdoslav sa vyjadruje o svojom diele a jeho prednostiach. Na rozvíjanie kritickej 

reflexivity a komunikačnej dimenzie interpretácie je vhodné obsadiť aj rolu literárneho 

kritika, ktorý sa usiluje vstupovať do monológu autora poznámkami o deficitoch jeho diela, 

aby si školskí komunikanti trénovali aj kritickú dimenziu recepcie umeleckých diel (výchova 

kritického čitateľa ako jeden z cieľov výchovy slovesným umením).  

Pyramídová interpretácia literárneho diela predstavuje tiež zaujímavú interpretačnú 

metódu aj preto, lebo postupné vťahovanie školských komunikantov do procesuálnej 

interpretácie (začína dvojica interpretov a potom sa dopĺňa „reťazec“ interpretov po 

dvojiciach až do čísla 8). Každá dvojica ďalej reflexivizuje a komunikačne precizuje 

interpretačný proces, obohacuje ho o názory a hodnotiace postoje (motivický „katalóg“, 

kompozícia diela, jazykovo-štylistické parametre textu, etické a estetické súvzťažnosti v diele, 

literárna axiológia, dobový a aktuálny kontext diela atď.), ktoré nezazneli v predchádzajúcej 

interpretačnej zostave.  

Cieľom interpretácie umeleckého textu by mala byť výchova kultivovaného 

a kritického čitateľa i interpreta, ktorý vie identifikovať  a zhodnotiť hodnototvorné dimenzie 

diela i jeho umelecky deficitné miesta, vie aplikovať nielen tvorivú optiku pri percepcii 

a recepcii textu, ale kreovať aj tvorivý jazyk interpretácie (interpretolekt), ktorý by odrážal 

„atmosféru“ diela. Pre vyšší stupeň ponornosti a tvorivosti interpretácie je nevyhnutné stavať 

školských komunikantov do nových rolí, ktoré si od nich budú vyžadovať hlbšie a hlavne 

súvzťažnostné vnímanie textu a flexibilnú komunikáciu o jeho vertikalite i horizontalite. 

Školométsky obsahizmus nemôže mať svoje miesto v interpretačných procesoch v strednej 

a na vysokej škole. A prezentácia vlastného názoru na literárne diela je absolútnou 

požiadavkou pri autentickej interpretácii každého komunikanta. 

 

Záver  

V príspevku sme sa usilovali predložiť celý rad zaujímavých metodických stimulov, ktoré 

môžu v školskej literárnej komunikácii prehĺbiť reflexívnu a rozvíjať tvorivú komunikačnú 
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dimenziu interpretačných procesov. Pri didaktickom manažovaní práce s literárnymi textami 

sme sa usilovali aplikovať také interpretačné metódy a techniky tvorivej dramatiky, ktoré 

kongruujú s „duchom“ selektovaných artetextov zo slovenskej a svetovej literatúry a môžu 

školských interpretov čitateľsky viac motivovať, interpretačne aktivizovať, komunikačne 

kreativizovať a recepčne viac axiologizovať.  
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