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LITERATÚRA – PRIESTOR PRE TVORIVOSŤ  

I RACIONALITU  

Gabriela MAGALOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok ponúka pohľad na literatúru ako oblasť, kde sa spája iracionálno 

s racionálnym. Vysvetliť fungovanie textových súvislostí žiakom na 2. stupni ZŠ sa dá i cez 

„prerozprávanie“ odborných teórií (Mikov model literárnej komunikácie a pod.). Vzťah 

k literatúre je vzťah k životu vo všetkej mnohorozmernosti tohto stretnutia. Ponúkané postupy 

práce s umeleckým textom chcú byť námetom pre prácu na hodinách literárnej výchovy. 

Kľúčové slová: literárna výchova na 2. stupni ZŠ, literárna teória, model literárnej 

komunikácie. 

 

LITERATURE – SPACE FOR CREATIVITY AND RATIONALITY  

 

Abstract: This paper offers a view of literature as an area where connects the irrational and 

rational. We can explain to students on the second grade of primary school how is functioning 

of the literary context by the help of model of literary communication (model of literary 

communication by František Miko etc.). Offered ways of working with artistic text can 

improve hours of literary education, and they help to clarify the phenomena of literary theory. 

Keywords: literary education on the second grade, literary theory, model of literary 

communication.    

1 Aktuálne otázky literárnej výchovy 

Každý, kto má skúsenosti s učením literárnej výchovy na základnej či strednej škole, 

dôkladne pozná okruhy otázok, ktoré stále nie sú v teoretických kruhoch doriešené alebo 

sama školská prax nedáva na ne jednoznačné odpovede. Je literárna výchova možná bez 

literárneho diela? Patrí literárna teória do literárnej výchovy? Čo s biografiou autora na 

hodinách literárnej výchovy? Je literárna kritika konkurentom literárnej výchovy? Je či nie je 

literárna výchova výchovou proti čítaniu literatúry? Aké texty sú vhodné na prácu v škole? 

Aký status má mať učiteľ literatúry? Tieto otázky ani zďaleka nepriniesla súčasná škola. 

Svedčí o tom fakt, že som ich citovala z publikácia Literárna veda v pedagogickom rúchu z r. 

1991 (Miko 1991, s. 10). Tieto otázky sformuloval profesor Miko na začiatku konferencie, 
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ktorú Ústav jazykovej a literárnej komunikácie FF UKF v Nitre realizoval vo forme diskusie 

literárnych teoretikov, kritikov a vysokoškolských pedagógov spolu s učiteľmi základných 

stredných škôl, knihovníkmi či redaktormi literárnych časopisov. Jeho otázky by sme mohli 

rozšíriť aj o aktuálnejšiu problematiku, napríklad: učiť literárnu výchovu v časovej 

chronológii literárnych období alebo nie? Sú ideologické prvky v umeleckých textoch pre 

školskú mládež žiaduce? Ako sa s nimi vysporiadať? A ako riešiť problematiku literárneho 

kánonu?       

Nebudem sa zaoberať celou škálou týchto otázok, zaujímať nás bude iba jedna z nich: 

má alebo nemá byť literárna teória súčasťou hodín literárnej výchovy? Je nutné sledovať 

aktuálnu literárnovednú líniu v školských podmienkach? A je vôbec možné pretlmočiť 

špecifické odkazy literárnej vedy žiakom 2. stupňa ZŠ?   

Táto štúdia ponúka niekoľko tipov, ako možno pretlmočiť model literárnej komunikácie, 

ktorý vznikol v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre žiakom 2. stupňa 

ZŠ. Model, ktorý bol vypracovaný ešte v 70. rokoch 20. storočia pod odborným vedením 

profesora F. Mika a A. Popoviča, sa totiž nenachádza ani v modernejších učebniciach pre 

gymnáziá a stredné školy. V učebnici pre gymnáziá a stredné školy z r. 1996 sa napríklad 

spomínajú pojmy čitateľ literárneho diela, autor literárneho diela, literárne dielo ako text, ale 

ani tu nenájdeme naznačenie súvzťažnosti s ďalšími zložkami, ktoré možno vyčítať 

z kompletného modelu literárnej komunikácie, ako je prezentovaný napríklad v Žilkovom 

Poetickom slovníku (1988). Evidentne je to zámer tvorcov, keďže dvaja z troch 

zostavovateľov učebnice teórie literatúry (V. Obert, T. Žilka) sú priamo nitrianski 

vysokoškolskí pedagógovia. Implicitne sa dá z toho dešifrovať ich presvedčenie, že teória 

modelu literárnej komunikácie je jav zložitý a nemusí tvoriť povinnú teoretickú výbavu 

stredoškolákov (tobôž žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ). Touto štúdiou chceme dokumentovať 

presvedčenie, že model literárnej komunikácie naznačuje širšie vzťahy ako len literárne, 

a keďže vychádza zo všeobecného modelu komunikácie, dá sa žiakom 8. a 9. ročníka nielen 

pretlmočiť, ale zostáva ešte veľa priestoru aj pre otázky a úvahy o význame knihy a jej 

osobitej spätosti s reálnym životom vo všeobecnosti. V úvode k materiálu ISCED 2 vo 

vzdelávacích štandardoch z literárne výchovy na s. 2 čítame: Cesta od laického čitateľa 

k čitateľovi s vysokým estetickým cítením je však dlhá a zostáva na majstrovstve učiteľa, aby 

žiaka priviedol na cestu literárneho poznávania, vnímania a tvorenia, respektíve na tejto ceste 

ho udržal a posilňoval v ňom túžbu a hlad po literatúre. 
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(http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/zakladne_skoly/standardy/VS

_literatura_2.s.ZS.pdf)      

Pretlmočenie modelu literárnej komunikácie v celej šírke Mikovho výkladu by bolo na 

2. stupni ZŠ celkom zbytočné, no obsahuje prvky, ktoré sa aj bez poznania literárnovedných 

termínov dajú skĺbiť s realitou, ktorú ako čitatelia poznajú aj žiaci 8. a 9. ročníkov. Mikov 

model obsahuje širokospektrálny záber pôsobnosti literárneho diela:     

 

 

  Obr. 1. Model literárnej komunikácie podľa F. Mika (Miko – Popovič 1978, s. 20) 

 

F. Miko píše: „Model chce vyjadriť niekoľko vecí: Literárne dielo funguje ako 

posolstvo od autora k čitateľovi. Toto posolstvo sa týka spoločenského života v istej jeho 

historickej situácii... Literárne dielo vzniká a pôsobí v istej literárnej situácii, čerpá z tradície 

nahromadeného bohatstva tvorivých literárnych skúseností, zúčastňuje sa na tvorivom riešení 

estetických problémov súčasnej literatúry a pôsobí spätne na literárny proces a tradíciu (cez 

autora a čitateľa), je týmto procesom motivované a spätne naň pôsobí. Súčasne ... vstupuje 

dielo aj do medziliterárnych vzťahov. To všetko je zasadené do istej kultúrnej situácie, ktorá 

sa vyznačuje istým stupňom umeleckej kultúry. Poznatky o literárnej tradícii, domácej 

i svetovej, účinkujú v literárnej komunikácii jednak cestou priamej čitateľskej skúsenosti, a 

jednak nepriamo... Na základe toho všetkého si vytvára literárne publikum ... literárny vkus 

ako schopnosť adekvátne prijímať a hodnotiť literárne dielo.“ (Miko 1978, s. 20 – 21).  

Model, ktorý uvádza vo svojom Poetickom slovníku T. Žilka, je prehľadnejší, sám 

autor ho nazýva základný model literárnej komunikácie.     

 

http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/zakladne_skoly/standardy/VS_literatura_2.s.ZS.pdf
http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/zakladne_skoly/standardy/VS_literatura_2.s.ZS.pdf
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Obr. 2. Základný model literárnej komunikácie uvedený v Poetickom slovníku (Žilka 

1987, s. 36) 

 

Žilka zachytáva literárnu komunikáciu v slovníkovom hesle takto: „Literárna 

komunikácia zahrňuje v sebe rozmanité vzťahy, t. j. autorov vzťah k realite vyjadrený 

a zobrazený textom, vzťah autora k tradícii, vzťah príjemcu k realite a vzťah príjemcu 

k tradícii. Za dôležitú textotvornú kategóriu sa pokladá prítomnosť autora v texte 

a prítomnosť čitateľa v texte. Charakter textu prvotne vždy závisí od zobrazenej reality, ale 

zároveň každé literárne dielo afirmatívne (súhlasne) alebo kontroverzne (nesúhlasne) 

nadväzuje aj na literárnu tradíciu, čiže na istý súbor literárnych diel (literárny druh, žáner), 

ktorými národná alebo svetová literatúra disponuje. Literárna tradícia a z nej odvodené 

literárne vzdelanie sú  takto súčasťou literárnej komunikácie a podmienkou jestvovania 

literárnej metakomunikácie.“ (Žilka 1987, s. 35). Tento model tlmočí posolstvo mikovskej 

školy v jasnejších kontúrach a dáva tým možnosť učiteľovi literárnej výchovy na 2. stupni ZŠ 

alebo stredných školách zasvätiť žiakov/študentov do tajom chápania bytia literárneho textu. 

Odvolávame sa pritom na tézu, ktorá stále platí: samo dielo „sprostredkuje veľké množstvo 

elementárnych informácií, voči ktorým súhrn toho, čo nám dáva dielo ako celok, musíme 

chápať ako komplexnú informáciu.“ (Miko 1978, s. 73). 

2 Postup pri práci s modelom literárnej komunikácie  

Ak si kladne odpovieme na otázku vyslovenú v úvode o potrebe vzdelávať žiakov na 

2. stupni ZŠ aj z oblasti literárnej teórie, pokúsime sa načrtnúť niekoľko krokov, ako vysvetliť 

fungovanie umeleckého textu a jeho cestu za čitateľom tejto vekovej kategórii. Myslenie 

žiakov 8. a 9. ročníkov je už schopné poňať i abstraktnejšie pojmy. Vhodná metodologická 

cesta môže priniesť želateľnú odozvu a splniť tak aj cieľové kompetencie z oblasti literárnej 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

54 
 

zložky, ktorú ISCED 2 formuluje v oblasti analytických a interpretačných zručností, ale aj 

klasifikačných a aplikačných.  

Na vysvetľovanie modelu nám môže poslúžiť akýkoľvek umelecký text, pretože 

model je prenosný na všetky texty s umeleckými a estetickými ambíciami. Vychádzame 

v prvom rade z toho, že žiaci už pojem komunikácia poznajú a pracujú s nim (nielen) na 

hodinách slovenského jazyka a literatúry. Mám na mysli lineárny model, v ktorom sa 

v komunikácii objavuje na jednej strane vysielateľ správy a na druhom konci prijímateľ 

správy:  

zdroj        spáva        príjemca  

    

Žiaci/študenti model napíšu na tabuľu a opíšu jednotlivé atribúty: zdroj (ten, kto hovorí) 

vysloví prehovor (nazvime to vetu, správu, posolstvo) niekomu, kto vyslovené zachytí 

(príjemca). 

Otázka: Ako je to s literárnym textom? Je písaný umelecký text tiež istý druh správy? 

V tomto prípade zmeníme jeden atribút, ktorý?    

     zdroj        text         príjemca  

Otázka: Pojem „zdroj“ vieme teraz však už identifikovať presnejšie, kto stojí na začiatku 

literárnej komunikácie? 

     autor        text         príjemca   

Otázka: V literárnej komunikácii je teda autor, ktorý posiela správu, komu? Ako 

upravíme/spresníme túto časť modelu? 

     autor        text         čitateľ 

 

Úloha: Zostala nám na tabuli istá následnosť vzťahov v literárnej komunikácii, opíšte ju. 

Žiak/žiaci slovne opisujú základný model: autor stvorí text, ktorý sa procesom čítania dostáva 

k čitateľovi.  

Otázka: Dostane sa „správa“ (text) k čitateľovi, keby čitateľ text neprečítal? Nie, text by síce 

vytvorený bol, ale „nežil by“, stal by sa „mŕtvym textom“. Text je teda živý iba v procese 

čítania. 

Otázka: Je text (literárny text) zložitejší ako vypovedaná správa? Ak áno, prečo? Ak nie, 

prečo? Porovnajte vetu:  

Ja čítam Exupéryho Malého princa.     
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Akú informáciu ste dostali? Kto, čo robí, teda kto číta a čo číta. Je to komunikačná jednotka, 

správa. Dozvedeli ste sa z výpovede aj niečo o diele samotnom? Nie. Môžem ale povedať 

vetu: 

    Kniha od Exupéryho Malý princ je zaujímavá. 

 

Otázka: Povedzme, že ste knihu nečítali. Je výpoveď pravdivá? Áno, nie, nemusí byť, je to 

len výpoveď, závisí od čitateľského vkusu každého jedného, či sa mu páči, alebo nie. Čo je 

teda jednoduchšie? Komunikačná výpoveď (nemusí, ale môže byť aj o texte) alebo samotný 

proces čítania? Proces čítania je náročnejší, prečo? (Možné odpovede: treba na to viacej času, 

treba si zapamätať postavy a ich mená, treba rozumieť vzťahom medzi postavami, vedieť, kto 

aký je, poznať význam slov, ktoré použil autor, prijať jeho štýl... a pod.). Vidíme, že text nie 

je len správa, je to zložitejšie, pretože literárny text nám poskytuje omnoho viacej 

„informácií“, jednou z nich je aj estetická informácia. V texte sa identifikuje už sám autor so 

svojimi „špecifikami“, ktoré môžeme čítať (výber slov, jeho štýl, záľuba v istých témach, 

zapojenie fantázie, výber žánru...).  

Ilustratívne sme pre tento účel použili Exupéryho Malého princa, a tak pristupujeme so 

žiakmi/študentmi k samotnému textu. Vyberáme napríklad kapitolu o pokazenom lietadle na 

púšti, spájame text so známymi faktografickými údajmi, vyvodzujeme spojitosti s textovými 

odkazmi.          

Povedali sme, že v prípade komunikácie prostredníctvom textu ide o jav komplikovanejší. 

Otvárajú sa tu vo svojej zložitosti javov ešte vzťahy, ktoré sa v jednoduchom komunikačnom 

modeli nevyskytujú. Základný model bez ďalších vzťahov napíšem na tabuľu.       

           tradícia 

 

      

autor        text         čitateľ 

 

 

             realita 

Otázka: Ako treba rozumieť týmto vzťahom? Text odráža realitu. Koho realitu? Akú realitu? 

Možné odpovede: realitu autora, toto sa mu skutočne mohlo/nemohlo prihodiť... Realita sa 

týka len autora? A čo čitateľ? Nemusí mať „zažitú“ aspoň sčasti takú istú realitu ako autor? 

Ako by mu potom rozumel?  
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Úloha: Predstavte si, že by bol text čítaný austrálskym kmeňom, ktorý žije bez kontaktu s 

civilizáciou. Mali by Exupéryho text preložený do svojho jazyka. Ktorým slovám by 

pravdepodobne nerozumeli? (Žiaci vyhľadávajú slová porucha, mechanik, biznismen, 

cestujúci, lampár...). Mohli by rozumieť textu, keby nemali tieto pojmy vo svojom slovníku, 

vo svojej reči, vo svojej realite? Nie. Realita textu teda ovplyvňuje aj autora, aj text. Dalo by 

sa to naznačiť nejako smerovaním šípky? Skúste to.     

 

           tradícia 

 

      

    autor                 text           čitateľ 

 

 

             realita 

 

Počítam s tým, že šípky žiaci nakreslia len od autora k realite a od čitateľa k realite (alebo 

naopak), nebudú najprv obojstranné. Toto všetko vysvetlím postupne. Tak, ako realita 

ovplyvňuje autora a čitateľa, ovplyvňuje aj čitateľ a autor realitu, lebo v nej obaja žijú. Autor 

ju pozná,  umelecky stvárňuje a prenáša túto „informáciu“ do textu. Aj čitateľ realitu pozná, 

a hoci je umelecky spracovaná, je schopný textu rozumieť. 

Otázka: A čo tradícia? Nijaký autor nezačne tvoriť ako malé dieťatko, tvorí, keď už vie 

písať, čítať, keď má isté skúsenosti, prečítal množstvo kníh. Tie knihy, ktoré načítal a ktoré 

mu slúžili ako vzdelávací materiál, mu ponúklo školské vzdelanie tej-ktorej krajiny, takže 

poznáva literatúru, ktorú mu zanechala „tradícia“. Sám si ju nevybral, jednoducho ho 

formovala tak, ako formuje každého z nás, či si to uvedomujeme, alebo nie, či s tým 

súhlasíme, alebo nie. Ak dieťa vyrastie, má rado literatúru a túžbu písať, začne písať. Môže si 

však povedať: Ja nechcem písať „tradične“ ako spisovatelia predo mnou – a tradíciu zavrhne, 

chce byť úplne iný. Môže to urobiť?  

Navodím diskusiu a vysvetlím žiakom, že aj keď niekto chce niečo robiť inak a potrieť 

spôsoby, ktoré tu už boli, musí ich najprv poznať, aby ich mohol odmietnuť. Inak môže iba 

kopírovať to, čo tu už bolo. A tak tradícia sa vždy istým spôsobom (súhlasným či 

nesúhlasným) v texte prejaví.  
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Otázka: A čo čitateľ a tradícia? Ja som Slovenka, čítam knihy povedzme od Kukučína 

a viem, prečo spisovateľov zaujímal skôr dedinský človek ako mestský, prečo to tak bolo? Čo 

na to vplývalo? Prečo sa básne S. Chalupku či J. Kráľa často podobajú na ľudovú pieseň? Ak  

poznáme literárny vývin u nás a sú nám tieto veci jasné, budeme čítať knihy našich autorov 

inak my a inak cudzinci. Tradícia nás formuje, nemusí to byť iba Kukučín či štúrovská 

generácia, môže to byť i tvorba súčasníkov, tvorba zahraničných autorov – to všetko sa dá 

zhrnúť pod pojem tradícia. Pozor však, tradícia neznamená historickú pravdu. Autor môže 

zachytiť povedzme historickú postavu našich dejín v umeleckom diele (Ľ. Zúbek: Jar Adely 

Ostrolúckej), no poučený čitateľ vie, že príbeh je autorský, teda vymyslený, aj keď môže 

spracúvať nejaké dobové fakty. Pravdivé sú teda iba tieto fakty, ale už spôsob, ako ich 

spisovateľ poskladal do príbehu, ako postavy vykreslil, je len „fikcia“.   

Úloha: Doplňme teraz všetky vzťahy do modelu. Ako budú vzťahy s tradíciou naznačené?    

 

           tradícia 

 

      

    autor                 text           čitateľ 

 

 

             realita 

 

Úloha: Vytvorili sme model literárnej komunikácie. Odpovedzte mi teraz na otázku: Čo je to 

umelecký text? Čo v sebe skrýva? Neponáhľajte sa s odpoveďou, ešte raz si pozrite model 

literárnej komunikácie. 

Možné odpovede: Literárny text je v strede všetkého, dá sa z neho vyčítať veľmi mnoho 

o tradícii, realite, samotnom autorovi. Literárny text spája všetko so všetkým, je v ňom 

všetko. Úloha čitateľa je nezastupiteľná, lebo keby text nečítal, nič z tohto by neplatilo. ...  

3 Záver 

Počas literárneho vzdelávania na druhom stupni by mal žiak získať také intelektuálne 

zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa, ktorý v literatúre nachádza zábavu, 

poučenie, vie sa v nej orientovať a nachádza v čítaní predovšetkým možnosť duchovného 

nasýtenia. To sú slová, ktoré čítame v úvode školských dokumentov ISCED 2. Cesta 
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k čitateľovi je skutočne beh na dlhé trate. V dnešnom svete sa žiak/študent skôr orientuje na 

informácie iného druhu a my zostávame iba zdesení z toho, ako málo súčasníci čítajú. Možno 

je ponúkaný text štúdie návrh, ako možno žiakom/študentom ukázať, že literatúra nie je len 

znôška subjektívnych autorských nálad a nepochopiteľných slov, ale že je to tajomný odkaz, 

z ktorého sa dá veľa vyčítať o generácii, prostredí, myslení, bytí. Lebo text nenesie iba to 

„fantazijno“, ale nesie aj kus racionality života, ktorú možno spoznávať tak z poézie, ako aj 

z prózy, tak zo súčasnej literatúry, ako aj z historickej. Vždy ide o proces odhaľovania a našu 

schopnosť pátrať medzi riadkami po zmysle vypovedaného. Aj keď vždy text chápeme ako  

fikciu, predsa však vypovedá o možnom svete, o tom, že by „sa to raz mohlo stať“, že by „to 

bolo možné zažiť“. Nejde o „pravdu“ príbehu, ako upozorňuje R. Bílik, ktorý píše, že 

výnimočnosť kánonického výberu školských textov vytvára typicky školskú, no mylnú 

predstavu, že „literatúra je obrazom/odrazom skutočnosti a participuje na dejinnom vývoji 

sveta“ (Bílik 2011, s. 74). No napriek tomu, že nejde o „pravdu, aj jedna kniha – či už je to 

rozprávková kniha a či kniha poviedok –  vie veľa prezradiť o svojej generácii, a to nielen 

o jej snoch a fantázii, ktorú skryla do kníh, ale aj o jej myslení. Záleží na nás, ako túto 

„tajničku“ literárnej krížovky vylúštime. Každé umelecké dielo prenáša odkaz, ktorý pozorný 

čitateľ vie prečítať v mnohých významových rovinách, pričom navyše spoznáva aj tajomný 

svet fantazijna a estetiky.        

Pri všetkej snahe si učiteľ musí uvedomiť, že každé zjednodušenie prísnej literárnej 

teórie môže spôsobiť istý odklon od jej pôvodnej vedeckej interpretácie. Uvedomenie si tohto 

faktu neraz učiteľa utvrdí v tom, že je ľahšia a lepšia cesta spoľahnúť sa na tradičné, overené, 

osvedčené postupy a témy. Som hlboko presvedčená, že škola má budovať mosty medzi 

teóriou a praxou a prijať tak aj riziko istého výkladového posunu, ktorý je častý pri tlmočení 

odborného odkazu neodbornej verejnosti. Ak by škola na seba toto riziko nepreberala, 

absolventi škôl by skončili vzdelávanie s vedomím, že literatúra je len o čítaní kníh 

a o subjektívnom pohľade na množstvo textov, ktoré sa aj tak nedajú nijako uchopiť do 

logickej štruktúry. Takáto výchova k čitateľstvu je chromá. Ak však ukážeme, že aj literárna 

veda má svoje nedoriešené otázky, skúma a hľadá, spája sa s filozofiou, sociológiou, 

psychológiou a jazykom, ukážeme zároveň jej legitímnu odbornú stránku. Ak sa navyše 

učiteľovi podarí vzbudiť u žiakov chuť objavovať literárnoestetické tajomstvá, vyhral nielen 

učiteľ a žiak, ale perspektívne aj celá spoločnosť.     
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