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CHARAKTERISTIKA LITERÁRNEHO TEXTU 
 
Anna Ritlyová 

Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá literárnym textom a jeho charakteristikou. 
Venuje sa podstate textu vo všeobecnosti a stručne upozorňuje na aspekty, ktoré odlišujú 
literárne texty od všeobecných, teda utilitárnych. Predstavuje viaceré chápania a definície textu 
a zachytáva aj jeho základné vlastnosti. Literárny text má nielen oznamovaciu, teda 
komunikatívnu, ale aj umeleckú (estetickú) funkciu. Uvažuje o mieste textu a literárneho textu 
v komunikácii a vo vyučovaní cudzích jazykov všeobecne. 
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Úvod  
Literárny text predstavuje používanie jazyka v kontexte a študent teda nemusí 

rozmýšľať nad  jednotlivými gramatickými pravidlami, ale zoznamuje sa s tým, ako sú 
použité v “skutočnom svete“, skutočnej komunikatívnej situácii. Niekedy je veľmi ťažké 
zapamätať si pravidlá a slovnú zásobu odtrhnutú od reality, bez zmysluplného kontextu. 
Zaujímavý príbeh je najlepším spôsobom, ako tieto pravidlá a novú lexiku zaktualizovať 
a priblížiť študentovi cudzieho jazyka. 

V tomto príspevku sa pokúsime vo všeobecnosti objasniť podstatu textu a najmä 
literárneho textu a literárneho diela. Predstavíme viaceré chápania a definície textu 
a zachytíme jeho základné vlastnosti. Sme si vedomí, že tento pohľad je synoptický. Naším 
cieľom však je zorientovať sa v problematike a vytvoriť si teoretické východiská pre prácu 
s literárnym textom vo vyučovaní anglického jazyka.  

Literárny text  
Literárne dielo je ústny alebo písomný jazykový prejav, ktorý pri vnímaní vyvoláva 

pocit krásna. Hovoríme tiež, že vyjadruje estetický vzťah človeka ku skutočnosti. Spisovateľ 
tvoriac literárne dielo esteticky cieľavedome vyberá a rozmiestňuje slová. Jazykové 
prostriedky volí podľa toho, čo zobrazuje, výrazové prostriedky vyberá podľa toho, čo chce 
sprostredkovať svojmu čitateľovi, pričom musí brať do úvahy, akého čitateľa chce osloviť. 
Preto rôzne typy a žánre umeleckej literatúry majú rozličnú estetickú hodnotu, ktorá je úzko 
spätá so zámerom autora a je výsledkom realizácie tohto zámeru. Napríklad román alebo 
dráma inak pôsobí na recipienta než anekdota či epigram.      

Otázkou, čo odlišuje umeleckú literatúru od utilitárnej sa zaoberajú literárni teoretici 
už po celé stáročia. Je všeobecne známe, že jazyk literárnych diel sa od každodennej 
komunikácie aj od jazyka neumeleckej literatúry (literatúra faktu, praktické písomnosti 
administratívneho štýlu, žánre žurnalistickej komunikácie a pod.) líši tým, že má nielen 
oznamovaciu, teda komunikatívnu, ale aj umeleckú (estetickú) funkciu. A podobne nad 
estetickou hodnotou sa vedú dlhodobé diskusie, pretože každé obdobie a každé, spoločenské 
zriadenie má svoje vlastné estetické normy, ktoré sa odrážajú v danom literárnom diele. Preto 
estetické normy nie sú absolútne, ale relatívne, menia sa od obdobia k obdobiu, od jedného 
spoločenstva k druhému, ale aj od osoby k osobe. Ako tvrdia Grmela a Grmelová, (1978: 3-
4) vzhľadom na rozrôznenosť chápania estetických noriem, “... it is often difficult to draw an 
exact line between artistic and non-artistic  or pseudoartistic literature. An important 
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correlative criterion which helps us to decide this question is the role which the given literary 
work plays in the enrichment of our emotional life and in the widening of our cognizance of 
social relationships.”  Z toho vyplýva, že estetická hodnota je rozhodujúcim kritériom pri 
pridelení dielu status literárneho textu. 

Text a kontext  
V tomto príspevku je pojem literárny text dominantný. Tento termín sa 

v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, ako tvrdí Miko (1989: 126), „...začal proti 
tradičnému termínu literárne dielo nápadne frekventovať...“. Sám však tieto termíny 
považuje za synonymné. Súhlasíme s názorom Oberta (1992: 55), že literárny text je 
základný objekt poznávania v literárno-vzdelávacom a literárno-výchovnom procese. Ďalej 
sa budeme podrobnejšie venovať textu vo všeobecnosti a v súvislosti s tým literárnemu textu. 

Pri uvažovaní o mieste textu v komunikácii nemôžeme obísť znakový charakter 
jazyka, eventuálne textu. J Mistrík (1997 : 234) uvádza, že za znak je považované nielen 
slovo, ale aj text, ktorý je totožný s komunikátom, preto jeho forma môže byť písomná 
i ústna. Bilaterálna teória znaku predpokladá jeho dve zložky, a to formálnu a obsahovú, čiže 
„...aj hmotného vyjadrovateľa (designátor), aj ideálny obsah znaku (zmysel, význam, 
designát)“ (Ondruš, Sabol, 1987 : 62) Do vzťahu v rámci sémantického trojuholníka tak 
vstupujú objekt (vec, predmet, referent), označujúce (forma) a označované (obsah, význam). 
Ak uznávame znakový charakter textu, potom znakovú teóriu je možné v dimenzii textu 
interpretovať nasledovne. Pod objektom rozumieme samotný text. Pod označujúcim chápeme 
všetky javy, o ktoré sa prostredníctvom jazyka chceme podeliť s poslucháčmi alebo 
čitateľmi. Najmä v neformálnej konverzácii a literatúre používame jazyk na vyjadrenie 
svojich nálad a citov, opisujeme javy minulé i budúce alebo dokonca i neexistujúce. 
Zavŕšenie sémantického trojuholníka predstavuje jeho doplnenie o význam, ktorým je obsah 
textu. 

Chápanie termínu ´text´ v úzkom slova zmysle predstavuje jeho formálnu stránku. 
Napríklad poprední predstavitelia diskurznej analýzy G. Brown a G. Yule ho používajú len 
ako technický termín, ako slovný význam komunikačného aktu (1983 : 6). Ďalší predstaviteľ 
diskurznej analýzy G. Cook text interpretuje formálne, bez zohľadnenia kontextu a pre 
jazykové prehovory vnímané ako zmysluplné celky s určitým komunikačným zámerom 
používa termín diskurz (1994 : 156).  D. Crystal a D. Davy (1986) jednoznačne rozlišujú text 
a diskurz, keď za text pokladajú prirodzene sa vyskytujúci hovorený alebo písaný diskurz, 
ktorý je používaný pre účely analýzy. 

Pri širšom ponímaní sa termín text používa podobne ako termíny diskurz, komunikát 
alebo jazykový prejav. Výstižne je text definovaný J. Mistríkom, ktorý vo svojej definícii 
spája obsah, formu i mimojazykový kontext: „...text je jazykovo-tematická štruktúra so 
zámerným usporiadaním výpovedí, ktorým sa vyjadruje relatívne uzavretý myšlienkový 
komplex.“ (1997 : 273) Keďže v tejto definícii sa namiesto ´viet´ objavujú ´výpovede´, 
naznačuje sa tým začlenenie textu do komunikácie. Literárny text, respektíve jeho príjem 
(vnímanie a pochopenie) sa podľa Oberta (1992: 55) uskutočňuje cez osobitný typ 
komunikácie, ktorú nazývame literárnou komunikáciou. 

Dostávame sa k úvahám o procese vzniku, skladania a stavby textu. F Miko chápe 
text ako písomnú realizáciu reči a pre ústnu podobu používa termín rečový prejav. V procese 
tvorby textu téme pripisuje primárnu úlohu. Téma je podľa neho prvotná a kvôli nej sa 
komunikácia odohráva. Autor textu si z nekonečného množstva úsekov skutočnosti vyberá 
len jeden určitý úsek, na ktorý sa vzťahuje ním vytváraný text. Téma sa potom v texte 
prejavuje priamo v určitých slovných spojeniach alebo vo výrazoch, ktoré signalizujú jej 
rozvíjanie. Rozvíjaním témy sa autor dostáva až k bodu, kedy sa mu podľa jeho názoru 
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podarí odstrániť neurčitosť textu a text môže ukončiť. Rozvinutím témy do textovej podoby 
vzniká jeho obsah (1989 : 11-16). Celý tento proces má zmysel vtedy, ak existuje prijímateľ, 
ktorý zabezpečí komunikačné, respektíve recepčné bytie textu. Až v komunikácii sa text 
stáva textom (ibid : 34). Už americký filozof Charles W. Morris pôvodne syntakticko-
sémantickú koncepciu jazyka a logiky doplnil o pragmatické aspekty. Známa je jeho 
sémantická triáda znaky – objekt – prijímateľ. Vzťahy medzi znakmi a objektom sa definujú 
ako sémantické, vzťahy medzi znakmi a inými znakmi ako syntaktické a vzťahy medzi 
znakmi a prijímateľom (interpretujúcim) ako pragmatické. 

Mnohé disciplíny zaoberajúce sa analýzou textu chápaného ako komunikát alebo 
diskurz zaujímajú nasledujúce aspekty textu. Veľkú dôležitosť pripisujú vzťahu medzi 
autorom a adresátom, teda tomu, čo F. Miko označuje ako výpovedný aspekt textu. Druhým 
základným aspektom textu je aspekt vyjadrovací, ktorým sa dostávame k základnej vlastnosti 
textu mať referenčný vzťah ku skutočnosti (ibid : 35). Tento vzťah referencie je vyjadrením 
znakového charakteru jazyka a teda i textu. Ak sa teda v texte spája funkcia jazyka prinášať 
informácie (ideová funkcia) aj funkcia pôsobenia na adresáta (transakčná funkcia) (G. 
Brown, G. Yule, 1983), potom prijímanie textu, jeho porozumenie a interpretácia nemôžu 
byť jednoznačné.  

Táto nejednoznačnosť interpretácie platí o texte všeobecne, ale ešte vo väčšej miere 
o literárnom texte. G. Brown a G. Yule sa v tomto ohľade zmieňujú najmä o pragmatických 
aspektoch textu, t.j. aspektoch zohľadňujúcich vzťah znaku (tu: literárneho textu) 
k používateľovi. Tieto aspekty majú širokú škálu možných interpretácií (1993: 11), preto nie 
je možné vyhnúť sa subjektivite pri interpretácii, čo ale môžeme v školskej praxi v práci 
s literárnym textom považovať za výhodu. Vhodne zvolené literárne dielo poskytuje priestor 
na úvahy o možných zámeroch autora a o tom, ako sa snaží pôsobiť na čitateľa. V dielach 
vystupujú postavy, ktoré najmä v dialógoch hovoria o svojich vzťahoch, pre ktoré je možné 
hľadať paralely v osobnej skúsenosti čitateľov. Ak učiteľ v práci s textom umožní žiakom 
uvažovať o uvedených vzťahoch, zámeroch a postojoch a nechá im priestor na vyjadrenie 
názoru, otvára im tým cestu k hlbšiemu chápaniu literárneho diela. Tento náš názor 
podporuje i nasledujúca myšlienka českých analytičiek O. Mullerovej, J. Hoffmanovej a I. 
Schneiderovej, že “...jednak je zaměření interpretace vždy podmíněno subjektivitou 
interpreta, jednak je i ten nejprostší, běžný dialog vlastně interpretačně nevyčerpatelný 
a interpretace múže být prováděná ad infinitum.“ (1992: 9) 

Ak sa chceme pokúsiť o analýzu textu, potrebujeme poznať jeho vlastnosti. Vo 
väčšine textov nachádzame črty známe, črty opakovania, teda také ktoré sú typické pre ten 
ktorý žáner alebo smer. Tvorba textu vo všeobecnosti, teda napríklad aj literárneho alebo 
utilitárneho textu, umožňuje autorovi uplatniť svoju tvorivosť, a to v črtách, ktoré sú 
najvýraznejšie v neformálnej konverzácii a v umeleckej literatúre. To, ako autor pristupuje 
k tvorbe textu, a naopak, ako adresát text interpretuje, závisí sčasti od toho, ako sú obidve 
strany oboznámené s tým, čo bolo pred vznikom aktuálneho textu, teda s konvenciami. 
Konvencie ovplyvňujú nielen tvorbu textov, ale aj ich interpretáciu. Príkladom môže byť 
Shakespearovo zobrazenie postavy úžerníka Shylocka v komédii Kupec benátsky a súčasný 
pohľad niektorých kritikov, ktorí považujú hru za antisemitskú a v niektorých krajinách, 
napríklad vo Švajčiarsku, je dokonca zakázaná. Problematika konvencií poskytuje veľa 
námetov na skúmanie a uvažovanie o vzťahoch slov a viet priamo v texte, odkazov na 
zobrazované javy, vzťahov medzi účastníkmi komunikácie a ich spätosti s realizovanou 
témou. 

Uvedené vzťahy svedčia o štruktúrno-funkčnom prístupe k textu, ktorý sa uplatňuje aj 
v nasledujúcej definícii textu: „Text je relatívne uzavretý komunikačný celok, ktorý na 
základe obsahovej a ilokučnej štruktúry plní propozičnú a pragmatickú funkciu.“ (Dolník, 
Bajzíková, 1998 : 10) V danej definícii nachádzame opozíciu štruktúra – funkcia, kde 
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štruktúru môžeme chápať ako vyjadrenie vnútornej stavby, vyjadrenie vzťahov medzi 
časťami, a funkciu ako správanie vzhľadom na vymedzený účel. V rámci tohto relatívneho 
protikladu sú dve dichotómie, a to obsahová verzus ilokučná štruktúra a propozičná verzus 
pragmatická funkcia. Je možné dať do súvislosti prvý člen oboch dichotómií, ako aj druhý 
člen týchto dichotómií. Obsah a propozícia majú svoje miesto v rámci sémantiky, zatiaľ čo 
ilokúcia je spájaná s pragmatikou. Sémantiku zaujíma, čo je povedané, v centre záujmu 
pragmatiky je to, čo je mienené. Súčasné chápanie textu vychádza teda z toho, že každý text 
je vlastne komunikačnou aktivitou, v ktorej sa prelína snaha účastníkov o sformulovanie 
a následne interpretovanie určitých informácií a zámerov. Autor ale často rozvíja svoju tému 
takým spôsobom, že v texte je ťažké vnímať uvedené štruktúry oddelene. Napríklad lexikálne 
opakovanie sa uvádza ako prostriedok viazanosti v texte, ale opakovaním nielen posilňujeme 
koreferenčné vzťahy v texte, ale aj ovplyvňujeme čitateľa alebo poslucháča. 

Tieto poznatky nás privádzajú k dôležitému aspektu tvorby a interpretácie textu, 
ktorým je uvedomenie si možnosti voľby spomedzi mnohých možných postupov 
a prostriedkov. Autor textu má k dispozícii jazyk, z ktorého si vyberá a skladá práve také 
prvky, ktoré najviac vyhovujú jeho komunikačným zámerom. J Dolník a E. Bajzíková 
hovoria o rozhodovacích procesoch obsahovej, pragmatickej a jazykovej povahy 
a zdôrazňujú dôležitosť preferencií: „...tvorba textu svojimi rozhodnutiami preferuje istú 
alternatívu spomedzi možných alternatív.“ (1998 : 92) Zložitosť textotvorného procesu, ale 
najmä interpretácie a analýzy textu je znásobená tým, že do úvahy berieme aj pragmatickú 
funkciu textu, kde sa zohľadňuje zámer autora textu. D. Schiffrin v tejto súvislosti uvádza, že 
vzájomné porozumenie autora textu a účastníkov danej komunikačnej udalosti závisí okrem 
iného aj od správneho použitia kohéznych prostriedkov, ktoré sú kľúčom k odhaľovaniu 
významov ukrytých pod povrchom výpovedí. (1987 : 9) 

Záver 
Našu diskusiu o literárnom texte ako prostriedku komunikácie je možné uzavrieť 

myšlienkou Oberta, (1992: 55), že „ literárna komunikácia spočíva vo vzťahu príjemcu 
(čitateľa) a diela (literárneho textu) a predpokladá určité činnosti (aktivity), ktorými sa tento 
príjem realizuje. V priebehu literárnej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese 
vstupujú do vzájomných interakčných vzťahov literárny text a žiak, literárny text a učiteľ 
(v oboch prípadoch ide o estetickú interakciu) a žiak a učiteľ (didaktická interakcia). Keď 
k textu pristupujeme z pozície lingvistu, zaujímajú nás vetné štruktúry, vzťahy medzi vetami, 
jazykové prostriedky používané vzhľadom na určitý účel, a podobne. Z pohľadu literáta 
interpretácia textu zahŕňa prácu s tematickou a štylistickou rovinou diela, teda ideový rozbor 
a prácu s výrazovými prostriedkami. Každý učiteľ anglického i iného cudzieho jazyka, ktorý 
sa rozhodol ísť tou náročnejšou cestou a používať literárne texty, či už celé diela alebo len 
ukážky, sa musí zaujímať o to, ako môže s literárnym textom pracovať priamo vo 
vyučovacom procese, aké metódy, prostriedky a aktivity môže pre tento účel použiť, aby 
práca s umeleckým textom priniesla svoje ovocie a bola nielen prínosom v komunikácii, ale 
i potešením pre učiteľa i študenta. 
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