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1 Predslov 

Každý vnímavý čitateľ, ktorý prijíma literárny text cez proces čítania, by mal pozorovať nielen 

motívy, dejovú líniu umeleckého diela, no zároveň tiež to, ako daná recepcia ovplyvňuje a zasahuje 

jeho skúsenosť a poznanie. Sebapozorovanie pri čítaní literárneho diela môžeme definovať ako proces 

zisťovania, ako percipient prijíma text, ako si ho uvedomuje, čo pre neho znamená a nakoniec, ako sa 

samotný text v ňom usádza a pôsobí aj po prečítaní.  
Za cieľ tohto príspevku teda považujeme čo najlepšie poukázať na proces a samozrejme, aj príčiny 

čitateľskej premeny cez porovnanie vnímania literárnych textov počas stredoškolského štúdia a na 

začiatku štúdia vysokoškolského. Počas štúdia na strednej škole ma čitateľsky obohacovala zbierka 

básnických textov Jarčeky nehy od autorky Moniky Tančákovej. Spomínaná zbierka básní bola pre 

mňa v tomto období hodnotovo vysoko ceneným dielom. Považovala som ju za najkvalitnejšiu voľbu 

na čítanie v čase dospievania. Na začiatku vysokoškolského štúdia v rámci ktorého absolvujem aj 

štúdium slovenského jazyka a literatúry, som sa prirodzene dostala do styku s ďalšími literárnymi 

textami. Naskytla sa mi možnosť porovnávať svoju orientáciu na básnickú zbierku od M. Tančákovej 

s rozoberanými textami a porovnať ich vnímanie a následne aj pôsobenie. Vďaka tomuto porovnaniu 

sledujem svoj čitateľský vývoj, ako som prijímala hodnotovo vysoko položenú básnickú zbierku ke-

dysi a ako ju prijímam teraz, po roku vysokoškolského štúdia. 
Rozdiel spočíva najmä v dojme, zážitku, ktorý vo mne básne M. Tančákovej vytvárajú. Pre lepšie 

porovnanie a ilustrovanie sme vybrali jeden literárny text, na ktorom sa pokúsime čo najpresnejšie 

ukázať progres premeny čitateľa, ktorý je na základe vnímania nových umeleckých diel schopný iden-

tifikovať deficity a presnejšie pomenovať svoj čitateľský zážitok. Pri momentálnej neúplnosti mojich 

literárno – vedných poznatkov je sebapozorovanie a interpretovanie rozdielnych zážitkov z čítania 

toho istého umeleckého textu náročné, no nie nedosiahnuteľné aspoň na istej úrovni.  

Keď som počas strednej školy čítala básnickú zbierku Jarčeky nehy, mala som dojem, že básňam 

nechýba nič a majú vysokú umeleckú úroveň. Nový uhol pohľadu na kvalitu literárneho textu som 

nadobudla predovšetkým počas stretnutia s literárnymi textami na hodinách teórie literatúry. Ak mám 

pred sebou text, môžu nastať pri recepcii dve situácie: ak je text umelecky kvalitný, celá aktivita sa 

zameriava na jeho interpretáciu, na hľadanie významových súvislostí a pomenovanie výrazu. Ak text 

vykazuje isté kvalitatívne deficity, dostávam sa do konfrontácie s istým neuspokojením svojich oča-

kávaní. Kedysi som sa vracala k dielam od M. Tančákovej len kvôli tomu, že som nemala možnosť 

a možno ani nechcela vidieť iné literárne texty. Dnes sa ich pokúšam vnímať kriticky. Pri čítaní ma 
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vyrušujú isté spôsoby používania slov, ako napríklad ich nefunkčné alebo neharmonické usporiadanie 

do veršov.  
Zmyslom tohto príspevku je snaha poukázať na zmenu čitateľského zážitku z danej zbierky, a to 

cez interpretáciu vybranej básne a nájdenie a pomenovanie jej deficitov. 
V nasledujúcej časti sa teda konkrétne dotkneme umeleckého textu s názvom Hádka. Interpretá-

ciou som sa pokúsila zdôrazniť nedostatky, neviditeľné v čase môjho štúdia na strednej škole, no po-

stupne sa odhaľujúce na začiatku toho vysokoškolského.  

 

2 Monika Tančáková: Hádka  

Sotva len mračno zastrelo pohodu,  

skrížili sa meče. 

Ozval sa hrom 

a hromžil, 

hromžil, 

hromžil 

do neutíchnutia, 

kým sa nerozlialo. 

A potom lialo, 

lialo,  

lialo 

do úplného vyliatia  

a bolo po mraku. 

 

Visia si meče  

vľúdne sa správajú, 

chceli by sa objať, 

ešte sa nedajú 

Stále je mokro, 

ale už vysychá. 

Slnko pije zem, 

konečne sa vyčasilo.  

 

3 Interpretácia textu 

Vyššie uvedený umelecký text pozostáva z dvoch strof. Je pravdepodobné, že každý čitateľ si 

všimne exponované miesto začiatku básne: „sotva len mračno zastrelo pohodu“, nesúce v sebe nádych 

archaickosti, knižnosti a tiež istej rozprávkovosti. Tá je dosahovaná výberom slov, ktoré často nájde-

me v expozičných častiach rozprávok. Otázkou zostáva, či sa využitie rozprávkového motívu bude 

ďalej rozvíjať a uplatňovať v básni.  

Vráťme sa teraz k názvu básne – Hádka. Pri hodnotení vzťahu názvu a básne nám slovo „hádka“ 

zo sémantického hľadiska evokuje dostatočne zrozumiteľný význam – v slovníkoch sa stretávame s 

definíciami ako slovný spor, škriepka, zvada. Názov teda môže, ale aj nemusí predpovedať, čo bude 

v básni nasledovať. Význam textu je známy, nie je potrebné skúmať jeho iné asociácie, primárne 

v sebe nenesie znak umeleckého zobrazenia. Na jednej strane máme jednoznačnosť samotného slova, 

na druhej strane jednoznačnosť názvu vo vzťahu k obsahu básne. Vieme, že názov akéhokoľvek lite-

rárneho diela by mal byť impulzom, ktorý by nasmeroval percipienta pri príjme textu, avšak nesmie 

prezrádzať priveľký rozsah významov básne. Z tohto hľadiska je teda autorkou použitý názov mierne 

prezrádzajúci výpoveď, ktorá po ňom nasleduje. Tento výber hodnotím ako neadekvátny, autorka 

mohla zvoliť pomenovanie, ktoré by neprezrádzalo až do takej miery motívy básne. Nazdávam sa, že 

ak by autorka v názve zvolila slovo, resp. slová, ktoré by neboli úplne príznačné pre hádku, pre čitate-

ľa by ostalo otvorených viac možností pre hľadanie asociatívnych spojení názvu s básňou 

a potvrdenie či nepotvrdenie prvotných dojmov. Narážame na nedostatok – názov, ktorý by mal vy-

tvoriť menej konkrétne očakávania a zároveň možnosť otvorených asociácií vo vzťahu k básni.  
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Poďme teraz nahliadnuť do básne a do usporiadania obrazov, ktoré nám autorka ponúkla. Za spo-

mínaným rozprávkovo motivovaným úvodom, kde došlo k zastretiu pohody mračnom, sa teraz stretá-

vame so skrížením mečov a zvukom hromu, ktorý „hromžil, hromžil, hromžil“. Skríženie mečov nám 

môže evokovať stretnutie dvoch názorov, ktoré sa dostávajú do vzájomnej konfrontácie. Zvuk hromu 

je zároveň kvalitatívne časovo zdôraznený vyjadrením „do neutíchnutia.“ Najskôr sa stratila pohoda 

a z toho následne ako dôsledok prichádza skríženie mečov, ktoré môže naznačovať pre čitateľa dvoji-

cu osôb. Autorka teda používa opakovane slová hromžil, ktoré sa môžu javiť ako náznak neutíchajú-

ceho hundrania, výčitiek, námietok, často dovedú jednu zo strán k vyliatiu emócií. Opakovanie slov 

by mlo mať v básni nejaký význam, v tomto prípade je to zrejme zobrazenie procesu hádky – trvania 

hádky s jej prejavmi. Môže ísť aj o vyliatie ako o „vydanie zo seba všetkého nahromadeného.“ 

S hromobitím sa nám spájajú asociácie ako napr. zvuková stránka blesku. Je otázne, ktorú z asociácií 

spojených práve s hromobitím autorka vyberá do popredia. Opakovane za sebou čítame slovo hrom-

žil. Asociáciou je napríklad silný ohlušujúci zvuk, teda vo vzťahu dvoch hádajúcich sa ľudí to môže 

predstavovať neustále opakované zasypanie výčitkami, urážkami až po moment „kým sa nerozlialo“. 

Slovné spojenie „rozliať sa“ predstavuje významy: po prvé, vo vzťahu k pomenovaniu poveternostné-

ho javu je to situácia, keď nastane intenzívny dážď. V druhom význame, kde sa verbum „rozliať sa“ 

vzťahuje na spor medzi ľuďmi, zvadu, výčitky, nadobúda spomínané slovo význam rozliatia hnevu od 

jednej osoby na druhú. Asociačne sa tu aktivizujú známe frazeologické spojenia: „vylial svoj hnev“, 

„vyliať si na niekom hnev, vyliať s pred niekým dušu“. Ako pozitívum je dobré spomenúť, že oba 

dané významy sú prítomné, t. j. že máme v predstave aj obraz dažďa – ako druhej fázy búrky – aj 

obraz „vylievania“ hnevu na druhého človeka. Vidíme, že báseň je postavená na paralele búrka – hád-

ka, pričom tento vzťah je spätý práve aspektom výbušnosti, vypustenia návalu emócií u človeka a tiež 

ohrozenie, ktoré prináša silný lejak a hrozivé zvuky hromu. Môžeme hovoriť o relatívne umelecky 

otvorenom postupe, teda viacvýznamnosti. Po hromobití, ktoré hromžilo do neutíchnutia, opakovane 

a silno, sa teda nakoniec celá hádka dostáva na vrchol, ktorým je vyliatie hnevu. Jedna zo strán zapla-

vila svojho „protivníka v hádke“. Úplne sa rozlial hnev, úplne sa vyliali slová. V poslednom verši 

strofy čítame: „a bolo po mraku.“. Takéto ukončenie považujeme za amatérske predovšetkým preto, 

lebo autorka náhle a nerešpektujúc napätie vybudované v predošlej časti ukončila prvú strofu. Posled-

ný verš je v mnohých prípadoch významovo najdôležitejší verš v celej strofe, keďže percipient naň 

zameriava svoju pozornosť. Ak bolo autorkiným zámerom postupné vyvrcholenie, vyvolanie gradácie 

či napätia, bolo by snáď bývlo vhodnejšie, aby práve spomínaný posledný verš vynechala a možno 

pomocou zámlky, ticha, ktoré po hrmení nastáva presunula pozornosť do druhej časti básne.  
V prírode pozorujeme, že po búrke či prudkom lejaku nastane automatický obrat – vyjde Slnko, 

vystúpi teplota a okamžite je viditeľná zmena v počasí. V básni je to však trochu inak, zložitejšie. 

V nej je prechod emócií od tých negatívnejších k príjemnejším komplikovaný a nie taký náhly 

a rýchly. Človek je čiastočne neslobodný v emóciách, často sa stáva, že ich nedokáže tak rýchlo 

ovplyvniť, zastaviť či pozmeniť. Preto pôsobí nepravdepodobne, aby emócie po hádke, hromžení, 

skončili tak náhle. Takáto okamžitá zmena naladenia je zriedkavá. Formulácia „a bolo po mraku“ 

takúto jednoduchosť, ba až ľahkosť evokuje – teda v tejto chvíli niečo, čo je primerané pre meteoro-

logický jav sa stáva nepravdepodobným pre sféru emočnej stránky života. Posledný verš prvej strofy 

oberá danú situáciu o vážnosť, vytvára neprimerané zľahčenie, ruší predchádzajúcu výpoveď. Ak by 

daný verš nebol v básni prítomný, emócie by naďalej pretrvávali, respektíve riešenie by bolo stále 

nejasné. 

Pozrime sa teraz na prvé verše druhej strofy: „visia si meče, vľúdne sa správajú, chceli by sa objať, 

ešte sa nedajú“. V prvej slohe sme meče vnímali ako narážky, výkriky, výčitky vzájomného konfliktu 

medzi dvoma osobami. V druhej ich však autorka použila ako zástupné motívy pre osoby. Je otázne, 

prečo sa takto sémantika mečov v básni premieňa. Nachádzame problém v tom, že premena sémanti-

ky motívu meča narúša systém, logickú sémantickú štruktúru básne.  
Aj samotné prirovnanie meča k človeku nezodpovedá kontextu tejto básne. Vo všeobecnosti by sa 

človek k meču prirovnať dal, ale v tom prípade vypovedáme o človeku niečo iné. Každé umelecké 

literárne dielo potrebuje mať určené isté vnútorné logické pravidlá. Ak tieto pravidlá absentujú, čitateľ 

stráca prehľad v použitých motívoch a vyjadreniach. Navyše, použitie zvratného zámena „si“ vytvára 

familiárnosť, evokuje nezáväznosť, odľahčenosť. Odstránením „si“ by sa podoba verša zmenila na : 
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„visia meče.“ Ak by autorka postupovala takto a odstránila spomínanú časť, umožnilo by jej to pokra-

čovať v gradácií z prvej strofy. 

 Vráťme sa teraz k motívu mečov. Všimnime si, ako sa mení význam týchto mečov oproti prvej 

časti básne. Meče sú niečo, čo má zastupovať obe osoby alebo niečo, čo je len istým ich atribútom, 

príznakom. Im sa však stále nedá objať. Objatie je dvom ľuďom umožnené vtedy, ak medzi nimi je 

voľný priestor, keď sa môže jeden druhého dotknúť bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov, keď je to 

žiadané z oboch strán, príjemné pre obe strany. Tu sa to však nedá – „chceli by sa objať, ešte sa neda-

jú“. Odpoveď nachádzame v nasledujúcich veršoch: „stále je mokro“. V tejto interpretácií som už 

spomenula obraz vyliatia hnevu medzi dvoma osobami. Prítomnosť vody „mokra“ môžeme chápať 

ako analógiu k tichu ako následok výmeny negatívnych emócií, ktoré ležia medzi dvojicou a bránia 

objatiu. Obraz mokrosti, vlhkosti súvisí s chladom a to môže evokovať chlad medzi dvoma ľuďmi, 

ktorý je prekážkou, ktorá stále brzdí prechod k uzmiereniu či pochopeniu.  

Presunieme pozornosť na nasledujúce dva verše v básni: „vľúdne sa správajú“ a „konečne sa vyča-

silo“. Ako som už predtým spomenula, asociácia vľúdnosti je v súvislosti s mečmi veľmi nepravde-

podobná.  

Obidve príslovky považujem za problematické pri výstavbe literárneho textu najmä kvôli ich 

„opotrebvanosti“, častému výskytu v bežnej, neumeleckej reči. Vľúdnosť je v rozpore s mečmi (čo by 

dokonca v takomto prípade mohlo viesť skôr k irónií ako k predstave ozajstnej vľúdnosti). Spojenie – 

„konečne sa vyčasilo“ – má podobné asociatívnosť blokujúce ako spojenie „a bolo po mraku“.  

Druhá časť literárneho textu sa javí interpretačne náročnejšia a problémovejšia najmä kvôli jej via-

cerým ťažko objasniteľným motívom a obrazom. Vidíme, že autorka tu pracuje aj s rytmom. V celej 

básni je využitý voľný verš, ktorý na istom mieste naruší pokus o rým. Konkrétne ide o gramatický 

rým: správajú – nedajú. Tento prvok opätovne znižuje kvalitatívnu úroveň básne, rým môže evokovať 

riekankovosť, ktorá nepatrí do celkového vyznenia i formy básne.  

V poslednom verši by bolo možné príslovku „konečne“ vynechať a ponechať len“vyčasilo sa“. Ce-

lá báseň by tak bola ukončená významovo otvorenejším záverom. Ostalo nám však zamlčané, čo sa 

muselo udiať, aby aj vo vzťahovej rovine došlo k vyčaseniu.  

Druhú časť básne vnímam ako oveľa rozporuplnejšiu aj preto, že autorka používa na zobrazenie 

prostriedku urovnania sporu Slnko, teda niečo, čo prichádza nezávisle zvonku. Pri hádke ľudí je nety-

pické a hádam aj nelogické, ak impulz zmierenia nevychádza priamo od nich. Tak, ako hádka vychá-

dza z ľudí, tak by mal aj podnet na uzmierenie pochádzať najmä z ich vnútra.  
Tak, ako má voda zmysel pre Zem, aj hádka a výmena názorov medzi ľuďmi prináša niečo, čo sa 

síce môže na prvý dojem zdať absurdné či neprospešné, no po dôkladnejšej úvahe môžeme aj spor 

vnímať ako dej, ktorý oživuje, vyjasňuje.  

Pri tvorbe hodnotnejšieho variantu básne Búrka od Moniky Tančákovej som zvolila ako názov 

slovo Zrážky. Slovo predstavuje produkt vodných pár, ktoré sa dostali z ovzdušia na zem v podobe 

dažďa, krúp a podobne, ale aj zrážku ako stretnutie protikladných názorov, postojov, myšlienok, ako 

„skríženie mečov“. Zmenou názvu sa podporila jeho dvojvýznamovosť, ktorá je rozvíjaná aj v prvej 

strofe.  
 

3.1 Proces zmeny vnímania 

Ako som už spomenula v úvodnej časti, táto básnická zbierka patrila k mojim najobľúbenejším 

a najčítanejším v období dospievania, resp. štúdia na osemročnom gymnáziu. Neskôr sa pre mňa stala 

aj pôdou, z ktorej som čerpala a ktorou som sa inšpirovala pri vlastnej literárnej tvorbe poézie. Bás-

nické texty v zbierke Jarčeky nehy od Moniky Tančákovej pôsobili na mňa pozitívne, nevnímala som 

a zrejme ani nechcela či nedokázala vidieť deficity, ktoré dnes dokážem rozpoznať, posúdiť a zaujať 

k nim kritický postoj. 

To, čo som kedysi hodnotila výlučne pozitívne, dnes hodnotím z literárnovedného poznania. Pozo-

rujem, že to, čo som pokladala za vysoko hodnotné a o čom sa nepotrebovala diskutovať, dnes za 

umelecky kvalitné označiť nedokážem. 

Kedysi pri čítaní u mňa prevládala túžba po obraznosti, tvorení sveta. Prostredníctvom literárneho 

diela som sa vyrovnávala so svojím vlastným životným svetom, so svojou situovanosťou v ňom, lep-

šie sa učila orientovať a zvládať situácie. Dnes sa pri čítaní viac zameriavam aj na spôsob podania 
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výpovede, zobrazenie jednotlivých použitých motívov a na funkčnosť a usporiadanie výrazových 

prostriedkov v básni. Postupne prichádzam na to, keďže moje spoznávanie literatúry a jej zložiek je 

v neustálom procese, že moja kedysi najobľúbenejšia básnická zbierka stráca niekdajšiu vysokú hod-

notu, ktorú som jej pripisovala. 

Počas interpretovania básne Hádka som narazila na veľa nedokonalostí, výrazových prostriedkov, 

ktoré boli nevhodne zvolené. Niekedy môže čitateľ nadobudnúť dojem, akoby sa autorka vracala 

k rovnakým vyjadreniam a frázam z neschopnosti nájsť presnejšie, adekvátnejšie vyjadrenie – akoby 

použila prvý výraz, ktorý jej v danom kontexte príde na myseľ. 

Napriek týmto nedostatkom nemôžem úplne odsúdiť celú básnickú zbierku. Je ťažké zanevrieť na 

diela, ktoré boli dlhé roky základom lektúry poézie a tvorili inšpiráciu i pre vlastnú literárnu tvorbu. 

Túto zbierku som si nevybrala preto, že bola vhodná, ale preto, že sa vyskytla v moje blízkosti, 

v mojej knižnici. Nie je v mojich silách zmeniť, upraviť literárne texty, avšak to, čo spraviť možem, je 

zmeniť môj prístup k nim – zdokonaliť ich recepciu. 

 

4 Záver 

Kvalitatívna remena recepcie so sebou nesie aj nové hodnotové zoradenie predošlej lektúry a týka 

sa to i obľúbených diel, v mojom prípade najobľúbenejšej básnickej zbierky. 

  

Človek však potrebuje stále skúmať to minulé, ktoré možno z istej časti považoval za dobré 

a kvalitné a pokračovať ďalej v poznávaní. Znamená to hlavne kriticky prijímať nové skúsenosti, no 

nezabúdať na to minulé vnímanie, nájsť chyby, nedostatky a vedieť ich využiť pre osobný rozvoj 

a pokrok, lebo práve to je cieľom nielen v čítaní, písaní literárnych diel, ale aj v živote každého člo-

veka.  
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