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4   KONTEXTOVÉ ZLOŽKY RECEPCIE ILUSTRÁCIE 

 

Umelecké dielo je estetickým objektom, ktoré je podmieňované samotným 

umením, vlastnosťami mimoumeleckej reality (skutočná realita – reálny svet, t. z. 

životné, spoločenské a kultúrne prostredie človeka), tvorivými a vnímateľskými 

schopnosťami subjektu (Souriau, 1994). Analogicky aj ilustráciu ako žáner výtvarného 

umenia ovplyvňujú spomínané kontexty. Ilustráciu navyše ovplyvňuje literárna 

skutočnosť (Tokár, 1996).  Jednotlivé zložky zatiaľ bližšie charakterizoval M. Tokár 

(1996) a my sa pokúsime túto charakteristiku zložiek aplikovať na problematiku detskej 

recepcie. 

 

4. 1  Kontext literárnej skutočnosti 

 

Literárne dielo ako estetický objekt predstavuje mnohofunkčný útvar, ktorého 

štruktúra vzájomne prepája interné a externé inštrukcie. „Interné inštrukcie sú 

zakomponované v lexike, syntaxii a morfológii diela ako štruktúry s určitou 

definitívnou podobou. „Externé inštrukcie sú obsiahnuté v čitateľskom idiolekte a 

súvisia s vonkajšou, ‚spoločenskou’, percepčnou aktivitou diela“ (Šabouk, in Hrehová, 

2005, s. 23). Pôsobenie týchto zložiek literárneho diela poukazuje na funkcie, ktoré 

môže umelecká literatúra a jej čítanie plniť.  

Literárnu skutočnosť definuje J. Lalewicz slovami: „Dielo, ako písaný 

komunikát, je to, čo v ňom prečíta jeho empirické publikum. Dielo je tým, čím sa stáva 

pri čítaní a hovorí to, čo v ňom našlo dané publikum“ (in Hrehová, 2005, s. 27).  Táto 

koncepcia zdôrazňuje „osobnostnú podmienenosť čitateľských daností a voľnú 

projekciu individuálnych čitateľských aktov. Vyskytuje sa v procese vnímania a jej 

podklad tvoria asociácie, ktoré nevyvolávajú vlastnosti literárneho diela, ale ich možné 

súvislosti vo vedomí príjemcov“ (Hrehová, 2005, s. 28).   

M. Tokár chápe kontext literárnej skutočnosti takto: „Postupnou realizáciou 

literárneho artefaktu, teda čítaním, sa vytvára istý celok, všeobecne literárny artefakt, 

ktorým je potom realizovaný aj ,obsah’ literárneho diela“ (1996, s. 107). Literárnu 

skutočnosť pokladáme za dôležitý kontext detskej recepcie ilustrácie, lebo je primárnym 

podnetom jej tvorby. Citovaný autor ďalej dodáva: „[...] každý tvorca ilustrácií literárnu 

skutočnosť transformuje vo vizuálnej predstave svojsky a teda ináč“ (tamtiež). Aj pre 

dieťa je literárna skutočnosť pri recepcii primárnym podnetom jeho subjektívnej 
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transformácie. Výnimku tvoria knihy pre najmenších, ktoré neimplikujú literárnu 

zložku. Ide napríklad o leporelá, knihy – hračky, v ktorých sa nachádzajú len ilustrácie. 

Je všeobecne známe, že ilustrátor preberá z textu kľúčové momenty deja, ktoré 

sú zároveň lajtmotívom. Hana Jarošová (in Tokár, 1996, s. 111) píše: „Čokoľvek je 

v ilustrácii zobrazené, javí sa čitateľovi ako dôležité. Ak je rozpor medzi tým, čo je 

v literárnom diele objektívne dôležité, a tým, čo je zobrazením ‚podčiarknuté’ v 

ilustrácii, ilustrácia nesplnila svoju špecifickú funkciu a navyše skresľuje obsah 

literárneho diela“. Sú však prípady, kedy ilustrátor ignoruje klasicky preferované uzlové 

body textu (deja, konfliktov, hrdinov, miest). Napríklad, ak je literárny materiál 

všeobecne známy a bol už mnohokrát predmetom výtvarného spracovania v knihe, 

vtedy úmyselne ilustrátor zobrazuje menej známe časti. Tento postoj potvrdzuje súčasný 

trend v ilustrovaní, pre ktorý ilustrácia nie je iba reprodukciou literárneho textu, ale 

prikláňa sa k subjektívnej filozofickej interpretácii.31  

Literárna skutočnosť ako podnet pre ilustráciu pôsobí rozdielnou mierou, ktorá 

závisí od literárneho druhu.  Pre ilustrácie umeleckej literatúry je literárna skutočnosť 

iba východiskom, pretože sú vždy osobnou interpretáciou a nie iba transponovaním 

literárnej skutočnosti do iného umeleckého jazyka. Východiskovou ambíciou 

nekonvenčnej ilustrácie  je „chápať ilustráciu ako výzvu, autorovo posolstvo, ku 

ktorému sa dopracoval v ľudskom i umeleckom hľadaní, a je na čitateľovi, aby si ho 

sám spojil s myšlienkovým zázemím textu“ (Švec, in Tokár, 1996, s. 130). Ilustrácia 

vedeckej literatúry, naopak, sa nevyhnutne pridržiava literárneho textu.  

Prejav kontextu literárnej skutočnosti v detskej recepcii ilustrácie budeme 

interpretovať vo výskumnej časti.  

 

4. 2 Kontext reality  

 

Ilustrácia sa recepčne fixuje v konkrétnej literárnohistorickej situácii, no zároveň 

je vo svojej recepcii akoby nevyčerpateľná – každá generácia môže novým spôsobom 

odhaľovať jej významy. Tým, že sa recepcia ilustrácie viaže na určité konvencie doby, 

                                                 
31 Ako príklad môžeme uviesť reedíciu Andersenove rozprávky (ilustrácie V. Hložníka z roku 1956 a D. 
Kállaya  a K. Štanclovej z roku 2004). 
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vzniká medzi časom jej vzniku a jej príjmom určité napätie. Každá recepcia preto musí 

rátať s medzičasovým faktorom.32 

Ak vychádzame z tézy, že umenie je zobrazovacím procesom, potom odrazová 

schopnosť diela je najviditeľnejším prejavom pôsobenia skutočnosti. V tejto téze 

spočíva aj mytologické hľadisko, že výtvarné dielo nie je len hrou mýtov, archetypov, 

biblických predstáv, ale ich rozvíjaním, transformovaním a uplatňuje sa v zhode 

s príslušným dobovým spoločenským charakterom. „Mytologický aspekt znamená, že 

každé umelecké dielo nesie v sebe okrem odrazu spoločenských pomerov, kultúrnej 

situácie, filozofických, etických, sociálnych hodnôt aj hľadisko minulej kultúry. 

Umelecké dielo predstavuje isté zovšeobecnenie predchádzajúcej ľudskej skúsenosti, 

ľudskej kultúry, ľudského vedomia. Ide o zovšeobecnenie procesov, ktoré vznikajú 

v ľudskej kultúre od samého jej začiatku, a ktoré sa postupne vyvíjali a prevrstvovali, 

kým nedospeli po dnešný stav“ (Popovič, in Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981, s. 

46).  

V umeleckom diele vzťah realita – odraz značí, že dielo nemôže byť nikdy len 

subjektívnou výpoveďou o svete, ale dielo si nárokuje byť objektívne: „Odraz je 

významové dianie umeleckého diela a toto významové dianie sa prejavuje ako 

typizácia, individualizácia, mimézis, štylizácia, deštrukcia a ďalšie spôsoby prenosu 

reality do textu“ (Popovič, in Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981, s. 84). Práve tak aj 

ilustrátor transponuje do svojho diela kontext reality a ten sa stáva súčasťou obsahu aj 

formy ilustrácie. Ilustrácia ako každé umelecké dielo je schopná zobraziť isté kultúrne, 

sociálne, psychologické a iné významy špecifickým spôsobom. 

  S kontextom reality súvisí arbitrárnosť symbolov (to značí, že symbolika jednej 

kultúry nemusí byť zrozumiteľná pre inú kultúru), kultúrna konotácia použitých farieb, 

prijateľnosť zobrazených prvkov pre danú kultúru, kultúrna konotácia zobrazeného 

výjavu. V tejto súvislosti je príznačné poznanie Dušana Kállaya, ktorý na otázku ako 

prijímajú odlišné kultúry európske ilustrácie, odpovedal: „Na Taiwane mali za úlohu 

domáci ilustrátori ilustrovať šťastného princa Oscara Wilde. Ich šťastný princ sa 

premenil na akéhosi Budhu, ktorý sa týčil nad pagodami“  (Kállay, [online]). 

  Dôležitým faktom je to, že aj napriek rozdielom medzi rôznymi oblasťami 

národných kultúr sa v poslednej dobe vo výraze detských ilustrácií prejavuje silná 

                                                 
32 Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje recepciu na strane príjemcu je medzičasový faktor (pojem 
z literárnej komunikácie). Označuje čas, ktorý vyplýva zo vzťahu konkrétneho dobového recipienta, pre 
ktorého bolo dielo určené a aktuálneho príjmu (pozri Obert, 1998). 
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tendencia zbližovania, ktorá je výsledkom vplyvov kultúrnej interakcie medzi národmi. 

Svedčia o tom aj medzinárodné podujatia  IBBY a BIB.  

  Ďalším dôležitým participujúcim kontextom v procese recepcie ilustrácie je 

vplyv socio-kultúrneho prostredia. Ono je faktorom, ktorý ovplyvňuje formovanie 

našich myšlienok, postojov a názorov rovnako, ako ovplyvňovalo tvorcu ilustrácie 

v dejinách i v súčasnosti. Napríklad iný prístup k ilustračným obrázkom bude mať dieťa 

z dediny a iný dieťa z veľkomesta (pozri Tokár, 1999 b). Svoju nezastupiteľnú úlohu tu 

zohráva teda rodina a jej kultúrno-sociálne zameranie a samozrejme škola. Rodičia 

v konečnom dôsledku ovplyvnia recepciu ilustrácie samotným výberom knihy.33 

Dokonca vydavateľstvo sa riadi podľa zákazníka a ním sú vo väčšine prípadov rodičia. 

Rodičia obyčajne kupujú to, čo sami čítali, to čo sa im páčilo. Aj učiteľ v škole má 

možnosť voľby odporúčaných knižných titulov podľa vlastných preferencií. Rovnako aj 

autor pri písaní a ilustrátor pri tvorbe ilustrácií vychádza zo svojich vlastných 

generačných zážitkov. To značí, že medzi ilustrátorom a čitateľom existuje vždy  

generačný rozdiel. Detský čitateľ ako adresát zostáva neraz nepovšimnutý, hodnoty sa 

tu riadia normami, ktoré sú určované dospelými, bez ohľadu nato, že recipient sa mení, 

vyvíja. 

  Pojem kontext skutočnej reality, resp. reálnej skutočnosti používa vo svojich 

monografiách M. Tokár.34 Podotýkame, že v slovnom spojení – reálna skutočnosť –  ide 

o tautológiu. V našej práci budeme používať pojem kontext reality (alebo skutočnosti): 

budeme rozumieť reálny predmetný svet (v najširšom slova zmysle), ktorý recipienta 

obklopuje a  determinuje recepciu ilustrácie.  

 Recepčný kontext reality vstupuje do celého reťazca výtvarnej komunikácie: 

determinuje autora v procese tvorby, je súčasťou diela a determinuje aj proces recepcie 

na strane príjemcu. Cez recepciu pôsobí knižná ilustrácia na vedomie čitateľa, aktivizuje  

myšlienky, kultivuje jeho názory. Dieťa si osvojuje novú skutočnosť, a tak recepcia 

ilustrácie spätne ovplyvňuje „realitu“ dieťaťa.   

 

 

 
                                                 
33 M. Popovič uvádza tieto faktory, ktoré podmieňujú výber knihy: momentálna nálada, výnimočná 
potreba (individuálna alebo spoločenská udalosť), temperament čitateľa – výber „svojho“ autora, diela 
(vkusové dispozície) a moment čitateľského vzdelania (odborné záujmy). Autor dodáva: „Sám výber 
diela na čítanie je tvorivý akt, ktorý prináša pre čitateľa isté napätie i uspokojenie“ (Popovič, in Popovič – 
Liba – Zajac – Zsilka, 1981, s. 36). 
34 Pojem kontext skutočnej reality sa používa aj v teórii literatúry.   



 51 
 

4. 3  Kontext výtvarného umenia 

 

 Dospelý čitateľ spontánne vníma a hodnotí ilustráciu analogickými postupmi 

ako hociktoré dielo výtvarného umenia. Detský čitateľ ilustrovanej knihy postupuje 

opačne: najprv vníma ilustráciu, potom voľné výtvarné dielo, pretože cesta k vnímaniu 

výtvarnej formy sa u dieťaťa začína ilustrovanou knihou (ilustrácia je pre dieťa 

obyčajne prvým kontaktom so skutočným výtvarným umením). A tak recepcia ilustrácie 

umeleckej literatúry podmieňuje jeho vzťah k výtvarnému umeniu a umeniu vôbec. 

Dieťa sa prostredníctvom ilustrácie zoznamuje s rôznymi výtvarnými štýlmi, učí sa 

chápať individuálnosť autorov – ilustrátorov, špecifiká tvorby a jej prínos pre výtvarnú 

knižnú kultúru. 

Ďalším styčným bodom recepčného kontextu výtvarného umenia je to, že 

ilustrácia stavia na skúsenostiach, výsledkoch, výrazových a technických možnostiach 

daného stavu výtvarnej kultúry. Zároveň sa podieľa na riešení problémov súčasného 

výtvarného umenia, a tak spoluvytvára výtvarnú tradíciu (Tokár, 1996). 

Kniha ako súčasť prostredia ovplyvňuje dieťa prostredníctvom emocionálnych 

účinkov. Ide tu však o interaktívny vzťah, pretože aj ona prostredníctvom svojho 

čitateľa ovplyvňuje  kultúru: ilustrácia sa tak podieľa na formovaní umeleckého štýlu 

doby, rovnako ako maliarstvo či grafika. 

Recepciu ilustrácie popri výtvarných dielach ovplyvňuje film, grafický dizajn, 

počítačové médiá a iné prostriedky vizuálnej komunikácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




