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Abstrakt 

V príspevku svoju pozornosť zameriavame na autorskú rozprávku svetoznámeho írskeho 

spisovateľa Oscara Wilde Šťastný princ. Vybraný umelecký text podrobujeme podrobnej 

motivickej analýze a interpretácii, vďaka ktorej môžeme označiť za dominantný princíp 

autorskej stratégie tzv. paradox. Odkrýva sa najmä v titule príbehu, ako aj v motíve očí, daru, 

foriem bytia hlavnej postavy, návratu, chleba a rúk. Ako zaujímavý inšpiračný zdroj u O. 

Wilda identifikujeme tvorbu dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena, konkrétne v 

intertextuálnom motíve dievčatka so zápalkami.  

 

Abstract 

In the paper we focus our attention on the literary fairy tale from world-known Irish 

writer Oscar Wilde – The Happy Prince. Selected artistic text underwent thorough motivic 

analysis and interpretation, thanks to which we can define the dominant principle of author's 

strategy, so called paradox. It is revealed in the story title, as well as in the eyes motif, gift, 

and form of main protagonist existence, return, bread, and hands. As an interesting 

inspirational source in O. Wilde we can identify works of Danish story-teller H. Ch. Andersen 

that got in the text of The Happy Prince in an intertextual motif of The Little Match Girl. 
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Úvod 

Rozprávkový žáner je nesporne najvýraznejším a najviac zastúpeným žánrom v literatúre 

pre deti a mládež. Je teda úplne prirodzené, že za primárneho adresáta sa považuje detský 

čitateľ. Je rozprávka naozaj intencionálnym žánrom? V prípade ľudovej rozprávky to 

nemôžeme povedať, pretože tá sa do detského čítania dostala až koncom 19. storočia – 

dovtedy bola ľudovým ústnym artefaktom určeným len pre dospelého recipienta.  

Trochu inak je to už s autorskou rozprávkou, no nie v absolútnom zmysle. Tá na jednej 

strane bola (je a bude) písaná pre dospelých, ktorým mala v inom „šate“ pretlmočiť neraz 

vážne posolstvá a svedectvá (nielen) o stave spoločnosti a človeku so svojimi problémami 

v nej (J. Swift, O. Wilde ai.); na druhej strane sa písala (píše a bude písať) aj pre deti, len 

v trochu špecifickejšej podobe, prispôsobenej detskému vnímaniu (H. Ch. Andersen, L. 

Carroll ai).  

Ak by sme sa dnes opýtali dospelých na asociácie v súvislosti s pojmom rozprávka, 

pravdepodobne by sme sa stretli s kumulovaním slov ako: dej, šťastie, spravodlivosť, 

farebnosť, zámok, princezná, kráľ, deti, dobro víťazí nad zlom a pod. Súvisia naozaj tieto 

slová s pojmom rozprávky ako žánru? Môžeme nimi zastrešiť taký široký pojem, akým sa 

rozprávka stala? Zrejme nie. Tieto evokácie totiž súvisia iba s jedným typom rozprávky – 

s ľudovou rozprávkou, nepostihujú však všetky modernejšie a novodobejšie autorské varianty 
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rozprávky, ktoré z folklórnej síce vzišli, no emancipovali sa od nej a vytvorili v literatúre 

vlastný a dnes už nesmierne mohutný a rôznorodý prúd. Ak chceme byť úplne presní, nie je 

ani celkom pravda, že rozprávky patria deťom. Hoci sa to v súčasnosti chápe ako všeobecne 

uznávaný a platný fakt, rozprávka naozaj nepatrí iba deťom. Upozornil na to už J. R. R. 

Tolkien, ktorý tvrdil, že spojenie rozprávok len s detským svetom je v podstate jedným 

veľkým nedorozumením a nešťastím súčasnosti. Podľa neho boli rozprávky do detského 

priestoru umiestnené práve tak, ako sa tam dáva starý a nepotrebný nábytok, ktorý môžu deti 

pokojne zničiť. „Děti jako určitá třída – ač je v ni spojuje jen nezkušenost – nemají pohádky 

ani raději, ani jim nerozumějí lépe než dospělí a stejně jako pohádky mají rády spoustu jiných 

věcí“ (Tolkien 1992, s. 143). Prikláňame sa k Tolkienovmu názoru, pretože aj podľa nás by 

žáner rozprávky nemal vôbec zmiznúť a vytratiť sa ani z čítania dospelých – veď kvalitná 

detská literatúra dokáže bez problémov naplniť a osloviť aj dospelého čitateľa (hoci ho možno 

zaujme v inom smere a inými cestami než detského recipienta). Dospelý adresát má väčšiu 

životnú skúsenosť i širší čitateľský obzor než je ten detský. Z toho teda vychodí jeden záver: 

Dobrá rozprávka musí mať otvorené aj kanály príjmu pre dospelých, a preto si zaslúži, aby 

bola čítaná aj dospievajúcou mládežou, ako aj samotnými rodičmi. Tolkien túto situáciu 

rozprávok prirovnal k detským šatám, ktoré sa majú deťom kupovať o niečo väčšie, aby mali 

do čoho vyrásť, tzn. že šaty (podobne ako rozprávky) musia deti presahovať, musia byť aj nad 

ich schopnosti. Takto im totiž nielenže dovoľujú rásť, ale navyše v nich rast „programovo“ 

podporujú. Tá rozprávková nadstavba, ktorá sa minie detskému pochopeniu, sa stáva 

atraktívnou pre mladého (dospievajúceho) a dospelého čitateľa. 

Je ťažké povedať, čo sa udeje v detskom vedomí s tým, čo mladý čitateľ z nedostatku 

skúseností či poznania nepochopí. Dokonca ani dospievajúci čitateľ nemusí všetkým 

textovým významom adekvátne porozumieť. Znamená to, že sa rozprávkové „presahy“ 

a nadstavby v jeho vedomí definitívne strácajú? Podľa nás to tak vôbec nemusí byť, pretože 

to, čo mladý čitateľ nepochopí vo chvíli priameho recipovania textu, môže byť pochopené 

o niečo neskôr, lebo „čtenář mnohdy intuitivně pochopí smysl textu a rozpozná, že autor 

vypovídá o něčem naléhavém, naslouchá mu a věří, i když významům textu plně porozumí až 

později“ (Urbanová 2004, s. 14). Môže ísť aj o niekoľkoročnú „inkubačnú“ dobu, kedy sa 

čitateľ už v úplne inej životnej situácii môže vrátiť k rozprávke, pociťujúc stále isté 

„nevyrovnané účty“, ktoré mu zostali z detských čias kdesi hlboko v podvedomí. Táto 

schopnosť rozprávky stimulovať osobné (citové i poznávacie) angažovanie sa čitateľa je 

podľa nás jednou z jej najdôležitejších funkcií. 

Hovoriť o osobnom angažovaní sa však automaticky znamená hovoriť aj o literárnom 

zážitku z textu, príbehu a diela, pretože „...akt čítania je aktom tvorivým, zasahujúcim v plnej 

miere intelekt a city príjemcu. Čítanie má významný podiel na utváraní osobnosti človeka, na 

obohacovanie jeho zážitkov a pocitov, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní postojov...“ 

(Obert 1986, s. 28). Zážitkovosť je u adresáta podmienená už povahou rozprávkového textu 

ako umeleckého výtvoru, v ktorom dominuje jeho estetická funkcia. Zážitok spojený 

s rozprávkou by sa teda mal odvíjať nielen od jej estetickej náplne ako celku, ale aj z jej 

parciálnych častí, akou môže byť napríklad ukončenie a zavŕšenie deja, v ktorom dobro 

s prevahou zvíťazí nad zlom. Opäť tu ale vzniká istá nezrovnalosť – jednoznačná výhra dobra 

sa objavuje v riešení najmä ľudových rozprávok, no pri autorských rozprávkach to nemôžeme 

pokladať za charakteristickú črtu (v mnohých prípadoch víťazstvo dobra nie je vôbec 

jednoznačné). Fakt, že čítame rozprávku, ešte neznamená, že čítame rozprávku so šťastným 

koncom. Ide o to, že rozprávke sa vplyvom dominancie tej ľudovej v detskom čítaní akosi 

prirodzene pripisuje aj moment šťastného finále. Pri čítaní textu potom mladý čitateľ 

automaticky očakáva, že rozprávka bude podľa jeho gusta, podľa jeho žánrového očakávania, 

ktoré sa v ňom od detstva utvára a posilňuje. Do tohto procesu veľmi významne zasahujú 

práve rodičia, ktorí ako prví v živote detí sprostredkovávajú ich kontakt s knihou – či už 
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formou vlastného príkladu (keď dospelí sami veľa čítajú) alebo formou nakupovania kníh, 

ktoré pokladajú za adekvátne a dobré čítanie (samozrejme, že z ich pohľadu). Nezriedka sa 

potom stáva, že mladý čitateľ si počas nadobúdania čitateľského návyku nestihne „upraviť“, 

resp. prebudovať predstavu o tom, s čím všetkým sa môže v priestore rozprávky 

konfrontovať. 

Asi sotva označíme príbehy H. Ch. Andersena, O. Wilda či A. de Saint-Exupéryho inak 

než pojmom rozprávka, a pritom práve títo autori nás vo svete literatúry presviedčajú, že 

záver rozprávky nemusí mať vôbec šťastné finále. Záver rozprávky v ich podaní môže viesť aj 

ku smrti hlavného hrdinu alebo postačí napríklad otvorený koniec, neponúkajúci jednoznačný 

príklon k priaznivému vyriešeniu konfliktu. Ak sa práve o takéto širšie chápanie žánru 

rozprávky nepostarali rodičia, je v kompetencii školy, aby napravila tento nedostatok. 

V prvom rade by mala škola zabezpečiť kontakt a čitateľský zážitok aj s takouto 

literatúrou rozprávkového žánru, ktorá – samozrejme – nebude imponovať klasickým 

očakávaniam čitateľov o nej. Škola by teda mala rozšíriť čitateľský obzor svojich žiakov 

a rozšíriť tým aj ich čitateľskú skúsenosť, a to z jedného prozaického dôvodu: Cez zážitok 

z recepcie týchto textov by ich mala naučiť prijímať aj (z hľadiska ukončenia) 

nejednoznačnejšie príbehy, resp. príbehy znepokojujúcejšie. Zážitok čitateľa totiž „prehlbuje 

porozumenie, poznanie i pochopenie zmyslu literárneho diela“ (Kopál 1970, s. 18). 

Dnes už nemožno privierať oči nad tým, že sa svet mladého človeka viac 

sproblematizoval a stal sa náročnejším. Mládež sa musí čo najskôr zorientovať v čoraz viac 

chaotickom a v mnohom i protirečivom pôsobení spoločnosti, kultúry, školy, rodiny, reklamy, 

kamarátov či aktuálnych módnych trendov. Situácia mladého človeka je zvonku čoraz viac 

napádaná agresívnymi formami zážitku, ktoré sú síce intenzívne, ale zároveň aj plytké, 

krátkodobé a povrchné. Jedným z možných východísk by mohla byť živá osobná (priam 

intímna) skúsenosť s literatúrou – a v jej priestore práve s rozprávkou s nejednoznačným 

víťazstvom dobra. Lebo tento druh rozprávky v sebe ukrýva schopnosť pripraviť 

dozrievajúceho človeka na život nielen cez jeho pekné, kladné stránky (prípad ľudovej 

rozprávky), ale aj pre tie tienistejšie a ťažšie, ktorých spoločným menovateľom je neistota, 

strach, úzkosť a možno aj smrť. Rozprávka je zrkadlom, má čitateľovi pomáhať vidieť akoby 

zvonku to, čo sa v ňom nejasne odohráva, a lepšie si to uvedomovať. Až potom sa s tým môže 

a dokáže vysporiadať (pozri Smékal, podľa Kovalčíková 1998, s. 254). Takýto rozmer učenia 

sa žiť cez literatúru pre deti a mládež ponúkajú aj symbolicko-filozofické a realistické 

rozprávky írskeho autora O. Wilda, z ktorých sme si vybrali zrejme najznámejšiu na 

podrobnejšiu motivickú analýzu a interpretáciu. 

Oscar Wilde sa vo svojej najznámejšej rozprávke Šťastný princ, ktorá dala rovnomenný 

názov aj knihe rozprávok (Šťastný princ a iné rozprávky), nenechal inšpirovať bežným 

námetom. Wilde sa totiž usiloval „pozorovania a poznatky vyjadriť v esenciálnej podobe 

spôsobom rozličných kategórií a symbolov“ (Klátik, 1978, s. 79). Práve jeho rozprávkovo-

symbolické postupy v tvorbe zabezpečili jeho rozprávkam, v mnohom sa opierajúcim o 

andersenovskú poetiku, trvalú platnosť a nadčasovosť. Hoci O. Wilde pôvodne písal 

rozprávky pre dospelých, historicky postupne prešli do čítania súčasných detí, lebo „ich svet 

poznania a pocitov je dnes ... oveľa širší ako svet detí viktoriánskeho Anglicka“ (Richter 

1988, s. 7). Platí však, že nie každé dieťa bude schopné recipovať danú rozprávku v smere 

autorskej zámernosti, pretože potrebuje predsa len intelektuálnejší typ čitateľa. 

 

1 Titul ako vstup do interpretácie 

O tom, že rozprávka nie je z rodu tých „rýdzo“ detských (intencionálnych), sa môžeme 

presvedčiť už v protagonistickom titule rozprávky – Šťastný princ (hoci pojem princ patrí do 

sveta rozprávok). V pojme princa sa ukrýva budúcnosť, skrýva sa v ňom nádej (predstupeň 

pojmu kráľ). Vo vnútri pojmu sa zároveň už v zárodku objavuje aj princíp šťastia, pretože 
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princ je svojím spôsobom vyvolený spomedzi zástupov, aby sa raz stal kráľom; jeho pozícia 

voči ostatným ľuďom je teda výnimočná, pretože on ašpiruje na omnoho lepšiu a svetlejšiu 

budúcnosť, než môže čakať kohokoľvek iného (nielen z pozície bohatstva, ale aj moci – a tým 

činom aj rozhodovania o osude tých druhých). Ak sa na princa pozrieme očami ľudovej 

rozprávky, „jeho konečným cílem v pohádce je osvědčit, že může být králem – nejvyšším 

suverénním vládcem sebe sama a svého života“ (Richter 2004, s. 34). O tom, že by sa to 

princovi malo podariť, hovorí adjektívum v názve – šťastný. Kým pojem princ obsahoval 

pojem šťastia implicitne a podpovrchovo vo svojej sémantike (vyvolenec), šťastie je 

znásobené aj explicitne v prídavnom mene, ktoré substantívum (princ) rozvíja. Odrazu sa nám 

teda pred zrakom vynára „bezproblémový“ titul, ktorý prvok napätia, resp. problémovej 

nezrovnalosti nepripúšťa, navyše je pozitívne vyžarovanie znásobené „akosťou“ princa, ktorý 

je šťastný. Na jednej strane šťastie síce má kladný náboj, na druhej strane si z hľadiska 

chápania pojmu vyžaduje vyššiu mieru poznania, keďže rovnako ide o vyššiu mieru 

abstrakcie. Pre porovnanie môžeme odkázať na paralelu v tituloch rozprávok u Wilda a Saint-

Exupéryho: Šťastný princ a Malý princ. Tu vidieť, že kým u oboch je motív princa totožný, 

pomenovanie vlastnosti v adjektíve je odlišné.  

Exupéryho princ je rozvitý v rovine kvantity, Wildov princ zas v rovine kvality. 

V Malom princovi je vyjadrená miera výšky a tá sa dá kvantifikovať, no v Šťastnom princovi 

mieru šťastia možno vyjadriť iba v relatívnej rovine, pretože ide skôr o vnímanie kvality žitia. 

Inak povedané; prídavné meno malý má súvis s telesným (fyzickým); prídavné meno šťastný 

má súvis s duševným (psychickým).  

Z titulu Wildovej rozprávky ešte nemožno postrehnúť, že svojho adresáta v podstate 

zavádza. Názov rozprávky vo vzťahu k odvíjaniu príbehu a jeho zavŕšeniu funguje ako 

dokonalý paradox. Niet na svete smutnejšieho a nešťastnejšieho človeka, akým je postava 

Šťastného princa – proklamované šťastie u Wilda nemá spätosť s reálne žitým, lebo „názvy 

jeho rozprávok znamenajú takmer vždy pravý opak“ (Richter 1988, s. 12). Z toho dôvodu si 

dovolíme tvrdiť, že náročnosť rozprávky pre naivný typ detského čitateľa je vyjadrená už v jej 

titule v miere abstrakcie pojmu šťastie (čo šťastím vlastne je?): „Moji dvorania mi vraveli 

Šťastný princ a ja som naozaj bol šťastný, ak zábava a radovánky znamenajú šťastie.“ (s. 18 – 

19) 

 

2 Motív očí 

Špecifickosť vzájomného zväzku medzi princom a sťahovavým vtáčikom vyviera zo 

schopnosti sebaobetovania sa za druhého bez nároku na akúkoľvek výhodu. Schopnosť 

altruistického správania je v symbiotickom zväzku oboch hrdinov zvýraznená v motíve očí, 

ktorý sa v príbehu modifikuje na motív slepoty, ktorý však kontinuitne z motívu očí vyviera – 

je jeho predĺžením a pokračovaním. Podľa L. Richtera znamená slepota stratu orientácie, ako 

aj stratu schopnosti vidieť správnu cestu. My sa prikláňame k výkladu druhého významu 

slepoty, o ktorej usudzuje, že „někdy však paradoxně je naopak součástí zvýšeného vidění – 

„vnitřního“ – moudrosti“ (2004, s. 40).  

Šťastný princ zo svojej pozície na vysokom stĺpe vidí všetku biedu mesta, ktorého bol 

kedysi princom, a nemôže mu nijako pomôcť. Kým žil a bolo to možné, jeho živé oči boli pod 

vplyvom okolia slepé k biede a starostiam svojich poddaných (žil v paláci Sanssouci – Bez 

starostí). Keď umrel a stal sa sochou, uzrel svet za veľkým múrom – mŕtvy zrak náhle 

nadobudol schopnosť videnia. Vzniká paradox: Kým mohol pomôcť, nepomohol, a keď by už 

veľmi chcel pomôcť, tak nemôže. Trápenie Šťastného princa vychádza z kontrastu živý – 

mŕtvy, resp. mobilný – imobilný.  

Explicitne sa s motívom očí stretávame v časti, kedy už princ použil červený rubín 

z meča, aby ho daroval, a ak chcel vo svojej dobročinnej misii pokračovať (tentoraz 

mládencovi), musel sa zriecť ďalších drahocenností, ktoré ho ešte zdobili: 
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„Žiaľ, rubín už nemám,“ odpovedal princ. „Zostali mi len oči. Sú zo vzácnych zafírov, ktoré 

sem doviezli pred tisíc rokmi z Indie. Vyďobni mi jedno a zanes mu ho. Predá ho klenotníkovi, 

kúpi si drevo, jedlo a hru dopíše.“ (s. 26) 

 

Socha princa prišla o jedno oko, ale tým sa línia očí nekončí; dobrovoľne sa vzdá aj 

druhého zafíru, keď sa „nemôže pozerať“ na dievčatko na námestí, ktorému spadli zápalky do 

stoky: 

 

„Vyďobni mi druhé oko a daj jej ho, aspoň ju otec nezbije.“ 

„Zostanem s tebou ešte jednu noc,“ privolil lastovičiak, „ale oko ti nevyďobnem. Bol by si 

potom celkom slepý.“ 

„Lastovička, lastovička, malá lastovička, urob, čo ti prikazujem!“ 

A tak lastovičiak vyďobol princovi druhé oko a letel s ním dolu na námestie.“ (s. 27) 

 

V snahe pomôcť sa princ vzdal oboch drahocenných očí. To, že boli z drahých kameňov, 

môže súvisieť so zaužívaným názorom ľudí, že iba tie oči za niečo stoja, ktoré sa vedia nielen 

dívať, ale aj vidieť. Šťastný princ túto schopnosť po svojej smrti nadobudol v sošnom 

stvárnení a možno schopnosť vidieť utrpenie bola do takej miery zraňujúca a dovtedy 

nepoznaná (nezažitá), že nové drahocenné oči sa na to naozaj nedokázali dívať a radšej ich 

obe daroval. O utrpení v samote hovoria aj tri slzy, ktorými princ pri prvom stretnutí pokropil 

lastovičiaka. Pozeranie sa na biedu a utrpenie bez prestania (stále tým istým smerom a navyše 

bez možnosti žmurknutia – tým a bez možnosti privrieť oči) a nemôcť sa ani pohnúť 

vyvrcholilo v motíve sĺz, ktoré vypadli z drahocenných očí ako memento mlčanlivého 

osamoteného utrpenia. 

Stratou vlastných očí ale princ úplne nestráca možnosť vidieť. Práve lastovičiak v tomto 

momente preberá na seba svoje poslanie, ktoré ich vzťah urobí v ľudských (pozemských) 

reláciách takým výnimočným a nekaždodenným. Neponúkne princovi – nezištne a doživotne 

– iba svoje služby posla, ale navyše mu daruje aj svoj pohľad, zrak, videnie. Lastovičiak sa 

cíti zodpovedný za princovu slepotu, pretože to on mu oči vyďobol. Nevidí rozdiel v tom, kto 

so žiadosťou o ich vyďobnutie prvotne prišiel – cíti sa, skrátka, osobne zodpovedný: 

 

„Teraz si slepý,“ povedal, „preto s tebou zostanem navždy.“ 

„Nie, lastovička,“ nesúhlasil chudák princ, „musíš odletieť do Egypta.“ 

„Zostanem s tebou navždy,“ zopakoval lastovičiak a zaspal princovi pri nohách. (s. 28) 

 

Obetavosť je v koncipovaní postáv riešená recipročne. Princ nechce prijať ponuku 

lastovičiaka, lebo sa cíti zodpovedný za to, že už aj tak ho zdržal, keďže lastovičiak mal už 

dávno odletieť do teplého Egypta. Zodpovednosť za toho druhého (bez mužsko-ženskej 

konotácie) robí ich vzťah iným, obetavejším, ľudskejším. Za pohľadom lastovičky sa ale 

môžu skrývať aj širšie súvislosti.  

Keď sa človek díva na svet navôkol svojím zrakom, všetko vidí z perspektívy človeka (zo 

zeme) a má na dosah len priestor po horizont, ak mu – samozrejme – niečo vo videní 

neprekáža. Ak však oči privrie, prestane sa pozerať vonkajším zrakom a otvorí vnútorné oči. 

Svet sa môže stať nedoziernym, nekonečným, pozbaveným iba pozemskej perspektívy. 

Pohľad ducha je nesmiernym – je zrakom vôle, túžby a fantázie. Keď princ nadobro oslepne 

a stratí vizuálny kontakt so svetom, nadobudne prostredníctvom lastovičiakovej služby nový 

rozmer videnia – nesmiernejší, rozsiahlejší, rozpriestranenejší; rozmer vidieť všetko zhora, 

z vtáčej perspektívy, z nadhľadu. 

Zaujímavým je tiež fakt, že kým pohľad princa bol subjektívnym pohľadom, pohľadom 

citovo zainteresovaného človeka, schopného empaticky vidieť aj dôsledky nelichotivých 
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životných situácií a ľudských kríz, pohľad lastovičky je iba sprostredkujúcim médiom, slúži 

iba ako objektívny záznam udalostí a scén: 

 

A lastovičiak preletel nad veľkým mestom a videl, ako sa boháči veselia v svojich krásnych 

domoch, zatiaľ čo pred ich bránami posedávajú žobráci. Zaletel do tmavých uličiek a videl 

biele tváričky hladujúcich detí, ktoré tupo hľadeli do čiernych ulíc. Pod oblúkom mosta ležali 

dvaja chlapčekovia a objímali sa, aby sa trocha zahriali. „Sme strašne hladní!“ nariekali. 

„Tu nesmiete ležať!“ zakričal na nich strážnik a chlapci vykročili do dažďa. (s. 29) 

 

Vyzerá to tak, že O. Wilde chcel cez lastovičí zrak podnietiť vnútorný zrak čitateľov, aby 

si oni sami dourčili a subjektívne dotvorili ucelený obraz, predstavu situácie 

a bezvýchodiskovosti aj s jej tušenými tragickými dôsledkami. Akoby chcel, aby sa aj adresát 

stal na chvíľu Šťastným princom, ktorý v ustaranej a vychudnutej tvári krajčírky vidí nielen 

príčiny vyťaženia (rozmarné požiadavky bezduchých bohatých slečien), ale aj dôsledky jej 

preťaženia (chorý, v horúčkach trpiaci malý chlapec – syn). Krásna dievčina so svojím milým 

je inak iba pokračovaním mužsko-ženského princípu, započatého v obraze lastovičiaka 

a trstinky – ako však vidieť, Wilde je vo vnímaní ženstva skeptik a aj v prípade zazobanej 

slečny ukazuje v jej myslení iba prázdnu upätosť na veci konkrétne, účelné, akoby sa 

nevedela odpútať od prízemnosti a oddať sa skutočnej láske, ktorá je dobrá a milá a účastná aj 

na utrpení druhých. Jej prízemnosť ostro kontrastuje s „vesmírnym“ poetickým vyjadrením jej 

nápadníka, pohlteného čarom skutočnej ľúbosti. Krása je pri stvárnení slečny iba pozlátkom, 

ktorého nelichotivý obsah sa odhalí v jej reči. Krása je opäť poňatá paradoxne – vonkajšia 

nekorešponduje s vnútornou: 

 

Na balkón vyšla krásna dievčina so svojím milým. „Aké sú tie hviezdy nádherné,“ nadchýnal 

sa mládenec, „a aká nádherná je moc lásky!“ 

„Dúfam, že mi včas ušijú tie šaty na dvorný ples,“ povedala dievčina. „Dala som si na ne 

vyšiť kvety, ale dnešné krajčírky sú veľmi lenivé.“ (s. 21) 

 

Prázdnota ducha je znásobená aj časopriestorom. „Moc lásky“ je mocou, ktorá potrebuje 

symbol hviezd, relatívne večných a trvácnych; „šaty na dvorný ples“ sú v porovnaní 

s nesmiernosťou hviezdnej symboliky úplnou banalitou, ktorá je navyše zvýraznená nielen 

časovou narážkou na momentálnu „naliehavosť“ požiadavky, ale aj  v narážke na kvet, ktorý 

má byť vyšitý na šaty, akoby nebol najkrajší živý kvet, voňavý a aromatický – takýto živý 

kvet má práve biedna krajčírka vo svojom dieťati a musí ho nechať chradnúť len preto, aby 

stvorila na šatách kvety síce pekné, ale neživé, umelé, bez arómy a bez úžitku (samozrejme – 

okrem momentálneho „plesového úžitku“). Chradnúci kvet, fialku, vlastní aj mládenec, 

a chradnúcim kvetom bez topánok, bez pančúch a bez pokrývky hlavy je aj dievčatko so 

zápalkami, ktoré bije otec. 

 

3 Motív daru 

Dar je vo všeobecnosti dominantne rozprávkovým prvkom a v rozprávkovej optike býva 

prostriedkom na naplnenie dobrého úmyslu (podľa Richter 2004, s. 12). V rozprávke Šťastný 

princ sa motív daru uplatnil tiež, pričom sa pretavil do pomoci princa-sochy svojim 

poddaným. Z jeho strany šlo o pomoc vo forme drahých kameňov a vôbec vecí vzácnych 

a funkcie posla (sprostredkovateľa) uskutočňujúceho obdarovanie sa zhostila postava 

lastovičiaka. 

Ak chronologicky odstupňujeme dary v poradí, v akom boli podarované, bude to vyzerať 

nasledovne: červený rubín, modré zafíry, zlaté lupienky. Môžeme si všimnúť, že Šťastný princ 

začína najprv rubínom, ktorý je z jeho drahých súčastí najcennejší (nebudeme sa bližšie 
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venovať súvislosti, že rubín je zasadený v meči, čím veľmi pripomína svätého Patrika – 

patróna Írska – ktorého symbolickou súčasťou v jeho vyobrazení bol vždy meč – znak boja). 

Až potom prechádza k darovaniu zafírov a končí v podarovaniach zlatých lupienkov, ktoré 

pokrývajú jeho z kovu odliate telo. Ak by sme chceli hodnotu vecí vyjadriť dvojrozmerne – 

šípkou (od veci najhodnotnejšej až po vec menej vzácnu), tak by sme ju museli zaznačiť 

zhora nadol – vzácnosť klesá. V individuálnej interpretácii to môžeme vnímať ako apel 

k človeku, aby pri pomoci druhým začal vždy s tým najcennejším, resp. (prenesene) aby sa do 

pomoci slabším a menej šťastnejším vložil celou osobnosťou a hlavne naplno, nešetril sa. Len 

cez takéto rozdávanie, cez takúto formu vlastnej investície do šťastia iného sa môže zažiť 

zvláštny pocit tepla, ktorý s tým atmosférickým (prírodným) nemá nič spoločné a súvisí 

s hodnotou dobrého skutku: 

 

„Zvláštne,“ dodal, „teraz je mi celkom teplo, hoci je nepríjemne chladno.“ 

„To preto, lebo si spravil dobrý skutok,“ povedal princ. Malý lastovičiak sa nad tým zamyslel 

a vzápätí zaspal. Od myslenia sa mu vždy chcelo spať. (s. 22)  

 

Odstupňovanie darov od rubínu, cez zafíry až po zlaté lupienky má však aj iný rozmer, 

spočívajúci vo vyjadrení počtu. Podľa nás nie je náhodné, že počet uvedených vzácnych vecí 

je taký, aký je: 

1. červený rubín – jeden, 

2. modré zafíry – dva, 

3. zlaté lupienky – mnoho. 

 

Početnosť teda v smere odhora nadol stúpa. Pri porovnaní počtu s mierou vzácnosti 

môžeme konštatovať, že ide o nepriamu úmeru – v jednom a tom istom smere miera vzácnosti 

klesá, kým miera početnosti – naopak – vykazuje stúpajúci trend. Aj tento aspekt ukrytý 

v štruktúrnom uplatnení motívu daru potvrdzuje našu úvahu o jeho apelatívnosti 

nasmerovanej na človeka, aby sa nerozdal raz, ale sto ráz. Zdá sa, akoby tu bol 

transformovaný biblický odkaz ohľadom odpustenia blížnemu (nie sedem, ale 

sedemdesiatsedemkrát; Mt 18, 21 – 22). Navyše sa v príbehu môžeme stretnúť aj s obrazom, 

v ktorom pred bránami bohatých posedávajú žobráci. Tento obraz má rovnako biblický 

rozmer (Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi; Lk 16, 19 – 31). 

 

4 Tri formy bytia Šťastného princa 

V príbehu o Šťastnom princovi sa v autorskom podaní O. Wilda môžeme konfrontovať 

s tromi kvalitatívne rozdielnymi formami existencie hlavnej postavy. Pre rozprávku je 

centrálna práve druhá, no práve z jej perspektívy sa v retrospektíve dozvedáme aj o prvej 

a napokon (v zavŕšení príbehu) objavujeme poslednú, tretiu. Ide teda o tieto základné formy: 

bytie v paláci; bytie v soche; bytie v srdci. 

Každý z uvedených stupňov akoby u princa predstavoval úroveň poznania v priebehu 

jeho dozrievania, pričom každý stupeň je charakteristický sebe vlastnými formami prežívania, 

bytia a vnímania. Dôležité je uvedomiť si, že bytie v paláci predstavuje vo wildovskej 

stratifikácii najnižší stupeň existencie, kým bytie v srdci je formou najvyššou, majúcou 

licenciu na večnosť. 

Zrozumiteľnejšie sa „existenčný zdvih“ uplatňuje v symbole srdca, v ktorom sa všetky 

stupne ako v priesečníku stretávajú a križujú. Srdce je „symbol života, také touhy, přátelství 

a lásky“ a zároveň predstavuje „moudrost cítění“ (Richter 2004, s. 41). 

Srdce je vo svojom symbolickom stvárnení zachytené – ako ináč – cez paradox. Ten 

čerpá z kontrastu živého a oloveného, no s opačnou funkciou a vlastnosťami, než zo 

sémantiky slov (doslovnej i prenesenej) vyplýva. Živé srdce sa totiž správa ako srdce z olova, 
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jeho vonkajšia povaha protirečí vnútornej, a naopak – olovené srdce je živým srdcom, hoci 

jeho charakter by mal byť protikladom jeho fungovania. Symbol srdca je umocnený 

v podružnom symbole sĺz, ktorých je princ schopný, až keď sa stane kovovou sochou. Živé 

srdce späté s bytím v paláci nebolo schopné sĺz, resp. aj keď ich fyziologicky bolo schopné 

vyprodukovať, nemalo na to žiadnu príležitosť („...a ja som naozaj bol šťastný, ak zábava 

a radovánky znamenajú šťastie“). Až cez bytie v soche sa v princovi obnovuje sugestívna 

emocionálna reakcia uvoľňovania napätia a citového pretlaku, ktorú nedokáže potlačiť – plač 

a jeho fyzické zhmotnenie, slzy („...a hoci mi srdce spravili z olova, nemôžem sa ubrániť 

slzám“).  

To, že princ výrobu svojho oloveného srdca odkazuje na prácu ľudí, môže byť tiež 

skrytým obvinením, formou protestu proti tomu, ako ho zneužili a oklamali, keď ho chceli 

akože chrániť pred svetom vysokým múrom. Využili jeho detskosť, keď sa ešte ako princ 

nevedel brániť a nemal ani možnosť výberu, pretože mu neponúkli alternatívy. Boli to totiž 

„dvorania“, nie „priatelia“. Tri formy bytia môžeme v nadväznosti na symbol srdca zachytiť 

aj nasledovne: 

1. bytie v paláci = živé srdce → mŕtve (olovené) city, 

2. bytie v soche = mŕtve (olovené) srdce → živé city, 

3. bytie v srdci = definitívne mŕtve srdce → s licenciou na večnosť. 

 

Bytie v srdci je ukončením bytia princa, jeho srdce sa rozpadá na dve polovice 

(do ktorých sa už žiadne živé prejavy nepremietajú), a preto je ľuďmi – aj pre nemožnosť 

ďalšieho účelného využitia – pohodené spolu s telom mŕtveho vtáka na smetisko. Dve 

polovice majú však z aspektu troch foriem existencie zrejme najväčšiu silu, pretože 

predstavujú dve vstupenky do raja, ktorý sa pre oboch (princa i lastovičku) otvoril. Princovo 

bytie v srdci zabezpečilo obom večný život, lebo obaja pochopili, že nejde o to, ako dlho 

žijeme, ale o to, ako kvalitne (sebaobetujúco) žijeme pre druhých. Tento pohľad na 

hierarchizáciu princovho bytia ako postavy z príbehu je potvrdený aj prítomnou vertikálou 

v texte, ktorej tri oporné body smerujú nahor: zem – stĺp – nebo. 

1. bytie v paláci = na zemi (pripútanosť k zemi), 

2. bytie v soche = na vysokom stĺpe (pripútanosť k stĺpu), 

3. bytie v srdci = v nebi (pripútanosť k najvyššiemu božskému princípu). 

 

Vertikála začína zemou a končí nebom. Príbeh je založený na udalostiach, 

odohrávajúcich sa v čase stredného stupňa, keď bol princ pripútaný k stĺpu. „Medzník stĺpa“ 

má na vertikálnej osi premosťujúcu funkciu, a preto je táto fáza v živote Šťastného princa 

veľmi dôležitá. V jej priebehu si musí zaslúžiť pokračovanie po vertikále až do nebeského 

vyvrcholenia – a to sa mu podarí len vďaka lastovičke. „Obaja sa obetujú pre ľudí a svoju 

obeť zaplatia životom, ale vďaky sa im nedostáva“ (Klátik, 1978, s. 79). Otvoreného 

pozemského uznania sa im nedostane – veď skončia na smetisku. No nadpozemské, 

metafyzické zadosťučinenie je o to významnejšie – ich fyzické pozostatky sa stávajú 

relikviami, dvomi najvzácnejšími vecami v celom veľkom meste:  

 

„Dones mi dve najvzácnejšie veci, čo majú v tom meste,“ prikázal pánboh jednému zo svojich 

anjelov. 

A anjel mu priniesol olovené srdce a mŕtveho vtáka. 

„Správne si vybral,“ povedal pánboh, „lebo tento vtáčik bude v mojej záhrade večne spievať 

a Šťastný princ ma bude velebiť v mojom meste zo zlata.“ (s. 32) 
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5 Motív návratu 

Motivickosť návratu je v ľudových rozprávkach trvale prítomným javom a prejavila sa aj 

v autorskej rozprávke O. Wilda – dokonca v trojakom variovaní, ktoré sme pomenovali 

nasledovne: 

1. malé návraty → trstinka a lastovičiak, 

2. klasické návraty → lastovičiak a Egypt; lastovičiak a princ, 

3. veľké návraty → návrat k nevinnosti. 

 

Medzi tzv. malé návraty sme zaradili dvorenie lastovičiaka trstinke. Malého lastovičiaka 

totiž trstinová priateľka očarila natoľko, že sa k nej neustále (počas celého obdobia jari a leta) 

vracal. Tieto lastovičie mininávraty k trstine sme označili ako malé, pretože z pohľadu 

autorovho zámeru netvoria podľa nás pilierovú funkciu, ktorá by vážne podmieňovala priebeh 

nasledujúcich udalostí.  

Medzi tzv. klasické návraty sme zaradili cyklické naznačenie návratov lastovičiaka ako 

druhu teplomilného vtáka do Egypta a takisto návraty lastovičiaka k princovi (lastovička plní 

funkciu posla – sprostredkovateľa pri princových želaniach). Prečo sme ich označili ako 

klasické? Podľa nás majú tieto návraty podstatnú pilierovú funkciu v príbehu, majúc aj 

priamy dopad na riešenie problému v texte. Navyše sú najviac podobné tým „klasickým“ 

ľudovým návratom. Súvis s ľudovou tradíciou v rozprávkach je viditeľný napr. v triáde 

zberania sa na odchod (odlet) do Egypta u malého lastovičiaka. Uvedené pasáže sú 

vyšperkované aj umelecko-poetickým opisom vzdialených egyptských krás: 

 

„V Egypte na mňa už čakajú,“ odpovedal lastovičiak. „Moji druhovia a družky poletia zajtra 

proti prúdu k Druhému vodopádu. V tŕstí tam vylihuje hroch a na mohutnom žulovom tróne 

sedí boh Memnon. Po celú noc hľadí na hviezdy, a keď vyjde zornička, jeden jediný raz 

vykríkne od radosti a potom znova zmĺkne. Na poludnie prichádzajú až na breh žlté levy, aby 

sa napili. Oči majú ako zelené beryly a ich rev prehluší aj hukot vodopádu.“ (s. 23)  

 

Cyklicky sa opakujúci odlet lastovičiaka do teplých krajín sa v príbehu transformuje do 

opakujúcich sa návratov k princovi; akoby tieto návraty lastovičke saturovali a nahrádzali 

porušenie biologického harmonogramu a inštinktívnych pudov. Narušenie, resp. vzopretie sa 

biologickému času akoby predznamenávalo smrť lastovičiaka, pretože vzoprieť sa „tradícii“, 

zaužívaným konvenciám, je nebezpečné práve pre ich všeobecnú platnosť, ktorá nerešpektuje 

výnimky. Aj v tomto prípade by sme mohli polemizovať, či vzopretie sa sťahovavého vtáčika 

inštinktom nie je narážkou na pokryteckú tvár anglickej spoločnosti, ktorej sa snáď autor 

usiloval nastaviť zrkadlo, aby si týmto činom on sám dokázal zachovať vlastnú tvár.  

Aj v klasickom návrate lastovičky k princovi môžeme hovoriť o tradičnom trojnávrate, 

pretože najvýznamnejšími obrazmi sú práve tri prvé, súvisiace s darom červeného rubína (z 

meča) a dvoma modrými zafírmi (oči Šťastného princa). 

Tu sa dostávame na prah definovania posledného návratu, ktorý sme nazvali veľký 

návrat. Veľký návrat je podľa nás zašifrovaný vo významovej nadstavbe rozprávky 

v obrazoch troch obdarovaných: krajčírky s chorým chlapčekom, mládenca so zvädnutými 

fialkami a napokon dievčatka so zápalkami. Pomenovali sme ním síce vznešený, no podľa nás 

asi najvýstižnejší návrat z rodu tých veľkých – návrat k nevinnosti. 

Návrat k nevinnosti sa v našej interpretácii odohráva v smere zľava – doprava. 

Horizontálne tento trend môžeme zachytiť v postupnosti, v ktorej k jednotlivým 

obdarovaniam dôjde: 

 

Žena s dieťaťom – mládenec s fialkami – dievčatko so zápalkami. 
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Ako vidieť, chronológia obrazov má svoju vnútornú logiku a postihuje tri rôzne 

ontogenetické stupne dozrievania človeka, len v opačnom poradí. Klasicky by to teda 

vyzeralo nasledovne: detstvo – puberta (vrátane adolescencie) – dospelosť; vo Wildovom 

opačnom stvárnení: dospelosť – adolescencia – detstvo. Pri návrate k nevinnosti je potrebné 

isté zovšeobecnenie všetkých troch obrazov, lebo momentálne „zamestnanie“ troch postáv 

v ňom veľkú úlohu nezohráva (žena – krajčírka, mládenec – dramatik, dievčatko – 

predavačka). Podstatná sa javí ich veková stratifikácia, vekové rozdelenie, ktoré je základom 

pre tzv. veľký návrat – návrat k nevinnosti. V spracovaní O. Wilda čas ruší konvencie 

a zaraďuje spätný chod, ktorý spôsobí, že z dospelosti sa cez adolescenciu prichádza až 

k detstvu, aby pri ňom už zostal: 

 

Lístok po lístku nosil rýdze zlato chudobným a detské tváričky zružoveli, deti sa smiali a hrali 

na ulici. „Už máme chlieb!“ vykrikovali od radosti. (s. 30) 

 

Vyzerá to, akoby u autora bolo detstvo jediným obdobím, v ktorom môže človek objaviť 

čistú a nefalšovanú radosť, prameniacu z nepoškvrnenej duše; akoby jediným zmyslom 

ľudskej existencie bolo vrátiť sa k obdobiu, z ktorého vzišla a ktoré bolo vo vývine postupne 

prekonané a aj v spomienkach vinou tvrdého života stále viac blednúce. 

Všetky tri obdobia však majú aj čosi spoločné – a to je pocit zodpovednosti. Rozdielna je 

iba miera pripisovania dôležitosti jednotlivým veciam a osobám, za ktoré je človek 

zodpovedný. Matka (žena, krajčírka) je zodpovedná za svoje dieťa (chlapčeka); mládenec 

(dramatik) je zodpovedný za kvety (fialky) a za dokončenie hry (drámy) a dievčatko je 

zodpovedné za zápalky, ktoré majú hodnotu obživy jej rodiny. Uvedená trojica osôb je 

zachytením návratu k nevinnosti, ale zároveň je každá osoba zaťažená aj ťarchou 

zodpovednosti, ktorú by ani jeden z nich bez pomoci zvonku vlastnými silami nezvládol. 

 

Dovolíme si tvrdiť, že onen návrat k nevinnosti sa nerealizuje iba v smere zľava –

doprava, ale aj opačne, sprava – doľava. A pritom hovoríme stále o tých istých obrazoch 

(žena – mládenec – dieťa). Odpoveď a adekvátny dôkaz sme našli práve v reáliách, za ktoré 

sú uvedené osoby zodpovedné – matka za choré dieťa, mládenec za zvädnuté fialky 

a dievčatko za stratené zápalky. Horizontálne by sme to mohli zovšeobecniť a znázorniť 

takto: dieťa – fialky – zápalky. 

Odrazu sa nám pred zrakom vytvorí opačný smer spomínaného návratu k nevinnosti, 

vyvierajúci z látkovej povahy vecí. Je zrejmé, že zápalky v tejto stupnici majú pozíciu 

najnižšieho stupňa. Ich povaha totiž vyplýva z materiálno-vecného charakteru neživých vecí. 

Fialky sú v porovnaní so zápalkami vyšším stupňom organizovania hmoty – patria do ríše 

rastlín a svojou povahou sú nad ríšou vecí (kam zápalky patria). Najvyššou formou sa 

v hierarchii ukazuje byť chlapček (dieťa), ktorý patrí do ríše ľudí, vôbec najvyššej formy 

života na Zemi, ktorá si podmanila materiálny aj rastlinný svet. 

Čo teda vyplýva z tohto veľkého návratu koncipovaného paralelne v dvoch líniách? 

Podľa nás je jeho vyústením pojem dieťa, pretože oba horizontálne vzorce končia práve 

v ňom: 

žena – mládenec – dievčatko (DIEŤA), 

zápalky – fialky – chlapček (DIEŤA). 

 

Z tohto dôvodu sme si dovolili veľký návrat v príbehu Šťastného princa nazvať návratom 

k nevinnosti (a čistote), ktorá je, zdá sa, vo Wildových očiach jedinou zárukou pravého 

nezakaleného šťastia a čistého vnímania krásy bez nánosu chamtivosti a mamony: 
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A tak lastovičiak vyďobol princovi druhé oko a letel s ním na námestie. Prefrngol popri 

dievčatku so zápalkami a pustil mu drahokam zo zobáčika rovno do dlane. „Aké pekné 

skielko!“ zvolalo dievčatko a so smiechom sa rozbehlo domov. (s. 27-28)  

 

6 Intertextualita ako princíp tvorby 

Podľa Z. Klátika „Wilde rozvíja typ andersenovskej rozprávky, neraz si volí podobne 

námety a symboly“ (Klátik 1978, s. 79). Už skôr sme aj my upozornili na symbol srdca, ktorý 

Klátikove slová potvrdzuje. Wilde ho v porovnaní s Andersenom  koncipuje s rôznymi 

odchýlkami. Zrejme najviac sa títo spisovatelia k sebe priblížili v motíve dievčatka so 

zápalkami. Aby sme boli dôslední, Wilde si tento motív požičal od Andersena 

a zakomponoval ho do svojho textu, odhaliac tým inšpiračný zdroj. Aj keď sa v poetike 

v mnohom líšia, v motíve dievčatka sú takmer identickí, výstižnejšie povedané – Wilde ho od 

Andersena preberá v takmer totožnej podobe. S dievčatkom sa v rozprávke Šťastný princ 

stretávame ako s posledným obrazom pri darovaní tretieho drahokamu, po ktorom sa socha 

princa stáva definitívne slepá. Na porovnanie môžeme uviesť časti oboch rozprávok, ktoré 

dokladajú medzitextovú spriaznenosť textov: 

 

Andersen 

V tom mraze, v tej tme šlo po ulici dievčatko, chudobné dievčatko bez šatky na hlave 

a s holými nohami. Malo na nich vlastne dreváky, keď vyšlo z domu, ale čo z nich!... 

Dievčatko ich stratilo, keď sa náhlilo krížom cez cestu... dievčatko šlo bosé... v starej zástere 

nieslo kopu sírových zápaliek a jeden zväzok držalo v ruke... Nepredalo ani jedinú zápalku 

a nedostalo ani jediný šiling. Otec by ho určite zbil... (s. 73 – 74) 

 

Wilde 

„Dolu na námestí,“ povedal Šťastný princ, „stojí dievčatko a predáva zápalky. Zápalky jej 

však spadli do stoky a nie sú už nanič. Ak nedonesie domov trocha peňazí, otec ju zbije, preto 

teraz plače. Nemá topánky, ani pančušky, aj hlávku má nepokrytú. Vyďobni mi druhé oko 

a daj jej ho, aspoň ju otec nezbije.“ ...  „Aké pekné skielko!“ zvolalo dievčatko a so smiechom 

sa rozbehlo domov. (s. 27 – 28)  

 

Myslíme si, že intertextuálny presah má u Wilda rukopis nielen andersenovský, ale aj 

predandersenovský (dotvorenie motívu zo strany írskeho spisovateľa). Rýdzo andersenovské 

črty môžeme objaviť vo výzore malého dievčatka, kde až na zmienku o jej plavých vlasoch 

nájdeme všetky jej podstatné znaky – dievčatko je bez topánok i bez šatky na hlave, čo 

vypovedá o jej chudobnom postavení. Aj činnosť dievčatka je identická, lebo malé dievča 

predáva zápalky. Posledný andersenovský znak je násilnícky a despotický otec, ktorý sa 

v texte uplatňuje cez  odkaz na hrubé zaobchádzanie s dcérou, ak tá nedonesie domov utŕžené 

peniaze za zápalky. Wilde ale neostal pri čistej kópii Andersenovej postavy a v rovine jej 

dotvorenia vidíme aj črty, ktoré sme nazvali predandersenovskými znakmi. Medzi ne 

zaraďujeme: 

1. miesto v priestore, 

2. ročné obdobie, 

3. emocionálne reakcie, 

4. konfliktnú situáciu, 

5. vyriešenie konfliktu. 

 

Miesto v priestore: Dievčatko sa u Wilda nachádza na námestí, kde stojí a predáva zápalky. 

U Andersena o námestí nie je ani zmienka, dokonca sa zdá, že andersenovská postava je 

v neustálej chôdzi po uliciach, počas ktorej sa usiluje predať ľuďom svoje zápalky, kým 
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wildovské dievčatko svoj tovar predáva staticky stojace na námestí. Veľké námestie je navyše 

v príkrom protiklade s malým výklenkom (kútikom) v príbehu u dánskeho rozprávkara. 

 

Ročné obdobie: Ročné obdobie, počas ktorého do deja vstúpi malé dievča, nie je totožné 

s andersenovským. Lastovičiak sa rozhodol neodletieť so svojimi druhmi hneď na jeseň (pre 

svoju lásku k trstinke). No v čase, keď sa v príbehu objavuje dievčatko, ešte nenastalo 

klasické obdobie zimy – ide skôr o studený koniec jesene a prvé príznaky obdobia zimy – 

napr. chlad. Ako dôkaz môže poslúžiť rámcovanie obrazu dievčatka zmienkami o počasí: 

 

„Je už zima,“ odpovedal lastovičiak, „čoskoro napadne studený sneh.“ (s. 27) 

Nasleduje scéna s obdarovaním dievčatka. (s. 27 – 28) 

Potom napadol sneh a po snehu prišiel mráz. Ulice vyzerali ako vytepané zo striebra, tak sa 

jagali a trblietali, z odkvapov viseli dlhé cencúle ako krištáľové dýky... (s. 30) 

 

Emocionálne reakcie: Andersenovo dievčatko bolo síce dievčatkom, t. j. ešte nedospelou 

bytosťou, no vo svojich reakciách sa v mnohom podobalo dospelým. Máme tým na mysli 

najmä vonkajšie prežívanie vnútornej citovej deprivácie, ktorá ju nedokázala zlomiť do takej 

miery, aby sa prirodzene detsky rozplakalo. Wildovo dievčatko je dieťaťom vo svojej totalite, 

zachovalo si všetky atribúty detstva – vrátane tých citových. Emocionálnym ventilom sa mu 

preto stáva plač (pre zápalky v stoke) a smiech (pre drahokam v ruke).  

 

Konfliktná situácia: Konfliktom, na ktorom je vybudovaný príbeh dánskeho rozprávkara, je 

nepredaná ani jediná zápalka a nezarobený ani jeden šiling; u Wilde je konflikt postavený 

nielen na nepredaných zápalkách, ale je vyhrotený aj ich stratou v stoke, v kanáli, pretože sa 

tak stávajú nepoužiteľné. Konfliktná situácie je teda u neho vystupňovaná. 

 

Vyriešenie konfliktu: Andersen dievčatko ponechá jeho osudu – zmrzne; Wilde ho však 

necháva žiť – vracia sa domov bohatšie o pekné skielko. Vyriešenie konfliktu asi najviac 

potvrdzuje fakt, že dievčatko je predandersenovské, lebo z príbehu sa vytráca ešte šťastné 

a živé, akoby „jeho čas“ ešte nenastal, akoby „jeho chvíľa“ ešte iba mala prísť 

s nadchádzajúcou zimou a mrazom. Tento Wildov postup môže súvisieť s tým, že dievčatko 

je v jeho rozprávke iba motívom, nie symbolom (tým je Šťastný princ i lastovičiak), kým 

u Andersena musí uniesť váhu symbolu, a je preto aj symbolicky koncipované. Odlišné 

riešenie konfliktu je u oboch autorov pekne viditeľné aj v práci so statickosťou 

a dynamickosťou pri pohybe postavy v texte: 

 

Wilde: statickosť – dynamickosť, 

Andersen: dynamickosť – statickosť. 

 

Wildovo dievčatko najprv stojí na námestí, predáva zápalky, plače pri stoke (statickosť), 

no po prijatí daru sa s radosťou a smiechom rozbehne domov (dynamickosť). Andersenovo 

dievčatko najprv chodí ulicami, náhli sa cez cestu (dynamickosť), aby sa napokon uchýlilo do 

kútika medzi dvoma domami a učupilo sa tam (statickosť). 

 

Námetová podobnosť je teda u írskeho autora riešená inak než u dánskeho spisovateľa, je 

„podriadená odlišnej filozofickej interpretácii a iným postupom“ (Klátik 1978, s. 80). 

 

7 Súvislosť antropokomponémy rúk s motívom chleba 

V našej motivickej analýze a interpretácii sme sa už venovali problematike 

zodpovednosti, ktorú sme odhalili na pozadí troch centrálnych obrazov: matky, mládenca 
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a dievčatka. Wildovské vnímanie zodpovednosti sme objavili aj v antropokomponéme, 

s ktorou sa v rozprávke niekoľkokrát (a podľa nás nie náhodne) stretávame. Vôbec po 

prvýkrát sa ruky objavujú v zmienke o kráľovi Egypta, ktorý leží v maľovanej rakve a „je 

celý zabalený do žltého plátna a nabalzamovaný voňavými masťami. Okolo krku má reťaz 

z bledozeleného nefritu a jeho ruky sú ako dva zvädnuté listy.“ (s. 20) 

Motív rúk sa opäť vracia na scénu pri obraze krajčírky (matky), ktorá sedí pri robote, 

kým sa jej chlapček zmieta v horúčkach: „Jeden oblok je otvorený a cezeň vidím ženu, čo sedí 

pri stole. Má vychudnutú, ustaranú tvár a drsné, červené ruky, celé dopichané od ihiel, 

pretože je krajčírka“ (s. 19-20); mládenec rovnako nemôže dopísať hru pre divadlo (rukami): 

„Chcel by dokončiť hru, čo sľúbil riaditeľovi divadla, ale je mu taká strašná zima, že 

nevládze ďalej písať“ (s. 23); v obraze dievčatka sa zas ruky objavujú v súvislosti s jej 

dlaňami: „Prefrngol popri dievčatku so zápalkami a pustil mu drahokam zo zobáčika rovno 

do dlane“ (s. 27-28). Posledný obraz ruky je zachytený v otázke lastovičiaka adresovanej 

Šťastnému princovi tesne pred vlastnou smrťou: „Zbohom, môj drahý princ!“ zašepkal. 

„Smiem ti pobozkať ruku?“ (s. 30) 

Explicitne sa teda v texte s motívom rúk stretávame päťkrát: pri kráľovi, krajčírke, 

mládencovi, dievčatku a napokon princovi. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa pri 

hesle ruka v základnom význame nachádza tento výklad: „Celá ľudská horná končatina; jej 

najspodnejšia časť s prstami slúžiaca na prácu a na držanie predmetov“ (KSSJ, 1997, s. 

626). Ruka teda veľmi úzko súvisí s prácou a vôbec držaním vecí. U Wilda ale ruky jeho 

postáv zlyhávajú, nedokážu naplniť základné poslanie rúk, čo je čitateľné najmä v obrazoch 

obdarovaných: krajčírka so svojimi doráňanými rukami zaspáva od vyčerpania pri robote 

a nedokáže chorému synovi vlastnou prácou zabezpečiť ani vytúžené pomaranče; mládencove 

ruky zlyhávajú pri písaní divadelnej hry, pretože sú od zimy celé skrehnuté; dievčatko 

nedokáže udržať zápalky, za ktoré je zodpovedné a tie jej padajú do stoky. 

Príčinu zlyhávania rúk môžeme nájsť u kráľa a u princa, ktorí rámcujú zvyšné tri obrazy. 

Egyptský kráľ je mŕtvy a leží v krásnej hrobke. Počas jeho života malo byť jeho najväčším 

snažením zabezpečenie blaha pre svojich poddaných, lebo práve o to sa stará každý dobrý, 

múdry a zodpovedný kráľ. Ibaže ruky mumifikovaného kráľa sú rukami podobnými 

zvädnutým listom. Zvädnuté listy konotujú nielen dehydratačné mumifikačné procesy, počas 

ktorých dochádza ku scvrknutiu a vysušeniu ľudskej schránky, ale v súvislosti s rukami aj 

zbytočnosť, neaktívnosť a pasivitu vo vzťahu k mocenskej funkcii. Kráľa pritom obklopuje 

nádhera vytvorená rukami jeho poddaných, ale je to nádhera umelého charakteru, vytvorená 

ľuďmi. Práve poklady, ktoré obklopujú vysušeného kráľa, robia hrobku v ľudských očiach 

krásnou a vzácnou. 

Princove ruky sa na druhej strane spomínajú vo chvíli, keď mu ich chce lastovičiak pred 

svojou smrťou pobozkať. Princove ruky sú mu vzácne nie preto, že by boli obložené zlatom 

(veď už nemal ani jediný zlatý lístok), ale preto, že mu boli vzácne tým, čo pre ľudí 

(poddaných) urobili. Šťastný princ sa dokázal doslova rozdať pre druhých, dal im zo seba 

všetko, až sám ostal matný a sivý. Vo svojej ošarpanosti („Veru, aký je ten Šťastný princ 

ošarpaný!“) bol však lastovičiakovi oveľa drahší a vzácnejší než egyptský kráľ a na znak 

svojej oddanosti mu chcel pobozkať ruku. Bozk na ruku je nielen symbolom galantnosti (muž 

bozká ruku žene), ale tiež symbolom vďaky za prejavenú láskavosť, nezištnosť a pomoc. 

Dobrota princa sa navyše prejavila aj v prosbe, aby mu lastovičiak pobozkal pery, pretože ho 

mal rád. Bozk na ruku by totiž mohol znamenať aj istú mieru podriadenosti lastovičiaka 

princovi, ktorú však on nepripustil a chcel sa s malým vtáčikom rozlúčiť tvárou v tvár. 

V implicitnej rovine sa s antropokomponémou rúk (a vôbec zodpovednosťou) stretávame 

v motíve chleba: 
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„Keď som vlani v lete býval pri rieke, boli tam dvaja bezočiví chlapci, mlynárovi synovia, a tí 

po mne stále hádzali kameňmi“ (s. 20 – 21); 

 

Lístok po lístku nosil rýdze zlato chudobným a detské tváričky zružoveli, deti sa smiali a hrali 

na ulici. „Už máme chlieb!“ vykrikovali od radosti (s. 30); 

 

Chudáčikovi malému lastovičiakovi bolo čoraz zimšie, no nechcel princa opustiť, priveľmi ho 

mal rád. Zbieral pred pekárňou omrvinky, keď sa pekár práve nedíval, a aby sa trochu 

zahrial, trepotal krídelkami (s. 30). 

 

O prvom obraze mlynárových synov môžeme povedať, že je v ňom ukrytá najväčšia 

„potencialita“ budúceho chleba. Mlynár totiž melie múku na mnoho chlebov, ktoré z práce 

jeho rúk (múky) pečú pekári. V obraze šťastných detí sa už hovorí iba o chlebe, jeho 

„potencialita“ sa zužuje až napokon priam zaniká v obraze omrviniek pred pekárňou, na ktoré 

je lastovičiak odsúdený, ak chce prežiť. 

Motív chleba v sebe zároveň nesie aj prvky paradoxu, u Wilda takého obľúbeného. 

Vlastníci múky (ako zárodku a predzvesti chleba) sú mlynárovi synovia (potomkovia 

mlynára, jeho dedičia) a tí sú bezočiví a bezcitní. Napriek ich vlastnostiam však nemusia trieť 

núdzu pri prísune základnej ľudskej potraviny. Deti na ulici sú šťastné preto, že po 

obdarovaní majú na chlieb – ich šťastie a radosť teda vyplýva z toho, že nie vždy ho mali, 

a preto si vedia jeho hodnotu pre plnohodnotný a spokojný život vážiť. Lastovičiakovi ale 

zostáva „právo“ len na omrvinky, hoci práve on sa najviac zaslúžil o šťastie chudobných, on, 

ktorý pomohol „Šťastnému princovi odstrániť biedu a priniesť obyčajným ľuďom trocha 

radosti“ (Richter 1988, s. 10), je odsúdený na zvyšky spred pekárne. Paradox sa premietol do 

súväzby: zlý charakter – veľa chleba, dobrý charakter – málo chleba.  

Sme presvedčení, že vzájomná súvislosť antropokomponémy rúk s motívom chleba 

významovo príbeh posúva do vertikálnej roviny, postrehnuteľnej len dospelému čitateľovi. 

 

Záver 

Estetický rozmer textu nie je v procese tvorby diela takým prirodzeným a spontánnym 

prvkom, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Esteticko-umelecká hodnota totiž nevzniká 

ako samozrejmosť pri tvorbe akéhokoľvek príbehu. Ide teda o to, aby sa jeho hodnota odvíjala 

nielen od jeho látky, témy a problému, ale aj tvaru (pojmy S. Rakúsa, 1995). Práve tvar diela 

má schopnosť zachytiť vo svojej štruktúre podstatné významové zložky textu, ktoré sa 

následne podieľajú na tvorbe jeho (nielen) estetickej hodnoty. 

V interpretačnej štúdii sme sa venovali rozprávkovému žánru, presnejšie typu autorskej 

rozprávky O. Wilda. Od rozprávky ako žánru sa akosi prirodzene odvíja nielen čitateľstvo 

detí, ale aj rozvíjanie sveta fantázie a obrazotvornosti. Rozprávka je navyše jedným z prvých 

literárnych artefaktov, cez ktoré sa mladý čitateľ učí vnímať a poznávať tajuplný a rôznorodý 

svet literatúry, ako aj rovnako rozpriestranený svet umeleckých a estetických hodnôt – veď 

literatúra je primárne a v prvom rade umením. Bolo by žiaduce, aby autorská rozprávka 

wildovského typu zostala nielen v čítaní detí a mladých ľudí, ale aj dospelých. Ako totiž 

podotýka J. R. R. Tolkien, dospelí do rozprávky vkladajú prirodzene viac a takisto si z nej aj 

viac odnášajú, než dokáže detský čitateľ. „Jestli pohádka jako taková stojí vůbec za čtení, pak 

si zaslouží, aby byla psána pro dospělé a aby ji dospělí četli“ (Tolkien 1992, s. 153). 

 

Pramene 

 

WILDE, O. 1988. Šťastný princ. Bratislava: Mladé letá, 1988. 
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