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FUNKCIA ČÍSEL V SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKE 

TRANSFORMOVANEJ DO PROSTREDIA 

AKUSTICKO-AUDITÍVNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

Lenka Regrutová 
 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá úlohou čísel v textoch slovenských ľudových rozprávok z edície Pavla 

Dobšinského, ktoré boli adaptované do prostredia akusticko-auditívnej komunikácie. 

Využitie počtu čísel má v tomto type textu svoju ustálenú kanonizovanú funkciu, na ich 

relatívnosť v žánroch ľudovej slovesnosti poukázalo už viacero autorov (V. J. Propp, 

E. Pauliny a iní). Príspevok upriamuje pozornosť najmä na frekventované čísla dva, tri, 

sedem, dvanásť z pohľadu číselnej symboliky a na ich prínos pre percipienta. Auditívna 

podoba slovenskej ľudovej rozprávky pomáha poslucháčovi aktivizovať jeho jazykovú 

zručnosť, rozvíja jeho predstavivosť a obohacuje ho o oblasť poznania našej národnej 

kultúry a k tomu, aby bol rozprávkový text ucelený a dobre zapamätateľný prispieva, 

okrem iného, aj funkcia čísel. 

 

Kľúčové slová 

akusticko-auditívna komunikácia – slovenská ľudová rozprávka – auditívna podoba – 

Pavol Dobšinský – symbolika čísel – frekvencia a funkcia čísel – percipient 

 

„Bol raz jeden chudobný otec a ten mal troch synov. Dvaja starší boli naoko hodní 

šuhaji, ale ten najmladší videl sa byť veľmi sprostým,“ (Dobšinský, 1974, s. 115) – tak 

znie začiatok rozprávky Tri stromy, ktorá bola s mnohými ďalšími uverejnená 

v zberateľských edíciách Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského. 

Žáner ľudovej rozprávky neostal zaznamenaný len v písanej podobe, ale bol transfor-

movaný aj do rozhlasového a televízneho prostredia, v ktorých bol často pôvodný text 

do rozličnej miery upravovaný s ohľadom na potreby príjemcov alebo zámer tvorcov. 

V našom príspevku upriamime pozornosť na rozprávkový text v prostredí akusticko-

auditívnej komunikácie, na konkrétnom príklade poukážeme na špecifiká takýchto tex-

tov, pričom sa budeme venovať najmä využitiu čísel v ich štruktúre. 

Od roku 2009 spoločnosť Via Productions, s. r. o., ponúka zvukové spracovanie vy-

braných Dobšinského rozprávok bez zásahov do jazyka, štýlu či kompozície prototextu. 

Poslucháč týchto CD nosičov tak má možnosť zoznámiť sa s ľudovou rozprávkou v po-

dobe, v akej bola zaznamenávaná štúrovskými zberateľmi. Úlohu rozprávača prevzal 

herec Dušan Jamrich, ktorý predkladaný text realizoval tzv. vyšším štýlom (Kráľ, 1996, 

s. 35) spisovnej výslovnosti (pozorná artikulácia, výslovnosť samohlásky ä [naspät,], za-

staralé tvary [kremä]) a pritom uplatnil všetky prozodické vlastnosti reči (napr. živá 

zvuková reč postáv oproti pokojnej, presnej reči rozprávača, uplatnenie emfázy, funk-

čne realizovaná pauza). Zvukový obraz nahrávok dopĺňajú tóny hudby a ostatné zvuky 

imitatívneho charakteru (napr. zvonenie zvonov v rozprávke Nebojsa), ktoré pomáhajú 
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percipientovi pri dekódovaní sujetu tohto typu akusticko-auditívnej komunikácie. 

V takomto type komunikácie sa navyše môže (pri absencii opticko-vizuálnych pro-

striedkov) naplno prejaviť predstavivosť a obrazotvornosť poslucháča, ktorý si text osvo-

juje. 

Predkladaná transformácia slovenskej ľudovej rozprávky nás však privádza 

k mienke, že nie každé spracovanie ľudovej rozprávky je zacielené na rovnakú vekovú 

kategóriu percipienta. Absencia úprav v jazykovej, kompozičnej či štylistickej rovine 

jednotlivých príbehov dodáva fonickému spracovaniu Dobšinského povestí pravosť, 

hodnovernosť, živosť, no na druhej strane odrádza poslucháča, ktorému je vzdialená ich 

lexika (nárečové, zastaralé výrazy) a umelý slovosled (zvratné zámeno vždy za slove-

som). A tak môžeme povedať, že sa rozprávka v tejto podobe vracia k svojmu primár-

nemu publiku – dospelým. 

V. Marčok vo svojej knihe O ľudovej próze (1978) pripomína, že Rozprávka sa roz-
práva, pričom zdôrazňuje požiadavku na ústne tradovaný text – „dosiahnuť najväčší 

možný účinok pomocou čo najmenšieho množstva ľahko spájateľných, zapamätateľ-

ných a obmieňateľných prostriedkov“ (s. 134). Túto požiadavku (fungujúcu v mene 

percipienta) rozprávky napĺňa, okrem iného (ľahko zapamätateľná tematická a dejová 

výstavba, úvodné a záverečné formuly, typizované dialógy), aj využitie čísel, ktoré sa 

stalo predmetom nášho záujmu. 

Východiskom pre uvažovanie o funkcii čísel v slovenskej ľudovej rozprávke sa stali 

spomínané fonické spracovania Dobšinského povestí (I. – V. diel tretej série a IV. a V. 

diel štvrtej série – 21príbehov), v ktorých sme pozorovali explicitný (traja bratia, tri 

stromy, tri bosorky) a implicitný (opakovanie akcií, slov, motívov) výskyt čísel. Ency-
klopédia tradičných symbolov (1999) a Greenwoodova encyklopédia ľudových rozprá-
vaní a rozprávok (2008) opisujú kategóriu čísla z pohľadu číselnej symboliky, pripomí-

najú ich úlohu v estetickom i formálnom rozmere príbehov a upozorňujú aj na kultúrne 

špecifiká jednotlivých čísel (napr. číslo štyri je obradné a vzorové číslo pre rodených 

Američanov, kým v ázijských krajinách je nadriadeným číslom päť; Lee, 2008, s. 698). 

V sledovaných ukážkach Slovenských prostonárodných povestí sa najčastejšie vyskytli 

čísla jeden, dva, sedem, dvanásť, no najmä číslo tri. 

Jeden predstavuje počiatok, jednotu, súhrn všetkých možností, nedeliteľnosť, záro-

dočnosť, izolovanosť, princíp smerujúci k dualite a späť ku konečnej jednote. Islam ho 

spája s absolútnom, sebestačnosťou, kresťania s Bohom Otcom, podobne je to u židov 

(Adonai, Pán, Najvyšší), v čínštine ide o mužský symbol prinášajúci šťastie (Cooperová, 

1999, s. 26). V rozprávkových textoch sme toto číslo zaznamenali v spojení s ľuďmi (je-

den kráľ, jeden bohatý kupec) alebo miestom (jedna dedina, jeden zámok, jeden dom) 

a označovalo skôr všeobecné pomenovanie, ktoré uľahčuje poslucháčovi začlenenie 

postavy (týka sa to najmä sociálneho statusu), jej zapamätanie a ponecháva mu priestor 

pre dotvorenie (možnosť pomenovať postavu podľa vlastných predstáv). 
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Číslo dva sa v textoch vyskytlo pri spojení dvoch rovnakých druhov (dvaja kamaráti, 

dva voly) alebo sa ním vyjadrovala opozícia, kontrast (dvaja dvorania – jeden bohatý, 

druhý chudobný, dvoje detí – malý syn a krásna dcéra na vydaj). Dvojka symbolizuje 

rozmanitosť, striedanie, konflikt, hriech vzďaľujúci sa od pôvodného dobra, ale aj stabi-

litu, zrkadlenie (Cooperová, 1996, s. 26, 27). V Encyklopédii ľudových rozprávaní 
a rozprávok (2008, s. 698) sa uvádza, že centrálnosť čísla dva a tri v indoeurópskych 

rozprávkach je zdôraznená niekoľkými pravidlami, ku ktorým patrí aj pravidlo kontras-

tu, opakovania, dvojčiat. M. Lüthi (tamže) zdôvodňoval použitie čísla dva tým, že re-

prezentuje obe možnosti – pár a polaritu medzi pármi. Uvedené pravidlá prispievajú 

k vnútornej logike rozprávania, percipientovi pomáhajú pri vnímaní (vytvorením pred-

iktability, istého návyku) a rozprávačovi pri transmisii textu. 

Najfrekventovanejším číslom v analyzovaných textoch bolo číslo tri. V. J. Propp 

(2008, s. 268) upozornil na špecifický problém trojitosti v indoeurópskom folklóre 

a pravdepodobnosť, že číslo tri bolo kedysi hranicou v počítaní, ktorá nebola dlhú dobu 

prekročená. Podľa Aristotela (pozri Cooperová, 1999, s. 27), „tri je číslo, ktorému pri-

slúcha slovo ‚všetko‘ a triáda je číslo celku, pretože má počiatok, stred a koniec“. „Sila 

trojky“ je univerzálna, predstavuje človeka ako spojenie tela, duše a ducha, symbolizuje 

počiatok, stred a koniec; narodenie, život a smrť; minulosť, prítomnosť a budúcnosť; 

objímajúce božstvo (otec, matka, syn), ktoré sa odráža v ľudskej rodine. V čínskej sym-

bolike je to šťastné číslo, dôležité aj v keltskej tradícii, trojitá bohyňa má významné pos-

tavenie v semitskom, gréckom, germánskom náboženstve, pre hinduistov ide o trojakú 

silu stvorenia, s kresťanstvom sa spája v osobe Svätej Trojice, troch mudrcov, troch po-

kušeniach, troch Petrových zapretiach, poznáme tri teologické cnosti (viera, nádej, lás-

ka), slovanský mesačný boh má tri hlavy, pre židov je to neobmedzené svetlo (Coope-

rová, 1999, s. 27, 28). Triáda je podľa Pytagorovej číselnej teórie prvým reálnym číslom 

a znamená dokonalú jednotu (Lee, 2008, s. 699). Na týchto príkladoch možno pozoro-

vať, že číslo tri predstavuje v každej kultúre koncentrovanú formu perfekcionizmu, čas-

to sa spája so superlatívom a v rozprávkových textoch sa ním označuje intenzita, opako-

vanie, kontrast. Úvodná formula rozprávky, ktorá uviedla náš príspevok, hovorí o troch 

bratoch – dvoch naoko súcich a jednom pecúchovi, ktorý sa v priebehu rozprávania 

stane hrdinom (oslobodí kráľovskú dcéru a stane sa kráľom). Podobne je to aj v roz-

právkach Klinko a Kompit kráľ (najmladší z bratov Klinko sa po splnení úloh ožení 

s kráľovskou dcérou) a Soľ nad zlato (najmladšia, najskôr odvrhnutá sestra sa stáva krá-

ľovnou). Pri spojení čísla tri s ľudskou bytosťou ide zväčša o rozlíšenie, kontrast dobré-

ho, pravého hrdinu a falošných (uvedené príklady) alebo hrdinu a odporcov („v tom 

dome bývali traja ľudia: jedna ježibaba, jej muž ježibábeľ a jedno peknô dievča Ľudmi-

la“ – Radúz a Ľudmila). Explicitný výskyt tohto čísla sme zaznamenali aj v spojení s ve-

cami (tri stromy, trojruža, tri dary – valaška, píšťalka, husličky, tri sliny na oklamanie 

ježibaby), poradím (tretia dedina, tretí deň, tretia hodinka), pomocníkmi (lev, chrt 



Funkcia čísel v slovenskej ľudovej rozprávke 

 

 

163 

a havran podarujú Štefanovi v rozprávke O zakliatej sestre svoje chlpy a pierko, ktoré 

mu neskôr pomôžu) a obdobím (tri roky, tri mesiace, tri dni), počas ktorého musel hr-

dina podstúpiť prekážky. Implicitne sa trojka nachádzala v samotnom priebehu rozprá-

vania pri opakovaní slov („znamä na znamä, čiary-čary, haky-baky“ – Prorok Rak; „pre-

šiel popod prvú bránu, prešiel popod druhú, prešiel popod tretiu“ – O zakliatej sestre), 

úloh (ježibaba prikáže Radúzovi nasadiť ovocný strom a priniesť z neho ovocie, vyklať 

skalnatý briežok a doniesť hrozno, na tretí deň má za úlohu nalámať skaly, namlieť mú-

ky a doniesť upečený chlieb), akcií (Ľudmila sa premenila na topoľ, hrušku a zlatú kač-

ku). Trojstupňová gradácia pôsobí v texte ako retardačný prvok (zadržiava plynúci dej), 

no zároveň pomáha zvyšovať napätie a rozsah deja a funguje aj v prospech percipienta, 

ktorý nemá možnosť vrátiť sa k počutému v takom rozsahu (keďže analyzujeme ukážky 

zaznamenané na CD nosiči, berieme do úvahy možné opätovné prehrávanie), aký mu 

ponúka písaný text, preto ju možno považovať za istý prínos narácie. 

K často využívaným číslam v rozprávkach a žánroch ľudovej slovesnosti patrí aj číslo 

sedem označujúce bezpečie, istotou, odpočinutie, plnosť, hojnosť, obnovenie, syntézu, 

spája sa v ňom číslo tri – duša a štyri – telo a je prvým číslom, ktoré v sebe zahŕňa du-

chovný i pozemský život. Existuje sedem kozmických úrovní nebies, sedem sviatostí, 

hlavných cností, slobodných umení, sedem smrteľných hriechov. Na povraze sa robí 

sedem uzlov, pričom sa sedemkrát opakuje zaklínacia formula (Cooperová, 1999, s. 27, 

31). V hviezdnej číselnej symbolike má toto číslo mnoho asociácií, reprezentuje origi-

nálny čin výtvoru, harmóniu medzi dobrým a zlým a je aj tradičným číslom obety (Lee, 

2008, s. 699). Sedem sa často používa (aj sledovaná vzorka to potvrdila) na označenie 

časového úseku (sedem dní, sedem týždňov, sedem hodín), v rozprávaniach vystupujú 

sedemhlaví draci (so siedmimi jazykmi) a dej rozprávok je lokalizovaný za siedmimi 

horami v sedemdesiatej siedmej krajine. Aj takéto využitie čísla ubezpečuje príjemcu, že 

počúvaný príbeh sa odohráva na neurčitom, veľmi vzdialenom mieste, kde hrdinovi 

plynie v priebehu prekonávania prekážok nejaký čas a nepriateľom je sedemhlavá, vše-

obecne známa (sedemhlavý drak sa objavuje aj v Indii, Perzii, na Ďalekom Východe, je 

súčasťou keltských mýtov) príšera. 

Dvanásť je posledným číslom, ktoré dosiahlo v sledovaných textoch zvýšenú frek-

venciu. Číselná symbolika ho spája s kozmickým poriadkom, úplným cyklom, počtom 

mesiacov v roku; poznáme dvanásť znamení zverokruhu, máme dvanásť hodín dňa 

a noci a dvanásť predstavuje aj násobok čísla tri – duchovné a štyri – pozemské (Coope-

rová, 1999, s. 33). Dvanásta hodina (v noci) je považovaná za strašidelnú, kúzelnú a po-

čas tejto hodiny sa hrdina v rozprávkových príbehoch stretáva s rôznymi duchmi (často 

dvanástimi), ktorí skúšajú jeho odvahu a vytrvalosť pri záchrane ženskej hrdinky – tak 

to bolo aj v rozprávkových textoch Nebojsa, Tri zakliate kniežatá a O zakliatej sestre. 

Toto číslo sa vyskytlo aj v spojení s drakom a ježibabou (dvanásť hláv, chvostov – Panna 
za drakom, Chudobných rodičov syn), vodnými paničkami (Ružová Anička) alebo pri 
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skúške hrdinu, ktorý mal povolený vstup do dvanástich izieb (O pohanskom kráľovi) 
a videl dvanásť jedál (Prorok Rak). V týchto prípadoch však išlo o využitie kontrastu, 

o poukázanie na číslo trinásť, ktoré je považované nešťastné, nedovolené, temné, a tak 

sa opäť potvrdzuje spomínané využívanie pravidiel v ľudových rozprávaniach a roz-

právkach. 

Uvedená analýza, zameraná na možnosti využitia frekventovaných čísel v slovenskej 

ľudovej rozprávke, nám potvrdila, že číslo v nej má svoju kanonizovanú funkciu. Pou-

žíva sa na označenie všeobecného pomenovania, vymedzuje sa ním opakovanie, kon-

trast, intenzita, gradácia, čas, posilňuje sa magická sila rozprávaných príbehov. Zarade-

nie čísel do štruktúry narácie predstavuje prínos aj pre príjemcu (v tomto prípade ide 

o poslucháča), ktorému pomáha pri osvojení textu (uplatňuje sa pravidlo opakovania), 

ponecháva mu priestor na využitie obrazotvornosti (napr. vlastná predstava jedného 

kráľa), umožňuje mu vytvorenie istého návyku, prediktabilitu (poslucháč príbehov 

s istotou vie, že hrdina dosiahne svoj cieľ po troch pokusoch, skúškach) a pripomína 

mu, že oproti zlu stojí vždy dobro (pravidlo kontrastu), ktoré víťazne zavŕši rozprávaný 

príbeh a zaznie napríklad takýto koniec: „Tam ešte len teraz urobili svadbu, akej viac 

nebolo, akej viac nebude, kým svet svetom bude.“ (Dobšinský, 1974, s. 406) 
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The Function of Numbers in Slovak Folk Fairy Tale Transformed Into Environment of 

Acoustic-Auditive Communication 

Abstract 

The contribution deals with the function of numbers in texts of Slovak folk fairy tales by 

Pavol Dobšinský adapted into environment of acoustic-auditive communication. The 

utilisation of the amount of numbers functions in a fixed way in this type of text; various 

authors (V. J. Propp, E. Pauliny and others) have already pointed at relativity of numbers in 

genres of folk literature. The paper emphasizes the frequently used numbers two, three, 

seven, twelve from the point of view of symbolism of numbers and their asset for the 

percipient. Auditive form of Slovak folk fairy tale helps listeners to activate their language 

skill, develops their imagination and enriches them with knowledge of our national 

culture. The function of numbers, together with other aspects, helps to make the text of 

fairy tale coherent and easy to remember. 
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