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Dieťa ako poslucháč a divák slovenskej ľudovej rozprávky 

 

Lenka REGRÚTOVÁ 

 

 K deťom a detskému obdobiu neodmysliteľne patrí aj žáner rozprávky. Jej staršiu 

podobu – ľudovú si však percipienti často (ak vôbec) osvojujú až na hranici dospelosti. 

Slovenská ľudová rozprávka sa detskému publiku prihovára aj prostredníctvom mnohých 

rozhlasových, televíznych a filmových adaptácií, v ktorých má dieťa možnosť spoznať svet 

nadčasových hodnôt (pravda, láska, spravodlivosť a iné), magickosť, čierno-bielu typológiu 

hrdinov, boj dobra a zla, šťastný koniec a iné atribúty spojené s týmto žánrom.  

 Najrozsiahlejšiu skupinu rozprávok tvoria tzv. čarodejné rozprávky, ktorým svoju 

pozornosť venovali viacerí zberatelia (P. Dobšinský, S. Reuss, A. H. Škultéty, S. Czambel), 

bádatelia (V. J. Propp, J, Polívka), ale aj divadelní, rozhlasoví (T. Tadlánková, O. Janíková, 

V. Rusko) či televízni (Z. Bachnárová, J. Chlebík, J. Holec),  a filmoví tvorcovia (M. Ťapák, 

J. Matula, V. Vorlíček). Marčok (1978, s. 136 – 141) pripomína ústny charakter čarodejných 

rozprávok, ktorých ustálenosť kompozičných postupov vedie k tzv. rozprávačskej obradnosti. 

Tá sa prejavuje používaním úvodných a záverečných formúl, paralelným rozvíjaním deja, 

trojstupňovou gradáciou, používaním magických čísel, opakovaním replík, ustáleným opisom 

prostredia, kanonicky tvarovanými motívmi.  

 Jedným zo spôsobov ako sa deti môžu oboznámiť s uvedeným typom rozprávok je aj 

ich transformácia do prostredia akusticko-auditívnej komunikácie. Bónová (1998, s. 237) 

v tejto súvislosti uvádza, že „počúvanie umelecky spracovanej ľudovej rozprávky je vhodnou 

sluchovou stimuláciou pri upevňovaní zvukov materinského jazyka v ontogenéze reči“. 

Zvukovú reč možno doplniť opticko-vizuálnymi prostriedkami, a tak vzniká komplexný typ 

komunikácie, v našom prípade ide o audiovizuálnu rozprávku. Pri adaptácii do rozhlasového, 

televízneho alebo filmového prostredia dochádza k prekódovaniu znakov, pričom vytvorený 

text sa považuje za novú tvorbu (Pavis, 2004, s. 26, 27). Zmenám, najmä v štruktúre 

a v ideovo-tematickej rovine diela, pri dramatizovaní nedramatickej predlohy zodpovedá 

termín Osolsobu (1992, s. 123) intersemiotická transformácia, pri ktorej dochádza ku 

konkretizácii, aktualizácii (napr. v jazykovej zložke), v tematickej rovine ide o skracovanie, 

kondenzovanie, eliminovanie či zosilnenie motívov predlohy. 

 Východiskom pre naše pozorovanie percepcie slovenskej ľudovej rozprávky detským 

príjemcom sa stali transformácie (do rozhlasovej a filmovej podoby) literárneho textu 
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čarodejnej rozprávky Popolvár najväčší na svete na motívy Pavla Dobšinského. Zvuková 

podoba (OPUS, 1983) bola realizovaná bez výrazných zásahov do prototextu (zachovaná 

kompozícia, štýl, jazyk), no vo filmovom spracovaní Popolvára zasiahol do pôvodného textu 

Peter Glocko (autor námetu, scenárista) výrazným spôsobom. V prvom prípade (auditívna 

podoba – napísal Ivan Stanislav) možno pozorovať snahu tvorcov o takmer doslovný prepis 

pôvodného diela, v prípade audiovizuálneho spracovania (Slovenský film Bratislava a Taurus 

– Film München, 1982) ide o voľnú inšpiráciu motívmi (bohatstvo, sila, moc) a postavami 

(Popolvár, bratia, králi).  

 Uvedené adaptácie boli predstavené trom skupinám príjemcov – žiakom základných 

škôl prešovského okresu (Prešov, Tuhrina) vzdelávajúcich sa podľa programu ISCED1 –

Primárne vzdelávanie. Prvú skupinu tvorili intaktné deti tretieho ročníka vo veku osem 

a deväť rokov. Ďalšiu časť respondentov predstavovali deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (intelektovo nadané deti vo veku osem a deväť rokov, mentálne 

postihnuté – jedenásť a dvanásťročné). Pri týchto deťoch možno v rámci adlerovskej 

psychoterapie (pozri Mesárošová, 2007, s. 94, 95) využiť rozprávkový príbeh na zobrazenie 

komplexu menejcennosti a jeho prekonávanie (napr. dieťa – hlupáčik – typ Popolvár), 

prezentáciu pozitívnych životných úloh, cieľov, hodnôt, zobrazenie rolových vzorov a na iné 

aspekty rozprávky, ktoré umožňujú zvládať najdôležitejšie životné úlohy v oblasti práce, 

lásky a priateľstva. V našom prípade sme aj u týchto detí zisťovali rozdiel v percepcii odlišnej 

formy jedného rozprávkového príbehu. V každej skupine sa nachádzalo sedemnásť detí, 

z toho osem dievčat a deväť chlapcov (spolu išlo o 51 detí – 24 dievčat, 27 chlapcov). 

 Úlohou respondentov bolo v priebehu posluchu vypísať výrazy, ktorým neporozumeli, 

čarodejné veci a osoby, hlavné postavy a ich charakteristiku. Keďže predložená rozhlasová 

adaptácia rozprávky Popolvár najväčší na svete sa pridŕžala Dobšinského literárnej predlohy, 

bolo v nej možné zaznamenať viacero archaických, poetických, v súčasnosti málo 

frekventovaných slov. Najviac respondentov (35) označilo ako neznáme slovo poetizmus 

paloš, prípadne jeho deminutívum  palošík (meč, šabľa), pričom najčastejšie sa vyskytlo 

u skupiny mentálne postihnutých detí (17-krát) a najmenší výskyt bol zaznamenaný 

u intaktných detí (7-krát). Neporozumenie sa odrazilo aj v grafickej podobe zaznamenaného 

slova, keď jednotlivci (zo všetkých skupín) uviedli jeho nesprávnu podobu – palož, paložík, 

paloč, paučík. Druhým najčastejšie označovaným výrazom bol budzogáň (veľký, ťažký 

kyjak), ktorý najväčšiu frekvenciu dosiahol v záznamoch intaktných (12-krát) a mentálne 

postihnutých (13-krát) detí, u intelektovo nadaných bol výskyt nulový. V grafickej podobe ho 

niekoľko žiakov (z oboch skupín) zaznamenalo ako buzogan, buzokaň či budzokaň. Ďalším 
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neznámym výrazom bolo verbum naobročiť (nakŕmiť), pričom sa vyskytlo len u žiakov 

intelektovo nadaných (5-krát) a mentálne postihnutých (8-krát), ktorí ho v grafickej podobe 

zaznamenali ako nabručiť, naobručiť, naobračiť. Jedenásti respondenti zo skupiny mentálne 

postihnutých vypísali aj spojenie v klepci (pasca), pre dve intelektovo nadané deti je 

neznámym slovo podstavec (vec, na ktorú sa niečo ukladá) a pre dve intaktné deti verbum 

pasovať sa (zápasiť). V prípade určovania čarodejných vecí a osôb sa vyskytli v rámci 

jednotlivých skupín rozdiely, najmä v počte a frekvencii označenia. Najviac intaktných detí 

pripísalo čarodejné schopnosti koňovi, tátošovi (15-krát), drakom (16-krát, z toho osem detí 

uviedlo, že išlo o drakov s tromi, šiestimi a dvanástimi hlavami), čarodejnici, ježibabe (12-

krát). Pri čarodejných veciach sa objavil aj palošík (2-krát), zámok (3-krát), čarodejnicina 

armáda (1-krát), čarovný prsteň (1-krát). U skupiny mentálne postihnutých detí sa naopak 

prsteň, prstene vyskytli najčastejšie (11-krát). Táto skupina respondentov považuje za 

čarodejné aj medenú, striebornú a zlatú horu (5-krát), zámok (3-krát), budzogáň (1-krát), 

čarovnú skalu (1-krát) a mnícha (1-krát). Väčšina zo skupiny intelektovo nadaných detí 

považovala za čarodejné koňa, tátoša, ktorý hovorí a letí (17-krát), ježibabu (12-krát), paloš 

(11-krát), tri prstene (11-krát, z toho 3-krát bližšie špecifikované prsteň so silou za 100, 200 

a 300 chlapov), železného mnícha (8-krát). Čarovné vlastnosti priradili aj medenej, striebornej 

a zlatej hore (5-krát), vajcu (5-krát), drakom (4-krát), zlatej kačke (2-krát). Medzi týmito 

predmetmi a osobami sa vyskytlo v jednom prípade aj slovo chýr (novina, správa), no 

pravdepodobne to súviselo s nepochopením jeho významu. Aj pri vypisovaní 

a charakterizovaní hlavných postáv rozprávkového príbehu sa prejavili rozdiely súvisiace 

s odlišnou úrovňou intelektu jednotlivých respondentov. Šesť mentálne postihnutých detí 

opísalo Popolvára ako dobrého, ostatní ho necharakterizovali. Desať intaktných detí mu 

k tejto vlastnosti priradilo aj atribúty – odvážny, múdry, milý, smelý. Pre skupinu intelektovo 

nadaných respondentov bol Popolvár veľmi múdry, dobrý, milý, odvážny, obetavý, špinavý, 

silný, nebojácny, neuznávaný, najmladší, najšikovnejší a ten, ktorý našiel koňa na hnoji, zabil 

ježibabu a zachránil zakliate princezné. Obdobná situácia nastala aj pri určovaní a opise 

ostatných postáv auditívnej rozprávky. Mentálne postihnutí jednotlivci necharakterizovali iné 

postavy okrem Popolvára, ostali len pri všeobecnom pomenovaní – kráľ, otec, matka, brat, 

syn, synkovia, kôň, tri dcéry, traja draci, ježibaba, železný mních, vojaci, ľudkovia, priateľ. 

Intaktné deti charakterizovali postavy na základe opozít – kráľ, otec, kôň, otcov priateľ boli 

podľa tejto skupiny dobrí a múdri, bratia (najstarší a stredný syn) a ježibaba zas hlúpi a zlí. 

Rozsiahlejšiu charakteristiku postáv uviedla skupina intelektovo nadaných, ktorá označila 

bratov (najstarší, stredný) za lenivých, hlúpych, chamtivých, zlých, vysmievavých a tých, ktorí 
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sa dostali po medenú a striebornú horu. Kráľ – otec bol podľa ich uváženia správny, 

dobrosrdečný, veľmi dobrý, nespokojný, ten, ktorý dával synom čo chceli. Druhého kráľa 

(otec princezien) vnímali ako kamarátskeho, dobrého, vďačného, hanblivého, smutného. 

Negatívne postavy troch drakov opísali títo respondenti ako silných, železný mních bol zas 

veľmi silný a ježibaba zlá. Tri zakliate dcéry charakterizovali prívlastkom bojazlivé a starého 

koníka milý, pretože Popolvára odviezol, kde chcel. Vo všetkých prípadoch týkajúcich sa 

opisu postáv išlo prevažne o vnútornú charakteristiku, čo zrejme súvisí s absenciou vizuálnej 

stránky. Po vypočutí bolo všetkým trom skupinám položených päť otázok týkajúcich sa 

jednotlivých častí (začiatku, stredu i konca) rozprávkového príbehu (predmety, ktoré si bratia 

vyžiadali od otca na cestu a čo doniesli domov; počet hláv drakov; zdroj moci Železného 

mnícha; premena Železného mnícha). Takmer všetci respondenti správne reagovali na 

položené otázky. Možno tak povedať, že v tomto prípade išlo o aktívny posluch 

s porozumením, pri ktorom si vybraní žiaci primárneho vzdelávania dokázali osvojiť 

ponúkaný príbeh slovenskej ľudovej slovesnosti. 

 Pri sledovaní filmovej rozprávky Popolvár najväčší na svete mali detskí percipienti 

k dispozícii aj vizuálnu stránku príbehu, čo sa odrazilo aj v opise jednotlivých postáv 

uvedeného titulu. U intaktných detí sa nevyskytli výraznejšie rozdiely pri určovaní 

a charakterizovaní postáv v porovnaní s posluchom. Odlišnosť sme však zaznamenali 

u skupiny detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Intelektovo nadaní 

respondenti vypísali a charakterizovali postavu Popolvára – špinavý, dobrý, múdry, odvážny, 

silný, úspešný, statočný, skromný, nebojácny; princeznej Láskykvet – pekná, krásna, dobrá, 

veselá, ale aj tvrdohlavá, namyslená, pyšná, neposlušná; kráľov – starostliví, múdri, dobrí, 

spravodliví, ustarostení, nešťastní; bratov Popolvára – hlúpi, namyslení, chamtiví, 

posmievační;  Šablicu – radca, ktorý naučil Popolvára biť sa. Jedno dieťa označilo za hlavnú 

postavu aj ligotavý smaragd, ktorý zohrával v tomto spracovaní dôležitú úlohu pri rozvíjaní 

fabuly. Mentálne postihnutí žiaci využili vo väčšej miere aj ponúkanú vizualizáciu a 

konkretizáciu postáv a prostredia, a tak označili Láskykvet ako peknú, krásnu s peknými 

vlasmi, slušnú, láskavú a dobrú princeznú. Ani jeden z tejto skupiny jej nepriradil istú 

zápornú vlastnosť (na rozdiel od predchádzajúcej skupiny). Podobne aj v opise  Popolvára – 

Radka (pekný, krásny, chudý, mladý, silný, usmiaty, smelý, múdry, robotný, pracovitý) 

a ostatných predstaviteľov (Cifroš – škaredý, parádny, nedobrý, bojazlivý; Slanina – škaredý, 

veľmi tučný; Šablica – starý; Zemetras) bolo možné pozorovať výrazný vplyv vizuálnej časti 

rozprávky. Ďalšou úlohou uvedených skupín respondentov bolo nakresliť scénu, ktorá sa im 

najviac páčila a ktorú si zapamätali. V každej skupine sme zaznamenali ilustrácie zobrazujúce 
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princeznú Láskykvet, pričom v skupine mentálne postihnutých detí sa vyskytovala na každom 

obrázku, Popolvára, Zemetrasa, smaragdov a dvaja intelektovo nadaní žiaci nakreslili scénu 

s koňom na poli (Popolvár mu vtedy zobral uzdu) a u dvoch bolo možné v ilustrácii 

pozorovať vplyv komiksu (postavy s „bublinami“). Možno tak konštatovať, že deti si 

nezávisle od úrovne intelektu pamätajú a vyberajú kľúčové momenty a hlavné postavy 

filmovej podoby rozprávkového príbehu. Na ilustráciu uvedenej analýzy ponúkame tri 

reprezentatívne obrázky z každej skupiny: 

Intaktní žiaci: 

               

  Dievča – 9 rokov                 Dievča – 9 rokov                           Chlapec – 9 rokov 

Intelektovo nadaní žiaci: 

              

      Dievča – 9 rokov                        Dievča – 9 rokov                 Chlapec – 9 rokov 

Mentálne postihnutí žiaci: 

       

     Dievča – 11 rokov                Chlapec – 11 rokov                   Dievča – 12 rokov  

 

Pri rozhovore o filmovej podobe Popolvára žiaci (zo všetkých troch skupín) využívali 

najmä opis jednotlivých scén a samotný dej ustúpil do úzadia. Pre všetky oslovené intaktné 

deti bola táto rozprávka (v oboch formách) neznáma, no väčšina intelektovo nadaných 
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a mentálne postihnutých žiakov poznala filmové spracovanie a zvukovú podobu pridŕžajúcu 

sa literárneho textu počuli prvýkrát. Poslednou úlohou detí bolo označiť a zdôvodniť 

spracovanie Popolvára najväčšieho na svete, ktoré sa im viac páčilo. Každý zo skupiny 

mentálne postihnutých detí považuje za krajšie filmové spracovanie, lebo mali možnosť vidieť 

postavy princeznej, Popolvára, šaša, otca, Cifroša, Slaninu. Toto tvrdenie sa odrazilo aj v 

uvedených opisoch postáv a ilustráciách jednotlivých scén. Audiovizuálna podoba sa viac 

páčila aj jedenástim intaktným a deviatim intelektovo nadaným deťom. Výber odôvodnili 

tým, že postavy a príbeh mohli aj vidieť, bolo to krajšie a všetkému rozumeli. Osem 

intelektovo nadaných a šesť intaktných žiakov si však zvolilo zvukovú podobu uvedenej 

rozprávky, pričom uvádzali viacero dôvodov tohto výberu – zrozumiteľnejšie; mohla som si 

predstaviť postavy, boj; využitie fantázie; film som už videl; keď som sa začala nudiť prišlo 

niečo zaujímavé.  

Z uvedenej analýzy možno usúdiť, že detský percipient si dokáže osvojiť žáner 

ľudovej rozprávky aj prostredníctvom transformácií do mediálneho prostredia, pričom 

v prostredí akusticko-auditívnej komunikácie vníma jednotlivé charakteristické znaky 

(trojstupňová gradácia – pozri opisy postáv a čarodejné predmety, opakovanie, magickosť 

a iné)  ľudovej, v tomto prípade čarodejnej, rozprávky výraznejšie než na filmovom plátne. 

Na druhej strane sa dieťa pri spoznávaní tohto žánru stavia radšej do pozície diváka ako 

poslucháča, najmä z dôvodu vizualizácie príbehov. Černoušek (1990, s. 182) pripomína, že 

v rozprávkach možno vidieť odraz života (vznik, vývoj a zánik), predstavujú akési „kúzelné 

zrkadlo“, percipienti v nich môžu nájsť odpovede na rozličné krízové situácie a aby im 

porozumeli je potrebné vzájomné „prepojenie rozumu a citu“. Ak sa takýto druh spojenia 

podarí aj tvorcom mediálne transformovaných rozprávok, môžu sa stať skutočným zážitkom 

pre všetkých percipientov (nezávisle od veku a úrovne intelektu).             
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