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INOVATÍVNY PRÍSTUP VO VYUČOVANÍ NARATÍV 

EDGARA ALLANA POEA NA HODINE AMERICKEJ 

LITERATÚRY 

Maroš BUDAY 

 

Abstrakt: Tento príspevok reflektuje spôsob zaobchádzania s naratívami Edgara Allana Poea 

v kontexte interpretovania selektovaných poviedok na hodine americkej literatúry. Dôvodom 

pre napísanie toho článku je potenciálna lingvistická bariéra, na ktorú môžu študenti počas 

čítania Poeových poviedok naraziť kvôli odlišnostiam v lexike jeho umeleckého štýlu, čo môže 

v konečnom dôsledku viesť k nepochopeniu tematickej roviny jeho diel. Daný príspevok 

navrhuje preventívne opatrenie vo forme ustanovenia tematickej paralely medzi 

selektovanými Poeovými poviedkami a niekoľkými dielami rovnakého žánru od moderného 

autora hororovej fikcie, Stephena Kinga, čo umožňuje prekonanie spomínanej lingvistickej 

bariéry. 

Kľúčové slová: Edgar Allan Poe, Predčasný pohreb, Stephen King, Súdok amontillada, 

Zradné srdce. 

 

TEACHING THE NARRATIVES OF EDGAR ALLAN POE IN AN AMERICAN 

LITERATURE CLASSROOM: AN INNOVATIVE APPROACH  

 

Abstract: This paper deals with the manner of handling the narratives of Edgar Allan Poe in 

the context of interpretation of selected narratives in an American literature classroom. The 

reason for writing this article stems from the linguistic barrier which the students can 

potentially encounter, while reading Poe’s stories, because of the differences in the lexis of 

his artistic style of writing. This may result in a failure to comprehend the thematic level of 

his narratives. The following article offers a preemptive countermeasure in the form of 

establishing a parallel between the selected Poe’s short stories and several works of art of the 

same genre written by a modern author of horror fiction, Stephen King which would enable 

the students to overcome said barrier.  

Keywords: Edgar Allan Poe, Stephen King, The Cask of Amontillado, The Premature 

Burial, The Tell-Tale Heart.  
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1 Život a dielo Edgara Allana Poea v kontexte americkej literatúry 

Stretutie sa s so životným príbehom a tvrobou jedného z najvýznamnejších a 

najvplyvnejších svetových spisovateľov, Edgara Allana Poea, je pre študentov strednej školy 

jedinečným potešením. Je tomu tak, pretože už samotný Poeov životný príbeh je plný napätia, 

tajomstiev a hlbokej bolesti zo straty milovaného človeka. Rovnako je tomu aj pri analýzach 

jeho najznámejších poviedok a básní. Na dôvažok, jeho nekonvenčný štýl písania, ako aj jeho 

témy, ktoré by sa dali nazvať univerzálnymi, pretože k ľuďom prehovárajú aj v dnešnej dobe, 

je pre stredoškolských študentov americkej literatúry závanom čerstvého, aj keď trochu 

„skazeného“ vzduchu. Je tomu tak, pretože Poe tvoril v období prekvitajúceho Osvietenstva 

na európskom kontinente, zatiaľ čo na tom americkom sa dostala do popredia filozofia 

transcendentalizmu. Oba myšliekové prúdy dominované silným racionalizmom však v 

literatúre znenazdajky odsúva do pozadia postava Edgara Allana Poea, ktorý sa stal 

medzinárodným fenoménom, odhliadnuc od jeho poézie, práve kvôli svojmu zobrazovaniu 

„vášnivých, nekontrolovateľných protagonistov, ktorých iracionálne správanie sa 

transformuje do podoby monštier, no zároveň aj obetí“ (Magistrale, 2008, s. 139), čo má 

v konečnom dôsledku za následok ich „spájanie so životmi súčasných študentov spôsobmi, 

ktoré sú intímne, znepokojujúce a pozoruhodne aktuálne“
1
 (Magistrale, 2008, s. 139). 

 Napriek vrodenému prepojeniu človeka s odvrátenou stránkou ľudskej psychiky, je 

Poeova dialektika náročnejšia na zvládnutie, čo nie je spôsobené ničím iným ako obdobím, v 

ktorom tvorí. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že síce sú témy a spôsob ich prezentácie 

v Poeovom diele pre študentov lákavé, existuje dôvod obávať sa toho, že pochopenie jazyka 

jeho naratív, a teda aj subsekventný význam tematickej roviny jeho diel, nebudú 

dosiahnuteľné. No ak je tento problém spozorovaný zavčasu, je možné do praxe zaviesť 

preventívne opatrenie, ktorým sa spomínaný problém eliminuje. Je ním ustanovenie paralely 

medzi dvoma rôznymi literárnohistorickými obdobiami, no zároveň súčasťami rovnakého 

literárneho žánru. V tomto kontexte sa najbližším a najprístupnejším premostením 

k poviedkam Edgara Allana Poea javia naratíva nikoho iného, ako pokračovateľa tradície, 

ktorú Poe započal a neskôr opäť zodvihol Howard Philips Lovecraft, ktorým je Stephen King.  

 Pri selekcii literárnych diel na vyučovaciu hodinu americkej literatúry, ktorá sa 

zameriava na naratívnu tvorbu Edgara Allana Poea, je dôležité zamerať sa na tematickú 

                                                           
1
 Preložené autorom. Pôvodný text: His violent themes- featuring passionate, out-of-control protagonists whose 

irrational behavior transforms them into monsters and victimes simultaneously – end up, connecting to the lives 

of contemporary students in ways which are intimate, disturbing, and remarkably timely (Magistrale, 2008, s. 

139).  
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rovinu diel, ktoré potom vyučujúci dáva do jednej roviny s dielom Stephena Kinga. King sa 

otvorene hlási k Poeovej tradícii a napísal niekoľko príbehov, ktoré by mali byť neodňateľnou 

súčasťou vyučovacieho procesu týkajúceho sa Poeovej prozaickej tvorby. Ich dekonštrukcia 

a následné premostenie sú v tomto príspevku prirodzene nevyhnutné, a preto je jadro tohto 

príspevku venované literárnej analýze troch rozličných tematických skupín naratív, z ktorých 

každá skupina obsahuje dve navzájom podobné diela. 

 

2 Základné tematické roviny Poeových naratív trochu inak 

Naratíva Stephena Kinga, Dolanov kadilak (Dolan’s Cadillac), Srdce starého týpka 

(Old Dude’s Ticker) a Pitevňa číslo štyri (Autopsy Room Four) boli napísané v zmysle 

vzdania pocty tomu, čo King vníma ako najlepšie zobrazenie hororu v literárnej tvorbe. Tieto 

diela svojím spôsobom pedstavujú spriaznené literárne duše nižšie uvedených diel 

amerického romantického autora, Edgara Allana Poea. Medzi spomínané diela patria 

poviedky Zradné srde (The Tell Tale Heart), Súdok amontillada (The Cask of Amontillado) 

a Predčasný pohreb (The Premature Burial). Prvé z troch uvedených Kingových naratív je 

písané vo forme exaktnej štrukturálnej, ako aj tematickej mimiky Poeovho Zradného srdca 

s niekoľkými malými rozdielmi. Zvyšné dve poviedky sú prezentované ako variácie a snáď aj 

prekročenie príbehov, ktorými sa preslávil Edgar Allan Poe. 

 

 Dobrý spôsob, ako študentov upozorniť na diferenciu medzi poviedkami Srdce starého 

týpka a Zradné srdce, je reflektovať Kingovo naratívum na originálnu Poeovu poviedku. 

Taktiež je nutné vnímať a vyjadrovať sa k spomínanému dielu Stephena Kinga kriticky, 

pretože napriek tomu, že King sa k svojej zjavnej inšpirácii poviedkou Zradné srdce priznáva, 

napriek tomu ani z ďaleka nereflektuje pôvodné dielo vzhľadom na to, čo o ňom píše vo 

svojej literatúre faktu, zvanej Danse Macabre, teda Tanec Smrti, keď píše: 

 

„Snáď najlepším príbehom pojednávajúcim o vnútornom zle je Poeove Zradné srdce, 

v ktorom je vražda spáchaná z čistého zla, bez akýchkoľvek poľahčujúcich okolností 

zafarbujúcich odvar. Poe naznačuje, aby sme nazvali jeho rozprávača šialeným, pretože 

musíme veriť v to, že takéto dokonalé a bezdôvodné zlo je šialené, v záujme nášho zdravého 

rozumu“ (King, 1991, s. 80)
2
. 

                                                           
2
 Preložené autorom. Pôvodný text: Perhaps the best tale of inside evil ever written is Poe's "The Tell-Tale 

Heart," where murder is committed out of pure evil, with no mitigating circumstances whatever to tincture the 

brew. Poe suggests we will call his narrator mad because we must always believe that such perfect, motiveless 

evil is mad, for the sake of our own sanity (King, 1991, s. 80). 
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 Fakt, že King skutočne plnohodnotne nezachycuje atmosféru Poeovho diela, je 

dokázaný tým, že Srdce starého týpka bolo publikované len raz, nedávno, v knihe nazvanej 

The Big Book of Necon (2009), no táto poviedka bola, ako King priznáva v úvode do jeho 

reprodukcie Poeovho Zradného srdca, odmietnutá vydavateľmi niekoľkokrát.  

 Napriek tomu samotný akt sprostredkovania jeho vlastnej recepcie Poeovho diela 

svedčí o tom, že vníma Poea ako jednu z najzaujímavejších a najvplyvnejších postáv nielen 

americkej, no aj svetovej literatúry. King naznačuje, že protagonista Zradného srdca svojím 

spôsobom slúži ako mediátor, z ktorého sa spomínané „čisté zlo“ realizuje. Ako King 

naznačuje, kľúč k Poeovmu literárnemu úspechu v minulosti, no aj dnes, je jeho schopnosť 

vydesiť nás, no nie pomocou prízrakov alebo nadprirodzených bytostí. Práve naopak, Poeova 

genialita je reflektovaná v monštruóznom konaní protagonistov, ktorí v jeho príbehoch často 

strácajú svoju ľudskosť. Nakoniec, podobne ako hlavné postavy Stephena Kinga, aj Poeove 

postavy páchajú opovrhnutia hodné skutky zväčša na nič netušiacich a nevinných obetiach, čo 

v konečnom dôsledku tvaruje ich pôvodne ľudskú dušu do podoby, ktorá im umožňuje 

zachovanie ľudskosti len fraktálne, a teda strácajú samotnú podstatu svojho morálneho 

svedomia. To značí, že majstrovstvo oboch autorov tkvie v ich schopnosti vykresliť obraz, 

v ktorom sa samotná podstata spoločnosti, pozostávajúca z morálnych a spoločenských 

noriem, stáva subjektom pre jej spochybnenie a následnú deštrukciu. Táto deštrukcia je 

dôvodom, prečo ľudia musia lipnúť na k viere, že neopodstatnené zlo je skutočne šialené, 

pretože ak by tomu tak nebolo, konvenčné morálne a sociálne zákony by stratili svoj zmysel 

a svet by sa zrútil do rozpadu a chaosu.  

 V niekoľkých príbehoch, najmarkantnejšie v Zradnom srdci, Poe preniká do mysle 

svojich hlavných hrdinov, ktorí zlyhávajú v racionalizovaní svojich motívov pre páchanie 

zločinu. 

„Je nemožné povedať, ako táto myšlienka sprvoti zrodila v mojej hlave; no keď už bola 

vymyslená, prenasledovala ma dňom i nocou. Jej podstata nejestovala. Nejestvovala pre ňu ani 

vášeň. Miloval som toho starého pána. Nikdy mi nespravil nič zlé. Nikdy ma neurazil. Netúžil 

som ani po jeho majetku. Zdá sa mi, že to bolo jeho oko! Áno, to bolo ono! Mal oko supa – 

bledomodré oko pokryté vrstvou. Vždy, keď na mňa padlo, tuhla mi krv v žilách; a teda po 

kúskoch – veľmi pomaly – som sa rozhodol vziať starému pánovi život, a tak sa navždy 

zbaviť oka“ (Poe, 2000, s. 235)
3
.  

                                                           
3
 Preložené autorom. Pôvodný text: It is impossible to say how first the idea entered my brain; but once 

conceived, it haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He 

had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye! Yes, it 

was this! He had the eye of a vulture - a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, my blood 

ran cold; and so by degrees - very gradually - I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid 

myself of the eye forever (Poe, 2000, s. 235).   
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 Presne toto je druhom „iracionálnej racionalizácie,“ ktorá je prítomná v mnohých 

Poeových naratívach. Hlavná postava Zradného srdca zjavne stráca svoje spojenie s realitou, 

no taktiež si uchováva aspoň matné záblesky zdravého rozumu. Na konci príbehu, sa zbaví 

tela brutálnym spôsobom, no majstrovsky po sebe zahladí stopy. No vzápätí, ako sa objaví 

polícia, protagonista zrazu začuje tiché búchanie, ktorého intenzita sa postupne zvyšuje. Zvýši 

sa do nezvládnuteľnej sily, ktorá ho núti priznať sa k zločinu, zatiaľ čo sa pomaly, no zaiste 

rúti do šialenstva. Na konci naratíva sa čitateľ oboznamuje so zdrojom búchania, ktorým je 

nič iné, ako srdce obete. To naznačuje, že napriek tomu, že sú Poeove postavy šialencami 

a ich morálny kompas je vyvedený z miery, stále cítia to, čo Sigmund Freud nazval pojmom 

superego, teda ľudským citom pre vinu. Poe vníma vinu ako mocný nástroj, ktorý slúži na to, 

aby postavy mali možnosť aspoň čiastočne nadobudnúť svoj zmysel pre realitu.     

 Stephenova Kingova verzia Zradného srdca je veľmi podobná, no obsahuje niekoľko 

zmien, a to zväčša v jazykovej výbave jeho diela. Používa jazyk moderného slangu 

amerických tínedžerov, ktorý je pravdepodobne študentom bližší ako Poeov post-koloniálny 

spôspb vyjadrovania. Okrem jazykovej stránky diela je potrebné poukázať na to, že problémy, 

o ktorých by sa malo diskutovať v relácii k Poeovej poviedke, teda motív a excesívne brutálna 

vražda obete protagonistu, sú v Kingovej verzii pojaté trochu rozdielne. Na tento fakt je 

potrebné poukázať pri ustanovení paralely medzi týmito dvoma dielami.  

 Kingova hlavná postava spácha spomínaný čin podobným spôsobom. Vystupuje tam 

starý muž s okom supa, čo iracionálne irituje hlavnú postavu, ktorá sa ho na základe toho 

rozhodne zabiť. Keď tak učiní, rozhodne sa ukryť tela pod podlahovými doskami. Na koniec 

príde polícia, ktorá vraha odvedie zatiaľ čo protagonista upadá do šialenstva kvôli tomu, že 

počuje zvuk srdca mŕtveho muža. Ako je možné vidieť, toto zhrnutie Kingovej verzie príbehu 

je úplne totožné.  

 Rozdiel, v porovnaní s Poeovým príbehom, tkvie v koncepcii šialenstva spojeného 

s motívom pre vraždu. Kingova postava je vojnový veterán v Vietnamu a je uňho 

diagnostikovaný post-traumatický stresový syndróm. V priebehu príbehu opakovane sám pre 

seba tvrdí, že nespĺňa požiadavky pre kvalifikáciu v sekcii osem (King, 2009, s. 118), ktorá je 

kategóriou povoľujúcou prepustenie z americkej armády na základe psychickej lability. To 

naznačuje, že Kingov protagonista si je svojho stavu do istej miery vedomý, no odmieta to 

plne prijať. Vražda, ktorú podnikne nie je, oproti Poeovej postave, úplne bez motívu 

a kauzality, pretože Kingova postava trpí duševnou poruchou, a teda spomínaný čin má 
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opodstatnenie. Naopak neexistuje indikácia, okrem samotnej vraždy, že hlavná postava 

Zradného srdca trpí nejakou duševnou chorobou, pretože jeho konanie, ako aj samotná 

narácia príbehu, sú písané veľmi racionálnym spôsobom.    

  

 Ďalšia poviedka, nazvaná Súdok amontillada, je prototypickým príbehom nefalšovanej 

a kalkulatívnej odplaty. Kingova recepcia tohto príbehu je zahrnutá v poviedke nazvanej 

Dolanov kadilak. Tento príbeh je unikátny nie len tým, že pracuje so základným konceptom 

Poeovej poviedky, ktorým je pomsta, no taktiež veľmi jemne napodobňuje jej štruktúru. 

Rovnako, za predpokladu, že sú spojitosti medzi oboma príbehmi vzhliadnuté, slúži ako 

interpretácia Súdka amontillada, čo môže slúžiť ako vynikajúca pomôcka ako pre 

vyučujúceho, tak aj pre študentov.   

 Za prvé, King poskytuje jasný motív pre zabitie antagonista poviedky, čo Poe nerobí. 

Po druhé, štýl, ktorým je antagonista v Kingovej poviedke zavraždený, je špecificky 

vykonštruovaný spôsobom, akým King dosahuje to, čo Poe nedokázal, a tým je fakt, že na 

konci poviedky čitateľ, rovnako ako jej protagonista, necíti vôbec žiadnu ľútosť za smrť 

antagonistu – Dolana. A za tretie, zatiaľ čo King preberá Poeovu signatárnu techniku 

projektovania štádia mysle hlavnej postavy na vonkajšie prostredie, používa ju v prospech 

príbehu o mnoho účinnejšie ako Poe.  

 Dolanov kadilak popisuje príbeh učiteľa v strednom veku, ktorý sa volá Robinson. Na 

začiatku príbehu je čitateľ informovaný o tom, že sledoval kriminálnika zvaného Dolan 

sedem rokov, nie aby ho zabil, ale aby pozorne odsledoval jeho rutinu. Robinsnov úmysel je 

čitateľovi známy už od počiatku príbehu, keď hlavná postava uvádza: „On [Dolan] zabil moju 

ženu alebu ju dal zabiť; v podstate je to aj tak rovnaké“ (King, 2007, s.1)
4
. Napriek tomu, že 

Dolana za to žalovali, bol oslobodený, pretože proti nemu chýbali dôkazy.  

 Hlavný hrdina sa teda rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Zaujímavou 

vecou ohľadom postavy Robinsona je spôsob akým sa rozhodne zavraždiť Dolana. Po 

siedmych rokoch pozorovania Dolana príde Robinson s geniálnym a veľmi komplikovaným 

plánom. Koná a rozmýšľa úplne čisto a jasne; vo svojich rozhodnutiach je racionálny 

a kalkulatívny. Tieto vlastnosti sú kľúčovými nie len pre Robinsona, no aj pre protagonistu 

Súdku amontillada.  

                                                           
4
 Preložené autorom. Pôvodný text: He killed my wife or had her killed; it comes to the same, either way (King, 

2007, p. 1). 
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 V priebehu príbehu zistí Robinson skutočnosť, že Dolan cestuje z Los Angeles do Las 

Vegas cez opustenú cestu v Nevadskej púšti. Nie je žiadnou náhodou, že takmer celý príbeh 

sa odohráva v prostredí púšte. A je to presne v tomto bode, keď King prekonáva svojho 

„učiteľa“ v jeho vlastnej technike. Obraz púšte ako jedného z najnehostinnejších, 

najnevraživejších a najopustenejších prostredí na Zemi, je exaktným obrazom toho, čo 

protagonista vo svojom vnútri cíti. Čo ostane z Robinsona po smrti jeho manželky je len 

poloprázdna schránka muža naplnená ničím iným, ako hnevom premeneným zo smútku. King 

si pravdepodobne ani nemohol vybrať lepšie prostredie pre zasadenie svojej poviedky a pre 

ustanovenie paralely medzi vnútrom jeho protagonistu a vonkajšej klímy. Na rozdiel od Poea, 

ktorý využil temné a vlhké prostredie vínnej pivnice, ktorá postupne prechádza do katakomb, 

čo v konečnom dôsledku poukazuje na temné úmysly jeho hlavnej postavy. Aj keď je to 

blízko, nie je to ani z ďaleka také výstižné, ako je tomu pri Kingovom použití Nevadskej 

púšte.  

 Robinsonov plán je skutočne majstrovsky skonštruovaný. Počas spomínaných 

siedmich rokov sa pomaly učí používať ťažkú techniku popri svojej novej práci na cestnej 

konštrukcii. Príprava pasce na Dolana mu trvá dva dni, počas ktorých vyseká asfalt z cesty 

a vykope obrovskú dieru, do ktorej potom naláka Dolana v jeho kadilaku. Potom, čo je 

kadilak v jame a je viac než isté, že sa z neho nikto nemôže dostať von, Robinson prežíva 

enormné potešenie zo zakopávania kadilaku a jeho majiteľa za živa, lopatu po lopate. Tento 

spôsob postupného zahrabávania auta si vezme svoju daň na Dolanovi, ktorý postupne ale 

zaiste upadá do šialenstva a kričí, pretože sa nie je schopný zmieriť s faktom, že jeho pocit 

bezpečia nebol ničím iným než púhou ilúziou. Poe sa popasoval s koncom svojho príbehu 

podobne, keď jeho protagonista – Montresor – zamuroval svojho spoločníka Fortunada po 

tom, čo ho pripútal k stene reťazami.  

 Zjavná paralela medzi Dolanovým kadilakom a Súdkom amontillada naberá na 

explicitnosti v posledných riadkoch Kingovho príbehu, kde Dolan kričí: 

„ ‘Pre lásku božiu!‘ zavil. ‘Pre lásku božiu, Robinson!‘ ‘Áno’ povedal som, smejúc sa. ‘Pre 

lásku božiu.’ “ (King, 2007, s. 32)
5
. 

 Až na niekoľko slov je toto presná štruktúra prevzatá z Poeovho Súdka amontillada. 

Protagonisti oboch príbehov dosahujú dlho očakávaný pocit satisfakcie skrz morálne skazený 

akt vraždy. Stephen King nastoľuje zaujímavú otázku. Je skutočne morálne nesprávne 

                                                           
5 Preložené autorom. Pôvodný text: ‘For the Love of God!‘ he shrieked. ‘For the love of God, Robinson!’ ‘Yes’ I 

said, smiling. ‘For the love of God.’ (King, 2007, s. 32) 
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uskutočniť vyššie popísaný čin spravodlivej odplaty, a to obzvlášť po tom, čo zákon nie je 

schopný odsúdiť ľudské monštrum, ktorým Dolan nepochybne je? Kingova odpoveď je, na 

základe príbehu, áno, pretože morálka je nedefinovateľný a flexibilný fenomén a ľudské 

bytosti sú málokedy dostatočne vybavené na to, aby sa nesporne pridržiavali abstrakcie. Vždy 

existujú okolnosti, ktoré majú moc ohýbať pravidlá. 

 Treťou Poeovou poviedkou, ktorou bol priamo inšpirovaný Stephen King, je dielo 

Predčasný pohreb, na základe ktorého vzniklo Kingovo dielo zvané Pitevňa číslo štyri. 

V tomto diele si King osvojil len veľmi široký záber témy prezentovanej v Poeovom diele, 

ktorou je jedna z najdesivejších situácií, ktoré môže človek počas života okúsiť. Poviedka 

Predčasný pohreb sleduje príbeh neznámej postavy, ktorá rozjíma nad svojimi možnosťami 

a pravdepodobným osudom zatiaľ čo je pod domnienkou, že bol pochovaný zaživa. 

Protagonista tohto príbehu trpí chorobou, ktorá ma za následok epizodickú paralýzu celého 

jeho tela s výnimkou očí, teda jediné, čo dokáže je vidieť. No nevidí nad sebou nič iné než 

drevenú dosku, čo ma za následok dojem, že je pochovaný pod zemou v drevenej truhle, 

zatiaľ čo v skutočnosti leží na spodnej časti poschodovej postele. Napriek tomu, že si je 

svojho stavu vedomí, jeho myseľ sa automaticky uchyľuje k záveru, že je v truhle. 

  V tomto príbehu Poe veľmi živo vykresľuje to, ako sa bežná, racionálna a komplexná 

ľudská myseľ uchyľuje k záverom pod veľkým tlakom a zároveň aj to, ako dokáže myseľ 

vytesniť aj tie najjednoduchšie spomienky, presne tak, ako to robí Poeova hlavná postava, 

keď si vôbec neuvedomuje fakt, že si večer ľahol do spodnej časti poschodovej postele.  

 Na druhej strane, Kingov príbeh preberá Poeovu základnú ideu paralyzovaného 

človeka, no na rozdiel od Poea, ktorý je k svojmu protagonistovi neobyčajne ústretový, King 

situuje svojho hlavného hrdinu, zvaného Howard Cottrell, do neporovnateľne nevľúdnejšieho 

prostredia, a teda na stôl v pitevni. Do tej je privezený po tom, čo ho počas hrania golfu 

uhryzne had, ktorý mu spôsobí úplnú paralýzu rovnakým spôsobom, ako je tomu v Poeovej 

poviedke Predčasný pohreb. V tomto prípade King prekonáva Poeov pôvodný zámer vydesiť 

čitateľa tým, že presonduváva údel o mnoho horší, ako je zahrabanie zaživa. Cottrell zažíva 

teror vo svojej najživšej podobe, keďže sa nie je schopný hýbať, no ma schopnosť vidieť, 

počuť a cítiť všetko, čo tento príbeh posúva do úplne novej roviny teroru. Protagonista je 

v panike hneď od začiatku a progresom príbehu sa to len stupňuje a to tým, že Cottrell vidí 

pomôcky a celú prípravu pitvy, ktorá je Kingom stvárnená skutočne majstrovsky. Na koniec 

príbehu sa je Cottrell schopný vrátiť k svojim zmyslom a silou vôle znova kontrolovať svoje 

pohyby, v dôsledku čoho sa pitve nakoniec vyhne. 
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 Kľúčom k úspechu týchto dvoch príbehov je slovíčko „možno.“ Za ním stojí 

hodnovernosť udalostí popísaných v oboch príbehoch. To, čo Poe do svojich poviedok dáva, 

sa spočiatku javí ako neuveriteľný príbeh, no zároveň v nich používa takú halucinatórnu 

logiku, že čitateľ nadobúda presvedčenie, že sa mu niečo podobné môže stať aj zajtra 

(Hitchcock, 1995, s. 142–5). Ako predčasný pohreb, tak aj predčasná pitva sú fenomény, 

ktoré sú zdokumentované, a teda preukázateľné. To sa dá na vyučovacej hodine veľmi 

efektívne využiť. Napriek tomu, že tieto témy naháňajú hrôzu, sú zároveň zdrojom 

nekonečnej fascinácie zo strany študentov, a teda majú potenciál pre vznik siahodlhej a veľmi 

zaujímavej diskusie. Dalo by sa dokonca povedať, že tieto témy sú v kontexte hororovej 

fikcie univerzálnymi, pretože sú konštantnými hrozbami pre ľudí, pretože sa v minulosti už 

mnoho krát stali. Nadanie a fascinácia témami, ktoré presadzujú Poe, ako aj King, tkvie z ich 

schopnosti využiť svoje poznanie strachu na to, aby prenikli závojom našej emocionálnej 

zraniteľnosti, čím odhaľujú skrytú ľudskú úzkosť, ktorej sa bojíme najviac.   

 

3 Záver 

Cieľom tohto článku bolo prispieť k poznaniu problematiky vyučovania naratív 

Edgara Allana Poea na hodine americkej literatúry. K danému účelu bol zvolený inovatívny 

prístup pozostávajúci z nastolenia paralely medzi tromi poviedkami Edgara Allana Poea 

(Zradné srdce, Súdok amontillada a Predčasný pohreb) a rovnakým počtom naratív 

súčasného autora hororového žánru, Stephen Kinga (Srdce starého týpka, Dolanov kadilak 

a Piťevňa číslo štyri). Dôvodom pre túto analógiu bola možnosť nepochopenia dialektiky, 

teda aj konsekventnej tematickej roviny vybraných diel Edgara Allana Poea zo strany 

študentov, ako aj väčšia jazyková prístupnosť moderného písomného prejavu Stephena Kinga. 

Úzka profilácia analýzy jednotlivých skupín naratív bola uskutočnená prostredníctvom 

dôkladného rozboru tematických rovín, ktoré sú pri vyučovaní poviedok Edgara Allana Poea 

zároveň aj odporúčané. 
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