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ROZPRÁVKY DANIELA PASTIRČÁKA A MOŽNOSTI ICH 
RECEPCIE V DIDAKTICKEJ KOMUNIKÁCII  

THE FAIRY-TALE OF DANIEL PASTIRČÁK AND POSSIBILITIES OF 
THEIR RECEPTION IN TEACHING COMMUNICATION  

 

Nadežda Čeklovská  

Abstrakt 

V príspevku uvažujeme o východiskách pre náš výskum výtvarného a vizuálneho 
v umeleckom literárnom texte. Pri reflexii problematiky vizuálneho a výtvarného v slovesnom 
texte vychádzame z teórie Stanislava Rakúsa o látke, téme a probléme. Za priesečník 
vizuálneho a výtvarného v literárnom texte budeme považovať rovinu témy. Osobitný prípad 
nachádzame pri jave synestézie (počuť farby – fotizmus, vidieť tóny farebne – fonizmus), 
ktorý je ďalším prejavom pôsobenia výtvarného a vizuálneho v slovesnom „svete“. Zároveň 
uvažujeme o možnostiach recepcie rozprávok v prostredí školy a ponúkame návrhy na prácu s 
literárnym textom.  
 

Kľúčové slová: vizuálne, výtvarné, literárny text, synestézia, rozprávky  

Abstract 

In this paper we consider about the basis for our research of „plastic” and „visual” in 
literary text. Reflection of the problems of „plastic” and „visual” in a literary text is based on 
theory of Stanislav Rakús about substance, topic and problem. We consider theme's  plane for 
the intersection of „plastic” and „visual” in the literary text. 
The phenomenon of Synesthesia („hear colors”, „see color tones”) is a special case of  our 
papers. The phenomenon of Synesthesia is another manifestation of action „plastic” and 
„visual” in a literary "world". We also consider about reception's possibilities of fairy-tales in 
school enviroment and we add a proposal to work with the literary text. 
 

Key words: „plastic“, „visual“, literary text, synesthesia, fairy-tales  

 

1. ÚVOD  

Tvorivá práca je pre učiteľa (nielen) na základnej škole dôležitá z viacerých dôvodov. 
Rozvíja v žiakoch schopnosť premýšľať invenčným spôsobom, zvyšuje ich motiváciu, 
uspokojuje hlbokú ľudskú potrebu niečo vytvárať a v neposlednom rade byť aj ocenený. 
Napĺňa potrebu sebarealizácie i potrebu uznania, na ktorý kladie dôraz i Maslowova 
hierarchia ľudských potrieb a prostredníctvom sebavyjadrenia poskytuje príležitosť 
k skúmaniu vlastných pocitov.  
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2. MOŽNOSTI RECEPCIE ROZPRÁVOK V DIDAKTICKEJ 
KOMUNIKÁCII  

 

2.1 Daniel Pastirčák: Obraz a maliarova duša  

Spontaneita života tematizovaná v umení (Petríková, 2010, s. 98) a inšpirácia v zmysle 
nezaujatého hľadania podnetov, námetov a motívov predstavuje proces, ktorý je 
charakterizovaný spontánnosťou, experimentovaním, nespútanou predstavivosťou, intuíciou, 
či improvizáciou a v prípade umeleckej tvorby býva toto štádium spájané s hľadaním 
osobitého výrazu a snahou vyvolať hlboké pocity duchovnosti, harmónie a vcítenia sa do 
danej témy. Byť tvorivým je zábavné a škola už dávno neznamená len učenie sa faktov (Petty, 
1996, s. 236). Na vybranom texte Daniela Pastirčáka Obraz a maliarova duša budeme 
uvažovať nad možnosťami jej recepcie v prostredí školy, pričom sa sústredíme na vizuálne 
a výtvarne aspekty, ktoré sú v tejto rozprávke vo veľkej miere zastúpené. Ak pod umením 
rozumieme samotný proces i výsledok tvorby a súčasťou výtvarného umenia je práve 
vytváranie vizuálnych foriem, môžeme uvažovať nad tým, že tvorivý proces vo svojej 
podstate pomáha ľuďom zbavovať sa nielen ich deštruktívnych sklonov, ale hrá významnú 
rolu i v prekonávaní psychických problémov. Výtvarná výchova sa i napriek rôznym zmenám 
názorov na jej význam a funkciu stala integrálnou súčasťou školských osnov. Od tridsiatych 
rokov tohto storočia sa moderní pedagógovia nechali inšpirovať názormi na význam hry 
a tvorivosti pre vývoj jedinca a podporovali voľné umelecké vyjadrovania. Teoretik umenia 
Herbert Read chápe vo svojom diele Výchova umením výtvarnú tvorbu ako činnosť 
napomáhajúcu intelektuálnemu, citovému a duchovnému rastu (Campbellová, 1998, s. 13). 
Na obdobných myšlienkach je založená i prax a teória arteterapie. I keď, ako píše Jean 
Campbellová, je arteterapia pomerne mladým odborom, samotná arteterapeutická hodnota 
umenia je uznávaná už istý čas. Význam symbolov pre človeka odhalil i C. G. Jung, keď mu 
jeho pacienti kreslili a maľovali, pričom sa učili porozumieť významu svojich prác, čo bolo aj 
prvým krokom k ceste sebauzdravovania.  

Walter Benjamin svojho času povedal: Obraz je vizuálna zlomyseľnosť času 
v dejinách. Zjavuje sa a zviditeľňuje, zároveň sa rozkladá a rozptyľuje na všetky svetové 
strany. Súčasne sa rekonštruuje, kryštalizuje v dielach a účinkoch poznania (Hubermann, 
2006, s. 131). Pred obrazom podlieha prítomnosť ustavične novým rekonfiguráciam. Pred 
obrazom sa aj minulosť neprestajne rekonfiguruje a tento obraz má často oveľa viac pamäti 
a budúcnosti než bytie, ktoré sa naň pozerá (Hubermann, 2006, s. 10).  

Samotný obraz (vo sfére výtvarného umenia), ako konkrétny hmatateľný vizuálny 
a mentálny prejav tohto druhu umenia (vznikajúci z určitého popudu), môže byť v konečnom 
dôsledku i abstraktným fenoménom tvoriacim sa až v mysli diváka. Obraz nebýva len 
imitáciou vecí, ale je „zviditeľneným intervalom, zlomovou líniou medzi vecami. (...) Obraz 
môže byť zároveň materiálny a psychický, vonkajší a vnútorný, priestorový a jazykový, 
morfologický  a beztvárny, plastický a nespojitý (Hubermann, 2006, s. 125).  V súvislosti 
s kognitívnou hodnotou obrazov uvažujeme nad funkciou ich vizuálnej reprezentácie v rámci 
celej palety diskurzov a Ricoeurova téza odkrývania sveta nás vedie k otázkam, do akej miery 
sémantická autonómia textu spôsobuje, že vzťah medzi udalosťou maľovania  a významom 
obrazu sa stáva  komplexnejším“ (Ricoeur, 1997, s. 47).    
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2.2 K vizuálnemu a výtvarnému v slovesnom texte  
 

Uvažovanie o problematike vizuálneho a výtvarného v slovesnom texte (Gbúr, 1999, 
s. 60) otvárame najskôr aplikovaním teórie S. Rakúsa – látka  (mimoliterárny podklad, 
zásobáreň témy, životná, arteficiálna, umelecká a literárna skutočnosť), téma (literárne 
transformovaný rozsah životných javov, ktoré si autor vybral z látky), problém (konfliktné 
a významové zameranie témy, disproporčné zameranie témy). Stupeň selekcie a súvzťažnosti 
medzi látkou, témou a problémom určuje i povaha žánru, a tak kým román absorbuje 
zásluhou svojej rozľahlej tematickej a naračnej plochy širokú látku, novelistický žáner rieši 
nedostatok tejto plochy orientáciou na problém (Rakús, 2004, s. 13).             

Vizuálne v kontexte nášho skúmania nevnímame ako priamy zrakový odraz 
predmetného sveta, ale ako zrakový obraz subjektívneho odrazu tohto sveta (Gbúr, 1999, s. 
60) a „keďže zrakové obrazy predstavujú v určitom zmysle prvotný odraz skutočnosti, 
spájame ich – pracovne – s prvým členom tvorivého oblúku s látkou. Za priesečník 
vizuálneho a výtvarného v literárnom texte považujeme rovinu témy, kde dochádza k selekcii 
problémotvornej látky, k jej komponovaniu“ (Gbúr, 1999? S. 60). Ak otázka týkajúca sa 
faktu, „či súčasťou autorovho postoja a zobrazovacieho systému budú aj výtvarné 
komponenty“(Gbúr, 1999, s. 60) spočíva v tom, či autor bude v rámci kompozičných 
postupov využívať „také princípy, ktoré sú súčasťou systému kompozičnej skladby 
výtvarného umenia“(Gbúr, 1999, s. 60), poukazujeme na fakt týkajúci sa prostriedkov 
výstavby kompozície diela vo výtvarnom umení.         
 Ako príklad môžeme uviesť základné druhy výtvarného umenia (architektúra, 
sochárstvo, maliarstvo...), ktoré disponujú širokým repertoárom žánrovej rozmanitosti, pričom 
niektoré (napr. kresba) môžeme ponímať ako samostatné alebo pomocné médiá. Poznanie, že 
sochárstvo, maliarstvo, grafika ako voľné druhy umenia „budujú svoj tzv. druhý, nadstavbový 
plán intenzitnejšie ako ich druhový partner – užité umenie, ktoré má bifunkcionálny 
charakter, to značí, že okrem estetickej funkcie plní aj praktické funkcie priemyslového 
výtvarníctva“ (Gbúr, 1999, s. 60), nás vedie k úvahám nielen o špecifickom žánrovom 
tvárnení (zátišie, veduta, portrét, krajina, ...) a reflektovaní kompozícií (symetria, asymetria, 
rytmus, proporcionalita, perspektíva, ...), ale stavia nás aj pred problém skúmania 
vyjadrovacích a výrazových prostriedkov príznačných pre výtvarné umenie (škvrna, bod, 
línia, plocha, tvar, svetlo verzus tieň, farba, priestor, ...) a prostriedkov výstavby kompozície 
(symetria verzus asymetria, rovnováha verzus nerovnováha, pohyb, protiklady, súzvuky, ...).  
Nazdávame sa, že dané princípy by sa okrem pôsobenia vo výtvarných dielach dali aplikovať 
aj na diela slovesné a ukázať, akým spôsobom a do akej miery sa podieľajú na jeho 
komponovaní.  
 Osobitný prípad nachádzame pri jave synestézie, pri tzv. farebnom sluchu (Vasilij 
Kandinskij vo svojom diele „O duchovnom v umení“ opísal synestetické spolupôsobenie 
farby a formy (napr. špicatá žltá farba pôsobí v trojuholníku ešte špicatejšie a hĺbka modrej 
farby sa v kruhu ešte viac prehĺbi, alebo ne/synestetik Arthur Rimbaud, ktorý vo svojej básni 
Samohlásky spája zvuk každej samohlásky s farbou). Nazdávame sa, že skúmanie javu, 
spočívajúceho v tom, že akýkoľvek podnet pôsobiaci na zodpovedajúci zmyslový orgán 
vyvoláva mimo vôle subjektu spolu s pocitom špecifickým pre daný zmyslový orgán aj pocit 
alebo predstavu charakteristickú pre iný zmyslový orgán (počuť farby – fotizmus, vidieť tóny 
farebne – fonizmus), môže predstavovať ďalší adekvátny „priestor“ pôsobenia výtvarného 
a vizuálneho v slovesnom „svete“. 
 Výtvarné v slovesnom texte sa nám teda javí ako dotváranie textu uplatnením 
špecifických princípov výtvarnej reči (Gbúr, 1999, s. 60).  
 V súvislosti s M. Bachtinom, ktorý poňal dušu ako ducha odrazeného v milujúcom 
vedomí druhého (Bachtin, 1988, s. 113), môžeme objavovať (pre)smerovanie ľudského prvku 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
378 

 

na neohraničenú cestu hľadania (a teda nachádzania) „božského“. V úvode textu Daniela 
Pastirčáka Obraz a maliarova duša reflektujeme zásah Vyššieho princípu – Boha, ktorým sa 
historicky podmienená ľudská bytosť prenáša do duchovného sveta – teda sveta bohatšieho, 
ako je svet jej dejinného okamihu (Petríková, 2009, s. 272).  

Ebenová truhlička ako symbol duše – „toho individuálneho a hodnotového celku 
v čase plynúceho vnútorného života, ktorý prežívame v druhom, ktorý opisujeme 
a zobrazujeme v umení slovom, farbami ,tónom, duše, ktorá leží v jednej hodnotovej sfére 
s vonkajším telom druhého a je od neho neoddeliteľná vo chvíli smrti a nesmrteľnosti“ 
(Pastrirčák, 1993, s. 14) sa neskôr pre hlavného protagonistu prózy – maliara, stáva 
vstupenkou do sveta návratov (obrazov tak  lahodných a bezpečných), až metamorfóza zla, 
bolesti, strasti prechádza uňho v spomienkach do konštantného stavu bytia.„ ... duša, ktorú ti 
dávam, bude vzrušená, zraniteľná a krehká. Po všetky roky budeš viesť zápas o vládu vzletnej 
duše nad plátnom a farbami.  

A tak sa narodil. Čoskoro všetci poznali, že je to pozoruhodné dieťa.“ (Pastirčák, 
1993, s. 15)  

„Vzbudzovať lásku k tomu, čo umelecké dielo ukazuje, môže byť pragmatická funkcia 
krásy, vzbudzovať úžas zase funkcia vznešeného“ (Danto, 2008, s. 18) a obrazy tvoriace 
prechod k transcendentnému a transhistorickému svetu sa stávajú súčasťou bytia hlavného 
protagonistu prózy – maliara, ktorý vnútorným zrením prichádza na to, že i keď pracuje 
vášnivo a neúnavne, jeho obrazy sú „prázdne a bez života“ (Pastirčák, 1993, s. 16). Obrat 
nastáva vo chvíli, keď k nemu dolieha tajomný, povedomý hlas:  
„Všetko k nemu hovorilo zrozumiteľnou a jasnou rečou. Kamenný most, kvety, tráva, vlhký 
riečny piesok. A ten hlas bol taký známy... taký známy...“(Pastirčák, 1993, s. 17)  

Tvorba hlavnej postavy prózy – maliara sa súc poznaním presúva do sféry, v ktorej už, 
dovolíme si tvrdiť, sa kondenzujú všetky vrstvy nezámernej pamäti ľudstva a stotožňujeme sa 
s tvrdením Waltera Benjamina, že obraz už nie je v dejinách len bodom na pomyselnej 
priamke, ale zrážka časov v ňom uvoľňuje všetky podoby času ako takého – od 
reminiscentnej skúsenosti až po salvy túžby, od počiatočného stavu až po úpadok vecí.  
Tak je obraz už zviditeľneným intervalom, zlomovou líniou, nemá raz a navždy prisvojiteľné 
miesto a môže byť zároveň materiálny a psychický, vonkajší a vnútorný, priestorový 
a jazykový, morfologický a beztvárny, plastický a nespojitý (Hubermann, 2006, s. 125).  

„Zotrel z plátna nedokončenú maľbu a začal všetko odznova. Tentoraz použil len 
farby zo svojej truhlice. Maľoval to, čo rozprávali vŕby, čo hovoril anjel. Cítil, že cez dlane 
mu na plátno prúdi život. Zmocnil sa ho pocit, že to už nemaľuje on, a až teraz si spomenul na 
tvár Toho, ktorý mu truhlicu daroval. V úžase pozoroval, čo vzniká pod jeho štetcom. To 
neboli farby, ale gejzíry života, tryskajúce z prameňov absolútna. Farby tančili vo víroch ako 
pri stvorení sveta, vyplavovali na povrch najstaršie túžby a odhaľovali stratenú súvislosť 
človeka s nekonečnom.“ (Pastirčák, 1993, s. 17)  

Takto vytváraný obraz problematizuje už v tvarovo – kompozičnom rámci okruh 
vizuálneho, pretože selekcia vizuálne vnímanej skutočnosti je zvyčajne vyjadrením 
hodnotového vzťahu k nej.  
 

3. NÁVRH MODELOVEJ HODINY LITERATÚRY  
 
Téma: Daniel Pastirčák – Obraz a maliarova duša   
Cieľ:  

 vzdelávací: pochopiť text Daniela Pastirčáka Obraz a maliarova duša    
 výchovný: uvoľnenie tvorivosti žiakov  
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Motivácia:  
 
 Spoločné čítanie textu s dôrazom na čítanie s porozumením.  
 Otázky k textu:  
- Aký dojem vo vás zanechal prečítaný text?  
- Pokúste sa vymyslieť iný názov, ak by ste ho inak pomenovali.  
- Kto je hlavnou postavou príbehu?  
- Koho, alebo čo hlavná postava tejto rozprávky hľadá? A podarí sa jej to nájsť?  
 Odpovede na dané otázky zapisuje každý žiak do svojho zošita a následne ich 
prezentuje pred triedou.  
 
 Úlohy k textu:   
 
 1. Každý žiak má možnosť vylosovať si lístok s pomenovaním symbolu z textu, ktorý žiaci 
čítali (cesta, svetlo, ebenová truhlička, farby, plátno, maľovanie, Boh, rieka, tajomstvo, 
hranice, hľadanie). Na každom lístku je napísaný jeden symbol. Úlohou každého zo žiakov je 
interpretovať symbol, ktorý si vybral. Následne žiaci hľadajú jeho ďalšie konotácie.  
 
2. Zvolené symboly použijú pri tvorbe jedného verša básne, následne verše prepájajú a tvoria 
spoločnú báseň (použiť možno aj metódu Cinquain, tvorbu päťveršia) (Petríková, 2004, s. 
291). 
 
3. Nakreslite s/Svetlo: každý žiak na papier farbičkami nakreslí svoju predstavu svetla. 
Môžeme sa pýtať: Akú má farbu? Ako chutí? Je vysoké, alebo nízke? Koľko môže vážiť? 
Kde býva?  
Následne k svojej kresbe dopíšu pomenovanie toho, čo alebo kto sa im pri tomto slove vynára 
v predstavách.  
 
4. Metóda asociácie a synestézia: žiaci počúvajú na cd-prehrávači vybrané skladby W. A. 
Mozarta. Počas prvých minút  počúvania myslia na toho, koho pomenovanie napísali 
k obrázku svetla. Následne mu napíšu krátky list alebo ho nakreslia.  
 

4. ZÁVER 
 
  Nazdávame sa, že by bolo zaujímavé skúmať i pôsobenie a funkciu kompozičných 
princípov (napr. kontrastný princíp, symetrický, klimaxový, diadický, variačný, farebný, ...), 
a to vo vzťahu vizuálneho a výtvarného v prozaickom texte (napríklad do akej miery sa 
vizuálna podoba umeleckého textu zúčastňuje na jeho stavbe a recepcii a pod.). Tento fakt nás 
privádza k ďalším úvahám, a to k nachádzaniu nielen literárnych prostriedkov vo výtvarnom 
umení, ale aj opačne, teda, k objavovaniu výtvarných prostriedkov v umeleckých literárnych 
textoch.  
   

5. LITERATÚRA 
 

CAMPBELLOVÁ, J. 1998.  Techniky arteterapie. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-
204-1.  
 
HUBERMANN – DIDI, G. 2006. Pred časom. Bratislava: Kalligram, 2006. 494 s. ISBN 80-
7149-803-3.  



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
380 

 

  
RICOEUR, P. 1997. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 
1997. 135 s. ISBN 80-7115-101-7.   
 
GBÚR, J. 1999. Vizuálne a výtvarné v slovesnom texte. In: Estetika v horizontoch 
interdisciplinárnosti. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove, Katedra estetiky a vied o umení, 
1999. 180 s. ISBN 80-88885-66-3.  
 
RAKÚS, S. 2004. Poetika prozaického textu (látka, téma, problém, tvar). Prešov: Náuka, 
2004. 119 s. ISBN 80-89038-26-3. 
 
DANTO, A. C. 2008. Zneužitie krásy (alebo Estetika a pojem umenia). Bratislava: Kalligram, 
2008. 208 s. ISBN 978-80- 8101-025-5.  
 
PASTIRČÁK, D. 1993. Damianova rieka. Prešov: POLYGRAF, 1993. 118 s. ISBN 80-
967022-0-3.  
 
PETRÍKOVÁ, M. 2004/2005. K duchovným rozmerom próz Jozefa Cígera Hronského a 
Daniela Pastirčáka. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2004/2005, roč. 51, č. 9 - 10, s. 
290 - 294. ISSN 1335-2040.  
 
PETRÍKOVÁ, M. 2009. K čitateľskej realizácii umeleckého textu (Ľubomír Feldek – Modrá 
kniha rozprávok). In: Zborník materiálov z medzinárodného seminára Jací jsme čtenáři?, 
ktorý sa konal 8. a 9. septembra 2009 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Katedra 
bohemistiky a slavistiky Pedagogickej fakulty UJEP v Ústí nad Labem, 2010, s. 98 – 103.  
 
PETRÍKOVÁ. M. 2009. O spontaneite života v umení. In: Slovo a obraz v komunikaci s 
dětmi. (Zborník materiálov z 12. okrúhleho stola KCD a Kabinetu literatury pro mládež, 
jazykové a literární komunikace na Pedagogické fakultě v Ostravě, konanej v dňoch 5. - 6. 11. 
2009). Ed. R. Šink. Ostrava: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Pedagogická 
fakulta Ostravskej university v Ostrave, 2009, s. 270 - 276. ISBN 978-80-7368-765-6.  
 
PETTY, G. 1996. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7.  
 

Kontaktné údaje 

Meno a Priezvisko:  Mgr. Nadežda Čeklovská  

Pracovisko:  Katedra knižničných a informačných štúdií 
Filozofická fakulta PU v Prešove  
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií 
Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov, Slovenská republika  

 
Email:    nceklovska@gmail.com  
 
 


