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4 TYPY MODERNEJ ROZPRÁVKY  

(Naznačenie recepčných opôr a bariér vo vybraných textoch) 

 

4.1 Parodicko-nonsensová rozprávka 

 

 Hoci by sa to na prvý pohľad nemuselo zdať, parodicko-nonsensová  rozprávka je de 

facto racionálnym výtvorom. Tým, že v smere sémantického gesta autora zámerne karikuje, 

hyperbolizuje a deformuje skutočnosť a realitu, paradoxne ju príjemcovi opätovne prináša. 

Dráždením intelektu dieťaťa sa potom hravou až smiešnou formou v adresátovi konštituuje  

a vytvára nové poznanie, ktoré by v porovnaní s nadľahčujúcim spôsobom podania malo 

otvárať oveľa vážnejšie perspektívy poznania. Parodické vzďaľovanie sa od skutočnosti 

v podstate predstavuje iba prostriedok, ako k nej znovu nájsť cestu, a to polemickou 

a zosmiešňujúcou trasou, v ktorej sa karikovaná vec objaví v novom svetle (Miko, 1980, 

Šimonová, 1999). Tak, ako býva do paródie včlenený nonsens, aj podstatou nonsensu je 

paródia, ale „založená na významové disparátnosti spojovaných slov a počítající s tím, že 

čtenář zná skutečné, objektivně možné vztahy prvků vstupujících do nonsensové struktury“ 

(Chaloupka, 1973, s. 73). Na adresáta v prípade využívania nonsensu upozorňuje aj B. 

Šimonová, ktorá pri komickom efekte nonsensu za dôležité pokladá práve poznanie pravdy, 

lebo iba potom môže detský čitateľ naplno vychutnať jeho deformačnú komiku (Šimonová, 

1999). Parodicko-nonsensová rozprávka teda nestavia na improvizácii, samoúčelnom chaose 

a komike, ale „podriaďuje sa určitej logike... sleduje v podstate racionálny cieľ a chce 

prevrátením  vzťahov a ustálených poriadkov prispieť k ich hlbšiemu poznaniu“ (Klátik, 

1975). 

 

4.1.1 Ľubomír Feldek: Zelené jelene 

 

 Feldekova rozprávka Zelené jelene je príbehom dvoch nerozhodných priateľov, 

umelcov Anastáza a Eduarda, ktorí sa v túžbe po uplatnení a sláve podujali vytvoriť 

neobyčajné spoločné dielo. Tak vytvorili svoje obrazobásne čiže básňobrazy, ktoré takto 

pomenovali preto, aby ani jeden z nich nebol ukrátený o rovnaký tvorivý podiel na spoločnom 

diele. Do cesty za slávou sa im ale postavil kritik Abakuk, ktorý mal vo veciach hodnotenia 

tvorivých rozletov vždy posledné slovo (jeho kritika uverejnená v novinách bola alfou 

i omegou možného úspechu). Po prvej výstave svojho diela sa básnikovi Eduardovi 

a maliarovi Anastázovi podarilo prekonať i problém s kritikom, ktorému pomohli vyriešiť 
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gramatickú nejasnosť ohľadom ich úspešnej výstavy, a tak sa po jej uverejnení stanú 

slávnymi. Čoskoro sa však neočakávane dostávajú do väzenia, pretože vladár Aladár sa 

v túžbe po ohriatí si vlastnej polievočky na ich sláve nechá nešťastne odfotiť pri obrazobásni 

Hlava brava a po následnom uverejnení fotky v novinách (keď sa cíti urazený smiechom 

svojho ľudu) si jeho hnev odnesú obaja majstri. Ani vo väzení však majstri nestratia svoju 

chuť tvoriť, a tak sa z väzenia aj šťastne dostanú zásluhou básňobrazu Zelené jelene, ktoré 

ožijú a spásaním vakovky a tehál im otvoria cestu na slobodu. Hoci ich pri tom prichytí sám 

Aladár, dokážu sa tvorivo vynájsť, označiac dieru v stene obojstranne za obrazobáseň 

(z jednej strany Celá cela, z druhej strany Holé pole). Vladár ich milostivo prepúšťa, no zvrat 

nastáva v momente, keď sa ľud nahnevá na Aladára, že uväznil oboch skvelých majstrov, 

a ten sa uchýli po pomoc, paradoxne, práve k Eduardovi a Anastázovi. Dobré srdce oboch ich 

donúti poskytnúť vladárovi azyl, a preto ho ukryjú do obrazobásne Úľ núl, v ktorom Aladár 

na nerozoznanie a definitívne splynie s nulami. 

 

 Vo Feldekovom prípade ide o parodicko-nonsensovú rozprávku, ktorá sa detskému 

čitateľovi mohol zahovárať hneď z niekoľkých dôvodov. Vekový priemer žiakov 4. ročníka 

ZŠ, ktorí boli výskumnou vzorkou našej experimentálnej štúdie, bol približne desať rokov. 

V tomto veku detský čitateľ už mal vedieť kognitívne pochopiť racionálne parodické 

rozprávky, pretože v tomto veku pomaly doznieva konkrétne názorné myslenie (Piaget, 

1993). Vek mal teda nahrávať recepčnému prijatiu tohto typu autorskej rozprávky.  Keďže ide 

o paródiu ľudovej čarovnej rozprávky, s ktorou má žiak štvrtého ročníka už svoju čitateľskú 

skúsenosť, mal by v texte nachádzať aj záchytné body, s ktorými sa už vo svojej čitateľskej 

praxi neraz stretol. Máme na mysli sujetovú kostru príbehu, pozostávajúcu z hrdinov 

(Anastáz, Eduard), ktorým sa do cesty za splnením „neľahkej“ úlohy postaví prekážka (kritik 

Abakuk) i protivník (vladár Aladár). Zásluhou čarovného prostriedku (Zelené jelene) sa im 

však napokon podarí zlú mocnosť prekonať, aby všetko šťastne a zdarne skončilo víťazstvom 

dobra nad zlom. Ako recepčná opora a vodič textu teda mala poslúžiť sujetová štruktúra 

príbehu (aj keď v opačnom garde). Ďalším vodičom mohlo byť to, že detskému čitateľovi 

„ulahodí“ parodické ladenie príbehu o dvoch hrdinoch (antihrdinoch?) práve neskrývaným 

humorom, korešpondujúcim s dosiahnutým rozumovým poznaním adresátov rozprávky, v 

ktorom už klasický čarovný príbeh ľudového razenia berú s nadhľadom vyplývajúcim 

z poznania, že fantastika ľudových príbehov je niečo, čo už majú dávno za sebou a nedajú sa 

už zlákať na „scestné“ chodníčky „malých detí“. 
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Za oporu recepcie textu možno označiť už samo autorovo vyjadrovanie, ktoré 

rezignuje na ornamentálnosť a zložitosť. Feldekovo vyjadrovanie je jednoduché až familiárne, 

ako to možno dokladovať už  samotným vzájomným oslovovaním sa majstrov, dobrých 

kamarátov, v priamej reči: Edy a Stázo. Samotné použitie krstných mien bez priezvisk 

rešpektuje aspekt dieťaťa, ktorý sa zvýrazňuje aj vtipnými menami vladára Aladára a kritika 

Abakuka. Z pohľadu dieťaťa je na druhej strane polemickým svet dospelých, pretože 

v príbehu vystupujú iba dospelí hrdinovia; autor však oslabil dospelosť parodickým poňatím 

príbehu, v ktorom sa najmä hlavní hrdinovia javia navonok ako malé a smiešne figúrky, 

slovami L. Kyseľovej, ako detinskí ujovia (Kyseľová, 1985). Navyše ich spája puto 

priateľstva, čo je v detskom veku silnou recepčnou oporou pri vnímaní textu. Z pohľadu 

recepcie bol však predpoklad nepochopenia hlbšieho podtextu výberu samotných mien 

hlavných hrdinov, ktorý je z Feldekovho pohľadu zároveň aj akousi ironickou narážkou na 

„glorifikáciu umeleckého kmeťovstva“ (Kyseľová, 1985). Rovnako sme predpokladali, že 

detskému recipientovi zostane zakryté aj politické pozadie (situácia) príbehu, ako aj 

sparodovaný vzťah  literárneho tvorcu a literárneho kritika (so štipkou irónie). Neodhalenie 

týchto dospelostných domén však nemalo mať výrazný vplyv na kvalitu (zdôraznime detskej) 

recepcie. 

 Medzi najsilnejšie recepčné opory rozprávky, ako sme už vyššie spomenuli, mal 

nepochybne patriť humor a komickosť celého príbehu. Feldekov humor ťaží nielen zo situácií 

parodizujúcich „vážnu“ tonalitu ľudovej čarovnej rozprávky, ale aj zo slovného vtipu, čo sa 

malo pozitívne odraziť aj v smere spontánnej detskej recepcie. Navyše je komickosť 

znásobená aj hrou so slovami, hraničiacou s detskou okazionálnou tvorbou slov, ktorá mohla 

byť u detského publika obzvlášť vítaná („také čosi, aké čosi“/„obrazobásne čiže básňobrazy“ 

ap.).  

Najatraktívnejšie sa mala v detskej recepcii uplatniť priama nonsensová komika, 

o ktorej úspechu sme boli presvedčení najmä z dôvodu dosiahnutého rozumového poznania 

u žiakov, ktorí by už mali odhaliť logickú nesúvzťažnosť obrazov. Pri zatraktívňovaní textu 

autorom ozvláštňovacími výrazmi ale mohlo potenciálne dôjsť aj k určitému nepochopeniu, 

ktoré mohlo recepciu detí pribrzdiť – mali sme na mysli najmä výrazy knižného štýlu 

(„nezaznávam“), resp. archaického a slangového razenia („žalár“, „vakovka“). Vďačným, 

možno aj pragmatickým, no predsa len oživujúcim prvkom bolo využitie frazém v texte, ktoré 

si aj súčasná školská prax žiada stále viac: „A tu sa našim milým majstrom rozviazali 

jazyky“/„Ja nie som mechom udretý“. Didaktický aspekt mierne presvital aj pri líčení akcie 

súvisiacej so Zelenými jeleňmi, keď sa do popredia na moment dostalo vysvetlenie 
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rozdielnosti medzi rohom býka a parožím jeleňa: „A potom zas druhý jeleň vzal do papule 

paroh prvého jeleňa a tiež – ako naň vytruboval, tak naň vytruboval. Ako keby to ani nebol 

paroh, ale roh! A nie roh býčí alebo domový, ale roh lesný!“ Majstrovstvo autora však 

zabezpečilo plnú estetickú funkčnosť didaktického aspektu, oslabiac ho aj asociatívnou 

homonymnou komikou, ktorá rešpektuje detský aspekt.  

Aspektu dieťaťa mohol vyhovovať aj hovorový štýl autora, ktorý by sme mohli nazvať 

tiež civilným štýlom. Autor má chuť „vyrozprávať sa“, čo sa prejavuje aj v opakovacích 

figúrach v texte, ktoré sú síce na jednej strane retardačným prvkom, no na druhej strane mohli 

nájsť recepčnú odozvu u detí najmä z dôvodu čitateľskej skúsenosti s ľudovou čarovnou 

rozprávkou (vychádzajúc z výsledkov predvýskumu bol predpoklad, že účastníci výskumu 

budú mať dostatočnú čitateľskú skúsenosť s ľudovou rozprávkou). Vo Feldekovom prípade 

ide najmä o opakovanie slov a slovných (vetných) konštrukcií. Recepčným vodičom mala byť 

aj eufonizácia (plynúca z rytmizácie a zvukosledu), ktorá je vo veku desiatich rokov ešte stále 

živá a obľúbená: „Odkiaľ áno, odkiaľ nie, ozvalo sa kdesi blízko trúbenie“/„Nezaznávam 

terajšie, no radšej mám včerajšie“/„Stál tam sám vladár Aladár“. Eufonické prvky sú 

v príbehu oživujúcim a ozvláštňujúcim prvkom.  

 Sumárne sme teda z uvedených dôvodov vyčlenili to, čo sme v parodicko-nonsensovej 

rozprávke Zelené jelene od Ľubomíra Feldeka vnímali ako potenciálne vodivé, resp. 

prekážajúce vo vzťahu k recepcii príbehu (zo strany žiaka 4. ročníka ZŠ).  

Za opory, podieľajúce sa na kvalitnom príjme, sme považovali sujetovú štruktúru  

ľudovej rozprávky, „rozprávačský“ štýl autora hovorového charakteru, humor a komiku 

(vyplývajúcu zo slovnej hry i nonsensu), krstné mená protagonistov i priateľstvo ako puto 

spájajúce hlavných hrdinov (detský aspekt), opakovacie figúry, ako aj eufonické zložky 

v texte, hru s jazykom a v neposlednom rade i zasadenie príbehu do súčasných rekvizít. 

Polemickým pri recepcii sa mohol ukázať najmä svet dospelých (aspekt dospelého) 

v politickom pozadí príbehu a parodizovaní vzťahu literárneho tvorcu a literárneho kritika. 

Ako možné bariéry sa mohli ukázať niektoré výrazy knižnej archaickej či slangovej povahy 

(nepochopenie denotátu v texte), ako aj idiómy, ktorými autor text oživil. 

 

4.2 Imaginatívna rozprávka 

 

 Imaginatívna rozprávka má v slovenskom literárnom priestore už svoje pevné 

a nezastupiteľné miesto. Dôrazom na bohatú obrazotvornosť a predstavivosť prirodzene 

rezignuje na dejovú líniu a hoci je založená na príbehu, ten je silne lyrizovaný a dostáva sa do 
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podoby poeticko-básnickej výpovede (Šimonová, 1999). Básnický jazyk, ktorý je zároveň 

východiskovým prostriedkom vyjadrovania a vyjadrenia, je zároveň kľúčovým manuálom 

zachytenia atmosféry a nálady, ktorou ašpiruje práve na magické a nevšedné zachytenie  inak 

nevýraznej a fádnej reality. Ako B. Šimonová (1999, s. 57) podotýka: „Magickosť sa 

realizuje práve v ozvláštňovaní všedného sveta.“ Lyrizácia a celkovo oslabená epická línia, 

pokračuje autorka, sa konštitutívnym spôsobom podieľa aj na oslabovaní ideového, ktoré 

slabne v prospech estetického a zážitkového s presahom až do emocionálneho, ktoré je 

konečným cieľom lyrizačného fenoménu. Emotívne pnutie detského čitateľa je dôležité práve 

pre recepčné zvládnutie tohto typu rozprávkového textu, pretože básnickosť, lyrizácia, 

oslabená dejovosť a magickosť prerastajú v estetickofunkčnom celku do makrometafory.     

 

4.2.1 Dana Podracká: Yorik 

 

 Rozprávka Yorik od Dany Podrackej je z imaginatívneho rozprávkového cyklu Sovia 

hora. Rozprávka samotná je príbehom malého chlapca Yorika, žijúceho ďaleko na severe so 

svojím deduškom hvezdárom, majúcim dlhú bielu bradu, ktorou v noci prikrýva aj svojho 

vnuka. Bývajú v dome postavenom z múdrych kníh a každý večer pozorujú vesmír 

a hviezdnatú oblohu. Vášeň pre nebo ich vedie k pozorovaniu nebies aj napoludnie, keď sa 

obaja spúšťajú do hlbokej studne, aby z jej útrob ako veľkým ďalekohľadom sledovali 

trblietavú oblohu. Dedko Yorikovi rozpráva mnoho príbehov o ľuďoch putujúcich z planéty 

na planétu, aby boli bližšie k Slnku, pretože ich planéty postupne chladli až sa raz ich planéta 

stratila medzi hviezdami. 

 Odvtedy sa Yorik túžil dozvedieť o nej viac a začal študovať knihy, z ktorých mali 

postavený dom, no hoci sa dozvedel mnoho, o planéte tam nenašiel ani zmienku. Raz sa mu 

prisnil sen, že ho v diaľke čaká vesmírna loď, ktorá by ho mohla dostať na stratenú planétu, 

a tak sa k nej naslepo vydal. Putoval snežnou krajinou a postupne slabol, no loď napokon 

našiel a tá ho odniesla do vesmíru. Ešte kým stihol napísať na košeľu posledný odkaz 

o svojom sne, uvidel z výšky tisíce svetiel na Zemi, ale aj dedka kráčajúceho v jeho stopách. 

Posledný odkaz malého Yorika sa končil odtlačkom jeho ruky, ktorú mu začiernilo hrdlo 

vesmírneho tunela. 

 Celý príbeh malého chlapca Yorika je jednou metaforou, ktorej sa podriaďujú aj 

všetky výrazové prostriedky rozprávky. Majú silné poetické razenie, odkláňajúce text od 

epického deja a prikláňajú príbeh viac k brehom lyriky. Celková lyrická statickosť mohla byť 

z hľadiska komunikačnej priechodnosti textu nesporne bariérou v detskej recepcii. Recepčná 
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nevodivosť textu pre desaťročných prepubescentov bola potenciálne zosilnená aj 

v dekoratívnosti vyjadrovania, ktorého ornamentalizmus retardoval rozprávanie i dynamiku 

deja, ktorá je inak epike geneticky vlastná.  

 Oporou v recepcii detí mohol byť vzťah starého otca (deduška) a jeho vnuka (Yorika), 

ktorý sa v detskej konkretizácii mohol blížiť osobnej a citovo zažitej skúsenosti so starými 

rodičmi. Ale aj tento vzťah bol v texte skôr naznačený než skonkretizovaný, pretože v texte 

absentovala vzájomná komunikácia dedka s vnukom vo forme priamej reči, a tak ich puto 

bolo viac v rovine predstáv a domýšľania – najmä cez obraz, keď deduško bradou ako perinou 

prikryl vnuka Yorika, ukrývajúceho sa pred chladom v dedkových teplých ramenách.  

Hoci dedko s vnukom žili spoločne v dome z kníh, o domove ako recepčnej opore sme 

mohli hovoriť len s rezervou, pretože chýbalo základné kritérium na jeho dourčenie – a tým 

bol materský princíp, ktorý je v každej predstave domova najdominantnejším. Pozícia 

domova bola teda oslabená. Ako recepčný vodič textu mohlo slúžiť prostredie, v ktorom sa 

príbeh odohrával, pretože šlo o polárnu krajinu plnú snehu (určitá exotickosť prostredia). 

Sneh mohol navyše evokovať radosť zo zimných hier: stavania snehuliakov, guľovačiek, 

sánkovania, stavania iglu ap. Lyrická dikcia však ani tento moment neposilňuje, skôr naopak. 

 Vesmírna loď, ktorá sa chlapcovi prisnila, mohla takisto poslúžiť ako potenciálna 

opora recepcie, pretože v živej konkretizácii desaťročných mohla evokovať predstavu 

dobrodružstva. Domnievali sme sa, že pôjde skôr o mimoštruktúrne obsahy, ktoré nebudú 

korešpondovať so sémantickým gestom autorky, pretože pravdepodobne pôjde o „priveľmi 

dobrodružnú“ konkretizáciu filmového žánru alebo počítačovej hry (typu Star Wars, Star Trek 

či Vesmírnej pechoty). Najsilnejším spojivom s príbehom teda mal byť detský hrdina so 

svojou zvedavosťou, ktorá ho ženie vpred. Aj v týchto úvahách sme však boli na pochybách v 

súvislosti s plnohodnotným príjmom, pretože ten sa mohol lámať na neznámych 

pomenovaniach geografických území (či už reálnych alebo mýtických) – Veľkonočné ostrovy, 

Atlantída, resp. na menách, ktoré sú potenciálnemu adresátovi z pohľadu jeho osobnej 

neveľkej skúsenosti skôr neznáme a s nikým (ničím) sa mu nespájajú – Sírius, Valter Scott. 

 Ako určité sklamanie malo fungovať finále príbehu, postavené viac na dourčení. Táto 

absencia jednoznačného šťastného konca mala byť podľa nás vnímaná ako citeľný hendikep 

textu vo vzťahu k jeho recepcii, zabraňujúci pozitívnemu hodnoteniu rozprávky. U žiakov 4. 

ročníka ZŠ sme predpokladali prvoplánovú recepciu, v ktorej do popredia vystúpi skôr slabá 

dejová línia odchodu chlapca, ktorý v túžbe za snom (dobrodružstvom) nasadne na vesmírnu 

loď a nechá dedka na Zemi samého, pričom počas cesty asi zomiera. 
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 Podrackej príbeh je ale z noetického aspektu nelineárnym textom; je o niečom oveľa 

vážnejšom, čo epickosť v príbehu navonok ani zďaleka nezachytáva. Yorikov príbeh je 

príbehom o ľudských vzťahoch, hrejivých ľudských vzťahoch, založených na láske, 

schopnosti obetovať sa za druhého a spolupatričnosti. Yorikov sen o stratenej planéte 

s ľuďmi, ktorí sa chceli stále viac a viac priblížiť k Slnku, je metaforou chladnúcich 

medziľudských vzťahov, kedy nejde o prijatie tepla zvonku, ale skôr o ide o problém nájsť 

teplo vo svojej hviezde (srdci), ktorú dedko prinášal Yorikovi v košíku, keď ho hľadal podľa 

zanechaných stôp. Ak sa vytratí láska medzi človekom a človekom, potom aj zem ľudí 

vychladne a stratí sa ako mýtická Atlantída. Ako dospelí ľudia sa dívame do vesmíru ako 

sochy na Veľkonočných ostrovoch, a pritom nevidíme človeka vedľa seba; dívame sa ako 

Yorik na ľadovú zem, ale vidíme v nej len odraz vesmíru, ktorý sa na nej zrkadlí; hľadáme 

múdrosť v knihách, a pritom tá najväčšia pravda o živote je ukrytá v kamienkoch a machu. 

Ženieme sa za snom nájsť stratenú chladnú planétu, na ktorej kdesi vo vesmíre uviazli ľudia, 

a pritom si nevidíme pod nohami ľad, ktorý k nám prevráva, že práve na hľadanej planéte 

teraz stojíme a ľudia, ktorí nás milujú, hľadajú nás láskou podľa našich stôp v chladnom 

snehu. A zatiaľ nám život uniká čiernym tunelom a jediné, čo na jeho konci zostane, je 

začiernená ruka ako podpis o márnom hľadaní vlastného šťastia. 

 V spätosti s Podrackej poetikou sa hovorí aj o andersenovskej línii, v ktorej sa texty 

„opírají... o víru, že dochází k pohybu dobra, pravdy a krásy ve směru k dokonalosti“ a 

„vycházejí z představy, že zlo může být vymýceno“ (Urbanová et al., 2004, s. 73). Aj ľadová 

krajina je blízka tej zo Snehovej kráľovnej. Aj motív soba je totožný. Aj Gerda sa vybrala 

hľadať Kaya, šla „po jeho stopách“. Deduško to už ale pri Yorikovi nestihol. Gerda Kayovo 

srdce slzami roztopila, deduškova hviezda však v košíku pre vnuka zostala. Teraz už ale 

hovoríme o komnate, od ktorej kľúč prepubescent sotva mohol mať. 

 Naše závery možno zhrnúť slovami L. Lederbuchovej: „Pokud je literárnost textu 

natolik nezvyklá, že se míjí s očekáváním, stává se bariérou v komunikaci, neboť dítě 

dezorientuje a nepomáhá mu v jeho komplementárním úsilí o překonání parciálnosti 

komunikace. Nemohou pak úspěšně probíhat ani jiné komplementární procesy jako jsou 

identifikace a emocionální komunikace“ (Lederbuchová, 2004 b, s. 121). 

 Za recepčné opory v príbehu (s istou rezervou) sme považovali vzťah starého otca 

a vnuka i detského hrdinu (Yorika). Medzi pravdepodobné vodiče textu sme zaradili aj reáliu  

vesmírnej lode, ktorá hlavného hrdinu odniesla zo Zeme za jeho snom, ako aj polárnu krajinu 

plnú snehu (istá exotickosť prostredia). Najsilnejšou bariérou v príbehu o Yorikovi mala byť 

celková lyrická statickosť deja a ornamentálnosť štýlu autorky. Ako prekážky v príjme 
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(bariéry) sa mohli ukázať pre detského čitateľa aj neznáme výrazy (Atlantída, Veľkonočné 

ostrovy, Valter Scott, Sírius) a nepochybne i nejednoznačnosť záverečného finále príbehu.  

 

4.3 Symbolicko-filozofická rozprávka 

 

Priestor symbolicko-filozofickej rozprávky obyčajne viac priťahuje náročnejších 

autorov s hĺbavejším osobnostným naturelom, ktorí možnosť vyjadriť sa na menšej ploche 

s veľkou myšlienkou berú ako výzvu. Aj preto sa tento typ rozprávky zvykne označovať za 

najvyšší typ rozprávky, pretože autorovi poskytuje možnosť sebavyjadrenia v spravidla 

zložitejšej štruktúre rozprávky (Klátik, 1975). Bohatá významovosť za sebou vždy ukrýva 

problémy človeka; ide len o mieru ich čitateľnosti, keďže obyčajne ich riešenie býva 

kódované v druhom pláne rozprávok. Ide teda o to, do akej miery symbolická rozprávka 

vystihne detský aspekt, Chaloupkovými slovami, do akej miery dokáže pomenovať detský 

svet a ako ho dokáže negovať v smere k ďalšej ontogenéze (Chaloupka, 1973, s. 75). Milena 

Šubrtová chápe „filozofizáciu literatúry“ ako vertikálne prehĺbenie myšlienkovej otvorenosti 

a náročnosti textu, pričom konštatuje, že v tejto filozofizácii sa pozornosť upína „k tzv. situaci 

člověka, zaznívá nedůvěra k sebevědomé moderní racionalitě a postava dítěte vybavená 

pluralitou víry je ideální spojnicí mezi zákonitým, předvídatelným na jedné straně 

a jedinečným, neopakovatelným světem na straně druhé“ (Šubrtová, 2004, s. 145 – 146). 

Sémanticky je teda skladba týchto rozprávok tvorená dvomi rovinami. Jedna rovina je 

vyjadrením aspektu dieťaťa, druhá zas aspektu dospelého. Preexponovanie dospelého aspektu 

nevyhnutne vedie k potlačeniu detského, čo má priamy dopad na recepciu detského čitateľa. 

Ten totiž môže na obsah, ktorý ho nedosiahnuteľne presahuje, zareagovať neochotou 

recipovať texty symbolicko-filozofického razenia, pretože mu ostávajú nedostupné. Náročná 

symbolika, ornamentálnosť a noetický presah (vyplývajúci z nelineárnosti textu) môžu 

prekračovať jeho detsky nedokonalú skúsenosť, a tak môže stratiť aj motiváciu čítať z dôvodu 

nenaplnenia žánrového očakávania (prekoncepcia o rozprávke). Všetky nástroje teda 

vychádzajú iba z rúk autora (jeho zámeru a stratégie), v ktorého výlučnej kompetencii je 

rozhodnutie, komu komunikačné kanály k textu uvoľní. Keďže však v prípade literatúry pre 

deti a mládež ide v prvom rade o umenie slova, nemožno opomenúť ani závažný fakt 

súvisiaci s responziou diela – „(...) čtenář mnohdy intuitivně pochopí smysl textu a rozpozná, 

že autor vypovedá o něčem naléhavém, naslouchá mu a věří, i když významům textu plně 

porozumí až později“ (Urbanová et al., 2004, s. 14). Teda všetko, s čím sa dieťa v literatúre 

zážitkovo konfrontuje, ho v istom zmysle navždy poznačí. Aj to, čo v detstve prepadne cez 
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sito recepcie a zdanlivo mizne v nenávratne, sa v skutočnosti dostáva do štruktúr podvedomia 

a zachováva si potencialitu, že raz sa z hĺbky v pravý čas vynorí a pozitívnym účinkom 

ovplyvní a zasiahne konanie možno už dospelej osobnosti. Ide len o to, aby bol dieťaťu 

dopriaty a umožnený prístup ku skutočne hodnotným textom (myšlienka spisovateľky J. 

Bodnárovej z prednášky na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 30. marec 

2005).  

 

4.3.1 Ján Milčák: Zuzanka a pán Odilo 

 

 Rozprávku Zuzanka a pán Odilo od Jána Milčáka v slovenskom kontexte zaraďujeme 

do prúdu symbolicko-filozofickej rozprávky. Zuzanka je dievčatkom, ktoré svoje dni práve  

trávi doma, pretože ochorela. Keďže je mamička neustále v práci, Zuzka si svoju osamelosť 

v posteli vypĺňa mobilom – Zeleným pavúčikom, a jej priestor ešte dopĺňajú veci „poruke“: 

stolík a na ňom budík, bodkovaný hrnček a škatuľka liekov. Keďže je doma opustená, jej 

kontakt s vonkajškom zabezpečuje Zelený pavúčik, prostredníctvom ktorého sa kontaktuje 

s okolitým svetom a vďaka ktorému sa zoznámi aj s pánom Odilom.  

Pán Odilo je malý mužík z telefónnej búdky na sídlisku, s ktorým sa Zuzanka 

telefonicky spriatelí a ten sa potom presťahuje do jej mobilu, pretože jej chce vyplniť samotu. 

Pán Odilo je drobným mužíčkom s holou hlavou, ktorému na zahnanie hladu stačí aj lyžička 

mlieka. Okrem pána Odila sa Zuzka vďaka Zelenému pavúčikovi zoznámi aj s kúzelníkom 

Hókusom Pókusom, ktorý dokáže vyčarovať aj jej obľúbené kvety – voňavé gladioly, 

a takisto s Jurajom, ktorého osud je tak trochu podobný tomu Zuzkinmu – takisto je doma 

sám. Zoznámia sa náhodou, keď Juraj volá do vodárne (nemôže zastaviť vodu z kohútika 

a všetko je zatopené) a nechtiac zazvoní Zuzke, ktorú dovtedy nepoznal. Tej sa za pomoci 

pána Odila a motýľa (Ľahkého Frediho) podarí priletieť na perine a dostať sa k Jurajovi cez 

okno na treťom poschodí a napokon vyriešiť jeho problém veľmi smädným pokrčeným 

pijavým papierom. Príbeh sa končí šťastným príchodom Zuzky domov, keď je už doma aj 

mamička. 

 Na didaktickú interpretáciu sme si zvolili kapitolu pod názvom Izbové more. Príbeh 

v nej sa odohráva v intímnom prostredí doma u Zuzky. Predpokladali sme, že prostredie 

domova bude v detskom spontánnom príjme fungovať ako dobrý vodič recepcie, pretože 

bytostné upevnenie každého dieťaťa v jeho intímnom prostredí je zrejmé. Zuzankina choroba 

je podobne oporou v texte z dôvodu vlastných skúseností detí s horúčkami, liekmi 

a chorobami, ktoré sa im výrazne spájajú s láskavou a obetavou starostlivosťou rodičov. Nie 
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náhodou sme očakávali pochopenie prepubescentov pre Zuzkinu samotu pre neprítomnosť 

mamy, ktorej opatera sa obzvlášť v stave ochorenia pociťuje ako utišujúci liek či citová 

náplasť. Domnievali sme sa, že samota hlavnej hrdinky (v zmysle neprítomnosti dospelých) 

identifikačnými cestami vyvolá v detskom recipientovi nielen pocit spolupatričnosti, ale 

takisto by mohla evokovať aj vzrušujúci pocit vlastného osamostatnenia, kedy si dieťa môže 

bez dospelého robiť, čo chce, bez toho, aby bolo dospelým kontrolované alebo akýmkoľvek 

iným spôsobom obmedzované. Ide v podstate o vnímanie samoty ako výzvy k samostatnosti, 

ku ktorej deti najmä v období pred pubertou veľmi intenzívne inklinujú. Tento predpoklad 

recepcie zosilnieval najmä preto, že Zuzka má navyše k dispozícii vlastný mobil – moderný 

komunikačný prostriedok – úplne vo vlastnej réžii.  

 Technika a vôbec moderné vymoženosti vedecko-technického charakteru mali byť 

u adresátov nášho výskumu výraznou recepčnou oporou, pretože priam nekritický obdiv 

k technike, ktorá je doménou dospelých, je najmä v období prepubescencie nebývalo 

intenzívny. Pozitívny príjem v smere štruktúrnej recepcie príbehu sme predpokladali aj cez 

motív priateľských zväzkov, ktoré si vďaka mobilu (Zelenému pavúčikovi) Zuzka vytvára. 

Inklinovanie k bezprostrednému nadväzovaniu kamarátskych vzťahov medzi rovesníkmi je 

pre detstvo takisto signifikantné. S priateľstvom ako recepčnou oporou, spriechodňujúcou 

primerané zažitie príbehu bez výraznej asymetrie so sémantickým gestom autora, úzko súvisí 

aj pomenovanie hrdinov a hlavných postáv. 

 Postavy fungujú bez priezvisk (Zuzanka, pán Odilo, Juraj), resp. sa objavujú akoby 

pod prezývkou (motýľ Ľahký Fredi, kúzelník Hókus Pókus, mobil Zelený pavúčik), čo 

opätovne napĺňa detský aspekt, rešpektujúci v prvom rade potreby dieťaťa.  

 Do Milčákovho textu sa dostal i pragmatický prvok súvisiaci s výchovou k slušnému 

správaniu v spoločenskom kontakte s dospelým, presnejšie s doktorom. Do textu sa pretavil 

ústami pána Odila, no estetická funkcia zostala v jeho umeleckom stvárnení (najmä 

v súvislosti s tokom významových presahov v priamej reči) dominantná: 

„More je studené, trasiem sa od zimy,“ jojkal Juraj. 

„Ak ťa bude bolieť hrdlo, doktor ti dá tabletky.“ 

„Pán doktor,“ napomenul Zuzanku pán Odilo. 

„Pán doktor,“ zopakovala Zuzanka. 

 Imponujúcim momentom pre pozitívny príjem mohla byť práve priama reč, pretože 

uznáva detský aspekt aj v komunikačnej rovine. Na druhej strane je ale treba podotknúť, že 

hoci priama reč na prvý pohľad budí dojem, že dynamicky rozvíja príbeh, skôr opak je 

pravdou. Za dialógom hlavných hrdinov sa totiž ukrývajú vážne monológy, cez apoziopézu 
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často nedopovedané, čím vznikajú komunikačné i myšlienkové medzery charakterizujúce 

tonalitu symbolicko-filozofických textov. Presvitá cez ne viac noetická nelineárnosť textu než 

dej, príbeh a akcia. Priama reč je teda, paradoxne, vyjadrením neschopnosti vyjadriť sa 

slovami a táto skutočnosť sa odráža práve v deficite akčnosti i humoru. 

Vo vzťahu k hĺbkovej štruktúre textu sme pochybovali o emocionálnej komunikácii 

s druhým plánom textu, ktorý dokáže plnohodnotne oceniť iba dospelý čitateľ. Prvoplánová 

prezývka mobilu – Zelený pavúčik totiž vo významovej štruktúre ukrýva aj vážny ľudský 

problém o bytostnej potrebe komunikácie človeka s človekom. Pavúčik obrazne vytvára svoju 

sieť, ktorá je s modernou dobou (poznačenou masmediálnou kultúrou) stigmaticky spojená či 

už v podobe existencie internetu, alebo siete mobilnej komunikácie. Pavúčikova sieť je aj 

hrozbou, ktorá sa môže prejaviť v uviaznutí v jej osídlach.  

Zuzanka bez pavúčika nemôže byť, pretože je jediným spojivom so svetom, je naň 

odsúdená a to ju do istej miery robí závislou. Obraz chytenia sa do pavúčej siete je však 

zjemnený zelenou farbou, symbolizujúcou nádej; možno nádej, ktorá môže byť smerovaná aj 

ako výčitka do radov jej rodiny, ktorá jej nedokáže poskytnúť to základné právo každého 

dieťaťa – právo na komunikáciu (rozhovor), komunikáciu s mamou, ktorá je neustále 

pracovne zaneprázdnená. Deficit, vákuum komunikácie sa potom saturujúco zapĺňa 

technikou. Problém rodiny v zmysle „niečo zhnité je v štáte dánskom“ sa v príbehu naoko 

nevinne objavuje aj v Jurajovej situácii, ktorého rodičia zamkli a nedali mu kľúč; domov sa 

mu stal väzením, zostal medzi štyrmi stenami bezradne sám. Jeho detstvo (podľa rodičov) 

rozhodlo, že ešte nedisponuje toľkou dospelosťou, aby mu bolo možné veriť, že kľúč nestratí.  

Vytopený byt je v predstavách detí morom, ale je tiež možným symbolom túžby 

rodičov zabezpečiť čo najviac matérie, aby sa rodine po hmotnej stránke darilo, čím pre 

neprítomnosť otca a mamy deťom vzniká priestor na otázku, čo s toľkým morom času. 

A často sa zabúda na to, že aj „more sa môže preliať“. V túžbe zabezpečiť materiálny chod 

rodiny sa dieťa stáva zajatcom v submisívnom vzťahu dospelý – dieťa. Snaha vymaniť sa je 

od staroveku vyjadrená symbolom letu a aj ten sa v Zuzankinom prípade udeje vďaka 

priateľskej pomoci pána Odila.  

Pán Odilo je akousi spojkou, sprostredkujúcim článkom pri virtuálnom 

komunikačnom moste Zuzky či Juraja so svetom a jeho prítomnosť a samotná existencia je 

akýmsi výkričníkom nad rodičovskou nezodpovednosťou, ktorí v preľudnených ľudských 

sídliskách izolujú svoje deti, a tak im vytvárajú nebezpečné moria, ktoré nemusia byť len 

trblietavými a čarovnými, ale možno sa v nich aj utopiť. Výzor pána Odila je výzorom 

dospelého (je to „pán“ Odilo), vzrastom je ale menší než detská hračka. Spája vo svojej osobe 
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dva svety – dospelý a detský – no v inej kvalite než sú navonok prezentované v rodinných 

zväzkoch. Lebo pán Odilo je v prvom rade priateľ, až potom „pán“. Mali sme preto 

oprávnenú pochybnosť, že napriek relatívnej „vodivosti“ textu, v ktorom je ťažko pomenovať 

práve dospelostný aspekt, dieťa uvedené druhoplánové obsahy noeticky presiahnu a ostanú 

mu neodhalené. 

 Za recepčné opory rozprávky Zuzanka a pán Odilo sme považovali intímne prostredie 

domova, kde hlavná hrdinka trávi čas svojej choroby; výrazným vodičom v texte mala byť 

technika (mobil), na druhej strane i krehké priateľstvá, ktoré medzi postavami vznikajú cez 

virtuálnu komunikačnú sieť; aspekt detského príjemcu sa mal uplatniť aj v detskej hrdinke, 

ako aj menách postáv (krstné mená, prezývky). S rezervou sme za oporu označili aj 

jednoduchý (miestami až lapidárny) štýl autora, ktorý však na druhej strane v sebe niesol 

druhý plán príbehu, relevantný skôr pre dospelého recipienta (hoci aspekt dospelého je 

v príbehu ťažko pomenovať). Za bariéru textu sme považovali nedostatok povrchnej 

dejovosti, akčnosti a absenciu humoru.   

 

4.4 „Didaktická“ rozprávka 

 

 Problém didaktizmu je v literatúre pre deti a mládež asi najstarším 

a najdiskutovanejším. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že didaktická rozprávka si za svoj 

cieľ kladie presadzovanie výchovného zreteľa, ktorý sa očividne snaží detského čitateľa 

nasmerovať čo najrýchlejšie nielen k žiadaným a spoločensky uznávaným formám správania 

(socializácia dieťaťa), ale patrične ho aj poučiť a rozšíriť jeho poznávacie zručnosti 

a vedomosti. František Miko didaktizmus charakterizuje ako „priamočiare forsírovanie 

vývinu dieťaťa k úrovni dospelých“ (Miko, 1980, s. 217) a výchovnosť ako takú považuje za 

najvšeobecnejšiu črtu tvorby pre deti. Navyše zdôrazňuje, že v umeleckej literatúre má 

didakticko-výchovný zreteľ svoje prirodzené miesto, pretože umenie vôbec si za svoj 

najvznešenejší cieľ kladie práve rast človeka.  

V súvislosti s didaktizmom v rozprávkach je problematické najmä pretavenie 

výchovného pôsobenia do umelecky prijateľnej formy. Realizácia didaktického zreteľa 

(poznania) totiž nesmie byť priama a  mechanická, pretože umeleckej hodnote potom zostáva 

iba štatút niečoho, čo je sekundárne pridané, prilepené a tým pádom neautentické. Aby však 

rozprávka zostala rozprávkou, umelecká hodnota ňou musí plne preniknúť a usadiť sa v nej 

ako svojbytný fenomén (c. d.).  
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Označenie rozprávky za „didaktickú“ teda so sebou prináša aj odhalenie, že za jej 

rozprávaním sa skrýva niečo úžitkové (utilitárne); niečo, čo nemá dieťa iba pobaviť 

a spríjemniť mu chvíle strávené s knihou, ale má aj veľmi konkrétny a neraz neskrývaný cieľ 

vychovávať. Napriek všetkému treba didakticko-výchovný zreteľ v rozprávkach vnímať ako 

prirodzenú črtu a konštitutívny znak detského aspektu a psychiky – ide len o to, aby si 

rozprávka zachovala status esteticky funkčného celku, v ktorom estetická funkcia bude 

skutočne dominovať (Miko, 1980, Lederbuchová, 2004 a/2004 b). Výraz „didaktická“ 

rozprávka teda dávame do úvodzoviek z dôvodu, že ho nevnímame ako pejoratívne 

pomenovanie. Do umeleckého literárneho diela totiž môže byť prirodzene a spontánne 

inkorporovaný a imagináciou aj prekrytý, čím vo vzťahu k umeleckosti nemusí tvoriť 

nevyhnutne protirečivú opozíciu – a Krajina Agord od Daniela Heviera je toho príkladom.     

 

4.4.1 Daniel Hevier: Krajina Agord 

 

 Hevierova rozprávka Krajina Agord je na slovenské pomery ojedinelým tvorivým 

činom. Autor ňou totiž otvoril trinástu komnatu, ktorá bola v literatúre pre deti a mládež 

dovtedy uzamknutá. Otvoril komnatu, ktorá predstavovala ľudské tabu, pred ktorým sa však 

už nedá v dnešnom svete strkať hlava do piesku.  

„Tam, kde se autorům podařilo zachytit vnitřní pnutí mezi vnějším a vnitřním světem 

postav, nabývá text na zajímavosti a dochází k tomu, že čtenář je něčím upoután a zajímá své 

stanovisko. Nemusí se překrývat s recipientovou fascinací, stačí, když čtenáře zaujme, protože 

se seznamují s oblastí mnohdy překvapující“ (Urbanová et al., 2004, s. 15). 

Ide o zhubný problém všetkých závislostí, proti ktorým sú najmä deti bezbranné, 

keďže v tomto smere je prevencia na Slovensku ešte v plienkach. Daniel Hevier svojho času 

povedal: „Krajina Agord mala veľmi zvláštny osud: v roku 1981 som v dospeláckej zbierke 

Nonstop publikoval báseň Pst!, v ktorej sa mi prvýkrát zjavila Lucinka Halucinka. Už vtedy 

som vedel, či tušil, že je to bytôstka, ktorá si raz vyžiada samostatnú knihu. Dlho som si ju 

šetril a odkladal pre veľkú rozprávkovú ságu, ktorú som chcel napísať, ale potom sa 

zničohonič nasťahovala do Krajiny Agord. Dlho som ju odkladal, radil sa s odborníkmi na 

drogovú problematiku, či ňou neuškodím deťom a napísal som ju až po ich odobrení“ (pozri 

Ilečková, 2004, s. 30).  

Sám autor sa netají svojím pragmatickým zámerom, ktorý knižke vtisol, a jeho slová 

sa vo forme „literárnej prevencie drogových závislostí“ didakticky odrazili v dvoch listoch 

psychologičky v závere knihy. Jeden je adresovaný deťom, druhý rodičom. 
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 Hlavnou postavou knižky je Lucinka Halucinka. Keďže sa nudí a pociťuje prázdnotu, 

chce zažiť niečo vzrušujúce. Cez Abolza a Letišukopa sa nechá zlákať na návštevu čarovnej 

Krajiny Agord, kde sa stretáva s rôznymi postavami, ktoré sú na pohľad zábavnými 

a komickými, no v podstate znepokojujúcimi a strašnými figúrkami. Ich symptómom je 

spravidla vždy smútok. Jednou z najtragickejších postáv je chlapec Celafúz (zúfalec), ktorý 

podľahol mámivému Kvetu Oldimámu (mámidlu) a vlastnými silami sa už z jeho moci 

nedokáže vymaniť. Lucinka Halucinka ho takisto ovonia a zostáva už len na nej samej, či sa 

vlastnými silami dokáže vymaniť nielen z jeho zázračnej moci, ale aj z Krajiny Agord. Musí 

však premôcť temného vládcu N.A.T.A.S.A. (satana) silou vlastnej vôle. A to je to najťažšie. 

Do cesty jej totiž vždy v zlomových momentoch prichádza Relíd (díler), aby ju zlomil čarom 

Oldimámu. Lucinka sa však stretáva aj s pomocníkmi, ktorí sa jej usilujú ukázať jedinú 

správnu cestu von (ropucha, snop so smutnými očami, Galapágos, Celafúzova mama či rytier 

Quantiko). Lucinke sa to napokon silou vlastného odhodlania podarí a dozvie sa aj tajomstvo 

mien čarovnej, no v podstate zajateckej Krajiny Agord (treba ich čítať odzadu). Už nebola 

Lucinkou Halucinkou, ale len obyčajnou Luciou, ktorá sa rozbehla šťastne a nedočkavo 

domov.  

 Každá kapitola Krajiny Agord sa začína písmenom medzinárodnej abecedy, ktorá 

symbolizuje určitú postupnosť v snažení mladého človeka. Všetko má svoj začiatok, všetko 

má svoj koniec – od A po Zet. Na interpretáciu z aspektu recepčných opôr a bariér sme si 

zvolili dve kapitoly – jednu pod písmenom K, druhú pod písmenom T.  

V kapitole začínajúcej na písmeno K sa Lucinka Halucinka na ceste vydláždenej 

plochými kameňmi stretáva so suchými pokrútenými listami, v ktorých spozná mŕtve motýle. 

Jeden z nich, ešte žijúci (živoriaci?) a prahnúci po Kvete Oldimáme, ju v rýmoch (napriek 

svojej túžbe po čarovnom Kvete) pred ním vystríha a naliehavo žiada, aby utiekla nielen od 

neho (motýľa), ale aj od Kvetu Oldimámu. Lucinka, zapchajúc si uši, skutočne od 

motýľa utečie.  

 V kapitole so začiatočným písmenom T je už hlavná hrdinka v pevnosti vládcu 

N.A.T.A.S.A, kde sa ju najprv pokúša pri jej zaváhaní zlomiť obchodník Relíd „nevinnou“ 

ponukou privoňania k Oldimámu, no po odmietnutí jeho ponuky je už priamo konfrontovaná 

s vladárom N.A.T.A.S.O.M. Pán Krajiny Agord ju chce násilím donútiť prijať dar, ale 

Lucinka, mysliac na všetky smutné postavy čarovnej (začarovanej?) krajiny a slová 

Galapágosa („... nikto ti to nemôže zakázať, nikto ti to nemôže prikázať“), strháva 

N.A.T.A.S.O.V.I plášť, kde namiesto tváre odhaľuje tvrdý múr. 
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 Obe kapitoly spája ústredný motív Kvetu Oldimámu, z ktorého aj detský recipient 

dokáže vytušiť niečo znepokojujúce. Mŕtve motýle, ktoré deti zo skúsenosti (či už životnej 

alebo čitateľskej) poznajú ako milé a neposedné živé stvorenia, sú vo svojej „pokrčenej“ smrti 

výstrahou, že niečo nie je v poriadku, niečo sa vzpiera ich konkretizácii motýľa. 

K znepokojeniu nabáda samo meno hrdinky – Lucinka Halucinka. Ukrýva v sebe až štyri 

dimenzie: je priezviskom, prezývkou, rýmom i zdrobnením slova halucinácia a práve táto 

dimenzia mala byť podľa nás v recepcii prepubescentov kľúčová. Jej objavením 

a dešifrovaním sa mala zosilniť aj opora spočívajúca v zdroji tajomnosti – tabuizovanej téme. 

Detský príjemca totiž s nadšením otvára trináste komnaty; obzvlášť preto, lebo majú príchuť 

dospeláckeho, príchuť prizvania k účasti na niečom, čo mu dovtedy pre jeho „nezrelosť“ bolo 

odopierané. Ako recepčná opora sa mal osvedčiť aj motýlí prehovor k Lucinke, sčasti 

koncipovaný v rýmoch – raz ako desivá charakteristika Oldimámu („ty sladký jed, ty sveta 

stred, ty hviezdy let, ty krutá sieť, ty vzácna smeť!“), druhý raz ako jeho deštrukčný účinok 

(„bez neho som chorý, krídlo na mne horí, smäd pekla ma morí, meč sa do mňa norí...“). Ide 

o rytmus a rýmovú zhodu, ktorá je vďačným pútačom emotívneho prežitia textu. 

 Obe kapitoly, reprezentujúc knižný celok, sú obrazovo koncipované ako jeden 

surrealistický a bláznivý sen typu fantasy, v ktorom všetko môže byť všetkým a žiadna 

kombinatorika nie je nemožnou. Vzniká tu akoby priestor paralelného groteskno-smutného 

sveta existujúceho spoločne s ľudským (exotický priestor ako znak dobrodružnosti). To je 

opäť silná recepčná dominanta detského aspektu. Či už ide o slepé motýle, džokejov na 

lietajúcich rybách, ropuchu či N.A.T.A.S.A v čiernom mníšskom habite s možno jašteričou 

tvárou (postava akoby vystrihnutá zo zlého detského sna), netradičné výjavy blížiace sa stavu 

bdelého snenia mali vyvolávať u prepubescentov recepčne vďačnú (možno i evokačne 

provokujúcu) odozvu – je to strašidelné, ale nie frustrujúce. Identifikácii s Lucinkou 

Halucinkou mal napomôcť už sám detský hrdina zo súčasnosti, poznajúci aj nudu a prázdnotu 

niektorých všedných dní, kedy je túžba po dobrodružstve jedinou métou dňa. Lucinkin 

individualizmus, keď sa sama vydáva do Krajiny Agord a sama sa aj rozhodne z nej dostať, 

mohol imponovať tým túžbam detí, ktoré volajú po samostatnosti a emancipácii od dospelých 

(samostatnosť putovania nebezpečným priestorom a z neho plynúci pocit ohrozenia). 

 „Samostatnosť detskej postavy sa prejavuje v možnosti jej nezávislého konania, 

konania, o ktorom rozhoduje ono samo. Takéto konanie si vyžaduje aj samostatný priestor, do 

ktorého nezasahuje „ruka“ dospelých“ (Miko, 1980, s. 151). 

 Dobrodružstvo je v Lucinkinom prípade spojené s cestou a putovaním po Krajine 

Agord, čo mohlo v recepčnom príjme rovnako zaimponovať ako vodič textu. 
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 Z uvedených dôvodov sme predpokladali priechodnosť pragmaticko-umelecky 

orientovaného textu D. Heviera v detskej spontánnej recepcii najmä pre opory príjmu, za 

ktoré sme považovali tabuizovanú tému (zdroj tajomnosti), detského hrdinu zo súčasnosti 

s jeho samostatným konaním, tajomstvo zašifrovaných mien (a radosť z ich rozlúštenia), 

rytmus a rým, ako aj surrealistické výjavy snového charakteru, vytvárajúce priestor pre 

paralelný svet (exotika priestoru). Bariéry boli v Hevierovom prípade dosť nejasné (pretože 

boli oslabené metaforizáciou, ktorá mohla mať na prepubescentov fascinujúci účinok), no 

mohli sme za ne považovať významovú nedourčenosť, zahmlievanie závislosti, ako aj samotný 

spôsob imaginácie. Ako sme už povedali, nie je to jednoznačná bariéra. Za nejednoznačnú 

bariéru sme mohli považovať aj vyjadrovanie sa vo veršoch (hoci rým a rytmus na druhej 

strane sme označili za vodič textu). Je to z toho dôvodu, že výpoveď motýľa v sebe ukrývala 

intenzívne až zhubné citové vytrženie, vyjadrujúce zároveň maximálnu (až sebazničujúcu) 

mieru zúfalstva.  

 

4.5 Subverzívna rozprávka 

 

 Subverzívny typ rozprávok  môžeme charakterizovať ako hru na rozprávku (odnož 

parodickej rozprávky), úzko súvisiacu s anglickým literárnym kontextom, ktorý dal tomuto 

typu rozprávky rodisko. Subverzívne rozprávky sú novým typom rozprávok, ktoré rušia 

kánon tradičnej (ľudovej) rozprávky, jej zmysel i poslanie a de facto autonómnosť žánru. 

Vznik týchto rozprávok úzko súvisí s oslobodením dieťaťa ako čitateľa, čím sa zvýraznili 

najmä jeho špecifické potreby a požiadavky nielen na literatúru (Žemberová, 2000, 

Preložníková, 1999). 

V subverzívnych rozprávkach je základným konfliktom konflikt generačný, presnejšie 

antagonizmus medzi detstvom a dospelosťou, ktorý nielen pretrváva, ale navyše sa aj 

zvýrazňuje. Z generačného konfliktu ako víťaz vždy vychádza dieťa, ktoré „si vystačí samo, 

samo koná, samo sa rozhoduje, nepotrebuje dospelých, dokonca ani rodičov“ (Preložníková, 

1999, s. 185). Konfliktný vzťah generácie rodičov a detí je spojený najmä s paradoxom 

súčasnosti, ktorý vyviera z konfrontácie želania, ako by mala skutočnosť vyzerať, a faktom, 

ako to v reálnom živote naozaj (ne)funguje. Myslí sa tým najmä fungovanie (resp. zlyhávanie) 

takých inštitúcií a ustanovizní ako rodina, škola či detstvo. Želanie a túžba po vzájomnom 

konsenze a kooperatívnej spolupráci sa triešti na súčasnom trende, ktorý so sebou priniesla 

masmediálna epocha – a tým je narastajúci individualizmus a sebectvo, „všetci myslia iba na 

seba, poprípade o sebe a ... nikto nikoho nerešpektuje v role partnera“ (Žemberová, 2000, s. 
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141). Podobne o tomto type rozprávok uvažuje aj S. Urbanová, keď hovorí, že zachytávajú 

dnešnú paradoxnosť komunikácie medzi deťmi a rodičmi, presnejšie nevyvážený sociálny 

status detí, ktoré nadobúdajú vo vzťahu s rodičmi presilovú pozíciu. Boj dospelých proti 

detským zlozvykom potom nadobúda paradoxné črty, pretože deti sú len odrazom svojich 

dospelých  rodičov (Urbanová et al., 2004). Subverzívne rozprávky túto skutočnosť 

odzrkadľujú skutočne svojským spôsobom; sú rozprávkami brutality a esteticko-etického 

šoku, rozprávkami „naopak“, resp. realistickými nerozprávkami (Žemberová, 2000). Navyše, 

„mnohdy není zřejmý vztahový rámec dětí a dospělých, protože parodický až sarkastický 

nádech, hyperbolizace a významové přesahy nutí čtenáře číst text jinak“ (Urbanová et al., 

2004, s. 71).  

Kriticky zobrazený konflikt dospelých a detí sa zvýrazňuje v hyperbolách, paradoxe, 

negácii a deštrukcii, ako aj v naturalizme hraničiacom až so sadomasochizmom (porovnaj 

Stanislavová, 1999). Zlé konce bez happyendu, reálnosť postáv, karikovanie konvencií, 

drsnosť vyjadrovania a absurdita konania sú iba prirodzeným vyvrcholením stretu dospelého 

a detského sveta v neriešiteľnom rozpore, kde zlyhal najmä vzájomný rešpekt a úcta.  

 

4.5.1 Dušan Taragel: Rozprávka o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela  

 

 Taragelove autorské rozprávky reprezentujú v priestore slovenskej detskej literatúry 

pre deti a mládež subverzívny typ rozprávok ako špecifickej odnože rozprávky parodickej. Zo 

súboru rozprávok Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov sme si vybrali 

Rozprávku o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela.  

 Anča pochádza z poriadnej a slušnej rodiny, ktorej je jediným potomkom. Je to milé 

a slušné dievča, ktoré má len jedinú chybu – neumýva sa, a preto smrdí. Rodičia, hanbiaci sa 

za tento poklesok svojej dcéry voči spoločenským pravidlám, usilujú sa pre nápravu 

existujúceho poľutovaniahodného stavu niečo urobiť. No aj napriek ich snahe, keď Anči 

poupratujú stále špinavú a zapáchajúcu izbu a poumývajú aj všetky od špiny lepkavé hračky 

(vrátane plyšového medvedíka či obľúbenej bábiky), hneď po tom, ako sa Anči čisté hračky 

dostanú do rúk, sú opäť pošpinené a všetko sa vráti do starých koľají. Návšteva učiteliek, 

ktoré prišli prísnym okom posúdiť stav Ančinho rodinného prostredia (pretože ani škola 

nemohla ostať k toľkému zápachu a špine benevolentná), sa končí fiaskom a útekom 

zdesených pedagogických pracovníčok, po ktorom nasleduje večerná hádka starostlivých 

rodičov o osude ich dieťaťa. Anča počínanie svojich rodičov len pasívne počúva vo svojej 

špinavej izbe. Po učiteľkách domácnosť starostlivých rodičov navštívi sám riaditeľ školy, 
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ozrutný a mohutný chlap, ktorý dáva rodičom školopovinnej hrdinky najavo, že so žiačkou 

Ančiných nedostatkov škola nepočíta. Aj po tejto návšteve nasleduje večerná hádka, pri ktorej 

sa Anča skryje pod posteľ. Rezultátom rodičovskej diskusie je odsun dcéry do chlieva na 

smetisku, ktorý sa uvoľnil po strýkovi Pytkovi (príbuznom z matkinej strany). Anča túto 

voľbu s pokojom prijíma, pretože už môže bez výčitiek okolia smrdieť a ďalej sa neumývať. 

Kontakt s rodičmi sa následne obmedzuje len na nedeľné návštevy a prísun potravín. Anča je 

však v chlieve zatvorená nadobro. Príbeh sa uzatvára varovaním s výstrahou, že takto skončia 

všetci ufúľanci.  

 Taragel sa v rozprávke o Anči vôbec netají pragmatickým výchovným aspektom 

(socializačným pôsobením – správou o nevyhnutnosti prispôsobenia sa), na pozadí ktorého 

príbeh o tvrdohlavej a neprispôsobivej Anči rozvíja. Neutajovanú didaxiu a pragmatizmus 

sme mohli v recepcii prepubescentov pokojne označiť za vodič textu, pretože sme rátali 

s bohatou vlastnou skúsenosťou detí s výchovným pôsobením ich vlastných rodičov (zároveň 

sme počítali s „nadvládou“ detí nad hlavnou hrdinkou, ktorú mali pociťovať v zmysle „ja to 

viem – ona nie“). Vodivosť textu sa intenzifikuje najmä v hyperbolizácii a v nafúknutí situácií 

do absurdných rozmerov, ktorých výsledným efektom je veľmi živelná komika, vyvierajúca 

z logicky prevráteného vzorca autoritatívneho pôsobenia vo vzťahu rodič – dieťa. 

Z didaktického hľadiska je hrdinkina situácia natoľko humorne hyperbolizovaná, až sa 

prakticky neguje. A humoru deti dobre rozumejú (čo je humorné, je vždy aj blízke dieťaťu). 

V tomto bode negácia mohla mať účinok na pochopenie samej podstaty hyperboly. 

Gradácia situácie (ne)riešenia Ančinho problému učiteľkami a riaditeľom školy je 

zaujímavá najmä v spätosti s hlavnou hrdinkou, ktorá priamu konfrontáciu s rodičmi (ako 

dôsledku „jej problému“) ani nezažije. Predpokladali sme, že prekvapenie detí z toho 

vyplývajúce ich bude viac pripútavať k textu. Pútavosť sme predpokladali práve preto, lebo u 

detí – a tobôž u žiakov 4. ročníka ZŠ – je zvedavosť priam ontogenetickou črtou; navyše mala 

byť zosilnená bytostným dotykom výchovnej situácie s osobnou skúsenosťou adresátov textu. 

Zvedavá je aj Anča, zaujímajúca sa o verdikt, ktorý nad ňou rodičia vynesú.  

Anča inak vcelku komplexne splýva s detským aspektom. Je dieťaťom svojich rodičov 

(navonok je slušná a milá), má zlú vlastnosť (ktoré dieťa nemá nejaký signifikantný 

zlozvyk?), má rada hru (plyšového medvedíka a bábiku), má bežné meno (Anna), v ktorého 

zexpresívnení (Anča) sa navyše odráža trochu dysfemický imperiálny charakter výchovy 

všetkých rodičov.  

Detský hrdina teda mal byť prepubescentom v recepcii oporou – obzvlášť preto, že 

v charakterovej konštrukcii v sebe kóduje odvekú túžbu dieťaťa byť samo sebe pánom bez 
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hrozby postihu zo strany dospelých. Relatívnu autonómnosť hlavnej postavy vo svojom 

prostredí (životnom priestore) vystihuje aj mlčanlivosť Anče, ktorá sa navonok v dialógoch 

neprejavuje. Rozhodnutie dospelých len pasívne prijíma a jej prejavy (obavy) sú premietané 

iba v smere dovnútra. V tomto bode môžeme upozorniť na črtu jej osobnosti, ktorá je 

v detskom prejave skôr minoritne zastúpená – a tou je introvertnosť. Výchovne tak Taragel 

zachytil aj odvrátenú tvár sebeckosti a nechuti prijať konvencie komunity, v ktorej človek 

žije, pretože neochota prispôsobiť sa nevyhnutne vedie k outsiderizmu, postihujúcemu aj 

hrdinku tejto „rozprávky“. Možno to vidieť nielen vo zvnútorňovaní jej reči, ale aj 

v osamelosti mikropriestoru jej izby a v konečnom vyvrcholení aj v jej odstrčení do chlieva na 

smetisku (ako v hyperbolicko-absurdnom obraze vylúčenia zo spoločnosti vôbec). Tento 

aspekt však mal dieťaťu v spontánnej recepcii zostať neprístupný.  

Podobne sme boli presvedčení, že deti nebudú vo svojom príjme ašpirovať ani na 

sémantické obsahy týkajúce sa krízy, resp. zlyhania školy, rodiny a vzťahov: rodič – dieťa, 

učiteľ – žiak, učiteľ – rodič. Na druhej strane ale mal detský adresát „oceniť“ expresívnu 

drsnosť výrazových prostriedkov, ktorými sa defraudácia či už inštitucionálnych alebo 

osobných rodinných vzťahov demaskuje.  

Hoci autor vlastne zrušil rozprávku v jej konvenčných hraniciach, v charakterokresbe 

(cez fyziognómiu postáv) ostal tradičný, a preto aj čitateľný pre vekovú vrstvu desaťročných 

detí. Prísnosť učiteliek sa navonok vykresľuje cez pohľady spoza okuliarov, hrubé učiteľské 

zápisníky či pery zovreté do prísnych čiarok; autorita riaditeľa zas v aure postrachu všetkých, 

veď „riaditeľ bol ozrutný chlap so zúrivo vyvalenými očami“. Tradičným je aj obraz 

feminizácie školstva, kde vedúcu pozíciu riaditeľa takmer vždy zastáva chlap.  

Zrejme najvýstražnejším výchovným momentom v príbehu je strata tepla domova, 

ktorým je Anča v podstate potrestaná. Hoci rodičovský rozsudok prijala stoicky, skutočné 

dieťa malo takýto obraz vnímať s vnútornými obavami, ktoré sa mu mali premietnuť 

v zrkadle vlastnej identifikácie s hrdinkou a projekciou osobných pocitov do tejto situácie. 

Zneistenie zo straty domova sa zosilňuje najmä v obraze záverečných návštev rodičov, ktoré 

sa obmedzujú len na posledný deň v týždni – nedeľu, ktorej symbolický význam pohody, 

pokoja či rodinného obedu mal byť dieťaťu čitateľný. Domov vo všeobecnosti bol jednou 

z najsilnejších istôt, keďže je dôverne známym prostredím, poskytujúcim dieťaťu ochranu 

počas celého detstva, a preto atak na jeho bezpečie mohol byť vnútorne prežívaný ako 

frustrujúci a deprivujúci.  

 Za recepčné opory v Rozprávke o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela sme teda 

považovali v prvom rade humorný efekt absurdno-nonsensových a ironicko-sarkastických 
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obrazov súžitia hrdinky s rodičmi (ako aj expresívny štýl autora), ďalej otvorený didaktizmus 

a detského hrdinu v totalite jeho mena, zvedavosti a v istom zmysle i samostatnosti. 

S hrdinkinou zlou vlastnosťou je každé dieťa do určitej miery uspôsobené stotožniť sa, resp. 

sympatizovať. Silným vodidlom pri príjme mal byť aj motív domova, ako aj čitateľné postavy 

zo školského prostredia. 

 Za recepčne neprístupný (bariéra) sme považovali motív outsiderstva Anče, ktorá 

funguje bez priateľských vzťahov s rovesníkmi, ako aj motív krízy školy a rodiny ako 

výchovných ustanovizní (dospelostný aspekt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




