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PRÓZY DANIELA PASTIRČÁKA V KONTEXTE SÚČASNEJ  

SLOVENSKEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ 
 

Matúš MACURÁK 

 

rozaická tvorba Daniela Pastirčáka pozostáva z dvoch kníh pre deti, z knihy rozprávok 

Damianova rieka s podtitulom „o láske a večnosti“ (1993) a detského románu Čintet 

alebo More na konci sveta (2000). Obe knihy – Damianovu rieku i Čintet spája viacero poeto-

logických postupov i vlastné ilustrácie autora. Analýzou týchto postupov možno dospieť 

k znakom, ktoré sú pre Daniela Pastirčáka v jeho tvorbe pre deti typické. V príspevku sa ve-

nujeme Pastirčákovým poetologickým postupom v tvorbe pre deti a hľadáme spoločné znaky 

s jeho knihami pre dospelých, konkrétne s básnickými zbierkami Tehilim (1997) a Kristus 

v Bruseli (2005). 

Daniel Pastirčák vytvára svoje rozprávky z debutu Damianova rieka (1993) prevažne na 

princípe alegorickosti. V Pastirčákovom debute nachádzame dva postupy pri kreovaní postáv: 

• autor vytvára alegorické postavy a modeluje ich v súlade so žánrom bájky – ide o animálne 

postavy alebo postavy – veci, ktoré zastupujú určité zovšeobecnené vlastnosti (napríklad 

v rozprávke Harfa a meč, Rozprávka o ceste a míľniku a iných); 

• autor vytvára bezmenné ľudské postavy, ktoré buď zastupujú isté sociálne roly (príkladom 

môže byť Rozprávka o šašovi a kráľovi alebo Obraz a maliarova duša; ide tiež o princíp 

alegórie) alebo sú modelované ako originálne individuality; v takom prípade ich Pastirčák 

pomenováva (rozprávka Damianova rieka). 

Spomedzi alegorických rozprávok s animálnymi postavami a postavami z neživého sveta 

sú u Pastirčáka nové práve predmety a zvieratá, ktoré si volí, ako sú napríklad orgován 

a muškát, loďka, náhrobný kameň a anjel, míľnik, čajky a albatros, lutna, harfa, struny a iné. 

Autorov zámer s predmetmi, zastupujúcimi alegorické postavy, je ťažko predvídateľný, až po 

prečítaní textu sa predmety – postavy vynárajú na druhom sémantickom pláne. 

Predmety v Pastirčákových rozprávkach vystupujú ako symboly alebo ako alegorické pos-

tavy. Ako postavy vstupujú do viacerých typov vzťahov. Dve postavy – neosoby bez ďalšej 

ľudskej (hlavnej) postavy vystupujú v rozprávke Orgován a muškát. Obe zastupujú určité 

vlastnosti, identifikovateľné na osi dobré – zlé, a sú voči sebe rovnocenné, o čom svedčí aj 

parataktický vzťah v názvoch jednotlivých rozprávok, ktorý autor realizuje prostredníctvom 
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priraďovacej spojky „a“. Víťazstvo jednej postavy nad druhou sa neudeje podľa príslušnosti 

k určitému typu postavy (ľudská postava, vec, zviera). 

Druhou rozprávkou, v názve ktorej sú dve veci, je Harfa a meč. V tomto prípade však ne-

živé objekty nevystupujú ako postavy (aktívne neparticipujú na rozvíjaní sujetu), sú len sym-

bolmi. Na rozdiel od rozprávky Orgován a muškát, v ktorej sú postavy kreované alegoricky, 

majú harfa a meč symbolický charakter: harfa zastupuje pokoru, svetlo, život; meč konotuje 

nenávisť, pomstu a smrť. 

Ďalším typom je rozprávka, v ktorej autor vytvára symbiózu medzi ľudskou postavou a 

postavou – vecou (Námorník a loďka).1 Aj v tomto prípade ide o viac-menej rovnocenný 

vzťah (opäť sa realizuje parataxa v názve rozprávky). V rozprávke Námorník a loďka pred-

stavuje ľudská postava sociálnu rolu a neživá postava zastupuje ľudskú vlastnosť. Postava – 

vec svojvoľne koná, v tomto prípade však vystupuje ako tá, ktorá je obmedzená a nie je 

schopná zmeniť svoje – zo svojej podstavy vyplývajúce – správanie. Vzniknutú situáciu rieši 

v závere rozprávky námorník, stroskotanú loďku vytiahne na breh, opraví ju a spoločne sa 

vydávajú na plavbu. 

Rozprávka Hvezdár a lutna má črty oboch vyššie spomenutých typov rozprávok s neživý-

mi objektmi. Na jednej strane ide o vzťah ľudskej a neživej postavy, tieto postavy však aktív-

ne do vzťahu nevstupujú. Dialóg v rozprávke vedú struny a ozvučnica lutny (teda dve resp. 

viacero neživých postáv). V naznačenom zmysle by bolo dokonca možné hvezdára považovať 

za epizodickú postavu. Substantívum hvezdár v názve rozprávky však naznačuje jeho dôleži-

tosť a i napriek minimálnemu priestoru, ktorý mu je v texte venovaný, tu hvezdár vystupuje 

ako kladný protagonista. Keďže v prípade tejto postavy nedochádza k aktívnemu zasahovaniu 

do sujetu rozprávky, bolo by možné postavu hvezdára považovať za symbol. V takomto prí-

pade sa dá uvažovať o dvoch druhoch symbolu, ktoré objavujeme v Pastirčákových textoch: 

o symbole, ktorý je zastúpený neživým objektom (teda ide o a priori neaktívnu entitu), 

a o symbole, stvárnenom ľudskou bytosťou (a priori aktívna bytosť, ktorá neparticipuje na 

sujete). 

Inú situáciu možno pozorovať v prípade rozprávok s dominanciou ľudských postáv. Tie sú 

paradoxne – vzhľadom na predpokladanú zložitosť personálnej psychiky, oproti potenciálnej 

jednoduchosti vecí, modelované oveľa priezračnejšie. Ide často o bezmenné postavy, ktoré 

vystupujú ako prototypy všeobecných sociálnych rolí alebo konkrétnych povolaní, ako sú 

muž, žena, otec, matka, chlapec, syn, dievčatko či maliar, zbojník, hvezdár, fotograf, kráľ, ša-

                                                 
1 V rozprávke Obraz a maliarova duša je obraz opäť iba symbolom. 
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šo. Pastirčák kreuje tieto postavy často netradične – nerozprávkovo. Primárne konotácie roz-

právkových postáv, ktoré nachádzame v klasických ľudových príbehoch, sú obyčajne nasle-

dovné: kráľ je dobrý, láskavý, bohatý; šašo je pochabý, hlúpy; zbojník vystupuje ako zlý, ne-

milosrdný človek a pod. Pastirčák vytvára skôr moderné rozprávkové postavy podľa vzoru 

svetových rozprávkarov či autorov literatúry pre dospelých.2 Zobrazuje ich realisticky a zdô-

razňuje autentické vlastnosti postáv. Kráľ je skôr hlúpy a namyslený než dobrý, šašo je prefí-

kaný a zbojník dokáže byť citlivý. Možno teda uvažovať o dvoch základných polohách, v kto-

rých takéto postavy vystupujú: 1. postava s očakávaným správaním; 2. postava s neočakáva-

ným správaním. V prípade Pastirčákových postáv však nedochádza k výraznejšiemu posunu 

od ich očakávateľného správania, kráľ ostáva hlúpy, šašo prefíkaný a dievčatko čisté, dobré 

(Dievčatko z šípového kra). Navyše, autor sa nevyhol ani explicitnému, čierno-bielemu dele-

niu postáv. Dané tvrdenie možno konkretizovať na Rozprávke o šašovi a kráľovi, v úvode kto-

rej Pastirčák kráľa opisuje nasledovne: „Úplne obyčajný kráľ, ako už králi bývajú – tučný, 

hlúpy, nadutý a ľahostajný.“ (Pastirčák, 1993, s. 52). 

Alegorickosť, ktorú Pastirčák vo svojom debute volí, je postup jednoduchší v tom zmysle, 

že si pri modelovaní jednotlivých postáv a priori nevyžaduje ich dôkladnejšiu psychologizá-

ciu. Iné je to v prípade postavy, ktorá nevystupuje ako prototyp a je modelovaná osobitne, ako 

je to v poslednom príbehu z Pastirčákovho debutu s rovnomenným názvom Damianova rie-

ka.3 

V prípade niektorých postáv autor naopak štylizuje protagonistu do formy, ktorá mu nepri-

slúcha. Príkladom môže byť „útle plavovlasé dievčatko“ z rozprávky Dievčatko zo šípového 

kra, ktoré spočiatku pôsobí v rozprávke detsky. Po strate svojej ochrankyne hľadá dievčatko 

pomoc u istej ženy, ktorej vraví: „Som rada, že som vás našla,“ odvetilo dievča. „Prosím, as-

poň krátky čas ma nechajte žiť s vami. Budem vám slúžiť za jedlo a strechu nad hlavou.“ 

(tamže, s. 103). Ide o spôsob hovorenia, ktorý nezodpovedá štatútu postavy útleho, malého 

dievčatka. O pár riadkov ďalej protagonistka dokonca pôsobí priam spasiteľsky: „Bieda, 

v ktorej žili drobní ľudia v domoch nalepených okolo vŕšku pod kostolom, bolela dievča viac 

ako vlastná samota. Preto, keď skončila prácu v dome, odchádzala do dediny.“ (tamže, 

s. 104). Tento motív sa objavuje aj v závere rozprávky, keď na útle telo dievčaťa položia „tŕ-

                                                 
2 Máme na mysli Andersenove rozprávky Cisárove nové šaty či Snehová kráľovná; v prípade šaša by sa dalo 

uvažovať aj o motivovaní Cervantesovým Sanchom Panzom z Dona Quijota. 
3 Tejto problematike sa bližšie venujeme v analýze postavy Damiana v Pastirčákových prozaických i básnic-

kých textoch. 
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ňové vence“, čo implikuje obraz Krista na kríži. Je dosť nepravdepodobné, aby protagonistka 

v detskom veku dokázala vnímať cudziu situáciu a utrpenie viac ako svoje vlastné životné 

podmienky. Neadekvátne je použitie abstrákt v reči protagonistky (hnev, pomsta, dobro, pre-

kliatie). O necelú stranu ďalej sa „útle plavovlasé dievčatko“ vydáva a stáva sa z nej kráľovná. 

Daniel Pastirčák spočiatku modeluje postavu ako malé bezbranné dievča, ktoré sa ocitá 

samo zoči-voči nástrahám sveta, zastúpeným dedinou a skupinou zbojníkov. Autor však do 

tejto postavy neskôr násilne vkladá trpiteľské a spasiteľské prvky a z dievčatka sa stáva ste-

lesnenie dobra (útle dievčatko – dobro – očakávané prvoplánové konotácie). Autor vedome 

vytvára konštrukciu, ktorej čitateľ ťažko uverí, navyše, ak ide o moment smrti, vysokú tema-

tickú hodnotu, ktorú verbalizuje obdobne „vysoko“. Pastirčák v tomto prípade prekročil 

únosnú mieru a danú tému stvárnil pateticky. 

Málo výrazný je aj formálny rozdiel v jazyku pásma rozprávača a reči postáv. Starena 

z úvodu rozprávky na smrteľnej posteli hovorí: „Priatelia, ktorí mi dnes prídu naposledy 

podať ruku, sa ti stanú ochrancami.“ (tamže, s. 100). Starena používa obrazné pomenovanie 

naposledy podať ruku, teda konštrukciu vytvorenú na základe metaforického posunu vý-

znamu; takáto štruktúra si vyžaduje určitú mieru abstraktného myslenia. Príznakový je aj pod-

raďovací vzťah. V reči narátora sú takéto prípady veľmi časté: „Práve tu, v skalách útesu, 

v jaskyni, ktorú vyhlodalo dravé more, žilo útle plavovlasé dievčatko.“ (tamže, s. 100, zdô-

raznil M. M.). V reči narátora a starej ženy môžu byť takéto konštrukcie akceptovateľné,4 

v prípade detskej postavy vyznievajú nedôveryhodne: „slúžiť za jedlo a strechu nad hlavou.“ 

(tamže, s. 103, zdôraznil M. M.). Subštandardné slová v reči narátora, abstraktá, genitívne 

metafory, neinvenčné epitetá, hypotaxy a pod. sa prenášajú aj do pásma postáv: strecha nad 

hlavou, hnev, oheň pomsty, divé lesy (v reči dievčatka); „Potom dostane na dne lesného jazera 

svoj večný domov.“ (tamže, s. 102) v reči zbojníka a iné. 

Podobné príklady príznakovej reči postavy môžeme nájsť aj v Pastirčákovej druhej knihe: 

„Poďme k tomu, tam pod tým stromom! – otočil sa Marek k Damianovi. Až vtedy zistil, že tu (ktovie ako 

dlho) stojí úplne sám. Chvíľu váhal, no potom vykročil smerom, ktorým ho vlastne viedla i samotná ces-

tička. – Možno sa Damian stratil za balvanmi, tam, kde sa cestička stáča, - pomyslel si.“ (Pastirčák, 

2000, s. 114, zdôraznil M. M.) 

V tomto prípade jedna z hlavných postáv, Marek (podľa správania možno jeho vek odhad-

núť na desať až dvanásť rokov) použije pre chlapca v jeho veku netypické deminutívum ces-

                                                 
4 V tomto a iných prípadoch ide o ornamentalizmus Pastirčákových textov, čomu sa venujeme v ďalšej časti. 
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tička v spojení so subštandardným stáča (neutrálne by bolo točí sa, zatáča sa, krúti sa), ktoré 

sa bezprostredne pred tým nachádza v reči rozprávača.5 

V Pastirčákovej druhej knihy pre deti nachádzame šesť primárnych a množstvo sekundár-

nych postáv. Filip a Dorotka pôsobia skôr ako kompozičné či rámcové postavy. V úvode kni-

hy vystupujú kvôli rozdeleniu hudobných nástrojov, v ďalších častiach textu pôsobia skôr ok-

rajovo. Marek sprevádza Damiana, obaja sa dostávajú do Čintetu osobitne, nie so zvyškom 

detí. 

Dôležité je pozastaviť sa pri „užšej“ skupine hlavných postáv: Damianovi, Debore a Jona-

tanovi. Sú to totiž postavy z reálneho sveta – autorove deti (aj ako literárne postavy vystupujú 

ako súrodenci). Autor im knihu v úvode venuje. Tieto postavy sú dôkladnejšie modelované 

a zaujímajú najdôležitejšie úlohy v príbehu. Deborka (tak literárna postava, ako aj reálna oso-

ba) je tá, ktorá hru Čintet vymyslela. Damian – jedno z najstarších detí, výrazne dopomáha k 

rozlúšteniu príbehu. Obe postavy sú dejové, dynamické. Jonatan vystupuje predovšetkým ako 

kompozičná, takmer statická postava. Statickosť možno čiastočne zdôvodniť Jonatanovým 

vekom (v porovnaní s Deborou a Damianom, ktorí sú od Jonatana starší približne o tri až šesť 

rokov). Hľadanie strateného Jonatana vytvára v texte dejový oblúk, avšak postava Jonatana 

nie je v texte výraznejšie modelovaná, napriek tomu, že ide o vlastného syna autora. Možno 

preto polemizovať o funkčnosti tejto postavy v texte a uvažovať o tom, či nešlo skôr o gesto 

voči postave z reálneho života. Autorovu náklonnosť k tejto postave v texte cítiť cez jej vý-

lučne kladné kreovanie. V tomto zmysle Jonatan sedí na hojdacom koníkovi, autor ho nazýva 

chlapček, chlapčiatko,6 zdôrazňuje jeho veľké mandľové oči a jeho šušlavú reč: „... spoza zá-

voja lístia a kvetov sem priletel detský hlások. ... Pred nimi v tráve sedel na drevenom hojda-

com koníkovi chlapček v kockovanej košieľke.“ (tamže, s. 87). 

Využívanie postáv z reálneho života, v tomto prípade Pastirčákových vlastných detí, nie je 

postup, ktorý autor zvolil len v knihe Čintet. Postava Damiana vystupuje prvýkrát už v auto-

rovom debute Damianova rieka, pomenovaného podľa jednej z rozprávok, ktorej dal Damian 

aj meno, a básne Portrét Damiana a Portrét Debory nájdeme aj v Pastirčákovej poslednej 

básnickej knihe Kristus v Bruseli. 

                                                 
5 Ide o register dospelého v komunikácii orientovanej na dieťa (deminutívum), ktorý autor vkladá do reči det-

skej postavy. Bližšie o danom probléme uvažuje napr. Slančová, (1999). 
6 Autor v texte v súvislosti s postavou Jonatana používa množstvo deminutív, prostriedkov s primárne kladným 

hodnotiacim potenciálom. Ide teda o prvoplánové modelovanie postavy. 
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Osobitné miesto v Pastirčákovej tvorbe má postava Damiana, ktorá migruje v troch textoch 

– v debute Damianova rieka, románe Čintet i v básnickej zbierke Kristus v Bruseli. V roz-

právke Damianova rieka je hlavná postava predsa len kreovaná detailnejšie ako v Čintete. Tá-

to rozprávka je zaradená ako posledná v rovnomennej knihe, je rozsiahlejšia a riešia sa v nej 

otázky ľudskej existencie, etiky a viery. Sú to otázky s vysokými tematickými hodnotami a od 

autora by sa vyžadovala dôkladnejšia sonda do psychiky postavy. Autor ju implicitne modelu-

je ako chlapca, ktorý je otvorený hľadaniu pravdy a chce nájsť zmysel života (a vyvíja preto 

aktivitu). 

Autor však opätovne volí neadekvátny postup pri kreovaní hlavnej postavy. Damiana v ur-

čitom smere psychologizuje, ide však len o jednorozmerný postup, ktorý možno nazvať úče-

lovou psychologizáciou, pretože Pastirčák nezobrazuje iné vnútorné vlastnosti postavy. Da-

mian je jednoducho chlapec, ktorý hľadá.7 Pastirčák však túto vlastnosť neadekvátne exponu-

je do polohy, ktorá chlapcovi v Damianovom veku neprislúcha. Je málo pravdepodobné, aby 

detská postava hľadala odpovede na morálne a existenčné otázky či riešila problematiku vie-

ry. 

Najviditeľnejším príkladom na diferenciáciu postáv v Pastirčákovej knihe Čintet sú prí-

značné prvky v reči protagonistov. Damian používa viac-menej a povedzme: „Brána, ktorou 

sme prišli, bola viac-menej týmto smerom, - povedal Damian...“ (Pastirčák, 2000, s. 86). Ma-

rek používa akože: „Si si istý, že to bol, akože, Jonatan?“ (tamže, s. 89); pre Deboru je typic-

ké slovo fakticky: „Sú to prasačie hlavy, fakticky! – kričala.“ (tamže, s. 36). Dokonca i v reči 

jednej z najvýraznejších epizodických postáv – kráľa sa vyskytuje často hovorové expresívum 

anciáša (KSSJ): „Vidím ho! Tam je, anciáša! – zaburácal kráľ.“ (tamže, s. 101). Rakús v tejto 

súvislosti píše: „Uplatnenie podkódu […] môže viesť pri väčšom opakovaní a menšom tvori-

vom nasadení ku klišé a stereotypom.“ (Rakús, 1993, s. 20). Daniel Pastirčák použitím prí-

značných rečových prvkov opäť posúva kreovanie postáv v románe Čintet do prvoplánovej 

roviny. 

Ďalším príkladom na zjednodušené kreovanie postáv sú animálne postavy a postavy – veci 

z debutu Damianova rieka a epizodické postavy z knihy Čintet. Tieto postavy sú zväčša nosi-

teľmi istej vlastnosti a majú charakteristický zovňajšok, originálne sú často vďaka svojej bi-

                                                 
7 Hľadanie, objavovanie sveta je prirodzenou vlastnosťou chlapcov v mladšom školskom veku. Pozri Konče-

ková (1991). 
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zarnosti.8 Náhrobný kameň z Damianovej rieky zastupuje skromnosť a trpezlivosť (je jedno-

duchý, ošúchaný), anjel predstavuje namyslenosť, úzkoprsosť (je vznešený, s brečtanom ako 

„vavrínovým vencom“ na hlave). Albert z Čintetu je muž s konskou hlavou, v ktorej drží hus-

le. Kráľ má (spočiatku) dve tváre, vystupujú tu aj neobyčajné postavy ako nažehlení, rezbáro-

va hlava a iné. Osobitné miesto medzi Pastirčákovými postavami má kráľ, ktorý vystupuje 

v Rozprávke o šašovi a kráľovi (Pastirčák, 1993, s. 52), v druhej knihe Čintetu, ba aj v básni 

Portrét hlavy, kde posledné dvojveršie (významová pozícia) tejto rozsiahlejšej básne končí: 

„V prachu sa váľa / hlava kráľa.“ (Pastirčák, 2005, s. 36). Vo všetkých prípadoch ide o ironic-

ké stvárnenie postavy: kráľ v Damianovej rieke je hlúpy, v Čintete nezodpovedný čudák 

s kráľovi neprislúchajúcimi verbálnymi prostriedkami (anciáša a iné), ktorý sa scvrkáva (po-

zri napr. Pastirčák, 2000, s. 91), a v zbierke Kristus v Bruseli je hlava kráľa absurdným obra-

zom v závere básne, v ktorej je hlava spočiatku symbolom čohosi vysokého a vznešeného, 

v závere však vystupuje ako čosi poklesnuté a hanobené. 

Princíp alegorickosti je založený na nepriamom pomenovaní.9 Pastirčák vo svojich roz-

právkach „o láske a večnosti“ nepriamo poukazuje na negatívne ľudské vlastnosti a vyzdvihu-

je pozitívne hodnoty. Jeho rozprávky majú výrazný didaktický charakter. Vo viacerých prípa-

doch sa autor na jednej strane nevyhýba dopovedaniu, na strane druhej zámernému zadržiava-

niu významov. Vo mnohých rozprávkach sa (snáď podľa vzoru bájok; porovnaj Valček, 2006, 

s. 35) rozprávač (autor) priamo prihovára čitateľovi s morálnym ponaučením alebo odkazom: 

„Tak je to oddávna. Každá struna zostarne a nadíde čas, aby bola vymenená. Iba hudba trvá 

a spevákov hlas sa stále s novou sviežosťou vznáša nad akordmi.“ v samotnom závere roz-

právky Hvezdár a lutna (Pastirčák, 1993, s. 32). 

Ornamentalizmus objavujeme v Pastirčákových textoch vo viacerých podobách. Dokres-

ľovanie obrazov sa u Pastirčáka deje najmä prostredníctvom genitívnych metafor, príznako-

vých slov (napr. deminutíva, onomatopoje) a prirovnaní. Spomedzi rozprávok sú niektoré pre-

sýtené genitívnymi spojeniami: 

„Zima bola biela a mlčanlivá. Ráno dedinu zahaľovala závojom hmly, cez deň dymom komínov a večer 

jej na plecia vložila kabát šera. Všade bolo plno zvonenia. Sklo ľadu, krištáľ snehu a pod prvými 

hviezdami dutý, dávny naliehavý hlas zvona z veže kamenného kostola. Jar stiekla zo stráne a na lúky 

                                                 
8 O originalite spočívajúcej v zvláštnosti, bizarnosti píšeme ďalej, v časti o intertextualite v Pastirčákových 

textoch, konkrétne v alúziách na Pána prsteňov alebo Letopisy Narnie. 
9 Alegória spočíva v „priamočiarej symbolickej konfabulácii fiktívneho deja a postáv“ a „spravidla nesie aj 

kľúčový kód, […] ktorý nemusí vždy mať len estetickú povahu.“ (Valček, 2006, s. 15) 
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vybehlo malé chlapča leta. Po slnečných dolinách rozhadzovalo žlté loptičky púpavy, zem spievala 

a lístie bolo plné tôní.“ (Pastirčák, 1993, s. 79, zdôraznil M. M.) 

Pastirčák sa ďalej nevyhýba neinvenčným a klišéovitým prívlastkom a prirovnaniam, frek-

ventovane využíva superlatívy a hyperboly. Takýto postup nenecháva čitateľovi priestor pre 

dotvorenie obrazu, autor často redundantným spôsobom verbalizuje už i tak dostatočne stvár-

nené obrazy. Dôležité je tiež upozorniť na fakt, že autor používa prívlastky a termíny, ktoré si 

vyžadujú znalosť dejín výtvarného umenia, ako sú napríklad „renesančná drapéria“, „pripo-

mína pueblo, Damianovi babylonskú vežu z Breugelovho obrazu“ (Pastirčák, 2000, s. 20, 

s. 98). Pastirčák tak pri stvárňovaní obrazov vytvára medzery, ktoré nie sú detským čitateľom 

percepčne preklenuteľné. 

Vplyv výtvarníka je citeľný tak v Pastirčákových prozaických, ako aj v básnických tex-

toch, a to aj na motivickej rovine. Napríklad Debora, postava z knihy Čintet, namaľuje kraji-

nu, do ktorej sa postupne s kamarátmi dostáva (Pastirčák, 2000, s. 13). Obdobne sa Damian 

z Pastirčákovho debutu dostáva do iného sveta cez rám fotografie (Pastirčák, 1993, s. 109). 

Pastirčákove rozprávky a básne sú plné farieb. Farebnosť je vyjadrovaná buď explicitne, 

často prostredníctvom očakávateľných prirovnaní alebo neinvenčných epitet: 

„tvár biela ako lupeň šípovej ruže,“ „čierny orol vlietol doprostred jaskyne,“ „v starej knihe zo sivého ba-

toha“ (tamže, s. 94, s. 100, s. 85), „v karmínovej hĺbke plávali šmuhy bridlicových, hyacintových, okro-

vých, ružových pásov medzi ostrovmi čistého azúru,“ „machovozelené, akvamarínové a zlaté tóny sa 

v hlbinách vločky miešali do fialovosivých akordov“ (Pastirčák, 2000, s. 23, s. 140), „v mnohofarebnom 

nevedomí všetkého,“ „Orol a sedem bielych plameňov. / A medzi trónom a dúhou v skobách / Skrvavený 

Baránok“ (Pastirčák, 1997, s. 50, s. 66). 

Autor však častejšie vytvára farebnosť prostredníctvom obrazov, najmä z prírody: 

„Vôňa, šíriaca sa z bledofialových pier orgovánového kvetu, mala v sebe zhustené esencie celého storo-

čia. Čas pamätajúci zabudnuté rána, upokojujúce hviezdne noci, presvietené poludnia...“ (Pastirčák, 1993, 

s. 22) 

Ďalším z postupov, ktoré spájajú Pastirčákové knihy, je často bizarná obrazotvornosť. 

Najmä autorove knihy pre deti sú presýtené množstvom obrazov, ktoré sú výtvarne motivova-

né. Najvýraznejšie možno dané tvrdenie dokumentovať na materiáli románu Čintet, v ktorom 

postavy putujú rôznymi priestormi a krajinami, pričom autor každý nový priestor v texte opi-

suje. Je však otázne, nakoľko je takáto obrazotvornosť funkčná. Na jednej strane sa takýmto 

spôsobom môže rozvíjať fantázia detského čitateľa a upriamiť jeho pozornosť na vnímanie 
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materiálu a farieb. Na strane druhej veľké množstvo obrazov problematizuje percepciu lite-

rárneho diela, ale i jeho hodnotu, ak tieto obrazy nemajú inú, než ornamentálnu funkciu. Toto 

tvrdenie možno konkretizovať na siedmej kapitole knihy Čintet, v ktorej autor vytvára obraz 

obrovskej pyramídovej stavby vytvorenej z atráp ľudských tiel, po ktorých sa plazia klzké telá 

hadov s ľudskými hlavami (tamže, s. 99). Tento obraz je navyše doplnený ilustráciou. Autor 

venuje značný priestor detailnému opisu atráp, hadov a rôznych detailov tejto stavby i napriek 

tomu, že situácia, v ktorej sa postavy (v tomto prípade Damian, Marek a kráľ) nachádzajú, 

nemá nijakú funkciu v ďalšom putovaní, rozvíjaní deja. 

Bizarnosť je výrazná aj v Pastirčákovej poézii. Ako príklad možno uviesť verše z básne In 

Pace 3: 

Na východnom cípe neba šumí 

strom plný hovoriacich očí. 

Had sipí 

vztýčený nad pohlavím dieťaťa. 

Tvoji predkovia visia 

na pupočnej šnúre vesmíru. 

Spievajú tvoj výdych a nádych. 

Bubnujú ti v údoch 

rytmus starej vášne: 

Ramenami lovca, prstami kňaza, 

dlaňami vraha, rukami kupliara. 

V soli mora sa túžba mŕtvych miesi s túžbou nenarodených. (Pastirčák, 1997, s. 45) 

V zbierke Tehilim je tiež množstvo odkazov na iných autorov, ako ich možno nájsť v jednej 

Pastirčákovej básni Človek: „na plátne Joana Miróa“; „nad Redonovou vyplienenou kraji-

nou“; „Giacomettiho chodci“; „Baconovi milenci“; „V Chiricovej noci“; „ako krídlo Chagal-

lovho anjela“ (Pastirčák, 1997, s. 23 – 24). Autor sa i v tomto prípade inšpiruje maliarmi pre-

važne z prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia, ktorí sa hlásili k symbolizmu, impre-

sionizmu, surrealizmu či expresionizmu. Pri pohľade na Pastirčákove kresby a obrazy možno 

nájsť značnú výrazovú podobnosť s dielami výtvarníkov týchto období. 

Aktualizácia – jeden z ďalších postupov v tvorbe Daniela Pastirčáka – sa neprejavuje len 

v rovine ilustrácií, ale aj v autorových textoch. Príkladom je báseň Zrkadlenie, ktorá bola uve-

rejnená v Romboide v roku 1995. Táto báseň neskôr vo výrazne zmenenej podobe vyšla 
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v Pastirčákovej poslednej knihe Kristus v Bruseli (2006). Pre porovnanie uvádzame časti 

z oboch básní: 

„Čierno-biele more dennej tlače:    „rozprestrie noviny – 

Exhibicionizmus za 60. miliónov     V Berlíne búrajú paneláky 

Líška zametá svoje stopy     Micky Mouse sa učí po čínsky 

Bude sa Amerika zajtra smiať?    Boj o vnútro znova začína 

Stovky mŕtvych v Luande     Smrť cyklistu u zubára 

Lacný nový svet“      Vlasy na Novej scéne“ 

(z básne Zrkadlenie)     (z básne Portrét rieky) 

(Pastirčák, 1995, s. 51)     (Pastirčák, 2006, s. 11) 

D. Pastirčák v oboch básňach aktualizuje politicko-spoločenské témy, aktuálne pre obdobie 

napísania básní. Je otázne, prečo Pastirčák „vymenil“ titulky z novín v upravenej verzii básne, 

resp. ako (ak vôbec) tieto „motívy“ obohacujú sémantiku básne.10 

Pastirčák okrem farebnosti zdôrazňuje aj auditívnu stránku diela, t. j. využíva rôzne hu-

dobné motívy. Názov hry čintet, ktorú Debora vymyslela, sa podobá hudobnému telesu kvin-

tet, hoci protagonistka v úvode knihy sama popiera obdobné relácie. V každom prípade však 

v úvode textu vystupuje päť bizarných ľudsko-zvieracích postáv, z ktorých každá má jeden 

hudobný nástroj, na ktorom sa deti - postavy musia naučiť hrať, aby sa dostali z čintetu von. 

Iným príkladom auditívnosti je verbalizácia rôznych zvukov, a to aj prostredníctvom motí-

vu ozveny: „Prestaňte... estaňte... estaňte... Musíme sa z toho... ho... ho... vylízať spolu... 

olu...“ (Pastirčák, 2000, s. 31). Podobne eufonicky kreuje Pastirčák hlas matky – prievozníka: 

„Úbohé detišky, vtášatká moje.“ (tamže, s. 35), sykot hada je modelovaný jednoduchou imitá-

ciou: „Ssstále väčššššie množssstvo... väčšššie množssstvo...“ (tamže, s. 99). V neposlednom 

rade šušlanie Jonatana alebo pána za kancelárskym stolom: „chem íšť domov,“ „Evidenšné 

šíšlo vašej ošoby, proším!“ (tamže, s. 19, s. 40) potvrdzuje auditívnosť Pastirčákovho textu. 

Ide však len o imitáciu zvukov, t. j. jednoduchý a neinvenčný autorský postup, obdobne zjed-

nodušené je v danom smere i modelovanie postáv. 

Imitácia je ďalším z postupov, ktoré sú pre Pastirčákovu tvorbu príznakové. Ako už bolo 

spomenuté vyššie, Pastirčák imituje obrazy, resp. výtvarné postupy a zvuky. Iným, kompozič-

ne náročnejším postupom, je imitácia príbehu. Pastirčák sa vo svojich textoch otvorene hlási 

k Pánovi prsteňov od J. R. R. Tolkiena, Alici v krajine zázrakov od Lewisa Carolla alebo Le-

                                                 
10 V básni Portrét rieky ide o titulky z článkov, ktoré sú dostupné v archívoch na www.sme.sk. Ide o články zo 

začiatku roka 2003. 
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topisom Narnie od C. S. Lewisa. Tieto rozsiahle príbehy majú kompozične náročnú štruktúru 

a príbehy sa odohrávajú vo fantaskných svetoch, v dvoch posledných nami menovaných kni-

hách sa detské postavy dostávajú z reálneho sveta do ireálnych priestorov cez králičiu noru 

v prvom a skriňu v druhom prípade. Pastirčák volí podobný postup v rozprávke Damianova 

rieka. Výraznejšie však možno Pastirčákovu imitáciu príbehu vnímať v románe Čintet. Tento 

príbeh má však v porovnaní so spomínanými príbehmi veľmi jednoduchý dejový oblúk, kto-

rým je nájdenie strateného Jonatana a cesty von z hry čintet. Kompozične je však tento text 

náročný. Čintet pozostáva zo štyroch kníh (Pán prsteňov, Letopisy Narnie i Alica v krajine 

zázrakov pozostávajú z viacerých kníh), ktoré sú rozdelené do takmer päťdesiatich kapitol. 

Každá kapitola obsahuje jeden krátky dobrodružný príbeh a tie sa odohrávajú vo viacerých 

priestoroch. Podobne ako v Tolkienovej knihe sa týchto epizód nezúčastňujú všetky postavy, 

ale len jednotlivo alebo vo dvojiciach (napr. protagonistami druhej knihy Čintetu sú len Da-

mian a Marek, ktorí sa dostávajú do hry čintet osobitne). Pastirčák využíva postup putovania, 

ktorý patrí v literatúre (dobrodružnej, populárnej) k najčastejším. Na rozdiel od iných tex-

tov však Pastirčákove epizódy nemajú funkčnú následnosť a nie sú vygradované. Vynechanie 

či vymenenie jednej či viacerých kapitol v rámci knihy by čitateľovi nekomplikovalo percep-

ciu. Toto tvrdenie možno podložiť už i tak percepčne komplikovanou obrazotvornosťou. 

Jednotlivé epizódy v Čintete sú radené paratakticky, ich usporiadanie nie je kompozične 

premyslené. Postavy prechádzajú z priestoru do priestoru a tieto presuny sú závislé takpove-

diac od náhody. V druhej knihe Čintetu putujú Marek a Damiana krajinou a dostanú sa na 

akúsi železničnú stanicu, kde stojí starý vagón. Cez tento vagón sa dostanú do novej krajiny, 

v ktorej odrazu zbadajú Jonatana, sediaceho na hojdacom koni. Jonatan však opätovne mizne: 

„Jonatan... Čo tu robíš? Jonatan! – Damian sa rozbehol k bračekovi. no keď k nemu dobehol, koník bol 

z nepochopiteľných dôvodov prázdny. Zadychčaný Damian sa ocitol tesne pod ružovou skalnou stenou. 

V stene bola diera. Sálal z nej chlad, ktorý prezrádzal, že vo vnútri skaly sa rozprestiera hlboká jaskyňa.“ 

(tamže, s. 87-88, zdôraznil M. M.) 

Takéto delenie priestoru – otvorený priestor, v ňom skala, v skale diera, v nej jaskyňa – by 

nebolo ničím výnimočné. Prirodzene možno očakávať v jaskyni uzavretý priestor. Na tomto 

mieste však kapitola končí. V nasledujúcej kapitole sa čitateľ dozvie, že v jaskyni sa nachádza 

obrovské podzemné nákupné stredisko s množstvom ľudí, t. j. opäť o takmer neobmedzený 

priestor. Tu autor rozvíja dej, vymodeluje niekoľko nových postáv a záver tej istej kapitoly je 

nasledovný: „Na mosadzných ozdôbkach sa perlilo skúpe svetlo. Vnikalo sem pootvorenými 
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dverami z neznámeho priestoru za stenou.“ (tamže, s. 94, zdôraznil M. M.). Daniel Pastirčák 

aj na iných miestach rozvíja dej priraďovaním náhodných priestorov, postáv a zápletiek. 

Keďže ide o príbeh pre deti, v ktorom sa uplatňuje fantázia, takýto postup by sa mohol 

zdať legitímny. V textoch autorov, ktorými sa Pastirčák inšpiroval, postavy podobne putujú 

rôznymi krajinami a musia čeliť nástrahám, ale toto putovanie a s ním spojené zápletky sú 

prediktabilné, čitateľ od začiatku príbehu vie, kam sa majú protagonisti dostať, aby splnili 

svoju úlohy a obyčajne niekoho vyslobodili. Čitateľ tak prispôsobuje svoje očakávania kom-

pozícii, ktorá mu bola na začiatku – akokoľvek implicitným spôsobom – predostretá. 

Protagonista v klasickej rozprávke putuje na isté miesto za účelom odkliatia, zmeny osudu, 

oslobodenia, hľadania dobra. Pre takúto cestu sa rozhodne sám, úspešnosť jeho putovania ne-

závisí od neho samotného, ale od náhody a čarovných predmetov a postáv, ktoré túto cestu 

sprevádzajú. Čitateľovi je predostretý plán, v ktorom je náhoda prostriedkom na dosiahnutie 

cieľa. Juraj Briškár v tejto súvislosti píše: 

„[protagonista] neuvažuje o sebe, nerozumie si a iné, najčastejšie animálne postavy o ňom vedia viac než 

on sám. Svoju úlohu nepozná, je aj ďalej, než je, a čímsi iným, ako tým, čím sa javí. Vo veľkej miere zá-

visí od okolia a vlastnú budúcnosť nemá v moci. Sám nevedomý, môže konať správne vďaka pozornosti 

niekoho iného.“ (Briškár, 2005, s. 10). 

V príbehu tolkienovského typu autor najskôr vytvorí fabulu. Postavy v takýchto príbehoch 

sú viac-menej ľudské, prirodzené. Ich prípadné zlyhanie, nesprávne rozhodnutie je preto 

ospravedlniteľné. V závislosti od rozhodnutí postáv autor následne rozvíja sujet. 

V prípade Pastirčákovej knihy takéto postupy nenachádzame. Postavy po tom, čo sa zá-

hadne dostávajú do hry, konajú svojvoľne, nie v závislosti od „osudu“ (zásahu vyššej inštan-

cie) či „zázračných“ predmetov. Konanie Pastirčákových postáv možno prirovnať k situácii, 

keď sa človek stratí v lese. Môže ísť ktorýmkoľvek smerom, závisí však len od náhody, kedy 

nájde cestu von. Takýto postup autorovi umožňuje priraďovať príbehy v ľubovoľnom počte, 

v niektorých prípadoch i poradí. Možno skonštatovať, že niektoré kapitoly v knihe Čintet tvo-

ria samostatné príbehy. Postup, ktorý Pastirčák volí v knihe Čintet, je podobný komiksom: sú 

to dobrodružné, relatívne uzavreté celky, rieši sa v nich jeden mikropríbeh. 

Spomínali sme, že náhoda má v Pastirčákových textoch významnú sujetotvornú funkciu. 

V knihe Čintet je prostriedkom na vytváranie nových obrazov, priestorov a dobrodružstiev, 

ktoré hlavné postavy pri svojom putovaní zažívajú. V Pastirčákovom debute sa náhoda reali-

zuje spôsobom typickým pre ľudovú rozprávku – prostredníctvom zásahu vyššej inštancie. 

Táto entita je nazývaná Boh (Obraz a maliarova duša), Všemohúci (Rozprávka o píšťalke 
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a chlapcovom dychu), Svetlo (Harfa a meč), reprezentujú ju hviezdy (Rozprávka o ceste 

a míľniku) či mýtické postavy Draganur a Seanlian (Dievčatko zo šípového kra). Takýto pos-

tup v Pastirčákovej prvej knihe sa zdá byť legitímnejší preto, že príbehy z knihy Damianova 

rieka formálne pripomínajú žáner rozprávky. Dôraz, podobne ako je tomu v klasických roz-

právkach, sa kladie na vnútornú premenu hlavnej postavy, na jej vnútorný prerod a dosiahnu-

tie cieľa, ktorý v konečnom dôsledku reprezentuje dobro. 

V predchádzajúcich analýzach sme poukázali na prelínanie príbehov z textov viacerých au-

torov, na imitáciu cudzích textov. Možno konštatovaťť, že intertextualita je jednou z podstat-

ných čŕt textov Daniela Pastirčáka, či už ide o texty pre deti alebo pre dospelých čitateľov. 

Problém intertextuality možno intenzívnejšie vnímať v detskom románe Čintet, ktorého 

kompozícia priamo odkazuje na texty iných autorov. Čintet je rozdelený do štyroch kníh, kto-

ré sú uvedené zoznamom vystupujúcich postáv, ako to býva v dramatických textoch, autor 

zároveň uvádza aj použité citáty: „... citáty: slepec Zemiačikova Tvára, Gerda a vrana, dedo 

Vŕbiak, Tom Bombadil, Zlatenka, Frodo, Pipin, čierny jazdec...“ (Pastirčák, 2000, s. 53). Da-

niel Pastirčák najčastejšie odkazuje (a nielen odkazuje, ale postavy z iných príbehov aj 

v mnohom využíva), na texty J. R. R. Tolkiena, H. Ch. Andersena, L. Carrolla, C. S. Lewisa, 

C. A. Sandburga a iných. Ide o autorské (moderné) príbehy, zväčša určené pre deti (v prípade 

Tolkienovho Pána prsteňov je adresnosť tohto textu otázna, pre jej komplikovanú kompozíciu 

a rozsah). Vo svojich textoch Pastirčák používa postupy klasickej ľudovej rozprávky, naprí-

klad v prípade prechodu postavy do fantaskného sveta či zásahu nadprirodzenej bytosti, na-

priek tomu, že sa k ľudovým rozprávkam sám nehlási: „... ľudové rozprávky, až na malé vý-

nimky (čínske rozprávky), ma podobne ako ľudová poézia neoslovovali ani ako dieťa.“11 

Autor do vlastného textu vkladá citáty z iných textov, ktoré sú písané kurzívou: 

„Steny zámku boli z poletujúceho snehu, okná a dvere z ostrého vetra. Boli tu stovky siení, všetky tak, 

ako ich navial sneh. […] Chlapec bol od zimy celý modrý, takmer čierny. Pred sebou mal niekoľko 

ostrých plochých ľadových krýh, ktoré rozmanito skladal, lebo z nich chcel čosi zostaviť.” (Pastirčák, 

2000, s. 191, Andersen, 2000, s. 27). 

K najvýraznejšiemu prelínaniu príbehov dochádza v druhej polovici knihy. Vystupuje tu 

postava Toma Bombadila, Zlatenky, ba dokonca i sám Tolkien, ktorý sa so svojimi postavami 

zhovára. Hovorí tiež o „(ne)dopísanosti“ svojich postáv a odkazuje na C. S. Lewisa: „Profesor 

Lewis bol vždy priamočiarejší než ja. V jeho reči Aslanov stôl znamenal „Koniec sveta“ alebo 

                                                 
11 Romboid, č. 4, 1999, s. 46. 
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presnejšie „Začiatok konca sveta.“ (Pastirčák, 2000, s. 335). D. Pastirčák píše v texte o texte, 

otvára otázku autorstva či autonómnosti postavy. Tieto postupy možno považovať za postmo-

derné. V tomto smere Součková píše: 

„Jedným z aspektov postmoderny je totiž prelínanie postupov umeleckej a populárnej literatúry, časté sú 

citácie odborných i populárno-náučných publikácií, kníh iných autorov alebo alúzie na už vytvorené tex-

ty. Intertextualita vyžaduje poznanie diel, ktoré autor literárne využil, inak čitateľ prichádza o mnohé ko-

notácie.“ (Součková, 2001, s. 21 – 22) 

a ďalej obdobne Bakoš v tomto zmysle uvažuje: 

„Rovnako neľahko rozlíšiť programový eklekticizmus postmoderny ako princíp tvorby (nazvime ho rad-

šej synkretizmom) od eklekticizmu z neschopnosti, absencie tvorivosti, ktorého protagonisti chcú opor-

túnne profitovať zo vzniknutej situácie a vydávajú sa za prorokov a jasnovidcov postmoderny.“ (podľa 

Součková, 2001, s. 22). 

Domnievame sa, že percepcia intertextuálne komponovaného literárneho diela detským či-

tateľom je v porovnaní s dospelým čitateľom komplikovanejšia preto, lebo si vyžaduje syn-

chrónne vnímanie viacerých textov. Od detského čitateľa sa očakáva, že v knihe spomínané 

texty pozná a má s nimi osobnú skúsenosť. Túto hypotézu možno podložiť situáciami z Pas-

tirčákovho románu Čintet, kde postavy samy odkazujú na iné texty; Debora v úvode knihy, 

pred tým, ako sa deti dostanú do hry čintet, hovorí: „Musíme nájsť nejakú fľaštičku, […] Ali-

ca sa v ríši divov zväčšovala a zmenšovala pomocou fľaštičky.“ (Pastirčák, 2000, s. 16). Táto 

situácia je prijateľná, pretože Alica v krajine zázrakov je text, ktorý detský čitateľ pozná. Iné 

je to v prípade Pastirčákom často citovaného Tolkiena. Pán prsteňov nie je kniha a priori ur-

čená detskému čitateľovi – nedochádza k stotožneniu s hlavnými postavami, tie sú totiž dos-

pelé; príbeh nie je typický detský – ide tu o záchranu krajiny (ľudstva) pred zlom; aj jazyk je 

veľmi náročný – je tu mnoho archaických a knižných slov, dialektizmov, slangizmov a po-

dobne. Pán prsteňov (dodávame, že pozostáva z troch rozsiahlych kníh, obsahuje slovník ter-

mínov, históriu krajiny Stredozem, sondy do jazykov rôznych „národov“ z textu a iné; pozri 

napr. Tolkien, 2001) je dielo náročné i pre dospelého čitateľa. 

Pastirčákove knihy Damianova rieka a Čintet alebo More na konci sveta predstavujú v sú-

časnej slovenskej literatúre pre deti texty založené na príbehu, na zápase dobra so zlom, odo-

hrávajúce sa vo fantasknom prostredí, plné obrazov, zvukov a farieb. Vďaka duchovným hod-

notám, ktoré sú v nich obsiahnuté, predstavujú Pastirčákové prózy v kontexte súčasnej detskej 

literatúry vývinový počin. Komplikovanosť autorových textov však vplýva na ich adresnosť 
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a problematizuje ich percepciu. V takom zmysle vyznievajú Pastirčákové texty pre deti v kon-

texte domácej i svetovej literatúry rozpačito. 

 

ZDROJE 

Andersen, Hans Christian: Snehová kráľovná. Bratislava: Mladé letá 2000. 32 s. 

Briškár, Juraj: Elementárne situácie v literatúre. Levoča: Modrý Peter 2005, s. 6 – 23. 

Carroll, Lewis: Alica v krajine zázrakov. Bratislava: Mladé letá 1981. 229 s. 

Chrobáková, Stanislava: Nehľadám ticho s farbou zenovej meditácie. Rozhovor s Danielom Pastirčá-

kom. Romboid, 1999, č. 4, s. 44 – 56. 

Končeková, Ľuba a kol.: Všeobecná a vývinová psychológia. Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafári-

ka v Košiciach 1991, s. 88 – 106. 

Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a uprav. vyd. Red. J. Kačala – M. Pisarčíková – M. Pova-

žaj. Bratislava: Veda 2003. 985 s. 

Mikula, Valér a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram 2005, s. 431 – 432. 

Pastirčák, Daniel: Čintet alebo more na konci sveta. Bratislava: Návrat domov 2000. 351 s. 

Pastirčák, Daniel: Damianova rieka. Bratislava: Artforum 1993. 124 s. 

Pastirčák, Daniel: Kristus v Bruseli. Bratislava: EX TEMPORE 2005. 112 s. 

Pastirčák, Daniel: Tehilim. Levoča: Modrý Peter 1997. 112 s. 

Pastirčák, Daniel: Zrkadlenie. Romboid, 1995, 30, č. 3, s. 52 – 54. 

Rakús, Stanislav: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. Levoča: Modrý Peter 1993. 120 s. 

Slančová, Daniela: Reč autority a lásky. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

1999, s. 26 – 41. 

Součková, Marta: Personálna téma v prozaickom texte. Prešov: Náuka 2001, s. 18 – 23. 

Tolkien, John Ronald Reuel: Pán prsteňov. Spoločenstvo prsteňa. Bratislava: Slovart 2001. 453 s. 

Valček, Peter: Slovník literárnej teórie. Bratislava: Literárne informačné centrum 2006. 352 s. 

 

O AUTOROVI 

Matúš Macurák je študentom 5. ročníka denného magisterského štúdia v odboroch anglic-

ký jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra; kontakt: chammise@yahoo.com. 

 

 




