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5. kapitola

PREKLADOVÁ AUTORSKÁ ROZPRÁVKA
60. ROKOV 20. STOROČIA

V TEORETICKO-INTERPRETAČNOM
POHĽADE

 (Radoslav Rusňák, Markéta Andričíková)

 1  HODNOTOVÉ VARIANTY INONÁRODNEJ AUTORSKEJ
  ROZPRÁVKY V PREKLADOVOM KONTEXTE 60. ROKOV
  (Radoslav Rusňák)

Vzájomné medziliterárne vzťahy, vznikajúce medzi jednotlivými detskými li-
teratúrami, organizujú celky národných literatúr pre deti a mládež až do systému, 
ktorého konečným stavom je systém svetovej literatúry pre deti a mládež. Národ-
né detské literatúry a svetová literatúra pre deti a mládež sú preto limitujúcimi ka-
tegóriami – vzájomne sa podmieňujú, ako aj ovplyvňujú. Je preto logické, že jedna 
bez druhej nemôžu existovať (podobne Ďurišin, 1992). Dobré diela pre deti v kon-
krétnej národnej literatúre sa do štruktúrneho celku a sústavy svetovej literatúry 
dostávajú vďaka vzájomným kontaktom literatúr, ich poznávaním a intenzívnejším 
prekladaním, ktoré je pre detského čitateľa nakoniec najrukolapnejšou informáciou 
(Klátik, 1978). 

Detský čitateľ je špecifickým čitateľom. Špecifickým v tom zmysle, že akýkoľ-
vek predložený text vníma ako jedine možný. Z toho dôvodu aj literárny text prekla-
du prijíma vždy ako primárny text, a preto ho nevníma ako cudzorodé dielo, ale ako 
dielo domácej literatúry (Feldek, 1976; Lotman, 1990). Z toho dôvodu je veľmi dôle-
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žité, aby diela, s ktorými dieťa príde do čitateľského kontaktu, boli umelecky i este-
ticky presvedčivé. 

Na tomto mieste sa budeme zaoberať vybranými literárnymi titulmi žán-
ru autorskej rozprávky svetovej literatúry pre deti a mládež v slovenskom preklade 
z obdobia 60. rokov. Preto je v danej súvislosti namieste dôvodiť aj názormi súdo-
bých literárnych vedcov a odborníkov.  I. Moťjašov na stránkach Zlatého mája (1972) 
za  kritériá dobrej knihy považoval jej zaujímavosť – teda nie nudnosť a ani nepocho-
piteľnosť; ďalej umeleckú presvedčivosť – aby dieťa spontánne absorbovalo podsta-
tu umeleckých obrazov a znakovosti literatúry; pravdivosť – teda odhaľovanie dobra 
i zla, svetlých i temných stránok v živote i vo svete; a napokon potenciál osobnost-
ného rozvoja dieťaťa a podnecovania jeho duševného rastu. Na druhej strane v tom 
istom roku Zlatý máj priniesol aj varovanie pred možným nebezpečenstvom v litera-
túre pre deti, a to nielen pred vulgárnym ilustrátorským zjednodušením, psycholo-
gizovaním, neaktuálnym obsahom a neoriginálnymi formami, ale aj pred zlozvykom 
prijímania „uľahčených“ foriem pri čítaní kníh. Nebezpečenstvo detekoval najmä 
v tom, že kým dospelý a skúsený čitateľ si môže občas dovoliť čitateľský zostup a po-
kles aj k brakovým dielam bez obavy o zníženie svojej úrovne, u detského príjemcu 
možno hovoriť o reálnej obave podľahnutia návyku konzumovať iba nekvalitu, keď-
že detský axiologický barometer sa ešte iba formuje (Kuliczkowská, 1972).

Kritériá umelecky presvedčivej detskej knihy, ktorým by sme sa v nasledujú-
cej časti chceli vo vzťahu k 60. rokom bližšie venovať, v poslednom období tiež zade-
finovala Z. Stanislavová (2011). Podľa nej je to kniha pekne ilustrovaná – ilustrovaná
detsky natívne, nie naivne; ďalej kniha s príťažlivým, ale aj trochu tajomným obsa-
hom – aby sa mohol uplatniť detský zmysel pre pátranie; tiež kniha veselá – pretože 
deti potrebujú smiech a optimizmus vyvierajúci z pocitu získania obohacujúcej pre-
vahy nad vecou; a napokon aj kniha trochu smutná a znepokojujúca, lebo tá odha-
ľuje nové horizonty vnímania.

V rámci vytýčených relácií kvalitnej detskej literatúry by sme sa chceli v tejto 
kapitole bližšie pozrieť na vybrané prekladové diela 60. rokov, ktoré si zaslúžia pozor-
nosť aj po desaťročiach; ide o nasledujúce knižné tituly: Cyril, kde si? (W. Woroszylski, 
1965), Vodníčkove dobrodružstvá (O. Preussler, 1969), Doktor Jajbolíto (K. Čukovskij, 
1964) a Viking Vike (R. Jonsson, 1969). 

Čo teda bude spájať uvedené prekladové tituly? Určite tri aspekty: humor-
né ladenie príbehu, žáner autorskej rozprávky a umelecká presvedčivosť, ktorou sú 
dané diela v prekladovej literatúre sledovanej literárnej dekády zvlášť „viditeľné“.

Leitmotívom všetkých štyroch umeleckých textov je humorné ladenie prí-
behu. Faktor humoru, ako je známe, nie je v detskom vnímaní zanedbateľný. Podľa 
M. Macourka (1976) je výchova dieťaťa tým atraktívnejšia a úspešnejšia, čím väčšiu 
úlohu v nej zohráva práve humor. Všetky štyri literárne tituly si výchovné pôsobenie 
na dieťa zabezpečujú samy – samozrejme, že didaktický rozmer v ich pláne nie je 
ani v jednom prípade primárnym a funkčne vystupujúcim do popredia do tej miery, 
aby bol čitateľovi na prvý pohľad zrejmý a viditeľný (podobne Poliak, 1973). Humor 
v sledovaných literárnych textoch so sebou nesie implicitnú informáciu o tom, že 
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dieťa je na svete rado a že sa s ním dokáže po svojom vyrovnať a povzniesť sa aj nad 
problémy, ktoré so sebou život prináša. V prípade dieťaťa je faktor humoru v uvede-
ných autorských rozprávkach dôležitý aj z dôvodu nastavenia jeho psychiky, ktorá je 
podľa J. Veľkého (1975) naklonená skôr vnímaniu hry, zábavy a fantázie, než vážnym 
veciam, ktoré sa dotýkajú širších súvislostí. 

V interpretovaných textoch pôjde o žáner autorskej rozprávky, teda ten žá-
ner, ktorý z literárnohistorického hľadiska začal byť dominantným práve v období 
60. rokov 20. storočia. V prípade, ak budeme brať do úvahy len primárny umelecký 
aspekt a nebudeme prihliadať na možné aspekty pragmatizmu, ktoré sekundárne 
tiež ovplyvňujú zaradenie diela do svetovej literatúry, mohli by sme o uvedených 
autorských rozprávkach povedať, že sa im v danom čase na národnej úrovni podari-
lo osloviť detských čitateľov do tej miery, až sa stali zaujímavými titulmi aj na preklad 
do slovenského jazyka. Navyše, 60. roky sú pre slovenskú detskú literatúru kľúčovým 
medzníkom spojeným s nástupom generácie detského aspektu. Je preto prirodze-
né predpokladať, že inonárodné tendencie v detskej literatúre (a literatúre vôbec), 
prichádzajúce vo forme prekladov detskej literatúry aj do kontaktu so slovenským 
literárnym a literárnovedným prostredím, mohli mať relevantný vplyv a dosah aj 
na kreovanie slovenského „zlaté veku“ detskej literatúry.

Vybrané literárne diela rovnako združuje presvedčivý umelecký aj estetic-
ký rozmer textu, ktorý nie je v procese tvorby a recepcie diela takým prirodzeným 
a spontánnym, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V tomto smere vychádza-
me z koncepcie W. Isera o dvojpólovosti literárneho diela, v ktorej chápe umelecký 
pól ako text autora a estetickým pólom zas čitateľovu realizáciu (podľa Compag-
non, 2006). Ani prezentovaný humor, ktorý ich v tonalite textu združuje, nie je v ich 
podaní prvoplánovým, nejde o humor pre humor, o bezcieľne pohrávanie sa, po-
klonkujúce iba aspektu dieťaťa bez ašpirácie ťahať dieťa na vyššie stupne poznania 
a skúsenosti. Autorské rozprávky totiž so sebou z literárno-estetického hľadiska pri-
nášajú tzv. „funkčný“ humor, teda humor s nadstavbou poznania, ktoré je vyjadre-
ním štruktúrneho gesta autora. 

 1.1  Rozprávkový príbeh s tajomstvom v sujete
  (Wiktor Woroszylski: Cyril, kde si?)

Dielo W. Woroszylského sa spomedzi rozprávkových textov v slovenskom 
preklade v 60. rokoch značne vymyká. Mohli by sme povedať, že ide o dielo, v kto-
rom nič nie je jasné a isté – dokonca je do istej miery nejasný aj jeho žánrový pro-
fil, ktorý je skôr vyústením kontaminácie žánrov literárnych (parodicko-nonsensová
i  subverzívna rozprávka, dobrodružný román, detektívna poviedka) a dokonca aj fil-
mových (thriller, príbeh formátu „podľa skutočnej udalosti“). V prekladovej literatúre 
je v sledovanom období ojedinelé najmä svojím inovatívnym, originálnym, neorto-
doxným, filozoficky povedané dekonštrukčným prístupom k literárnemu spracova-
niu témy. 
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Vo všeobecnosti môžeme povedať, že text Cyril, kde si? je príbehom vybudo-
vaným na motíve tajomstva, ktorého rozlúštenie vytvára sujetovú kompozíciu textu. 
Tajomstvo je ako recepčný kľúč naznačený už v titule knihy vo forme otázky, pričom 
odpoveď na ňu v sebe ukrýva aj odpoveď na ďalšiu rozvetvenú sieť rôznych otáz-
nikov. Tajomstvo sa teda v príbehu multiplikuje a rozmieňa na ďalšie záhady, ktoré 
zahmlievajú aj samotnú zvieraciu podstatu Cyrila, zrejme domáceho miláčika, ktorý 
nečakane zmizne – nehovoriac o rade ďalších záhad, vrstviacich sa v súvislosti s pát-
raním po Morskom hadovi. Dielo je v tomto smere štruktúrne postavené na troch 
dominantných a zároveň sa prelínajúcich kompozičných princípoch, ktoré ho spolu-
tvoria a dodávajú mu jedinečný charakter vo forme aj v obsahu. Ide o princíp para-
lelný, kontrastný a paradoxný.

Uplatnenie paralelného princípu je v texte najzjavnejšie v rovine rozvíjania 
príbehu na niekoľkých súbežných dejových úrovniach. Autor tento princíp nastolil 
hneď od začiatku, a tak sa musí čitateľ, ktorý sa na začiatku svojej lektúry opiera len 
o svoju žánrovú predstavu a očakávanie rozprávkového textu, na výzvu textu nielen 
čitateľsky asimilovať, ale vo vzťahu k nemu i akomodovať. Paralelne sa totiž rozvíja-
jú štyri dejové úrovne: dominantnou je dejová rovina pátracej operácie pod krycím 
názvom Morský had, do ktorej sú okrem hlavných hrdinov Ľudky a Ľudka zapojené 
aj ďalšie postavy príbehu. Ďalšou rovinou je sledovanie osudu výpravy profesora Sa-
lamandra (otca hlavných hrdinov); treťou úrovňou sú telegramové správy, sledujúce 
osud lietadla, na ktorom je stewardkou mama hlavných hrdinov; a poslednou úrov-
ňou sú autorské vstupy rozprávača. Všetky štyri línie sa vzájomné prelínajú, sujetovo 
idú súčasne, čo zvyšuje recepčnú náročnosť textu. Dejové línie teda nejdú štandard-
ným spôsobom za sebou, ale skôr vedľa seba (podobné montážnemu princípu). Ten 
je aj v príbehu explicitne naznačený cez vyjadrenie rozprávača – autora, ktorý vy-
svetľuje príčiny, prečo sa rozhodol pre túto súbežnú koncepciu rozvíjania príbehu 
(„Rozprávam všetko odrazu.“), ktorú môžu čitatelia napadnúť pre zdanlivú chaotic-
kosť, no pre ktorej vnímanie, ako kontruje, stačí len trochu dobrej vôle na začiatku. 
Povedané slovami U. Eca (2000), do tohto typu textu sa treba čitateľsky „nadých-
nuť“, aby dych vydržal čo najdlhšie a čitateľ sa po prerušovaní lektúry nemusel nano-
vo zorientovávať v deji. Sprehľadneniu kompozície textu v tomto smere napomáha 
nielen farebné odlíšenie jednotlivých príbehových línií a vstupov, ale aj typografia
písma: 1. operácia Morský had – zelená farba, malé tlačené písmo, 2. výprava pro-
fesora Salamandra – čierna farba, malé tlačené písmo s kurzívou, 3. osud leteckého 
spojenia s mamou-letuškou na palube – čierna farba, veľké tlačené písmo formátu 
telegramov, 4. autorské vstupy – modrá farba, malé písané písmo so zámerným cha-
rakterom písaného konceptu, prvopisu s vyznačenými korekciami v texte.     

Kontrastný princíp sa v texte najzjavnejšie uplatňuje v rovine vnímania tex-
tovej a ilustračnej stránky. Na jednej strane máme recepčne náročnú textovú líniu 
plynutia deja,  na druhej strane zas jednoduché, náčrtové a detsky naivné ilustrácie, 
evokujúce detskú kresbu raného obdobia predškolského veku, ktoré sú v texte aj 
funkčným nositeľom komického efektu. V kontrastnom protiklade je aj línia detské-
ho myslenia, opierajúca sa o konkrétno-názornú úroveň detskej psychiky v mladšom 



147

školskom veku (reprezentované Ľudkom, Ľudkou či Ohavným Ďurom), s nedetským 
filozofickým vyvrcholením, ktoré súvisí s odkrytím významu vysoko abstraktného
pojmu ENTROPIA (aj keď so snahou rešpektovať aspekt dieťaťa pri náročnosti postu-
pu vysvetľovania). 

Už naznačený princíp paradoxu ide ruka v ruke s kontrastným princípom a sú-
visí najmä s paradoxným vývojom záverečného vyvrcholenia, ktoré je, napriek napí-
navému priebehu deja, akoby motivačne oslabené, čím je do istej miery oslabený 
aj detektívny ráz rozprávania. Máme tým na mysli najmä rôzne indície (zelené žub-
rienky, netečúca voda z vodovodu, zmiznutie Cyrila, „otrávená“ ruža pre Olympiádu), 
ktoré nepotvrdia ani jedného podozrivého zo zoznamu desiatnika Rozkroka (čo by 
bolo vo vzťahu k detskému čitateľovi, sledujúcemu rôzne stopy a podozrivé konanie 
postáv v príbehu, zrejme najpriechodnejšie). Ako pôvodca všetkých disharmonic-
kých procesov a situácií sa však napokon ukáže posledný v milicionárovom zozna-
me, vystupujúci pod tajomným otáznikom – a je ním záhadná dáma Entropia, ktorá 
sa do textu dostáva oneskorene. Napriek tomu je práve v tomto paradoxnom detek-
tívnom postupe zakódovaný zámer autora, ktorý sa čoskoro pokúsime pomenovať. 

Za povšimnutie v texte rozhodne stojí aj kategória rozprávača príbehu, ciele-
ne štylizovaná do roly implicitného autora, ktorý sa – slovami A. Compagnona (2006) 
– stáva akoby náhradou reálneho autora v texte, a preto má možnosť dielo kontrolo-
vať aj za jeho neprítomnosti (akoby z neho autor nikdy úplne nevystúpil). Dokonca 
by sme mohli povedať, že kategória rozprávača je vo svojej funkcii trojjediná – je roz-
právačom, autorom i (pasívnou) postavou v príbehu: „Iba ja, autor, nazerajúc Marilovi 
cez plece (...), začínam čosi šípiť. Ale ani tak nemôžem nič povedať ani hlavným hrdinom 
(...), lebo taký je zákon, že na všetko musia prísť sami.“ 

W. Woroszylski sa v rovine rozprávača príbehu pustil do zaujímavej expe-
rimentálnej hry, ktorú – ako sme už naznačili vyššie – dokonca vyčlenil ako jednu 
z textových línií. Rozprávač je interesantnou kategóriou aj preto, lebo jeho vstupy 
miestami pripomínajú druhovú kontamináciu s dramatickým umením, v ktorej mô-
žeme rozprávačove komentáre na jednej strane vnímať ako špecifickú formu autor-
ských poznámok pri príprave dramatického scenára (v písanom formáte), alebo ich 
vnímať priebehovo ako „dejový výstup“, v ktorom na javisko z tieňa vystupuje po-
stava rozprávača (autora), aby ozrejmila, vysvetlila, skomentovala či dala do súvis-
losti predchádzajúce či nasledujúce udalosti a ako facilitátor upozornila tiež na to, 
čo si treba všímať. Rozprávačova línia do textu vnáša statické časti, ktoré rozvíjajúci 
dej v určitej fáze nielen funkčne pribrzďujú (aby sa určité veci vysvetlili, resp. dali 
no nového kontextu), ale sú aj hlavným nositeľom jemného didaktického poučenia 
o (nielen) chlapčenskej cti, ale aj o tom, čo si autor v pozícii rozprávača môže, resp. 
nemôže dovoliť. V druhom, detskému čitateľovi nečitateľnom pláne, sa v línii rozprá-
vača zároveň lapidárne hovorí o tom, čo by sme dnes terminologicky nazvali vysvet-
lením intencie autora, čitateľa a intencie textu (ospravedlnenie rozprávača – autora 
čitateľovi je v prípade jednej smutnej scény nasledujúceho znenia: „Autor tomu ne-
mohol zabrániť. Ale odteraz až do konca nebude nič do plaču, slávnostne vám to sľu-
bujem.“). Rozprávača v pozícii autora by sme mohli nazvať aj rámcovým princípom, 
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pretože on sám, jeho vstupy, vytvárajú pre ďalšie tri línie rámec, v medziach kto-
rého sa môže (či nemôže) príbeh ďalej rozvíjať. Ilustračne najlepšie to možno uká-
zať pri „zaobchádzaní“ s kategóriou času v príbehu, presnejšie s tým, ako rozprávač 
– autor vysvetľuje svoju koncepciu narábania s časom. 

Čas je v príbehu signifikantným činiteľom, pretože všetko sa odohráva v prie-
behu jedného dňa (štruktúrny príznak detektívneho príbehu). Rozprávač – autor 
však v istom okamihu príbeh zastaví s tým, aby čitateľovi vysvetlil (neobviňujúc ho 
z nevšímavosti), že sa do istej miery nechal strhnúť dejom a zabudol na logiku vecí. 
Preto urobí zásadný krok – dohovorí sa s čitateľom, že napriek mnohým udalostiam, 
ktoré sa už v príbehu odohrali, ešte nie je tak neskoro, aby už nastal večer, čo by uško-
dilo riešeniu prípadu. Dokonca zájde až tak ďaleko, že po demaskovaní plastickosti 
literárneho času si dovolí so spätnou platnosťou pozmeniť scénu z príbehu vyzýva-
júc čitateľa, aby danú vec zobral na vedomie a ďalej sa riadil už novým konceptom. 
Z naznačeného jasne vyplýva, že W. Woroszylski si vo svojom Cyrilovi cielene vytvára 
aj priestor pre kategóriu implicitného čitateľa, ktorý je literárne regulárnou „politic-
kou agendou“ autora, ktorou sa usiluje dať reálnemu čitateľovi vzor: „Zabudol som sa 
spýtať, či súhlasíte s naším dohovorom. Ale dúfam, že hej. Tak je ešte zavčasu, do večera 
ešte môžeme veľa urobiť.“ 

O literárnych postavách v príbehu možno zodpovedne povedať, že sú štruk-
túrnymi nositeľmi humoru, prejavujúcemu sa nielen v ich charakterizačnom pome-
novaní (desiatnik Rozkrok, profesor Salamander, Ohavný Ďuro, pani Horror, Floro 
Šaľo, Olympiáda atď.), ale aj v ich príbehovej role a správaní, ktorým sa v deji realizu-
jú (desiatnik má strach z čiernych mačiek, Olympiáda z tajomného Cyrila). Humorný 
profil postáv je navyše znásobený aj skôr spomínanou primitívnou náčrtovou det-
skou kresbou s výraznými prvkami karikatúry a zosmiešnenia, ktoré vyvierajú z hy-
perbolizovaného zvýraznenia určitých typických znakov danej postavy. Z rôznych 
typov humorných postáv je najviac zaujímavý Cyril, ktorého uprednostnenie v ná-
zve diela budí oprávnený dojem dôležitosti v sémantickej štruktúre textu. O Cy-
rilovi môžeme povedať, že je typom mysterióznej postavy opradenej od začiatku 
čitateľsky navnaďujúcim tajomstvom a podľa všetkého je práve tento moment naj-
dôležitejším. Ako sme už spomenuli, rozprávkový príbeh je ako celok koncipovaný 
na princípe odhaľovania tajomstva, ktorého súčasťou je aj zmiznutie Cyrila. Z do-
máceho miláčika s chvostom, žijúceho vo vani, a správajúceho sa veľmi rezervovane 
ku všetkým udalostiam naokolo, sa v závere akoby mimochodom vykľuje krokodíl. 

Podobne zaujímavou postavou je aj pani v smútku, Entropia, ktorá sa do prí-
behu dostáva až ku koncu príbehu, čím napĺňa rolu tzv. konkluzívnej postavy. Ta-
jomným spôsobom, podobne ako Cyril na začiatku, vstupuje aj ona na príbehovú 
scénu a zásadným spôsobom ovplyvní priebeh rozuzľujúcich udalostí. Do istej mie-
ry neskoro sa objavujúca postava Entropie by mohla byť vnímaná ako nedostatočne 
motivovaná a teda ani individualizovaná postava (Všetička, 2001), napriek tomu je 
v tomto type textu prirodzeným zavŕšením zdanlivo absurdných situácií a plní tak 
autorom vytýčenú funkciu. V postave Entropie sa totiž napokon konvergentne zbie-
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hajú všetky štyri dejové línie, pretože v preskupení odpovedí na jej tri hádankové 
otázky sa ukrýva riešenie všetkých záhad a tajomstiev. 

Kto je mocný? Kto je mocnejší? Kto je najmocnejší? To sú tri otázky, ktorých 
odpovede sú podľa Entropie v poradí: fantázia, ľudská činnosť, entropia. Vyššie sme 
avizovali, že v postave Entropie a jej paradoxnom objavení sa v samom závere je kó-
dovaný zámer autora. V tejto chvíli sa ho pokúsime pomenovať. 

Aj na diele W. Woroszylského sa motivicky podpísal duch 60. rokov, a to naj-
mä na dejovej línii výpravy profesora Salamandra, ktorý so svojimi spolupracovníkmi 
podnietil vznik revolúcie v zabudnutej dedine, kde do jeho príchodu diktátorským 
a zavádzajúcim spôsobom vládol Hlava so svojimi prisluhovačmi. Na druhej strane 
je táto nedetská tematika oživená parodizačným postupom, čo jej vlialo detsky „či-
tateľnejší“ rozmer. O tom, že to autor myslel s detským čitateľom v 60. rokoch nao-
zaj úprimne, vypovedá aj nové poradie odpovedí, ktorého správnosť uzná aj sama 
pani Entropia. Ak by bol Woroszylski dielom Cyril, kde si? poplatný dobovej politic-
kej klíme, poradie odpovedí by určite vyzeralo takto: Kto je mocný? (entropia) Kto je 
mocnejší? (fantázia) Kto je najmocnejší? (ľudská činnosť). Autor však ideológiu ne-
postavil na najvyšší piedestál a zostal verný tomu, čomu má detská literatúra zostať 
verná neustále – pravde o živote a svojmu čitateľovi. Preto správne poradie odpove-
dí na otázky pani v smútku sú nasledovné: Kto je mocný? (entropia) Kto je mocnejší? 
(ľudská činnosť) Kto je najmocnejší? (fantázia). Aj vďaka tejto filozofii autora nemož-
no dielu uprieť dobovo veľmi progresívny charakter, ktorý má potenciál osloviť aj 
súčasných – dodajme náročnejších čitateľov.  

 1.2  Paradox ako cesta k tlmočeniu univerzálnych hodnôt
  (Otfried Preussler: Vodníčkove dobrodružstvá)

Knihy Otfrieda Preusslera, ktorého tvorba je do dnešných dní veľmi dobre 
známa a ako svetového autora detskej literatúry aj stále čitateľsky živá, sú pre adresá-
ta vždy obohatením. Preusslerov pútavý autorský štýl, ktorý je rukopisom aj vo Vod-
níčkových dobrodružstvách, je však paradoxný. Paradoxný práve v tom, že dokáže aj 
tradičný a do istej miery už ustálený motív naplniť novým, zaujímavým a originál-
nym obsahom, využijúc pritom jeho akoby vedľajší význam, dovtedy nenaplnený či 
nezrealizovaný, no vždy potenciálne prítomný. Navyše, pri uvedenej autorskej stra-
tégii nepotrebuje autor vymýšľať žiadne nové a jedinečné formy – stále si vystačí 
s osvedčeným žánrom rozprávky. V tomto novátorskom postupe O. Preusslera sa 
akoby prakticky odrážalo Mukařovského poňatie motívu s tzv. akcesórnymi (bočný-
mi) významami, ktoré sa v jeho teoretickej koncepcii okolo motivického jadra vytvá-
rajú (podľa Krausová, 1986). 

Vodnícka tematika, a vôbec postava vodníčka, je pri nemeckom autorovi 
do istej miery prekvapujúca, pretože je skôr súčasťou rozprávkovej tradície či „folkló-
ru“ spätého s českým prostredím. Na druhej strane však nemožno opomenúť auto-
rove korene (narodil sa v Liberci, v severnej časti Českej republiky) a tie ho vo vzťahu 
k vodníckej tematike mohli ovplyvniť. Už aj preto, že príbehy a postavy zo svojho ro-
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diska, ktoré mu rozprávala jeho babka, si so sebou nosil v spomienkach a vo svojich 
dielach ich staval do nového uhla pohľadu (Řeřichová – Dorovský a kol., 2007). 

Autorská rozprávka o vodníčkovi je z rodu tých textov pre deti, v ktorých 
pomer hry a humornej zložky, podávajúcej ruku dieťaťu a jeho vnímaniu sveta, je 
vo vzácnej rovnováhe s noetickou nadstavbou, vychádzajúcou zo skúsenosti dospe-
lého autora a obohacujúcou text o potrebnú a pre dieťa cez literárno-estetický as-
pekt aj dosiahnuteľnú zložku.

Celý rozprávkový príbeh je v čitateľskej recepcii vnímaný ako veľmi ľahko 
a prirodzene prúdiaci a rozvíjajúci sa. Autor to dosiahol uplatnením kompozičné-
ho princípu postaveného na hre – presnejšie objavovanie sveta hlavnou literárnou 
postavou je v epickom priestore textu komponované na tomto princípe. Hrovému 
princípu je preto podriadená aj koncepcia postavy malého vodníčka, aj konanie 
ostatných postáv, ktoré vo vzťahu k dominantnej akcii a realizácii hlavnej postavy 
zaujímajú odpovedajúce postoje.     

Fabulačne je text nenáročný a odohráva sa v rozmedzí jedného roka. Malý 
vodníček sa narodí ako prvé dieťa vo vodníckej rodine, ktorá žije v rybníku pri mly-
ne. Po tom, čo podrastie, začne aj bez rodičovskej ochrany na vlastnú päsť objavovať 
svet, ktorý ho pod vodnou hladinou obklopuje, a svoju zvedavosť postupne rozširu-
je aj na svet ľudí nad hladinou, kam ho prvýkrát privádza jeho otec. Pre vodníčka je 
všetko nové a všetko rozširuje jeho neustále sa prehlbujúci skúsenostný komplex. 
Vodníček však nielen pasívne pozoruje a objavuje ľudský svet, ktorý je iný než ten 
vodnícky, ale rozmerom svojej osobnosti sa aj v živote pod vodou i nad ňou aktív-
ne realizuje – tak nezbednými kúskami, ako aj pomáhaním tým, ktorí to potrebujú. 
A po tom, čo dozrie čas, vezme ho otec so sebou na breh počas mesačnej noci, aby 
sa mohol započúvať do zvuku otcovej vodníckej harfy, pri ktorej tancujú aj rusal-
ky. Príbeh sa končí zamrznutím rybníka a uložením sa vodníckej rodiny na zimný 
spánok. 

Z kompozičných princípov sa v príbehu štruktúrne uplatňuje kalendárny 
princíp, pričom kalendárna postupnosť je uplatnená vo voľnej podobe, presnejšie 
v ročnom cykle. Ročný cyklus v príbehu malého vodníčka je uplatnený v dejovej 
i časovej polohe, pretože udalosti zo života hlavnej postavy sú inkorporované do ča-
sovej jednotky jedného roka bez použitia tzv. kalendárneho cyklu a odkazovania 
na konkrétne obdobia v roku. Uplatnenie ročného cyklu v príbehu má svoje opod-
statnenie, pretože je vyjadrením sémantického gesta autora. Príbeh malého vodníč-
ka – od jeho narodenia až po prvé zamrznutie rybníka – je v konotačnom priestore 
znakovým vyjadrením raného obdobia detstva, s ktorým sa aluzívne spájajú všetky 
literárne realizácie postavy malého zvedavého vodníka v rôznych situáciách a kon-
textoch jeho fiktívneho literárneho sveta. Jeden rok malého vodníka sa teda rovná
ontogenetickému obdobiu detstva dieťaťa; preto každá kapitola má svoj pendant 
v určitej reálnej životnej situácii dozrievajúceho dieťaťa. 

Vodníčkov rok života je teda metonymiou detstva. On sám reprezentuje ex-
panzívnu živelnú detskú zvedavosť, ktorej rizikom je neuvedomovanie si dôsledkov 
svojich činov pri objavovaní vzrušujúcich detailov a elementárnych vecí okolitého 
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sveta (dážď, odraz vo vode, ľad a pod.), ktoré sú v optike dospelého človeka dávno 
bez čarovného pozlátka. Objavy vodníčka majú teda preňho rozširujúci charakter, 
postavený na divergentnom princípe. Spolu s pionierskym odhaľovaním prostredia 
navôkol, ktoré má expandujúci charakter, ide paralelne aj rozširovanie vodníčkovho 
poznania, ktoré získava nadobudnutou skúsenosťou. Vodníček svojím referenčným 
konaním k detskému správaniu skúša, pokiaľ je možné formou pokus – omyl v ne-
zbedníctvach zájsť. Čo je však najdôležitejšie, na konci týchto miniciest – prvoplá-
novo za dobrodružstvom, v druhom pláne za skúsenosťou a poznaním – je hlavný 
hrdina vždy o čosi múdrejší. V tejto stratégii nadobúdania prvotných skúseností li-
terárnej postavy v kontakte so svetom sa O. Preussler u dieťaťa usiluje o spontán-
ny spôsob odhalenia toho, čo je v ktorej životnej situácii správne a čo zas nie, čo je 
dobré a čo zlé. Navyše, vodníček je vo svojej literárno-charakterovej integrite kon-
cipovaný ako postava, ktorej je od narodenia prirodzene vlastný zmysel pre dobro 
a spravodlivosť – podobne ako dieťaťu.

V sémantickej nadstavbe príbehu je spolu s priebehom jedného roka, ktorý 
sa v chalúpke začína (narodí sa chlapec) a v chalúpke na dne rybníka aj končí (celá 
rodina vodníkov spoločne zaspáva), zároveň zavŕšený aj tzv. princíp kruhu, ktorý vý-
znamovo uzatvára jednu dôležitú ontogenetickú kapitolu človeka. Po nej by sa – lo-
gicky uvažujúc – mohlo v potenciálne ďalšom pokračovaní príbehu prebudiť už len 
do kvalitatívne inej a životne náročnejšej kapitoly života. 

Obdobie raného veku, ako aj „stavový“ charakter obdobia detstva ako in-
trapersonálnej kvality (v horizonte ľudského vnímania času je detstvo skôr stavom 
človeka), v sebe obsiahol pôvodný nemecký názov knihy (Der kleine Wassermann). 
Slovenský preklad transformoval pôvodný názov viac do interpersonálnej roviny 
(Vodníčkove dobrodružstvá), čím ho postavil skôr do činného, priebehového a akč-
ného tvaru. 

Vodníčka pri jeho dobrodružstvách sprevádza kamarát, ktorý však nie je jeho 
rovesníkom – ide o staršieho kapra Cypriána, ktorý plní funkciu múdreho, trošku 
konzervatívneho sprievodcu, reprezentujúceho na jednej strane skúsenosti a od-
mietajúceho nezmyselné a nebezpečné riziko (napr. v kapitole pri riskantnej zábave 
s mlynským kolesom, keď sa zároveň nebezpečne rýchlo vypúšťa aj voda z rybní-
ka), na druhej strane však stále otvoreného novému poznaniu (napr. v kapitole, keď 
hlavný hrdina pomôže rybám proti rybárovi). V texte je Cyprián primárne nositeľom 
múdrosti, je znakom nadobudnutých skúseností, ktoré sú síce ako komplex nepre-
nosné, no môžu poslúžiť ako detektor potenciálnej hrozby, na ktorú treba neskúse-
né charaktery prezieravo upozorňovať. 

Umelecky presvedčivý a univerzálny charakter dosahuje dielo o vodníčko-
vých dobrodružstvách aj tým, že autor nejde proti logike tradičných a petrifikova-
ných hodnôt, akými sú napr. domov (do bezpečia ktorého sa vodníček po každom 
dobrodružstve dňa navracia), rodina (ktorá mu vytvára optimálne prostredie dôve-
ry, istôt a bezpečia), či rodové rodinné roly (ktoré sú v rozprávkovej rodine odob-
rené aj neliterárnou tradíciou). Rešpektovanie týchto univerzálnych hodnôt totiž 
dáva ľudskému rodu vedomie kontinuity, o ktorej v trochu inej súvislosti hovorí aj 
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A. Jelínek (1972). Aj toto vedomie robí Preusslerovo dielo od obdobia 60. rokov ži-
vým a aktuálnym do dnešných dní a určite by si zaslúžilo v súčasnom svete roztrase-
nej hierarchie a erózie hodnôt svoju reedíciu. 

 1.3  Rozprávka ako paródia archetypu hrdinstva 
  (Runer Jonsson: Viking Vike)

Literárne dielo švédskeho autora Runera Jonssona o malom Vikingovi Vi-
kovi, ktoré prekladom umelecky obohatilo aj priestor slovenskej detskej literatúry, 
bolo nielen spisovateľovým prvým dielom pre deti, ale stalo sa aj jeho najznámej-
ším a z celej tvorby aj prekladovo najúspešnejším. Mimoliterárny kontext, ktorý 
R. Jonssona ako spisovateľa sformoval, to do istej miery aj predznamenal, preto-
že autor vyštudoval históriu a po celý život sa dostával aj do kontaktu s dieťaťom 
– či už časopisecky, alebo aj ako autor učebníc dejepisu (Řeřichová – Dorovský 
a kol., 2007).  

Práve humorne stvárnený námet spojený s históriou švédskeho národa, 
presnejšie s dávnymi predkami dnešných Švédov, za ktorých sa považujú bojovní  
Vikingovia, robí jeho autorskú rozprávku (kríženú so žánrom mýtu) jedinečnou 
po formálnej i obsahovej stránke. Estetický účinok diela je dosiahnutý najmä tým, 
že spisovateľ sujetovo príbeh vystaval na žánrovom pomedzí autorskej rozprávky 
a mýtu, ktorý sa viaže práve so životom Vikingov. 

Žáner mýtu, ktorý vo svojej genologickej podstate sprostredkováva výklad 
a fungovanie sveta a ktorému sa vo všeobecnosti aj verilo, mal zároveň vytvárať aj 
modely ľudského správania (Čeňková, 2006). V autorovom spracovaní sa však tento 
žáner, rešpektujúc ontogenetické dispozície detského adresáta, kontaminoval (B. Ši-
monová, 1994) so žánrom rozprávky i románu. Tejto originálne spracovanej adaptácii 
pôvodne mýtickej vikingskej tematiky pre deti, zámerne prekríženej so štruktúrnymi 
znakmi autorskej rozprávky (a z hľadiska výstavby i románu), sa darí napĺňať hneď 
niekoľko funkcií súčasne. 

V prvom rade, aj keď svojimi vlastnými cestami a metódami, zoznamuje čita-
teľa so základnými faktami histórie a tradície švédskeho národa, ktoré v duchovnej 
sfére zabezpečujú kontinuitu ich národného povedomia. V medzinárodnom kontex-
te zas zoznamujú slovenského detského čitateľa s kultúrou severského národa, čím 
sa text stáva aj literárno-umeleckým prostriedkom interkultúrnej výchovy (Mistrík 
– Haapanen, 1999). Humorne dobrodružné a zároveň netradične hrdinské príhody 
malého Vikinga Vika majú potenciál obohatiť čitateľa nielen po estetickej (emocio-
nálno-zážitkovej) stránke, ale aj po stránke poznania, presnejšie poznania kultúrne-
ho zázemia inej krajiny.

Malý Viking Vike je iným typom hrdinu, než by sa od mýticko-rozprávkovej 
postavy na prvý ohľad očakávalo. Je to spôsobené najmä tým, že R. Jonsson vo svo-
jej stratégii podrobil mýtickú látku kritike cez parodizačnú formu komiky. V tejto op-
tike jeho príbeh vyznieva ako paródia na mýtus o udatnom živote starých Vikingov 
(Řeřichová – Dorovský a kol., 2007). Parodizačnej optike autor podrobuje nielen žá-
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ner mýtu, kontaminujúc ho odľahčujúcimi prvkami autorskej rozprávky (medzi kto-
ré patrí samotná forma komiky), ale aj hrdinské charaktery, tradované ako archetypy. 
Hrdinský rozmer hlavnej postavy, malého Vika (syna náčelníka jedného vikingského 
rodinného klanu), je koncipovaný na paradoxnom princípe. 

Napriek svojmu centrálnemu postaveniu hrdinu, svorníkovo stmeľujúceho 
všetky dobrodružné príhody (situované po kapitolách), je Vike prototypom hrdinu 
proti svojej vôli. Už v prvej kapitole, v ktorej si Vike musí zachrániť život pred hladným 
vlkom útekom a následným eliminovaním predátora skalou, ktorú má na strome už 
vopred pre takýto prípad pripravenú, je signifikantným spôsobom predznamenaná
matrica konania a správania malého náčelníkovho syna, ktorý mu aj na vikingských 
výpravách v konečnom vyznení prináša slávu a uznanie nielen v komunite rodinné-
ho klanu. 

Príbeh je osnovaný na uplatnení dobrodružného princípu: malý Viking sa do-
stáva na výpravu so svojím otcom a jeho „udatnými“ spolubojovníkmi. V kapitolách, 
komponovaných ako dejovo uzavreté dobrodružstvá, je vždy v rôznych aktuálnych 
obmenách variovaný jeden modus Vikovho riešenia problémových situácií, do kto-
rých sa dostávajú bojovníci jeho otca vždy vlastnou vinou, a je založený na dôvtip-
nom a pohotovom nápade, ktorého jednoduchosť a spôsob presadenia vyvolávajú 
v komparácii s nafúknutým svetom hrdinstva dospelých komický efekt. Detská lite-
rárna postava Vika je napokon vo svojom počínaní a vyhodnocovaní situácií para-
doxne dospelejšia než literárne postavy dospelých, uplatňujúcich navyše vo svojom 
správaní viac detské spôsoby riešenia, spojené aj s naivnou logikou.

Vike teda nie je typom neohrozeného mýtického hrdinu, ktorý si uznanie vy-
dobýja krutosťou a dobyvačným úspechom v okolitých krajinách. Naopak, konanie 
hlavnej postavy je v konfrontácii s nebezpečenstvom vždy sprevádzané strachom: 
„Vike cupkal pár krokov za posledným šíkom. Neprestajne sa obzeral dookola a všímal si 
skál a kríkov, či by sa dalo za ne ukryť, ak by išlo do tuhého. Zuby mu tak hlasno drkotali, 
že to počuli aj tí, čo kráčali na samom predku.“ 

Pud sebazáchovy vedie hlavného hrdinu k opatrnosti a triezvemu uvažo-
vaniu postavenému viac na dôvtipe a originálnom nápade, než na sile, zbraniach 
a krutosti. Kde mocní bojovníci Vikovho klanu, na čele s jeho mocným, no predsa 
len v uvažovaní i konaní ťažkopádnejším otcom Halvarom, zlyhávajú v strete s pro-
tivníkmi práve pre svoju túžbu po hrdinstve a veľkých činoch, tam Vike víťazí ako ne-
typický hrdina paradoxne svojou defenzívnou taktikou postavenou na originálnom 
nápade a hlavne pohotovosti. Týmto parodizačným postupom autor v konečnom 
estetickom účinku dosahuje vyprázdnenie obsahu pojmu hrdinstva v jeho tradič-
nom archetypálnom chápaní, osviežujúc a napĺňajúc ho primárne antihrdinským 
správaním, postaveným v prvom rade na sebazáchovnej tendencii. Tá však napokon 
neprináša úžitok len samotnej prešibanej postave malého Vikinga, ale profituje z ne-
ho celé spoločenstvo, celý rodinný klan. 

Konkluzívne napokon dobrodružná výprava, ktorej sa stáva Vike tieňovým 
vodcom („papierovo“ prenechajúc otcovi miesto na jej čele), končí v bezpečí domo-
va, do ktorého privádza výpravu nielen živú a zdravú, ale vďaka svojej chytrosti aj 
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s korisťou, ktorá – a to je opäť uplatnenie paródie – je napokon získaná nenásilnými 
cestami, postavenými na hrdinovej prešibanosti. 

Šesťdesiate roky teda so sebou spolu s dielom Viking Vike priniesli aj svieži pa-
rodizačný vánok, ktorý vo svojom nadtextovom pôsobení zabezpečuje prehodno-
cujúci (a preto aj ozdravný a progresívny) účinok a zároveň i žiaduci medziliterárny 
dialóg, postavený na platforme kultúrnych hodnôt. Podľa L. Lederbuchovej (2007) 
by práve rozširovanie kultúrneho obzoru detského čitateľa malo viesť k poznávaniu 
významov kultúrnych koreňov a symbolov v kontexte svetového literárneho dedič-
stva. A tento proces nemožno ohraničiť žiadnymi desaťročiami, pretože je vo svojej 
podstate neustálym.

 1. 4  Rozprávka ako univerzálna správa o ľudskosti
  (Kornej Čukovskij: Doktor Jajbolíto)

Námet literárneho diela Korneja Čukovského Doktor Jajbolíto nie je origi-
nálnym nápadom ruského autora. Pôvodným autorom námetu je britský spisovateľ 
Hugh Lofting so svojím rozprávkovým príbehom Doktor Dolittle. Ak chceme pome-
novať vzťah medzi oboma literárnymi textami, ktorý sa v sovietskom Rusku prvýkrát 
nadviazal začiatkom 60. rokov, tak ide o formu literárnej adaptácie, teda úpravy, kto-
rá by mala uľahčovať vnímanie originálneho diela takému okruhu čitateľov, ktorí 
sú v nejakom smere (najčastejšie kultúrnom) vzdialení pôvodnému adresátovi. Ta-
kýmto spôsobom vznikajú literárne adaptácie, ktoré pôvodné dielo vždy nejakým 
spôsobom ovplyvnia či zjednodušia (kompozične, tematicky, jazykovo, druhovo); 
na druhej strane by adaptácia nemala spôsobiť ochudobnenie pôvodného diela ani 
hodnotovo, ani umelecky – hoci k rôznym posunom v adaptáciách aj tak dochádza 
(Čeňková, 2006). 

Ak hovoríme v prípade vzniku adaptácie diela Doktor Jajbolíto o kultúrnej 
vzdialenosti, máme tým na mysli nielen kultúrnu, ale najmä ideologicky vytvore-
nú vzdialenosť, ktorá vznikla ako výsledok dvoch politicky rozdielnych systémov, 
umelo deliacich Európu na dve izolované časti. Jednou z najschodnejších literár-
nych ciest, ktorou sa mohol zaujímavý, podnetný a originálny literárny príbeh do-
stať od detských čitateľov z jednej časti Európy k dieťaťu z druhej strany, bol práve 
literárno-adaptačný mechanizmus, v rôznych smeroch prispôsobujúci vybrané die-
lo kontextu prijímajúcej krajiny. Okrem diela K. Čukovského takto medzi dvoma po-
litickými a stále viac aj kultúrnymi blokmi vznikli aj iné adaptácie, z ktorých medzi 
najznámejšie určite patrí dielo ruského autora A. Volkova Čarodejník zo Smaragdo-
vého mesta, ktoré adaptačným spôsobom do sovietskeho literárneho prostredia 
spracovalo svetoznáme dielo Američana L. F. Bauma Čarodejník z krajiny Oz, ako aj 
Pinocchio talianskeho spisovateľa Carla Collodiho, ktorý sa zas stal podnetom a in-
špiráciou vzniku adaptovaného diela ruského autora A. Tolstého Zlatý kľúčik alebo 
Buratinove príhody, ktoré bolo, ako upozorňuje O. Sliacky (2008), ako sovietska verzia 
Pinocchia po roku 1948 preferované pred Collodiho pôvodným dielom práve z ide-
ologických dôvodov. 
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Čím bol originálny príbeh rozprávky Doktor Dolittle taký výnimočný, že si ho 
všimol K. Čukovskij do tej miery, až ho aj literárne adaptoval? V rámci mimoepické-
ho diskuzu treba poznamenať, že K. Čukovskij patril vo svojej dobe k uznávaným 
znalcom a odborníkom na psychiku detí, na ich vnímanie a uvažovanie, čo sa odra-
zilo aj na teoretickom poli, v jeho odborných štúdiách o deťoch, vrcholiacich v diele 
o detskom myslení a jazyku Od dvoch do piatich (vydané v roku 1937). K. Čukovskij 
spozoroval pozitíva pôvodného námetu H. Loftinga, a preto v upravenej podobe 
priniesol do sovietskeho Ruska (a po dvoch rokoch od sovietskeho vydania sa kniha 
dostala aj do slovenského literárneho kontextu) dovtedy netypickú postavu Doktora 
Jajbolíta. 

S dôrazom na detského adresáta má postava doktora Jajbolíta, a to aj v po-
rovnaní s ostatnými autorskými rozprávkami našej štúdie, jednu nevýhodu: hlavná 
postava je dospelým človekom, s ktorým reálny detský čitateľ nemá spoločný refe-
renčný priestor. Túto nevýhodu preto musia dorovnať iné zložky a parametre textu, 
ako napr. fantázia, originalita, ďalšie postavy, dobrodružstvo, napätie a pod. V prípa-
de Čukovského príbehu možno skonštatovať, že napriek hlavnému hrdinovi s dospe-
lostnými charakteristikami text dokáže nadviazať živý kontakt s detským čitateľom 
cez iné komunikačné mosty, a to niekoľkými spôsobmi. 

Prvým spôsobom je jedinečná a detsky príťažlivá vlastnosť, s ktorou postava 
doktora Jajbolíta už vstupuje do textu: aktívne (a detskú fantáziu plne uspokojujú-
ce) ovládanie zvieracej reči. Vďaka nej, ako aj vďaka svojmu „zoomilnému“ prístu-
pu k zvieracím pacientom, sa Jajbolíto stáva dieťaťu recepčne prístupnou postavou. 
Je ňou aj preto, lebo jeho potenciálne dospelostné charakteristiky, ktoré by mohli 
čitateľa odrádzať, sú v texte cielene potláčané dieťaťu známymi prvkami rozpráv-
kovosti – Jajbolíto ako typický reprezentant dobra žije v domácnosti ako submisív-
ny člen, utláčaný dominantnou sestrou Barborou, reprezentujúcou všetkým svojím 
konaním rozprávkové zlo. Medzi pôvodne ľudové rozprávkové prvky patrí tiež jed-
noduchá a nekomplikovaná kompozícia príbehu s dynamickým dejom, v ktorom sa 
len na dvoch miestach uplatňuje (opäť tradične rozprávkový) triadický princíp kli-
maxového stupňovania: doktora na chorobu opíc príde upozorniť – a jeho vycesto-
vanie posúriť – lastovička; len čo sa vydá na plavbu, objaví sa s rovnakou urgenciou 
žeriav; do tretice sa pri jeho lodi s prosbou o rýchly príchod do Afriky objavia aj del-
fíny. Triadickosť sa tiež zopakuje pri odmietnutí pomoci silnými africkými zvieratami 
(leva, nosorožcov a tigrov), ktoré Jajbolíto prosí o asistenciu pri starostlivosti o choré 
opice; napokon sa však, v rovnakom poradí, všetky menované druhy zvierat pripoja 
k láskavému a dobrosrdečnému doktorovi. 

Druhou recepčnou oporou je samotná zvieracia tematika. Doktor je zoomil, 
vo svojej domácnosti ochotne a nezištne prijíma všetky zvieratá, ktoré ho prosia 
o pomoc v chorobe i pri týraní (cirkusové zvieratá). Detský čitateľ má tak možnosť 
cez prirodzenú, ontogeneticky podmienenú sympatiu k zvieratám a zvieracím 
postavám prejsť k didakticky nenásilnej a textom podprahovo forsírovanej empatii 
k prejavom života vo všetkých jeho formách.
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Treťou oporou je téma dobrodružstva a napätia, postavená na vycestova-
ní hlavnej postavy do neznámeho prostredia Afriky, kam sa aj napokon dostane 
na požičanej lodi priateľa Robinzona (v Afrike doktor prežije aj vzrušujúce prena-
sledovanie, uväznenie a útek zo zajatia od najhoršieho lupiča na svete). Robinzon je 
vedľajšou a pre príbeh len pomocnou postavou, ktorá je však intertextuálnym a pre 
nesčítané dieťa ešte nečitateľným odkazom na literárny text s výraznými dobrodruž-
nými charakteristikami (Robinson Crusoe D. Defoa). V tomto kontexte je postava 
Robinzona tzv. medzisvetovou identitou (trans – world identity), ktorá sa ako lite-
rárna postava účinkovaním v autorskej rozprávke stáva postavou obývajúcou viac 
než jeden fiktívny svet (Ronenová, 2006). Súčasťou dobrodružstva, na ktoré v pod-
textovom priestore rozprávka cez postavu Robinzona a loď odkazuje, je aj exotické 
prostredie, do ktorého príbeh čitateľa zavedie. Exotický priestor Afriky v autorskej 
rozprávke je vo vzťahu k podsystému dobrodružnej prózy len torzovito zachytený, 
rozsah však dostatočne postačuje funkcii, ktorú text v zámere autora napĺňa. Na dru-
hej strane treba podotknúť, že pre súdobého detského čitateľa v 60. rokoch mala 
exotika Afriky silnejší náboj; ten sa v porovnaní s detským čitateľom dnešného sveta 
značne oslabil. Recepčnou oporou textu sú aj fantazijné nonsensové prvky, spojené 
s antropomorfnou realizáciou zvieracích postáv, ako aj s existenciou čudného zvie-
raťa Ťanitolkaja.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že zvieracia tematika a dobrodružstvo sa v ne-
dávnom výskume zameranom na čitateľské a informačné správanie žiakov 4. roč-
níkov základných škôl (Čítanie 2005) ukázali medzi deťmi ako najviac preferované 
témy, ktoré majú vysoký potenciál osloviť každého detského čitateľa. 

Literárna adaptácia K. Čukovského Doktor Jajbolíto je umelecky a esteticky 
dodnes  príťažlivá aj preto, že v jednoduchej kompozícii, naplnenej napätím a boha-
tou fantastickou výbavou, ponúka v druhom pláne univerzálnu správu o ľudskosti, 
ponúka humánny odkaz o potrebe nezištného priateľstva a vzájomnej pomoci po-
stavenej nielen na sympatii, ale predovšetkým na empatii so všetkými živými by-
tosťami. 

Autorská tvorba v rozprávkovom žánri v 60. rokoch priniesla do slovenskej 
detskej literatúry mnoho rôznorodých tendencií, ktoré mali priamy dosah a dopad 
na literárno-umelecký proces na Slovensku. To najlepšie v prekladovej literatúre sle-
dovaného decénia (ako sa ukazuje aj prostredníctvom mnohých ďalších kvalitných 
titulov) vyviera z rešpektovania dvoch základných princípov: z autonómneho práva 
literatúry na umelecký status a z práva detského čitateľa na estetickú sebarealizá-
ciu v literárnom texte. Žiadna iná klauzula by platiť nemala, a to ani ideologická. Ak 
navyše ide o svetovú detskú literatúru v žánri autorskej rozprávky, je potrebné do-
dať, že literárnohistoricky mal z kvalitnej prekladovej literatúry v danom žánri profit
nielen detský čitateľ, ale – a to už možno s odstupom desaťročí evalvačne potvrdiť 
– najmä slovenská literatúra pre deti a mládež, ktorá sa v 60. rokoch definitívne ume-
lecky emancipovala.
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 2  Poetika humoru a nonsensu
  v prekladovej rozprávke 60. rokov
  (Markéta Andričíková)

„Keď v dieťati vypestujeme zmysel pre humor, poskytneme mu výzbroj, ktorá mu 
pomôže stať sa menej zraniteľným“, konštatuje na margo vzťahu detstva, humoru 
a fantázie francúzska teoretička J. Heldová (1984). Humor pomáha človeku hodnotiť 
svet z odstupu a z nadhľadu. Tento postoj k životu by si mal  človek vytvárať od út-
leho detstva; detstvo so svojou nezaťaženosťou kultúrnymi či spoločenskými kon-
venciami totiž na „humornú lektúru“ poskytuje priam ideálny priestor. Humor ako 
psychologickú kategóriu možno pokladať za prostriedok slúžiaci na zmiernenie na-
pätia medzi očakávaním a reálnou skutočnosťou, pretože práve takéto situácie pre-
verujú schopnosti človeka zaujať k životu tvorivý (a konštruktívny) postoj. 

Literatúra pre deti vo veľkej miere reflektuje túto potrebu, využívajúc pritom
predovšetkým prostriedky slovnej, charakterovej či situačnej komiky, nonsensu, 
paródie. 

60. roky 20. storočia boli pre pôvodnú slovenskú literatúru prelomové, aj čo 
sa týka presunu postavenia humoru a nonsensu ako nevyhnutných prostriedkov 
nielen na vytvorenie autentického obrazu dieťaťa, ale aj na vytvorenie partnerského 
dialógu autora s dieťaťom. V zložitých spoločenských i literárnych podmienkach sa 
v slovenskej literatúre pre deti a mládež sformovala silná generácia básnikov a pro-
zaikov, ktorí „vyzbrojovali“ deti svojimi humornými dielami. Túto humornú líniu v li-
teratúre pre deti a mládež v 60. rokoch výrazne dopĺňala aj prekladová literatúra. 
Koniec 50. rokov a celé 60. roky prinášali v prekladoch také významné diela svetovej 
literatúry, ktoré dnes v rámci poetiky humoru možno v oblasti tvorby pre deti po-
kladať za kánon. Za všetky spomeňme Rozprávky o psíčkovi a mačičke J. Čapka (prel. 
Krista Bendová, 1956), Werichovo Fimfárum (prel. Blahoslav Hečko, 1965), Nosovo-
ve Nevedkove dobrodružstvá (1959) a Nevedka v Slnečnom meste (1961, obidve prel.
Mária Ďuríčková), humorné básne K. Čukovského Doktor Jajbolíto (prel. Mária Rá-
zusová-Martáková, 1964), Collodiho Pinocchia (prel. Štefan Gráf, 1966), Rodariho Ci-
buľkove dobrodružstvá (prel.l B. Hečko, 1967), Milnovho Macka Pu (prel. Peter Ždán, 
1960), Lindgrenovej Pippi Dlhú Pančuchu (prel. Jaroslav Kaňa, 1968).

Uvedené literárne diela spája to, že prostredníctvom presvedčivého umelec-
kého obrazu nepriamo reflektujú ľudské nedostatky a chyby, transformované a te-
matizované najmä v konaní rozličných typov postáv. Takýto pohľad v konečnom 
dôsledku prispieva aj k  duchovnej premene čitateľa samotného v zmysle odkrýva-
nia a uvedomovania si vlastného naivného a v istom ohľade limitovaného hodno-
tenia sveta. Poetika humoru a nonsensu sa v týchto dielach ukazuje ako primeraná 
stratégia na obrusovanie hrán medzi konvenčne očakávaným a reálnym správaním 
sa a konaním dieťaťa.
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 2.1  Zábava spojená s didaktizmom v rozprávke
  (Nikolaj Nikolajevič Nosov: Nevedkove dobrodružstvá)

Prvý diel Nosovovej trilógie o Nevedkovi1 Nevedkove dobrodružstvá preložila 
M. Ďuríčková  v roku 1957 a v roku 1960 vyšlo v jej preklade aj pokračovanie Neved-
ko v Slnečnom meste. Obidve knižky vyšli s pôvodnými ilustráciami A. Lapteva. Už 
v roku 1961 vyšlo 2. vydanie Nevedkových dobrodružstiev a v roku 1962  2. vydanie 
Nevedka v Slnečnom meste. Do konca 60. rokov vyšli Nevedkove dobrodružstvá ešte 
v dvoch ďalších vydaniach, tentoraz už s ilustráciami V. Hložníka. Tretia časť trilógie 
– Nevedko na Mesiaci – vyšla na Slovensku až v roku 2009, v preklade Ivany Vranskej 
Rojkovej (a s prevzatými ilustráciami z novšieho ruského vydania J. Revuckej).    

Protagonisti tejto trilógie – malí človiečikovia, kratuľkovia alebo fafrni a fafrn-
ky – sú  z hľadiska psychického vývinu dosť nejednoznačne identifikovateľní. Aj sám
autor ich v prvej časti trilógie, ktorou sa budeme zaoberať podrobnejšie, jednoznač-
ne nezaraďuje ani k deťom, ani k dospelým. V druhej časti už o nich hovorí aj ako 
o malých chlapcoch a dievčatkách, pričom túto príbuznosť čitateľ prirodzene vytuší. 
No práve veková ambivalentnosť postavičiek, pre ktoré je typický naivný a značne 
zjednodušený pohľad na svet, sa podieľa na ich komickom stvárnení.

Kratuľkovia sú maličkí – „ani jeden kratuľko nebol väčší od strednej uhorky“ (s. 5) 
– pomenovanie ako Nevedko, Vševedko, Balalajka, Tubôčka, Šrófik, Šraubík, Uma-
zanček Strakatý majú podľa prevládajúcej vlastnosti, schopnosti či záľuby. Hovoriace 
mená prinášajú čitateľovi rozsiahlu galériu postáv, pričom každá z nich je reprezen-
tantom istého (zámerne limitovaného, deformovaného) pohľadu na svet.

Balalajka, Tubôčka, Rubínik reprezentujú svet umelcov, Šrófik a Šraubík sú
zasa technicky zdatní, Vševedko je zo všetkých kratuľkov najmúdrejší, Cukrík-Sirup-
ček má veľmi rád sódovku so sirupom, doktor Pilulka lieči kratuľkov, hvezdár Skielko 
pozoruje Mesiac  a hviezdy, Ponáhľajko sa stále niekam ponáhľa, Guľkovou záľubou 
je poľovačka, atď. 

Najzaujímavejšia a aj najtvárnejšia je postava Nevedka, ktorý už svojím me-
nom naznačuje istú nezaradenosť, otvorenosť, možnosť ďalšieho vývinu. „Nevedkom 
ho volali preto, že nič nevedel.“ (s. 6). Svojou nevyhranenou inklináciou má veľmi blíz-
ko k dieťaťu, ktoré je zvedavé, všetečné, podnikavé, ale aj túžiace po poznaní a otvo-
rené novým podnetom. 

Povaha postavy sa dá anticipovať už z jeho vonkajšieho opisu: „Nevedko no-
sieval belasý klobúk, kanárikovožlté nohavice a pomarančovú košeľu. Mal rád pestré 
farby. Vyobliekal sa ako papagáj a celé dni sa ponevieral po meste...“ (s. 6 – 7). Z inkliná-
cie k pestrým farbám možno predpokladať jeho optimistický postoj k svetu a z ich 
nevšednej kombinácie zasa jeho tvorivosť, originálnosť, slobodu a nekonvenčnosť, 
ale aj istú nedôslednosť, o ktorej sa dočítame aj z jeho vnútornej charakteristiky.

K Nevedkovým povahovým vlastnostiam sa rozprávač vyjadruje hneď v úvo-
de druhej kapitoly: „Keď sa Nevedko chytil do práce, nikdy ju neurobil, ako treba, preto 
mu všetko vypálilo zle. Čítať sa riadne nenaučil, iba slabikoval, a písať vedel len tlačený-
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mi písmenami. Mnohí vraveli, že Nevedko je prázdna hlava, ale to nebola pravda. Veď 
ako by potom mohol myslieť? Pravda, myslelo mu to všelijako, ale topánky si predsa len 
obúval na nohy a nie na hlavu – čo znamená, že jednako len myslel.“ (s. 9). Rozprávačov 
argument obhajujúci Nevedkovu schopnosť myslieť tým, že si predsa len obúval to-
pánky na nohy, je vo vzťahu k predchádzajúcej charakteristike humorný a sčasti aj 
ironický.

Nevedkov naivný a detsky zjednodušený postoj k hodnoteniu sveta je trans-
formovaný aj do jeho túžby niečo vedieť, ale bez učenia. Vyberá si z takých činností, 
ktoré najviac vyhovujú jeho naturelu (chce sa stať muzikantom, maliarom a básni-
kom), pretože umelecká tvorivosť má blízko k detskej zvedavosti, u umelca sa pred-
pokladá zmysel pre hru a nevšedný pohľad. No jeho pokusy stať sa muzikantom, 
maliarom či básnikom stroskotávajú hneď na začiatku, lebo Nevedko si nepripúšťa, 
že aj zdanlivo jednoduchú a zábavnú činnosť, akou je umelecká tvorba,  by mala 
sprevádzať dôsledná príprava a seriózna práca. S detskou naivitou predpokladá, že 
sa môže bez väčšieho úsilia presláviť. Taká motivácia je nepostačujúca, a preto sú 
obyvatelia Kvetného mesta  najradšej, keď Nevedko nevytrubuje, nečmára smiešne 
portréty a neskladá nezmyselné verše.

No aj napriek tomu, že reakcie na Nevedkove výtvory sú odmietavé, nemož-
no im uprieť istý znak originálnosti, aký často sprevádza práve detskú tvorivosť. 
Jeho verše – „Vševedko išiel na riečku, preskakoval tam ovečku. Ponáhľajko raz hlad-
ný bol, žehličku teplú prehltol“ (s. 16) – majú výrazne nonsensový charakter, a jeho 
kresby zasa charakter karikatúry. V tomto prípade potom oveľa komickejšie ako jeho 
umelecké pokusy pôsobia rozhorčené reakcie „dotknutých osôb“, dovolávajúce sa 
pravdivosti Nevedkových výtvorov, čo je tiež prejavom nezrelosti  a obmedzenosti 
myslenia.

Akýmsi zrkadlovým doplnením Nevedkovho charakteru je Klinček z mesta 
Šarkanovky, ktorý sa s ním stretáva u fafrniek v Zelenom meste. Obaja sú vznetliví, 
zádrapčiví, neznášajú sa s fafrnkami. Takto o sebe hovorí Klinček: „Vždy musím niečo 
robiť. A keď nemám čo, začnem robiť, čo vôbec netreba. Potom je z toho škrabot a nie-
kedy aj fasung.

 – Čo je to fasung?
 – Nuž trepanácia.
 – A trepanácia je čo?
 – Nuž výprask.“ (s. 96).
Aj na základe týchto krátkych ukážok je zjavné, že komické modelovanie 

postáv sa v príbehoch o Nevedkovi odohráva už na lexikálnej úrovni. Nosovove 
postavy  sa prejavujú ako komické spravidla vo svojich priamych prehovoroch. Ne-
vedko a jeho priatelia sa často správajú ako deti, ale vyjadrujú sa ako dospelí alebo 
naopak. 

Takto napríklad cestou do Slnečného mesta okrikuje Nevedko za volantom 
svojho kamaráta Strakatého: – Počuj, Strakatý, nejeduj ma! Šoféra za volantom neslo-
bodno znervózňovať, lebo sa môže stať karambol.

– Teda keď ty sedíš za volantom, ja musím klamať?
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– Prečo klamať? Azda ti kážem klamať? – vzbĺkol Nevedko. 
– Prosím ťa, Gombička, povedz mu, že za seba neručím!
... – Prosím ťa, Strakatý, prestaň. Jedz radšej zmrzlinu, - prehovárala ho Gombič-

ka. Strakatý si vzal nanuk a stíchol.“ (s. 43). (Aj fakt, že Strakatý sa dal uchlácholiť por-
ciou zmrzliny, hoci krátko predtým veľmi dospelo tvrdil, „že za seba neručí“, pôsobí 
v konečnom dôsledku komicky.)

Veľmi komicky, až ironicky vyznievajú opisy niektorých fantastických vyná-
lezov. Takými sú napríklad vynálezy Skrutku z mesta Šarkanovka. Skrutka má doma 
všetko na gombíky. Stisne jeden gombík, otvoria sa dvere, stisne druhý, vyklopí sa 
stolička... Táto „technika na hranici fantastiky“ (s. 71), ako ju nazýva sám Skrutka, má 
však niekoľko nedostatkov – napríklad na stoličkách sa dá sedieť iba pri stene, lebo 
sa nedajú premiestňovať, a tak bude asi potrebné vymyslieť obyčajné stoličky, ktoré 
si možno postaviť kdekoľvek podľa potreby.

Pre spisovateľa Mudrlíka vymyslel Skrutka mrmlofón, ktorý „môže dať do ho-
ciktorého bytu, zapíše všetko, čo sa tam vraví“, a potom, ako hovorí Mudrlík, „to už len 
prepíše – a poviedka alebo román sú hotové“ (s. 74).

Nosov sa implicitne veľmi často vysmieva ľudským slabostiam a nedostat-
kom. Vidieť to napríklad pri Šraubíkovom vyhlásení, že „by bolo dobre vyhútať mašin-
ku, ktorá by za spisovateľa rozmýšľala“ (s. 77), na čo Mudrlík súhlasne prikývne a ani 
mu nenapadne, že Šraubík sa z neho vlastne vysmieva.

Nevedkove dobrodružstvá, akokoľvek humorné a zábavné, na viacerých 
miestach prechádzajú do otvoreného didaktizmu, čo je zjavné najmä pri stretnu-
tiach s fafrnkami v Zelenom meste. Fafrnky často pôsobia ako lepšia stránka charak-
teru fafrnov, čo je napokon čitateľné aj z ich mien. V Kvetnom meste je doktor Pilulka, 
v Zelenom meste doktorka Šalvia, v Kvetnom meste žije básnik Rubínik, v Zelenom 
meste zasa poetka Cherubínik, ktorá každú svoju báseň zakončí nejakým mravným 
ponaučením:

 „Ale mravček tiež je smutný,
 chce si vonku pobehať...
 Nebudem sa babrať s nimi,
 treba knižku prečítať.“ (s. 80)
Takto sa napríklad rozprávajú fafrnky o Klinčekovi, ktorého sa im, rovna-

ko ako Nevedka, podarilo napokon prevychovať: „Musíme ho častejšie pochváliť. 
Pomôže mu to. Vždy, keď dačo vyparatí, treba ho vyhrešiť, a keď spraví dobre, tak zas 
pochváliť.“ (s.  96).

Didaktizmus potom silno zaznieva napríklad v závere prvej knižky, kde si Ne-
vedko pred plesom v Zelenom meste uvedomí svoje chvastúnstvo, oľutuje klamstvá, 
spriatelí sa s fafrnkami a po návrate do Kvetného mesta sa namiesto hrania futbalu 
s kamarátmi učí pekne čítať a písať; alebo v druhej knihe, keď si Nevedko musí svoji-
mi nezištnými dobrými skutkami zaslúžiť čarovný prútik.
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 2.2  Rozprávka ako posolstvo o ľudskom porozumení 
  (Alan Alexander Milne: Macko Pu)

Macko Pu (Winnie the Pooh, 1926) Alana Alexandra Milna vyšiel na Sloven-
sku prvýkrát v roku 1960 v preklade Petra Javora (pseudonym Petra Ždána), verše 
prebásnil Ján Turan. Rok nato nasledovalo 2. vydanie a 3. vydania sa kniha dočkala 
v roku 1969 – tentokrát už s riadnym menom prekladateľa. Všetky vydania ilustro-
val Peter Novák. V roku 1981 vyšiel nový preklad pod názvom Macko Puf, kde pre-
kladateľka Margita Príbusová zaradila už aj preklad druhej knihy (The House at Pooh 
Corner, 1928). Knihu ilustroval Ladislav Nesselman. V roku 2002 vyšla kniha o Púovi 
v treťom preklade Stanislava Dančiaka pod názvom Medvedík Pú aj s prekladom dru-
hej Milnovej knihy Dom v Púovom kútiku s pôvodnými ilustráciami E. H. Sheparda.

A. A. Milne venoval knihu svojmu synovi Christopherovi Robinovi, pričom in-
špiráciu pre jednotlivé postavy mu poskytli práve synove plyšové hračky.2 

Príbeh sa začína rozhovorom rozprávača s Krištofkom Robinom, pričom ten-
to rozhovor je modelovaný jednak ako súčasť fikcie a jednak ako transformácia li-
terárneho komunikačného modelu – dialóg autora s čitateľom. Krištofko Robin rád 
počúva vymyslené príhody o svojom obľúbenom plyšovom medvedíkovi Mackovi 
Pu a aktívne sa podieľa na ich dotváraní.  Väčšinou vstupuje do príbehu vtedy, keď 
si Pu a jeho kamaráti zo Stohektárovej hory – Prasiatko, Králik, Sova, somárik I-áčik, 
Klokanica a Klokanček – nevedia s niečím rady. Autor tým dieťa povyšuje na úroveň 
svojho partnera, pristupuje k nemu s veľkým taktom a rešpektom.  

Príhody Macka Pu a jeho priateľov sú ladené humorne a nonsensovo. Do cen-
tra rozprávania je vždy postavený Macko, ktorý má nadovšetko rád med, je vždy 
ochotný pomôcť priateľom, za každých okolností sa usiluje myslieť (aj keď je to pre-
ňho veľmi náročná činnosť), je veľmi tvorivý (rád na každú situáciu vymýšľa básne 
– rovnako nonsensové ako samotné príbehy), je skromný a ústretový. Pri kontak-
te Macka s inými postavami sa odkrývajú aj ich dominantné vlastnosti – prasiatko 
je ustráchané a veľmi racionálne, Sova rada rozpráva a filozofuje, somári I-áčik má
väčšinou stále depresívnu náladu so sklonmi k sebaľútosti, Králik je veľmi dôsledný 
a prísny a niekedy aj málo tolerantný, Klokanica je starostlivá matka a Klokanček je 
hravý a odvážny. 

Na prvý pohľad sú príbehy antropomorfizovaných plyšových zvieratiek po-
stavené na jednoduchej zápletke s lineárnym humorne-nonsensovým fabulovaním, 
no pri dôkladnejšom vniknutí do medzitextového priestoru nachádzame predo-
všetkým príbeh o hlbokej empatii, tolerancii, skutočnom priateľstve a láske. Vzájom-
né porozumenie, rešpektovanie iných a akceptovanie ich jedinečnosti a osobitosti 
sa odohráva jednak vo vzťahu rozprávača a Krištofka Robina, vo vzťahu Krištofka 
a jeho plyšových kamarátov a jednak vo vzťahu Macka Pu ku všetkým postavám. Pri-
tom Milne tieto bazálne hodnoty medziľudských vzťahov nikde explicitne nepome-
núva, sú však latentne prítomné v celom rozprávaní. 
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Jednotlivé typy postáv Milnovej rozprávky reflektujú isté povahové vlastnos-
ti a charakterové črty, pričom ich zdôraznením izoláciou od iných vlastností vzniká 
humorný efekt. 

Macko Pu je napríklad stále hladný – pri spomienke na med sa mu každá chví-
ľa počas dňa zdá byť vhodná na jedenie:

„Raz sa Macko Pu vybral na prechádzku a prišiel v lese na čistinku. Naprostred 
čistinky stál veľký dub a z jeho vrcholca zaznieval hlasný bzukot. Macko Pu si sadol 
pod strom, zložil hlavu do labiek a zamyslel sa. Najprv si riekol: – Ten bzukot čosi zname-
ná. Také bzučanie nemôže byť len tak, aby to len bzučalo a bzučalo a nič neznamenalo. 
Keď počujem bzučať, musí tu niekto bzučať, a pokiaľ viem, bzučať môže len včela. Potom 
znova dlho rozmýšľal a vraví si: – A pokiaľ viem, včela je na svete na to, aby robila med. 
Vstal a hovorí: – A med sa robí na to, aby som ho ja mohol jesť.“ (s. 10).

Jednoduché deduktívne myslenie je pre Macka Pu typické. Spôsob, akým 
formuluje svoje myšlienky, ako aj spôsob ich zachytenia na lexikálnej a syntaktic-
kej úrovni, zjavne napodobňuje detské myslenie a vyjadrovanie. Podobne myslia 
a formulujú svoje názory aj iní obyvatelia Stohektárovej hory. Milne veľmi presved-
čivo reflektuje detskú logiku a detský spôsob hodnotenia sveta. Humorne a komic-
ky potom takéto situácie vyznievajú práve preto, že ide akoby o komiku mimovoľnú, 
založenú na naivnom formulovaní názorov a postojov. Podľa Boreckého (2000) sa 
pri takomto type komiky stáva subjekt nevedome predmetom smiechu pre iných. 
Vo vzťahu k Milnovmu Mackovi Pu však treba zdôrazniť, že nikdy nejde o ironický 
smiech. Antropomorfizované plyšové hračky reprezentujú optimisticky hravý postoj
k svetu, čím na jednej strane vyzdvihujú zmysel hry v reálnom živote detí a na dru-
hej strane u svojich detských čitateľov vyvolávajú pocit intelektuálnej prevahy. Psy-
chologicky dôsledne prepracovanou stratégiou tak Milne svojich detských čitateľov 
pozdvihuje na úroveň Krištofka Robina.

Všetky uvedené atribúty textu podčiarkujú aj situačná komika, nonsens a hra 
so slovom. V Stohektárovej hore majú viacerí obyvatelia na svojich domčekoch ná-
pisy – Macko Pu býva na adrese Pán Pieskovec, Sova býva vo štvrti „Gaštany“ a nad 
dverami svojho domu má jednu tabuľku s nápisom: AK KCEŤE OTPOVEŤ RAČŤ ZVO-
NIŤ a druhú tabuľku s nápisom AK NEKCEŤE OTPOVEĎ RACŤE KOLOPAŤ; pričom, ako 
sa dozvedáme z textu, „Tieto tabuľky napísal Krištofko Robin, lebo v celom lese on jedi-
ný vedel písať.“ (s. 36).  Podľa pravopisu je zjavné, že Krištofko sa správne písať iba učil, 
no Milne tento fakt nevyužíva na to, aby sa mu vysmieval. Takisto humorne vyznieva 
aj obsah slov – samotná alternatíva, ktorú majú pred Sovinými dverami návštevníci.

Prasiatko býva na adrese KLÁSŤOHEŇ SA, pričom tento nápis je zjavne pozo-
statkom z výstražnej tabuľky v lese, kde sa zakazuje klásť oheň. Autorovi však táto 
tabuľka poslúžila na veľmi vtipnú fabuláciu: „Keď sa Krištofko Robin spýtal Prasiatka, 
čo to znamená, odpovedalo mu, že je to ich starootcovské meno a užíva sa v rodine už 
oddávna. Krištofko Robin povedal, že Prasiatko sa nemôže volať „Klásťoheň sa“, a Pra-
siatko mu povedalo, že veru sa môže, lebo aj jeho dedko sa tak volal, a že je to iba skratka 
za Klásťoheň Samko. Aj jeho dedko vraj mal dve mená, ak by sa mu jedno stratilo: Klás-
ťoheň dostal po ktoromsi strýkovi a Samko po Klásťoheňovcoch.“ (s. 28).
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Všetky situácie, v ktorých sa ocitne Macko Pu so svojimi priateľmi, sú komické. 
S prasiatkom napríklad poľuje na Dlaboša, napätie sa stupňuje, keď spolu opakova-
ne obchádzajú húštinku  a nachádzajú čoraz viac stôp. Pu hodnotí situáciu nasle-
dovne: „Buď sú to dva Laboše a jeden Dlaboš, alebo sú to dva Dlaboše a jeden Laboš.“ 
(s.  30). Túto „záhadu“, ktorá Prasiatku naháňa obrovský strach, až napokon utečie, 
hravo (spolu s čitateľom) rozlúšti Krištofko Robin: „– Hlúpučký Medveď,– riekol, – čo si 
to vyčíňal? Najprv si húštinku obišiel dva razy sám, potom pribehlo za tebou Prasiatko 
a obišli ste ju spolu a potom ste šli dookola štvrtý raz...“ (s. 32).

Púova nekonečná tvorivosť a invenčnosť sa prejavuje jednak pri hľadaní rie-
šení na každý problém (keď sa chce dostať ku včelám, požičia si Krištofkov baló-
nik a tvári sa, že je obláčik, aby bol nenápadný; vymyslí darček pre I-áčika – nesie 
mu hrnček s medom, no kým ho stihne priniesť, med z neho zje, tak mu daruje hrn-
ček ako užitočnú vec na odkladanie všeličoho – napríklad aj prasknutého balóni-
ka; zachráni prasiatko pred potopením na hrnci s menom Plávajúci Medveď a pod.) 
a jednak pri vymýšľaní básničiek. Všetky Púove básne majú nonsensový charakter. 
Za všetky odcitujeme báseň „Makovník, makovník“, ktorú Pu vymyslel pre I-áčika, 
aby nebol smutný:

„Makovník, makovník plný máčku,
kopla mucha vtáčka po zobáčku.
Zahádaj mi hádku, milý bratku –
a ja ti odpoviem poporiadku.

Makovník, makovník plný máčku;
aj ryby sa hrajú na skrývačku?
Zahádaj mi hádku, milý bratku –
a ja ti odpoviem poporiadku.

Makovník, makovník plný máčku;
kura cerí zuby na omáčku.
Zahádaj mi hádku, milý bratku –
a ja ti odpoviem poporiadku.“ (s. 53 – 54).

Podobne, ako všetky uvedené znaky a vlastnosti Milnovho textu, aj básne na-
vodzujú detskú hravosť a spontánnosť. Pre Macka Pu, podobne ako pre dieťa do ur-
čitého veku, je forma podstatnejšia ako obsah, o čom svedčia predovšetkým druhé 
verše každej strofy citovanej básne. 

Akokoľvek naivne a komicky pôsobí na prvý pohľad Púova postava, pri jeho 
dôkladnejšom pozorovaní si nemožno nevšimnúť jeho prirodzenú múdrosť. Mac-
kova múdrosť však nevyplýva z naučených poučiek a pravidiel, ale z jeho povahy. Je 
pokorný, priateľský a veľmi empatický. Akceptuje všetko, čo mu povedia iní, ak nie-
čo chce alebo ak s niečím nesúhlasí, naznačuje to veľmi taktným spôsobom. Z tohto 
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hľadiska je jeho postava významne  axiologicky nasýtená, pričom celý Milnov text je 
potom v konečnom dôsledku aj vážnym posolstvom o nevyhnutnosti medziľudské-
ho porozumenia. 

Podľa definície M. Harpáňa (1994, s. 256) sa„komické obyčajne privádza do sú-
vislosti so smiechom a smiešnym, a teda sa ako estetická kategória zakladá na porovná-
vaní, pričom na jednej strane je osoba alebo realita vystavená kritike a na druhej strane 
je jej ideálny predobraz“. V súlade s takto postulovanou požiadavkou na komické po-
stupoval pri modelovaní  Nevedka Nikolaj Nosov. Ako literárna postava Nevedko 
predstavuje dieťa, ktoré stojí na začiatku poznávania zákonitostí života, medziľud-
ských vzťahov i prírodných zákonov a postupne sa vyvíja, aby sa priblížil k ideálu (v 
kognitívnej, emocionálnej i sociálnej rovine).

Milnova komika nemá takýto konfrontačný charakter. Je založená na akcepto-
vaní detského sveta v plnej miere. Dieťa tu nie je objektom výchovného pôsobenia, 
Milne skôr vyzdvihuje tie stránky detstva, ktoré by mali počas celého života fungo-
vať ako morálne ľudské konštanty. 

Žiada sa ešte aspoň stručne vyjadriť k prekladu analyzovaných textov. Obi-
dva texty pre svoje poetologické znaky (hra so slovami, slovná a situačná komika, 
nonsens, expresívna syntax a lexika) predstavovali pre svojich prekladateľov ná-
ročnú výzvu. V oboch prípadoch však treba vyzdvihnúť vysokú úroveň prekladov, 
doloženú samotnými osobnosťami ich autorov – poetky, prozaičky a v tom čase už 
aj prekladateľky M. Ďuríčkovej, prekladateľa P. Ždána (ktorý prekladal z angličtiny 
a francúzštiny) a básnika J. Turana. Vzhľadom na literárnu hodnotu analyzovaných 
textov i kvalitu ich prekladov neprekvapuje, že od polovice 20. storočia zostali trva-
lou súčasťou čítania slovenských detí doposiaľ.  

Poznámky
1 V Rusku vychádzala v rokoch 1954 – 1964 – Prikľučenia Neznajki i jego druzej, Neznajka v Solnečnom 

gorode, Neznajka na Lune.
2 Informácie pochádzajú z Wikipedie: http://en.wikipedia.org/wiki/Winnie-the-Pooh; ako uvádza 

zdroj, všetky pôvodné plyšové hračky Christophera Robina Milna sú vystavené v múzeu v New 
Yorku.
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