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1 Kontext literárneho života a kultúrnej praxe 

Desatročia na prelome milénií, ale predovšetkým deväťdesiate roky, sa stali 

v slovenskej autorskej tvorbe pre mladých čitateľov neprehliadnuteľným literár-
nym a vydavateľským časom rozprávky. Ponad rozprávku, azda aj pre jej kultúrnu 
a žánrovú prvotnosť a prístupnosť pre mladého čitateľa, sa prevalilo všeličo zo 
všeobecných zmien a nových, ale najmä „samozvaných“, ba viac, nepresvedčivých 
ranoautorských predstáv o tom, ako to bude, keď to bude, len už to nesmie byť, 
ako to bývalo v doznievajúcej kultúrnej praxi. Zámery so zmenou v autorskom 
i širšom kultúrnom zázemí na konci minulého storočia si žáner rozprávka vyskúšala 
i pretrpela najskôr preto, že sa ocitla v predstave o zmene, ale aj realizácii a prior-
ných predstáv o novom literárnom živote na priesečníku tradície a postmoderny, 
ale predovšetkým sa stala bezbranným objektom autorského hľadania odpovedí 
i kultúrnych činov na otázky: ako inak? a ako ďalej? 

 

1.1  Žáner a literárny text 
Autorská rozprávka v postmodernej dobe vzniká v priesečníku tradície a mo-

dernosti žánru rozprávka bez toho, aby sa problematizovala genealógia ľudovej 
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a autorskej rozprávky1. Postmodernú dobu v kultúrnom a literárnom živote ako 
celok charakterizuje viacero jej znakov, medzi nimi sú i tieto: termín postmoder-
nizmus sa využíva v rozličných i odlišných oblastiach2, vedome relativizuje pojmy 
pravda, spravodlivosť a morálka, cíti sa imúnn voči všetkému, čo sa odvíja od ro-
zumu, ba dokonca zapája vo vzťahu k postmoderne vyjadrenie „intelektuálna ste-
rilita“, ktorá „sa pravdepodobne ukáže byť príčinou jeho konca: nezáleží na tom, či 
je to chyba, ale postmodernizmus je passé. Aká irónia!“ (Cherry, 1999, s. 4). Post-
modernizmus v umeleckej literatúre a umení sprevádza povesť, ale azda ešte 
väčšmi očakávanie jeho legitimity pri uvádzaní sa do aktuálneho kultúrneho života 
a jeho praxe aj preto, že ide o „prvý literárny a umelecký smer, ktorý vznikol na 
americkom kontinente“ (Žilka, 1996, s. 193) ako sekundárny výraz voči iným spo-
ločenským oblastiam, primárne neverbálneho a neumeleckého zamerania3. 

Postmodernú tvorbu v literárnom kontexte transparentne sprevádzajú v exte-
riérovej časti postupy naviazané na inakosť, pluralitu, intertextualitu a aktualizácie 
(Žilková, 1999, s. 13), na čo reaguje autor vo svojej stratégii najskôr a prirodzene 
kompozičnými zložkami, ale predovšetkým jazykom, estetikou, štylistikou textu, 
teda rešpektovaním jeho sémantiky a schopnosti ponúknuť komunikovanie s čita-
teľovou osobnou a širšie aj s kultúrnou zručnosťou. 

Postmoderna v umeleckej literatúre pre deti a v literatúre pre mládež, sprí-
tomnenie kultúrneho subštandardu v tínedžerskej literatúre a tínedžerskej kultúre 
(Žilková, 1999, s. 79 – 105), si osvojila priestor médií4, emancipovala komiks, čím 
sa vytvoril v literárnej kritike a literárnej vede podnet na zvažovanie i opodstatne-
nosť aktualizovaných aspektov v literatúre pre mladých čitateľov, na funkciu in-
tencionality textu a kategóriu vekovosti (Žilková, 1999, s. 15)5. O postmoderne 
v literárnom priestore pre mladého čitateľa sa spravidla pripomína z exponované-

                                                           
1  Eva Tučná (1998, s. 23 – 29) odmieta termín a naznačuje jeho genézu takto: „Zlatko Klátik na označenie novej 

rozprávky, ktorá vznikla na základe folklórnej ľudovej „klasickej“ rozprávky ako jej modifikácia alebo variant, 
používa pomenovanie, resp. termín „autorská rozprávka“. Pomenovanie sa ujalo aj v slovenskej a českej lite-
rárnej teórii. Osobne máme proti termínu výhrady“. Odmietavý postoj má E. Tučná aj voči aktualizácii termínu 
literatúra v literatúre, ktorým Július Noge vymedzoval rolu literatúry pre mladých čitateľov z 80. rokov 
v národnej literatúre. Ivo Pospíšil (Ladění, 1998) vo svojej príležitostnej reflexii o čítaní pre mladých čitateľov 
presadzoval návrat k pôvodnému rozčleneniu na literatúru pre deti a literatúru pre mládež. 

2  Matt Cherry: Pravda a jej dôsledky (1999, s. 3 – 4) termín postmodernizmus vysvetľuje takto: „(...) od architek-
túry cez literatúru až po filozofiu – rovnako ako modernizmus, ktorý má nahradiť“, (...) „postmodernizmus 
odmieta nechať sa presne definovať“, (...) „dajú sa rozoznať určité charakteristické črty postmodernej filozo-
fie“, napríklad dekonštruovať predpoklady, na ktorých sa zakladalo odôvodňovanie pravdy, otvorenosť voči 
názorom, ktoré odporujú prevládajúcej mienke, upozorňujú na omylnosť ľudskej mysle, ťažkosti spojené 
s dopátravaním sa pravdy, odmietajú pojem pravdy, neexistujú fakty, ale len osobné chápanie, rozum a veda 
nie sú o nič lepšie ako mýtus, rozprávka, magické vysvetlenie, využívanie irónie a znaku úvodzoviek napovedá, 
že sa pochybuje o oprávnenosti určitých výrazov. 

3  Ide predovšetkým o architektúru a filozofiu. 
4  Rozhlasová hra, rozhlasová rozprávka, rozhlasový literárny text a ďalšie mediálne žánrové formy. 
5  Relativizovanie kategórie vekovosti ako vývinového limitu v kultúrnych a čitateľských zručnostiach mladého 

čitateľa doriešila prax tým, že sa jej opodstatnenosť obnovila predovšetkým v edičných projektoch vydavateľ-
skej praxe.  
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ho druhového podložia epika a dráma, zo žánrov sa primárne literárna kritika do-
voláva autorskej rozprávky, v poetike a estetike upozorňuje na ustálené výrazové 
a významové podložie, do ktorého vstupuje hovorovosť, generačný slang, verbál-
ne dobové ikony, ale popri súbore inovačných pohybov v tvorbe pre mladého čita-
teľa rozprávka nerezignovala v mene módnosti a post-moderny na aktívnu komu-
nikáciu čitateľa s textom. V tejto súvislosti sa hovorí na obidvoch stranách, teda 
medzi autorom a čitateľom, čitateľom a literárnou kritikou o princípe hry ako 
o štrukturovanom a inovovanom nástroji v stratégii autora, ďalej ako o výraze 
komunikačnej stratégie textu, ale zvažuje sa popri princípe hry aj pôsobenie 
z neho odvíjanej metódy na hravosť vo význame emancipácie, experimentovania, 
vzácnosťou nie sú deštrukcie popri druhovom a žánrovom vychyľovaní iného textu 
v mene ďalšieho, teda iného či nového, ale v podstate sa rozvinula rekonštrukcia 
žánru zvnútra ako synkreticky organizovaný text, ktorý nepopiera zdroje svojho 
formálneho a ani tematického či príbehového zázemia. Noetika autorskej rozpráv-
ky nerezignuje na interpretáciu sveta a človeka, tematizovaný alebo personalizo-
vaný výklad vzťahu svet a človek zosubjektívňuje, zintímňuje, ako keby všetko, čo 
sa v rozprávke odohrá v priestore fabuly, sa prenieslo do zážitkového a hodnoto-
vého napojenia autora a čitateľa. A tomto komunikačnom akte dominantné pos-
tavenie získava jazyk a štylistika textu aj preto, lebo sa overujú v kompozícii roz-
právky v sujete a aspekte dieťaťa i aspekt dospelého ako nástrojov na kompozič-
né, najmä sujetové rozvinutie princípu hry v sémantike textu. Štylistika textu sa 
realizuje v estetickej, teda vo výrazovej zložke textu. Estetika v postmodernej dobe 
v umení, teda aj v umeleckej literatúre, sa stala výrazom plurality kultúry 
a umenia, a to preto, lebo „stojí medzi estetikou totožnosti a estetikou protikladu 
a ukazuje sa, že vytvára novú skupinu, ktorú možno označiť za estetiku synkretiz-
mu“ (Cherry, 1999, s. 3 – 4). Estetika synkretizmu podporuje obdobnú operáciu 
v genológii a v poetike autorskej rozprávky, svojou pluralitnosťou sa zrieka 
a nevyžaduje si inováciu, ale prináša a využíva rozpínavosť vnútrotextových činite-
ľov nového textu v jeho literárnom, presnejšie v naračnom priestore. Aj preto es-
tetika v umeleckom texte, v súlade s princípom hry a metódou hravosti aktivizuje 
konkrétne a abstraktné, iniciuje akt tvorivosti vo všetkých kompozičných rovinách 
textu a vyjadruje ich spoločne jazykom, poetikou textu, nerešpektuje v kompono-
vaní príbehu kategóriu času v jej následnosti a kauzalite, čo sa prejavuje ako pô-
sobenie „eklektického štýlu“ s tomu zodpovedajúcou „pluralitou estetických no-
riem“ (Michalovič, 1999, s. 120 – 136). 

 
1.1.1 Žáner, literárna estetika a stratégia autora 
Autorská rozprávka si osvojila vo svojej noetike a estetike ústrednú danosť ľu-

dovej rozprávky, dotvoriť sa na hru o poznaní, v ktorom sa počíta s empíriou 
a analyticko-induktívnymi (Miko, 1980, s. 59 – 69) schopnosťami dieťaťa. V súlade 
s nimi sa vývinovo rozvíja paradigmatika a syntagmatika (kód) textu, čo rešpektuje 
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taký literárny príbeh, ktorý má svoju kauzalitu, opodstatnenosť a podporu v skú-
senosti, poznaní alebo v predstavivosti dieťaťa. Detstvo ako stav a detské ako vý-
vinový proces sa prejavia, presadia a rešpektujú v stratégii textu autorskej roz-
právky vo výraze noetického celku autora, no musia sa koncepčne rešpektovať 
neverbálnej pohyby aj vo všetkých prirodzene očakávaných súčastiach umelecké-
ho textu: ilustrácia, funkčná čiernobiela a farebná fotografia, farebné organizova-
nie kompozičného celku knihy ako estetického artefaktu a významového celku, 
dizajn, rozlične komponované a sémantizované grafické vložky, technické schémy 
na hádanky, krížovky, doplňovačky, bludiská, vpisovanie textu čitateľom, vý-
znamové hry so slovom a jeho významom a ďalšie invenčné alebo vynaliezavé po-
nuky na cibrenie myslenia, rozvíjanie úsudku a emócií literárnym textom. Medzi 
módnymi schémami takto zameranými na subjekt čitateľa sa osvedčili rozlične 
motivované texty, ktorými na podnet autora textu sa podnecuje detská hravosť 
a mladý čitateľ sa mení na relevantného spolutvorcu autorskej rozprávky6. Autor-
ská rozprávka emancipovala detstvo a dospelosť na výrazy a poznávacie i adap-
tačné stavy či podnety na riešenie problému, aký ponúka vo svojej téme a v type 
rozprávača a detskej literárnej postavy. Poznávacou ambíciou autorskej rozprávky 
sa stalo rozlišovanie vedomostných a mravných zámerov zakomponovaných do 
príbehu, všestranná aktivizácia čitateľa, zvlášť podnecovanie jeho rečovej, emo-
tívnej a zážitkovej zručnosti, v spôsobilosti rozlišovať a schopnosť osvojovať si 
hodnotovú a mravnú invenciu príbehu. Autorská rozprávka, ktorá v stratégii auto-
ra sleduje túto kultúrnu a spoločenskú podstatu (časové verzus univerzálne) ume-
nia, prináša také príbehy, ktoré sú mladému čitateľovi v jeho kultúrnej empírii 
blízke tomu, čo prijíma ako pravdepodobné, má ich obsiahnuté v praktickej 
a kultúrnej skúsenosti (na kompozičné archetypy upozornil C. L. Jung (1998, s. 217 
– 261), J. R. R. Tolkien (1997, s. 87 – 149), na sémantické kódy F. Miko (1980, s. 59 
– 69)), teda sa autor textu odvoláva spravidla na to, čo mladý čitateľ už pozná 
z rozprávania starších (Július Satinský, čiastočne Jana Juráňová), alebo koná 
v súlade s návodmi rozprávača (Viliam Klimáček, Dušan Targel, Daniel Hevier, Igor 
Adamec a Martin Vanek aj ďalší). 

Na počiatku išlo o výrazovú a žánrovú predstavu o inakosti novej rozprávky vo-
či tradičnej starej rozprávke, čo môže znamenať i to, že zmena nátlakovo prichá-
dzala z hektickej situačnej potreby novo konštruovanej kultúrnej a vydavateľskej 
praxe posledného desaťročia milénia, ale nie ako odpoveď na možnú kvalitatívnu 
krízu žánru, ktorá by vychádzala z jej žánrového vnútra, teda zo vžitej kultúrnej 
a literárnej konvencie. 

                                                           
6  Túto možnosť využili a zapojili do formálneho celku rozprávkového textu Viliam Klimáček: Noha k nohe, 1996, 

Július Satinský: Rozprávky uja Klobásu, 1996, Igor Adamec – Martin Vanek: Do skakavenia, priatelia, 1998; Šla-
bikár správneho kakaovníka, 1999, neskôr aj ďalší obľúbení tvorcovia rozprávkových textov pre mladých čita-
teľov Daniel Hevier, Jana Juráňová, Dušan Taragel.  
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Práca s jazykom a štýlom v literatúre pre mladého čitateľa patrí akosi prirodze-
ne do tvorivej a jedinečnej výbavy poetiky a estetiky autora a ten ju takmer nikdy 
neberie na ľahkú váhu práve vo výrazovej organizácii príbehu či pri vytváraní typo-
lógie postavy. Zámery a príčiny, prečo si autor vytvoril z jazyka svojho spojenca 
práve v tomto type čítania sú etnograficky, folkloristiky, literárnovedne, ale pre-
dovšetkým lingvisticky dôkladne analyzované najmä v prelomových, personálnych, 
spoločenských, kultúrnych súvislostiach. Napokon nie raz práve „reč“ rozprávky 
stojí za vznikom a presadením sa výraznej autorskej dielne, v tejto rekognoskácii 
žánru a autorského zázemia treba spomenúť vo vývinových súvislostiach tvorbu 
pre mladých čitateľov Ľudmily Podjavorinskej, Jozefa Cígera Hronského, Kláry Ja-
runkovej, Milana Rúfusa, Vincenta Šikulu, Ľubomíra Feldeka či Dušana Dušeka 
alebo Daniela Heviera, ďalej generačných skupín okolo osvedčených alebo aktuál-
nych vydavateľstiev, bokom nepostáva ani autorská tvorba napojená na vyhrane-
ný estetický program a to preto, lebo za „vývinovými“ blokmi či princípmi v poeti-
ke, estetike a noetike tvorby (textov) pre mladého čitateľa treba nachádzať pre-
dovšetkým invenciu podnecovanú jazykom umeleckého textu. 

V slovenskej rozprávke od deväťdesiatych rokov, aj pre mladosť či vekovosť jej 
príjemcu, ako prvá neodolala premenám v mene kultúrnej reflexie a postmoderny 
práve rozprávka ako druhovo a žánrovo vymedzený tvar. Do pohybu sa dostali 
téma a problém rozprávky, ďalej kategória rozprávača a azda najviac sa autori 
presadzovali v inováciách a antikonvenčnosti žánru pri ponuke a výbere tematic-
kého a príbehového nápadu a jeho neraz násilnej a nevkusnej inovácia práve 
v mene inakosti rozprávky a rozprávania pre „dnešné“ deti. 

Naivná, ale komerčne nejaký čas udržiavaná predstava, že rozprávka je pre 
každého (čitateľ), teda aj z každého (napísať ju), aj preto latentne o nových auto-
rov nebude núdza, navyše i peto, že práve rozprávka vydrží aj manufaktúrnu (zlož-
kovú) cestu svojho zrodu a šírenia (prax vydavateľstva Junior), sa nejaký čas udrža-
la a presadila v praxi literárneho života. Stalo sa to aj preto, lebo spôsob a nástroje 
tohto zmýšľania o tom, čo je moderná umelecká literatúra obsadili a privlastnili si 
relevantné zdroje a nástroje genézy, výroby a šírenia textu na trhu s kultúrou na 
Slovensku. 

Od detského čitateľa sa vyžaduje na jednej strane primeraná kultúrna a inte-
lektuálna zručnosť pri aktuálnom dekódovaní sémantiky vety aj textového celku. 
Na druhej strane sa očakáva jeho schopnosť vyrovnať sa so striviálnenými slovami, 
svojím významom hlúchými vetami a vulgárnymi oznamami, ktoré by sa pred 
dvoma, troma desaťročiami, čo aj len z estetických príčin, nemohli k textu pre 
mladého čitateľa ani „priblížiť“. 

A napriek tomu sa v kultúrnej tradícii a v povesti o hodnote vlastnej autorskej 
dielne, v súlade s akýmsi zurvalým autorským gestom o odvrátení sa od starého 
a vyhľadávaného v literatúre pre mladého čitateľa k pravde obyčajného a demas-
kovaného postmoderného spoločenského života, teda v skutočnosti k detabuizo-
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vaniu dospelého sveta pred deťmi v role čitateľov, sa našli autori, ktorí zaťažili ja-
zyk rozprávky (lebo nič iné nemožno považovať za následok) nevkusnou erotikou 
(Mokoš, 2000), alebo sa rozhodli „zrušiť“ priechod v čítaní medzi deťmi a dospe-
lými tým, že „hovoria“ (Moravčík, 2001) v písanom texte takmer iba to, čo im „sli-
na“ (hrubé, vulgárne slová a obrazy) priniesla na jazyk.  

Autorská rozprávka napojená na postmoderné výrazové a kompozičné postupy 
zužuje priestor tradičnej autorskej rozprávky a to tak, že sa sústreďuje na aspekt 
dospelého, na jeho rozprávačské Ja, voči nemu – obrazne – sa ocitá čitateľovo Ja. 
Text autorskej rozprávky sa stáva komunikačne osobný a komorný. Adjektívny prí-
domok obsiahnutý vo významoch iný, nový, postmoderný zasiahol najvýrečnejšie 
žánrový a vnútrotextový pôdorys autorskej rozprávky. Autorská rozprávka vo vý-
raznej autorskej noetickej, emotívnej a mravnej výpovedi reaguje, reflektuje život 
spoločnosti (Slančová, 1998, s. 285), teda svojimi nástrojmi iniciuje pozitívny pos-
toj k životu a podnecovanie príkladom schopnosť mať odvahu a vytrvalosť riešiť 
problémy, ktoré obsahuje. 
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Resumé 
The language of authorial literary poetics and aesthetics.  

Cultural and literary life in Slovakia fundamentally changed in the 1990s as a result of 
political and social changes. Authors responded to the new social situation and cultural 
practice in such a way that, among other things, they focused more on the creation of 
texts for young readers. In the post-modern atmosphere, which indicated how the 
established traditions in Slovak literature could be changed in the creation of a literary 
text, prose for young readers started to push itself forward. The fairy tale became a genre 
which authors, publishers and readers turned their attention to. A key element of the new 
fairy tale became its ambition to move closer to reality. This affected its genre, themes, 
poetics, text stylistics and updated moral principle or message. 

 




