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PREDSLOV

Štvorročný	grantový	projekt	VEGA	č. 1/0736/15	Metodologické prieniky do 
(re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry	 (vedúci:	 prof.	 PhDr.	 Ján	
Gbúr,	CSc.),	ktorý	bol	riešený	na	Katedre	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	ko-
munikácie	FF	UPJŠ	v	Košiciach	v	rokoch 2015 – 2018,	priniesol	počas	svojho	tr-
vania	niekoľko	výstupov.	Okrem	samostatných	vedeckých	štúdií	publikovaných	
priebežne	časopisecky,	doma	aj	v	zahraničí,	bol	vydaný	zborník	z	medzinárod-
nej	vedeckej	konferencie	Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych inter-
pretáciách	 (2018)1	a	tiež	vedecká	monografia	Duchovnosť v (re)interpretácii 
diel slovenskej literatúry	 (2016).2	Túto	viacročnú	spoluprácu	tímu	spolurieši-
teľov3	završujú	dva	kľúčové	publikačné	výstupy,	ktoré	tvoria	komplementárny,	
myšlienkovo	prepojený	celok:	

1.	 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume I (Zborník vybra-
ných prednášok a abstraktov),4

2.	 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II (monografia).

1	 ŠUTOR,	Lukáš	(ed.).	2018.	Text	v	kontextoch.	Text	v	interdisciplinárnych	interpretáciách.	Ko-
šice:	Filozofická	fakulta,	Univerzita	P.	J.	Šafárika	v	Košiciach,	2018,	310	s.
2	 HAJDUČEKOVÁ,	Ivica:	Duchovnosť	v	(re)interpretácii	diel	slovenskej	literatúry.	Košice:	Filo-
zofická	fakulta,	Univerzita	P.	J.	Šafárika	v	Košiciach,	2016,	120	s.
3	 Personálna	zostava	spoluriešiteľov	sa	priebežne	menila,	a	to	v	závislosti	od	personálneho	
obsadenia	pracoviska	aj	výskumných	potrieb.	Plánované	generačné	rozvrstvenie	v	nej	bolo	do-
držané	a	zaangažovaní	boli	tiež	mladí	adepti	literárnej	vedy:	doc.	PaedDr.	Ivica	Hajdučeková,	
PhD.	(zástupkyňa	projektu;	2015 – 2018),	Dr.	h.	c.,	prof.	PhDr.	Ján	Sabol,	DrSc.	(2015 – 2017),	
doc.	PhDr.	Oľga	Sabolová,	CSc.,	mim.	prof.	 (2015 – 2016),	prof.	PhDr.	Marián	Andričík,	PhD.	
(2015 – 2018),	 PhDr.	 Lukáš	 Šutor,	 PhD.	 (2015 – 2018),	 Mgr.	 Daniela	 Lešová-Burdová,	 PhD.	
(2015),	 PhDr.	 Marián	 Gladiš,	 PhD.	 (2017 – 2018);	 doktorandi:	 Mgr.	 Magdaléna	 Kramárová	
(2015,	MD,	2017),	Mgr.	Matúš	Marcinčin	(2015 – 2016),	Mgr.	Jakub	Souček	(2015 – 2016),	Mgr.	
Vladimír	Fabian	(2017),	Mgr.	Peter	Getlík,	(PhD.)	(2017 –	2018;	v	poslednom	roku	riešenia	in-
terný	člen	katedry).		
4	 USB	kľúč	s	uvedeným	zborníkom	vybraných	prednášok	a	abstraktov	(Hajdučeková –	Getlík,	
eds.,	2018)	je	súčasťou	tejto	monografie –	Metodologické inšpirácie v literárnovednom výsku-
me II	(Hajdučeková,	ed.,	2018).	Textová	časť,	t.	j.	zborník	abstraktov,	je	publikovaná	na	stránke	
univerzitnej	 knižnice:	 https://unibook.upjs.sk/sk/filozoficka-fakulta/1077-metodologicke-ins-
piracie-v-literarnovednom-vyskume-i
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Elektronický	zborník	abstraktov	a	videozáznamov	z	priebežne	realizovaných	
prednáškových	kolokvií –	na	ktorých	vystúpili	viaceré	osobnosti	zo	slovenské-
ho,	ale	aj z	českého	akademického	prostredia –	a	vedecká	monografia	sa	kon-
cepčne	dopĺňajú.	Svedčí	o	tom	aj	voľba	rovnomenných	názvov,	číselne	odlíše-
ných,	ktorými	sledujeme	vopred	stanovený	projektový	zámer,	t.	j.	nadviazať	na	
tradíciu	exaktnosti	v	literárnovednom	výskume	s	akcentom	na	metodologický	
pluralizmus.	 Súbežne	 aj	 na	 propagáciu	 súčasného,	 generačne	 rozvrstveného	
bádateľského	zázemia	v	univerzitnom	priestore	na	východnom	Slovensku,	kto-
ré	sa	dlhoročne	viaže	(aj	keď	historicky	divergentne)	na	akademické	prostredie	
Univerzity	P.	J.	Šafárika	v	Košiciach.	

Do	autorskej	zostavy	siedmich	kapitol	vedeckej	publikácie	boli	okrem	čle-
nov	Katedry	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie	FF	UPJŠ	zaradení	aj	
dvaja	kolegovia	z	iných	vedeckých	pracovísk,	a	to	Mgr.	Jana	Piroščáková	(Páca-
lová),	PhD.,	literárna	vedkyňa	zo	Slovenskej	akadémie	vied	v	Bratislave,	a	prof.	
PhDr.	Lubomír	Machala,	CSc.,	univerzitný	profesor	z	Olomouca	v	Českej	repub-
like,	ktorí	svojimi	príspevkami	dopĺňajú	nielen	výskumné	zameranie	publikácie,	
ale	aj	symbolicky	zastupujú	fakt,	že	spolupráca	na	našom	pracovisku	nie	je	do	
seba	uzavretá,	ale	má	prirodzené	odborové	presahy,	a	to	smerom	k	vedeckový-
skumnej	inštitúcii,	akú	Slovenská	akadémia	vied	v	Bratislave	predstavuje,	ale	aj	
smerom	k	historicky	podmienenej	väzbe	na	český	univerzitný	priestor.	Uvede-
ná	stratégia	medziinštitucionálnej	spolupráce	bola	uplatnená	v	oboch	projek-
tových	výstupoch.	

Ivica	Hajdučeková
(editorka)		
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ÚVOD

Ústredná	myšlienka	grantového	projektu –	metodologické	inšpirácie	v	lite-
rárnovednom	výskume –	 sa	ocitá	ako	 spojnica	 siedmich	kapitol	 kolektívneho	
monografického	celku.	Dôležité	postavenie	v	ňom	získavajú	nielen	zaužívané	
filologické,	literárnohistorické,	ale	aj	literárnoteoretické,	kritické	a	verzologické	
postupy	nadväzujúce	na	silnú	formálno-štrukturalistickú,	sčasti	aj	hermeneu-
tickú	a	fenomenologickú	tradíciu	v	slovenskej	 literárnej	vede.	Do	centra	náš-
ho	záujmu	sme	uviedli	 aj	doteraz	okrajovo	vnímané	 textologické	a	editorské	
otázky,	antropologické	a	mediologické	prístupy,	ktoré	sú	pre	inter-	či	transdisci-
plinárny	diskurz	v	 literárnej	vede	už	dnes	nepostrádateľné.	Vďaka	pretrváva-
júcemu	 záujmu	 o	medziliterárne,	 u	 nás	 najmä	 slovensko-české	 vzťahy	 je	 do	
tohto	celku	zahrnutá	aj	tradícia	literárnovednej	komparatistiky	a	tiež	myšlienka	 
(re)interpretácie	umeleckého	textu	vo	vzťahu	k	sociokultúrnemu	kontextu.

Monografický	 celok	 sleduje	tieto	 zámery	vo	 svojich	dvoch	 častiach	nasle-
dovne: 

I.
V	 kapitole	 Literatúra v časopise Pešťbudínske vedomosti	 sa	 autor –	 Ján 

GBÚR –	zameral	na	osobitý	vzťah	politiky	a	 literárneho	umenia,	ktoré	sa	sta-
lo	 „marketingovým	 nástrojom“	 na	 uskutočňovanie	 politických	 cieľov.	 Na 
tomto	 poznaní	 autor	 preskúmava	 problematiku	 žurnalistického	 projektu	 zo	
60. rokov 19. storočia,	 t.	 j.	 novín	 Pešťbudínske vedomosti,	 ktoré	 boli	 v	 ro-
koch 1861 – 1870	 najdôležitejším	 tlačovým	 politickým	 orgánom	 slovenského	
národného	hnutia	a	tribúnou	politiky	Starej	školy	slovenskej.	Vzhľadom	na	exis-
tenciu	literárnych	časopisov	propagovali	taký	druh	slovesnej	produkcie,	ktorá	
primárne	sledovala	náučné,	didaktické,	výchovné	a	národno-vlastenecké	funk-
cie.	Bolo	to	z	dôvodu	umocňovania	národno-politických	tém,	ktoré	boli	hlavnou	
obsahovou	náplňou	novín,	ale	aj	z	dôvodu	čitateľskej	verejnosti,	pre	ktoré	boli	
určené. 	Z	pomerne	širokej	ponuky	žurnalistických	rubrík	sa	autor	prioritne	ve-
nuje	zastúpeniu	literatúry,	ktorá	dostávala	priestor	v	štyroch	z	nich:	Besednica,	
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Náveštia	literárno,	Literatúra	a	umenie,	Literatúra.	V	kapitole	si všíma	ich	žánro-
vé	aj	tematicko-problémové	zameranie	v	rozpätí	desiatich	ročníkov	existencie.

V	kapitole	Kontextualizácia k interpretácii poézie Maše Haľamovej	autor-
ka –	 Ivica HAJDUČEKOVÁ –	 prináša	 výsledky	 archívneho	 výskumu,	 v	 ktorom	
predstavuje	 obraz	 o	 autorskom	a	 kultúrno-spoločenskom	 kontexte	 básnickej	
tvorby	Maše	Haľamovej.	Literárnohistorická	rekonštrukcia	jej	životného	príbe-
hu –	curriculum	vitae –	využíva	podnety	synopticko-pulzačnej	metódy	P.	Zajaca.	
V	štyroch	podkapitolách	(Životné	uzly,	Tatranské	reminiscencie,	V	ruchu	redakč-
nej	práce,	Na	„vôli	vôľuške“)	„mapuje“	osobné	dejiny	poetky	a	predstavuje	nie-
len	kľúčové	medzníky,	ale	aj	priľahlé,	či	okrajové	súvislosti	v	(pod)povrchovom	
dianí.	Prehľadnú	syntézu	na	konci	kapitoly	tvorí	Kalendárium	života	a	diela,	kde	
chronologicky	zoraďuje	zlomové	roky,	k	nim	prináležiace	udalosti	a	tiež	básnic-
ké	počiny.

V	kapitole	Editorstvo a textológia v praxi (na príklade rozprávok)	sa	autor-
ka –	Jana PIROŠČÁKOVÁ (PÁCALOVÁ) –	zamerala	na	reflektovanie	praktických	
skúseností	 s	prípravou	 troch	 typov	knižných	vydaní	 rozprávok,	 a	 to	 z	pozície	
literárneho	historika,	ktorý	sa	popri	svojom	primárnom	výskume	orientuje	aj	
na	oblasť	editorstva	a	textológie.	Referuje	o	dvoch	typoch	čitateľských	vydaní	
(„klasickom“	a	„kanonizovanom“)	tzv.	Dobšinského	rozprávok	a	antológii	 roz-
právok	a	o	vedeckej	pramennej	edícii	určenej	odborníkom.	Reflexii	konkrétnych	
edičných	postupov	a	textologických	úskalí	predchádza	teoreticky	koncipovaná	
časť,	 približujúca	 doterajšie	 hodnotenie	 predmetného	 materiálu	 (rozprávok	
vydávaných	romantikmi)	z	hľadiska	literárnej	vedy	a	folkloristiky,	ktorá	je,	ako	
konštatuje	autorka,	kvôli	hraničnému	situovaniu	v	prieniku	disciplín	do	veľkej	
miery	špecifická.

Autor	kapitoly Podoby postmodernistické prózy v české a slovenské lite-
ratuře –	Lubomír MACHALA –	prináša	na	pozadí	porovnávania	teoretickej	re-
flexie	literárneho	postmodernizmu	v	českej	a	v	slovenskej	literatúre –	ústiacej	
do	ocenenia	prínosu	slovenského	literárneho	vedca	Tibora	Žilku –	pozoruhodné	
závery.	Literárny	historik	sa	venuje	literárnokritickému	pohľadu	na	českú	a	slo-
venskú	postmodernistickú	prozaickú,	najmä	 románovú	 tvorbu	v	60. –	90. ro-
koch 20. storočia.	 Poukazuje	 na	 jej	 úskalia,	 ale	 aj	 vývinové	 odlišnosti,	 ktoré	
boli	 rozdielnym	spôsobom	ovplyvnené	politickou	situáciou.	V	závere	kapitoly	
vyzdvihuje	význam	postmodernistického	 románu	pre	obe	národné	 literatúry,	
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i	 keď,	ako	na	 to	v	konkrétnych	dielach	poukazuje,	na	Slovensku	bola	genéza	
žánru	priaznivejšia.

Podľa	autora	kapitoly	K otázke veršových systémov v slovenskej poézii –	
Mariána ANDRIČÍKA –	je	vývin	veršových	systémov	v	dejinách	slovenskej	poé-
zie	pomerne	dobre	zdokumentovaný,	no	neustále	sa	vynárajú	otázky	týkajúce	
sa	rytmickej	stavby	básní	jednotlivých	období,	ktoré	je	potrebné	nanovo	ove-
rovať.	 Vo	 svojom	príspevku	 sa	 autor	 usiluje	 vysloviť	 hypotézu,	 vychádzajúcu	
zo	skorších	výskumov	literárnych	vedcov,	že	sylabická	poézia	štúrovcov	v	sebe	
obsahovala	 silnejšie	 sylabotónické	 tendencie,	 ako	 sa	 všeobecne	pripúšťa,	 čo	
dokladuje	konkrétnymi	príkladmi.

II.
V	kapitole	(v	rozsahu	monografickej	štúdie)	Využitie metód sociokultúrnej 

antropológie pri výskume slovesného folklóru (Prípad čarodejnej rozprávky) 
prináša	autor –	Lukáš ŠUTOR –	prehľadovú	syntézu	vybraných	prístupov	(tvo-
renú	z	domácich	aj	ťažšie	dostupných	zahraničných	zdrojov)	k	výskumu	ľudovej	
čarodejnej	rozprávky	z	perspektívy	škôl,	hnutí	a	kľúčových	osobností	sociokul-
túrnej	antropológie	od	klasického	evolucionizmu	po	súčasnosť	s	prihliadnutím	
na	dejiny	antropológie	slovesného	umenia.	Najväčší	prínos	antropologického	
prístupu	 identifikuje	 v	 jeho	 transkultúrnej	 šírke	 a	 schopnosti	 vidieť	 slovesný	
folklór	v	celostnom	kontexte,	s	akceptáciou	biologických	a	ekologických	fakto-
rov,	v	psychologickej	perspektíve,	v	sémantickom	a	performatívnom	prepoje-
ní	s	rituálmi,	náboženskými	predstavami	a	sociálnym	prostredím.	Z	historickej	
perspektívy	sa	autor	venuje	trom	fázam	antropologického	výskumu:	hľadanie	
pôvodu,	hľadanie	podstaty	a	kultúrneho	kontextu	ľudovej	čarodejnej	rozpráv-
ky.	Upozorňuje	aj	na	paralelné	výskumy	v	príbuzných	odboroch,	ako	sú	folklo-
ristika,	filológia,	lingvistika	a	literárna	veda.	

V	 druhej	 časti	 kapitoly	 prináša	 interpretáciu	 slovenského	 rozprávkového	
materiálu,	 pri	 ktorej	 používa	 podnety	 kultúrno-antropologických	metód.	 Vy-
chádza	zo	semiotickej	interpretácie	symbolických	foriem	ľudových	čarodejných	
rozprávok,	 ktoré	 následne	 porovnáva	 so	 symbolickými	 formami	 kultúrnych	
komplexov	s	prihliadnutím	na	ich	duchovné	aspekty.

V	kapitole	Terézia Vansová a jej Dennica (mediologická reflexia o prvom 
slovenskom časopise pre ženy) sa	autor –	Marián GLADIŠ –	venuje	z	pohľadu	

Úvod
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mediológa	 situácii	 na	 konci	 19. storočia,	 keď	 v	Uhorsku	 vychádzalo	 približne	
tridsať	po	 slovensky	písaných	periodík.	Historicko-mediologická	 reflexia	upo-
zorňuje	na	fakt,	že	z	hľadiska	štruktúry	v	nich	bola	zastúpená	široká	škála	titu-
lov	určených	rôznym	vrstvám	verejnosti.	Popri	literárnych	a	politických	perio- 
dikách,	ktoré	mali	najväčší	vplyv	na	spoločnosť,	vychádzala	cirkevná,	hospodár-
ska,	humoristická,	pedagogická	tlač	aj	časopisy	pre	deti	a	mládež,	no	napriek	
tomu	absentovala	 tlač	pre	 ženy.	Keďže	emancipačné	 snahy	 slovenských	 žien	
a	s	tým	spojená	idea	vydávať	ženské	periodikum	čelili	odporu	autorít	národno-
kultúrneho	života,	odvážne	úsilie	Terézie	Vansovej	o	vznik	ženského	časopisu sa 
stalo	príkladom	pre	nasledujúce	feminínne	tituly.	Zásadným	spôsobom	načrtá-
val	smerovanie	ženskej	časopiseckej	produkcie	na	ďalšie	obdobia.	Potvrdzuje	
to	aj	záverečná	analytická	sonda	do	charakteru	koncepcie	Dennice,	ktorú	autor	
spracoval	z	pramenného		materiálu.

Ivica	Hajdučeková	a	autori	kapitol
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1. kapitola

LITERATÚRA V ČASOPISE PEŠŤBUDÍNSKE VEDOMOSTI5

Ján	GBÚR

Motto:	
„Ale čože, keď je teraz celý svet len politika. Tá nešťastná politika nezašanuje už 
ani chrámy vedy a náboženstva. Nehnevajte sa pán redaktor! Že vám tak haním 
to vaše remeslo, a to vo vašich politických novinách nadávam politike. Verte 
mi, že mám svätú pravdu. S našou úctou a láskou to ide a pôjde dolu vrchom 
kopŕc, kýmkoľvek na jej mieste i na biskupských stoliciach, i na kathedrách i na 
i v Conventach – tá nešťastná politika zasadávať bude. Preto si ja hla i doma, 
či po cestách, pri skúšenostiach životných s nebohým a drahým J. Čajákom me-
lancholicky vyspevujem: , Zlé sú časy, láska moja / Divný osud tebä týka, / A to 
všetko na príčine / Tá nešťastná politika´.“		

Úvod 
Publicistika na pozadí politicko-kultúrnych aktivít v 2. polovici 19. storočia

Citát	uvedený	v	motte	je	od	dopisovateľa	novín	Peštbudínske vedomosti,	kto-
rý	pod	jeden	zo	svojich	príspevkov,	v	tomto	prípade	pod	cestopis	Z pod Kriváňa 

5	 Kapitola	v	monografii	vznikla	ako	súčasť	riešenia	grantu	VEGA	č. 1/0736/15 –	Metodologické	
prieniky	do	(re)interpretácie	diel	slovenskej	a	svetovej	literatúry	(vedúci:	prof.	PhDr.	Ján	Gbúr,	CSc.).	

I.
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koncom septembra – Od Váhu k Torise –	(1869,	rubrika	Besednica,	č. 83,	16. ok-
tóber,	s. 1), sa	podpísal	skratkou	D.Mil.B (nemusela	byť	skratkou	jeho	skutočné-
ho	mena),	a	to	pravdepodobne	z	dôvodu	ochrany	svojej	osoby	pred	„všadeprí-
tomnou“	politikou.	Uvedený	citát	sme	vybrali	z	toho	dôvodu,	že	vystihuje	po-
litickú	situáciu	vzdelaných	a	občiansky	aktívnych	Slovákov	v	60. rokov 19. sto-
ročia	na	Slovensku	po	Rakúsko-uhorskom	vyrovnaní.	Politika	zasahovala	totiž	
do	všetkých	oblastí	života	slovenských	občanov,	nevynímajúc	ani	oblasť	kultúry	
a	literárneho	života.	Politická	moc	uhorskej	vlády	spájala	i	rozdeľovala	vtedajšiu	
slovenskú	spoločnosť,	zvlášť	intelektuálov,	ktorí	o	jej	reprezentantoch,	nástro-
joch,	možnostiach	a	pod.	vedeli,	ale	nemali	k	nej	rovnaké	postoje.	Je	celkom	pri-
rodzené,	že	hľadali	možnosti,	ako	a	kde	tieto	postoje	prezentovať.	Narážali	však	
na	problémy	objektívneho	i	subjektívneho	charakteru:	rozpoltenosť	slovenskej	
inteligencie	v	oblasti	spisovného	 jazyka,	nezáujem	viacerých	slovenských	ná-
rodovcov	venovať	sa	novinárskej,	resp.	vydavateľsko-osvetovej	činnosti,	malý	
počet	 	 slovenskej	periodickej	 tlače,	 časopisov,	neexistencia	národného	vyda-
vateľstva,	mocensko-politické	paralyzovanie	publikačných	nástrojov	v	prostredí	
nemaďarských	národov,	deštruktívna	činnosť	cenzorov,	finančné	ťažkosti	pri	za-
kladaní	tlačových	orgánov	etnických	komunít	a	ďalšie	problémy.	Slovenská	žur-
nalistika	bola	preto	aj	z	týchto	dôvodov	v	19. storočí	málo	rozvinutá.	Slovenskí	
národovci	a	ďalší	intelektuáli	nahrádzali	priamy	publicistický	kontakt	so	širokou	
slovenskou	verejnosťou	 inými	aktivitami:	organizovaním	učených	 spoločností	
a	zakladaním	čitateľských	spolkov,	slovenských	nedeľných	spolkov,	čitateľských	
združení	a	knižníc	a	iných	verejných	inštitúcií.

V	40. rokoch 19. storočia	 sa	vytvorilo	najmä	vďaka	kultúrno-politickej	 čin-
nosti	Ľudovíta	Štúra	a	jeho	priaznivcom	úsilie	rozvinúť	na	Slovensku	žurnalistic-
kú	činnosť,	ktorá	by	pomáhala	v	presadení	nového	spisovného	jazyka	a	v	rozví-
janí	rozličných	foriem	spoločenského	vedomia,	vrátane	jeho	kultúrno-literárnej	
formy.	Výsledkom	uvedených	úsilí	bolo	povolenie	od	cisára	Ferdinanda	 I.	vy-
dávať	prvé	slovenské	politické	noviny –		Slovenskje národňje novini (vychádza-
li	ako	dvojtýždenník,	ich	posledné	číslo	vyšlo	9. 6. 1848),	pričom	ich	príloha –	
Orol tatránski	(začala	vychádzať	15. 1. 1845,	zanikla	8. augusta 1848	z	dôvodu	
nového	tlačového	zákona,	ktorý	požadoval	pre	jeho	majiteľa	a	vydavateľa	Ľudo-
víta	Štúra	zloženie	kaucie	vo	výške	4. 000	zl.	v	striebre;	Štúrovi	sa	ich	nepodarilo	
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pozháňať6)	–,	prinášala	príspevky	venované	dobovému	literárnemu	životu	Slo-
vákov	a,	prirodzene, propagovaniu	novej	kodifikovanej	slovenčiny.	

V	50. rokoch 19. storočia	viedenská	vládna	politika	začala	proti	slovenskému	
národnému	hnutiu	uplatňovať	taktiku	vnútorného	rozkladu,	čo	sa	jej	aj	čiastoč-
ne	podarilo.	Vytvorila	sa	skupina	osobitných	slovenských	dôverníkov	vo	Viedni	
pri	najvyšších	úradoch	(Ján	Kollár,	František	Hanrich,	Ján	Hlaváč),	ktorá	svojou	
lojálnosťou	voči	viedenskej	vláde	oslabila	verejno-politické	aktivity	slovenského	
národného	hnutia,	obnovila	 staršie	 jazykové	spory	a	narušila	krehkú jednotu	
v	riešení	slovenskej	a	slovanskej	otázky.	

V	nasledujúcom	desaťročí,	najmä	na	 jeho	začiatku,	sa	zmenila	politika	ra-
kúskej	monarchie	vo	vzťahu	k	národnostiam.	Bola	k	nim	oveľa	ústretovejšia.	
Slovenskí	 národovci	 využili	 tento	 stav	 k	 	 rozvinutiu	 kultúrno-literárnej,	 ale	
najmä	 politickej	 činnosti.	 Osobitne	 treba	 spomenúť	 národné	 zhromaždenie	
v	 Turčianskom	 Svätom	Martine	 (6.	 a	 7.	 jún	 1861),	 ktoré	 prijalo	 nový	 národ-
nopolitický	 program	 pod	 názvom	 Memorandum	 národa	 slovenského	 (ďalej	
Memorandum).	 V	 uvedenom	 roku	 vznikli	 dva	 časopisy	 s	 odlišnou	 politickou	
orientáciou	aj 	pohľadmi	na	vývoj	slovenskej	politiky.	Na	 jednej	strane	to	bol	
liberálne	orientovaný	časopis	Priateľ ľudu,	usilujúci	o	zmierlivejšiu	politiku	v	ob-
lasti	riešenia	národnostnej	otázky	v	Uhorsku.	K	tomu	treba	uviesť,	že	uvedený	
časopis,	aj ďalšie	štyri	časopisy,7	boli	 len	prípravné	tlačové	projekty	spomína-
nej	skupiny,	ktoré	vyvrcholili	založením	ďalšieho	politického	časopisu	Slovenské 
noviny	(1868 – 1875).	V	ňom	sa	sformovala	a	publikačne	sa	realizovala	mladá	
slovenská	inteligencia	liberálnej	a	umiernenej	konzervatívnej	orientácie,	ktorá	
do	histórie	vošla	pod	názvom	Mladá	škola	slovenská.	

Opozičné	noviny –	Pešťbudínske vedomosti –	združovali	najmä	prívržencov	
štúrovského	 hnutia	 (do	 histórie	 sa	 zapísalo	 ako	 Stará	 škola	 slovenská),	 ktorí	
boli	 presvedčení,	 že	 viedenskí	 politici	 umožnia	 splniť	 väčšinu	 národných	 po-
žiadaviek	 Slovákov	 z	Memoranda.	 Zodpovedným	 redaktorom	novín	 (podtitul	
Noviny pre politiku a literatúru)	bol	od	ich	prvého	čísla	(vyšlo	19. marca 1961)	
do	20. 9. 1863	vyštudovaný	právnik,	básnik,	prozaik,	príležitostný	literárny	kri-
tik,	 zberateľ	 slovenských	 ľudových	 rozprávok	 a	 povestí,	 kapitán	 slovenského	

6	 Slovenskje národňje novini.	Dostupné	na:	https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenskje_národň-
je_novini	
7	 Krajan	(1865),	Vlastenec	(1869 – 1871),	Svornosť	(1873 – 1885),	Nitra	(1873).
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dobrovoľníckeho	 oddielu	 v	 roku	 1848,	 aktívny	 spolupracovník	 a	 čestný	 pod-
predseda	Matice	 slovenskej,	 župan	 Liptovskej	 stolice	 a	 napokon	 organizátor	
verejného	 a	 politického	 života	 na	 Slovensku	 Ján	 Francisci	 (1822 – 1905).	 Na	
rozdiel	od	Jána	Nepomuka	Bobulu (1844 – 1903),	zakladateľa	a	vedúceho	re-
daktora Slovenských novín,8	nemal	žiadne	skúsenosti	s	manažovaním	tlačového	
orgánu.	Štúdiu	žurnalistiky	sa	nevenoval,	podobne	ako	sa	tomuto	dôležitému	
odboru,	ktorý	bol	spojený	s	rozvojom	občianskych,	politických,	právnych,	etnic-
kých	a	 iných	kompetencií	 verejnosti,	nevenovali	ani	 iní	predstavitelia	 sloven-
ského	národného	hnutia.	Žurnalistická	činnosť	sa	v	tom	čase	vnímala	ako	do-
plnková	práca	učiteľského,	kňazského,	právnického	alebo	 iného	„seriózneho“	
povolania.	Viacerí	 slovenskí	národovci-publicisti,	ktorí	prispievali	do	domácej	
a	zahraničnej	periodickej	a	neperiodickej	tlače,	sa	tejto	činnosti	učili	väčšinou	
od	iných	publicistov	či	redaktorov	známych	i	menej	známych	dobových	zahra-
ničných	novín	a	časopisov.	

Určitú	výnimku	v	tomto	smere	predstavoval	Ján	Mallý-Dusarov	(1829 – 1902),	
vzdelaný	katolícky	teológ,	realistický	politický	mysliteľ	liberálnej	politickej	orien-
tácie,	 ktorý	bol	 považovaný	 svojimi	 súčasníkmi	 za	 žurnalistu	 vysokých	 kvalít.	
Svoje	vedomosti	v	tomto	odbore	zúročil	pri	zakladaní	prvého	katolíckeho	časo-
pisu	Cyrill a Method	(1850):	„Vďaka	jeho	novinárskej	praxi,	vynikajúcej	zoriento-
vanosti	v	európskej	a	domácej	politike,	v	právnych,	hospodárskych,	sociálnych,	
etnicko-psychologických	a	ďalších	otázkach,	vyhraneným politickým	postojom	
a	osobitnému	novinárskemu	štýlu	sa	noviny	rýchlo	dostali	do	povedomia	čita-
teľov.	Svoje	príspevky	uverejňoval	najčastejšie	pod	pseudonymami	,Dusarov´,	
,Ivan	Dusarov´	alebo	,vo	Viedni´,	a	to	z	dôvodu	ochrany	svojej	identity	pred	po-
litickými	a	inými	oponentmi.	Ako	aktívny	publicista	a	redaktor	zistil,	že	novinár-
ska	činnosť	prináša	nielen	aktuálne	informácie	rozličného	charakteru,	ale	záro-
veň	bezprostredne	odráža	pohyb	v	spoločnosti,	 formuje	politickú	a	stranícku	
scénu,	názorovú	pluralitu, vyhraňuje	demokratický	politický	systém,	skvalitňuje	
politické	a	občianske	vedomie	čitateľskej	obce,	zasahuje	do	rozličných	sfér	spo-
ločenského	života.		Tento	model	dobovej	žurnalistiky	bol	blízky	jeho	názorovej	
orientácii.	Chcel	ho	uplatniť	aj	vo	vlastnej	novinárskej	činnosti	a	preniesť	jeho	
princípy	aj	do	slovenského	novinárskeho	prostredia“	(podrobnejšie:	Gbúrová,	

8	 V	rokoch 1865 – 1866	vydával	Ján	Nepomuk	Bobula	v	Pešti	s	Jozefom	Pálkom	mládežnícky	
časopis	Junoš	(porovnaj:	KAČÍREK,	online,	s. 48 – 49).



Literatúra v časopise Pešťbudínske vedomosti 15

2018).9	 V	 druhom	 ročníku	 (1862)	Pešťbudínskych vedomostí	 napísal	 na	 túto	
tému	niekoľko	príspevkov10	a	pokračoval	v	nej	aj	v	nasledujúcich	ročníkoch11.	

Upozorňoval,	že	„otázka	médií	(denníkov	a	časopisov)	je	pre	slovenský	ná-
rodotvorný	 proces	 otázkou	 základného	 významu.	 Vo	Viedni	 pochopil,	 aká	 je	
sila	a	význam	mediálneho	sveta	pri	kreovaní	verejnej	mienky,	pri	profilovaní ve-
rejného	 života	 i	 politickej	 scény.	 Keďže	 dobre	 poznal	 národno-emancipačný	
memorandový	program,	ktorý	napokon	aj	sám	v	Pešťbudínskych vedomostiach 
propagoval,	pochopil,	že	jeho	ciele	nemožno	dosiahnuť		bez	mediálnej	opory.	
Chcel	dosiahnuť,	aby	sa	noviny	preorientovali	na	tlačové	periodikum	so	širo-
kým	čitateľským	zázemím,	v	ktorom	by	si	našli	svoje	rubriky	náročnejší	čitatelia,	
ale	 aj	 „pospolitý	 ľud“ z	 rôznych	 regiónov	 Slovenska.	 Z	 tohto	dôvodu	navrhol	
organizovať	sieť	miestnych	dopisovateľov	(po	vzore	rakúskej	a	maďarskej	žur-
nalistiky),	ktorých	listy	by	boli	akýmsi	barometrom	verejnej	mienky	o	dobovom	
politickom	živote,	ale	aj	o	miere	akceptácie	národného	politického	programu.	
Zdôrazňoval,	že	časopis,	ktorý	umožní	takýto	priestor	pre	verejnú	diskusiu	o	roz-
ličných	stránkach	politického	života,	dokazuje,	že	je	založený	na	demokratickej	
platforme.	Súčasne	to	bude	aj	nepriamy	dôkaz,	že	národný	program,	ktorý	pro-
paguje,	je	postavený	na	demokratických	základoch.	Reformné	zásahy	do	novín	
bolo	nutné	urobiť,	pretože	v	nich	 išlo	o	cielenú	propagáciu	memorandového	
programu,	ktorý	mal	ambíciu	stať	sa	dominantnou	ideologickou	a	politickou	ví-
ziou	na	Slovensku	v	60.	a	70. rokoch 19. storočia.	Mallého	úsilie	v	tomto	smere	
nebolo	celkom	márne.	Pešťbudínske vedomosti	neakceptovali	síce	v	plnom	roz-
sahu	jeho	reformné	návrhy,	ale	ich	ani	nezamietli.	Ústupky,	ktoré	urobili	(začali	
častejšie	vydávať	dvojstranovú	prílohu	s	názormi	svojich	čitateľov	z	rozličných	
kútov	Slovenska),	boli	neklamným	svedectvom	o	tom,	že	tento	tlačový	orgán	
bol	naklonený	novým	žurnalistickým	trendom“	(Gbúrová,	2018,	pozn.	5).

Napriek	týmto	ústupkom	sa	rozhodol	z	redakcie	novín	odísť.	Dôvody,	prečo	
to	urobil,	boli	predovšetkým	„memorandového“	charakteru:	Zistil,	že	je	rozdiel	

9	 Príspevok	je	súčasťou	monografie	o	Matúšovi	Dulovi,	ktorý	na	vydanie	pripravuje	Politolo-
gický	ústav	SAV	v	Bratislave	(vročenie	2018,	v	tlači).
10 Dopisovanie do časopisov	 (č. 58),	Ešte raz o dopisovaní do časopisov	 (č. 76),	O činnosti 
dopisovateľskej	(č. 83),	Otázka časopiseckej činnosti	(č. 95).
11	 V	druhom	ročníku	v	jeho	prvom	čísle	napísal	zásadný	príspevok	na	danú	tému	pod	názvom	
Napredovanie v časopiseckej činnosti.	Podobne	tak	urobil	v	sérii	článkov	v	štvrtom	ročníku	(1864):	
Tie tri čísla	(č. 2,	3,	5,	6,	8,	10),	K tým trom číslam	(č. 15),	Všeobecný zápaľ za tie tri čísla	(č. 18),	
O predplatiteľoch na nádejné tri čísla	(č. 20),	Niekoľko slov k terajšiemu sporu	(č. 62).



16 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

medzi	vysokými	cieľmi	Memoranda	a	nízkou	úrovňou	 jeho	presadzovania	do	
politickej	 praxe.	 S	 trpkosťou	 skonštatoval	 vo	 svojom	 poslednom	 príspevku	
v Pešťbudínskych vedomostiach,	že	„...teraz po troch rokoch sme s Memoran-
dom tam, kde sme boli. Hádame sa, čo robiť, či prosiť, alebo vyvinúť národný 
zápas. Prosiť znamená ísť proti duchu Memoranda. Keďže je to tak a ja som 
nenašiel dosť pochopenia pre druhý spôsob, nastáva otázka, či Memorandum 
má byť i v budúcnosti naším programom a či sa ho máme zriecť jako nedosiah-
nuteľného. Boriť sa s takou neistotou znamená boriť sa s vetrom. Túto krízu 
nášho života by som ďalším dopisovaním iba zakryl... Tejto kríze treba pozrieť 
mužne do očú. Srdce mi krváca, keď vidím približovať sa rozhodné časy a nás nie 
je dosť pripravených.“12 

Uviedli	 sme,	 že	Pešťbudínske vedomosti	mali	 podtitul	Noviny pre politiku 
a literatúru.	Z	toho	vyplýva,	že	literatúra,	ktorá	dotvárala	programový	politic-
ký	postoj	novín,	mala	v	nich	dostať	 značný	 textový	priestor.	Úvodník	prvého	
čísla	(19. marca 1863),	ktorý	vyšiel	pod	názvom	Programm	(s. 1,	2),	načrtol	zá-
kladné	programové	ciele	novín.	Tie	sa	prioritne	zamerali	na	verejno-politické	
otázky	spravovania	úradov	a	štátu,	spravodlivého	riešenia	národnostnej	otázky	
v	Uhorsku,	občianskej	rovnoprávnosti	a	z	toho	vyplývajúcich	možností	občanov	
zamestnať	sa	v	štátnych	a „svetských“	úradoch,	úradnej	reči	v	štáte	a	jazykov	
národností	v	Uhorsku	a	pod.,	pričom	nezabudol	ani	na	oblasť	kultúry	a	literatú-
ry,	ktorú	otvoril	v	predposlednom	odseku.	V	ňom	sa	podrobnejšie	nerozviedla	
problematika	vzťahu	politiky	a	literatúry13.	Bolo	to	pravdepodobne	z	dôvodu,	
že	redakcia	nemala	ujasnenú	koncepciu	literárnej	zložky	novín	ako	ani jej	formu	
prezentácie.	Osobitne	vyčlenený	princíp	jednoty	medzi	Slovákmi,	Čechmi,	Mo-
ravanmi	a	„Slezákmi“	a	kollárovský	model	česko-slovenskej	vzájomnosti	dával	
istý	signál	čitateľskej	verejnosti,	že	redakcia	novín	chce	predovšetkým	prezen-
tovať,	propagovať	a	podporovať	také	kultúrno-literárne	aktivity	a	takú	slovesnú	
produkciu	česko-slovenských	umelcov,	ktoré	budú	primárne	sledovať	náučné,	
didaktické,	výchovné	a	národno-vlastenecké	funkcie.	Z	toho	bolo	možné	usúdiť,	

12 Prečo som umlkol.	Pešťbudínske vedomosti,	roč. 5,	č. 33,	1865,	s. 3.
13	 Problematika	vzťahu	politiky	a	literatúry	nie	je	v	slovenskej	literárnej	vede	dostatočne	roz-
pracovaná,	hoci	ide	o	významovo	nosnú	tému	ako	z	pohľadu	súčasnosti,	tak	aj	z	hľadiska	minu-
lých	období	tohto	vzťahu.	V	tejto	súvislosti	dávame	do	pozornosti	dvanásť	modelov	uvedeného	
vzťahu,	ktorý	podrobne	rozpracoval	svetovo	známy	rakúsky	literárny	vedec	Joseph	P.	Strelka	
v	knihe	Literatúra a politika: Pohledy z literárněvědné perspektivy	(Brno:	Centrum	pro	studium	
demokracie	a	kultury	2001).
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že	noviny	nemajú	ambíciu	suplovať	literárne	časopisy	zamerané	na	menšinové-
ho	čitateľa,	ktorému	viac	ako	o	literárnu	prezentáciu	ideovo-politických	diskur-
zov	ide	o	recepciu	kvalitnej	umeleckej	literatúry,	v	ktorej	nedominuje	pragma-
tická	zložka.	

Naše	 predpoklady	 budeme	 potvrdzovať	 analyticko-komentujúcim	 pohľa-
dom	na	literárne	príspevky14	v	jednotlivých	číslach	a	ročníkoch	Pešťbudínskych 
vedomostí.	Kvôli	prehľadnosti	budeme	túto	problematiku	analyzovať	osobitne	
po	jednotlivých	ročníkoch.	Nazdávame	sa,	že	takýmto	spôsobom	sa	viac	pre-
ukáže,	 aký	 dosah	mali	 výmeny	hlavných	 redaktorov	 novín	 na	 ich	 koncepčné	
zameranie,	ale	aj	to,	akú	dramaturgiu	literárnych	príspevkov	vyberala	redakcia	
novín	pri	prezentácii	určitých	politických	stanovísk.	

1861

Charakter	politických	novín	prezrádzajú	už	rubriky,	ktoré	boli,	a	to	treba	zdô-
razniť,	podobné	ako	rubriky	dobových	politických	novín	v	celej	monarchii	(Zprá-
vy domáce,	Zprávy zahraničné,	Náveštie literárno,	Literatúra a umenie,	Litera-
túra,	Ďalekopisné zprávy,	Dopisy,	Otvorená pošta,	Program,	Prehľad časopisov,	
Novinky,	Oznamy úradné,	Oznamy súkromné,	 Trhové ceny v Pešti,	Úprava).	
Z	pohľadu	čitateľa,	ktorý	chcel	získať	 informácie	o	pohľade	slovenskej	strany	
na	politiku	Rakúsko-Uhorska,	boli	najdôležitejšie	úvodníky.	Rubriky	prinášajúce	
aktuálne	správy	z	domáceho	a	zahraničného	verejného	priestoru		(Zprávy do-
máce,	Zprávy zahraničné, Ďalekopisné zprávy,	Dopisy,	Otvorená pošta,	Trhové 
ceny v Pešti)	boli	zacielené	na	čitateľov,	ktorí	vo	svojom	prostredí	prejavovali	
aktívne	občianske	postoje,	mnohí	z	nich	mali	politické	ambície	alebo	ambície	
spravovať	veci	verejné	v	obciach,	mestečkách	a	mestách.	V	predvolebnom	čase	
do	uhorského	snemu	redakcia	novín	mala	ambíciu	pomáhať	propagovať	voleb-
né	programy	slovenských	kandidátov	do	volieb	do	uhorského	snemu	a	informo-
vať	voličov	o	vtedajšom	volebnom	systéme	a	o	reálnych	možnostiach	poslancov	

14	 Pojem	literárne	príspevky	má	v	našom	chápaní	širší	rozmer.	Literatúru	vnímame	ako	jeden	
z	druhov	umenia.	Rozlišovať	budeme umelecké,	odborné	a	publicistická	príspevky.	Pri	umelec-
kých	príspevkoch	budeme	brať	do	úvahy	poéziu, prózu	a	drámu.	Pri odbornej	literatúre	pôjde	
o	príspevky	(štúdie,	recenzie	atď.)	zamerané	na	odborné	posúdenie	umeleckých	prejavov	(po-
éziu,	prózu,	drámu),	ale	aj	na	analýzy	literárneho	života	a	literárnej	kultúry	v	širokom	zmysle	
slova.	Pri	publicistických	príspevkoch	sa	zameriame	na	novinársky	spracované	príspevky	o	ak-
tuálnych	udalostiach	literárno-kultúrneho	života.						
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ovplyvňovať	život	ľudí	v	Uhorsku.	Prevaha	politického	obsahu	v	novinách	bola	
viditeľná.	Napriek	tomu	sa	v	prvom	ročníku	Pešťbudínskych vedomostí	objavili	
tri	 rubriky	(Náveštie literárno,	Literatúra a umenie,	Literatúra),	ktoré	boli	vy-
členené	pre	literárnu	problematiku.	Aký	literárny	obsah	sa	v	nich	prezentoval?

Rubrika	Náveštia literárno	 sa	prvýkrát	objavila	22. februára	 (č. 2,	 s. 4).	 Jej	
obsahom	 bola	 informácia	 reklamného	 charakteru	 o	 tom,	 že	 v	 Budíne	 vyjde	
8. 3. 1861	 prvé	 číslo	 obrázkového	 humoristicko-beletristického	 časopisu	Čer-
nokňažník,	ktorého	hlavným	redaktorom	je	„známy náš humorista Viliam Pau-
liny-Tóth“.	Pre	odborne	málo	 zorientovaného	čitateľa	mohla	byť	prekvapujú-
ca	 informácia	o	 tom,	 že	Viliam	Pauliny-Tóth	bol	 známy	 slovenský	humorista.	
K	 tomu	 treba	poznamenať,	 že	 tento	prívlastok	 získal	 nielen	pre	 svoje	 vtipné	
básne,	hádanky	a	hlavolamy,	recesné	výklady	niektorých	zahraničných	slov,	ale	
aj	pre	celkový	humorný	a	kriticko-parodický	postoj	časopisu	vo	vzťahu	k	verej-
no-politickej	dobovej	skutočnosti.	Podobná	reklama	ďalšieho	čísla	vyšla	v	tejto	
rubrike	31. mája	(č. 22,	s. 4).	Spolu	s	ňou	bola	uverejnená	informácia	o	vyjde-
ní	nového	čísla	„poučného, módneho a zábavného“	časopisu	Lada	(vychádzal	
v	Prahe).	Išlo	o	tzv.	„ženský“	časopis pre	„česko-slovenské“	ženy,	ktorý	im	po-
skytoval	praktické	rady	o	šití,	varení,	výchove	detí	a	o	ďalších	praktických	čin-
nostiach	žien	v	domácnosti.		Uvedená	rubrika	nezmenila	svoj	obsah	do	konca	
ročníka.	Dvanásteho	 júla	 (č. 34,	 s. 4)	bola	uverejnená	reklama	na	ďalšie	číslo	
časopisu	Sokol	(obrázkový	časopis	pre zábavu, krásno, umenie, vedy a literatú-
ru,	ktorý	vznikol	roku	1860;	prvé	dva	ročníky	redigoval	Pavol	Dobšinský,	ďalšie	
ročníky	 vznikali	 pod	 redakčným	 vedením	Viliama	 Paulínyho-Tótha).	Uvedená	
rubrika	sa	objavila	ešte	raz,	a	to	24. decembra	(č. 80,	s. 4),	pričom	jej	obsahom	
bola	krátka	prezentácia	nových	čísel	časopisov	Čarnokňažník a Sokol.	

Rubrika	Literatúra sa	od	vyššie	uvedenej	rubriky	líšila	v	tom,	že	prezentovala	
odbornú	literatúru,	ktorá	analyzovala	politickú	problematiku	blízku	programo-
vým	víziám	Pešťbudínskych vedomostí. 	Štrnásteho	mája	(č. 17,	s. 4)	bola	uve-
rejnená	prvá	časť	príspevku	pod	názvom	Idea rovnoprávnosti	od	J.	P.	Záhreba	
(ďalšie	dve	časti	vyšli	v	č. 19 – 17. mája,	a	v	č. 19 – 24. mája,	s. 4).	V	tejto	roz-
siahlej	analýze	publikácie	Historicko-diplomatický poťah kráľovstva horvatské-
ho korune sv. Štefana uhorskej	(vyšla	v	nemčine	na	67	stranách)	jej	autor	zdô-
raznil,	že	publikácia	je	dôležitá	nielen	pre	Chorvátov,	ale	pre	všetky	nemaďarské	
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národnosti,	pretože	odborne	pomenúva	základné	problémy	spolužitia	národ-
nosti	v	Uhorsku,	ako	aj	politické	problémy	a	ich	spôsob	riešenia.	

Podobný	 charakter	 má	 recenzia	 Miroslava	 Hronského	 knihy	 francúzskeho	
historika	a	publicistu	Charlesa	Lousa	Chassina	Uhorsko a Slovania	z	roku	1859	
(vyšla	aj	v	ruština	pod	názvom	Vengrija i Slavjane,	1861),	v	ktorej	predstavil	zá-
padným	európskym	krajinám	politický	systém	a	politickú	realitu	Uhorska.	Prvá	
časť	recenzie	vyšla	31. mája	(č. 44,	s. 4),	pričom	mala	viacero	pokračovaní	(č. 24;	
č. 25;	č. 26;	č. 27;	č. 28;	č. 29;	č. 30;	č. 31,	č. 32,	všetky	pokračovania	na	s. 4).

Rubrika	Literatúra a umenie	sa	mala	zaoberať	literárnym	umením	s	osobit-
ným	dôrazom	na	slovenských	autorov	klasicistického	a	romantického	obdobia.	
Najväčší	priestor	v	nej	dostal	P.	J.	Šafárik,	a	to	z	dôvodu	jeho	úmrtia.	Dvadsiate-
ho	ôsmeho	júna	(č. 30,	s. 1)	bolo	uverejnené	parte	s	údajmi	a	textom	o	úmrtí	
Šafárika	a	23. júla	(č. 37,	s. 4)	vyšiel	jeho	portrét,	ktorý	napísal	autor	skrytý	pod	
skratkou	Fk.	Treba	poznamenať,	že	ide	o	jeden	z	prvých	literárnych	portrétov	
Šafárika.	Jeho	autor	si	uvedomil,	že	na	hlbšie	zhodnotenie	života	a	diela	známe-
ho	slavistu	má	málo	textového	priestoru	a	neúplné	informácie	odborného	cha-
rakteru,	preto	sa	rozhodol	iba	pre	literárno-informatívny	portrét.	V	jeho	úvo-
de,	predpokladáme,	čitateľa	neprekvapil	patetický	prívlastok	„najslávnejší syn 
Slávie“,	ktorý	z	objektívneho	pohľadu	by	možno	mal	patriť	Jánovi	Kollárovi,	ale	
v	tom	čase	autor	básnickej	cyklickej	skladby	Slávy dcera	už	nežil,	takže	slávnej-
šieho	žijúceho	slavistu	ako	Šafárika	sme	nemali.	V	kontexte	smrti	P.	J.	Šafárika	
malo	aj	jeho	ďalšie	označenie	za	„patriarchu“	Slovanstva	svoje	opodstatnenie.		
Autor	portrétu	vyslovil	smútok	nad	tým,	že	Kollár	a	Šafárik	už	nie	sú	medzi	živý-
mi,	čo	je	veľká	strata	pre	slovanské	národy,	pretože	ich	obidvaja	povzbudzovali	
svojím	dielom	a	svojimi	postojmi	k	jednote	a	duchovnému	rozvoju.	V	centrálnej	
časti	portrétu	predstavil	niekoľko	dôležitých	 faktov	 z	 jeho	 života	a	pracovnej	
činnosti.	Najprv	vymenoval	všetky	Šafárikove	funkcie	a	členstvá	v	učených	spo-
ločnostiach,	školách,	osobitne	na	Filozofickej	fakulte	Karlovej	univerzity	v	Praha	
a	jej	univerzitnej	knižnice.	Potom	pripomenul	jeho	rodisko –	Kobeliarovo,	vzde-
laného	otca,	štúdium	v	Rožňave,	Dobšinej	a	Kežmarku,	kde	uviedol	známy	fakt,	
že	napriek	štúdiu	v	nemčine	začal	sa –	pravdepodobne	pod	vplyvom	štúdia	diel	
J.	Palkoviča,	a	B.	Tablica –	zaujímať	v	tomto	prostredí	o	slovanskú	problematiku.	
Neobišiel	jeho	štúdium	v	Jene	a	zrod	básnickej	zbierky	Tatranská múza s lýrou 
slovanskou,	ktorú	však	podrobnejšie	nehodnotil.	Na	štúdiách	v	Jene	ho	zaujalo	
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najmä	to,	že	začal	prekladať	Aristofanove	Oblaky	a	Schillerovu	Máriu Stuarto-
vu.	Pri	diele	Počátkové českého básnictví, obzvlášte prozodie (1818)	 je	zjavná	
nepresnosť	pri	jeho	označení,	pretože	nejde	o	básnickú	knižku,	ale	o	vedecké	
dielo,	 v	 ktorom	P.	 J.	 Šafárik	 spolu	 s	 Františkom	Palackým	predložili	 odbornej	
verejnosti	projekt,	ako	prekonať	staré	veršové	postupy	a	nastoliť	pre	vývin	po-
ézie	nové	tematické	i	formálne	pravidlá. Autor	naznačil	jeho	ďalšie	pôsobiská	
(Nový	Sad,	Praha),	 	pomenoval	význam	 	 jeho	monumentálnej	 	práce	písanej	
po	nemecky	Dejiny slovenskej reči a literatúry	pre	jazykovedu	a	literárnu	vedu.	
O	dvoch	zväzkoch	 ľudových	piesní	Písne svĕtské lidu slovenského v Uhřích sa 
len	zmienil,	neuviedol	dôležitý	fakt,	že	ich	zostavil	spoločne	s	Jánom Kollárom 
a	ďalšími	spolupracovníkmi.	Zo	Šafárikovho	pražského	pobytu	pripomenul,	že	
v	roku	1842	neprijal	profesúru	slovanskej	 literatúry	v	Berlíne,	že	v	tom	istom	
roku	sa	stal	„kustódom“	knižnice	v	Prahe	a	v	roku	1848	„bibliotekárom“	tohto	
pracoviska.	Vysoko	vyzdvihol	jeho	dve	práce –	Slovanské starožitnosti a Slovan-
ský národopis,	 v	 ktorých	 „sa Kollárova idea literárnej slovanskej vzájomnosti 
a jednoty stala skutkom“,	pričom	„tieto knihy sú pripomenutím Európe, že Slo-
vania sú národom rovnorodým, rovnoduchým, rovnoprávnym bratom národov 
indoeuropskych , ktoré dosiaľ Slovana len za barbara, za nedospelca, surovca, 
otroka a helota držali.“		

V	októbri	(11. októbra,	č. 60,	s. 1)	rubrika	čitateľom	pripomenula,	že	vyšla	
knižne	príležitostná	báseň	Andreja	Sládkoviča	Svätomartiniáda,	ktorú	by	“mala 
mať vo svojej knižnici každá slovenská rodina“.	

1862 

K	rubrikám	z	prvého	ročníka	pribudli	tri	nové	rubriky:	Feuilleton,	Besednica, 
Škola a literatúra.	Z	pohľadu	literárnych	a	kultúrno-umeleckých	príspevkov	boli	
dôležité	okrem	osvedčenej	rubriky	Náveštia literárno	(v	dvoch	decembrových	
číslach –	100,	103 –	sa	znovu	nesystémovo	a	nefunkčne	objavila	rubrika	Litera-
túra a umenie)	aj	uvedené	nové	rubriky.

		Stará	škola	slovenská,	v	tom	čase	dominujúci	kultúrno-politický	prúd	štú-
rovskej	generácie,	začala	intenzívne	uskutočňovať	stabilizujúce	akcie	na	podpo-
ru	svojho	programu	národnej	jednoty,	ktorý	vychádzal	z	platformy	memoran-
dových	 artikúl	 slovenského	 národa	 a	 z	 hierarchie	 konzervatívnych	 ideových	
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hodnôt	národného	života	 (Boh –	cirkev –	národ).	Hoci	nová	 situá	cia	nepriala	
tomuto	programu,	obsahová	náplň	jej	troch	centrálnych	periodík	(Pešťbudínske 
vedomosti,	Sokol,	Cirkevní listy)	svedčila	o	tom,	že	sa	svojej	„kresťansko-národ-
nej“	ideológie	nemienila	vzdať.	Jednou	zo	stabilizačných	ak	cií	bola	časopisec-
ká	prezentácia	 literárnych	a	dramatických	diel,	ktoré	mali	umocniť	spoločen-
ský	a	umelecký	konzervativizmus		spomínaného	generačného	prúdu.	Časopis	
Pešťbudínske vedomosti	začal	túto	politickú	líniu	prezentovať	v	roku	1862	naj-
mä	prostredníctvom	publikovania	dramatických	hier	a	príspevkov,	ktoré	sa	usi-
lovali	propagovať	dramatickú	spisbu.		Obidva	národno-politické	prúdy –	Stará	
škola	 slovenská	 a	Nová	 škola	 slovenská,	 ktorých	 zástupcovia	 sa	 zúčastnili	 na	
martinskom	podujatí	v	roku	1861,	sa	nezhodli	v	smerovaní	slovenskej	politiky,	
ale	v	mnohých	praktických	národno-stabilizačných	aktivitách	mali	jednotný	po-
stoj.	Týkalo	sa	to	aj	dramaticko-divadelných	aktivít,	ktoré	začali	preferovať	pred	
literárnymi	aktivitami	z	dvoch	dôvodov:	Prvým	dôvodom	bolo	to,	že	ochotnícke	
divadlo	sa	v	 tom	čase	považovalo	za	najúčinnejší	nástroj	 ľudovýchovy	a	pro-
striedkom	rozvíjania	kultúrneho	a	národného	povedomia.	Druhý	dôvod	súvisel	
s	poznaním,	že	dramatická	tvorba	lepšie	slúžila	ako	prozaická	či	básnická	tvorba	
na	zobrazovanie	pozitívnych	a	negatívnych	vlastností	slovenského	publika.	Do	
tohto	konceptu	zapadli	aj	prvé	súťaže	dramatických	prác,	ktoré	začali	vypisovať	
niektoré	slovenské	národné	inštitúcie	a	spolky	z	dôvodu,	aby	víťazné	hry	mohli	
ponúknuť	ochotníckym	a	hereckým	súborom	a	ľudovému	obecenstvu	najmä	na	
dedinách	a	v	malých	mestách.		

V	čísle	26	 (1.	apríl,	 s. 4)	v	 rubrike	Náveštia literárno	 sa	objavila	 informácia	
o	 tom,	 že liptovskomikulášska	Beseda	 vypísala	 súťaž	na divadelnú	hru	 s	 aktu-
álnym	 historicko-politickým	 obsahom,	 ktorú	 vyhral	 Mikuláš	 Štefan	 Ferienčík	
(1825 – 1881)	s	„veselohrou“	Pravda predca zvíťazí.	Okrem	300	zlatých,	ktoré	
za	ňu	autor	získal,	hra	bola	uverejnená	na	pokračovanie	v	časopise	Pešťbudínske 
vedomosti	(od	č. 51 –	1.	júl	po	č. 62,	5.	august	na	s. 1 –	3)	a	v	tom	istom	roku	
vyšla	aj	knižne,	o	čom	priniesli	informáciu	Pešťbudínske vedomosti	(č. 67,	22	au-
gust,	s. 4,	Náveštia literárno)	s	upozornením,	že	je	určená	pre	slovenských	diva-
delných	ochotníkov	a	divákov	na	„rozšírenie ducha a povedomia národného“.

Rozhodnutie	redakcie	časopisu	uverejniť	túto	hru	bolo	vcelku	pochopiteľné:	
jej	príbeh	bol	totiž	tematicky	ukotvený	v	problematike	Memoranda,	ktoré	vy-
členením	požiadavky	Hornouhorského	 slovenského	okolia	posunulo	problém	
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slovenskej	otázky	v	Uhorsku	z	politickej	do	štátno-právnej	roviny.	Je	zaujíma-
vé,	že	autor	hry	bol	dovtedy	neznámym	dramatickým	autorom.	K	tomu	treba	
dodať,	že	okrem	tejto	hry	mu	iná	hra	knižne	už	nevyšla	(prevažná	časť	z	jeho	
dramatických	prác	zostala	v	rukopise),	zato	čitateľskej	verejnosti	sa	predstavil	
najmä	ako	prozaik	(písal	romantické	národné	a	ľúbostné	poviedky,	ľudovýchov-
nú	prózu,	spoločenské	poviedky	a	novely;	jeho	najznámejšia	zbierka	poviedok	
Jedľovský učiteľ	vyšla	knižne	v	roku	1899).	Od	revolučných	rokov 1848 – 1849,	
keď	sa	aktívne	zúčastnil	na	revolúcii	ako	dobrovoľnícky	kapitán,	prešiel	viace-
rými	povolaniami.	V	roku	1862	sa	stal	štátnym	úradníkov	v	Rimavskej	Sobote,	
potom	krátko	 radcom	Miestodržiteľskej	 rady	v	Budíne	a	od	 roku	1870	až	do	
svojej	 smrti	 pôsobil	 v	 Turčianskom	 Svätom	Martine15,	 kde	 sa	 venoval	 najmä	
redaktorskej	a	publicistickej	činnosti	(od	22. septembra 1863	prebral	od	Janka	
Francisciho	redigovanie	Pešťbudínskych vedomostí).	

Uverejnenie	 Ferienčíkovej	 trojdejstvovej	 hry	 redakcia	 novín	 využila	 ako	
vhodný	kultúrny	nástroj	na	prezentáciu	dôležitej	politickej	udalosti	v	živote	Slo-
vákov.	Spracovanie	 	udalosti	Memoranda	malo	priehľadné	 ideové	zacielenie:	
prezentovať	pred	čitateľmi	pozadie	jeho	vzniku,	najmä	však	postoj	volených	zá-
stupcov	vtedajšej	štátnej	a	verejnej	správy	k	martinskému	zhromaždeniu.	V	hre	
vystupujú	tieto	postavy:	Liškai	(služný),	Smednai	(prísažný),	Slovenský	(mešťa-
nosta),	Opatrný	(notár),	Žulovský	(pisár),	Jančí	(pandúr),	Nezbedný,	Sklamaný	
(mešťania),	Matilda	(žena	Slovenského),	Božena	(jej	sestra),	Mariena	(Boženina	
slúžka),	Rozumný	(mešťan).	Veseloherný	charakter	politicky	vážnej	témy	vyply-
nul	jednak	z	mien	postáv,	realizovaných	na	princípe	nomen	omen,	to	značí,	že	
každá	z	postáv	dôsledne	prezentuje	svoju	charakterovú	a	statusovú	pozíciu,	čím	
v	ich	komunikácii	vznikajú	viaceré	vtipné	situácie,	a	jednak	z	napätia,	ktoré	vzni-
ká	medzi	ich	dvojakými	rolami –	osobnými,	súkromnými	a	verejno-politickými.	
Mestský	priestor,	 v	 ktorom	 sa	odohráva	príbeh,	 je	 zámerne	 situovaný	 v	nei-
dentifikovateľnom	slovenskom	meste.	Hlavná	konfliktná	línia	je	určená	pozícia-
mi	postáv	vo	vzťahu	k	memorandovej	udalosti.	Na	strane	uhorskej	mocenskej	
politiky,	ktorá	sa	kriticky	stavala	k	všetkých	takýmto	„panslávskym“	aktivitám,	
stoja	služný	Liškai,	prísažný	Smednai,	mešťania	Nezbedný	a	Sklamaný,	na	strane	
memorandových	požiadaviek	stáli	mešťanosta	Slovenský,	jeho	žena	Matilda,	jej	

15	 Bližšie	pozri	https://myzvolen.sme.sk/c/20105863/obetavy-sturovec-zo-zvolena.
html#ixzz5Vpqc1EOI.
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sestra	Božena,	pisár	Žulovský,	mešťan	Rozumný	a	slúžka	Mariena.	Nerozhodnú,	
váhajúca	stranu	reprezentovali	notár	Opatrný	a	pandúr	Janči.	Liškai,	Smednai	
a	Nezbedný	so	Sklamaným	zastupovali	slovenské	zemianstvo,	bohatých	mešťa-
nov,	ktorých	životná	existencia	súvisela	so	zachovaním	štátnej	politickej	moci.	
Z	toho	dôvodu	im	viac	ako	o	národnú	zvrchovanosť	išlo	o	mocenské	postavenie	
a	zveľadenie	vlastného	majetku.	Memorandum	a	podobné	politické	aktivity	ná-
rodovcov	poškodzovali	ich	politickú	orientáciu	a	výkon	štátnej	funkcie.	Z	toho	
dôvodu	sa	usilovali	robiť	protinárodné	aktivity	(v	hre	to	boli	snahy	o	spochyb-
nenie	memorandových	požiadaviek	formou	protestu	a	podpisovej	akcie,	kto-
rú	však	sproblematizovala	ich	protistrana),	aby	oslabili	politické	snahy	svojich	
oponentov.	Opozičná	strana –	prívrženci	memorandových	artikúl,	bránila	svoje	
národné	presvedčenie	mravnými	hodnotami	(napr.	nepoddajnosťou,	čestnos-
ťou,	 pravdovravnosťou,	 poctivosťou),	 ktoré	 sa	 ukázali	 z	 národno-politického	
hľadiska	ako	víťazné	„zbrane“.	Autor	predstavil	mešťanostu	Slovenského	a	jeho	
ženu	ako	vzory	národných	romantikov,	ktorí	vďaka	svojim	rodinným,	mravným	
a	národným	hodnotám	ukazujú	Slovákom	cestu	k	národnej	 	budúcnosti.	Pod	
ich	vplyvom	sa	menia	aj	váhajúci	a	národne	málo	nepresvedčení	mešťania.	Za-
ujímavú	úlohu	v	hre	majú	ženy,	zvlášť	Božena,	ktorá	predstavuje	typ	aktívnej,	
vzdelanej	a	politicky	zorientovanej	Slovenky,	ktorá	dokonca	vie	rozlíšiť	politickú	
orientáciu	u	predstaviteľov	mladej,	resp.	starej	školy	slovenskej	a	ktorá	pri	vý-
bere	potenciálnych	partnerov	do	manželstva	(Opatrný –	 Žulovský)	si		vyberie	
národne	nepoddajného	pisára	Žulovského.	Veselohra	dostala	v	novinách	čita-
teľsky	atraktívny	priestor	na	prvých	troch	stranách	v	jedenástich	číslach	za	se-
bou,	čo	pre	stálych	čitateľov	novín	mohla	byť	veľmi	výpovedná	skutočnosť.	Sme	
presvedčení,	že	redakcia	 ju	považovala	za	dôležitý	„marketingový“	nástroj	na	
to,	aby	čitatelia	nezabudli	na	martinskú	politickú	akciu	z	roku	1861,	ktorá	mala	
ďalekosiahly	význam	pre	rozvoj	národnej	identity	slovenského	obyvateľstva.				

Divadelnej	 téme	 sa	 Pesťbudínske vedomosti	 v	 tomto	 ročníku	 venovali	 aj	
v	 iných	 číslach.	Gemerské	mestečko	Ratková	 žilo	 divadelnou	 kultúrou	dávno	
pred	 rokom 1862.	 Nie	 je	 preto	 prekvapením,	 keď	miestni	 ochotníci	 nacvičili	
Beskydovu	 (Palárikovu)	 veselohru	 Zmierenie	 alebo	Dobrodružstvo pri obžin-
koch	a	zahrali	 ju	3. marca.	Hodnotiacu	správu	o	tomto	predstavení	(č. 30,	15.	
apríl,	Besednica.,	s. 1 –	2)	podal	autor	skrývajúci	sa	pod	skratkou	p.z.h.	Treba	
zdôrazniť,	že	toto	hodnotenie	bolo	zamerané	najmä	na	hereckú	zložku,	ktorá,	
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podľa	recenzenta,	mala	dobrú	úroveň.	Kritik	nezabudol	pripomenúť,	že	divadel-
nú	aktivitu	ratkovských	hercov	by	si	mali	všimnúť	aj	iné	väčšie	gemerské	mestá	
ako	Revúca	a	Jelšava,	ktoré	v	národno-kultúrnych	projektoch	veľmi	zaostávajú.	

V	čísle	47	 (13.	 jún, s. 4,	Náveštia literárno)	bola	uverejnené	krátka	správa	
o	tom,	že	„věrní synové a učeníci sv. Cyrila a Metoděje“	pri	príležitosti	tisíceho	
výročia	príchodu	solúnskych	vierozvestcov	na	naše	územie	vypisujú	súbeh	na		
historickú	drámu	z	prvých	rokov	„kresťanských v zemích československých“.	Ví-
ťaz	súťaže	dostane	320	zlatých,	pričom	celú	administratívu	si	zobrala	pod	patro-
nát	redakcia	časopisu	Hlas cirkevního časopisu	sídliaceho	v	Brne.	

Rubrika	Besednica	(č. 68,	26	august,	s. 1 –	2)	sa	venovala	hodnoteniu	diva-
delného	predstavenia	„Gróf Beňovský“.	Pre	veľký	úspech	ho	martinskí	amatér-
ski	herci	zahrali	aj	v	auguste,	a	to	pre	pozvaných	hostí	takmer	z	celého	Sloven-
ska.	Predstavenie	sa	konalo	v	starej	matičnej	dvorane,	ktorá,	ako	píše	recenzent	
predstavenia,	nevyhovuje	pre	divadlo	ani	rozmermi,	lebo	je	veľmi	malá,	ale	ani	
akustikou,	pretože	v	zadných	radoch	„nebolo hercov dobre počuť“.	Recenzia	si	
všimla	aj	herecké	výkony,	najmä	hlavných	predstaviteľov,	ktoré	boli	hodnotené	
vcelku	dobre.	V	tom	istom	čísle	v	rubrike	Dopisy	 jeden	účastník	predstavenia	
upozornil	 na	 nevyhovujúce	 divadelné	 priestory.	 Súčasne	 pripomenul,	 že	 po	
predstavení	sa	konal	v	spomínaných	priestoroch	ples,	na	ktorom	sa	viacerí	jeho	
účastníci	prihlásili	k	myšlienke	vybudovania	novej	dvorany	v	Martine.	

Ďalším	 výrazným	 strediskom	 amatérskej	 divadelnej	 kultúry	 na	 Slovensku	
bolo	v	tom	čase	Brezno.	Svedčí	o	tom	aj	informačno-hodnotiaca	správa	v	rub-
rike Besednica	 (č. 69,	29.	august,	s. 1 –	2),	ktorej	podstatou	je	jednak	kritická	
poznámka	o	tom,	ako	sa	vytrácal	divadelný	život	na	slovenskom	vidieku	v	minu-
lých	rokoch	a	ako	sa	začína	tento	život	obnovovať,	a	jednak	informácia	o	dvoch	
predstaveniach	v	Brezne,	ktoré	sa	konali	17. augusta	vo	večerných	hodinách.	
Autor	článku	píše,	 že	v	 spomínaný	večer	herci	 zahrali	dve	predstavenia,	a	 to	
Nalezenec a Dvaja priatelia a kabát	(autorov	neuvádza),	pričom	negatívne	hod-
notí	divadelný	priestor	ako	aj	to,	že	dve	predstavenia	na	jeden	večer	je	veľa,	čo	
kritizovali	aj	diváci.	Jeho	celkový	dojem	z	predstavenia	bol	však	pozitívny.	Ako	
zaujímavosť	spomína,	že	v	prestávkach	nevystúpila	pozvaná	hudobná	skupina,	
ale	miestny	učiteľ	a	hráč	na	„fortepiáno“	Mudra	a	dr.	Dvořák,	ktorý	zahral	nie-
koľko	skladieb	na	flautu.	V	ďalšom	čísle	(71,	5. september,	s. 1 –	2,	Besednica)	
noviny	priniesli	recenzný	príspevok	o	divadelnom	predstavení,	ktoré	sa	konalo	
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v	Liptovskom	Mikuláši.	Miestni	ochotníci	(prevažne	študenti)	zahrali	24. augus-
ta	frašku	českého	spisovateľa	a	dramatika	Václava	Klimenta	Klicperu Divotvorný 
klobúk	v	slovenskom	preklade.			

Príspevkov,	ktoré	„sa	dotýkali“	umeleckej	 literatúry,	bolo	v	 tomto	 ročníku	
veľmi	málo.	Do	tohto	okruhu	zapadá	najmä	interpretácia	básne	Jána	Hollého	
Báj Maginhradu	(napísal	ju	v	roku	1849	a	označil	podtitulom	romanca,	pričom	
prvý	 raz	vyšla	 v	 časopise	 Lipa	 II,	 1862,	 s. 325 – 327),	 ktorú	napísal	 slovenský	
básnik	Andrej	Sládkovič.	Úroveň	rozboru	básne	naznačila,	že	ju	urobil	literárne	
zorientovaný	 a	 vzdelaný	 autor,	 ktorý	 o	 texte	 uvažoval	 nielen	 ako	 filozofujúci	
básnik,	ale	aj	ako	 literárny	historik	a	teoretik	verša,	o	čom	svedčí	najmä	časť	
venovaná	komparácii	indickej,	grécko-rímskej	a	slovanskej	„báji“.	

Pešťbudínske vedomosti	 si	 všimli,	 že	umrela	 známa	a	 čitateľsky	obľúbená	
česká	spisovateľka	Božena	Němcová	(zomrela	21.	I.	1862),	autorka	románovej	
novely	Babička.	Venovali	jej	v	rubrike	Feuilleton	životopisnú	črtu.	Žiaľ,	redakcia	
novín	ju	iba	prebrala	„podľa českých novín“.	Vzhľadom	na	obsadenie	redakcie	
novín	sa	dalo	očakávať,	že	literárnohistorickú	skicu	o	nej	napíše	niektorý	z	jej	
dopisovateľov	alebo	redaktorov,	možno	aj	samotný	Janko	Francisci.		

Čo	sa	týka	rubriky	Náveštia literárno,	v	nej	sa	najviac	objavovali	informácie	
o	nových	knihách	najmä	z	českej	literatúry	(viackrát	sa	propagovali	Spisy	české-
ho	básnika	a	dramatika	Václava	Klimenta	Klicperu,	ktoré	vydal	I.	L.	Kober	v	Pra-
he),	o	nových	číslach	časopisov	Sokol a Cyril a Method,	či	o	vydávaní	„podobizní 
československých vítečníků“.		

1863

Pod	vedením	Janka	Francisciho	začali	noviny	v	roku	1863	uverejňovať	prílo-
hu	(vyšla	pod	názvom	Príloha	v	č. 12,	10. 2.).	Hneď	v	jej	prvom	čísle	na	s. 1 –	2		
bola	publikovaná	krátka	próza	pod	názvom	Zdarný vnuk	s	podtitulom	Poviedka 
z našeho života	 (autor	Mladen,	 ide	zjavne	o	pseudonym).	Na	úvod	treba	pri-
pomenúť,	 že	 noviny	 boli	 stále	 pod	 vplyvom	 Starej	 školy	 slovenskej,	 ktorá	 sa	
z	 nich	usilovala	 urobiť	 „predĺženú	mediálnu	 ruku“	memorandových	 a	matič-
ných	politicko-kultúrnych	konceptov.	Z	toho	dôvodu	sa	nedalo	očakávať,	že	sa	
v	nich	budú	uverejňovať	básnické,	prozaické	alebo	dramatické	diela	výraznej	
umeleckej	hodnoty.	Noviny	boli	politicky	nastavené	na	 literatúru	s	výraznými	
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operatívnymi	 a	 ideovo	 (ideologicky)	 jasne	 nastavenými	 funkciami.	 Do	 tohto	
konceptu	plne	zapadla	aj	uvedená	próza,	ktorá	rozvíjala	národný	schematicky	
poňatý	romantický	príbeh	postavený	na	dominantnej	politickej	téze	o	obrane	
národného	 princípu	 reprezentovaného	 štúrovským	 kodifikovaným	 jazykom.	
Z	toho	dôvodu	aj	sujet	a	epická	zápletka	majú	veľmi	jednoduchú	schému:	Mla-
dý	chovanec	August	sa	po	piatich	rokoch	vracia	z	uhorského	hlavného	mesta	na	
Slovensko	do	domu	obchodníka	a	slovenského	národovca	Jána	Poctivého,	ktorý	
ho	vychoval	a	poslal	na	štúdiá	do	Pešti.	S	Poctivým	býva	jeho	dcéra	Milina,	kto-
rá –	kým	bol	August	preč –	sa	stala	vzdelaná	a	národne	oduševnená	Slovenka.	
V	mieste	bydliska,	ktoré	nie	je	z	textu	identifikovateľné,	ale	predpokladáme,	že	
ide	o	menšie	slovenské	mesto,	sa	zoznámila	s	miestnym	národne	uvedomelým	
učiteľom	Miloslavom.	Medzi	nimi	sa	vytvoril	ľúbostný	cit,	ktorý	mal	vyvrcholiť	
svadbou.	August	prichádza	domov	z	dôvodu,	aby	mu	 Ján	Poctivý	splnil	 sľub,	
ktorý	mu	dal	pred	piatimi	rokmi.	Týmto	sľubom	bola	ruka	 jeho	dcéry	Miliny.	
Vznikla	modelová	problémová	situácia,	ktorú	bolo	treba	„happyendovo“	vyrie-
šiť.	Toto	riešenie	„ponúkol“	August,	ktorý	zabudol	hovoriť	po	slovensky,	hoci	do	
svojho	odchodu	žil	v	slovenskom	prostredí	a	po	slovensky	hovoril	(!).	Komuni-
kuje	len	v	maďarčine,	čo	je	neprijateľné	pre	Poctivého	a	Milinu,	hoci	ona,	ako	
sa	dozvedáme	z	textu,	vie	po	maďarsky,	 lebo	určitý	čas	študovala	v	Miškolci.	
Poctivý	rieši	túto	situáciu	tak,	že	Augustovi	dá	podmienku,	aby	sa	naučil	po	slo-
vensky	a	až	potom	sa	môže	uchádzať	o	ruku	jeho	dcéry.	August	sa	naozaj	začne	
nanovo	učiť	slovenčinu,	ale	Milina	ako	sebavedomá	Slovenka,	ktorá	v	Miškolci	
pochopila	odnárodňovaciu	politiku	uhorskej	vlády,	sa	rozhodne	pre	Miloslava,	
ktorý	je	pre	ňu	spoľahlivou	zárukou	výchovy	ich	detí	v	slovenskom	duchu.	Au-
gust	je	z	jej	rozhodnutia	nešťastný,	ale	napokon	prijme	ďalšiu	podmienku	Jána	
Poctivého,	ktorý	mu	sľúbi,	že	keď	sa	okrem	slovenčiny	„naučí milovať slovenský 
národ“	dá	mu	za	manželku	niektorú	z	jeho	mladších	dcér.	

Rubrika	 Náveštia literárno	 zostala	 nezmenená,	 iba	 v	 jednom	 čísle	 (39	
z	15. mája)	upravila	svoju	grafiku	(výtvarný	znak	ruky	s	natiahnutým	ukazová-
kom	bol	 nasmerovaný	na	 slovo	Náveštia,	 čo	mohlo	 signalizovať,	 že	 redakcia	
uvažovala	o	obsahovej	zmene	rubriky:	ďalšie	ročníky	potvrdili,	že	to	bol	iba	po-
kus	o	zmenu).	Bola	naďalej	venovaná	len	drobným	oznamom	venovaným	naj-
mä	českým	vydavateľstvám,	ktoré	ponúkali	rôzne	knihy,	a	to	nielen	z	umeleckej	
produkcie.	Vydanie	Spisov Jána Hollého	bolo	oznamované	viackrát.	Objavila	sa	
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aj	informácia	o	vyjdení	prílohy	Slovesnosť	v	časopise	Cyril a Method	a	nechýba-
la	reklama	najnovších	čísel	časopisov	Sokol a Černokňažník.		Básnickú	produkciu	
reprezentovali	 tri	 básne.	V	 čísle	 62	 (4.	 august)	 vyšla	na	prvej	 strane	oslavná	
báseň	Jána	Bottu –	4. august 1863,	venovaná	založeniu	Matice	slovenskej	na	
deň	tisíceho	výročia	príchodu	Cyrila	a	Metoda	na	naše	územie.	Z	básne	chceme	
upozorniť	na	verš	„Ide lieku hľadať po celom okolí“.	 Ide	o	básnické	pripome-
nutie	slovenského	územia,	ktoré	pod	označením	Slovenské	Okolie	žiadalo	od	
viedenskej	vlády	martinské	Memorandum.	V	podobnom	oslavnom	a	vlastenec-
kom	duchu	je	napísaný	aj	text	inej	básne	(Pamiatka pre deň 4. augusta),	ktorá	
v	rubrike	Besednica	zvýraznila	najväčší	počin	slovenských	národných	dejateľov	
v	 novodobých	 slovenských	dejinách.	 V	 poradí	 tretia	 vlastenecká	Báseň od	 J.	
Slotu (č. 75,	Besednica,	18. september,	s. 1),	tiež	vznikla	pri	príležitosti	založe-
nia	Matice	slovenskej.	Jej	autorom	bol	katolícky	kňaz	Jozef	Slota	(1819 – 1882),	
ktorý	viac	ako	slovesný	umelec	bol	známy	ako	publicista,	redaktor	katolíckych	
a	 pedagogických	periodík,	 účastník	Memoranda,	 spoluzakladateľ	Matice	 slo-
venskej	a	prvý	správca	známeho	Spolku	sv.	Vojtecha.	

„Rozbeh“	uverejňovania	dramatických	diel	sa	v	tomto	čísle	zastavil.	Zaregis-
trovali	 sme	v	ňom	iba	dva	súbehy	na	dramatické	práce.	V	čísle	53	(3.	 júl,	 s. 4)	
pod	názvom	Zpráva o dramatických prácach	noviny	informovali	čitateľov	o	počte	
a	názvoch	a	počte	bodov	(„aktov“)	dramatických	prác	v	kategóriách	Smutnohra 
a Veselohra,	ktoré	autori	prihlásili		do	súbehu	organizovaného	časopisom	Sokol 
v	roku	1862.	Na	výsledky	súbehu	zareagoval	Ján	Kotlík	ml.	v	čísle	57	(Besednica,	
17.	júl,	s. 1)	úvahou,	ktorou	potvrdil	zámer	časopisu	Sokol	pokračovať	v	„súbeho-
vej“	politike,	ktorej	cieľom	bolo	motivovať	slovenských	autorov	tvoriť	národne	
orientovanú	dramatickú	literatúru	pre	amatérske	divadelné	súbory.	

1864

Tento	ročník	z	pohľadu	nami	sledovanej	problematiky	by	bolo	možné	nazvať	
ročníkom	 „pomedznej“	 umelecko-dokumentárnej,	 predovšetkým	 cestopisnej	
literatúry.	K	uvedenej	charakteristike	nás	oprávňuje	fakt,	že	v	ňom	boli	uverej-
nené	štyri	cestopisy,	pričom	jeden	z	nich –	Cesta zo Slovenska do Carihradu	(au-
tor	Gustáv	Kazimír	Zechenter-Laskomerský),	bol	uverejnený	na	pokračovanie,	
a	to	od	č. 39	(14.	máj)	do	č. 96	(29. november).	
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Na	mieste	 je	otázka,	prečo	tento	typ	 literatúry	a	prečo	v	politických	novi-
nách?	Vysvetlenie	je	vcelku	jednoduché.	Devätnáste	storočie	v	literatúre	bolo	
obdobím	dvoch	 dominantných	 slohových	 formácií –	 romantizmu	 a	 realizmu.	
Od	klasicizmu	smerom	k	romantizmu	zaznamenávame	v	epike	postupný	ústup	
veršovanej	epiky	a	nárast	prozaických	epických	žánrov.	Próza	romantizmu	bola	
tematicky,	typovo	i	žánrovo	diferencovaná,	pričom	v	nej	prevládla	spoločenská	
funkcia	pred	umeleckými	kritériami.	Dôvodom	tohto	jej	zamerania	bol	čitateľ	
a	hľadanie	spôsobu	jeho	oslovenia.	Na	základe	skúsenosti	predajcov	literatúry	
sa	v	tomto	období	nepreferovala	umelecká	próza,	ale	iné	žánre.	Popri	historic-
kej	próze,	ktorá	 inklinovala	najmä	k	povesti	a	 legende	s	dominantnými	naci-
onálnymi	symbolmi,	alebo	mala	dokumentárny	charakter	 (beletrizovaná	kro-
nika),	 boli	 zastúpené	 aj	 pomedzné	 žánre	umeleckej	 literatúry,	 ako	 cestopisy,	
eseje,	reflexie	či	básne	v	próze.	

Cestopis	mal	z	nich	špecifické	postavenie	z	toho	dôvodu,	že	bol	v	ňom	po-
ložený	dôraz	na	poznávaciu	funkciu,	pričom	treba	podotknúť,	že	išlo	o	pozná-
vanie	nielen	slovenského,	ale	najmä	cudzieho	sveta.	Obdobie	polovice	a	konca	
19. storočia	bolo	obdobím	romantických	objaviteľských	projektov,	cestovateľ-
ských	výprav	do	dovtedy	neobjavených	kútov	sveta.	Pre	slovenských	čitateľov,	
najmä	však	pre	tých,	ktorí	z	rozličných	dôvodov	nemohli	cestovať	po	svete,	boli	
cestopisné	príbehy	o	ľuďoch	a	krajinách	vzdialených	tisíce	kilometrov	od	Sloven-
ska	a	Európy,	veľmi	žiadané	a	populárne.	Z	toho	dôvodu	si	ich	radi	objednávali	
aj	redakcie	politických	novín	a	časopisov,	pretože	vďaka	nim	mohli	pritiahnuť	
pozornosť	čitateľov	aj	k	politických	témam.	V	cestopisoch	zo	Slovenska	videli	
vhodný	spôsob,	ako	upozorniť	čitateľov	na	miesta,	ktoré	tvorili	symboly	našej	
histórie,	symboly	slovenského	osídlenia	(mestá,	pamätníky,	ruiny	hradov	a	i.),	
ale	aj	symboly	slovenskosti	v	ich	nehmotnej	podobe	(piesne,	povesti	a	pod.).	

Cesta	romantikov	za	poznávaním	dávnej	minulosti	a	vtedajšej	súčasnosti	slo-
venskej	krajiny	mala	ústrednú	ideu,	motiváciu,	povznášajúci	princíp.	Väčšinou	
nešlo	o	súkromný	cestovný	denník.	Cestopisy	v	tomto	období	písali	okrem	spo-
mínaného	Gustáva	Kazimíra	Zechentera-Laskomerského	aj	Jozef	Miloslav	Hur-
ban,	 Bohuš	Nosák-Nezabudov,	 Ľudovít	 Štúr,	 Samo	Tomášik,	 Pavol	Dobšinský,	
Gašpar	Fejérpataky-Belopotocký,	Adam	Hlovík,	Daniel	Šustek,		Samuel	Ferien-
čík,	Štefan	Homola,	Ján	Tombor,	Ján	Kutlík,	Janko	Buor,	Štefan	Horník,	Karol	Ale-
xander	Modráni,	Jozef	Karol	Viktorin,	Karol	Jaroslav	Zorkóci	a	iní.	Ich	cestopisy	
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mali	rozličnú	výpovednú,	umeleckú	a	dokumentárnu	hodnotu.	Niektoré	pred-
stavovali	záznamy	dlhších	zahraničných	i	kratších	ciest	po	Slovensku.	Niektoré	
boli	 len	záznamami	 impresií	 z	výletov,	 topograficko-historickými	opismi	kraji-
ny,	niektoré	sú	poznačené	idealizáciou,	resp.	ideologickými	zámermi	(hľadanie	
slovenských	a	slovanských	koreňov),	iné	majú	dominantnú	spravodajsko-doku-
mentárnu	povahu,	ďalšie	preferujú	empíriu	pred	reflexiou.	Z	toho	dôvodu	ich	
žánrovo	diferencujeme.	Označujeme	ich	podľa	charakteristických	prvkov	aj	ich	
výpovednej	stratégie	(cestopisy,	cestopisné	črty,	cestopisné	impresie	a	pod.).		

Laskomerského	 cestopis	 uverejnený	 v	 Pešbudínskych vedomostiach	 je	
iný,	 ako	bol	 jeho	prvý	 cestopisný	projekt,	 ktorý	napísal	 z	Chorvátska	 (Zlomki 
z ďenňíka cestovaťela po Horvátskej,	1847).	Nie	je	v	ňom	síce	prítomný	národ-
no-buditeľský	romantizmus,	ale	určité	signály	slovenskosti	sú	v	ňom	prítomné.	
Najmä	na	začiatku	cestopisu,	keď	prechádza	slovenskou	krajinou	a	zastavuje	sa	
na	niektorých	miestach	spojených	s	dejinami	Slovákov	(napríklad	Zobor	v	Nit-
re).	Tento cestopis	sa	líši	od	iných	cestopisov	tým,	že	ide	o	podrobný	opis	cesty	
moderného	turistu,	Slováka,	z	rodného	kraja	do	Viedne	a	z	Viedne	loďou	Bam-
bay	do	Carihradu.	Cesta	je	organizovaná	ako	hromadný	zájazd	s	presne	vyzna-
čeným	programom.	Jeho	opisy	a	rozprávania	sú	pútavé,	miestami	ozvláštnené	
epickými	vsuvkami.	Dôraz	v	opisoch	dáva	na	detailné	zobrazenie	krajiny,	ľudí,	
historických	pamiatok,	ktoré	navštívil.	Na	zdôraznenie	väčšieho	kontaktu	s	po-
tenciálnym	čitateľom	ho	oslovuje	„brat“,	pričom	mu	ponúka	svoje	autentické	
videnie	časti	civilizovaného	sveta,	ktoré	navštívil.	Zároveň	mu	dáva	na	vedomie,	
že	sa	oplatí	cestovať	nielen	z	dôvodu,	aby	človek	spoznával	cudzie	kraje	a	ľudí	
v	nich,	ale	aby	sa	prostredníctvom	tohto	spoznávania	naučil	byť	k	 iným	tole-
rantnejší	a	empatickejší,	a	tým	aj	vnútorne	ľudsky	a	mravne	bohatší.	

„Z poza Krkonošov...“	(na	pokračovanie	v	rubrike	Besednica	v	dvoch	číslach:	
78,	29. september,	s. 2 –	3,	89,	4. november,	s. 2,	3)	je	názov	cestopisnej	črty,	
ktorej	autorom	je	Kyjnakyj,	teda	niekto	z	divadelného	potulného	divadla,	ktoré	
sa	rozhodlo	cestovať	po	časti	Slovenska	do	kraja	pod	Sněžkou	a	predstaviť	svoje	
divadelné	spracovanie	románu	Victora	Huga	„Bídnici“.		Ide	o „cestopis“,	ktorý	sa	
trochu	vymyká	z	dobového	cestovateľského	žánru,	pretože	problematizuje	jeho	
informatívnu	zložku	(mestá	a	dediny,	cez	ktoré	skupina	prechádza,	sú	označené	
iba	veľkými	písmenami,	pohľady	na	krajinu	sú	len	náznakové).	Prítomný	národ-
ný	a	vlastenecký	prvok	v	cestopise	možno	identifikovať	najmä	prostredníctvom	
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„krčmovej“	scény	odohrávajúcej	sa	na	slovensko-moravskom	pomedzí,	v	ktorej	
autor	upozorňuje,	 že	návštevníci	 pohostinstva	 (sú	medzi	 nimi	 aj	 Česi,	Mora-
vania,	Slezania)	vedeli	slovenské	národné	piesne	Hurbanov marš,	Hej Slováci 
a Hej pod Kriváňom.	O	sliezskom	prostredí	 sa	vyjadril	pochvalne	preto,	 že	 je	
tam	silné	národné	české	povedomie	medzi	ľuďmi	a	rozvinutým	divadelným	ži-
votom,	ktorý	podporuje	ducha	národa.	

Cestopis	Cesta z Oravy so študenty do Veľkej Revúcej	 (rubrika	Besednica,	
č. 81,	1. október,	s. 1 –	3)	podpísaný	neutrálnym	slovom	Cestovateľ,	zapadá	do	
koncepcie	 tých	cestopisov	 zo	Slovenska,	 ktorých	cieľom	 je	priblížiť	 čitateľom	
rozličné	udalosti,	pamätníky	a	inštitúcie	súvisiace	s	národnou	minulosťou	alebo	
prítomnosťou	Slovákov.	Autor	tejto	cestopisnej	reportáže	sa	rozhodol	cestovať	
s	 niekoľkými	 študentmi	 z	Oravy,	 ktorí	 navštevujú	prvé	 slovenské	 gymnázium	
v	Revúcej.	Jeho	opis	cesty	z	Oravy	cez	Martin,	Poprad,	Muráň	do	Revúcej,	kto-
rú	prešli	pešo,	konským	povozov	a	vlakom,	mal	za	cieľ	naznačiť	nielen	cesto-
vateľské	 komplikácie	 slovenských	 žiakov	 do	 Revúcej,	 nekvalitu	 cestnej	 siete,	
reštauračných	služieb,	ale	aj	upriamiť	pozornosť	na	krásy	krajiny,	najmä	Tatier,	
a	opísať	Revúcu	s	jej	najväčším	vzdelávacím	národným	klenotom –	slovenským	
gymnáziom.	

Z	literárnoumeleckých	príspevkov	v	tomto	ročníku	bol	uverejnený	iba	jeden,	
a	to	oslavná	báseň	Pánu Jánovi Franciscimu	(podtitul	Jeho osvietenosti Liptov-
skému županovi)	od	Andreja	Sládkoviča,	napísaná	pri	príležitosti	vymenovania	
Francisciho,	prvého	šéfredaktora	Pešťbudínskych vedomostí,	do	funkcie	župana	
v	Liptovskej	stolici	(č. 102,	13. december,	s. 1,	Besednica).	

Program	 uverejňovania	 a	 popularizácie	 dramatickej	 spisby	 pokračoval	 aj	
v	 tomto	 ročníku	 recenziami	 divadelného	 spracovania	 slovenských	 dramatic-
kých	diel.

Pri	 príležitosti	3.	 zasadnutia	 výboru	Matice	 slovenskej	 odohrali	 amatérski	
herci	v	Martine	veselohru	Rodina je pán Boh a priatelia meštok (autor	nebol	
uvedený),	ktorú	recenzent	(podpísaný	ako	-gh-)	zhodnotil	ako	ideovo	schema-
tickú	hru,	pričom	úrovňou	spracovania	sociálno-národnej	témy	ďaleko	zaostá-
vala	za	Palárikovými	veselohrami.	K	hereckým	výkonom	bol	pomerne	objektív-
ny,	ohodnotil	ich	ako	„dobré“,	„výborné“	a	„obstojné“,	čím	naznačil,	že	aj	vte-
dajší	herecký	amaterizmus	mal	svoje	kvalitatívne	limity,	svoje	lepšie	aj	horšie	
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stránky,	pričom	naznačil,	že	treba	s	týmto	hereckým	amaterizmom	niečo	robiť	
(Besednica,	č. 7,	22.	január,	s. 2 –	3).	

Autor	so	skratkou	K.R.	pomerne	obšírne	predstavil	priebeh	divadelného	ve-
čera	v	Nemeckej	Ľupči	(dnes	Slovenskej	Ľupči),	v	ktorom	tamojšia	mládež	za-
hrala	veselohru	Rodina je pán Boh a priatelia meštok,	o	ktorej	sme	sa	už	zmie-
nili.	V	recenzii	samotnej	hry	(Z pod Choča,	rubrika Besednica,	č. 69,	26.	august,	
s. 2 –	3)	sa	zameral	na	divadelnú	charakterokresbu	jednotlivých	postáv,	ktorá	
však	zostala	len	na	úrovni	povrchného	opisu	ich	dramatických	akcií.	

V	čísle	73	(Besednica,	9. september,	s. 2 –	3)	sa	autor	(„jeden častý návštev-
ník divadla“)	úvahy	o	divadelnom	predstavení	ochotníkov	z	Liptovského	Miku-
láša	Omyly	od	Wiliama	Shakespeara	(slovenský	preklad	Jozef	Pálka,	Matej	Bal-
la)	zamyslel	nad	možnosťami	slovenských	divadelných	amatérov	hrať	náročné	
Shakespearove	hry.	Po	skončení	predstavenia,	ktoré	ohodnotil	netradične	kri-
ticky	ako	„dosť dobré“,	dal	najavo	slovenským	ochotníckym	divadlám,	aby	roz-
širovali	ponuku	svojho	dramaturgického	repertoáru	aj	o	svetových	dramatikov,	
ale	s	tým,	že	musia	byť	zodpovednejší	pri	tvorbe	predstavenia	z	ich	dramatické-
ho	diela	(najmä	venovať	viac	času	príprave	hereckých	partov,	scén,	kostýmov,	
výberu	hudby,	dialógom).		Zároveň	pripomenul,	aby	sa	čím	skôr	aj	v	Liptovskom	
Mikuláši	začalo	s	výstavbou	divadelnej	budovy,	ktorej	pomáhali	aj	Pešťbudínske 
vedomosti	tým,	že	pravidelne	uverejňovali	zoznam	osôb,	ktoré	finančne	prispeli	
na	jej	výstavbu.		

Značným	sklamaním	v	tomto	ročníku	bola	rubrika	Náveštia literárno,	kto-
rá	sa	objavila	 iba	raz,	aj	 to	v	zmenenom	formáte	ako	Náveštia o Slovesnosti.	
V	jej	krátkom	obsahu	zarezonovala	informácia	o	tom,	že	príloha	časopisu	Cyril 
a Method	už	nebude,	ale	zmení	sa	na	„samostatný list“,	ktorý	si	čitatelia	budú	
môcť	prečítať	každých	8 dní.

 
1865

Tento	 ročník	 je	 pokračovaním	 koncepcie	 publikovania	 literárnych,	 resp.	
s	 literatúrou	spojených	príspevkov.	Rubriku	Náveštie literáno	vystriedala	rub-
rika Literatúra a umenie,	ktorá	sa	v	tomto	ročníku	objavovala	len	sporadicky,	
pričom	jej	koncepcia	sa	nezmenila:	uverejňovanie	oznamov	o	nových	knihách	
z	oblasti	 literatúry,	 jazykovedy,	histórie,	filozofie,	hudobného	umenia	a	 iných	
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humanitných	a	umeleckých	odborov	(napríklad:	oznam	o	vyjdení	Prvního čes-
ko-slovenského šlabikáře,	Hugovho	románu	Chrám matky božej v Paríži,	Kato-
líckeho spevníka	a	i.)	a	krátkych	správ	súvisiacich	napríklad	s	výstavami	výtvar-
ného	umenia	a	i.		

Dominantným	 žánrom	 sa	 stal,	 podobne	 ako	 v	 predchádzajúcom	 ročníku,	
cestopis,	pričom	najviac	preferovaným	autorom	tejto	populárnej	a	čitateľsky	
obľúbenej	 formy	 náučno-dokumentárnej	 literatúry	 bol	 opäť	 Gustáv	 Kazimír	
Zechenter-Laskomerský.	 Na	 pokračovanie	 v	 priebehu	 takmer	 celého	 ročníka	
v	rubrike	Besednica	mu	od	prvého	čísla	(3.	 január,	s. 2 –	3)	vychádzala	ďalšia	
časť	jeho	cestopisnej	„ságy“	Cesta zo Slovenska do Ríma.	Laskomerský	v	ňom	
nezmenil	poetiku	ani	rozprávačskú	stratégiu.	V	úvode	naznačil	čitateľom	moti-
váciu	cesty	do	Ríma:	po	návšteve	historického	mesta	Carihrad,	ktorý	v	časoch	
Konštantína	Veľkého	 sa	volal	 „nový“	Rím	a	bol	 sídlom	sultána,	 chrámu	Sofia	
a	východnej	kultúry,	rozhodol	sa	navštíviť	ďalší	historický	skvost	ľudstva –	„sta-
rý“	Rím,	 v	 ktorom	zasa	 sídli	 pápež	a	hlavný	 chrám	katolíckej	 cirkvi –	Bazilika	
svätého	Petra.	Treba	konštatovať,	 že	 táto	„správa“	o	autorovej	 ceste	 je	vyni-
kajúcou	cestopisnou	 literatúrou,	akýmsi	moderným	literárne	uchopeným	be-
dekrom,	v	ktorom	si	čitateľ	vie	na	základe	jeho	rozprávania	a	detailných	opisov	
aj epických	skratiek	rekonštruovať	cestu	z	Martina	cez	Viedeň,	Benátky,	Janov,	
Bolognu,	Florenciu	do	Ríma.	Prirodzene,	že	najväčšiu	časť	svojich	cestovateľ-
ských	zážitkov	venoval	Rímu,	čo	vyznačil	v	cestopise	aj	kompozične –	vyčlene-
ním	slova	Rím	a	jeho	oddelením	od	ďalšej	časti	textu.	Z	dnešného	pohľadu	je	
obdivuhodné,	koľko	informácií	o	tomto	meste,	o	jeho	pamiatkach,	histórii,	ná-
boženstve,	vojenstve,	architektúre,	literatúre,	výtvarnom	a	hudobnom	umení	
a	 i.	 Laskomerský	zhromaždil	a	čitateľsky	primeranou	 formou	včlenil	do	 textu	
cestopisu.	Odpoveďou	na	Laskomerského	cestopis	je	„cestopis“	istého	„poníže-
ného Chujaväna“	pod	názvom	Zo Slovenska do Chujavy anno 1700	(Besednica,	
č. 9,	31.	január,	s. 2 –	3;	č. 10,	3.	február,	s. 2 –	3).	V	tomto	prípade	máme	skôr	
do	činenia	s	úvahou	o	tom,	aby	nielen	naši	cestovatelia	chodili	a	poznávali	svet	
a	 prinášali	 Slovákom	o	ňom	 „správy“,	 ale	 aby	 cestovatelia	 z	 iných	 krajín	 pri-
chádzali	na	Slovensko	a	o	ňom,	o	jeho	ľuďoch,	kultúre,	politike	a	osobnostiach	
podali	„správu“	vo	svojej	krajine.	

Po Gemeri	 je	 názov	 cestopisnej	 „reportáže“,	 v	 ktorej	 (Besednica,	 č. 78,	
29. september;	 č. 79,	 3. október,	 č. 80,	 6. október,	 s. 2 –	 3)	 sa	 autor	 Hostivit	
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Tisovský	(pravdepodobne	ide	o	pseudonym)	spolu	so	svojím	bratom	rozhodli	
podeliť	s	čitateľmi	o	prázdninové	cestovateľské	zážitky	po	ceste	literárnym	Ge-
merom.	Postupne	navštevujú	gemerské	mestečká	a	dediny,	ktorú	sú	spojené	
so	 slovenským	 literárnym	 životom,	 resp.	 s	 osobnosťami	 slovenskej	 literatúry	
a	kultúry	(Drienčany,	Lukovištia,	Rimavská	Sobota,	Tisovec,	Rimavské	Brezovo,	
Rimavská	Píla,	Hačava,	Oslany,	Ratková,	Kameňany,	Jelšava,	Revúca).	Osobitnou	
časťou	cestopisnej	„reportáže“	 je	stretnutie	s	Pavlom	Dobšinským	v	Drienča-
noch	na	jeho	fare,	reflexie	na	okolitú	prírodu	a	pripomínanie	historickým	uda-
lostí	v	roku	1848	na	Gemeri.

Jeden	príspevok	uverejnený	v	rubrike	Besednica	(č. 14,	17.	február,	s. 2 –	3)	
bolo	ťažko	žánrovo	určiť.	Napísal	ho	istý	Horidolský (pravdepodobne	pseudo-
nym),	 pričom	ho	poňal	 ako	 cestu	na	divadelné	predstavenie	 do	 Liptovského	
Mikuláša,	spojenú	s	veselicou	v	miestnej	divadelnej	dvorane.	Spolu	s	manžel-
kou	sa	vybrali	na	veselohru,	pretože	predpokladali,	že	na	fašiangy	budú	liptov-
skí	ochotníci	hrať	niečo	„zábavné“.	Na	ich	prekvapenie	mali	problém	sa	dostať	
do	sály,	v	ktorej	spoznali	župana	liptovskej	stolice	Jána	Francisciho,	sediaceho	
v	prvom	rade.	Z	bulletinu	jedného	redaktora	sa	dozvedeli,	že	herci	budú	hrať	
činohru	s	vážnou	historickou	témou	Husité pred Naumburkom,	v	ktorej	sa	dej	
odohráva	v	roku	1432.	Boli	sklamaní	z	témy,	ale	najmä	z	výkonov	niektorých	
hercov.	Toto	sklamanie	si	vynahradili	po	predstavení	na	veselici,	z	ktorej	odchá-
dzali	domov	v	„dobrej nálade“	ráno	o	piatej.	

Pod	skratkou	-k-	uverejnili	v	č. 25	(28. marec,	Besednica,	s. 2 –	3)	Pešťbudín-
ske vedomosti	článok	o	niektorých	aktivitách	divadelných	ochotníkov	v	Bacúchu	
pri	Brezne,	v	Dolnej	Lehote	a	v	Nemeckej	(dnes	Slovenskej)	Ľupči.	Pisateľ	repor-
táže	ocenil	Dolnolehaťanov	najmä	za	to,	že	hrajú	menej	známych	slovenských	
autorov	(konkrétne	nacvičili	hru	manželky	evanjelického	farára	v	Hornej	Lehote	
Emmy	Juštovej	Nepostúpiš po množstvo ku zlému),	a	podrobnejšie	sa	venoval	
naštudovaniu	známej	veselohry		Trasořitka, anebo: Stará láska se předce doče-
kala	od	Jána	Chalupku	amatérskymi	hercami	v	Slovenskej	Ľupči.	V	závere	svoj-
ho	článku	vyzval	slovenských	autorov,	aby	písali	kratšie	a	„ľahšie“	dramatické	
„kusy“	pre	našich	divadelníkov.	

Príspevok	Jozefa	Viktorina	(Besednica,	č. 70,	1. september,	s. 2 –	3)	upozor-
ňuje	čitateľov	na	dve	literárno-kultúrne	aktivity.	Prvou	je	slávnostné	otvorenie	
Dvorany	v	historickej	budove	Matice	slovenskej	v	Martine,	na	ktorom	odznel	
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príhovor	 Karola	 Kuzmányho,	 ktorý	 predniesol	 Pavol	 Mudroň.	 Vzhľadom	 na	
závažné	 umelecky	 spracované	 myšlienky	 autora	 tohto	 príspevku	 ho	 uverej-
nil	 v	plnom	 rozsahu.	V	druhej	 časti	 článku	 je	 krátka	úvaha	o	Bájkach	 Jonáša	
Záborského	aj	s	ukážkami	z	jeho	tvorby.	Ten	istý	autor	priniesol	pre	„vybrané 
kruhy“	čitateľov	Pešťbudínskych vedomostí	ukážky	z	dramatickej	tvorby	Jonáša	
Záborského,	konkrétne	z	jeho	Lžidimitriády.	K	Záborského	dramatickej	tvorbe	
treba	ešte	dodať,	 že	 v	 troch	 číslach	 (42,	 26.	 jún;	 43,	 30.	máj;	 44,	 2. jún,	Be-
sednica,	 s. 1 –	3)	spisovateľ	a	divadelný	kritik	Pavol Dobšinský	analyzoval	päť	
„smutnohier“	Jonáša	Záborského,	ktoré	vyšli	pod	názvom	Jonáša Záborského 
Básne dramatické	 (vydal	 J.	Viktorin,	Pešť	1865):	Posledné dni Veľkej Moravy,	
Bitka pri Rozhanovciach,	Felicián Záh,	Karol Dračský,	Alžbeta Ludiekovna.	 Ide	
o	 veľmi	 kvalitné	 analyticko-kritické	 rozbory,	 ktoré	majú	 nadčasovú	 platnosť.	
Z	nich	čerpali	svoje	rozbory	Záborského	dramatického	diela	aj	novodobí	sloven-
skí	divadelní	kritici.			

H.	Tisovský	pripomenul	čitateľom	Pešťbudínskych vedomostí	v	rubrike	Be-
sednica	 (č. 45,	 6.	 jún,	 s. 1)	 životopis	 slávneho	 talianskeho	 básnika	 Danteho	
Alighieriho	pri	príležitosti	šesťstého	výročia	jeho	narodenia.	Upozornil	na	jeho	
najslávnejšie	dielo	Božská komédia,	ktoré	sa	zaraďuje	k	najvýznamnejším	die-
lam	svetovej	literatúry,	hoci,	ako	dodal,	na	Slovensku	je	málo	poznané.	Zároveň	
pripomenul,	že	jeho	maliarsky	portrét	namaľoval	rovnako	slávny	taliansky	re-
nesančný	maliar	Giotto	di	Bondone,	pričom	iný	renesančný	umelec –	Giovanni	
Boccaccio,	urobil	opis	jeho	postavy,	vrátane	tváre,	na	základe	ktorej	sa	viacerí	
maliari	usilovali	urobiť	jeho	portrét.	

1866

Tento	ročník	bol	na	literárne	príspevky	veľmi	chudobný.	Dnes		môžeme	iba	
zvažovať,	prečo	to	tak	bolo.	Ak	sa	pozrieme	na	neliterárnu	časť	príspevkov,	mô-
žeme	konštatovať,	že	veľa	miesta	v	nich	zabrali	politické	príspevky,	v	ktorých	sa	
riešila	jednak	vnútropolitická	situácia	v	Rakúskej	monarchii,	najmä	vojna	medzi	
Rakúskom	a	Pruskom	 (17. júna –	3. júla 1866),	 a	 situácia	po	víťazstve	Prusov	
nad	Rakúšanmi	pri	Hradci	Králové.	Pre	habsburskú	monarchiu	 to	 znamenalo	
nielen	medzinárodné	oslabenie,	ale	aj	začiatok	dlhotrvajúcej	vnútropolitickej	
krízy.	Slovenskí	národovci	pozorne	sledovali	a	vyhodnocovali	tento	stav	a	čakali	
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na	rozhodnutie	Viedne,	ktorá	mala	dve	možnosti	riešenia	tejto	krízovej	situá-
cie.	Prvá	možnosť	spočívala	vo	vytvorení	federácie	všetkých	rakúskych	národov.	
Druhou	možnosťou	bola	dohoda	s	vládnucimi	triedami	v	Uhorsku	na vytvorení	
dualistickej	formy	štátneho	zriadenia.	Ako	ukázali	politické	udalosti	v	nasledu-
júcom	roku,	Viedeň	si	vybrala	druhú	alternatívu,	ktorá,	ako	sa	ukázalo	v	ďal-
ších	 rokoch,	bola	pre	Slovákov	a	ďalšie	národnosti	v	Uhorsku	 zlým	 riešením.	
Okrem	tejto	témy	sa	Pesťbudínske vedomosti	venovali	druhej	dôležitej	téme,	
a	tou	bolo	povolebné	obdobie	do	uhorského	snemu.	Zaujímali	ich	najmä	voleb-
né	programy	slovenských	 zástupcov	a	výsledky	 snemových	 zákonov	 týkajúce	
sa	riešenia	národnostných	otázok.	Treťou	veľkou	politickou	témou	bola	Matica	
slovenská,	jej	postavenie, rozvoj	a	národno-osvetové	aktivity.	Je	prirodzené,	že	
oblasť	literatúry	a	umenia	nemala	v	novinách	takú	prioritu	ako	národne	seba-
záchovné	a	politické	témy.	Napriek	tomu	sa	domnievame,	že	redakcia	mohla	
byť	kreatívnejšia	pri	hľadaní	takých	kultúrno-literárnych	tém,	ktoré	by	boli	za-
rezonovali		u	čitateľov	a	prispeli	k	rozvoju	ich	kultúrneho	a	literárneho	vedomia.	

Redakcia Pešťbudínskych vedomostí	síce	obnovila	rubriku	Literatúra a ume-
nie	(aj	to	len	v	niektorých	číslach),	ale	nenaplnila	ju	adekvátnym	obsahom.	Jej	
jediným	účelom	bola	 informovanosť	 čitateľov	 o	 niektorých	tituloch	 z	 oblasti	
literárneho,	hudobného	a	divadelného	umenia.	Reklama	niektorých	titulov	vy-
daných	v	známych	českých	vydavateľstvách	(napríklad	na	pražské	vydavateľstvo	
J.	L.	Kober	a	na	jeho	vydaný	titul	Učebné knihy pro české školy)	bola	záležitosťou	
najmä	finančného	charakteru.	Dvakrát	 sa	objavila	 rubrika	Náveštie literárno,	
pričom	sa	v	ničom	nelíšila	od	obsahu	vyššie	spomínanej	rubriky.	

Cestopisné	 žánre,	 ale	 ani	 dramatická	 literatúra,	 ktorá	 v	 predchádzajúcom	
ročníku	bola	bohato	zastúpená,	v	roku	1866	nedostala	textový	priestor.	

Rubrika	Besednica,	ktorá	dávala	priestor	literárnym	príspevkom,	sa	tentoraz	
venovala	aktuálnym	vojensko-politickým	otázkam.	Redakcia	pod	vedením	Mi-
kuláša	Štefana	Ferienčíka	si	iba	uctila	pamiatku	zosnulého	spisovateľa,	evanje-
lického	kňaza,	biskupa	evanjelickej	cirkvi	na	Slovensku	a	prvého	podpredsedu	
Matice	slovenskej	Karola	Kuzmányho,	ktorý	zomrel	14. augusta 1866.	V	čísle	66	
(17.	august)	oznámila	na	prvej	strane	novín	jeho	úmrtie	a	v	nasledujúcom	čísle	
(s. 1 –	2)	a	v	rubrike	Besednica	(s. 2)	mu	venovala	dva	krátke	nekrológy,	v	kto-
rých	sa,	nevedno	prečo,	nespomenula	jeho	literárna	tvorba.	
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1867

Rok	1867	bol	v	habsburskej	monarchii	veľmi	významný.	V	jeho	priebehu	sa	
uskutočnili	viaceré	prevratné	politické	zmeny.	Vo	februári	dal	cisár	pokyn	pred-
sedovi	vlády,	aby	prerokoval	podmienky	dualizmu	s	uhorskou	(presnejšie	ma-
ďarskou)	politickou	 reprezentáciou.	Po	 tejto	udalosti	bola	obnovená	uhorská	
ústava	z	 roku	1848,	následne	uhorský	snem	prijal	 zákon	o	 tzv.	 rakúsko-uhor-
skom	vyrovnaní.	V	uhorskom	sedemčlennom	vládnom	kabinete	dostali	kreslá	
len	maďarskí	politici	 so	 šľachtickými	titulmi,	 a	 to	aj	 napriek	 tomu,	 že	nema-
ďarského	 obyvateľstvo	 bolo	 v	Uhorsku	 viac	 ako	 50	 percent	 a	 „nešľachticov“	
viac	 ako	95	percent.	 Cisár	 František	 Jozef	 I. sa	 stal	 8. júna 1867	 aj	 uhorským	
kráľom.	Takzvaným	Októbrovým	diplomom	sa	zriekol	absolutizmu,	povolil	ob-
noviť	 župné	 zhromaždenia	 a	 konať	 voľby	 do	 snemov	 v	 korunných	 krajinách.	
Rakúsko-uhorským	vyrovnaním	sa	obnovila	suverenita	Uhorského	kráľovstva.	
Pre	Slovákov	a	iné	národnosti	žijúce	na	území	Uhorska	to	znamenalo	obdobie	
stupňujúceho	sa	národnostného	útlaku.	V	tomto	smere	bolo	dôležité	nariade-
nie	cisára	týkajúceho	sa	úradného	jazyka	v	Uhorsku.	Nemecký	jazyk	vystriedala	
maďarčina,	pričom	úrady	mali	umožniť	prijímanie	podaní	aj	v	ostatných	jazy-
koch	používaných	v	Uhorsku.	Na	uvedené	a	ďalšie	politické	udalosti,	ktoré	sa	
uskutočnili	 v	priebehu	roka,	 reagovali	aj	Pešťbudínske vedomosti	najmä	tým,	
že	uverejňovali	mnoho	analytických	príspevkov,	 správ	 rozličného	druhu	a	 lis-
tov	čitateľov.	Tie	boli	plné	otázok	o	budúcom	vývoji	uhorskej	politiky	a	rozvoja	
slovenskej	národnosti.	Napriek	tomu,	že	tieto	príspevky	zabrali	veľa	textového	
priestoru,	redakcia	obnovila	aj	aktivity	nepolitického	charakteru,	ktoré	boli	cha-
rakteristické	pre	ročník	1864	a	1865.	

Obnovu	divadelnej	 témy	v	 tomto	 ročníku	 začal	dopisovateľ	Pešťbudínskych 
vedomostí	H.	Tisovský	(č. 4,	11.	január,	Besednica,	s. 2 –	3)	krátkou	úvahou	o	slo-
venskom	divadelníctve,	v	ktorej	kriticky	poukázal	na	to,	že	nemáme	stálu	profe-
sionálnu	scénu,	kočovné	divadlo,	pričom	divadelným	ochotníkom	chýba	kvalit-
ná	domáca	dramaturgia,	skúsení	režiséri	a	preklady	zahraničných	dramatických	
diel.	Pochválil	rozvoj	ochotníckeho	divadelníctva	na	slovenskom	vidieku,	osobit-
ne	vzdal	úctu	ochotníkom	v	gemerskej	dedine	Kameňany,	ktorí	nacvičili	hru	Žide 
plať	(autora	neuvádza).	Osobitne	sa	venoval	predstaveniu	Chalupkovej	veselohry	
s	malomeštiackou	tematikou	Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali.	
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Zahrali	ju	študenti	z	Tisovca,	ktorým	za	ich	amatérsky	výkon	dal	známku –	„chvá-
litebný“.		V	čísle	9 (29.	január,	Besednica,	s. 2)	autor	Petruškin	zdôraznil	potrebu	
rozvoja	slovenského	divadelníctvo	z	dôvodu	ďalšieho	prehĺbenia	národného	po-
vedomia,	národnej	kultúry	a	tak	potrebného	vzdelávania	vidieckeho	obyvateľstva	
v	 literárnej	a	divadelnej	kultúre.	Podporil	názor	Tisovského	o	prílišnom	amate-
rizme	v	slovenskom	divadelnom	živote,	ale	súčasne	mu	dal	za	pravdu,	že	badať	
pozitívny	 trend	 rozvoja	 vidieckeho	divadelníctva.	Dôkazom	 je	aj	 jeho	návšteva	
divadelného	predstavenia	v	Trnovci,	o	ktorom	napísal	len	toľko,	že	miestni	diva-
delníci	dobre	zahrali	frašku	od	domáceho	autora	Jozefa	Slotu	Úpis dlhu.		

H.	Tisovský	napísal	krátku	cestopisnú	črtu	o	svojej	ceste	z	Brezna	do	gemer-
skej	 dediny	 Kameňany	na	miestny	 bál	 (Výlet do Kamenian,	Besednica,	 č. 11,	
5. marec,	s. 2). Po	vzore	iných	cestopisov	sa	zameral	na	opis	zvláštností,	resp.	
osobitostí	krajiny,	histórie	a	ľudí	na	spomínanej	trase.	Je	v	ňom	prítomný	„po-
vinný“	národno-kultúrny	prvok,	ktorý	realizoval	pri	opise	histórie	a	súčasnosti	
dediny	Kameňany.	Spomína	evanjelického	farára	a	národne	uvedomelého	slo-
venského	barokového	spisovateľa	Daniela	Sinapiusa-Horčičku,	ktorý	tu	pôsobil	
v	roku	1665,	upozorňuje	čitateľov	na	miestne	jabloňové	sady,	ktoré	vysadil	zná-
my	slovenský	botanik	a	pedagóg	Karol	Orfanides;	stretnutie	s	jednou	pohostin-
nou		kameňanskou	rodinou	mu	dáva	príležitosť	naznačiť	čitateľom,	že	aj	v	malej	
gemerskej	dedine	sú	vzdelaní	a	národne	uvedomelí	 ľudia,	ktorí	okrem	 iného	
poznajú	básnické	dielo	Jána	Kollára.	Ten	istý	autor	priniesol	správu	o	divadel-
nom	predstavení	tisovských	ochotníkov	(Pod Hradovou.,	č. 36,	3.	máj,	Besed-
nica,	s. 2),	ktorí	zahrali,	podľa	neho	veľmi	„vydarene“	jednu	z	veselohier	„naj-
plodnejšieho“	nemeckého	dramatika	z	oblasti	veseloherného	žánru	Rodericha	
Benedixa	 (1811 – 1873)	 Doktor Ovad. Uvedený	 autor	 podobným	 spôsobom	
pripravil	pre	 čitateľov	 cestopisnú	 reportáž	o	 svojej	 ceste	 z	Revúcej	do	Šariša	
a	Spiša	 (č. 80 – 82,	 s. 2 –	3),	pričom	ho	v	 tomto	kraji	 zaujali	nielen	historické	
pamiatky,	ale	aj	literárni	autori,	ktorým	venoval	značnú	časť	svojej	reportáže.		

V	 rubrike	 Literárno náveštie (č. 38,	 10.	máj,	 s. 3 –	 4)	 redakcia	 novín	 uve-
rejnila	dôležitý	oznam,	že	peniaze	(62	zlatých),	ktoré	sa	zvýšili	z	neúspešného	
projektu	literárneho	časopisu	Junoš,	venuje	redakčná	rada	na	založenie	vyda-
vateľského	projektu	Divadelnej biblioteky,	ktorý	by	sa	venoval	vydávaniu	nedo-
statkovej	dramatickej	spisby,	najmä	tej,	ktorá	vzíde	z	divadelných	súbehov.	Uka-
zuje	sa,	že	medzi	národovcami	boli	obľúbené	výlety	na	Gemer,	o	čom	svedčí	aj	
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ďalšia	cestopisná	črta	Z pod Kriváňa	(č. 64,	9.	august,	Besednica,	s. 3 –	4)	z	pera	
autora,	ktorý	sa	podpísal	 iba	skratkou	D.M.R.	 Ide	o	cestu	 troch	priateľov-ná-
rodovcov,	ktorí	sa	rozhodli	poznávať	gemerskú	krajiny	a	ľudí,	ktorí	vytvárali	jej	
kultúrne	bohatstvo.	

Pešťbudínske vedomosti	veľmi	pozorne	sledovali	udalosti	v	českom	politic-
kom	a	kultúrnom	prostredí,	pretože	medzi	národovcami	na	jednej	a	druhej	stra-
ne	rieky	Moravy	boli	dlhé	roky	dobré	vzťahy	a	navyše	obidva	národy	trpeli	pod	
politikou	Habsburskej	monarchie,	resp.	uhorskej,	presnejšie	maďarskej	politiky.	
Príspevky	o	česko-slovenskej	vzájomnosti	boli	 v	 centre	 redakčnej	pozornosti,	
pričom	ich	dopĺňali	informácie	o	aktuálnych	počinoch	českých	vydavateľstiev,	
o	umeleckých	podujatiach	a	ďalších	aktivitách	českej	kultúry.	Do	tohto	bloku	
príspevkov	 možno	 zaradiť	 aj	 cestopis	 Cesta do Prahy a slávnosť prevezenia 
českej koruny,	ktorú	na	pokračovanie	uverejnili	Pešťbudínske vedomosti	v	čís-
lach	74	 (13. september,	Besednica,	 s. 2 –	3;	 	č. 75,	Besednica,	17. september,	
s. 2 –	3).	Jej	autor	sa	nepodpísal,	takže	môžeme	iba	dedukovať,	že	to	bol	jeden	
z	viacerých	vzdelaných	Slovákov,	ktorý	chcel	„počuť“,	ale	aj	„vidieť“	veľkolepú	
slávnosť	prevezenia	koruny	sv.	Václava	z	Viedne	do	Prahy.	Cestopis	nevyniká	ne-
jakou	naračnou,	štylistickou,	kompozičnou	alebo	spravodajskou	zvláštnosťou.	
Bol	postavený	na	podrobnom	opise	cesty	vlakom.	Pisateľ	sa	v	samotnej	Prahe	
sústredil	viac	na	opis	národnobuditeľských	osláv	ako	na	historický	a	náučný	ex-
kurz	po	pamiatkach	mesta.	Podobne	to	riešil	aj	pri	opise	osláv	tejto	udalosti	
z	vlaku,	ktorý	prechádzal	väčšími	českými	mestami.	Prahe	je	venovaný	ešte	je-
den	cestopis	(č. 84,	85,	86,	Besednica,	s. 2 –	3,	2 –	3,	1),	presnejšie	cestopisná	
reportáž	 neznámeho	 cestovateľa,	 ktorý	 navštevuje	 rozličné	 pamätihodnosti	
tohto	mesta	a	podáva	ich	výklad	čiastočne	z	dobových	bedekerových	príručiek	
a	čiastočne	z	vlastného	pohľadu.					

Slovanské	národy	v	Uhorsku	hľadali	 riešenia	ako	 zmeniť	nepriaznivú	 situ-
áciu	 ich	 postavenia	 po	 Rakúsko-Uhorskom	 politickom	 vyrovnaní.	 Slovenskí	
národovci	 nadväzovali	 na	 pôvodnú	 nepolitickú	 kollárovskú	 interpretáciu	 slo-
vanskej	 vzájomnosti.	V	 ich	politicko-kultúrnych	 	možnostiach	bolo	 reálne	 iba	
zdôrazňovanie	 kultúrnych	 a	 civilizačných	 zvláštností	 slovanských	 národov	 na	
čele	 s	 ruským	 národom,	 poznanie	 ich	 kultúrnych,	 náboženských,	 politických	
špecifík	a	ich	historických	zdrojov,	ale	aj	ich	slavianofilských	stanovísk.	Náhľady	
na	Rusko	ako	na	kľúčovú	entitu	slovanstva,	ktoré	pozorujeme	aj	v	politických	
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konceptoch	slovenských	národovcov,	malo	svoje	opodstatnenie	v	tom,	že	prá-
ve	Rusko	zohrávalo	v	tom	čase	dôležitého	„hráča“	v	ideologizovanom	spôsobe	
vnímania	kultúrneho	napätia	medzi	Východom	a	Západom	a	miesta	slovanstva	
v	ňom.	Pešťbudínske vedomosti	ako	tlačový	orgán	Starej	školy	slovenskej	mal	
prirodzený	záujem	otvárať	tieto	témy,	zbierať	a	triediť	názory	na	nich.	Ročník	
1867	možno	z	pohľadu	množstva	príspevkov	na	tento	tematický	celok	označiť	
za	„slovanský“.	

Z	 literárno-kultúrneho	 pohľadu	 na	 uvedený	 celok	 treba	 pripomenúť	 naj-
mä	cestopisný	žáner,	ktorý	bol	najaktívnejšie	vtiahnutý	do	propagácie	slovan-
skej	problematiky.	Pripomenúť	 treba	najmä	cestopis	Cesta slovanských hostí 
po Rusku	(č. 44,	31	máj,	Besednica,	s. 2 –	3),	jeho	pokračovanie	v	č. 46	(7.	jún,	
Besednica,	 s. 2 –	3,	Príloha,	 s. 1)	a	 záverečnú	redakčnú	úvahu	 (č. 49,	18.	 jún,	
s. 4)	k	ceste	slovanských	kultúrnopolitických	osobností	(bolo	ich	23,	z	Čiech	to	
boli	F.	Rieger,	F.	Palacký,	J.	Štefánik).	Cestopisný	text,	ktorý	nie	je	podpísaný	(na	
základe	 jeho	 štýlu	 a	 pohľadu	na	 udalosti	 cesty	 vlakom	 z	 Belehradu,	 cez Var-
šavu,	Grodno,	Viľňus,	Pskov,	Petrohrad	do	Moskvy	možno	usúdiť,	že	ho	písal	
niektorý	z	členov	delegácie –	novinár,	spravodajca	novín),	približuje	pomerne	
podrobne	rozličné	udalosti	cesty	slovanských	činiteľov	na	národopisnú	výstavu	
do	Moskvy.	Komentár	k	tejto	ceste	naznačil	politické	pozadie,	ktoré	vláda	vo	
Viedni,	ale	aj	v	Uhorsku	vyhodnotila	ako	pokus	vodcov	národnostných	menšín	
v	Uhorsku	politizovať	národnostnú	otázku	a	problematizovať	princíp	uhorského	
vlastenectva.		

Autor	úvahy	Jedna čítaca hodina v B. –	ml	J.K.	(č. 20,	8. marec,	Besednica,	
s. 2 –	3)	sa	zamyslel	nad	novými	formami	sprístupňovania	literatúry	čitateľskej	
verejnosti	na dedinách	a	v	malých	slovenských	mestách.	Vyšiel	pritom	z	pozna-
nia,	 že	na	Slovensku	medzi	 „pospolitým ľudom“	 je	veľká	nevzdelanosť,	 ktorá	
sa	prejavuje	aj	nízkou	úrovňou	národného	povedomia.	Z	toho	dôvodu	ponú-
kol nápad	„čítacej hodiny“.	Táto	forma	literárneho	vzdelávania	v	jej	rozličných	
modifikáciách	je	v	súčasnej	literárnej	kultúre	značne	rozšírená.	Ide	buď	o	au-
torské	čítanie,	alebo	o	čítanie	známeho	literárneho	textu,	alebo	textu	začína-
júceho	či	prekladaného	autora	známou	osobou	(hercom,	politikom	a	pod.),	po	
ktorej	 nasleduje	beseda	 s	 autorom	alebo	 literárnym	kritikom	o	danej	 knihe,	
prípadne	o	širších	témach	literárnej	kultúry.	Podobný	nápad,	pravdaže	v	obme-
dzených	podmienkach	ľudových	knižníc,	realizoval	aj	autor	úvahy	v	dedinskom	



40 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

prostredí.	V	závere	svojej	úvahy	a	opísaných	príkladov	realizácie	„čítanej	hodi-
ny“	na	slovenskom	vidieku konštatuje,	že	ide	o	vhodnú	formu	poznávania	slo-
venskej	literatúry,	ktorá	by	sa	mohla	rozšíriť	všade	po	Slovensku.	

Daniel	Bachát, evanjelický	kňaz,	spisovateľ,	prekladateľ	a	organizátor	kultúr-
neho	života	a	ochotníckeho	divadelníctva	sympatizoval	s	programovými	cieľmi	
Pešťbudínskych vedomostí,	pričom	príležitostne	v	nich	publikoval.	Ako	kňaz	pô-
sobiaci	v	Pribyline	sa	dozvedel	o	predčasnom úmrtí	štúrovského	básnika	Jána	
Čajáka	(mal	len	37	rokov),	s	ktorým	sa	osobne	poznal,	päť	posledných	rokov	ho	
navštevoval	ako	dobrý	priateľ	v	 jeho	kňazskom	pôsobisku –	Liptovskom	Jáne.	
Poznal	aj	jeho	básnickú	tvorbu,	často	o	nej	spolu	diskutovali.	Nebolo	preto	pre-
kvapením,	keď	o	ňom	napísal	krátky	nekrológ	a	publikoval	ho	pod	pseudony-
mom	Miloslav	Dumný	v	č. 25	(29. marec,	Besednica,	s. 1).

Slovanský	tematický	okruh,	ktorý	bol	dotovaný	hlavne	cestopisným	žánrom,	
redakcia	uzavrela	publikovaním	prózy	Žid	od	Ivana	Sergejeviča	Turgeneva	(č. 77	
až	79,	s. 2 –	3).	Vyvstáva	otázka,	prečo	sa	redakcia	rozhodla	publikovať	práve	túto	
poviedku,	keď	mohla	uverejniť	iné,	čitateľsky	známejšie	Turgenevove	prózy.	

1868

Hostivít	Tisovský	a	Jonáš	Záborský –		prvý,	amatérsky	divadelný	kritik	a	spra-
vodajca	na	Gemeri	a	druhý,	známy	slovenský	dramatik,	ktorých	čitatelia	Pešťbu-
dínskych vedomostí	poznali	z	predchádzajúcich	ročníkov,	sa	opäť	„stretli“	na	za-
čiatku	nového	roka.	Stalo	sa	tak	v	Revúcej,	kde	pán	Tisovský	navštívil	predstave-
nie	miestnych	ochotníkov	a	zhodnotil	ich	herecké	výkony	(Daj Boh šťastia!,	č. 6,	
21.	január,	Besednica,	s. 2 –	3).	Hrali	frašku	Jonáša	Záborského	Bohatý okrádač,	
podľa	kritika	vcelku	dobre,	pričom	nezabudol	ich	pochváliť	za	to,	že	Záborského	
hry	sa	stanú	súčasťou	ich	dramaturgického	plánu	aj	v	nasledujúcom	období.	

V	októbrových	číslach	85,	86,	87	a	88	 (Besednica,	 s. 2 –	3)	bola	uverejne-
ná	závažná	obrana	veselohry	Jána	Palárika	Drotár.	K	napísaniu	obrany	autora,	
samotného	 Jána	 Palárika,	 podnietila	 zvláštna	 udalosť,	 a	 to	 zákaz	magistrátu	
mesta	Myjava	hrať	túto	hru.	Pod	úradnú	listinu	je	podpísaný	notár	M.	Janko-
vits.	 Ako	dôvod	 tohto	 činu	 sa	 uvádza,	 okrem	 iného,	 že	 slúži	 „protizákonnos-
ti... nemravnosti a nevzdelanosti.“	Nie	 je	 zvykom,	 že	 na	 verejnú	 obranu	 hry	
sa	podujme	sám	jej	autor.	Ján	Palárik	(podpísaný	psedonymom	Beskydov)	sa	
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rozhodol	urobiť	výnimku	a	urobil	dobre,	najmä	z	dvoch	dôvodov.	Po	prvé,	ako	
autor	dôverne	poznal	text,	tvoril	jeho	ideovú	a	umeleckú	koncepciu.	Ako	kňaz	si	
uvedomoval	mravné	kontexty	spoločenského	života,	vedel	identifikovať	hrani-
ce	slušnosti	a	neslušnosti,	mravnosti	a	nemravnosti.	Ako	vzdelaný	človek	vedel	
o	dôležitosti	kvalitných	vedomostí	v	živote	človeka.	Po	druhé,	dlhý	čas	sa	veno-
val	teoretickým	otázkam	dramatickej	stavby	veseloherného	žánru,	poznal	jeho	
zahraničné	kontexty,	 sám	posudzoval	hry	 iných	dramatikov.	Vo	svojej	obrane	
dal	dôraz	na	dominantné	znaky	veseloherného	žánru,	a	to	na	komický	a	humor-
ný	princíp,	ktoré	podrobne	rozviedol,	a	tým	ukázal,	ako	sa	autori	úradnej	listiny	
mýlili.	Palárikova	obrana	mala	pozitívnu	odozvu	v	čitateľskej	verejnosti.	Palárika	
bránil	aj	Pavol	Dobšinský,	ktorý	nielen	tvoril	vlastné	umelecké	literárne	texty,	
ale	bol	známy	aj	ako	kvalitný	kritik	a	hodnotiteľ	dramatickej	spisby.	V	Besednici 
(č. 93,	94,	95,	s. 2 –	3)	vysoko	vyzdvihol	veseloherný	žáner,	ktorý	tvoril	Palárik,	
ale	súčasne	dal	do	pozornosti	aj	Ľudovíta	Kubániho,	výborného	prozaika,	bás-
nika	a	dramatika.	Krátkymi	ukážkami	z	jeho	„smutnohry“	Traja sokoli	upozornil	
najmä	divadelných	kritikov,	ale	aj	amatérskych	divadelníkov,	aby	do	svojho	dra-
maturgického	plánu	zaradili	uvedenú	veršovanú	drámu.	

Slovanstvo	sa	stalo	aj	v	tomto	ročníku	jednou	z	centrálnych	tém.	Čiastočne	
sa	to	odrazilo	aj	v	 literárnych	príspevkoch.	Na	mysli	máme	najmä	cestopisnú	
literatúru,	konkrétne	jeden	cestopis	neznámeho	autora,	ktorý	vyšiel	v	rubrike	
Besednica	na	pokračovanie	v	piatich	číslach	(29,	10	apríl,	s. 2 –	3;	33,	24.	apríl,	
s. 2 –	3;	35,	1.	máj,	s. 2 –	3;	36,	6.	máj,	s. 2 –	3;	37,	8.	máj,	s. 2 –	3;	39,	15.	máj,	
s. 2).	Jeho	názov	je	Rozpomienky,	čo	dáva	signál,	že	autor	s	odstupom	istého	
času	opisuje	čas	strávený	v	Petrohrade	a	Moskve.	Ide	o	cestopis,	v	ktorom	nejde	
primárne	o	opis	krajiny,	topos	mesta,	ako	to	možno	vidieť	v	iných	cestopisoch	
a	cestopisných	črtách	z	tohto	obdobia,	ale	o	duchovné	zážitky	čitateľa,	impresie	
o	cudzine,	osude,	meste,	ľuďoch,	prírode	a	podobne.	Je	to	zážitkový	text,	ktorý	
ešte	aj	dnes	môže	pritiahnuť	čitateľa	svojou	bezprostrednosťou	a	otvorenosťou	
vnútorného	života	pisateľa.	Z	pocitových	opisov	čitateľov	ľahko	identifikuje	at-
mosféru	Petrohradu	a	Moskvy,	charakterokresby	obyvateľov	obidvoch	miest.	
Záver	cestopisu	necháva	autor	otvorený	v	podobe	otázok.	 Je	na	čitateľovi,	či	
bude	hľadať	odpoveď	na	sugestívne	otázky	typu:	ktorý	duch	slobody	 ľudskej	
a	národnej	je	nám	bližší –	ruský	alebo	maďarský,	resp.	západoeurópsky?

To,	čo	sme	napísali	o	tomto	cestopise,	nemožno	tvrdiť	o	ďalšej	cestopisnej	
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črte	Výlet na Velestúr	(č. 61,	62,	71,	72,	Besednica,	s. 2 –	3)	od	istého	pána	Ve-
lestúrskeho.	Ten	opísal	cestu	na	Velestúr,	miesto,	ktoré	radi	navštevujú	turisti	
aj	archeológovia,	historici,	 jazykovedci	a	geológovia,	pretože	na	 tomto	vrchu	
v	hlavnom	hrebeni	Kremnických	vrchov	sa	zachoval	tzv.	Velestúrsky	nápis	vy-
rytý	 do skaly	 v	 praslovančine.	 Cestopisnému	 naratívu	 chýba	 štylistická	 uvoľ-
nenosť,	ale	najmä	definovanie	účelu	tohto	„výletu“.	Aj	ďalšia	cestopisná	črta	
(Výlet na Laaland,	č. 63,	65,	Besednica,	s. 2 –	3,	1)	nedosiahla	kvality	Rozpomie-
nok.	Okrem	dôvodu	jej	uverejnenia	(Laaland,	správne	Lolland,	je	nížinný	ostrov	
v	Dánsku,	ktorý	nevyniká	ničím	osobitým,	čím	by	zaujal	slovenských	čitateľov)	
cestopisná	črta	nie	je	dobre	kompozične	členená	a	chýba	jej	zmysluplná	pointa.	

Pán	Bobrovecký,	Lipták,	ako	to	vyplynulo	z	krátkej	epickej	scénky	so	starým	
pánom,	ktorý	vystupoval	z	lode	v	Bratislave,	je	autorom	krátkej	cestopisnej	ski-
ce Z Pešti do Prahy	(Besednica,	č. 78,	29.	september,	s. 3).	Ideovo	ju	postavil	na	
slovanskej	myšlienke:	Slovania	v	Rakúsko-Uhorsku	by	sa	mali	navzájom	lepšie	
poznať	ako	doteraz,	a	zvlášť	sa	to	týka	Slovákov	a	Čechov.	Z	textu	vyplynulo,	
že	ide	o	národovca,	Slovana,	ktorý	dlhý	čas	pracuje	v	hlavnom	meste	Uhorska,	
pričom	často	pracovne	navštevuje	Viedeň.	Dlho	však	nebol	v	Čechách,	zvlášť	
ho	láka	Praha.	Chce	zistiť,	ako	vyzerá	a	či	je	národne	a	vlastenecky	uvedomelá.	
Jeho	cesta	loďou	z	Budapešti	do	Viedne	a	vlakom	z	Viedne	do	Prahy	je	akoby	
pohľadom	bežného	cestujúceho.	Čitateľa	ničím	podstatným	neprekvapí,	nanaj-
výš	svojím	romantickým	pohľadom	na	českú	prírodnú	scenériu	a	záverom,	kto-
rý	sa	končí	príchodom	do	Prahy	a	otázkami	o	tom,	čím	ho	môže	osloviť	hlavné	
mesto	Česka.	

	 		
1869

Rubrika	Literatúra a umenie	 potvrdila,	 že	 redakcia	 ju	 využívala	 iba	na	 re-
klamu	alebo	oznamy	o	nových	číslach	spriaznených	časopisov	alebo	o	nových	
knihách,	ktoré	zvyčajne,	ako	aj	v	tomto	ročníku,	nie	sú	iba	z	oblasti	umeleckej	
literatúry.	Výnimkou	je	č. 15	(20.	február,	s. 4),	v	ktorej	je	veľmi	triezvo	napísaná	
úvaha	o	slovenských	literárnych	časopisoch,	ktoré	vychádzali	v	tzv.	matičnom	
období.	Prirodzene,	že	úvaha	sa	osobitne	venuje	 literárnemu	časopisu	Sokol,	
ktorý	v	 rokoch 1860	a	1861	viedol	Pavol	Dobšinský	a	v	ďalších	 rokoch	až	do	
jeho	zániku	v	roku	1869	Viliam	Pauliny-Tóth.	Dobšinského	vedenie	dávalo	dôraz	
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na	presadenie	štúrovských	ideálov	v	literatúre,	no	napriek	tomu	nezasiahol	do	
slovenského	literárneho	života	tak	významne	ako	štúrovské	časopisy	v	40. ro-
koch 19. storočia.	Pod	vedením	spomínaného	V.	Paulinyho-Tótha	sa z	neho	stal	
časopis	„pre zábavu, krásno umenie, vedy a literatúru“,	a	tým	bol	pre	čitateľov	
kvalitnej	 literatúry	málo	 čitateľný	 a	 zrozumiteľný.	 Práve	 autor	 úvahy	 (asi	 ide	
o	redakčný	príspevok)	mal	túto	skutočnosť	na	mysli,	keď	konštatoval,	že	časo-
pis	v	ostatnom	období	 stráca	odberateľov	 z	dôvodu,	 že	prináša	nezaujímavé	
príspevky	a	 literárne	texty	druhoradého	významu.	Problém	videl	aj	v	rozštie-
penosti	literárneho	života	a	v	prenikaní	konfesionálnych	postojov	do	koncepcie	
časopisu.	Pravdepodobne	to	boli	hlavné	príčiny,	ktoré	viedli	až	k	jeho	zániku.	
V	 tejto	 súvislosti	pripomenul	 veľavravné	poznanie	Karola	Kuzmányho:	 „Viem 
ja, čo to znamená vydávať slovenský časopis; napíš všetko sám, a potom si ho 
i sám čítaj, keď si to dal vytlačiť. Lebo Slováci sú už raz takí. Každý je najmúd-
rejší, a každý, kto vládne trochu perom, už beží zakladať svoj vlastný časopis.“				

Palárikova	obrana,	ktorá	sa	začala	v	roku	1868	a	o	ktorej	sme	sa	už	zmienili,	
pokračovala	aj	v	tomto	ročníku.	Treba	pripomenúť,	že	mala	odozvy	nielen	u	svo-
jich	priaznivcov,	ale	aj	u	jeho	kritikov.	Tie	vznikli	po	predstavení	hry	Drotár v Tr-
nave,	 ktoré	 síce	malo	všeobecný	úspech,	 ale	dvaja	 kritici	 to	 videli	 inak.	 Jeden	
napísal	ostrú	kritiku	do	jedného	rakúskeho	časopisu	(Zunkunft,	č. 226),	v	ktorej	
hre	vyčítal,	okrem	iného,	že	je	„nepraktická“,	„dlhá“,	 	má	„nemotorný sloh“,	sú	
v	nej	„zbytočné postavy“,	má	„rozvláčne dialógy“.	S	týmto	postojom	súhlasil	aj	
jeden	z	divákov	predstavenia,	ktorý	sa	podpísal	ako	„tiež jeden, čo tam bol“	(č. 82,	
13. október,	s. 4,	rubrika	Listy).	Palárik	sa	rozhodol	reagovať	na	túto	kritiku	ešte	
raz,	a	to	v	rozsiahlej	odpovedi	uverejnenej	v	č. 93	a	94	(20.	a	24.	november,	Be-
sednica,	s. 3 –	4).	Jeho	odpoveď	bola	korektná	v	tom	zmysle,	že	priznal	viaceré	
nedostatky	v	inscenovaní	tohto	predstavenia	(dlhé	prestávky,	nie	všetci	herci	mali	
dobre	naučené	texty	a	i.),	ale	súčasne	odborne	reagoval	na	výhrady,	ktoré,	podľa	
neho,	boli	len	pocitové,	frázovité,	bez	hlbšieho	odborného	vysvetlenia.	

Z Mošoviec –	 je	 názov	 „správy“	 z	 divadelného	 predstavenia	 mošovských	
ochotníkov,	 ktorí	 predviedli	 hru	 spomínaného	 Daniela	 Bacháta	 (pseudonym	
Miloslav	 Dumný)	 Rodoľubci.	 Autor	 tejto	 „správy“	 Jaroslav	 Mošovský	 (č. 69,	
28.	august,	s. 2 –	3)	pochválil	svojich	rodákov	za	dobré	herecké	výkony,	pričom	
pripomenul,	že	Mošovčania	chystajú	knižnicu,	ktorá	bude	slúžiť	najmä	miestnej	
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mládeži	na	ich	väčší	vzdelanostný	rozhľad	a	na	pozdvihnutie	ich	národného	po-
vedomia.	

Slovanskými	témami	bol	naplnený	aj	 ročník	1869.	Dotkol	sa	aj	 literárnych	
príspevkov.	Osobitne	treba	spomenúť	dobre	a	pútavo	napísaný	cestopis	Emi-
la	 Černého	 Z Baňskej Bystrice do Moskvy	 (Besednica,	 č. 35 – 40,	 s. 1),	 ktorý	
bol	založený	na	striedaní	reálnych	pohľadov	na	ruskú	krajinu	a	topos	Moskvy	
s	jej	kultúrnymi	a	historickými	pamiatkami	a	autorovými	osobnými	vyznaniami	
z	návštevy	Moskvy	a	hodnotnými	 reflexiami	o	 slovanstve, duchovnom	živote	
Rusov	a	o	slovenských	politických	a	kultúrnych	pomeroch.	Slovanský,	presnejšie	
česko-slovenský	podtext	má	aj	spomienkový	životopis	Boženy	Němcovej	 (Be-
sednica, č. 62,	4.	august,	s. 1),	ktorého	autorom	bol	„Jeden jej vrelý ctiteľ“.	Táto	
životopisná	skica	je	kompozične	vystavaná	tak,	že	v	jej	úvode	je	autorov	komen-
tár	o	slovanskej	vzájomnosti,	o	jej	podstate,	výhodách	a	možnostiach.	V	druhej	
časti	sa	autor	sústredil	na	základné	udalosti	Němcovej	slovenského	pobytu,	pri-
čom	nezabudol	poznamenať,	 že	 sa	 rada	zdržiavala	v	 spoločnosti	slovenských	
národovcov.	Zároveň	pripomenul	slovenské	stopy	jej	najznámejšej	prózy	Babič-
ka,	ale	aj	jej	ďalšieho	diela Slovenské báchorky,	ktoré	vznikali	po	cestách	českej	
spisovateľky	vidiekom	stredného	Slovenska.	Niektoré	údaje	z	tejto	životopisnej	
skice	svedčia	o	tom,	že	pisateľ	osobne	spisovateľku	poznal,	vážil	si	ju,	obdivoval	
jej	vzdelanie	a	rozhľadenosť	nielen	v	literatúre	a	umení,	ale	aj	v	biológii,	ktorú	
prenášala	na	svojho	syna	Jaroslava.

Cestopis	Z pod Kriváňa koncom septembra – Od Váhu k Torise –	(1869,	Be-
sednica,	 č. 83,	 16. október,	 s. 1),	 z	 ktorého	 sme	 citovali	 v	motte	 na	 začiatku	
príspevku,	 je	zaujímavý	v	dvoch	bodoch.	V	prvom	rade	v	 tom,	že	 jeho	autor	
(podpísaný	skratkou	D. Mil.B,)	v	úvodnej	reflexii	otvoril	tému	politiky	a	jej	dô-
sledkoch	pre	verejný	život.	V	druhom	rade	predstavil	v	krátkej	životopisnej	skici	
Michala	Hlaváčka,	národovca,	vynikajúceho	učiteľa	a	organizátora	literárneho	
života	v	Levoči	a	Prešove,	ktorý	pre	štúrovcov	a	mladých	literátov	v	levočskom	
a	prešovskom	prostredí	urobil	veľa	pozitívnej	práce.	Ostatná	časť	cestopisu	je	
realizovaná	v	„klasickej“	podobe:	poznámky	o	ceste	vlakom,	pohľady	na	prírod-
ný	priestor,	informácie	o	historických	pamiatkach	na Šariši	a	Spiši.
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1870

Piateho	marca,	číslom	17	sa	ukončilo	vydávanie	politických	novín	Pešťbu-
dínske vedomosti.	V	redakčnom	úvodníku	s	názvom	S Bohom!	sa	okrem	obli-
gátneho	poďakovania	čitateľom	za	pozornosť,	ktorú	venovali	novinám,	a	vyslo-
veniu	presvedčenia,	že	noviny	splnili	svoj	cieľ –		pozdvihnúť	úroveň	národného	
a	politického	povedomia	Slovákov,	priniesli	oznam	o	tom,	že	dostanú	slovenský	
názov –	Národnie noviny,	pričom	ich	koncepčná	ideová	profilácia	sa	nezmení.			

V	nami	sledovanej	téme	sa	od	prvého	čísla	po	posledné	objavila	trikrát	rub-
rika Literatúra a umenie,	ktorá	nezmenila	svoj	nefunkčný	obsah.	V	jednom	prí-
pade	v	nej	bol	uverejnený	oznam	profesora	prírodopisu	z	levočského	gymnázia	
o	tom,	že	vydáva	učebnicu	prírodopisu,	v	druhom	prípade	dramatik	a	spisova-
teľ	Jonáš	Záborský	vyzval	čitateľov	novín	k	predplateniu	vydania	jeho	vlastných	
dramatických	prác	 a	 v	 treťom	prípade	bolo	ohlásené	ďalšie	 číslo	politického	
časopisu	určeného	pre	vidiecke	obyvateľstvo –	Národný  hlásnik.

V	druhom	čísle	(Na dorozumenie pánu kritikusovi: „tiež jedon, čo tam bol“,	
5.	január,	Besednica,	s. 2)	je	uverejnený	ešte	jeden	ohlas	na	trnavské	predsta-
venie	Palárikovej	veselohry	Drotár.	V	ňom	skupina	návštevníkov	(podpísaní	ako	
Niektori)	 tohto	predstavenia,	ktorá	sledovala	aj	diskusiu	o	tomto	predstavení	
v Pešťbudínskych vedomostiach	v	predchádzajúcom	ročníku,	napísala	obranu	
na	predstavenie	a	jej	autora,	v	ktorej	vyčítajú	jednému	hercovi,	že	sa	nenaučil	
dostatočne	text	svojej	roly,	ale	súčasne	pripomínajú,	že	táto	hra	je	už	10	rokov	
súčasťou	dramaturgie	slovenských	divadelných	ochotníkov	a	stala	sa	„klasickou 
národnou veselohrou“.	Ďalej	pripomínajú,	že	 lepšieho	dramatika	ako	Palárika	
na	Slovensku	nemáme,	pričom	o	 jeho	kvalitách	 svedčí	aj	 fakt,	 že	 spomínaná	
veselohra	bola	preložená	aj	do	chorvátčiny.		

V	tomto	ročníku	sa	objavila	aj	rubrika	Literatúra a umenie,	ktorá	po	druhý-
krát	v	krátkom	čase	uverejnila	oznam	o	tom,	že	učiteľ	z	Levoče	pracuje	na	vy-
daní	učebnice	prírodopisu	pre	žiakov	a	Jonáš	Záborský	vyzýva	k	predplateniu	
jeho	hier.
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Záver
Pešťbudínske vedomosti v žánrovej charakteristike literárnych rubrík

Politika	a	literatúra	mali	k	sebe	vždy	blízko.	Politika	často	využívala	literárne	
umenie	a	literárnych	umelcov	ako	„marketingové	nástroje“	na	svoje	politické	
ciele.	Literatúra,	a	to	nielen	umelecká,	zase	rada	využívala	udalosti	z	politického	
života,	ktoré	zvyčajne	vykazujú	značnú	mieru	konfliktovosti	a	dramatickosti,	na	
tvorbu	pútavých	literárnych	príbehov.	Na	tomto	poznaní	sme	sa	rozhodli	pre-
skúmať	problematiku	uvedeného	vzťahu	na	príbehu	 jedného	 žurnalistického	
projektu	zo	60. rokov 19. storočia.	Tento	projekt	má	názov	Pešťbudínske vedo-
mosti.

Pešťbudínske vedomosti	boli	v	rokoch 1861 – 1870	najdôležitejším	tlačovým	
politickým	orgánom	slovenského	národného	hnutia	a	tribúnou	politiky	Starej	
školy	slovenskej.	Vďaka	týmto	novinám	sa	dostali	do	všeobecného	občianske-
ho	povedomia	požiadavky	Memoranda	slovenského	národa	z	júna	roku	1861,	
vrátane	požiadavky	na	vytvorenie	Slovenského	okolia.	Pešťbudínske vedomosti 
tieto	požiadavky	nielen	propagovali,	zdôvodňovali,	analyzovali,	ale	ich	aj	bránili	
pred	oponentmi	z	radov	domácej	politickej	opozície	(Mladej	školy	slovenskej),	
ale	najmä	pred	oponentmi	z	radov	vládnej	politickej	moci.	Okrem	toho	pomohli	
uviesť	do	života	myšlienky	vytvorenia	a	propagácie	Matice	slovenskej,	zapojili	
sa	do	volebných	bojov	slovenských	kandidátov	do	uhorského	snemu,	kriticky	
otvárali	témy	slovanstva,	česko-slovenskej	vzájomnosti,	sociálnych,	kultúrnych,	
školských, jazykových	a	iných	požiadaviek	Slovákov.			

V	rámci	možností	vytvárali	priestor	pre	napĺňanie	programových	cieľov,	me-
dzi	ktorými	bola	aj	propagácia	slovenskej	a	slovanskej	literatúry	a	kultúry.

Vzhľadom	na	existenciu	literárnych	časopisov	Pešťbudínske vedomosti	pro-
pagovali	taký	druh	slovesnej	produkcie,	ktorá	primárne	sledovala	náučné,	di-
daktické,	výchovné	a	národno-vlastenecké	funkcie.	Bolo	to	z	dôvodu	umocňo-
vania	národno-politických	tém,	ktoré	boli	hlavnou	obsahovou	náplňou	novín,	
ale	aj	z	dôvodu	čitateľskej	verejnosti,	pre	ktorú	boli	určené.	

Z	pomerne	širokej	ponuky	žurnalistických	rubrík	literatúra	dostávala	priestor	
v	štyroch	z	nich:		Besednica,	Náveštia literárno,	Literatúra a umenie,	Literatúra.	

Dominantným	 publicistickým	 žánrom	 v	Pešťbudínskych vedomostiach	 bol	
podčiarnik,	čiže	Besednica,	čo	je	starším	pomenovaním	známeho	žurnalistickému	
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žánru –	 fejtónu.	V	podstate	 išlo	o	krátky	publicistický	útvar	 s	 rôznorodou	 te-
matickou	náplňou.	Dominantnú	úlohu	v	ňom	mal	subjektívny	názor		pisateľa,	
ktorý	sa	usiloval	presvedčiť	čitateľa	o	riešení	určitého	spoločensky	aktuálneho	
problému,	resp.	ho	upozorniť	na	zaujímavé	témy	z	rozličných	oblastí	verejného	
života.	Väčšina	príspevkov,	ktoré	sme	zaradili	pod	názov	literatúra,	bola	uverej-
nená	práve	v	tejto	rubrike.	

Rubriky	Náveštia literárno,	Literatúra a umenie,	Literatúra	 plnili	 väčšinou	
literárno-pragmatické	ciele. Ich	jediným	účelom	bola	 informovanosť	čitateľov	
o	vydaných	alebo	chystaných	tituloch	z	oblasti	literárneho,	hudobného	a	diva-
delného	umenia,	ktoré	nejakým	spôsobom	podporovali	národno-vlastenecké	
politické	programy	slovenských	národovcov	alebo	kultúrne	projekty	slovanskej,	
resp.	 slovensko-českej	vzájomnosti.	Súčasťou	 tejto	 reklamy	boli	aj	vydavateľ-
stvá,	ktoré	tieto	tituly	vydávali.	Išlo	väčšinou	o	známe	české,	resp.	pražské	vy-
davateľstvá.	

Cestopis	 v	 jeho	viacerých	 žánrových	modifikáciách	bol	najčastejším	obsa-
hom	v	rubrike	Besednica.	Vyplývalo	to	z	jeho	obľúbenosti	medzi	čitateľmi,	ale	
aj	z	redakčného	zámeru,	ktorý	vďaka	nemu	chcel	pritiahnuť	pozornosť	čitateľov	
k	 iným	príspevkom	stranícko-politického	charakteru	alebo	príspevkom,	ktoré	
otvárali	závažnú	problematiku	z	oblasti	verejnej	alebo	komunálnej	politiky.	Nie	
všetky	cestopisy	boli	kvalitné,	avšak	všetky,	vrátane	vynikajúco	spracovaných	
cestopisov	Gustáva	Kazimíra	Zechentera-Laskomerského Cesta zo Slovenska do 
Carihradu, Cesta zo Slovenska do Ríma, čitateľov	nielen	zoznámili	s	menej	zná-
mymi	oblasťami	Slovenska	a	zahraničia,	ale	zároveň	otvorili	diskusiu	o	tom,	ako	
a	v	čom	pomôcť	Slovensku,	aby	sa	ďalej	modernizovalo	hospodársky,	občian-
sky,	kultúrne.			

Rubrika	Besednica	bola	vyhradená	aj	pre	dramatické	práce,	recenzie	a	úvahy	
o	nich	a	o	divadelnom	živote	na	Slovensku.	Redakcia	novín	prijala	a	dôsledne	plni-
la	program	rozširovania	povedomia	o	dramatickom	umení	medzi	čitateľmi.	Bolo	
to	z	dôvodu,	že	dramatické	umenie	sa	medzi	príslušníkmi	Starej	školy	slovenskej,	
ale	čiastočne	aj	medzi	skupinou	intelektuálov	z	Novej	školy	slovenskej	považovalo	
v	tom	čase	za	najlepší	nástroj	propagácie	národno-vlasteneckých	ideí.
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2. kapitola

KONTEXTUALIZÁCIA K INTERPRETÁCII POÉZIE  
MAŠE HAĽAMOVEJ16

Ivica	HAJDUČEKOVÁ

Úvod
Literárne a metodologické východiská archívneho výskumu

Autentické	pamäti	o	 živote	Maše	Haľamovej,	 jej	 vlastný	uhol	 pohľadu	na	
prežité,	 boli	 vydané	 pod	 názvom	 Vyznania	 (1988a)	 a	 Vzácnejšia nad zlato 
(1988b)	pri	príležitosti	jej	osemdesiatych	narodenín.	Dušan	Roll	o	päť	rokov	ne-
skôr	zostavil	zo	súkromného	archívu	autorky	(polo)bibliofíliu	Čriepky	(Haľamo-
vá –	Galanda,	1993),	ku	ktorej	pri	príležitosti	nedožitých	90.	narodenín	priradil	
výber	z	poézie	s	názvom	Nepokoj	(1998).17	Z	nich	môžeme	aj	dnes	rekonštruo-
vať	látkové	podložie	lyrického	naturelu	slovenskej	poetky,	zaradenej	do	obdo-
bia	medzivojnovej	 literatúry	 (1918 –	1945/1948);	 (Čúzy –	Harpáň,	 in:	 Sedlák,	
2009,	s. 6 – 17).18

Ucelený	výskum	poézie	Maše	Haľamovej	však	v	slovenskej	literatúre	a	bib-
liografii	 absentuje.	 V	 rámci	 čiastkového	 výskumu	 slovenskej	 medzivojnovej	

16	 Kapitola	v	monografii	vznikla	ako	súčasť	riešenia	grantu	VEGA	č. 1/0736/15 –	Metodolo-
gické	prieniky	do	(re)interpretácie	diel	slovenskej	a	svetovej	literatúry	(vedúci:	prof.	PhDr.	Ján	
Gbúr,	CSc.).
17	 V	prípravnom	materiáli	k	100.	výročiu	narodenia	Maše	Haľamovej	nájdeme	aj	pokus	Duša-
na	Rolla	o	rozdelenie	jej	tvorby	do	piatich	etáp.	Každá	z	nich	je	čímsi	výnimočná:	1.	poznačená	
vierou	vštepenou	od	matky,	2.	láskou	k	manželovi,	3.	žiaľom	po	jeho	smrti	a	odchodom	z	vily	
Maríny	na	Štrbskom	Plese,	4.	 samotou,	5.	prípravou	na	odchod.	 In	ROLL,	Dušan:	Haľamová	
Maša: Vyznania	 (Návrh	 a	 zostavenie	 z	 archívu	M.	Haľamovej,	 2007 – 2008).	 In	 LA	 SNK	prír.	
č. 3724/2009.	Do	týchto	piatich	okruhov	je	rozčlenená	aj	výberová	zbierka	básní	Nepokoj: Vie-
ra,	Láska,	Žiaľ,	Samota,	Nad	hrobom.	(Roll,	1998,	s. 72).
18	 Obdobie	slovenskej	medzivojnovej	 literatúry,	 tradične	ohraničované	rokmi 1918 – 1945,	
vymedzujú	novšie	dejiny	slovenskej	 literatúry	 rokom 1918,	 t.	 j.	 vznikom	Československej	 re-
publiky,	a	rokom 1948,	t.	j.	rokom	politického	prevratu.
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poézie,	najmä	po	roku	1989,	sa	poetka	ocitla	na	periférii	záujmu.	Systematic-
kejšie	sa	jej	v	súčasnosti	venuje	iba	Andrea	Bokníková,	ktorá	sa	sústreďuje	na	
tvorbu	 ženských	 autoriek	 2.	 polovice	 20. storočia.	 (Bokníková,	 online,	 2000,	
s. 19 –	52;	2001,	s. 328 –	344;	2010,	s. 17 – 39).

To	bol	jeden	z	dôvodov,	prečo	sme	sa	rozhodli	prispieť	do	(re)interpretácie	
básnickej	 tvorby	M.	Haľamovej	 rekonštrukciou	 jej	 osobných	 dejín	 v	 súradni-
ciach	kultúrneho	a	spoločensko-politického	života,	t.	j.	kontextualizáciou.	

V	kapitole	preto	spracúvame,	okrem	spomenutých	publikácií	od	samotnej	
autorky	alebo	jej	príbuzných,	výsledky	výskumu	získané	z	materiálov Literárne-
ho	 archívu	 Slovenskej	 národnej	 knižnice	 v	Martine,	 v	 ktorom	 je	 uchovaných	
6 škatúľ	s	prírastkovými	číslami	(stav	prvotného	spracovania)	a	ďalšie	signatú-
rou	označené	dokumenty.	Naším úmyslom	je	vytvoriť	logicky	prepojený	obraz	
o	autorskom	aj	literárno-kultúrnom	kontexte	tvorby	Maše	Haľamovej.	Osobná	
korešpondencia,	úradné	dokumenty,	rukopisy	aj výstrižky	z	dobovej	tlače	po-
núkajú	množstvo	relevantných	informácií,	v	ktorých	sa	skrýva	nielen	každoden-
ný	rytmus	jej	súkromného	života,	ale	aj	zlomové	udalosti,	ktoré	bezprostredne	
zasahovali	do	básnickej	(seba)výpovede.

Prístup	k	selekcii	a	spracovaniu	(viacnásobne)	preštudovaného	archívneho	
materiálu	nechce	byť	len	sumou	faktov	usporadúvanou	chronologicky	na	časo-
vej	osi,	t.	j.	v	intenciách	pozitivistického	historizmu	a	sociologizmu,	ale	naopak,	
v	duchu	súčasných	trendov	literárnohistorického	výskumu –	synopticko-pulzač-
nej	metódy	P.	Zajaca	(2016,	s. 17 – 26) –	aj	osobnými	dejinami,	v	ktorých	mož-
no	rekonštruovať	životný	príbeh	so	všetkými	jeho	úskaliami	ako	viacúrovňové	
dianie.	Sústredíme	sa	preto	v	uzlových	bodoch	autorkinho	života	na	kultúrno-li-
terárne	udalosti,	na	reprezentatívne	osobnosti	aj	kľúčové	texty,	t.	j.	na	diskur-
zívne	línie	tvoriace	synoptickú	mapu	ako	bohatú	sieť	(pod)povrchových	prepo-
jení.	Na	margo	textologického	spracovania	uvádzame,	že	rukopisy,	dokumenty	
či	vybrané	tlačoviny	pravopisne	ani	štylisticky	neupravujeme,	ponechávame	ich	
v	pôvodnej	podobe	s	úmyslom	zachovať	neopakovateľnosť	autentického	preja-
vu	a	individuálneho	štýlu	(tiež	časového	príznaku).

Naším	zámerom	je	vytvoriť	viacúrovňové	curriculum	vitae	v	súlade	s	osob-
ným	vyznaním	M.	Haľamovej:	„Ja som tú poéziu žila.“	(Kollárová –	Kollár,	1998).
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Životné uzly

Na	 znamenie	 osmičiek	 vo	 svojom	 živote	 upozornila	 už	 samotná	 poetka	
Maša	Haľamová.19	Ich	výpočet	je	pestrý:	hneď	tri	nájdeme	v	dátume	narodenia:	
28. 8. 1908,	ďalšie	v	počte	ôsmich	súrodencov,20	potom	vo	veku	ôsmich	rokov,	
keď	stratila	mamu,	v	roku	1918,	keď	sa	vrátila	z	Dolnej	zeme	domov	na	Sloven-
sko,	v	roku	vydania	debutovej	zbierky:	1928,	a	vo	veku,	keď	jej	ako	18-ročnej	
slečne	vyšla	v	časopise	Slovenské pohľady	prvá	báseň.	

Číselný	kruh	sa	napokon	uzatvára	znamením	plnosti	v	symbolickej	sedmič-
ke:	 životná	púť	Márie	Pullmanovej-Haľamovej	 sa	 skončila	 v	87. roku	 života –	
17. 7. 1995.21

Maša	 Haľamová	 (Blatnica	 28. 8. 1908 –	 Bratislava	 17. 7. 1995),	 rodáčka	
z	Blatnice	spod	Plešovice	vo	Veľkej	Fatre,	si	do	svojej	tvorby	preniesla,	ako	sama	
hovorila,	„Turčiansku	záhradu“	(Haľamová,	1998a,	s. 23).	 	Kvitli	v	nej	červený	
mak,	bodliak,	vres	aj	materina	dúška,	označované	v	jej	tvorbe	ako	erbové	kvety	
(pozri	eseje,	napr.:	Rúfus,	1981,	s. 216;	Bartko,	1983,	s. 69,	118;	Blahová,	1988,	
s. 66	a	i.).		No	nielen	tie	zasiahli	do	básnickej	obraznosti	mladej	autorky:	

„Kto odmala dvíhal hlavu k strmým končiarom, komu do usínania šumeli 
svrčiny a spievala horská riava, koho zaránky budievali spiežovce jahniatok, ten 
dostal do vienka navyše – z prasily prírody.“	(Haľamová,	1988a,	s. 24 – 25).	

Mašino	detstvo	bolestne	poznačila	smrť	matky	(25. 3. 1916),	s	ktorou	sa	vy-
rovnávala	veľmi	dlho,	a	to	aj	prostredníctvom	poézie.	Venovala	jej	niekoľko	básní	
zaradených	do	prvej	zbierky	Dar.	O	matke	(Oľga,	rod.	Peniašteková),22	vydatej	za	

19	 NODŽÁK,	Jozef:	Kto nebol v čítanke.	Bratislava:	Hlavná	redakcia	vzdelávacích	programov,	
1991.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
20	 Z	prvého	manželstva	Jozefa	Haľamu	boli	súrodencami	Jozef	a	Oľga,	ktorí	sa	narodili	v	Katta	
Kurgane,	Miloslav	a	Ľudmila narodení	v	Kokande,	k	nim	v	Turci	pribudli	Anča,	Nadinka	(zomre-
la	po niekoľkých	mesiacoch	od	svojho	narodenia)	a	Vladimír,	po	ktorého	narodení	manželka	
chradla	a	34-ročná	zomrela.	Druhej	manželke,	Oľge,	rod.	Peniaštekovej,	sa	narodili	deti	Mária	
a	Ján,	no	tiež	po	druhom	pôrode	zomrela.	
In	 ROLL,	 Dušan:	 Haľamová	 Maša:	 Vyznania	 (Návrh	 a	 zostavenie	 z	 archívu	 M.	 Haľamovej,	
2007 – 2008).	LA	SNK	prír.	č. 3724/2009.
21	 Pohreb	sa	uskutočnil	25. júla 1995	v	Bratislave	(podľa	obradov	ev.	a.	v.	cirkvi),	ale	urna	bola	
prevezená	na	Národný	cintorín	v	Martine,	kde	sa	28. 8. 1995	konal	pietny	akt.	In	Parte	Maše	
Haľamovej.	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.	
22	 Písanie	mena	nie	 je	v	archívnych	materiáloch	a	v	odbornej	 literatúre	 jednotné,	osciluje	
medzi	Peniašteková	a	Peniažteková	(aj	Peniažková).	V	celej	práci	budeme	uvádzať	tvar,	ktorý	je	
zachytený	v	úradnom	dokumente,		a	to	v	rodnom	liste	Maše	Haľamovej:	Oľga	Peniaštek	(-ová).	
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vdovca	Jozefa	Haľamu	(potomok	českých	exulantov	a	rodák	z	Blatnice,	v	tom	čase	
pôsobil	ako	plátenkár	a	šafraník	v	Turkestane)	so	šiestimi	deťmi	(spoločne	mali	
ešte	dve	vlastné:	Máriu	a	Jána),	sa	vyjadrovala	s	obdivom,	vyzdvihujúc	pritom	jej	
obetavosť	a	statočnosť.23	O	výnimočnosti	jej	zjavu,	zachyteného	na	obraze	nad	
pracovným	stolom,	píše	aj	v	kapitole	Z	čaše	času	vo	svojich	Vyznaniach	(Haľamo-
vá,	1988a,	s. 8 –	9).	Tu	si	spomína	na	stretnutie	s	maliarom	Karolom	Miloslavom	
Lehotským	na	vrútockej	stanici	v	roku	1928,	teda	dvanásť	rokov	po	matkinej	smr-
ti,	ktorý	v	jej	tvári	rozpoznal	črty	Oľgy	Peniaštekovej,	jeho	lásky	z	mladosti.

Napriek	 strate	matky	 našla	Maša	 oporu	 vo	 svojich	 starších	 súrodencoch.	
Najmä	v	sestre	Oľge	a	bratovi	Vladimírovi.	Vo	svojich	spomienkach	charakteri-
zuje	nevšedný	sestersko-bratský	vzťah	takto:	

„A raz by som chcela napísať rozprávku o dobrej nevlastnej sestre a bratovi. 
Lebo keď nám mama vprostred vojny umrela, bola to moja tzv. nevlastná ses-
tra, ktorá mi nahrádzala matku. A jeden z bratov, za ktorého by som bola do 
ohňa skočila, býval ku mne neskonale dobrý a nežný. Neskoršie, keď som už bola 
študentkou na dievčenskom gymnáziu v Bratislave a bývala som v internáte na 
Dunajskej ulici, závideli mi ho všetky dievčatá. Nikdy neprišiel za mnou bez ky-
tičky a keď videli, ako mi pri zvítaní na vrátnici pobozkal ruku, ani nechceli veriť, 
že mi je bratom.“24

V	bohatej	archívnej	korešpondencii	adresovanej	do	či	z	Nového	Smokovca	
nájdeme	medzi	prvými	listami25	aj	list	od	Oľgy	Textorisovej,	ktorá	ju	po	skone	
matky	od	 r. 1916	 vychovávala	 v	 srbskej	 Starej	 Pazove	pri	Novom	Sade	 spolu	
s	ďalšími	dievčatami.26	Píše,	že	jej	posiela	medailón,	ktorý	dostala	do	daru	od	
Haľamovcov	zato,	že	sa	pričinila	o	ich	manželstvo,27	a	zaumienila	si	ho	dať	Maši	

In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	
23	 ŤAPAJOVÁ,	Elena:	O	červených	makoch,	 láske	a	poézii	alebo	Dar	okamihu.	(Zdroj	bližšie	
neurčený,	s. 10 – 11.).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	
24	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Ľahšie	by	sa	hovorilo...	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	
25	 Prvý	dochovaný	list	z	Nového	Smokovca,	písaný	sestre	Oľge,	je	datovaný	2. 9. 1926.	In	LA	
SNK,	prír.	č. 3455/03.
26	 Údaj	je	dostupný	v	prednáške	do	rozhlasu	o	Oľge	Textorisovej	(vysielaná	2. júla,	rok	ne-
uvedený,	 	o	20.15).	 In	Pullmanová,	Maša:	O	vzácnej	žene.	Prednáška	o	Oľge	Textorisovej	do	
rozhlasu	(stroj.	s	rkp.	opravami),	LA	SNK,	216	BI	39	(strojopisná	kópia	s	opravami,	4 s.).
27	 Oľga	Grebeníková-Haľamová	sa	v	Spomienkach	na	príchod	druhej	manželky	svojho	otca	roz-
pomínala	takto:	„Blatnická pani učiteľka, sestra Izabely Textorisovej, si spomenula na svoju pria-
teľku v Martine, Olinku Peniažkovú, ktorá sa chystala za diakonisu. Navštívila ju a podarilo sa pre-
svedčiť ju, že rovnako bohumilý skutok spraví, keď sa ujme šiestich sirôt, ako keď by sa venovala 
povinnostiam diakonisy. A tak neminulo mnoho mesiacov od maminej smrti, keď zavítalo k nám  
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k	osemnástym	narodeninám.	V	 liste	sa	na	Mašino	želanie	zmieňuje	o	prvom	
stretnutí	s	jej	mamou.	Tichou,	skromnou	a	veriacou,	ktorú	jej –	ateistke –	dávali	
za	vzor.	Ale	zmieňuje	sa	aj	o	pokore	a	láske,	s	akou	sa	starala	o	šesť	nevlastných	
detí,	i	keď	to	s	nimi	nemala	ľahké.	No	pristavuje	sa	aj	pri	jej	neobyčajnom	zjave:	

„Bolo to zvláštne s ňou, aj bola ženou, aj matkou pozdejšie, ale bolo u nej 
akosi vzdor tomu veľa panenskosti. Tak mi prichodilo, že ani manželský život 
nevedel zotrieť z nej tú dievčenskosť.“	

Dotkla	sa	tiež	Mašinho	hlbokého	smútku	za	mamou,	ktorá	jej	najmä	v	krízo-
vých	životných		situáciách	veľmi	chýbala:	

„Cítiš v sebe akúsi prázdnotu – túhu neuhasiteľnú a myslíš, že v maminom 
objatí by to všetko došlo uspokojenia. (...) Keby žila, ona by Ti sama povedala, 
že uspokojenie Tvojej duševnej túžby môžeš čakať jedine od Toho, ktorý je dosta-
točný ku spomoženiu.“28  

Dokladom	toho,	že	strata	matky	bola	v	nej	stále	živá,	je	zmienka	v	liste,	kto-
rý	pol	roka	po	sobáši	napísala	sestre	Oľge:	„Mamina smrť mi je takou jasnou 
a ostrou hranicou detstva.“29			V	tomto	období,	v	roku	1934,	napísala	črtu	Bela-
sá písanka30		a	spomienkovú	črtu	pod	názvom	Oblôčik do detstva31,	v	ktorých	si	
spomína	na	matkinu	smrť	veľmi	sugestívne:	

„Len prečo raz Ivanová pretrhla rozprávku v najlepšom? Zaknísala sa na 
trojnožke, poobzerala sa k dverciam, šatku pritiahla viac na čelo a povedala 
priduseným hlasom: ‚Tvoja mama umrie. Dnes v noci sova húkala v záhrade na 
letníku.‘ Potom poskladala pery do tisícich tenkých, hlbokých vrások a z oka vy-
kotúlila sa jej slza, veľká a ťažká. Ani ju nesotrela, sama si našla cestu hlbokou 
rýhou, ktorá sa tiahla od oka k brade, ako by často bola putovala touto cestou 
a zastavila sa na uzle šatky pod bradou.

‚Umrie – umrie,... spievalo to v cedáku medzi mliečnymi penami...

mladé, pekné 27-ročné žieňa. Rýchlo sme si ju obľúbili, lebo sa nám venovala s láskou. Najviac pri-
ľnula, samozrejme, k najmladšiemu Vladkovi a jej láska neochabla ani v neskorších rokoch, keď sa 
z figliarskeho chlapca stal poriadny nezbedník“.	In	GREBENÍKOVÁ-HAĽAMOVÁ,	Oľga:	Spomienky 
(s. 34/	38	s.,	stroj.,	datovanie:	Máj	1985,	s	podpisom	Maši Oľa.).	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	
28	 Datovaný	16. 10. 1926.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3541/2004	a	3455/03.
29	 Datovaný	23. 3. 1931	zo	Štrbského	Plesa.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3541/2004	a	3455/03.	
30	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Belasá písanka	 (strojopis	 č. 1,	 s. 2)	bez	datovania,	ale	druhá	verzia,	
krátená,	je	datovaná:	v	marci 1934.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
31	 HAĽAMOVÁ,	Maša	(M.	P.	H.):	Oblôčik do detstva.	Spomienková	črta	nemá	datovanie	(stro-
jopis,	4 s.).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
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Vyšli sme zo stajne potichu a mne sa zdalo, že som sa ťažko previnila, cítila 
som ťarchu svedomia a v noci som mala divný sen.‘ 

Snívalo sa mi, že prišiel ko mne anjel a opýtal sa ma, či budem veľmi plakať, 
keď vezme mamu do neba. Povedala som mu, že nebudem, lebo bol veľmi krás-
ny a hladil ma po vlasoch.“	

(Belasá písanka)	
 
„...	Pohladila ma, posledným záchvevom. Na tvári mala prekrásny úsmev – 

taký tichý a šťastný – aký mávajú len tí – čo zaspali vo veľkej viere. (...)	
A predsa, keď som sa dostala do maminej izby, a našla nejakú jej vec, hladila 

som sa ňou po tvári, brala do rúk jej maličkosti, a robila som si z nich oltár. Raz 
som našla jej kožušinu, zahalila som sa do nej a schúlila za pec. Vtedy som prvý 
raz plakala od jej smrti. Na pohrebe som neplakala. Ale ani to netrvalo dlho, 
snáď ma videl niekto oknom a potom všetko, čo bolo jej, zmizlo z domu, okrem 
veľkej Biblie, tá bola zamknutá  v otcovom trezore – vertheimke – a k tej viedlo 
mnoho tajomných a nedosažiteľných kľúčov.“

- - - -
Dnes ju mám, túto jedinú pamätnicu jej zlomeného života. Nejedno pekné 

miesto hlbokého významu zatrhnuté je jej rukou.
„I setře Bůh slzu všelikou z očí jejich.“		 [dopísané	rukopisom]

(Oblôčik do detstva)32

Mozaika	 života	 sa	 pútavo	 dopĺňa	 z	 písomne	 zachytených	 spomienok	Vie-
ry	Baloghovej,33	ktorá	pracovala	v	Mladých	letách	a	v	roku	1989	navštívila	M.	
Haľamovú,	aby	si	odniesla	doslov	k	Rúfusovej	knihe	Lupienky z jabloní	(neskôr	
uverejnený	ako	faksimile).	Z	 jej	rozprávania	vyberáme	úsek,	ktorý	potvrdzuje	
a	objasňuje	viacero	skutočností	(i	keď	počítame	s	istými	nepresnosťami),	najmä	
Mašin	vzťah	k	mame	a	duchovné	podložie	jej	životného	príbehu:	

„Napokon sa na stôl dostala aj prastará Biblia, v ktorej sú dodnes založe-
né pásiky papiera, akoby odkazy svojmu dieťaťu i tichý rozhovor s vlastným 
srdcom. Pre pointu nášho rozhovoru je dôležitý aj záznam z 1. strany Biblie: 

32	 Tamže.
33	 BALOGHOVÁ,	Viera:	Inc.	Prvého	augusta	som...	(Spomienky	na	M.	Haľamovú	inšpir.	náv-
števou	21. 2. 1989.).	In	LA	SNK,	prír,	č. 3724/2009.
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Koupená v Prešporku 1813. Pri jednom krížiku ceruzkou – Jednou Buh osuší 
slzy jejich – je založená fotografia driečneho azda i krásneho mladého muža 
s fúzikmi: kaplán Janko Obuch, nešťastná láska Olinky Peniažkovej. Študovala 
v Nemecku na dievčenskej škole, on teológiu – zaľúbili sa. Matka však odmietla 
vydať neplnoletú dievčinu (musela by mať dvadsaťštyri rokov) a mladý kňaz 
spáchal samovraždu. Hoci Olinka sa nebránila matkinmu odmietnutiu, teraz sa 
rozhodne nevydať a stáva sa diakonisou.“34  

Po	smrti	matky	sa	výchovy	osemročného	dievčaťa	ujala	 jej	priateľka	Oľga	
Textorisová,	talentovaná	literátka,	ktorá	pôsobila	v	Starej	Pazove	ako	učiteľka,	
keďže	v	období	národnostného	útlaku	tu	bolo	pre	tzv.	panslávku	priaznivejšie	
ovzdušie.	Práve	v	tomto	prostredí	Maša	napísala	svoju	prvú	dochovanú	báseň	
v	srbčine	pod	názvom	Slovan drotar.35 

V	 tejto	 súvislosti	 si	 pripomeňme,	 že	 v	 spomienkových	 Vyznaniach Maše 
Haľamovej	sa	objavuje	ešte	jedna	zmienka	o	prvej	básni.	Napísala	ju	v	slovenči-
ne,	a	to	ako	reakciu	na	smrť	starej	mamy:	

„V záhrade dokvitali jej stolisté ruže. Najkrajší sme jej vložili do rúk a odrazu 
na tú ružu priletel motýľ belások. To bola moja prvá téma, zveršovaná ešte vari 
v ľudovej škole. Básnička sa nezachovala, ale jej predobraz mám dodnes v pa-
mäti.“	(Haľamová,	1988a,	s. 16).				

No	o	čosi	podrobnejšie	sa	o	svojej	prvej	básni	rozhovorila	v	jednom	rozhla-
sovom	príhovore	pre	mladých:	

„Spomínam si na starú jabloň, ktorá mala dva konáre tak pospletané, že 
tvorili v korune stromu pohodlné sedadlo aj s operadlom. Kto na ňom sedel, bol 
neviditeľný. (...) prisvojila som si túto jabloň, a v nej (...) napísala som svoju prvú 
báseň. Koľkože som mohla mať vtedy rokov? Asi deväť. Básnička sa, pravdaže, 
nezachovala, pamätám sa však, že som ju napísala raz v lete, keď mi bolo veľmi 
clivo za starou mamou, a keď aj naša mama od nás navždy odišla, s takým istým 
voňavým vankúšikom pod hlavou, navyše ešte obsypaná marcovými fialkami 
z nášho sadu. V tej básni som si vyplakala svoj prvý veľký žiaľ.“36  

Vráťme	 sa	 však	 k	 srbskej	 prvotine,	 o	 ktorej	 autorka	 hovorila,	 že	 to	 bola	

34	 Tamže.
35	 V	rukopise	je	datovaná	13. júna 1918.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
36	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Inc.	Milí	mladí	poslucháči...	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
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„strašne dlhá veršovačka“.37		Na	nevšednú	inšpiráciu	k	nej	si	spomína	v	jednom	
z	rozhovorov	do	novín	takto38:  

„Pamätám si, ako nám tam raz pod oknami vyspevoval slovenský drotár pie-
seň Nitra, milá, Nitra, ty slovenská mati, keď na teba hľadím, musím zaplakati. 
Pozvali sme ho dnu a povypytovali, čo je doma nového. Vtedy som pocítila veľmi 
silnú túžbu vrátiť sa čím skôr domov.“39 

Učiteľka	Oľga	Textorisová	bola	pre	Mašu	vzorom	nezlomnej	slovenskej	ženy.	
Svedčí	o	tom	štvorstranová	prednáška	(strojopisná	kópia	s	rukopisnými	oprava-
mi)	do	rozhlasovej	relácie	o	Oľge	Textorisovej,40	ktorú	uzatvorila	slovami:	„Chce-
la by som, aby príklad tejto vzácnej ženy, o ktorej pre jej veľkú skromnosť len 
málokto vedel, nám svietila na cestu.“41 

Na	 jej	 rozhľadenosť	a	 talent	 si	 spomínala	aj	v	pripravovanom	článku	Kniha –	
zlatý	kľúčik	v	ruke	rodiča,	kde	uviedla,	že	jej	čítavala	priamo	z	rôznych	originálov	
tak	plynulo,	akoby	čítala	nejaký	dokonalý	preklad	 ruskej,	 francúzskej,	nemeckej,	
alebo	maďarskej	predlohy.	Vďaka	nej	sa	Maša	zoznámila	s	českými	rozprávkami	aj	
srbochorvátskymi	junáckymi	spevmi,	ktoré	jej	onedlho	ani	nemusela	prekladať.42 
O	niekoľko	rokov	neskôr	do	scenára	vzdelávacej	relácie	opäť	s	vďačnosťou	napísala:	

„U nej sa mi otvorila bránička do sveta krásy. Tej rozprávkovej, i skutočnej, 
ktorá nás obklopuje, len ju treba vedieť nájsť a vnímať. A tomu ma táto vzácna 
žena naučila.“43 

Podobne	aj	Oľgina	sestra,	blatnická	poštárka,	Izabela	Textorisová –	prvá	sloven-
ská	 botanička,	 objaviteľka	 plesnivca	 alpínskeho	 a	 bodliaka	 (Carduus	 Textorianus	
Marg) –	mala	vplyv	na	formovanie	Mašinho	vzťahu	k	prírodným	krásam	Turca:	

„Prežila som pod Plešovicou na kraji Gädera krásne detstvo. Izabela 

37	 E.	Ť./Elena	Ťapajová	(zaznamenala):	Sloboda	na	návšteve	u	zaslúžilej	umelkyne –	poetky –	
Máši	Haľamovej:	Balada	o	čase.	In	LA	SNK,	3476/04.
38	 V	 prevažnej	 väčšine	 článkov	 je	 redukovaná	 zmienka	 len	 s	 replikou	 „Dajte hrnce droto-
vať...“.	Napr.	ŤAPAJOVÁ,	Elena:	O	červených	makoch,	láske	a	poézii	alebo	Dar	okamihu.	(Zdroj	
bližšie	neurčený,	s. 10 – 11.).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
39	 KOVALČÍKOVÁ,	Elena:	Vo	vlastnom	srdci	musíš	niesť	elixír	života.	Rubrika:	Náš	hosť.	Roľníc-
ke noviny	z	19. 8. 1988.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
40	 PULLMANOVÁ,	Maša:	O	vzácnej	žene.	Datovaná	(rkp.	poznámka):	2. júla 20.15	hod,	rok	
nie	je	uvedený.	In	LA	SNK,	sign.	č. 216	BI	39.
41	 Tamže.
42	 HAĽAMOVÁ,	 Maša:	 Kniha –	 zlatý	 kľúčik	 v	 ruke	 rodiča.	 (Datovanie	 chýba.)	 In	 LA	 SNK,	
3476/04.
43	 NODŽÁK,	Jozef:	Kto	nebol	v	čítanke.	Bratislava:	Hlavná	redakcia	vzdelávacích	programov,	
1991.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
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Textorisová  brávala ma na svoje botanické výpravy. Zbierala som do jej herbára 
kvety z príkrych skalísk v Konskom dole, na Krížnej, Ploskej, v Gäderi i v Blat-
nickej doline. Nebolo skaly, na ktorú by som nebola vyliezla, keď mi teta Bela 
paličkou ukázala vzácny kvet. Boli to moje‚ malé univerzity‘.“44  

Spomínala	na	ňu	stále	s	neskrývaným	obdivom	a	úctou:	
„...	koľko bolo treba sily, aby v nežičlivých pomeroch Rakúska-Uhorska vy-

rástla z nej – samouka – prvá slovenská botanička, vedecky podkutá, vzdelaná, 
rozhľadená a národne uvedomelá! Bez škôl, len vlastnou vôľou a vytrvalosťou, 
takmer v biede, deň za dňom, prísna k sebe, nasávala vedomosti, ako smädný 
kvet na vyprahnutej skale si chytá kvapky rosy.“	(Haľamová,	1988a,	s. 13)	

Svoje	slovenské	korene	si	Maša	Haľamová	naplno	uvedomila	po	návrate	do-
mov.	No	už	nie	do	rodného	domu	v	Blatnici	(počas	SNP	vyhorel),	ale	do	Martina	
(v	tomto	období,	v	roku	1920,45	sa	vrátil	na	Slovensko	aj	Mašin	otec,	ktorý	bol	
počas	 vojny	dlhodobo	odlúčený	od	 rodiny),46	 kde	v	poprevratovej	 atmosfére	
začala	študovať	na	martinskom	gymnáziu	(1919).47		Podmienky	boli	provizórne,	
ale	s	nadšením,	zaznievajúcim	aj	zo	spomienok,	ich	úspešne	prekonávala:	

„Nuž v našej príme, bolo nás čosi okolo tucta, sedávali sme prvé mesiace 
na doskách, preložených na sudoch, ktoré požičal martinský pivovar. Písali sme 

44	 LEHOTSKÝ,	Ivan:	S	poetkou	lásky	a	prírody	(K	relácii	v	nedeľu	o	16. 00	hod.);	údaje	o	zdroji	
chýbajú.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
45	 Rozhovor	s	národnou	umelkyňou	Mašou	Haľamovou	o	MUDr.	Jánovi	Pullmanovi	k	nedoži-
tej	80	(zdroj	neuvedený,	s. 86 – 87).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
46	 Poslednú	návštevu,	ktorá	ich	s	otcom	nadlho	odlúčila,	zachytila	v	jednom	zo	svojich	rozho-
vorov.	Spomína,	ako	sa	tesne	pred	vojnou	naposledy	vrátil	do	Blatnice	a	priniesol	jej	prekvape-
nie: „V jednom ‚čemodáne‘ bola i bába pre mňa. Len o málo menšia ako ja. A chodila, hýbala 
rúčkami a hovorila pri tom ‚máma – pápa‘. I my sme otecka volali po rusky – pápa. Bola to prvá 
vzácna hračka v mojom živote. Bola taká utešená, som sa vlastne bála toľkej nádhery, a keď 
som sa na ňu dosť vynadívala, vrátila som sa zase k starým dreveným bábkam, čo mi starký 
vystrúhal. S tými som mohla i duby váľať po našom sade za domom, cez ktorý tiekli dva bystré 
potoky. Neraz som sa v nich i nedobrovoľne vykúpala...“	 In	HAĽAMOVÁ,	Maša:	Ľahšie	by	sa	
hovorilo...	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.

V	pamätiach	Oľgy	Grebeníkovej	ostal otcov	príchod	zachytený	podrobnejšie:	„Smutný to 
bol príchod otca z Rúskej. Kedysi dovážal debny rôzneho tovaru, boli to dary pre celú našu blat-
nickú rodinu, teraz niesol v ruke ošúchaný kufor s trochou šatstva. Rusko prekonávalo krvavú 
revolúciu, našim sa podarilo zachrániť si aspoň holé životy. (...) Z otca sa stal odrazu zlomený 
strarec na duchu a tele.“	In	GREBENÍKOVÁ-HAĽAMOVÁ,	Oľga:	Spomienky	(s. 35.,	stroj.,	datova-
nie:	Máj	1985,	s	podpisom	Maši Oľa.).	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.		
47	 Rok	je	uvedený	napr.	v	scenári	televíznej	relácie.	NODŽÁK,	Jozef:	Kto nebol v čítanke.	Bra-
tislava	:	Hlavná	redakcia	vzdelávacích	programov,	1991.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03,	ale	aj	v	roz-
hovore:	VRBKOVÁ,	Veronika:	Ako	tá	limba...	S	Mašou	Haľamovou.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.		
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na kolenách. A predsa to bola tá najkrajšia učebňa, lebo sa ňou slobodne niesli 
slová drahej materinskej reči.“48 

Uvádza	tiež,	ako	sa	práve	tu	dostala	do	kontaktu	s	básňami	K.	J.	Erbena,	I.	
Kraska,	P.	O.	Hviezdoslava.	Priznáva,	že	najbližší	jej	bol	Ivana	Krasko,	lebo	jeho	
verše „akoby hladkali a privrávali sa rozjatrenému dievčenskému srdcu“.49	K	pô-
sobivej	sile	Kraskovej	poézie	priraďuje	vklad	nezabudnuteľnej	strynky	Haľam-
ky,50	Dobšinského	rozprávok	a	neskôr	aj	spevu	važeckých	žien.	No	nie	je	bezvýz-
namné	ani	to,	že	práve	v	zborníku	martinského	gymnázia	jej	uverejnili	písomku	
z	prijímacej	skúšky	pod	názvom:	Vtáka poznáš po perí, človeka po reči,	datova-
nú	14. 10. 1924.51

V	Bratislave,	kde	pokračovala	v	gymnaziálnom	štúdiu,	vznikli	jej	prvé	časo-
pisecky	uverejnené	básne.	Maša	Haľamová	o	nich	hovorí	ako	o	nesmelých	po-
kusoch	a	prezrádza,	ako	„začas kolovali medzi spolužiakmi, na niektoré sme si 
zložili nápev, na niektoré urobili chlapci paródie – mala som kvôli nim i nejednu 
trpkú chvíľu. No do prvej zbierky Dar dostalo sa niekoľko básní, ktoré som napí-
sala šestnásťročná.“52 

Tieto	stredoškolské	prvotiny	sa	nevdojak	dostali	do	rúk	Andreja	Mráza	a	od	
neho	k	Štefanovi	Krčmérymu,	ktorý	ju	odvtedy	neprestajne	pobádal	a	neskôr	ju	
ako redaktor Slovenských pohľadov	vyzýval	aj	osobnými	listami.	Ich	korešpon-
dencia	sa	však	nezachovala,	lebo,	ako	autorka	spomína,	počas	SNP	prišla	o	svoj	
archív.	Dochoval	sa	len	jediný	list	(datovaný	1. 3. 1930),53	v	ktorom	sa	jej	Štefan	
Krčméry	ospravedlňuje,	 že	v	novom	čísle	Slovenských pohľadov	uprednostnil	
báseň	Viery	Szathmáry-Vlčkovej	(Za	otcom).	

V	pamäti	autorky	ostali	nesmelé,	no	úspešné	začiatky	zachované	v	spoje-
ní	s	baladickou	básňou,	ktorú	napísala	po	smrti	svojej	sestry	Anny	Haľamovej	
(†14. 3. 1921):54

48	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Inc.	Milí	mladí	poslucháči...	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
49	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Rámcové	otázky	pre	rozhovor	s	poetkou...	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
50	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Inc.	Strynka	Haľameje...	(rkp.).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
51	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Vtáka	poznáš	po	perí,	človeka	po	reči	(rukopis,	datovaný	14.	10.	1924).	
In	LA	SNK,	prír.	č.	3476/04.	
52	 Boli	ste	veľmi	mladá...	(rozhovor).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
53	 KRČMÉRY,	Štefan:	list	Maši	Haľamovej	datovaný	1. 3. 1930.	In	LA	SNK,	prír.	č. 34760/04.
54	 V	spomienkach	Oľgy	Grebeníkovej	je	záver	jej	života	zachytený	podobne	ako	v	Mašinej	bás-
ni:	po	chrípke	Anča	chradla,	a	preto	na	odporúčanie	lekárov	predali	časť	majetku,	aby	sa	mohla	
liečiť	v	tatranskom	sanatóriu	Dr.	Szontágha.	No	„po niekoľkých mesiacoch sa Anča vrátila domov 
pekne zotavená, líca sa jej vyplnili, ale tie podozrivé ruže na nich! A keď lekári radili, aby sme 
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„Spomínanú baladu napísala som pre seba, tak ako si dievčatá píšu do den-
níka, bez literárnych ambícií. Odreagovala som si ňou žiaľ nad stratou sestry. 
Vyše roka bola Balada o klamných ružiach ukrytá v zápisníčku medzi školskými 
zošitmi, až raz ju ktosi zarecitoval na študentskom večierku, a tak sa dostala do 
rúk redaktora Slovenských pohľadov – Štefana Krčméryho. A od tých čias, ke-
dykoľvek ma Štefan Krčméry požiadal o príspevok, bolo to pre mňa záväzné.“55 

Bratislava	sa	tak	stala	podnetným	prostredím,	kde	v	ruchu	pulzujúceho	po-
prevratového	života,	pričinením	Štefana	Krčméryho,	literárnych	salónov	Hany	
Gregorovej,	no	i	vďaka	navštevovaným	prednáškam	Alberta	Pražáka,	sa	uchytil	
krehký	ženský	talent –	Maša	Haľamová.56	V	tomto	pohnutom	poprevratovom	
období	 jej	bola	v	Slovenských pohľadoch	prvýkrát	uverejnená	báseň –	Zo	sa-
natória57	  –	pod	pseudonymom	Zornička	(Haľamová,	1925,	s. 384 – 385),	a	tá	
odštartovala	sľubnú	dráhu	mladej	slovenskej	poetky,	ktorá	o	svojich	básnických	
začiatkoch	napísala:	

„Začala som písať básne primladá, a vtedy, dychtiaca po nežnosti a láske, 
o ktorú som bola v detstve a najmä v čase dozrievania ukrátená, vyjadrovala 
som to, čo [sa] ma práve v tej chvíli najviacej dotýkalo.“	[doplnila	I.	H.]58  

ju izolovali, bolo nám jasné, čo to znamená. Tuberkulóza je nákazlivá a my sme boli zoslabnutí 
podvýživou a chrípkou.“	Anča	spávala	so	psíkom	v	zadnej	izbičke,	kde	ju	chodieval	navštevovať	
mladý	študent,	„urastený Platon Pauliny“.	Oľga	spomína,	že	to	bola	„obapolná čistá láska, ktorá 
našej Anči krášlila jej strastiplné dni.“	A	potom	prišiel	marec,	mesiac,	v	ktorom	zomreli	na	tuber-
kulózu	ich	obe	mamy,	a	zobral	im	aj	osemnásťročnú	sestru.	In	GREBENÍKOVÁ-HAĽAMOVÁ,	Oľga:	
Spomienky	(stroj.,	s. 34,	datovanie:	Máj	1985,	s	podpisom	Maši Oľa.)	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	
55	 In	ROLL,	Dušan:	Vyznania	(Návrh	a	zostavenie	z	archívu	Maše	Haľamovej,	2007 – 2008).	LA	
SNK,	prír.	č. 3724/2009.
56	 V	archíve	 je	dochovaný	aj	 list	od	Alberta	Pražáka	(z	 roku	1926),	v	ktorom	sa	pochvalne	
vyjadruje	o	jej	básňach	a	povzbudzuje	ju	do	ďalšej	tvorby:	„Vaše verše jsou bolestný zlomek 
Vašich nálad, ještě přeosobní, neodosobněný, ale zlomek skutečně básnický, plný povědomí 
básnického vzruchu a kázně.“	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
57	 Báseň	bola	datovaná:	Bratislava,	máj	1925.	Na	margo	obdobia	vzniku:	informácie	v	archív-
nych	materiáloch	nie	sú	jednoznačné,	no	dostupné	sú	poznámky	o	tom,	že	počas	nadstavbo-
vého	štúdia	hospodárskeho	kurzu	bola	v	sanatóriu	na	brigáde	či	na	praxi.	In	ŤAPAJOVÁ,	Elena:	
O	červených	makoch,	 láske	a	poézii	alebo	Dar	okamihu.	 (Zdroj	bližšie	neurčený,	s. 10 – 11.),	
LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	V	uvedenom	období,	podľa	iného	dokumentu,	brigádovala	aj	v	pres-
ne	neurčenej	advokátskej	kancelárii	v	Bratislave,	kde	ťažkajúc	si	za	písacím	stolom,	napísala	
báseň	Žalujem: „Z tejto bratislavskej advokátskej kancelárie ma dobrí ľudia vytiahli, a osud 
ma zavial do Vysokých Tatier.“	HAĽAMOVÁ,	Maša:	Inc.	Milí	mladí	poslucháči...,	In	LA	SNK,	prír.	
č. 3476/04.	
58	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Rámcové	otázky	pre	rozhovor	s	poetkou...	(stroj.,	otázky	3 s.	a	rkp.	15	
s.	odpovede).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
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Tatranské reminiscencie

Neodmysliteľnou	etapou	života,	ktorú	spisovateľka	votkala	do	svojej	lyrickej	
výpovede,	bol	život	vo	Vysokých	Tatrách –	najprv	v	Novom	Smokovci,	potom	
na	Štrbskom	Plese.	V	nejednej	básni	preto	rezonuje	vysokohorské	prostredie,	
dom	pri	jazere,	ale	aj	prostredie	sanatória.	Prírodné	podmienky	Vysokých	Tatier	
vykresľuje	vo	svojich	spomienkach	bez	príkras:	

„Jedno je, prísť do Tatier na kratší čas, pokochať sa jedinečnou krásou v naj-
priaznivejšom letnom či zimnom období, a druhé – žiť tam trvalo. Treba sa pri-
spôsobiť drsnému podnebiu, nepodľahnúť depresii, keď i celé týždne leží na vr-
choch hustá hmla a víchry bičujú a vyvracajú smreky z koreňov, až zaráža dych 
(...)“	(Haľamová,	1988a,	s. 24 – 25).		

Osudová	križovatka,	asi	to	by	bolo	najpriliehavejšie	označenie	pre	Nový	Smo-
kovec,	 sanatórium	Dr.	 Szontágha	 (so	 zameraním	na	 liečbu	pľúcnych	chorôb),	
kde	sa	v	 roku	1926	Maša	Haľamová	ocitla,59	aby	po	stredoškolskom	štúdiu –	
v	Martine	absolvovala	nižšie	triedy60		a	v	Bratislave	dokončila	vyššie	triedy	gym-
názia –	a	po	 jednoročnom	kurze	na	obchodnej	 škole	v	Bratislave	 sebestačne	
vkročila	do	života.	Tu	žila	po	boku	manžela,	lekára	Jána	Pullmana,61		dvadsaťšesť	
rokov	(do	roku	1956).	Preto,	ako	sama	v	jednom	z	ďalších	rozhovorov	uviedla,	
odísť	z	Tatier	po	smrti	manžela	nebolo	po	toľkých	rokoch	(30)	vôbec	ľahké:	

„Prežila som v Tatrách väčšiu polovicu svojho života a za ten čas zapustí 
limba korene hlboko do tatranskej žuly. Ak by som sa mala prirovnať k tomuto 
stromu, presadenie rovnalo by sa vyhynutiu. Čomu môžem ďakovať za to, že 
som našla podmienky, pôdu, ktorá ešte prichytila jemné vlásočnice koreňov? 

59	 V	 liste	 Samuelovi	 Búľovskému,	 lekárnikovi	 z	 Martina	 (datovanom:	 Nový	 Smokovec	
4. 6. 1926)	ďakuje	za	osobnú	starostlivosť	o	miesto	v	Tatrách,	kde	pôsobí	už	od	1. júna	(Rusná-
ková,	2001,	s. 17).	
60	 Informácie	o	vzdelaní	nie	sú	jednoznačné.	Niekde	sa	uvádza	aj	meštianska	škola	v	Martine	
a	dievčenská	škola	v	Bratislave.	In	KOVALČÍKOVÁ,	Elena:	Vo	vlastnom	srdci	musíš	niesť	elixír	živo-
ta.	Rubrika:	Náš	hosť.	Roľnícke noviny	z	19. 8. 1988.	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	V	archívnych	doku-
mentoch	sa	nenachádza	žiaden	doklad,	ktorý	by	potvrdzoval	správnosť	niektorého	z	údajov.
61	 V	úradných	dokumentoch:	v	Sobášnom	liste,	tiež	vo	Výpise	z	knihy	úmrtí	a	v	Úmrtnom	
liste	je	uvedené,	že	Dr.	Ján	Pullman	sa	narodil	27. 11. 1898	v	Dobrej	Vode	(Piešťany,	pri	Trnave),	
rodičia:	otec	Ján	Pullman,	porvazník,	a	matka	Amália,	rod.	Nyáriová,	vierovyznanie:	katolícke.	
In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.	
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Iste tomu, že som našla ešte dosť lásky v sebe i okolo seba, v kruhu najbližších 
spolupracovníkov.“62  

Z	uvedeného	je	zrejmé,	že	názov	portrétu	Maše	Haľamovej	v	životnej	veľko-
sti	v	dačolomskom	kroji	(od	Krupiny)	od	Františka	Hofmana	s	názvom	„Tatran-
ská	pieseň“63			či	označenie	„škovránok	Tatier“	v	novinovom	článku	J.	Tatrana64 
neboli	náhodné.

Prvé	 tatranské	 listy,	 adresované	 sestre	 Oľge65	 (napr.	 2. 9. 1926)66,	 	 svedčia	
o	tom,	že	v	prvých	mesiacoch	pobytu,	keď	začala	pracovať	v	prijímacej	kancelárii	
sanatória,	sa	borila	so	zdravotnými	komplikáciami,67	no	súbežne	v	nej	doznievali	
aj	citové	putá	zažité	v	ruchu	Bratislavy	(v	niektorých	básňach	tretej	zbierky,	napr.	
Postskriptum,	Na	Silvestra,	ešte	rezonujú).	Tatry	ju	však	pripútali	k	inému...

O	 prvom	 stretnutí	 s	 manželom,	 MUDr.	 Jánom	 Pullmanom,68	 sa	 zmienila	
v	jednom	zo	svojich	rozhovorov,	keď	spomínala	na	plány	zarobiť	si	a	ísť	študo-
vať	medicínu:	

„Prišla som v zúboženom stave. Aj staršie sestry mi kládli na srdce, že musím 
jesť, zotaviť sa. Šla som sa teda na začiatok odvážiť do ordinácie. A tam stál 

62	 VRBKOVÁ,	Veronika:	Ako	tá	limba...	S	Mašou	Haľamovou.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.		
63	 HOFMAN,	František:	Inc.	Bylo	to	v	roce	1933...	(beletrizované	spomienky).	In	LA	SNK,	sign.	
181	CH	14a.	
Podľa	listu	sestre	Oľge	(z	5. 1. 1933)	dostala	Hofmanov	obraz	na	Silvestra	1932.	In	LA	SNK,	prír.	
č. 3455/03.	Poetkin	portrét	(podľa	potvrdenia	o	prevzatí	honoráru	z	31. januára 1985)	maľova-
la	aj	akademická	maliarka	Emília	Urbanová.	In	LA	SNK,	3455/03.
64	 TATRAN,	Jožo:	Maša Haľamová recitovala v Prahe na večere mladých Slovákov.	In	LA	SNK,	
prír.	č. 3455/03.
65	 Oľga	Haľamová,	 vyd.	Grebeníková,	bola	 sestra	 z	otcovho	prvého	manželstva.	Do	konca	
jej	 života	 (†	31. decembra 1991	vo	veku	97	 rokov)	 s	ňou	Maša	udržiavala	čulý	kontakt.	Ako	
sama	uviedla,	v	krušných	chvíľach	po	strate	matky	jej	ju	nahrádzala:	„Lebo keď nám i mama 
vprostred vojny umrela, bola to moja tzv. nevlastná sestra, ktorá mi nahrádzala matku.“	 In	
HAĽAMOVÁ,	Maša:	Ľahšie	by	sa	hovorilo...,	s. 3.	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
66	 List	sestre	Oľge	z	2. 9. 1926.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
67	 V	niektorých	rozhovoroch,	zrejme	neautorizovaných,	sa	hovorí	o	jej	zápase	s	tuberkulózou.	
Toto	skreslenie	vyvracia	v	liste	sestre	Oľge	(z	2. 9. 1926),	kde	spomína	vyšetrenie	u	Dr.	Kubíka,	
ktoré	jej	obavy	o 	zdravie	nalomené	tuberkulózou	nepotvrdilo.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
68	 Na	Lekárskej	fakulte	Masarykovej	univerzity	v	Brne	bol	podľa	dokladu	o	prednáškach –	Index	
lectionum –	zapísaný	14. 4. 1920	(imatrikulovaný	5. 12. 1922)	a	promovaný	27. júna 1925	na	Uni-
verzite	Komenského	v	Bratislave	(na	oznámení	o	promócii	sa	uvádza:	M.	U.	C.	Ján	Pullman	(de-
monštrátor	na	klinike	neurologickej	a	psychiatrickej	prof.	Myslivečka).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.	
Po	skončení	štúdia	odišiel	do	Nového	Smokovca,	kde	pôsobil	do	r. 1928	v	sanatóriu	Dr.	Szontágha	
a	od	roku	1929	pôsobil	v	štátnych	kúpeľoch	na	Štrbskom	Plese,	kde	sa	venoval	klimatickej	liečbe	
pľúcnych	chorôb	a	bronchiálnej	astmy.	S	bioklimatológom	prof.	MUDr.	Jurajom	Henselom	navrhol	
lokalitu	pre	liečebný	ústav	Helios,	no	jeho	realizácie	sa	už	nedožil.	In	Rozhovor	s	národnou	umel-
kyňou	Mašou	Haľamovou	o	MUDr.	Jánovi	Pullmanovi	k	nedožitej	80.	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
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v bielom plášti o desať rokov starší doktor, hlava kučeravá, čierne fúziky ,47 kíl, 
slečna, to je málo, musíte pribrať,‘ povedal.“69     

Spoločné	chvíle	pri	 športe	 ich	 zblížili –	o	pár	 týždňov	na	 svoje	osemnáste	
narodeniny	dostala	kyticu	červených	ruží	a	o	tri	roky	sa	zosobášili	(29. 9. 1930).	
Ako	sama	povedala:	„Láska na celý život. Žiaľ, potom prišla smrť.“70  Bolo to 
však	obdobie,	keď	našla	svoj	domov,	ktorý	jej	od	smrti	matky	chýbal:	

„Až keď som ako osemnásťročná stála na vlastných nohách a dostala v Tat-
rách malú podkrovnú izbietku, kde som zapustila korienky budúceho domova, 
to bol pre mňa najväčší dar... Domovom sú pre mňa Tatry.“71   

Najmä	preto,	že	puto,	ktoré	ju	s	Tatrami	zviazalo,	ako	prezradila	vo	Vyzna-
niach,	nebolo	obyčajné.	Vinulo	sa	celou	jej	básnickou	tvorbou:	

„Tam v podstreší spriadala som si svoje dievčenské sny a dolu na prízemí 
v ordinácii sanatória pod bielym pancierom lekárskeho plášťa bilo teplé srdce 
dobrého človeka. Bilo mi v ústrety, v súzvuku s mojim – Ty a ja – ja a ty, Ty a ja – 
ja a ty. Naveky. Naveky? Zdalo sa mi to neuveriteľné, tajomné, zázračné. Ale 
vtedy som ešte nevedela všetko o sile lásky. Bola som na samom jej začiatku, 
zaľúbená a šťastná.“72  

S	kontextom	zažitej	reality	sa	vynára	priam	osudová	spomienka	na	vyslove-
nú	túžbu,	po	rokoch	splnenú:	

„Keď som ako malá gymnazistka, tuším tercie, bola prvýkrát na Štrbskom 
Plese na školskom výlete, prechádzali sme večer popri dome osamote stojacom 
na brehu jazera. V mesačnom svetle videl sa mi ako z rozprávky. Povedala som 
svojej spolužiačke: Raz by som tu chcela mať domov.“	73 

69	 V	spomienkach	sa	M.	Haľamová	zmieňuje	o	starej	mame	z	matkinej	strany,	známej	liečivou	
voskovou	masťou,	ktorej	asistovala	pri	ošetrovaní	rán.	Po	nej	vraj	zdedila	„samaritánsku	náturu“.	
In	HAĽAMOVÁ,	Maša:	Potrebná	ako	soľ.	Rozhovor	datovaný	27. 12. 1969.	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
70	 Dr.	Ján	Pullman	zomrel	28. 9. 1956	na	Štrbskom	Plese	vo	veku	58	rokov	(pochovaný	bol	
30. 9. 1956	v	Novom	Smokovci	rímskokatolíckym	obradom;).	In	Parte Jána Pullmana.	LA	SNK,	
prír.	č. 3455/03.	Podľa	listu	(z	20. 2. 1985)	Riny	Hálovej	bol	v	r. 1984/1985	prevezený	na	Národ-
ný	cintorín.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
71	 ŤAPAJOVÁ,	Elena:	O	červených	makoch,	 láske	a	poézii	alebo	Dar	okamihu.	(Zdroj	bližšie	
neurčený,	s. 10 – 11.).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
72	 ROLL,	Dušan:	Maša	Haľamová:	Vyznania,	 z	archívnych	a	publikovaných	 textov	M.	Haľa-
movej	pripravené	k	100.	výročiu	jej	narodenia,	stroj.,	xerox	+	výstup	z	počítača.	In	LA	SNK,	prír.	
č. 3724/2009.	
73	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Maša	Haľamová –	sama	doma	so	svojou	poéziou...	(Vysielané	v	Česko-
slovenskom	rozhlase	24. mája 1967.).	Predvoj,	č. 21,	r.	III,	s. 8 –	9.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
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S	úctou	a	pocitom	šťastia	spomína	na	svojho	manžela	aj	v	neskorších	rozho-
voroch,	napr.:	

„Ako osemnásťročná som sa zaľúbila, ako dvadsaťročná vydala a po celé ďal-
šie dlhé roky znova a znova nadchýňala pocitom úžasnej opory, akú som nikdy 
predtým, ani potom nezažila. V tom čase som sa aj odmlčala, písala som len svia-
točne, lebo ma načisto zaujala manželova práca. Ako lekár mal na starosti pomer-
ne veľkú tatranskú oblasť, sám si musel robiť ošetrovateľa i šoféra a ja som mu 
rada pomáhala. Bol to vynikajúci človek, obetavý, nezištný a dobrý lekár.“74   

A	práve	takýto	obraz	 Jána	Pullmana	sa	vynára	pri	čítaní	množstva	kondo-
lenčných	 listov	od	známych	a	pacientov	uložených	v	archíve,	pre	ktorých	bol	
„Puli-báči“	vzorom	láskavého,	trpezlivého,	obetavého	a	starostlivého	človeka.75 
Aj		čitateľ	ho	nachádza	v	synekdochických	náznakoch	básní,	napr.	Zo	sanatória	
(zbierka	Dar)	alebo	v	elegicky	ladenej	V	tú	noc	(zbierka	Smrť tvoju žijem).76 

Tvorivá	činnosť	Maše	Haľamovej	v	návale	práce	v	sanatóriu	Dr.	Szontágha	
načas	zamĺkla.	Nepriaznivú	situáciu	komentovala	v	jednom	liste	dosť	expresív-
ne: „Básne vôbec nepíšem a predbežne ani nemám nádej na dajakú inšpiráciu, 
pracujem teraz ako kôň...“77	V	sanatóriu	sa	stretávala	s	tragickými	osudmi	ľudí,	
čo	v	nej	neostalo	bez	odozvy.	O	svojich	neblahých	skúsenostiach	sa	rozpisuje	
v	rukopisných	odpovediach	k	otázkam	pripravovaného	interview:	„videla som 
toľko utrpenia, že ma lámalo a privádzalo do zúfania.“ A	práve	v	týchto	chví-
ľach,	ako	sama	prezradila,	siahala	po	Wolkrovej	poézii...78  

Napriek	náročnej	situácii	vydala	v	roku	1928	svoj	úspešný	debut –	Dar,	za	

74	 KOVALČÍKOVÁ,	Elena:	Vo	vlastnom	srdci	musíš	niesť	elixír	života.	Rubrika:	Náš	hosť.	Roľníc-
ke noviny	z	19. 8. 1988.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
75	 Prezývka	od	„starej	gardy	z	Plesa“	sa	nachádza	v	jednom	z	osobných	listov.	In	THOMESO-
VÁ,	Mária	(datovaný:	Bratislava,	25. 3. 1957).	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
76	 Okrem	Važca	mal	J.	Pullman	vo	svojej	starostlivosti	aj	Štrbu,	Hybe,	Východnú	a	Liptovskú	
Tepličku.	In	Rozhovor	s	národnou	umelkyňou	Mašovu	Haľamovou	o	MUDr.	Jánovi	Pullmanovi	
k	nedožitej	80.	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
77	 List	 sestre	 Oľge	 z	 21. 9. 1926.	 In	 LA	 SNK,	 prír.	 č. 3455/03.	 Podľa	 prvých	 listov	 (7. 9.	
a	21. 9. 1926)	však	pracovala	na	žurnále	pre	klientov	Paláca	spolu	s	Dr.	Ľudovítom	Izákom.
78	 V	jednej	z	písomne	pripravených	odpovedí	rozhovoru	je	persuazívne	posilnený	sociálny	aspekt:	
„Od konta v depozite záviselo, či sa život mladého človeka predĺži o mesiace, rok – dva. Kto mal konto 
vysoké – požil ešte trochu a zomrel v komforte, draho zaplatenom. Ale koľkí prišli len s hŕstkou peňazí, 
čo boli ich celým majetkom! Raz sa stalo, že mladá žena zomrela týždeň po príchode a keď som po 
vyúčtovaní vracala jej mužovi zvyšok peňazí, vrhol sa na mňa, schytil ma za hrdlo a preklínal, ako by 
som ich ja bola ukradla. Taká drahá bola vtedy smrť v sanatóriu!“	In	Rámcové	otázky	pre	rozhovor	
s	poetkou...	(stroj.,	otázky	3 s.	a	rkp.	15	s.	odpovede).	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
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ktorý	 získala	 ocenenie –	 polročný	 pobyt	 v	 Paríži	 (3. 10. 1929 – 15. 1. 1930),79  
kde	mohla	navštevovať	kurz	francúzskeho	jazyka	na	prestížnej	Sorbone.	V	lis-
toch	adresovaných	sestre	Oľge	sa	podelila	so	svojimi	zážitkami	podrobnejšie.	
Z	nich	sa	dočítame,	že	čas	trávila	nielen	na	prednáškach	kurzu,	ale	aj	v	divadle,	
či	v	múzeu	výtvarného	umenia.80	V	článku	Cesta	za	inšpiráciou,	publikovanom	
v	Eláne	J.	Smreka,	rekapitulovala	svoj	pobyt	s	odstupom	dvoch	rokov	s	kritic-
kým	nadhľadom:	

„Čakala som od tej cesty mnoho, ale robila by som sa zbytočne interesant-
nou, keby som vám tu hovorila, čo všetko som v Paríži našla. Lebo ja som tam 
pre svoj vnútorný svet nenašla nič. Bolo to niekoľko dojmov, aké prežíva každé 
mladé dievča, čo po prvý raz vyletí samostatne do sveta, bol to stesk za milým, 
niekoľko sociálnych postrehov, niečo zrakových vjemov. Nič viac. Vlastná, naj-
hlbšia tvorivá sila akoby ma tu bola opustila a utiahla sa ďaleko do hôr, aby tu 
na mňa počkala.“81 

Vráťme	sa	však	na	stránky	tatranskej	kroniky	a	nazrime	do	bohatej	siete	me-
dziľudských	vzťahov,	ktoré	neutíchali	ani	medzi	štítmi	hôr.

Na	Štrbskom	Plese	boli	síce	Pullmanovci	vzdialení	od	kultúrneho	a	spoločen-
ského	života,	ale	pri	vysokohorských	potulkách	si	k	nim	nejeden	umelec	cestu	
našiel.	Ich	hosťami	boli	napr.	Karel	Čapek	s	Oľgou	Scheinpflugovou	(pravdepo-
dobne	aj	v	spoločnosti	s	Josefom	Čapkom),	patrón	mladých	talentov	Štefan	Krč-
méry	s	manželkou,	ale	aj	česká	spisovateľka	Marie	Majerová,	ktorá	bola	ľudsky	
veľmi	blízka,	o	čom	svedčia	dojmy	z	listov	po	jej	návšteve	v	Tatrách:	

„V jeseni toho istého roku zastavila sa cestou do Užhorodu u nás na Štrb-
skom Plese a bola mojím milým hosťom. Odvtedy som bola a do konca zostala jej 
děvenka. Tak si ma pomenovala na peknom výlete hore v Mengusovskej doline.“82   

Podobne	 sa	 o	 sympatiách	 k	 českej	 spisovateľke	 vyjadruje	 aj	 po	 rokoch	

79	 V	liste	sestre	Oľge	z	15. 10. 1929	(druhý	v	poradí,	lebo	prvý	nie	je	zachovaný)	píše,	že	je	
tu	už	dvanásť	dní.	Z	toho	môžeme	usudzovať,	že	na	3. 10. 1929	pripadá	prvý	deň	pobytu.	Listy	
z	Paríža	sú	zachované	do	decembra 1929.	V	liste	z	15. 11. 1929	píše,	že	vzhľadom	na	finančné	
problémy	ostane	v	Paríži	len	do	15. januára	(1930).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
80	 Z	Louvru	bola	uchvátená,	najmä	z	obrazu	sv.	Anny	od	Leonarda	da	Vinciho,	ale	aj	zo	zlatis-
tých	farieb	Rembrandta	a	zmieňuje	sa	taktiež	o	Madame	Récamier.
81	 HAĽAMOVÁ,	Maša: Cesta za inšpiráciou. In Elán,	roč.	III,	1932,	č. 1,	s. 2.
82	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Inc.	Keď	si	spomínam	na	zjazd	slovenských	spisovateľov	(stroj.	s	rkp.	
opravami,	neúplné,	2 s.).	 In	 LA	SNK,	prír.	 č. 3476/04.	Podľa	 istého	článku	bola	M.	Majerová	
v	Tatrách	v	roku	1934.	In	Maša	Haľamová,	zaslúžilá	umelkyňa,	spisovateľka,	Bratislava;	(údaje	
sú	doplnené	rkp.:	Slovensko,	vyd.	Matice	slovenskej,	r. 78,	10/II.).	In	LA	SNK,	3476/04.
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v	koncepte	pripravovaného	článku	o	Zjazde	slovenských	spisovateľov	v	Tren-
čianskych	Tepliciach	(1936):	

„Tu sa utužilo moje pekné priateľstvo s Máriou Majerovou. Od prvej chvíle 
sme si boli blízke. Vážila som si u nej úprimný záujem o nás, o našu prácu, a žič-
livosť s akou pristupovala k našim problémom.“83  

Vilu	Marína	poctili	svojimi	návštevami	aj	dlhoročná	priateľka	Margita	Figuli	
s	manželom	(Haľamová,	1988a,	s. 54 – 55) 84		a	bratislavskí	priatelia –	výtvarníci	
a	literáti,	napr.	Milan	Pišút,85	Andrej	Mráz	a	Dobroslav	Chrobák,	s	ktorými	pod-
nikali	spoločné	výlety,	no	tiež	Zoltán	Palugyay	(zahynul	na	Ďumbieri)	či	Franti-
šek	Votruba	alebo	aj	švédsky	básnik	Erik	Blomberg,	ktorý	prekladal	Haľamovej	
básne	do	antológie	českej	a	slovenskej	poézie,86		a	mnohí	ďalší.	

V	 tatranskom	 zozname	 známych	 osobností	 zaujal	 výnimočné	miesto	 čes-
ký	 básnik	 Jiří	 Wolker,	 ktorý	 sa	 liečil	 v	 Tatranskej	 Polianke,	 no	 neúspešne	
(1900 – 1924).	Maša	Haľamová,	 ľudsky	 spriaznená	 s	 jeho	 tragickým	osudom	
aj	sociálnym	cítením,	sa	s	ním	osobne	nepoznala,	no	vo	svojich	básňach	(napr.	
Jiřímu	Wolkerovi,	 Sen)87	 ho	 pomyselne	 oslovila.	 Ako	 sama	 uviedla,	 polovicu	
prvého	platu	obetovala	za	knihu	Wolkrovej	poézie	viazanej	v	koži,	ktorá	na	ňu	
nesmierne	hlboko	zapôsobila.88	V	tomto	duchu	sa	nesie	aj	autorkin	komentár	
k	 básni	 (inc.	 Sedem	dní	 tvojimi	 stopami...)	 uverejnenej	 v	 rozhlasovej	 relácii:	
Maša	Haľamová	sama	doma	so	svojou	poéziou:

„Panychída za milovaným básnikom. S knihou jeho veršov na kolenách na 
vývrate za Tatranskou Poliankou. Stretnutie s poéziou. Triaška a závrat!“89 

Niektoré	archívne	dokumenty	sa	zmieňujú	o	ich	nepriamom	stretnutí	počas	
života,	napr.	Viera	Baloghová90	 v	 spomienkach	na	návštevu	Maše	Haľamovej	

83	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Pred	polstoročím	v	Trenčianskych	Tepliciach.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
84 Vo Vyznaniach	(1988a)	sa	nachádza	osobné	poďakovanie	za	úprimné	priateľstvo. 
85	 Milan	Pišút	venoval	Maši	Haľamovej	v	tatranskom	prostredí	svoju	báseň:	Za tvoje verše 
(datovaná	na	Štrbskom	Plese	27. 8. 1936).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
86	 ŤAPAJOVÁ,	Elena:	O	červených	makoch,	 láske	a	poézii	alebo	Dar	okamihu.	(Zdroj	bližšie	
neurčený,	s. 10 – 11.)	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
87	 Báseň	vznikla	počas	pobytu	v	Paríži	na	Sorbone	(r. 1929),	kde	sa	M.	Haľamová	zdokonaľo-
vala	vo	francúzštine.
88	 ŤAPAJOVÁ,	Elena:	O	červených	makoch,	 láske	a	poézii	alebo	Dar	okamihu.	(Zdroj	bližšie	
neurčený,	s. 10 – 11.);	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
89	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Maša	Haľamová –	sama	doma	so	svojou	poéziou...	(Vysielané	v	Česko-
slovenskom	rozhlase	24. mája 1967.)	Predvoj,	č. 21,	r.	III,	s. 8 –	9.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
90	 BALOGHOVÁ,	Viera:	Inc.:	Prvého augusta som...	In	LA	SNK,	prír.	č. 3724/2009.	
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(z	21. 2. 1989)	nepresne	uvádza,	že	Maša	Haľamová	osobne	Jiřího	Wolkra	ne-
poznala,	 len	ho	videla	sedávať	na	 lavičke	v	Polianke.	Avšak	samotná	autorka	
ich	stretnutie	jednoznačne	poprela.	Spomedzi	viacerých	článkov,	kde	na	otázku	
o	vzťahu	k	Jiřímu	Wolkrovi	reagovala	obšírnejšie,	vyberáme:	

„Keď Jiří Wolker zomrel, sedela som v lavici bratislavského dievčenského 
gymnázia a mala som niečo vyše pätnásť rokov. Až o tri roky neskôr v Tatrách 
stretla som sa s J. Wolkerom v jeho poézii a v spomienkach jeho ošetrovateliek, 
lekára a chyžnej v Tatranskej Polianke. Všetci sa ešte živo na neho pamätali 
a dojatí odpovedali na moje otázky. Tak som si skladala podobizeň človeka bás-
nika, ktorý prišiel na svet, aby si postavil život ,dle obrazu srdce svého‘.“91 

Podotknime,	že	Imrich	Vaško	v	Dejinách	slovenskej	literatúry	(1984,	s. 589)	
zachytil	túto	skutočnosť	v	literárnych	dejinách	vecne	a	dôsledne:	

„V tatranskom prostredí chodievala po stopách Jiřího Wolkera, horským 
chodníkom zo Smokovca do Polianky, a tam si z ešte čerstvých spomienok ľudí, 
čo stáli pri ňom v posledných mesiacoch života, skladala obraz Wolkera človeka, 
ktorý sa úplne zhodoval s obrazom Wolkera básnika.“		

Nemožno	 opomenúť,	 že	 v	 tatranskej	 kronike	 Pullmanovcov	 dostal	 čestné	
miesto	český	výtvarný	umelec	Jan	Hála92	s	manželkou	Rinou	(Rinaldina;	rod.	me-
nom	Marie	Chlupsová;	Rusnáková,	2001,	s. 119).	Uchvátený	Tatrami	žil	s	rodi-
nou	dlhé	roky	vo	Važci.93		Mašu	s	ním	spájal	rovnaký	inšpiračný	zdroj –	tatranská	
príroda,	ale	aj	ľudia	z	rázovitého	Važca.94		Po	odchode	Riny	zo	Slovenska	(po	smr-
ti	manžela)	udržiavali	čulý	písomný	styk	aj	naďalej.	Slovensko,	ako	sama	v	liste	

91	 NIŽNÁNSKY,	Jozef:	S	autorkou	Červeného	maku.	Večerník,	25.	VIII.	1978,	s. 6 –	7.	In	LA	SNK,	
prír.	č. 3476/04.
92	 Ján	Hála	(1890 – 1959),	český	maliar,	grafik,	ilustrátor,	pôvodom	z	Blatnej	(južné	Čechy)	žil	
od	r. 1923	vo	Važci,	kde	za	ním	prišla	aj	manželka,	nádejná	klavíristka	Marie	Chlupsová.	Bol	fas-
cinovaný	životom	podtatranského	ľudu,	ktorého	kolorit	zvečnil	na	svojich	obrazoch.	Na	sklonku	
života	sa	vrátil	do	svojho	rodného	kraja.	In	Pyramída	(encyklopedický	časopis	moderného	člo-
veka),	s. 1224	(výstrižok	z	tlače).	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
93	 J.	Hála	sa	na	Slovensko	dostal	s	priateľom	Hildprandtom,	ktorý	po	mesiaci	pobytu	prišiel	
do	Važca,	aby	spolu	odcestovali	domov.	Odpoveď	na	otázku,	čo	namaľoval,	ho	však	prekvapila:	
„Nič, nemal som ani štetec v ruke. To sa nedá zvládnuť za mesiac. Tu treba byť a žiť s týmto 
ľudom. Rozhodol som sa ostať“;	a	 jeho	manželka,	autorka	článku,	z	ktorého	čerpáme,	svoje	
spomienky	na	manžela	dokončuje:	„A tak som prišla za ním a prežila s ním vo Važci všetku tú 
krásu.“	In	HÁLOVÁ,	Rina:	Maliar	Važca.	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
94	 Rodinné	priateľstvo	sa	prehlbovalo	natoľko,	že	sa	M.	Haľamová	stala	krstnou	mamou	ich	
druhej	dcéry	Jeleny.
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priznáva,	sa	spájalo	s	najlepšími	rokmi	ich	života,	tu	sa	narodili	ich	deti	a	tu	vzni-
kali	výtvarné	diela,	z	ktorých	bola	vo	Važci	neskôr	vytvorená	„Hálova galéria“.95 

Pri	príležitosti	životného	jubilea	Maše	Haľamovej,	jej	70.	narodenín,	napísa-
la	Rina	Hálová	krátky	medailón,	v	ktorom	Mašu	predstavuje	ako	výnimočného	
človeka:	„Jej básne sú zrkadlom čistej duše – jej vrelého srdca, ktoré bolo vždy 
plné lásky k človekovi.“96 

Medzi	 osobnými	 priateľmi	 spomínala	Maša	 Haľamová	 aj	 horára	Martina	
Lehotského,	na	ktorého	klimatické	pozorovania	 (od	roku	1873)	nadviazal	 Ján	
Pullman	pri	 liečbe	astmy,	ale	tiež	Antona	Bečvářa,	meteorológa,	ktorý	zriadil	
observatórium	s	hvezdárskou	kupolou	na	Skalnatom	Plese.97	Ich	obohacujúce	
rozhovory	zanechali	viditeľné	stopy	aj	v	básnickej	tvorbe	Maše	Haľamovej.98   

Neodmysliteľnou	 súčasťou	 tatranského	 života	Maše	 Pullmanovej	 sa	 stalo	
lyžovanie.	 Na	 lyžiach	 relaxovala	 alebo	 prekonávala	 vzdialenosti	 k	 pacientom	
v	manželovom	obvode.	Azda	najpresvedčivejším	dokladom	jej	športovej	zdat-
nosti	bola	účasť	na	majstrovstvách	sveta	v	lyžovaní –	FIS –	na	Štrbskom	Plese	
v	roku	1935,	kde	bola	najmladšou	rozhodkyňou,	zaradenou	ku	skokom	na	ly-
žiach.	O	svojej	skúsenosti,	najmä	nečakanom	zvrate	udalostí	a	úsmevnom	záve-
re	napísala	článok,	ktorý	bol	publikovaný	v	dobovej	tlači.	V	archíve	je	prístup-
ná	strojopisná	verzia,	z	ktorej	ako	ukážku	rozprávačského	talentu –	na	ktorý	sa	
dnes	už	akosi	zabúda –	vyberáme:

„Horšie už nemohlo byť. Víchrica každou minútou silnela, až bralo dych. Ľudí 
sácalo do závejov. Cesta z Mlynice na Štrbské Pleso, táto malá prechádzka te-
mer po rovine, zmenila sa na strašné bludisko. Ak človeka víchor raz zvrtol, stra-
til smer a blúdil v začarovanom kruhu. Stopy v okamihu zavialo. Ja som sa vrá-
tila domov okolo jazera, hádzalo ma od stromu k stromu. Tieto moje dôverne 

95	 Rina	 Hálová	 vo	 svojich listoch	 Maši	 Haľamovej	 (datované	 v	 Blatnej	 6. 8. 1978	
a	tiež 26. 4. 1983)	sa	vyjadruje	veľmi	pochvalne	na	adresu	Petra	Colotku,	predsedu	vlády	SSR,	
ktorý	pomohol	zriadiť	a	rozšíriť	obrazáreň	J.	Hálu	vo	Važci	a	zorganizovať	výstavy	v	Bratislave	
a	v	Prahe:	„mám od neho veľa prekrásnych listov, sú to básne v próze písané – akých báječných 
ľudí Slovensko má!“	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
96	 HÁLOVÁ,	Rina:	Maša	Haľamová –	moja	priateľka	(datovanie: 1. 8. 1978;	dátum	je	zachyte-
ný	na	spodnej	strane	stroj.		listu	ceruzkou).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
97	 Pozoruhodné	výsledky	mapovania	hviezdnej	oblohy	publikoval	v	anglickom	aj	v	 ruskom	
jazyku.
98	 Rozhovor	s	národnou	umelkyňou	Mašou	Haľamovou	o	MUDr.	Jánovi	Pullmanovi	k	nedoži-
tej	80.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
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známe smreky ma, i keď utrmácanú, ale predsa len bezpečne priviedli k domu 
na brehu jazera, kde sme bývali.

Onedlho bola chodba nášho bytu preplnená skrehnutými ľuďmi, ktorí už ne-
vládali dôjsť k blízkym hotelom. A tak namiesto bodovania štýlu, na ktoré  som 
sa tak veľmi tešila, postavila som v chodbe veľký samovar a napájala úbohých 
pocestných horúcim čajom...“99

Na	 Štrbskom	Plese	 však	 Pullmanovci	 prežili	 aj	 roky	 druhej	 svetovej	 vojny	
a	aktívnu	účasť	v	ilegálnom	odboji	SNP.100	O	neľahkých	časoch	sa	môžeme	do-
zvedieť	 sčasti	 z	 osobnej	 korešpondencie,	 no	 najmä	 z	 datovaných	 záznamov,	
ktoré	Mária	Pullmanová	o	situácii	a	činnosti	ilegálnej	partizánskej	skupiny	vied-
la,	 či	 z	 niektorých	 rozhovorov	uverejnených	 v	 tlači.101	 Spolu	 s	manželom	po-
máhali	partizánom	so	zásobami	potravín	aj	s	potrebným	lekárskym	ošetrením.	
(z	rozhovoru	Márie	Kusendovej,	Rusnáková,	2001,	s. 77 – 78).		Toto	dramaticky	
vypäté	obdobie	zachytila	Maša	Haľamová	v	rukopisných	spomienkach	na	parti-
zánov	Jána	Raša	a	Štefana	Morávku.102

V ruchu redakčnej práce

Po	smrti	manžela	viedla	cesta	Maše	Haľamovej	do	Martina.	Spomienky	na	
odchod	z	vily	Marína	vyvolávali	v	nej	aj	po	troch	rokoch	(1959)	clivotu.	So	svoj-
imi pocitmi	sa	podelila	v	liste	priateľke	Dagmar	Blechovej103: 

„Dnes sú to práve tri roky, čo spred Maríny odtiahol sťahovací voz – a za ním 
Tatriška, v nej ustrašená Petrišorka, Rudo za volantom a pri ňom ja, ohúrená 
a stŕpnutá. Tak sme sa vytratili do hmly a osuhle práve v taký večer ako je dnes.	
Nuž takéto je to jubileum. Roky a sny sú nenávratné /To napísal Puškin./“.	

V	Martine,	 od	 roku	 1956,	 pracovala	 dva	 roky	 vo	 vydavateľstve	Osveta104,	
a	potom	sa	presťahovala	do	Bratislavy,	kde	od	roku	1958	pôsobila	v	 redakcii	

99	 HAĽAMOVÁ,	Maša:	Spomienky rozhodcu.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
100	V	archívnych	materiáloch	je	dochované	Osvedčenie o účasti v SNP,	vydané	Ministerstvom	
národnej	obrany	v	roku	1974.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
101	PULLMANOVÁ,	Mária:	Zpráva	o	činnosti.	(Správa	o	účasti	osady	Štrbské	Pleso	v	SNP;	od	
31. 8. 1944 – 29. 1. 1945).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
102	HAĽAMOVÁ,	Maša:	Prednesené	v	TV	(rkp.	datovaný	XI/1988).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3724/2009.
103	List	pre	Dagmar	Blechovú	(lekárku	pediatrie)	datovaný:	Martin,	16. 11. 1959.	In	LA	SNK,	
prír.	č. 3455/03.
104	 Ľ.	Rusnáková	(2001,	s. 123)	uvádza,	že	sa	v	tom	čase	presťahovala	k	sestre	Ľudmile	a	Via-
noce	už	strávila	v	jej	rodinnom	kruhu.
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pôvodnej	 literatúry	vydavateľstva	Mladé	 letá –	v	zostave	známych	osobností,	
akými	boli	Mária	Ďuríčková,	Mária	Jančová,	Eleonóra	Gašparová,	Jana	Šimulčí-
ková,	Ján	Turan	či	Rudo	Móric –	kde sa	venovala	pôvodnej	literatúre	pre	deti.105 
O	priateľskej	zostave	svedčí	aj	báseň	trinástich	(podpísaných)	kolegov,	ktorú	jej	
venovali	pri	príležitosti	jubilea	28. augusta	v	roku	1963:	

„Dobrá víla	/	sa jedného dňa u nás objavila.	/	Má celkom ľudské vľúdne oči	/	
a vľúdne slovo	/	a vľúdny úsmev	/	pre každého.	/	Sme radi s ňou,	/	ona je s nami 
rada	/	a v tom je čarovná,	/	preto je večne mladá.“106 

V	redakcii	si	na	svoje	konto	pripísala	niekoľko	pútavých	kníh,	napr.	adaptáciu	
ľudovej	rozprávky	Mechúrik Košťúrik s kamarátmi	(1962),	prózu	Petrišorka	(1965),	
leporelo	Hodinky	(1966),	rozprávku	O sýkorke z kokosového domčeka	(1976).	

Za	prínos	do	literatúry	a	kultúry	jej	bol	v	roku	1968	udelený	titul	zaslúžila	
umelkyňa.

Posledným	 redakčným	 počinom	 pred	 odchodom	 na	 dôchodok	 v	 decem-
bri 1973	bola	Kniha rozprávok	Milana	Rúfusa,	knižne	vydaná	až	v	predvianoč-
nom	období	1975.	Maša	Haľamová	ju	dostala	od	Milana	Rúfusa	s	venovaním:	
„Krstnej mame tejto knižky (a nielen tejto) s vianočným vinšom M. Rúfus.“	Ako	
sama	uviedla	na	margo	 knihy,	 bola	prvou	 čitateľkou	a	 kritičkou	 jeho	 „chlap-
čenských veršov písaných rukou v zošite“	(Haľamová,	1988,	s. 57	alebo	Rusná-
ková,	2001,	s. 73).107	K	Milanovi	Rúfusovi	ju	viazalo	osobné	priateľstvo108 a ako 
vyplýva	z	krátkej	zmienky	v	liste,	v	dňoch	„keď sa môj svet tak náhle zrútil“	bol	
nablízku.109	No	zvnútornenú	blízkosť	pociťovala	aj	pri	jeho	kritickom	hodnotení	
básní:	„A nesmierne si vážim básnického doslovu M. Rúfusa, ktorý ako málokto 
vie pochopiť tajomstvo prostoty. Jeho slová sú pre mňa povzbudením a bezpeč-
ným úzom do krehkého sveta poézie.“110

105	Vo	svojich	Vyznaniach	uvádza	aj	 šéfredaktorku	Lýdiu	Kyseľovú,	potom	Gitku	Príbusovú,	
Hanu	Ferkovú,	Henricha	Pifka	a	Jána	Poliaka	(Haľamová,	1988a,	s. 40).
106	 In	Mladé	 letá,	 Bratislava:	 Inc.	 Dobrá	 víla...	 báseň	 venovaná	M.	 Haľamovej	 (stroj.,	 1 s.,	
1963).	LA	SNK,	3476/04.
107	Podrobnejšie	na	svoj	odchod	z	redakcie	autorka	spomína	aj	v	knihe	Vyznania	v	časti	Na	
rozlúčku	(1988a).
108	Autor	článku	(pod	skratkou	sp):	Poetkin	dar	charakterizoval	priateľstvo	medzi	M.	Haľamo-
vou	a	M.	Rúfusom	výstižne,	keď	uviedol:	„akt vstupu do pravdy poézie je v tomto prípade aj 
výsledkom stretnutia dvoch čistých lyrických energií. Nie natoľko príbuzných, nakoľko bytostne 
a bôľom vykúpených.“	In	Nové knihy,	1972,	č. 16	(údaje	uvedené	rkp.).	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
109	HAĽAMOVÁ,	Maša:	Rámcové	otázky	pre	rozhovor	s	poetkou...	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.
110	Príspevok	reaguje	na	vydanie	zbierky	Básne.	In	Opýtali	sme	sa	(pod	značkou	úkp).	LA	SNK,	
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Milan	Rúfus	bol	nablízku	aj	po	jej	odchode	na	druhý	breh...	Rozlúčkovú	bá-
seň	Jazero,	ukončil	hĺbavým trojverším:	

„Stíchnite, slová: 
ryby spievajú. 
Už bola vyvolaná po mene.“111

„Na vôli vôľuške“

V	rozhovore	so	Stanislavom	Gajdošom	(s	názvom	Mala	som	pekný	život)	na	
otázku,	ako	sa	má	„vo fáze po Mladých letách“	odpovedala:	

„Na vejmienku. Na vôli vôľuške žijem.	(...)	No, ako žijem? Ešte pred pár rokmi 
som lyžovala, teraz už nie. Pred piatimi rokmi som bola naposledy na bežkách, 
v Tatrách. A nielen tak, cez jazero. To bolo ešte pár dobrých kilometrov denne. 
No a potom už koniec. Vedieť odísť, to je tiež umenie.“	(Rusnáková,	2001,	s. 76).

Ani	po	odchode	z	redakcie	Mladé	letá	na	dôchodok	Maša	Haľamová	neza-
háľala.	Dokladom	sú	v	archíve	uložené	rozhovory,	scenáre	televíznych	aj	rozhla-
sových	relácií,	pozvánky	na	rôzne	podujatia,	na	ktorých	sa	osobne	zúčastňova-
la.	Naďalej	bola	aktívnou	členkou	Živeny112	a	Spolku	slovenských	spisovateľov.	
Ostávala	v	kontakte	so	svojimi	priaznivcami,	ktorí	sa	na	ňu	obracali	s	poďako-
vaním	za	krásu	básnického	slova	alebo	jej	s	venovaním	posielali	vlastné	básne	
(napr.	Julo	Rybák,	Mária	Malá,	Pavla	Stančíková,113	Mária	Šugová114	atď.).	Neraz	
sa	na	ňu	obrátili	aj	s	prosbou	o	posúdenie	vlastných	básnických	pokusov.115 

Sedem	reedícií	jej	súborného	diela116 –	to	bolo	pre	žijúceho	autora	výnimoč-
né –	 je	svedectvom	 jej	osobitného	postavenia	v	kultúrnom	živote.	Neveľkým	
rozsahom,	 no	 s	 hlbokým	 dosahom	 svojej	 tvorby,	 pripodobňovaná	 k	 Ivanovi	

prír.	č. 3455/03.
111	Báseň	M.	Rúfusa	Jazero	bola	publikovaná	v	tlači	(vo	výstrižku	je	rukopisná	poznámka:	Nové 
slovo,	č. 34,	25. 8. 1988,	príloha	Nedeľa).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	
112	 List	predsedníčky	MO	Živeny,	Spolku	slovenských	žien	Ľuby	Pavlovičovej	z	20. 3. 1991.	In	
LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.	
113	Pavla	Stančíková	poslala	M.	Haľamovej	útlu	zbierku	Kĺzanie s vetrom	s	podtitulkom	Príloha	
k	zborníku	prednášok	zo	seminára	Veda	a	poézia	(datovaná	november 1988;	Bratislava:	Mest-
ská	rada	ČSVTS	v	Bratislave,	1986,	61	s.).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
114	Mária	Šugová	poslala	výtlačok	zbierky	Z mojich veršov,	ktorá	vyšla	na	vlastné	náklady	(Bra-
tislava:	1995).	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
115	Súkromný	list	Juraja	Karoľa	z	Košíc	zo	16. 7. 1983.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
116	Siedme	vyšlo	v	roku	1983	(zostavil	a	doslov	napísal	Milan	Rúfus,	ilustrovala	Jana	Kiselo-
vá-Siteková),	keď	Maša	Haľamová	získala	titul	národná	umelkyňa.
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Kraskovi,	bola	v	línii	ženských	poetiek	pre	mnohé	začínajúce	autorky	vzorom.	
Sledovala	literárnu	scénu	a	zaujímala	sa	aj	o	svoje	pokračovateľky.	Medzi	osob-
nými	poznámkami	nachádzame	na malom	kúsku	papiera	rukopisom	zachytený	
jej	vlastný	názor:	

„Je čudné, že taký spevavý národ s bohatou kultúrou ľudovej slovesnosti, na 
ktorej sa zväčša podieľali práve ženy, nemal veľa poétok. Tkvie to azda v našej 
dávnejšej minulosti, pre ženy nepriaznivej. No v súčasnosti sa, myslím, ‚blýska 
na časy‘. Vo vedomí milovníkov poézie zakotvila pevne napr. Lýdia Vadkertyová, 
sľubne debutovala nedávno Gizela Slavkovská kultivovanou komornou zbier-
kou, a vo veršoch najmladšej Boženy Trilecovej sa tiež trbliece iskra, dávajúca 
tušiť talent. Iste si všetci želáme, aby nič nezahatalo pramene, z ktorých začína 
prúdiť slovenská moderná ženská poézia.“117

	 Podobne	uznanlivo	sa	vyjadrila	na	margo	poézie	Magdy	Baloghovej,	jej	
zbierky	Zrkadlenie	(1983).	Súhlasne	sa	pripojila	k	slovám	kritika	V.	Turčányho,	
že	ide	o	„jedno z najcitlivejších zobrazení lásky v tvorbe slovenských poetiek“	
a	dodáva,	že	jej	dielko	„je obsahom i formou zrelé, vybrúsené.“118 

Kultúrny	 život	 s	 Mašou	 Haľamovou	 neustále	 počítal.	 Bola	 žiadanou	 lite-
rárnou	autoritou,	poetkou,	 ktorú	 si	 čitatelia	 rôznych	vekových	kategórií	 váži-
li –	i	pre	jej	tvorbu	pre	deti –	a	kultúrni	pracovníci	aj	politickí	predstavitelia	ju	
nielen	pri	životných	jubileách	oslovovali.119 

Za	celoživotné	dielo	a	zásluhy	na	budovaní	slovenskej	národnej	kultúry	jej	
bol	v	roku	1983	udelený	titul	národná	umelkyňa.

Životnú	púť –	„živý	testament	srdca“120 –	uzatvárala	(sebe)vlastným	epilógom:	

117	Haľamová,	Maša:	Poznámky	(rkp.).	 In	Literárny	archív,	Slovenská	národná	knižnica,	prír.	
č. 3476/04.
118	VRBICKÁ,	Eva	(zhovárala	sa):	Do	básne	len	s	čistým	srdcom.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
119	V	archíve	sú	dostupné	oficiálne	gratulačné	listy	G.	Husáka,	B.	Chňoupka,	A.	Indru,	M.	Jake-
ša,	V.	Šalgoviča,	M.	Kabrhelovej,	ale	aj	M.	Kováča	a	ďalších	verejných	činiteľov.	In	LA	SNK,	prír.	
č. 3476/04.
Medzi	mnohými	gratuláciami	sa	nachádza	napr.	blahoprajný	list	Petra	Colotku	(datovaný:	Brati-
slava 22.	august	1983	a	tiež	z	28. 8. 1988)	k	životnému	jubileu	poetky	(75	a	80	rokov),	z	ktorého	
sa	zračí	nielen	osobná	zainteresovanosť	politika,	ale	aj	zanietenosť	čitateľa	Haľamovej	poézie.	
In	LA	SNK,	prír.	č. 3476/04.	Oproti	nemu	kuriózne	vyznieva	list	Eleny	Litvajovej,	predsedníčky	
Ústredného	výboru	Slovenského	zväzu	žien,	datovaný:	Bratislava,	28. augusta 1988,	v	ktorom	
sa	píše:	„Mládeži je veľmi blízky výber z Vašich veršov Komu dám svoju ruku“	[zvýr.	I.	H.].	In	LA	
SNK,	prír.	č. 3724/2009.
120	 Ide	 o	metaforicky	 výstižné	 vyjadrenie	M.	Haľamovej.	 Tieto	 verše,	 zverejnené	 v	 článku,	
sú	spomienkou	E.	Babína	na	poetkino	venovanie	v	knihe	(v	roku	1983).	Sú	však	aj	súčasťou	
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„Je čas 
zaspievať pieseň vďaky. 
I za ten chodníček krivolaký, 
po ktorom bolo prejsť.“

Z	úcty	k	poetke	Maši	Haľamovej	bola	v	roku	1998	vytvorená	pamätná	izba	
v	blatnickom	kostole	a	4. –	7. júla 2002	bola	pri	vile	Marína	na	Štrbskom	Plese	
odhalená	pamätná	tabuľa	so 	symbolickým	plesnivcom	a	veršami:	„Na konci / 
mojej / križovatky / stojí dom / na brehu jazera. / Skutočný, / nevysnívaný.“121

Kalendárium života a diela

Po	individuálnych	dejinách	Maše	Haľamovej –	rekonštruovaných	ako	pulzu-
júca	sieť	uzlových	bodov	(t.	j.	rozhodujúcich	situácií	a	zlomových	udalostí,	au-
tenticky	zachytených	v	rukopisných	či	tlačených	textoch)	usporiadame	prehľad	
najdôležitejších	medzníkov	 poetkinho	 života	 chronologicky.	 Domnievame	 sa,	
že	až	vzájomná	komplementarita	inovatívnej	literárnohistorickej	metódy	s	tra-
dičnou	(pozitivistickou)	dotvorí	kontinuum	životnej	cesty	v	časopriestorových	
súvislostiach.122 

* 28. 8. 1908 v Blatnici	 pri	Martine	 sa	narodila	Maša	Haľamová.	Bola	prvou	
dcérou	Oľgy	Haľamovej,	 rod.	Peniaštekovej,	druhej	manželky	 Jozefa	Haľamu,	
ktorý	mal	z	prvého	manželstva	šesť	detí	[Jozef,	Oľga,	Miloslav,	Ľudmila,	Anča	
a	Vladimír].	V	r. 1913	prišlo	na	svet	ešte	ich	druhé	spoločné	dieťa,	Mašin	brat	
Ján	[familiárne	volaný	Jantes].

[1914 –	Rodina	sa	presťahovala	do	domu	matky	Oľgy	Peniažtekovej	v	Martine.]

1916 – 25. marca 1916	zomrela	na	tuberkulózu	Mašina	matka	Oľga	Haľamová,	

osobnej	pohľadnice	datovanej	v	máji 1983	(s	ilustráciou	červeného	maku	od	Ľ.	Fullu).	In	BABÍN,	
Emil:	Za	poetkou	Mašou	Haľamovou.	Slovenský sever,	s. 20.	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
121	Podujatie	sa	uskutočnilo	pri	príležitosti	130	rokov	existencie	mesta	Vysoké	Tatry	v	spolu-
práci	s	Tranosciom	v	Liptovskom	Mikuláši	a	Maticou	slovenskou	v	Martine.	In	ZIMÁNIOVÁ,	T.	
(zhovárala	sa):	Z	úcty	k	poetke.	(Na	Štrbskom	Plese	pribudne	tabuľa	na	pamiatku	Maše	Haľa-
movej.)	Zdroj	14/EPST,	rubrika	kultúra,	23. 5. 2002.	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
122	Biografické	kalendárium	Maše	Haľamovej	bolo	v	odbornej	literatúre	už	sčasti	spracované	
(Rusnáková,	2001,	s. 121 – 124).	No	na	základe	rozsiahleho	archívneho	výskumu	sme	vytvorili	
vlastné	a	 len	niektoré	 informácie,	uvedené	v	hranatých	zátvorkách,	sme	do	nášho	prehľadu	
preniesli.
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rod.	Peniašteková,	a	jej	výchovy	sa	ujala	Oľga	Textorisová,	učiteľka	v	sriemskej	
Starej	Pazove,	ktorá	vychovávala	aj	ďalšie	dievčatá,	tiež	siroty.	Počas	dvojročné-
ho	pobytu	na	Dolnej	zemi	sa	pripravovala	na	prijímacie	skúšky	na	gymnázium	
a	napísala	v	srbčine	svoju	prvú	(dochovanú)	báseň	Slovan drotár.

1918 –	Po	vzniku	ČSR	sa	Maša	Haľamová	vracia	späť	na	Slovensko,	do	Martina.

1919 –	V	Martine	začína	študovať	v	nižších	triedach	reformného	gymnázia,	kde	
sa	zoznamuje	so	slovenskou	aj	svetovou	poéziou.	V	zborníku	jej	uverejnili	škol-
skú	prácu	Vtáka poznáš po perí, človeka po reči.	V	tomto	období	sa	z	cudziny	
k	rodine	vrátil	aj	otec	Jozef	Haľama.

1924 –	Odchádza	 do	Bratislavy,	 kde	pokračuje	 v	 štúdiu	 vyšších	 tried	 gymná-
zia.123	 Formuje	 sa	 v	 spoločnosti	mladých	umelcov,	 navštevuje	 literárny	 salón	
Hany	Gregorovej	aj	prednášky	Alberta	Pražáka.	Avšak	pre	nedostatok	finanč-
ných	prostriedkov	 gymnázium	neukončí,	 ale	 absolvuje	 jednoročný	obchodný	
kurz.	S	podozrením	na	tuberkulózu	sa	lieči	v	Novom	Smokovci.

1925 –	V	umelecky	podnetnom	prostredí	Bratislavy,	ako	sa	ukazuje	v	rukopisnej	
zbierke	venovanej	 sestre	Oľge,	napísala	postupne	básne:	Zo	 sanatória	 (máj),	
Riadok	z	kancionála	(september),	„Buď	wůle	Twá“	(október),	ale	aj	báseň	Z	ob-
loka	(september)124	a	pravdepodobne	aj	Žalujem!.	Svojím	talentom	zaujme	Šte-
fana	Krčméryho,	ktorý	jej	v	Slovenských	pohľadoch	(roč. 41,	č. 6	–	8)	prvýkrát	
publikuje	báseň	Zo	sanatória	pod	pseudonymom	Zornička.

[1925 – 1926 –	M.	Haľamová	pracovala	v	Osvetovom	ústave	v	Bratislave.]

1926 –	V	Bratislave	 sú	podľa	 rukopisnej	 zbierky	datované	ešte	básne	Balada	
o	 klamných	 ružiach	 (marec),	 Dar	 (máj),	 ale	 v	 lete	 (1. 6. 1926)	 už	 prichádza	
do	Nového	Smokovca,	kde	pracuje	v	prijímacej	kancelárii	 sanatória	Dr.	Szon-
tágha	a	píše	ďalšie	básne:	List	(rkp.	datovanie	nepoznáme,	no	uverejnená	bola	
v	júli 1926),	Agónia	(júl),	Balada	o	hre	slnka	a	vetra	(jeseň)	a	tiež	Z	knihy	žalmov	
(Bratislava,	december).	

1927 –	Vo	vysokohorskom	prostredí Nového	Smokovca	vznikajú	ďalšie	básne:	
V	marci	(J.)	(marec),	Horniaky	(Z	vlaku)	(november).	

123	Ľ.	Rusnáková	uvádza	roky	1922 – 1924,	ale	ak	esej	Vtáka	poznáš	po	perí...	 s	datovaním	
14. 10. 1924	bola	súčasťou	písomnej	prijímacej	skúšky,	tak	ide	o	rozpornú	informáciu.
124	Báseň	Z	obloka	bola	zaradená	do zbierky	Červený mak.
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1928 –	Dvadsaťročnej	Maši	Haľamovej	vychádza	prvá	básnická	zbierka	Dar,	 za	
ktorú	bola	odmenená	polročným	štipendijným	pobytom	v	Paríži.	Ešte	predtým	
však	napísala	básne	Balada	o	veľkom	žiali	(Nový	Smokovec,	január),	Pieseň	(Bra-
tislava,	marec),	Legenda	(datovanie	nepoznáme,	ale	uverejnená	bola	v	marci).125

1929 –	Pred	odchodom	do	Francúzska	vychádzajú	básne	(podľa	roku	publiko-
vania):	Stesk,	V	zakliatej	hore,	Balada,	Májová,	Cintorín	pod	Tatrami,	Žalujem!,	
zaradené	neskôr	už	do	druhej	zbierky.	Do Paríža	odišla	v	 jeseni,	kde	pobudla	
v	 termínoch	 (vychádzajúc	 z	 dochovanej korešpondencie)	 od	 3. 10. 1929	 do	
15. 1. 1930.	 V	 kultúrnom	prostredí	 veľkomesta	 sa	 zdokonaľovala	 vo	 francúz-
skom	jazyku	a	na	Sorbone	absolvovala	jazykový	kurz.	Bezprostredné	dojmy	pre-
tavila	do	básní:	Sen	(Paríž,	marec 1929),	Pére	Lachaise	(Paríž,	október 1929).

27. 9. 1930	sa	Maša	Haľamová	zosobášila	s	MUDr.	Jánom	Pullmanom,	lekárom	
v	sanatóriu	Dr.	Szontágha.	Dvadsaťšesť	rokov	prežila	po	boku	manžela	(familiár-
ne	volaný	aj	Hanes)	vo	Vysokých Tatrách,	krátko	v	rázovitom	Važci	a	potom		na	
Štrbskom	Plese.	V	tomto	roku	jej	uverejnili	básne	zaradené	do	druhej	zbierky:	
V	ulici	Saint	Jacques,	ale	aj	Červený	mak,	Za	matkou	a	Jar	(Tatry,	marec 1930).

1931 –	[Dr.	Pullman	získal	ordináciu	vo	vile	Marína	na	Štrbskom	Plese,	kde	sa	
s	manželkou	presťahovali.	(...)	Vo	vile	býval	aj	správca	kúpeľov	Ján	Zalčík.]	Po-
etka	napísala	ďalšie	básne	zaradené	do druhej	zbierky:	Pohly	sa	ľady	(Štrbské	
pleso,	máj,	1931)	a	Tulácka	(Štrbské	Pleso,	august	1931).	

[Požiar	Važca.	Maša	Haľamová	pomáhala	pri	ošetrovaní	a	záchrane	obetí.]

1932 –	 Vychádza	 druhá	 básnická	 zbierka	 Červený mak,	 no	 predtým	 je	 ešte	
datovaná	aj	publikovaná	báseň	Máj	(Bratislava,	máj).	Niektoré	básne	z	druhej	
zbierky	neboli	dovtedy	vôbec	publikované:	Elégia,	Svadobná,	Záclona,	Večer,	
Jeseň,	Pohreb	v	horách.	

1935 –	Maša	Pullmanová	sa	zúčastnila	ako	najmladšia	rozhodkyňa	s	platnou le-
gitimáciou	na	majstrovstvách	sveta	v	lyžovaní	na	Štrbskom	Plese	(FIS).

1936 –	Účasť	 na	 Zjazde	 slovenských	 spisovateľov	 v	 Trenčianskych	 Tepliciach,	
kde	sa	stretla	s	mnohými	osobnosťami	literárneho	a	kultúrneho	života.	[Cesta	
do	Berlína,	Štokholmu	a	Upsaly	spolu	so	sestrou	Oľgou.]

125	 Keďže	básne	Láska	a	Milému	neboli	zaradené	do	rukopisnej	zbierky	a	ani	pred	vydaním	de-
butovej	zbierky	neboli	časopisecky	publikované,	ich	presné	datovanie	vzniku	nie	je	nám	známe.
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1944 – 45 –	Aktívne	sa	zúčastnila	SNP	ako	partizánska	spojka,	[za	čo	jej	hrozilo	
uväznenie].

1956 – 28. septembra 1956	skonal	manžel,	MUDr.	Ján	Pullman.	Maša	Pullma-
nová-Haľamová	v	novembri	opustila	domov	vo	vile	Marína	a	na	dva	 roky	 sa	
usadila	v	Martine,	kde	pracovala	vo	vydavateľstve	Osveta.

1958 –	Príchod	do	Bratislavy,	kde	Maša	Pullmanová	pôsobila	pätnásť	rokov	vo	
vydavateľstve	Mladé	letá.	Venovala	sa	literatúre	pre	deti	a	mládež.	V	tom	obdo-
bí	jej	vyšli:	adaptácia	ľudovej	rozprávky	Mechúrik	Košťúrik	s	kamarátmi	(1962),	
próza	Petrišorka	(1965),	leporelo	Hodinky	(1966),	rozprávka	O	sýkorke	z	koko-
sového	domčeka	 (1976),	 ktoré	 sú	pre	generáciu	detí	2.	polovice	20. storočia	
nezabudnuteľné.

1966 –	Vychádza	tretia	básnická	zbierka Smrť tvoju žijem,	ktorou	vytvorila	po-
etický	nekrológ	svojmu	manželovi.

1968 –	Maši	Haľamovej	bol	udelený	titul	zaslúžilá umelkyňa.	Vo	vydavateľstve	
Mladé	letá	vyšiel	výber	tridsiatich	básní	ľúbostnej	poézie	Komu dám svoju nehu 
s	doslovom	Jána	Turana.				

1973 –	 Z	 redakcie	Mladé	 letá	 odchádza	 po	 pätnástich	 rokoch	 aktívnej	 práce	
zameranej	na	literatúru	pre	deti	a	mládež	na	dôchodok.

1978 –	 Jarmila	Masárová	pri	príležitosti	 životného	 jubilea	Maše	Haľamovej –	
70.	narodenín –	dokončila	 knižné	 spracovanie	personálnej	 bibliografie,	 ktorú	
jej	osobne	venovala. 126

1983 –	Poetke	Maši	Haľamovej	bol	za	celoživotné	dielo	udelený	titul	národná 
umelkyňa.	V	tlači	vyzdvihujú	literárni	kritici	jedinečnosť	jej	poézie,	napr.		Emil	
Borčin:	„akoby celý život písala iba jednu báseň, v ktorej je i poznanie i autentic-
ký život i mravné krédo“.127  

1988 –	Autorka	vydala	knihy	spomienok	Vzácnejšia nad zlato a Vyznania.

1991 – 31. 12.	 vo	 veku	 97	 rokov	 zomiera	 sestra	 Oľga	 Grebeníková.	 Medzi	

126	Dojmy	z	osobného	stretnutia	v	Blatnici	zachytáva	v	osobne	ladenom	článku.	In	MASÁRO-
VÁ,	Jarmila:	Jahodové	dlhy.	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.
127	BORČIN,	Emil:	Predstavujeme	nových	národných	umelcov.	Krištáľ	a	drahokam.	In	LA	SNK,	
prír.	č. 3476/04.
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pozostalými	 je	podpísaný	aj	najmladší	 (nevlastný)	brat	 Ján,	ktorého	po	smrti	
matky	vychovávala.	

1993 –	V	knižnom	vydaní	vyšli	Čriepky – Kresby zo škicára	s	básňami	M.	Haľa-
movej	a	kresbami	Mikuláša	Galandu.

† 17. 7. 1995 v Bratislave	sa	vo	veku	87	rokov	uzatvorila	životná	púť	Maše	Pull-
manovej,	rod.	Haľamovej	(na	parte	bol	za	rodinu	uvedený	brat	Ján).	Po	obra-
doch	v	Bratislave	(25. júla)	bola	urna	prevezená	na	Národný	cintorín	v	Martine	
(pietny	akt	sa	uskutočnil	28. 8. 1995).

Epilóg

„Keď zvažujem, čo bolo – 
a čo mi ešte zo života zbudlo,
nad miskami váh: hlbokej a plnej na strane „dal“
a plytkej – čo ešte „má dať“
myslím si, že nič nebolo márne
a že sa môžem poďakovať životu
i za to ťažké – o ktoré je nás viac.
Buď vôľa tvoja...“128

1998 – Z	úcty	k	Maši	Haľamovej	bola založená	pamätná	izba	cirkevného	zboru	
v	kostole	v	Blatnici.

2002 – 5. júla	bola	odhalená pamätná	tabuľa	na	Štrbskom	Plese,	ktorú	zhotovil	
sochár	Ján	Gejdoš,	rodák	zo	Štrby. 

Záver
Prínos kontextualizácie

V	 kapitole	 o	 kontextualizácii	 poézie	 M.	 Haľamovej	 sme	 pri	 spracovávaní	
životných	medzníkov,	 vychádzajúc	 z	 literárnohistorickej	 synopticko-pulzačnej	
metódy	 P.	 Zajaca	 (2016,	 17 – 26),	 sledovali	 kauzálnu	 sieť	 udalostí	 a	 zlomo-
vých	 situácií,	 z	 ktorých	 sme	 tvorili	 obraz	 osobných	 dejín	 autorky	 v	 sociokul-
túrnom	aj	historickom	kontexte.	Preštudovaný	archívny	materiál	(dokumenty,	

128	Parte	Maše	Pullmanovej,	rod.	Haľamovej.	In	LA	SNK,	prír.	č. 3455/03.



76 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

korešpondenciu,	výstrižky	z	dobovej	tlače)	sme	spracovávali	(selektovali,	uspo-
radúvali	a	prepájali)	so	zámerom	zachovať	autenticitu	výpovedí,	a	to	najmä	pre-
to,	aby	vynikol	potenciál	(seba)referenciality	a	auto(re)prezentácie.	V	uzlových	
bodoch	na	časovej	sieti	curricula	vitae	sme	v	období	detstva	a	mladosti	sledo-
vali	najmä	okolnosti	tvorivých	začiatkov,	formovanie	talentu	autorky,	v	období	
dospelosti	sme	sa	sústredili	na	osobnosti	kultúrneho	života,	ktoré	vstupovali	
do	poetkinho	života	a	dotvárali	podmienky	vzniku	jej	aktuálnej	aj	budúcej	tvor-
by	a	v	období	životného	zlomu	(po	smrti	manžela)	sme	sa	krátko	pristavili	aj	
pri	redakčnej	práci.	Mapovanie	životnej	púte	sme	ukončili	v	čase,	keď	poetka	
prijímala	za	svoju	celoživotnú	prácu	štátne	ocenenia,	tituly	zaslúžilá	umelkyňa	
a	národná	umelkyňa	a	stala	sa	uznávanou	autoritou	slovenskej	kultúry.

Za	 zásadný	 prínos	 literárnohistorickej	 metódy	 kontextualizácie	 (exegézy)	
považujeme	fakt,	že	interpretácia	básnického	textu	konfrontovaná	v	dejinných	
súvislostiach,	 t.	 j.	 na	 úrovni	 apercepcie,	 zodpovedá	 požiadavkám	 exaktnosti	
a	potvrdzuje	kľúčový	vzťah	textu	a	jeho	kontextu.	Práve	kontextualizácia –	vo	
vzťahu	ku	genéze	básnického	 textu –	by	mala	byť	neodmysliteľnou	 súčasťou	
overovania	 významovej	 vrstvy	 (re)interpretácie,	 ako	 to	 preukázali	 výsledky	
predchádzajúceho	výskumu	(bližšie:	Hajdučeková –	Bónová,	2016	a,	b;	2017).	
Preto	sme	v	archívnom	výskume	venovali	rekonštrukcii	kontextu	poézie	Maše	
Haľamovej	značnú	pozornosť.



77

3. kapitola

EDITORSTVO A TEXTOLÓGIA V PRAXI  
(NA PRÍKLADE ROZPRÁVOK)129

Jana	PIROŠČÁKOVÁ

Úvod 
Vymedzenie materiálu a jeho literárnoteoretické ukotvenie

Cieľom	kapitoly	je	reflexia	praktických	skúseností	s	prípravou	rôznych	typov	
knižných	vydaní	rozprávok,	presnejšie	iba	tých	rozprávok,	ktoré	sa	vnímajú	ako	
ukážky	tzv.	literárneho	folklorizmu,	a	v	tejto	skupine	užšie	o	podskupinu	rozprá-
vok	zberateľsky	podchytených,	zapísaných,	spracovaných	a	vydaných	v	19. sto-
ročí	 generáciou	 slovenských	 romantikov.	Venuje	 sa	dvom	typom	čitateľských	
vydaní	týchto	rozprávok:	reedícii	„klasického“	vydania	Pavol	Dobšinský:	Pros-
tonárodné slovenské povesti,	na	vydanie	pripravil	Eugen	Pauliny	(1958),	ktorá	
vyšla	pod	názvom	Prostonárodné slovenské rozprávky	(2016,	2017),	a	výberu	
z	rozprávok	zozbieraných	a	vydaných	slovenskými	romantikmi,	antológii	Sloven-
ské rozprávky (1845 – 1883) (2012).	Tretím	typom	sú	vedecké	publikácie	urče-
né užšie	odborníkom	–	textové	pramenné	edície	rukopisných	zbierok,	z	ktorých	
pri	 svojej	 práci	 vychádzali	 prví	 editori	 rozprávkových	 kníh:	 Codex	tisovský	A,	
B,	C130	 (ďalej	ako	„Codexy	tisovské“)	vo	vydaní	Codexy tisovské (k prameňom 
slovenských rozprávok)	 (2015)	 a	 Codex	 diversorum	 auctorum	 A131	 vo	 vyda-
ní	Rozprávky Janka Rimavského	 (2015),	ako	aj	rozprávky	z	Codexu	revúckeho	 

129	Text	vznikol	ako	súčasť	kolektívneho	grantového	projektu	K	prameňom	slovenských	roz-
právok	(rozprávka	a	jej	výklad	v	Codexoch	revúckych).	Zodpovedná	riešiteľka	Mgr.	Jana	Pácalo-
vá,	PhD.	VEGA	2/0053/17.	
130	Literárny	archív	Slovenskej	národnej	knižnice	v	Martine,	Starý	fond,	sign.	B466.
131	Literárny	archív	Slovenskej	národnej	knižnice	v	Martine,	Starý	fond,	sign.	B463.
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A,	B,	C132	(ďalej	ako	„Codexy	revúcke“),	ktoré	sú	najnovšie	naším	predmetom	
výskumu	a	a	textologicko-edičného	spracovania.	

Príprava	každého	z	týchto	vydaní	má	edičné	špecifiká,	nevynímajúc	texto-
logický	aspekt,	ktorý	je	najnáročnejší	v	prípade	pramenných	edícií	rukopisných	
zbierok.	V	kapitole,	ktorá	má	cielene	praktický	charakter,	reflektujeme	jednot-
livé	typy	vydaní	a	edičné	a	textologické	postupy	spojené	s	ich	prípravou,	spolu	
s	odôvodnením	konkrétnej	praxe.	Východisko	v	literárnej	historiografii	podstat-
ným	spôsobom	ovplyvňovalo	nazeranie	na	edičné	 spracovanie	 tohto	materi-
álu	a	našlo	bezprostredný	odraz	v	povahe	výstupu.	Skôr	však,	ako	sa	budeme	
zaoberať	vlastným	predmetom	tejto	kapitoly,	v	stručnosti	priblížime,	ako	bola	
rozprávka,	nachádzajúca	sa	„na	pomedzí“	 literatúry	a	 folklóru,	 recipovaná	 li-
terárnou	vedou.	Jej	relevantné	literárnoteoretické	ukotvenie	totiž	predstavuje	
dôležité	hodnotové	pozadie,	ktoré	bolo	pri	edičnej	práci,	a	následne	ktoré	bude	
pri	jej	reflexii	a	zdôvodnení	stále	prítomné.

Prvým	 knižným	 vydaním	 rozprávok	 na	 Slovensku	 sú	 Slovenské povesti 
(1845),	ktoré	 Ján	Francisci	 vydal	pod	svojím	 literárnym	pseudonymom	Janko	
Rimavský.	Obsahujú	 desať	 čarovných	 rozprávok	 a	 úvodné	 slovo	 zostavovate-
ľa	a	autora	 troch	 tu	publikovaných	 rozprávok;	 z	ďalších	 rozprávkarov	prispeli	
do	vydania	Samuel,	 Ľudovít	a	Gustáv	Reussovci,	 Štefan	Marko	Daxner,	 Jona-
tan	Dobroslav	Čipka	a	August	Horislav	Škultéty.	Kniha	mala	byť	pôvodne	prvým	
zväzkom	rozsiahlej	edície,	podľa	ambiciózneho	plánu	Jána	Francisciho	zahŕňa-
júcej	až	sto	rozprávok.	Rozprávky	z	tejto	zbierky	neskôr	prevzali	Božena	Něm-
cová	do zbierky	Slovenské pohádky a pověsti	(1857 – 1858)	a	Pavol	Dobšinský	
do Prostonárodných slovenských povestí (1880 – 1883),	obaja	ich	prepracovali.	
Zahrnutím	do	Prostonárodných slovenských povestí sa Slovenské povesti ako 
samostatná	zbierka	stratili	z	čitateľského	povedomia	a	s	výnimkou	faksimilného	
vydania	z	roku	1975	o	ne	neprejavili	záujem	vydavatelia	ani	odborníci.133 Hlav-
ný	dôvod	nezáujmu	o	opätovné	vydanie	tejto	knihy	je	praktický:	zbierka	vyšla	
pred	štúrovskou	jazykovou	kodifikáciou	a	jej	jazyk	i	„gramatika“	sú	výsledkom	
intuitívneho	 uchopenia	 „novej“	 slovenčiny	 Jánom	 Franciscim	 v	 duchu	 pred-
stáv	Ľudovíta	Štúra.	Samotné	jazykové	stvárnenie	rozprávok	si	preto	vyžaduje	

132	Literárny	archív	Slovenskej	národnej	knižnice	v	Martine,	Starý	fond,	sign.	B465.
133	V	druhom	vydaní	vyšli	Slovenské povesti	až	v	roku	2015	ako	súčasť	titulu	Rozprávky Janka 
Rimavského	(s. 207 – 294).	
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výrazné	 zásahy	do	 textov,	na	hranici	 adaptácie	pôvodnej	predlohy,	 čo	 je	pre	
vydavateľov	náročné	a	vzhľadom	na	mizivé	povedomie	o	tejto	knihe	a	jej	vý- 
zname	aj	vydavateľsky	riskantné.	Pre	editorov	v	19. storočí	predstavoval	okrem	
jazyka	problém	aj	Francisciho	kvetnatý	a	rozvláčny	rozprávačský	štýl,	odchodný	
od	 jednoduchšej	 stereotypnej	narácie	 typickej	pre	 folklórne	 rozprávky,	 ktorú	
neskôr	presadzovali	August	Horislav	Škultéty	s	Pavlom	Dobšinským.

Pod	rovnakým	názvom	vydali	títo	editori	v	rokoch 1858 – 1861	šesťdesiat-
štyri	rozprávok	v	šiestich	zošitoch.	Prevahu	majú	čarovnorozprávkové	látky,	ako	
napokon	dokladá	i	podnadpis	tejto	edície –	„Povesti	prastarých	báječných	ča-
sov“	–,	ojedinele	sú	zastúpené	iné	rozprávkové	žánre,	ktoré	editori	zaradili	ako	
zaujímavosť,	rovnako	ako	niekoľko	rozprávok	publikovaných	v	nárečí.	Podobne	
ako	Ján	Francisci,	aj	oni	vychádzali	pri	príprave	zbierky	okrem	svojich	rozprávok	
zo	zápisov	iných	rozprávkarov,	no	na	rozdiel	od	Francisciho,	ktorý	pri	zostavova-
ní	Slovenských povestí	zväčša	iba	redakčne	upravil	rozprávanie	iného	rozpráv-
kara	alebo	publikoval	 vlastný	 starší	 text,	mali	 k	dispozícii	 rozsiahly	 rukopisný	
materiál	zo	štyridsiatych	a	z	päťdesiatych	rokov 19. storočia,	ktorý	zahŕňal	až	
niekoľko	 stoviek	 rozprávok.	A	predovšetkým,	pri	 príprave	 rozprávky	do	 tlače	
si	mohli	vybrať	z	viacerých	variantných	predlôh,	resp.	navzájom	ich	„skombi-
novať“.	Prostredníctvom	tzv.	kompilačno-štylizačnej	metódy	vytvorili	akýsi	mo-
delový	invariant	danej	rozprávkovej	látky,	ktorý	publikovali.134	Iba	menšiu	časť	
rozprávok	uverejnili	na	základe	jedinej	predlohy,	ktorú	redakčne	upravili.

Najrozsiahlejšou,	 zahŕňajúcou	 dovedna	 deväťdesiat	 rozprávok,	 žánrovo	
najpestrejšou	 a	 rozprávačsko-štylisticky	 najrozkolísanejšou	 zbierkou	 sú	 Pros-
tonárodné slovenské povesti,	ktoré	pripravil a	v	rokoch 1880 – 1883	vlastným	
nákladom	v	ôsmich	zošitoch	doplnených	ilustráciami	vydal	Pavol	Dobšinský.	Pri	
zostavovaní	 tejto	 zbierky	sa	editor	 snažil	publikovať	v	prvom	rade	 rozprávky,	
ktoré	ostali	v	rukopisoch,	a	to	na	rozdiel	od	svojej	predošlej	edície	takmer	bez	
úprav,	 a	 potom	 texty	 zo	 starších	 rozprávkových	 zbierok,	 Slovenských povestí 
Jána	Francisciho	a	Němcovej	Slovenských pohádek a pověstí,	ktoré	chcel	čita-
teľsky	 aktualizovať.	 Zatiaľ	 čo	prvá	 zbierka	 rozprávok	priniesla	 rozprávky,	 kto-
rých	literárny	jazyk	i	rozprávačský	štýl	nezodpovedali	práve	konvencionalizova-
nej	podobe	rozprávkového	naratívu,	ktorý	sa	svojou	edíciou	podarilo	presadiť	

134	K	tejto	metóde	bližšie	Pácalová,	2010,	s. 222 – 262	a	Pácalová,	2016,	s. 13 – 33	s	odkazmi	
na	staršie	relevantné	práce	k	problematike.
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Augustovi	Horislavovi	Škultétymu	a	Pavlovi	Dobšinskému	v	ich	spoločnej	edícii,	
v Prostonárodných slovenských povestiach	editor,	ktorý	mal	za	sebou	desaťro-
čie	intenzívnej	národopisnej	práce	pre	Maticu	slovenskú,	výrazne	posilnil	fol-
kloristický	aspekt.

Tieto	 zbierky	 odborníci	 ešte	 v	 druhej	 polovici	 20. storočia	 stotožňovali	
s	folklórnou	(„ľudovou“)	prózou	a	vnímali	sa	ako	jej	relevantné	ukážky.	Až	od	
osemdesiatych	rokov	sa	tento	názor	začal	postupne	korigovať.	Literárna	veda	
pri	reflexii	povahy	tohto	materiálu	väčšinou	preberala	podnety	a	stanoviská	fol-
kloristiky.	Vnímanie	rozprávok	vydávaných	romantickou	generáciou	bolo	reflek-
tované	primárne	v	súvislosti	s	problematikou	začleňovania	folklórnych	diel	do	
literatúry,	kde	v	našom	(pred	rokom 1989	československom)	prostredí	zohrala	
dôležitú	úlohu	práca	Felixa	Vodičku	„Včleňování	folklorní	pohádky	do	obrozen-
ské	literatury“	(1958).	V	centre	pozornosti	stál	proces	kultúrnej	transformácie	
rozprávky	ako	útvaru	pôvodne	orálnej	kultúry	na	rozprávku	ako	literárny	svoj-
bytný	útvar.	Rozprávky	zaznamenávané	a	vydávané	romantikmi	predstavovali	
v	tomto	procese	akýsi	„medzistupeň“,	prechodový	prvok.	Postupne	sa	štandar-
dizovalo	trojstupňové	členenie	 jednotlivých	etáp	tohto	procesu	a	 jeho	výstu-
pov:	klasická	adaptácia	folklórnych	látok,	autorská	adaptácia	folklórnej	predlo-
hy	a	autorská	rozprávka.135 

Rozprávky	vydávané	romantikmi	sa	považovali	za	výsledky	klasickej	adaptá-
cie	v	duchu	grimmovských	teórií	a	upravovateľských	zásad	v	zmysle	procesu,	
ktorého	 podstatou	 je	maximálne	 rešpektovanie	 folklórnej	 predlohy.	 Klasická	
adaptácia	podľa	tejto	teórie	modifikuje	folklórne	látky,	uchováva	charakteris-
tické	črty	ústnej	narácie	a	vyniká	umeleckými	kvalitami.	Jej	produktom	je	text,	
ktorý	stojí	na	priesečníku	folklórnej	a	umeleckej	literatúry	(teda	mimo	žánro-
vého	systému),	pričom	charakteristiky	folklórneho	textu	spĺňa	do	takej	miery,	
že	môže	suplovať	odborne	cenný	dokument	o	folklórnej	tvorivosti.	Pohľad	na	
zbierky	slovenských	romantikov	ukazuje,	že	tento	model	nedokázal	postihnúť	
štruktúrovanosť	prístupov	k	spracovaniu	a	vydávaniu	pôvodne	folklórnych	na-
ratívov	ani	povahu	a	kvality	publikovaných	textov;	je	príliš	všeobecný	a	v	nie-
ktorých	smeroch	zavádzajúci.	Zástupne	spomeňme	protirečenie	s	poslednou	zo	
spomínaných	ústredných	charakteristík	klasických	adaptácií:	väčšina	rozprávok	

135	Bližšie	Šmahelová,	1989,	s. 102 – 103,	105,	129 –	130;	jej	koncepciu	prevzali	aktuálne	slov-
níkové	práce,	príručky	a	učebnice	(Mocná –	Peterka,	2004;	Čeňková,	2006).



Editorstvo a textológia v praxi (na príklade rozprávok) 81

publikovaných	slovenskými	romantikmi	nemôže	suplovať	odborne	cenný	doku-
ment	o	folklórnej	tvorivosti.	

Uspokojivejšie	 riešenie	vzťahov	medzi	 folklórnou	a	 literárnou	 rozprávkou,	
v	rámci	ktorých	sa	reflektovala	povaha	rozprávok	vydávaných	romantikmi,	pri-
niesla	 folkloristika	 teóriou	 literárneho	 folklorizmu.	 Zjednodušene	 povedané,	
táto	teória	už	rozprávky	z	predmetných	zbierok	nepovažuje	za	vzorky	folklórnej	
tradície,	ale	hodnotí	ich	ako	literárne	štylizácie	folklóru.	

Odlišnosti	medzi	 rôznymi	 typmi	 záznamov	a	 z	hľadiska	pomeru	 folklórnej	
a	 literárnej	 „zložky“	 v	 nich	 rôznymi	 typmi	 rozprávok	 sa	ďalej	 pokúsil	 postih-
núť	folklorista	Oldřich	Sirovátka,	ktorý	je	autorom	sedemstupňovej	taxonómie:	 
1.	 presné	 zápisy	 folklórnych	 textov,	 2.	 adaptácie,	 prerozprávania	 a	 parafrázy	
folklórnych	rozprávok,	3.	variácie	na	rozprávkové	motívy,	4.	paródie	rozprávok,	
5.	umelé	(autorské)	rozprávky	využívajúce	tradičné	rozprávkové	kulisy,	ale	nie	
tradičné	motívy,	6.	umelé	rozprávky	zo	súčasnosti,	7.	transpozície	literárnej	roz-
právky	do	inej	formy	(Sirovátka,	2002,	s. 57 – 58).	

Sirovátkovu	taxonómiu	najnovšie	revidoval	Pavel	Šidák.136	Na	rozdiel	od	star-
ších	prác	nevychádzal	úzko	z	teoretického	hľadiska,	ale	model,	ktorý	ponúkol,	je	
výsledkom	analýzy	rozsiahleho	„jednodruhového“	materiálu	(vodníckej	látky).	
Súčasne	je	to	prvý	model	vytvorený	primárne	z	pozície	literárnej	vedy.	Mecha-
nizmus	preberania	folklórnych	látok	autorskou	literatúrou	je	v	ňom	založený	na	
odlíšení	imitácie	od	inšpirácie.	Proces	imitácie	vypracoval	P.	Šidák	práve	na	po-
zadí	kritiky	Sirovátkovej	taxonómie.	Podľa	autora	treba	Sirovátkov	model	spres-
niť	 v	 prvom	 rade	doplnením	 „nultej“	 roviny,	 ktorou	 je	 folklór	 samotný,	 exis-
tujúci	 „v	 ľude“ –	 teda	neautorský,	nefixovaný,	 variantný,	 funkčne	 synkretický,	

136	P.	Šidák,	orientujúci	sa	ťažiskovo	na	problematiku	genológie	(Úvod do studia genologie: 
Teorie literárního žánru a žánrová krajina.	Praha	2013;	v	spolueditorstve	s		R.	Müllerom Slov-
ník novější literární teorie: Glosář pojmů.	 Praha	2012),	 patrí	 k	mladšej	 generácii	 literárnych	
vedcov	presadzujúcich	postmoderné	literárnoteoretické	prístupy.	Z	tohto	hľadiska	by	sa	jeho	
revidovanie	modelu	O.	Sirovátka,	vypracovaného	primárne	pre	potreby	interpretácie	folklór-
neho	materiálu,	nemuselo	javiť	ako	relevantné;	zvlášť	z	pozícií	folkloristiky	je	tu	riziko,	že	vo	
vzťahu	k	povahe	analyzovaného	materiálu	bude	hodnotené	ako	cudzorodé	a	„odtržité“.	Na	zá-
klade	vlastnej	výskumnej	pozície	pri	práci	s	týmto	typom	materiálu,	pri	ktorej	sa	nám	osvedčilo	
multidisciplinárne	nazeranie	na	objekt	záujmu,	v	tom	však	v	princípe	nevidíme	problém.	No	
predovšetkým,	skúsenosť	s	prácou	s	rozprávkami	slovenských	a	českých	romantikov	(tak	knižne	
vydanými,	ako	aj	rukopisnými)	nás	privádza	k	záveru,	že	Šidákov	model	uspokojivo	rieši	proces	
preberania	folklórnych	látok	umeleckou	literatúrou,	lebo	dôsledne	odráža	tvarové	a	funkčné	
minuciozity	textov,	ktoré	vznikajú	v	prieniku	folklórneho	a	literárneho	prostredia	a	ktoré	sa	do	
vyššie	uvedených	taxonómií	„napasovávali“	viac	ako	problematicky.	
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orálny.	Ďalšie	roviny	Šidákovej	klasifikácie	tvoria:	písomne	fixovaný	folklór	(ne-
autorský,	 namiesto	 autora	 sa	 uvádza	 zberateľ,	 dokumentačná	 funkcia	 textov	
s	možnosťou	estetickej	funkcie,	akýsi	„proto-ohlas“),	autorský	ohlas	tvorený	so	
snahou,	aby	znel	ako	„z	ľudu“	(teda	pastiš –	estetická	funkcia	textu	je	cielená),	
autorská	tvorba	vyznačujúca	sa	snahou	vytvoriť	v	intenciách	folklórnej	genoló-
gie	autonómny	text	(dominuje	estetická	funkcia)	a	autorská	tvorba	inšpirovaná	
folklórom,	či	už	motivicko-tematicky,	alebo	formálne,	vymykajúca	sa	pôdorysu	
folklórneho	žánru	(Šidák,	2018,	s. 151 – 153).	

Reedícia „klasického“ vydania rozprávok 

Ako	sme	ukázali	vyššie,	Dobšinského	a	Škultétyho	Slovenské povesti a Pros-
tonárodné slovenské povesti	sú	koncepčne	samostatné	knihy.	Edičná	prax	však	
túto	 ich	 základnú	vlastnosť	nezhodnocuje	ani	nereflektuje,	práve	naopak,	 za-
stiera	ju.	Z	hľadiska	edičnej	praxe	ako	takej	je	pri	vydávaní	týchto	diel	dôležité	
žánrové	hľadisko,	ktoré	knihy	vníma	ako	zbierky	rozprávok,	typologické	hľadisko,	
totiž	že	ide	o	rozprávky	z	19. storočia	(resp.	rozprávky	vnímané	ako	tzv.	„ľudo-
vé“),	a	napokon	recepčné	hľadisko,	ktoré	ich	považuje	za	čítanie	určené	deťom.	

Hneď	po	prvých	samostatných	reedíciách	Karola	Salvu,	Víťazoslava	Herleho	
a	Andreja	Halaša	(bližšie	Štefánik,	1975,	s. 41 – 43,	46)	z	konca	19.	a	zo	začiatku	
20. storočia	sa	objavili	snahy	vydať	tieto	knihy	v	spoločnej	edícii.	Pre	vydava-
teľskú	prax	prvej	 polovice	20. storočia	 je	príznačné,	 že	 ťažisko	 takejto	edície	
tvoria Prostonárodné slovenské povesti,	ktoré	zároveň	publikácii	poskytujú	ti-
tul.	Táto	kniha	 je	zaradená	na	začiatok	edícií	ako	prvá	v	poradí	a	uverejnená	
je	 v	 celom	 rozsahu,	 zatiaľ	 čo	 rozprávky	 zo	Slovenských povestí	 sú	 zastúpené	
iba	v	stručnom	výbere	ako	„prílepok“	umiestnený	za	rozprávkami	z	Prostoná-
rodných slovenských povestí	(ako	príklad	zástupne	spomenieme	Halašovo	vy-
danie	z	rokov 1910 – 1913,	v	ktorom	93	rozprávok	z	Dobšinského	samostatnej	
edície	dopĺňa	deväť	rozprávok	zo	Slovenských povestí),	prípadne	s	rozprávkami	
Sama	Cambela	či	z	iných	prameňov	(takéto	kontaminované	vydanie	vyšlo	v	ro-
koch 1947 – 1951,	editor	Josef	Horák).	Žiadnu	z	týchto	edícií	preto	nemôžeme	
vo	vzťahu	k	vydávaniu	profilových	 rozprávkových	zbierok	19. storočia	vnímať	
ako	reprezentatívnu	(k	tomu	bližšie	Pácalová,	2017).	

Až	 v	 roku	 1958,	 na	 sté	 výročie	 prvého	 vydania	Dobšinského	 a	 Škultétyto	
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Slovenských povestí,	publikovalo	vydavateľstvo	Tatran	(toho	času	pod	názvom	
Slovenské	vydavateľstvo	krásnej	literatúry)	prvé	úplné	súborné	knižné	vydanie	
oboch	zbierok,	ilustrované	Martinom	Benkom.	Rozsiahle	trojzväzkové	vydanie	
pripravil	 jazykovedec	Eugen	Pauliny,	ktorý	 je	aj	autorom	poznámkového	apa-
rátu,	 rozsiahlu	úvodnú	štúdiu	napísal	 folklorista	a	Dobšinského	monografista	
Andrej	Melicherčík.

Titul	obsahuje	všetky	 rozprávky	zahrnuté	v	prvých	vydaniach	oboch	kníh,	
vrátane	 sekundárnych	 textov	 (motto	v	poľštine	a	 slovenčine	od	Adama	Mic-
kiewicza,	ktoré	Škultéty	s	Dobšinským	umiestnili	na	začiatok	svojej	zbierky,	ich	
k Úvod k Slovenským povestiam,	 jazykovú	 poznámku,	 Dobšinského	 Príhovor	
k Prostonárodným slovenským povestiam,	 odkazy	na	 rozprávkarov,	 ktorí	 roz-
právku	spracovali,	a	ich	pramene,	poznámky	a	vysvetlivky	zostavovateľov).	Se-
kundárny	aparát	tvorí	časť	„Bibliografické	poznámky	a	vecné	poznámky	vyda-
vateľov“,	kam	Eugen	Pauliny	zaradil	poznámky	k	jednotlivým	rozprávkam.	Spojil	
v	nich	pôvodné	redakčné	poznámky	editorov,	v	origináli	umiestnené	v	poznám-
ke	pod	čiarou	na	príslušnej	strane,	s	vlastnými	edičnými	poznámkami,	a	to	bib-
liografickými	 údajmi	 k	 prvému	 vydaniu,	 umiestnenými	 pod	 názov	 rozprávky,	
ktorej	sa	poznámka	týka,	s	drobnými	vecnými	a	jazykovými	poznámkami,	ktoré	
sú	umiestnené	do	poznámok	prevzatých	od	 Škultétyho	a	Dobšinského	a	od-
delené	sú	od	nich	hranatými	zátvorkami.	Na	konci	tretieho	zväzku	je	zaradená	
podrobná	„Edičná	poznámka“,	v	ktorej	Eugen	Pauliny	uvádza	základné	biblio-
grafické	údaje	o	prameňoch	edície,	rekapituluje	edičné	zásady,	charakterizuje	
jazykové	a	pravopisné	špecifiká	oboch	pôvodných	vydaní,	vymenováva	pravo-
pisné,	hláskoslovné	a	tvaroslovné	úpravy	podľa	aktuálnej	normy.	Zväzok	uza-
tvára	stručný	slovník.	

Eugen	Pauliny	síce	publikoval	obe	knihy	v	plnom	rozsahu,	ale	rovnako	ako	
v	prípade	starších	titulov,	v	autorskom	poli	sa	ocitlo	iba	meno	Pavla	Dobšinského	
a	titul	vydania	zastrešil	názov	jeho	samostatnej	edície.	Skutočnosť,	že	už	v	tom-
to	 období	 boli	 rozprávky	 publikované	 slovenskými	 romantikmi	 vnímané	 ako	
tzv.	Dobšinského,	pričom	August	Horislav	Škultéty	bol	ako	spolueditor	vytes-
nený	a	tieto	rozprávky	sa	vnímali	ako	vzorky	folklórnej	tradície,	dobre	vystihuje	
komentár	 zodpovedného	 redaktora	titulu	 Jozefa	 Felixa,	 ktorý	 dôvod	 vydania	
„súboru	Dobšinského	ľudových	rozprávok“,	ako	nazval	obe	rozprávkové	knihy,	
na	ktorých	autorsko-zostavovateľsky	participoval	a	zastrešoval	ich	P.	Dobšinský,	
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argumentoval	ako	predovšetkým	nespokojnosť	„s	predchádzajúcimi	nedávny-
mi	vydaniami	tohto	pokladu	našej	slovesnej	ľudovej	tvorby“	(Felix,	1958,	s. 5).	

V	nasledujúcich	desaťročiach	Paulinyho	edícia	plnila	fakticky	funkciu	neexis-
tujúceho	kritického	vydania	rozprávok,	stala	sa	základom	pre	ďalšie	čitateľské	
edície,	do	roku	1989	hlavne	vo	vydavateľstve	Mladé	letá,	a	vyrástlo	na	nej	nie-
koľko	čitateľských	generácií.	

V	roku	1966	vyšli	Paulinyho	Prostonárodné slovenské povesti	v	druhom	vy-
daní,	ktoré	bolo	obsahovo	aj	ilustráciami	totožné	s	prvým,	akurát	do	tretieho	
zväzku	bol	doplnený	Index	domácich	a	medzinárodných	sujetových	variantov	
látkových	typov	a	paralel	podľa	klasifikácie	Jiřího	Polívku	zo Súpisu slovenských 
rozprávok	aj	medzinárodnej	klasifikácie	Aarne –	Thompson.	Toto	vydanie	bolo	
opätovne	vytlačené	(ako	tretie	vydanie	Prostonárodných slovenských povestí)	
v	roku	1973.	

V	roku	2016,	pri	príležitosti	sedemdesiateho	výročia	svojho	založenia,	sa	vy-
davateľstvo	Tatran	rozhodlo	pripraviť	reedíciu	Paulinyho	edície.	Keďže	išlo	o	re-
edíciu	titulu	po	pomerne	dlhom	časovom	období,	nebolo	by	vhodné	vytvoriť	
verný	duplikát.	Výtvarná,	vizuálna	a	grafická	stránka,	vrátane	materiálov	(pre-
bal,	plátenná	väzba)	a	 rozsahu	 jednotlivých	zväzkov	ostali	 zachované,	edičná	
realizácia	titulu	je	nová.	Pri	príprave	jej	konceptu	sme	v	prvom	rade	využili	mož-
nosť	skorigovať	obraz,	ktorý	sa	o	slovenských	rozprávkach	vydávaných	roman-
tikmi	vžil	do	širšieho	kultúrneho	povedomia	prostredníctvom	edičnej	praxe.	

Eugen	Pauliny	svojím	vydaním	po	prvýkrát	zrovnoprávnil	Slovenské povesti 
s	Dobšinského	 samostatnou	 edíciou,	 čím	 túto	 knihu	 po	 roku	 1913,	 kedy	 vy-
šla	 jej	posledná	 samostatná	 reedícia	 ([Škultéty –	Dobšinský],	1913),	 vrátil	do	
čitateľského	 povedomia.	 V	 tom	možno	 vidieť	 nespochybniteľný	 prínos	 jeho	
edičného	konceptu.	Na	druhej	strane	sa	podobne	ako	predošlí	editori	rozho-
dol	autorskú	autoritu	pripísať	Pavlovi	Dobšinskému	a	pomenovať	titul	názvom	
jeho	samostatnej	edície.	Kým	v	prípade	Halašovho	a	Horákovho	vydania	to	mô-
žeme	vnímať	ako	vcelku	zodpovedajúce	riešenie,	keďže	úzky	výber	rozprávok	
zo Slovenských povestí,	ktoré	pripojili	k	Dobšinského	Prostonárodným sloven-
ským povestiam,	bol	iba	ilustratívny,	Paulinyho	vydanie	zahrnulo	rovnoprávne	
oba	knižné	tituly	v	plnom	rozsahu.	Je	možné,	že	označenie	rozprávok	vydaných	
v	19. storočí	Pavlom	Dobšinským	ako	„prostonárodné	slovenské	povesti“	vní-
mal	po	predošlých	edičných	realizáciách	ako	úzus	a	pomenovanie	svojej	edície	
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prostredníctvom	neho	nijako	neproblematizoval.	Titul	s	názvom	„Prostonárod-
né	slovenské	povesti“	okrem	iného	podporoval	mylné	vnímanie	rozprávkových	
kníh	z	19. storočia	ako	súborov	povestí,	hoci	tento	žáner	je	v	knihách	romanti-
kov	zastúpený	v	stopovom	množstve.137	Mechanické	prevzatie	označenia	„pros-
tonárodné	slovenské	povesti“	z	dobových	zbierok	editormi	v	20. storočí	urobilo	
žánru	 rozprávky	medvediu	 službu.	Názov	edície	 sme	preto	 aktualizovali,	 aby	
titul	Prostonárodné slovenské rozprávky	vrátil	rozprávkam	slovenských	roman-
tikov	relevantné	žánrové	označenie.

Čo	sa	 týka	koncepcie	edície,	z	Paulinyho	edície	sme	prevzali	výlučne	 jeho	
jazykovú	 úpravu	 rozprávok	 ako	 východiskový	 text	 pre	 aktuálne	 spracovanie,	
ostatné	časti	edície	sú	pôvodné.	Neprevzali	sme	štúdiu	Andreja	Melicherčíka,	
Paulinyho	poznámkový	aparát	ani	slovník.	Každý	z	troch	zväzkov	sme	doplnili	
o	doslov	tematizujúci	vybraný	problém	z	teórie	a	dejín	rozprávky	s	cieľom	pri-
blížiť	týmto	spôsobom	čitateľovi,	čo	sú	to	rozprávky,138	a	hlavne,	aké	sú	rozpráv-
ky	vydávané	slovenskými	romantikmi,	s	dôrazom	na	to,	že	nejde	o	autentické	
folklórne	rozprávky,	ale	romantické	štylizácie	vytvorené	s	konkrétnym	cieľom.139

Koncepčná	aktualizácia	je	založená	na	snahe	zdôrazniť,	že	edícia	prináša	v	jed-
nom	vydaní	dve	pôvodne	samostatné,	umelecky	a	koncepčne	svojbytné	diela.	

Úvod k Slovenským povestiam	a	Príhovor	k	Prostonárodným slovenským po-
vestiam	 sme	umiestnili	 do	hlavného	 textu	pred	prvú	 rozprávku	 každej	 knihy	
(Zakliata	hora	v	Slovenských povestiach,	Zlatovláska	v	Prostonárodných sloven-
ských povestiach),	ako	to	bolo	v	ich	prvých	vydaniach.	V	nich	editori	umiestnili	
poznámkový	aparát	pod	čiaru	na	strane,	ktorej	sa	týkala	predmetná	poznámka.	
Obsah	poznámok	tvorili	vysvetlenia	slov,	jazykových	javov	a	etnografických	re-
álií,	druhou	vrstvou,	markantnou	najmä	v	Dobšinského	samostatnej	edícii,	boli	

137	Pomenovania	povesť	a	rozprávka	boli	v	19. storočí	synonymné	a	romantici	nimi	označovali	
žáner	rozprávky,	predovšetkým	čarovnú	rozprávku.	Uprednostnenie	označenia	povesť	v	titu-
loch	 ich	kníh	nebolo	nijako	výraznejšie	motivované:	ešte	vo	svojej	rukopisnej	zbierke	z	roku	
1843,	Codexe	diversorum	auctorum	A,	ktorú	Ján	Francisci	písal	so	zámerom	vydať	ju	knižne,	
figuruje	v	plánovanom	pomenovaní	budúcej	knihy	slovo	rozprávka	(Prostonárodné	slovenské	
rozprávky).	O	dva	roky	neskôr	sa	rozhodol	pre	označenie	povesť	a	toto	prevzali	aj	ďalší	vydava-
telia	pravdepodobne	už	ako	kultúrny	úzus.
138	Rozprávke	a	jej	poetike	všeobecne	je	venovaný	doslov	v	3.	zväzku	„Zopár	riadkov	o	roz-
právkach“.	
139	Doslov	„O	rozprávkach,	ktoré	romantici	nazývali	povesťami“	sa	zameriava	na	dobovú	ter-
minológiu	a	žánrový	aspekt,	doslov	„O	veľkovýpravných	kostýmoch	a	ľanových	košieľkach“	pri-
bližuje	jednotlivé	rozprávkové	knihy	romantikov	ako	typologicky	samostatné	tlače.
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údaje	o	variantných	spracovaniach	látok	(často	s	rozsiahlym	citovaním	variant-
nej	pasáže)	a	motívov	z	paralelných	dobových	zápisov.	Eugen	Pauliny	uverejnil	
v	úplnosti	všetky	tieto	poznámky,	zaradil	ich	na	záver	jednotlivých	zväzkov	a	do-
plnil	o	vlastné	edičné	poznámky	a	vysvetlivky.	Na	rozdiel	od	neho	nepreberá-
me	pôvodné	poznámky	v	úplnosti,	iba	vrstvu	týkajúcu	sa	variantných	motívov.	
V	základnom	texte	označujeme	miesto	s	poznámkou	hviezdičkou	a	danú	po-
známku	umiestňujeme	do	poznámkového	aparátu,	k	poznámke	k	predmetnej	
rozprávke	spolu	s	odkazom	„redaktor	[resp.	Dobšinský,	Škultéty –	ak	je	známe,	
ktorý	z	nich]	v	poznámke	doplnil“.

Túto	vrstvu	poznámok	vnímame	ako	 informačne	závažnú	a	čitateľsky	zau-
jímavú.	Ak	totiž	čitateľ	neznalý	problematiky	číta	tieto	rozprávky	bez	poznám-
kového	aparátu	editorov,	nemusí	rozumieť	tomu,	prečo	je	pod	názvom	každej	
uvedené,	kto	ju	„podal“,	„rozprával“,	„napísal“,	„usporiadal“	atď.	Zdôvodnenie	
nájde	v	poznámkach	k	variantom,	ktoré	mu –	aj	na	pozadí	informácií	uvedených	
v	úvodoch	oboch	kníh	a	doslovoch	v	 jednotlivých	zväzkoch –	priamo	„ukazu-
jú“,	že	August	Horislav	Škultéty	a	Pavol	Dobšinský	tieto	rozprávky	pripravili	na	
základe	rozsiahleho	materiálu	od	niekoľkých	desiatok	rozprávkarov.	Redakčné	
poznámky	týkajúce	sa	predlôh,	variantov,	východiskových	textov	a	osoby	„spra-
covateľa“	ponechávame	rovnako	ako	Eugen	Pauliny	za	názvom	rozprávky,	kam	
ich	umiestnili	pôvodní	editori.	

Dôvodom	vynechania	ich	jazykových	vysvetliviek	je	neaktuálnosť	a	súčasne	
jazyková	aktualizácia	titulu,	 o	 ktorej	 budeme	hovoriť	 samostatne.	 Keďže	po-
známky	boli	pôvodne	písané	pre	dobového	čitateľa,	pre	súčasného	majú	malú	
informačnú	hodnotu,	 resp.	už	neplnia	pôvodnú	funkciu.	Príkladom	môže	byť	
slovo	„kladivce“	z	rozprávky	Laktibrada.	Súčasníkovi	Pavla	Dobšinského	z	iného	
nárečového	 regiónu	nemuselo	byť	 v	 šesťdesiatych	 rokoch 19. storočia	 zrozu-
miteľné,	 preto	ho	 vysvetlil	 v	 poznámke	 synonymom	„bakinka“.	 Toto	 slovo	 je	
dnes	neznáme,	a	hoci	slovu	„kladivce“	 intuitívne	rozumieme,	nie	 je	to	slovo,	
ktoré	vieme	doložiť	v	slovníkoch	slovenského	jazyka.	Napokon,	otázkou	je,	ako	
to	bude	s	porozumením	tomuto	slovu	(končiacemu	na	dnes	už	menej	frekven-
tovanú	koncovku	-ce)	o	päťdesiat	rokov,	preto	nielenže	sme	neprevzali	jazykovú	
vysvetlivku	k	slovu	„kladivce“,	ale	už	v	základnom	texte	sme	toto	slovo	nahradili	
súčasným	ekvivalentom.	

Vysvetlivky	 niektorých	 historizmov	 a	 etnografických	 reálií	 z	 originálov	 sa	
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kryli	s	naším	poznámkovým	aparátom	vysvetľujúcim	čitateľovi	potenciálne	ne-
známe	slová,	javy,	prípadne	kontext.	Vzhľadom	na	čiastočnú	duplicitnosť	sme	
túto	 vrstvu	 originálu	 neprevzali	 a	 vlastné	 poznámky	 sme	 kvôli	 čitateľskému	
komfortu	umiestnili	do	päty	strany.

Jazykovú	aktualizáciu	rozprávok	si	vyžiadali	prirodzené	procesy	prebiehajú-
ce	v	 jazyku,	najmä	zastarávanie	 slovnej	 zásoby	a	významové	posuny,	ku	kto-
rým	permanentne	dochádza.	Súčasnému	čitateľovi,	nielen	detskému,	nemusia	
byť	rozprávky	z	vydania	zostaveného	v	päťdesiatych	rokoch 20. storočia	úplne	
zrozumiteľné	a	keďže	edícia	boli	pripravovaná	s	perspektívou,	že	ju	budú	čítať	
aj	ďalšie	generácie,	je	predpoklad,	že	zastarávanie	jazyka	sa	dotkne	možnosti	
porozumieť	týmto	textom	ešte	výraznejšie,	než	je	to	dnes.	Cieľom	vydania	bolo	
poskytnúť	maximálny	 čitateľský	 komfort	 so	 zachovaním	poetiky	a	 špecifickej	
literárnej	atmosféry	týchto	rozprávok.	To	je	dôvod,	prečo	sme	do	syntaxe	a	šty-
listiky	zasahovali	minimálne,	hoci	skladba	vety	so	slovesom	na	konci	dnes	už	
pôsobí	anachronicky	a	cudzorodo.	

Východiskovým	textom	rozprávok	bolo	prvé	vydanie	Prostonárodných slo-
venských povestí z	 roku	 1958.	 Vynechali	 sme	 nefunkčné	 pomlčky,	 ktoré	 Eu-
gen	Pauliny	verne	prevzal	z	prvých	vydaní.	Edičná	prax	však	v	druhej	polovici	
19. storočia	nebola	celkom	ustálená	a	líši	sa	od	súčasnej.	V	snahe	eliminovať	
nedôslednosti	 dobovej	 edičnej	 praxe,	 ktoré	 vo	 svojej	 edícii	 ponechal	 Eugen	
Pauliny,	sme	ďalej	zjednotili	písanie	priamej	reči	vloženej	do	priamej	reči	posta-
vy	 jednoduchými	úvodzovkami,	písanie	vnútornej	reči	postavy	označením	do	
úvodzoviek	a	písanie	spojovníkových	tvarov	(zle-nedobre,	pekne-krásne,	ďale-
ko-preďaleko	a	i.).	V	niektorých	prípadoch	sme	rozdelili	pridlhé	súvetia,	typické	
pre	prozaické	texty	19. storočia,	najmä	na miestach,	kde	boli	 súvetia	spájané	
bodkočiarkou.	Odstránili	 sme	kumulované	spojky,	aby	sme	zabezpečili	 lepšiu	
plynulosť	 textu	 a	 kontextuálne	 nadväzovanie	 viet.	 Interpunkciu	 sme	 upravili	
podľa	súčasnej	pravopisnej	normy,	rovnako	aj	písanie	vokalizovaných	predlo-
žiek.	V	nevyhnutnom	rozsahu	sme	upravili	všetky	gramatické	javy	podľa	súčas-
nej	pravopisnej	normy,	odstránili	sme	zriedkavé	apostrofované	tvary	a	vokatív,	
na	miestach,	kde	je	to	potrebné,	sme	doplnili	zvratné	tvary	sa/si	a	zjednodušili	
sme	písanie	zložených	slovesných	tvarov	(boli	pekne	zrástli –	pekne	zrástli;	nik-
dy	ešte	nebol	urobil –	nikdy	ešte	neurobil).	

Postava	Laktibradu	sa	v	Paulinyho	edícii	podobne	ako	pôvodných	knihách	
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uvádza	 v	mužskom	aj	 ženskom	 rode,	 hoci	 je	 zrejmé,	 že	 sa	 hovorí	 o	mužskej	 
postave,	preto	sme	rod	zjednotili	na	mužský.	

Cieľom	Škultétyho	a	Dobšinského	pri	príprave	rozprávok	do	tlače	bolo	vy-
tvoriť	dojem,	že	ide	o	autentické	rozprávanie	folklórneho	rozprávača.	To	je	je-
den	z	dôvodov,	prečo	sú	ich	rozprávky	plné	ukazovacích	zámen	a	tvarov	číslov-
ky	jeden	vo	význame	neurčitého,	prípadne	vymedzovacieho	zámena.	Väčšina	
z	nich	je	však	významovo	nefunkčná.	Na	niektorých	miestach	sme	tieto	zámená	
a	tvary	jeden	vo	funkcii	zámen	odstránili,	avšak	nikdy	nie	tam,	kde	sú	súčasťou	
formulovitých	spojení.	Ďalej	sme	na	niektorých	miestach	odstránili	zámená	vo	
funkcii	podmetu,	spravidla	na	miestach,	kde	sa	vo	vete	(prípadne	vo	vete,	ktorá	
jej	bezprostredne	predchádza	alebo	po	nej	nasleduje)	rovnaké	zámeno	v	rov-
nakej	funkcii	nachádza	alebo	je	v	nej	viacero	iných	zámen.

Slová	a	spojenia,	ktoré	by	mohli	byť	súčasnému	čitateľovi	nezrozumiteľné,	či	
už	preto,	že	sa	nachádzajú	na	okraji	slovnej	zásoby,	ide	o	historizmy	alebo	me-
nej	známe	frazeologické	spojenia,	sme	vysvetlili	v	poznámke	pod	čiarou.	Všetky	
lexikálne	náhrady	sme	uviedli	v	edičnej	poznámke.

Napokon	sme	na	rozdiel	od	Eugena	Paulinyho	rozprávky	uverejnené	pôvodne	
v	nárečí	so	zámerom	zdôrazniť	komickosť	rozprávaného	prostredníctvom	nárečia	
prepísali	do	súčasnej	slovenčiny,	pretože	v	podobe,	v	akej	boli	pôvodne	uverejne-
né	a	takto	ich	prevzal	aj	Pauliny,	sú	súčasnému	čitateľovi	nezrozumiteľné.

Antológia rozprávok slovenských romantikov

Publikácia	Slovenské rozprávky (1845 – 1883) je	výberom	z	 rozprávkových	
zbierok	slovenských	romantikov	doplneným	o	ukážky	z	relevantných	dobových	
úvah	a	teoretických	textov	venovaných	rozprávke	a	následne	o	sekundárny	apa-
rát,	ako	ho	určovala	koncepcia	tejto	knižnej	edície.	Obsahuje	tieto	časti:	Edičné	
poznámky	a	komentáre,	Jazyková	poznámka,	Slovník,	Stručný	náčrt	dejín	slo-
venskej	 rozprávky	v	 literárnom	prostredí	 (1834 – 1883)	 [v	 iných	edíciách	ako	
Kalendárium	života	a	diela],	Doslov,	Obrazovú	prílohu.

Keďže	edícia	Knižnica	slovenskej	literatúry	bola	koncipovaná	ako	čitateľská,	
neopierali	sme	sa	pramenne	o	prvé	vydania	zbierok,	ale	o	edíciu,	ktorá	sa	v	na-
šom	prostredí	akceptuje	ako	kanonizované	vydanie	klasických	rozprávok,	t.	 j.	
spomínané	trojzväzkové	vydanie	editora	Eugena	Paulinyho.	Úvahy	a	teoretické	
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state,	ktoré	boli	svojho	času	uverejnené	súčasníkmi,	sme	publikovali	podľa	pr-
vých	vydaní	alebo	novších	výberov,	v	prípade	rukopisných	textov	sme	vychá-
dzali	z	verzií	publikovaných	predtým	staršími	odborníkmi	a	v	prípade,	že	takéto	
verzie	neboli	dostupné,	priamo	z	rukopisu.	

Naším	zámerom	pri	zostavovaní	antológie	bolo	štruktúrovať	ju	tak,	aby	na-
rúšala	pretrvávajúcu	predstavu	o	slovenskej	rozprávke	ako	o	„rozprávke	Pavla	
Dobšinského“,	keďže	v	našej	kultúrnej	tradícii	je	tento	stereotyp	hlboko	zakore-
nený.	Ako	sme	naznačili	v	predošlej	časti,	edičná	prax	v	20. storočí	sa	podieľala	
na	vytlačení	Augusta	Horislava	Škultéteho	ako	rozprávkara	a	editora	z	kultúrnej	
pamäte	(o	ďalších	zberateľoch	a	rozprávkaroch	tohto	obdobia	ani	nehovoriac),	
rola	Jána	Francisciho	a	jeho	zbierka	boli	už	v	tomto	období	vo	vedomí	čitateľov	
celkom	zabudnuté.	Preto	sme	v	textovej	časti	antológie	vyčlenili	všetky	tri	knihy	
do	samostatných	oddielov,	do	titulu	antológie	sme	umiestnili	rámcové	časové	
súradnice	ich	vydaní	a	chronológiu	etablovania	sa	rozprávky	v	literárnom	pros- 
tredí	19. storočia,	počnúc	prvými	rozprávkami	zaradenými	Jánom	Kollárom	do	
Národných spievaniek	(1834),	cez	intencionálne	zápisy	romantikov,	ich	rukopis-
né	zbierky	a	jednotlivé	knižné	edície	sme	prehľadovo	zhrnuli	v	sekundárnom	
aparáte.	

Rozsah	zväzku	neumožňoval	reprodukovať	všetky	zbierky	v	úplnosti,	čo	však	
na	druhej	strane	ani	nie	je	cieľom	antológie	ako	typu	tlače.	Snahou	bolo	priblí-
žiť	čitateľovi	to	najlepšie	(reprezentatívne)	z	jednotlivých	edícií,	tak	aby	si	o	nich	
čitateľ	dokázal	vytvoriť	predstavu	ako	o	svojbytných	knižných	tituloch,	ktorými	
v	čase	svojho	prvého	vydania	boli,	a	zároveň	to,	čo	je	pre	ne	a	pre	dobové	uva-
žovanie	o	rozprávke	najcharakteristickejšie.	

Vzhľadom	na	problémy	s	edičným	znovusprístupnením	knihy	Jána	Francisci-
ho	a	súčasne	vzhľadom	na	potrebu	zachovať	kompaktnú	stratégiu	pri	práci	s	vý-
chodiskovým	materiálom,	t.	j.	edíciou	Eugena	Paulinyho	ako	pretextom,	sme	sa	
rozhodli	 aj	 rozprávky	 reprezentujúce	Francisciho	Slovenské povesti	 ponúknuť	
v	úprave	Pavla	Dobšinského.	Keďže	Dobšinský	prevzal	od	Francisciho	deväť140 
z	desiatich	rozprávok,	rovnako	ako	on	sme	sem	nezaradili	iba	rozprávku	Tri	za-
kliate	kniežatá.	Túto	rozprávku	v	spracovaní	Pavla	Dobšinského	sme	umiestnili	
do časti	venovanej	Dobšinského	samostatnej	edícii,	aby	mal	čitateľ	predstavu	

140	Popolvár	najväčší	na	svete,	Cesta	k	slncu,	Slncový	kôň,	Tri	citróny,	Traja	zhavranelí	bratia,	
Zlatovláska,	Ružová	Anička,	Stratený	chlapec,	Pamodaj	šťastia,	lavička.
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o	látke	rozprávky,	ktorá	bola	pôvodne	súčasťou	prvej	tlačenej	knihy	rozprávok	
na	Slovensku.

Kým	rozprávky	z	Francisciho	útlej	knižky	sme	prevzala	iba	bez	jedinej,	z	os-
tatných	zbierok,	vzhľadom	na	ich	rozsah,	sme	vybrali	po	dvadsať	rozprávok,	čo	
je	v	prípade	Slovenských povestí	 tretina	edície,141	v	prípade	Prostonárodných 
slovenských povestí	štvrtina.142 

Pri	výbere	rozprávok	sme	sa	riadili	štyrmi	kritériami:	
1.		 jazykovým	aspektom –	nezaradili	sme	sem	rozprávky	publikované	v	nárečí,	

pretože	ich	úprava	by	jednak	vyžadovala	hlbší	zásah	do	jazykovej	organizá-
cie	textu,	jednak	ojedinelé	rozprávky	v	nárečí	uverejňovali	editori	vo	svojich	
knihách	ako	jazykovú	raritu;	

2.		variantnosťou	textov –	mimo	výberu	sme	ponechali	rozprávky,	ktoré	z	látko-
vého	hľadiska	predstavujú	varianty	rozprávok,	ktoré	sme	zahrnuli	do	edície	
(napríklad	Šurienka	a	Atalienka	je	variant	Radúz	a	Ľudmila –	uverejnili	sme	
druhú);	

3.		stupňom	štylizovanosti	a	rozprávačskou	artistnosťou	textov –	vydanie	kladie	
dôraz	na	univerzálne	umelecko-estetické,	ako	aj	užšie	literárne	kvality	roz-
právok	vydávaných	slovenskými	romantikmi;	

141	Nezaradené	ostali	rozprávky	Panna	z	rosy	počatá	a	z	deväť	matiek	splodená,	Matej	veľký	
kráľ	a	Uliana	veľká	kráľovná,	Myšacia	bundička,	Dvanásti	bratia	a	trinásta	sestra,	Tri	stromy,	Tri	
perá	z	draka	alebo	hľadanie	zlého	a	dobrého,	Kráľ	času,	Zlatovláska,	O	kráľovičovi,	čo	si	mladú	
hľadal,	Dvä	šibalci,	 Zlatovlasé	dvojčatá,	 Jelenček,	Pani	Mačička,	Čarodejná	 lampa,	Zlí	bratia,	
Víťaz	Kuchta,	Či	 še	hnevace?,	Svetovládny	 rytier,	Vintalko,	Zlatá	priadka,	Škrupinový	 zámok,	
O	kocúrikovi,	 Janko	a	Macko,	Sirota,	 Zlatý	kľúč,	 Šurienka	a	Atalienka,	Neverná	 žena,	My	 trä	
bratä,	Had,	mačička	a	psík,	Fundži	palica,	cepy	von	z	vreca,	Tri	píšťalky,	O	mechúrikovi,	Kozičky,	
Mať	a	macocha	alebo	Zlatá	páva,	O	veternom	kráľovi,	Rovnopekný	pár,	Hrdá	panička,	Kráľčík,	
Kucharčík,	Popeľčík,	Zlý	brat,	Pijan,	Bračok	vtáčok	a	Baláž.
142	Nezaradené	ostali	rozprávky	Mlynček, Či	jesto	pravda	na	svete,	Janko	Hraško,	Stará	diev-
ka	a	čert,	O	sirote,	Divostvorný	lovec,	Mataj,	Plavčík	a	Vratko,	čo	osúšajú	slzy	sveta,	Panna	za	
drakom,	Čert	slúži,	O	troch	grošoch,	Žabina	kmotra,	Hádač,	strúhač,	strelec,	poprac,	Nebeská	
sláva,	Chudobných	rodičov	syn,	Na	boha	s	kyjom,	Kubove	príhody,	Ženský	vtip,	Sitno,	„Hopsa,	
hor	 sa –	 zem,	otvor	 sa!“,	 Svenči	 gazda,	 zvieracej	 reči	 vedomý,	Peračina,	 Psota,	 Zabitá	 sestra,	
Bača	a	šarkan,	Petor	a	otec	nebeský	v	širokom	údolí,	Klinko	a	Kompit	kráľ,	O	človeku,	čo	nikdy	
nehrešil,	Cigáň	čerta	ošialil,	O	hlúpej	žene,	O	pohanskom	kráľovi,	Medveď	a	komár,	Drotári	a	ten	
špatný,	Sirôtky,	Jeleň	zlatorohý,	Pes,	O	Peterkovi,	Tetka	Smrť,	Starý	Bodrík	a	vlk,	O	krásnej	Ibron-
ke,	Starý	človek	a	dvanásť	oviec,	Súdnej	pám,	Veštec,	O	Víťazkovi,	Cesta	k	slncu	a	k	mesiacu,	Po-
pelvár-Hnusná	tvár,	O	zakliatej	sestre,	Zelezník,	O	vlku,	čo	si	dal	šiť	boty,	Svetská	krása,	Statočný	
valach,	O	ednom	chudobnom	mlinarevi,	Pravda,	Popeluša,	Salaš	na	Čertovici,	Pecko-sprostáčik,	
Ako	šlo	vajce	na	vandrovku,	Mechúrik-Koščúrik	s	kamarátmi,	Koza	odratá	a	jež,		Kozliatka.
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4.		žánrovou	povahou	textov	ako	vlastnosťou,	ktorá	v	čase	prípravy	zbierok	roz-
hodujúcim	spôsobom	ovplyvnila	ich	podobu –	dôraz	na	čarovnú	rozprávku	
v	oboch	vydaniach	Slovenských povestí	(vo	Francisciho	zbierke	nájdeme	iba	
čarovné	rozprávky,	v	edícii	Augusta	Horislava	Škultétyho	a	Pavla	Dobšinské-
ho143	viac	ako	90	%)	zodpovedá	romantickej	predstave	o	čarovnej	rozprávke	
ako	o	poézii	sui	generis	a	neodráža	žánrové	spektrum	folklórnej	prózy,	zatiaľ	
čo	v	Prostonárodných slovenských povestiach ako	tlači,	v	ktorej	editor	sle-
doval	 užšie	 folkloristické	 ciele,	 sú	 zastúpené	 všetky	 rozprávkové	 žánre	 in-
tencionálne	na	 ilustráciu	 žánrového	 rozvrstvenia	 rozprávky	 vo	 folklórnom	
prostredí.	 V	 časti	 venovanej	 tejto	 zbierke	 sme	 preto	 rozprávky	 nezoradili	
chronologicky	podľa	poradia	rozprávok	v	prvom	vydaní,	ktoré	rešpektoval	
aj	Eugen	Pauliny	a	ako	sme	to	v	antológii	urobili	v	prípade	oboch	zbierok	
Slovenských povestí,	ale	usporiadali	sme	ich	do	troch	celkov	na	základe	žán-
rového	kritéria:	čarovné	rozprávky,144	rozprávky	okrajových	žánrov	zahŕňajú-
ce	poverové,	démonologické	látky,	rozprávky	o	smrti	atď.145	a	humoristické	
rozprávania.146	Podľa	prvotného	edičného	zámeru	mali	samostatnú	skupinu	
tvoriť	rozprávky	intencionálne	určené	deťom	(zvieracie,	kumulatívne),147 no 
z	dôvodu	nutnosti	rozsahovo	zredukovať	zväzok	sme	ich	do	výberu	napokon	
nezaradili.
V	súvislosti	s	recepčným	aspektom	treba	zdôrazniť,	že	modelovým	čitate-

ľom	tejto	knihy	nie	je	primárne	detský	čitateľ,	ako	je	to	tradične	pri	komerčných	
čitateľských	 vydaniach	 rozprávok	 a	 ktorého	 užšie	 predpokladala	 aj	 reedícia	
Paulinyho	edície.	Nasmerovanie	na	dospelého	príjemcu	signalizuje	napokon	už	
voľba	edície	v	Knižnici	slovenskej	literatúry,	absencia	ilustrácií,	ktoré	sú	pre	vy-
dania	rozprávok	príznačné,	aj	samotný	obsah	a	štruktúra	titulu,	predovšetkým	

143	V	antológii	zastupujú	túto	zbierku	rozprávky	Zakliata	hora,	Laktibrada,	Radúz	a	Ľudmila,	
Hadogašpar,	Za	zlatým	jabĺčkom,	Lomidrevo	alebo	Valibuk,	Zlatá	podkova,	zlaté	pero,	zlatý	vlas,	
Černokňažník,	Mahuliena	zlatá	panna	alebo	slncová	panička,	Vlkolak,	Berona,	Dalajláma,	Ot-
cov	hrob,	Ľudojedi,	Zlatná	krajina,	Dlhý	nos,	Čarodejná	kráľovná,	Tri	holúbky,	Piatko	a	Pustaj	
a	Tri	zlaté	hrušky.
144	Červeňkráľ	a	Žltovláska,	Černovlasý	princ,	O	dvanástich	mesiačikoch,	Zlatí	bratkovia,	Za-
kliaty	 zámok,	Najmladší	 z	dvanástich,	Soľ	nad	zlato,	Tri	práčky,	Nebojsa,	Kráľ	 času,	Trojruža,	
Múdry	chlapec, Dobrý	strelec,	Tri	zakliate	kniežatá.
145	Ľubka	a	Kovovlad,	Smrť	kmotra	a	zázračný	lekár,	Mŕtvy	frajer.
146	Drevená	krava,	Ďuro-truľo,	Múdry	Maťko	a	blázni.
147	Ako	šlo	vajce	na	vandrovku,	Mechúrik-Koščúrik	s	kamarátmi,	Koza	odratá	a	jež,	Kozliatka.
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povaha	sekundárneho	materiálu,	či	už	v	 textovej	autorskej	časti	 („O	rozpráv-
kach“),	alebo	v	edičnom	aparáte.

Výber	textov	venovaných	romantickej	koncepcii	 rozprávky	sme	poňali	ako	
zaujímavú	výzvu	priblížiť	čitateľovi	takpovediac	„inú	tvár	rozprávky“,	teda	kon-
text,	ktorý	je	laikom	neznámy,	no	môže	byť	pre	nich	zaujímavý,	čitateľsky	atrak-
tívny,	 a	 hlavne	 im	umožní	 lepšie	 porozumieť	 tomu,	 prečo	boli	 tieto	 rozpráv-
ky	napísané	a	vydávané	práve	 takým	spôsobom	a	v	 tej	podobe,	v	akej	 sa	 to	
stalo.	Vybrali	sme	texty,	ktoré	vnímame	ako	k	danej	problematike	relevantné	
a	pre	súčasného	čitateľa	potenciálne	zaujímavé,	a	zoradili	 sme	 ich	chronolo-
gicky.	Okrem	literárnohistoricky	významnejších	ukážok,	k	akým	patrí	fragment	
zo	Štúrovho	spisu	O národných povestiach a piesňach plemien slovanských	či	
z	Dobšinského	monografie	Úvahy o slovenských povestiach,	 sme	 siahli	 aj	 po	
rukopisných	textoch,	nakoľko	naznačujú	dôležité	inšpiračné	zdroje	v	dobovom	
uvažovaní	o	rozprávke	(komentáre	Samuela	Reussa	a	Sama	Ormisa	k	rozpráv-
kam,	 úvod	 Jonatana	Dobroslava	 Čipku,	 Ľudovíta	 Reussa	 a	 Augusta	Horislava	
Škultétyho	k	pripravovanej	zbierke	rozprávok	z	prelomu	štyridsiatych	a	päťde-
siatych	rokov,	ktorá	ostala	v	rukopise).148 

Pri	koncipovaní	tejto	časti	sme	riešili	otázku,	kam	zaradiť	úvody	k	jednotlivým	
zbierkam,	ktoré	boli	súčasťou	pôvodných	vydaní	v	podobe	príhovoru	k	čitate-
ľom.	Do	časti	„O	rozprávkach“	sme	napokon	zaradili	len	úvod	Jána	Francisciho	
„Bratia,	rodáci!“,	ktorý	má	jednoznačne	programový	charakter	a	je	dôležitým	prí-
spevkom	k	romantickej	koncepcii	rozprávky.	„Úvod“	Augusta	Horislava	Škultéty-
to	a	Pavla	Dobšinského	k	Slovenským povestiam	sme	umiestnili	až	do	poznám-
kového	aparátu,	k	poznámkam	k	tejto	zbierke,	pretože	autori	v	 	ňom	opakujú	
a	rozvíjajú	myšlienky	prezentované	predtým	v	„reklamnom“	ohlase	na	5.	zväzok	
Slovenských povestí,	ktorý	uverejnili	v	roku	1860	v	časopise	Sokol –	a	práve	tento	
text	sme	vybrali	do	časti	„O	rozprávkach“	ako	dobové	svedectvo.	Rovnako	až	do	
poznámok	ku	knihe	Prostonárodné slovenské povesti	sme	zaradili	Dobšinského	
„Príhovor“	k	tejto	edícii.	Z	hľadiska	romantickej	koncepcie	rozprávky	totiž	nezo-
hráva	rolu,	editor	v	ňom	iba	rezumuje	dôvody	vydania	svojej	zbierky.	

148	V	pôvodnom	edičnom	zámere,	napokon	výrazne	zredukovanom	kvôli	obmedzenému	roz-
sahu	titulu,	boli	plánované	tieto	ukážky	[úplný	údaj	o	prameni	a	prípadnom	citačnom	zdroji	
uvádzame	v	súpise	Prameňov]:	Reuss,	[?a];	Reuss,	[?b];	Reuss,	[?c];		Ormis,	[?];	Francisci,	1845;	
Štúr,	1955	[1845];	Dobšinský,	1847 –	1848;	Hradovský –	Reuss –	Škultéty,	1849;	Škultéty –	Dob-
šinský,	1860;	Štúr,	1955	[1853];	Dobšinský,	1872;	Krčméry,	1973	[1928].



Editorstvo a textológia v praxi (na príklade rozprávok) 93

Podobne	ako	pri	reedícii	vydavateľstva	Tatran,	zásady	edičného	spracovania	
východiskových	textov	boli	primárne	motivované	ambíciou	ponúknuť	čitateľovi	
rozprávky	publikované	v	19. storočí	v	čo	možno	najpôvodnejšom	stave,	so	za-
chovaním	špecifického	jazykovo-rozprávačského	koloritu	a	charakteristickej	po-
etiky,	a	súčasne	sprístupniť	ich	tak,	aby	mu	boli	dostatočne	zrozumiteľné.	Preto	
popri	aplikácii	 súčasnej	 jazykovej	normy	oproti	norme	platnej	v	 roku	1958149 
sme	texty	jazykovo	aktualizovali:	archaizmy	a	dialektizmy	sme	nahradili	novším	
ekvivalentom,	do	syntaxe	sme	zasahovali	iba	na	miestach,	kde	to	bolo	vzhľadom	
na	jazykovú	aktualizáciu	nevyhnutné,	vysvetlenia	historizmov	a	menej	známych	
slov	sú	uvedené	v	samostatnej	časti	sekundárneho	aparátu,	v	Slovníku.150 

Rovnako	ako	v	prípade	 tatranskej	edície,	pôvodný	poznámkový	aparát	na	
rozdiel	 od	 Eugena	 Paulinyho	 nepreberáme	 v	 celom	 rozsahu.	 V	 prípade	 jazy-
kových	vysvetliviek	je	zhodne	dôvodom	skutočnosť,	že	mnohé	z	nich	sú	už	ar-
chaické	a	nezvyšujú	zrozumiteľnosť	textu	(majú	napríklad	charakter	synoným,	
sú	dialektologickým	výrazivom,	pri	rozprávkach	prevzatých	zo	Slovenských po-
hádek a pověstí	ide	o	vysvetlivky	Boženy	Němcovej	atď.),	variantné	látky	zase	
neumožnil	 reprodukovať	 obmedzený	 rozsah	 publikácie.	 Niekoľko	 príkladov	
k	 variantným	spracovaniam	 rozprávkových	 látok	uvádzame	 ilustratívne	v	po-
známkach	k	jednotlivým	rozprávkam.	Redakčné	odkazy	na	autorov	rozprávok,	
resp.	autorov	zápisov,	ktoré	slúžili	ako	priama	predloha	na	napísanie	publiko-
vanej	rozprávky,	prípadne	informačný	zdroj	či	variant,	ktoré	boli	v	prvých	vyda-
niach	aj	v	Paulinyho	edícii	umiestnené	pred	každou	rozprávkou,	sme	zaradili	až	
do	poznámok	k	jednotlivým	rozprávkam.	

V	poznámkovom	aparáte	uvádzame	základné	informácie	k	jednotlivým	kni-
hám	a	poznámky	ku	každej	rozprávke	samostatne,	dodržiavajúc	štruktúru	zod-
povedajúcu	požiadavkám	edície	Knižnica	slovenskej	literatúry:	
1.		názov	rozprávky,	
2.		citačný	údaj	pretextu	v	rozsahu	skratka	„CD“	(citované	dielo,	teda	prvé	vyda-

nie	Paulinyho	edície),	číslo	zväzku,	rozsah	strán,	

149	Pozri	podrobnú	edičnú	poznámku	E.	Paulinyho	v	treťom	zväzku	Prostonárodných sloven-
ských povestí	(s. 544 – 551).	Editor	zadával	rukopis	vydavateľstvu	na	ďalšie	spracovanie	v	roku	
1956.
150	Autorkou	Slovníka	a	Jazykovej	poznámky	je	Katarína	Žeňuchová.
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3.		bibliografické	 údaje	 v	 prvom	 vydaní	 v	 rozsahu	 skratka	 „JF“	 (Francisciho	
zbierka),	„ŠD“	(Škultétyho	a	Dobšinského	edícia),	„PD“	(Dobšinského	samo-
statná	edícia),	číslo	zväzku,	resp.	zošita,	rozsah	strán,	

4.		úplné	znenie	redakčného	odkazu	na	východiskové	texty,	varianty	a	autorský	
subjekt,

5.		bližšie	informácie	o	rozprávke,	ktoré	by	mohli	byť	z	čitateľského	hľadiska	zau-
jímavé,	prínosné,	spolu	s	odkazmi	na	iné	časti	publikácie	a	obrazovú	prílohu.
Pre	lepšiu	predstavu	o	tom,	ako	pôvodní	editori	pracovali	s	východiskovými	

rukopisnými	textami,	resp.	v	prípade	Pavla	Dobšinského,	akým	spôsobom	upra-
voval	 rozprávky,	 ktoré	 už	 predtým	 boli	 publikované,	 sme	 do	 poznámkového	
aparátu	k	niekoľkým	rozprávkam	zaradili	aj	ukážky	z	východiskových	rukopisov	
a	 zo	 starších	publikovaných	 textov.	Napríklad	pri	 rozprávke	Mŕtvy	 frajer,	 kto-
rú	napísal	August	Horislav	Škultéty	na	základe	štyroch	starších	zápisov,	to	boli	
ukážky	z	troch	rukopisov	tejto	rozprávky;	k	rozprávke	O	dvanástich	mesiačikoch,	
ktorú	Pavol	Dobšinský	preložil	a	upravil	z	vydania	Boženy	Němcovej,	sme	zara-
dili	ukážku	z	Němcovej	originálu	podľa	prvého	vydania;	na	ukážku	Francisciho	
jazyka	a	štýlu	v	zbierke	Slovenské povesti	sme	k	poznámkam	pri	rozprávke	Tri	
citróny	zaradili	fragment	z	originálu.

Pramenné edície rukopisných zbierok rozprávok

Rozprávky	publikované	slovenskými	 romantikmi	nie	 sú	autentickými	vzor-
kami	folklórnej	tradície,	pretože	nie	sú	výsledkom	folkloristického	zberu	vo	ve-
deckom	zmysle	slova,	ako	sa	realizoval	od	konca	19. storočia.	Vznikli	prevažne	
kompilačno-štylizačnou	metódou	na	podklade	viacerých	paralelných	variantov,	
ktoré	boli	zapísané	s	rôznou	intenciou	a	odlišnou	mierou	literárnej	štylizácie,	
neraz	markantnej	a	nápadnej,	pre	poetiku	rozprávky,	ako	ju	kanonizovali	knižné	
vydania	Augusta	Horislava	Škultétyho	a	Pavla	Dobšinského,	až	cudzorodej,	ale	
nájdu	sa	medzi	nimi	aj	 texty,	ktoré	nápadne	pripomínajú	záznam	„prostého“	
folklórneho	naratívu.

Spomedzi	zachovaných	rukopisných	zbierok,	z	ktorých	romantici	pri	prípra-
ve	svojich	zbierok	vychádzali,	sme	sa	doteraz	bližšie	zaoberali	tromi.	Codex	ti-
sovský	a	Codex	diversorum	auctorum	A	sme	pripravili	na	vydanie	v	roku	2015	
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v	podobe	komentovaných	pramenných	edícií,	rozprávky	z	Codexov	revúckych,	
doplnené	o	pôvodné	komentáre,	pripravujeme	aktuálne.	

V	 korpuse	 rozprávkových	 zbierok	 sledovaného	 obdobia	 predstavujú	 tieto	
pramene	najstaršie	a	najdôležitejšie	materiály	k	výskumu	slovenskej	rozprávky.	
Vznikali	paralelne,	 s	 ťažiskom	v	druhej	polovici	 roku	1843,	 ich	 zostavovatelia	
sa	stretávali	a	komunikovali	spolu	vzhľadom	na	písanie	a	výklad	rozprávok.	Na	
rozdiel	 od	 folklórnej	 prózy	 zapísanej	 v	 prostonárodných	 zábavníkoch	 a	 iných	
súboroch	vznikajúcich	na	pôde	vzdelávacích	inštitúcií	ako	výsledok	kolektívnej	
zberateľskej	činnosti	vznikli	ako	výsledok	súkromnej	(„mimoškolskej“)	iniciatívy.	
Treba	spomenúť,	že	viaceré	rozprávky	z	Codexov	revúckych	a	úvahy	o	rozpráv-
kach	od	Samuela	Reussa,	„ideového	otca“	a	hlavného	zostavovateľa	tohto	pra-
meňa,	boli	prepísané	do	bratislavského	a	levočského	Prostonárodného	zábav-
níka,	a	v	tejto	podobe	plnili	pre	romantikov	funkciu	vzoru	spracovania	a	výkladu	
folklórneho	naratívu	a	neskôr	sa	stali	základným	materiálovým	prameňom	ich	
tlačených	zbierok.151 

Codexy	 revúcke,152	 resp.	 autorita	 Samuela	Reussa	mali	 nepochybne	 vplyv	
aj	 na	 podobu	Codexov	tisovských	 a	 Codexu	diversorum	auctroum	A.	Okrem	
Samuela	Reussa	do	nich	prispeli	 jeho	synovia	Ľudovít,	Adolf	a	Gustáv,	 rodin-
ný	priateľ	Samo	Ormis	a	ďalší	 zberatelia,	od	päťdesiatych	rokov	najmä	Pavol	
Dobšinský.	 Tvoria	 ich	 tri	 zošity:	 Codex	 revúcky	 A s	 podnadpisom	 „Slawische	

151	Napríklad	z	Codexu	tisovského	bolo	v	zbierkach	romantikov	s	rôznymi	odchýlkami	a	re-
dakčnými	úpravami	publikovaných	14	z	37	rozprávok,	čo	je	temer	polovica	prameňa	(rozprávky	
Tri	stromy,	Z	rosy	počatá	a	z	deväť	matiek	splodená	žena,	Sirota,	Žabina	kmotra,	Pes,	Čert	slúži,	
Tri	 citróny,	O	 troch	grošoch,	O	drahom	barancovi,	Matej	veľký	kráľ	a	Uliana	veľká	kráľovná,	
O	človekovi,	čo	nikdy	nehrešil,	Cesta	k	slncu,	Nebeská	sláva,	Sirôtky),	ďalších	16	textov	mož-
no	 identifikovať	v	redakčných	odkazoch	k	prameňom	rozprávok,	ktoré	boli	skompilované	na	
pozadí	viacerých	textov	(Zlatovlasé	dietky,	O	Matúšovi,	O	jednom	kráľovskom	synovi,	Či	jesto	
pravda	na	svete,	Myšacia	bundička,	Tri	holúbky,	Tri	píšťalky,	Zázračný	lekár,	Krásny	jeleň,	Slú-
žiaca	sirota,	Ptáča,	Hadogašpar,	Umrlý	Fiľko,	Lampa,	O	Jáchimkovi	a	Otolienka,	Umrlá	hlava).	
Naopak,	Codex	diversorum	auctorum	A	bol	ako	prameň	využitý	iba	málo.	Z	38	rozprávok	z	toh-
to	rukopisu	bolo	v	dobových	zbierkach	publikovaných	po	prepracovaní	a	preštylizovaní	iba	de-
väť	(Popolvár	najväčší	na	svete,	Ružová	Anička,	Macocha	a	pastorkyňa	ako	variant	k	rozprávke	
Pamodaj	šťastia,	 lavička,	Čiernovlasý	princ,	Cigáň	čerta	ošialil,	Hádač,	stolár,	strelec,	poprac,	
Berona,	Kráľ	 času,	 Tri	 stromy).	 Ešte	menší	počet	ukazuje	 využitie	Francisciho	 rozprávok	ako	
jedného	z	prameňov	pri	kompilovaní	rozprávok,	resp.	na	úrovni	evidencie	variantného	spraco-
vania:	v	redakčných	odkazoch	k	rozprávkam	môžeme	identifikovať	len	päť.	Zvyšných	24	rozprá-
vok	nebolo	v	dobových	zbierkach	uverejnených	ani	neboli	evidované	ako	jedna	z	predlôh	pre	
rozprávky	spracované	kompilačno-štylizačnou	metódou	či	variantné	podanie.
152	Základné	údaje	o	rukopise	uverejnili	Polívka,	1923,	s. 20 –	23;	Dzubáková,	1973;	Pácalová,	
2010,	s. 31 – 48.	
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Volkssagen.	Gesammelt	in	V.	Revúca	1843“	obsahuje	28	rozprávok,	zápisy	piesní,	
nemecké	komentáre	k	rozprávkam153	a	úvahu	o	zaklínadlách	od	Samuela	Reussa.	
Samuel	Reuss	napísal	 celý	Codex	 revúcky	B	 („Alt-slawische	Sagen	aus	Panno-
nien	1840“) –	zbierku	troch	komentovaných	rozprávok154	doplnenú	o	niekoľko	
úvah	o	rozprávkach,	analýzu	poverového	rozprávania,	poznámky	o	slovanskom	
zvestovaní	 jari	 a	 poznámky	 ku	 Kraskovu.	 Najstaršiu	 vrstvu	 Codexu	 revúckeho	
C	 („Slawische	 Sagen“)	 tvorí	 30	 rozprávok	 a	 niekoľko	 komentárov	 k	 nim	 (cca	
1843 – 1844),	mladšiu	 vrstvu	 (päťdesiate	 až	 sedemdesiate	 roky)	prevažne	 zá-
pisy	folkloristického	a	etnografického	charakteru,	ojedinele	rozprávky	a	vložený	
materiál	z	prípravy	knižných	edícií	(zoznamy	rozprávok,	súpisy,	poznámky	a	i.).	

Codexy	tisovské	obsahujú	výlučne	rozprávky	(37),	pričom	jedna	látka	je	za-
znamenaná	dvakrát	a	tri	rozprávky,	uvedené	v	obsahoch,	sa	nezachovali.	Zväzok	
A	napísal	August	Horislav	Škultéty,	zväzok	B	Jonatan	Dobroslav	Čipka	a	zväzok	
C	Štefan	Marko	Daxner.155

Codex	diversurum	auctorum	 je	 zbierka	 Jána	Francisciho,	 ktorú	napísal	na	
prelome	rokov 1843	a	1844	s	cieľom	uverejniť	ju	knižne.	Obsahuje	16	rozprá-
vok	a	22	širších	či	stručnejších	náčrtov	rozprávkových	látok,	určených	na	ďalšie	
spracovanie.156

O	všetkých	rukopisných	zbierkach	z	tohto	obdobia	môžeme	povedať,	že	re-
prezentujú	 podobu	 rozprávky	 pred	 jej	 kanonizovaním	 v	 tlačených	 zbierkach,	
predovšetkým	v	Slovenských povestiach	Augusta	Horislava	Škultétyho	a	Pavla	
Dobšinského.	Ponúkajú	jedinečné	svedectvo	o	individuálnych	predstavách	zbe-
rateľov,	zapisovateľov	a	rozprávkarov	o	tom,	akú	podobu	by	mohla	mať	sloven-
ská	rozprávka,	resp.	slovenská	„prostonárodná“	próza	v	čase,	keď	v	domácom	
prostredí	ešte	nejestvoval	publikačný	kánon	(pred	rokom 1845),	resp.	zatiaľ	ne-
bol	ustálený	(pred	rokmi 1858 – 1861).	Zbierky	z	prvej	polovice	štyridsiatych	ro-
kov	zapísané	v	čase,	keď	tzv.	štúrovská	slovenčina	ešte	nebola	kodifikovaná,	sú	
navyše	cenným	prameňom	aj	z	jazykového	aspektu.	Pre	širokú	skupinu	huma-
nitných	vedcov	preto	predstavujú	pozoruhodný	prameň	primárneho	výskumu.	

153	Nevďačnosť,	Radúz	a	 Ľudmila,	 Svetská	 krása,	O	 zlatom	Zúbku,	 Zlosť	macochina	a	 láska	
matkina,	Eufrozína	a	Karol
154	Neskôr	známe	ako	Nebojsa,	Lomidrevo,	Chudobných	rodičov	syn
155	Základné	 údaje	 o	 rukopise	 uverejnil	 Polívka,	 1923,	 s. 31 –	 32;	 podrobnejšie	 Pácalová,	
2010,	s. 93 – 120	a	Pácalová,	2015a,	s. 7 –	9,	179 – 193.	
156	Základné	 údaje	 o	 rukopise	 uverejnil	 Polívka,	 1923,	 s. 22 –	 23;	 podrobnejšie	 Pácalová,	
2015b,	s. 8 – 16,	298 – 311.
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To	je	dôvod,	prečo	by	v	ideálnom	prípade	mali	byť	edične	sprístupnené	takým	
spôsobom,	 aby	 edícia	 čo	 najvernejšie	 replikovala	 originál,	 a	 teda	 zachovala	
potenciál	multidisciplinárneho	uplatnenia,	ako	ho	ponúka	autentický	rukopis.	
Takéto	vydanie,	 samozrejme,	nie	 je	určené	 laickej	verejnosti,	pretože	čitateľ-
ský	zážitok	je	narúšaný	jednak	samotnou	povahou	textu	(verný	transkribovaný	
záznam),	 jednak	nevyhnutným	edičným	komentárom	a	pomerne	nákladným	
poznámkovým	aparátom.	

Základom	 pramennej	 edície	 určenej	 na	 vedecké	 účely	 je	 spôsob	 prepisu	
originálu.	Transkripcia	vyžaduje	presný	prepis,	písmeno	za	písmenom	a	 znak	
za	 znakom	 verne,	 so	 všetkými	 nuansami,	 textovými	 i	mimotextovými	 javmi,	
s	opravami,	doplnkami	a	dodatkami	v	najstaršej	(pôvodnej)	rovine	textu,	ktorú	
vytvoril	autor	bezprostredne	v	čase	písania	rozprávky	(autorská	vrstva	rukopi-
su),	aj	s	úpravami	a	doplnkami,	ktoré	sú	zjavne	mladšie,	najčastejšie	ide	o	opra-
vy	 redaktorov	 (redakčná	 vrstva	 rukopisu).	 Samozrejmosťou	 je	 doplniť	 takýto	
prepis	o	poznámky,	ktoré	konkretizujú	textové	operácie	a	identifikujú	ich	pô-
vodcu	(odlíšenie	autorskej	a	redakčnej	roviny).	

Prvé	rukopisné	zápisy	rozprávok	sprostredkoval	Jiří	Polívka	v	Súpise sloven-
ských rozprávok.	V	kontexte	sledovanej	témy	treba	zdôrazniť,	že	nepripravoval	
pramennú	edíciu	a	jeho	prepis	bol	motivovaný	inými	potrebami,	než	aké	sle-
duje	literárna	veda.	Boli	to	samozrejme	potreby	a	prax	folkloristiky:	Súpis slo-
venských rozprávok	vznikol	s	cieľom	„předložiti	úplný	a	soustavný	soupis	všech	
slovenských	prosaických	podání,	která	byla	od	počátku	XIX.	století	až	do	vzpla-
nutí	světové	války	zapisována	a	zpracována,	tištěna	aneb	zůstala	v	rukopisech“	
(Polívka,	1923,	s.	 [nepag.])	a	katalogizovať	 ich.	Vzhľadom	na	rozsah	zachova-
ného	materiálu	nebolo	možné,	aby	tu	zostavovateľ	uverejnil	v	plnom	rozsahu	
všetky	zapísané	rozprávky.	Pri	časti	z	nich	iba	reprodukoval	výťahy	a	rozprávky,	
ktoré	 dovtedy	 nevyšli	 knižne	 a	 „mají	 pro	 historii	 látek	 povídkových	 větší	 vý- 
znam“,	uverejnil	vo	„věrných	přepisech“,	ako	Jiří	Polívka	charakterizoval	svoju	
metodiku.	Zásady	jeho	prepisu	možno	zhrnúť	do	troch	bodov:	1.	rozprávky	pre-
písal	slovo	za	slovom,	bez	pravopisných,	tvaroslovných	či	syntaktických	úprav,	
2.	aktualizoval	písanie	grafém	„w	na	v,	ſ	na	s,	ſſ	na	š,	g	na	j,	ǧ	na	g,	j	na	i	atď.“	
(Polívka,	1923,	s.	[nepag.]),	3.	zjednotil	označenie	priamej	reči	úvodzovkami	aj	
na	miestach,	kde	bola	vyznačená	iným	spôsobom	(podčiarknutím,	pomlčkami),	
a	doplnil	ju	tam,	kde	vyznačenie	chýbalo.	
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Pre	potreby	folkloristiky	možno	Polívkov	prepis	vnímať	ako	vcelku	verný.	Av-
šak	o	origináli	nevypovedá	nad	rámec	reprodukcie	rozprávkovej	látky,	a	teda	ho	
nemôže	plnohodnotne	substituovať	a	poslúžiť	ako	vhodný	materiál	pre	viaceré	
vedné	disciplíny.	Najväčším	nedostatkom	tohto	spôsobu	prepisu	je	skutočnosť,	
že	nezohľadňuje	jednotlivé	roviny	rukopisu	(autorskú	a	redakčnú)	ani nezachy-
táva	opravy	a	doplnky	 v	 textoch.	 Tieto	dva	momenty	 sú	pritom	pre	potreby	
prepisu,	ktorý	môže	nahradiť	originál,	kľúčové.	

Ako	sme	uviedli	vyššie,	zápisy	rozprávok	zo	sledovaného	obdobia	sú	pozna-
čené	množstvom	úprav.	Autorské	opravy	 robili	 autori	 počas	 zapisovania	 roz-
právky,	vo	fáze	jej	štylizácie,	alebo	dodatočne,	často	bezprostredne	po	vzniku	
zápisu	ako	opravy	„druhého	čítania“	s	úmyslom	rozprávačsky,	lexikálne	a	štylis-
ticky	cizelovať	text.	Na	rozdiel	od	čistopisov,	resp.	konečných	textov	(Lichačov,	
2015,	s. 16,	87),	ktoré	ponúkajú	z	hľadiska	textotvorného	procesu	„uzavreté“	
texty,	zápisy	s	početnými	autorskými	opravami	(tzv.	náčrty)	sú	významným	sve-
dectvom	tvorivej	práce	autora.	V	redakčnej	vrstve	(redakcii	alebo	redakciách	
textu)	môžeme	 identifikovať	 jednak	opravy	 a	doplnky	modifikujúce	 autorský	
text,	jednak	poznámky	týkajúce	sa	katalogizácie	látky,	evidencie	paralelných	zá-
pisov	a	iné	typy	poznámok.

Zatiaľ	čo	v	origináli	už	na	prvý	pohľad	vidíme,	ktorá	časť	je	autorská	a	ktorá	
tvorí	redakciu	textu,	ako	aj	to,	ktorú	časť	(v	rámci	autorskej	vrstvy)	autor	pre-
čiarkol,	prípadne	čo	doplnil,	v	prepise	Jiřího	Polívku	takéto	rozlíšenie	nie	je	mož-
né,	pretože	s	opravami	a	úpravami	v	rukopisoch	pracoval	podľa	pravidla	posled-
nej	 ruky.	V	 časti	 textu,	 kde	 sa	nachádzajú	prepísané	alebo	opravené	pasáže,	
nezaznačil	 pôvodné	 znenie,	 ale	prepísal	 iba	tie	 slová	 (slovné	 spojenia,	 vety),	
ktoré	nahrádzajú	prečiarknuté	časti	textu	alebo	dopĺňajú	pôvodné	znenie,	teda	
novšiu	štylizáciu.	Do	svojho	prepisu	zaradil	všetky	vsuvky	a	doplnky	 (vpísané	
v	medziriadku,	v	marginálii,	na	konci	strany)	a	naopak	neprepísal	všetky	tie	časti	
textu,	ktoré	sú	v	rukopise	prečiarknuté,	bez	ohľadu	na	to,	či	ich	vytvoril	autor	
alebo	neskôr	niektorý	z	redaktorov.	

Keďže	 Jiří	 Polívka	 vo	 svojom	 v	 prepise	 neodlíšil,	 kto	 z	 rôznych	 subjektov	
podieľajúcich	sa	na	finálnej	podobe	textu	napísal	a	upravil	príslušnú	časť	tex-
tu,	 t.	 j.	 neidentifikoval	 a	nehierarchizoval	 jednotlivé	autority	 textu	na	úrovni	
autor –	redaktor,	jeho	prepis	by	sa	dal	označiť	ako	lineárny.	Takýto	typ	zápisu	
predstavuje	z	hľadiska	hierarchizácie	rôznych	typov	subjektov,	ktorí	sa	podieľali	
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na	 výslednej	 podobe	 textu,	 kontaminovaný	 (hybridný)	 zápis:	 autorská	 vrstva	
je	 skombinovaná	 s	mladšou	 redakčnou	 vrstvou157	 a	 zápis	 neodráža	 „rozdílné	
etapy	vývoje	textu“	(Lichačov,	2015,	s. 91),	ako	to	robí	originál.	Vo	výsledku	tak	
nečítame	text	avizovaného	autora,	ale	zápis	tohto	autora	upravený	iným	redak-
torom,	čo	sú	de	facto	pre	potreby	literárnej	vedy	dva	rôzne	texty.

Hybridný	zápis,	ktorý	ponúka	Súpis slovenských rozprávok,	však	má	aj	 inú	
nevýhodu.	Explikujeme	ju	na	jednoduchom	príklade,	pričom	zámerne	ostane-
me	iba	v	rovine	autorských	opráv.	V	Polívkovom	prepise	rozprávky	Hadogašpar	
z	Codexu	tisovského	B	čítame:	„Plod,	kterí	pod	srdcom	nosila,	rostou,	a	breme-
no	zo	dňa	na	ďeň	bolo	ňesňesitedlňejšuo,	s	mnohími	sa	raďila	ľuďmi,	ale	žjadon	
ju	od	ňeho	osloboďiť	ňemohou“	(Polívka,	1927,	s. 182).	V	origináli	vidíme,	že	
Jonatan	Dobroslav	Čipka	za	časť	„plod,	kterí	pod	srdcom	nosila,“	napísal	„žiad-
ná	moc	ho“.	Následne	to	prečiarkol	a	ďalej	pokračoval	zápisom,	ktorý	uvádza	
Jiří	Polívka.	Prečiarknutá	pasáž	naznačuje,	že	pôvodná	štylizácia	mohla	vyzerať	
takto:	plod,	ktorý	nosila	pod	srdcom,	rástol,	a	žiadna	moc	ho	od	neho	nemohla	
oslobodiť.	Očividne	si	to	rozmyslel,	formuláciu	rozšíril	funkčne	o	informáciu,	že	
bremeno	bolo	zo	dňa	na	deň	neznesiteľnejšie,	a	hoci	sa	žena	radila	s	mnohými	
ľuďmi	(a	ďalej	nasleduje	pasáž	sčasti	štylisticky	pozmenená	oproti	pravdepo-
dobne	pôvodne	zamýšľanej	formulácii),	nikto	ju	od	neho	nemohol	oslobodiť.	
Kým	Polívkov	prepis	nám	sprostredkováva	finálnu	podobu	autorského	zápisu,	
prepis,	ktorý	by	zahŕňal	aj	informáciu	o	prečiarknutej	formulácii,	má	oveľa	širšiu	
výpovednú	hodnotu:	sprostredkováva	totiž	čitateľovi	vzácny	moment,	v	ktorom	
sa	autor	rozhodol	inak	štylisticky	spracovať	svoje	rozprávanie	(pomyselný	„stroj	
času“,	ktorý	nás	prenesie	do	mysle	autora	v	momente	tvorby).	Prepis,	ktorý	za-
chováva	opravy	v	autorskej	vrstve	rukopisu,	zachytáva	viacero	vrstiev,	poveda-
né	spolu	s	D.	S.	Lichačovom,	„odrážejících	tvůrčí	proces“	(Lichačov,	2015,	s. 16),	
a	tak	obnažuje	minuciózne	detaily	tvorivej	práce.	

Najnáročnejšie	na	edičné	spracovanie	boli	Codexy	tisovské,	predovšetkým	
preto,	že	je	v	nich	najviac	pracovných	zápisov	a	najviac	autorských	opráv,	čo	kla-
die	vyššie	nároky	na	spoľahlivú	rekonštrukciu	autorskej	vrstvy	zápisu	aj	na	ná-
sledné	edičné	spracovanie	vyhotoveného	prepisu	(platí,	že	náročnosť	prepisu	
a	edičného	spracovania	zápisu	je	priamoúmerná	počtu	opráv	v	rukopise).	Ako	
najmarkantnejší	problém	pri	identifikácii	autorskej	vrstvy	sa	ukázali	rozprávky	

157	Podrobnejšie	k	metóde	lineárneho	prepisu	a	jeho	kritike	Pácalová,	2018.
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Štefana	Marka	Daxnera	O	Jáchimkovi	a	Otolienka,	Umrlá	hlava	(mladší	zápis),	
Cesta	k	Slncu	a	Sirôtky.	Početné	opravy	diakritiky	a	písania	i/y	sťažovali	rekon-
štrukciu	 autorskej	 vrstvy.	 Prepis	 (predovšetkým	 samohlások)	 neumožňoval	
v	každom	prípade	spoľahlivo	odlíšiť	prvotnú	grafému	od	grafémy,	ktorou	bola	
nahradená,	čo	sťažilo	čítanie	beztak	problematického	rukopisu	Štefana	Marka	
Daxnera,	ktorý	samohlásky	„o“	a	„a“	píše	takmer	identicky.	Opravy	diakritiky	
patria	vôbec	k	najfrekventovanejším	úpravám	v	Codexoch	tisovských,	čo	súvisí	
bezprostredne	s	dynamickými	zmenami	v	jazykovej	otázke	sledovaného	obdo-
bia,	ako	aj	s	tým,	že	takmer	všetky	rozprávky	z	tohto	rukopisu	boli	uverejnené	
v	dobových	zbierkach	naratívno-štylisticky	takmer	bez	úprav,	iba	s	pravopisný-
mi	odchýlkami,	a	ktoré	editor	upravoval	priamo	v	rukopise.	Ďaleko	prevyšujú	
zásahy	do	lexiky	a	štylizácie,	ale	aj	slovosledu,	ktorý	je	výraznejšie	korigovaný	
predovšetkým	v	Codexe	tisovskom	B.	

Codex	diversorum	auctorum	A	a	Codexy	revúcke	neobsahujú	pracovné	zápi-
sy.	Poznámky	a	opravy	neskorších	editorov	sú	v	nich	skôr	zriedkavé	a	týkajú	sa	
najmä	evidencie	variantných	zápisov.	Väčšinu	opráv	a	úprav	v	týchto	rukopisoch	
urobil	autor	rozprávky	v	prvotnej	fáze	štylizácie.	

Trochu	náročnejšia	bola	práca	s	Codexom	diversorum	actorum	A,	keďže	Ján	
Francisci	si	na	svoj	rukopis	príliš	nepotrpel,	najmä	v	druhej	časti	zbierky,	kde	sú	
zapísané	iba	náčrty	rozprávok.	Tieto	sú	písané	menej	starostlivo	ako	rozpráv-
ky	„vypracované	pre	tlač“,	text	nie	 je	členený	na	pásmo	postáv	a	rozprávača,	
autor	používa	 skratky	 (napríklad	„kral.“	namiesto	„kráľovský“),	pri	opakovaní	
deja	stručne	odkazuje	na	variovanie	základného	motívu	(napríklad	„Druha	tak	
schoďila“;	„Ráz	okolo	ocovej	hlavi	keď	ležau	začali	ftaki	choďiť	a	spjevať.	Spitau	
sa	oťec	čo	to	znamená	ale	sin	povjedať	ňechceu,	zas	druhí	ráz	prileťeli	až	do	
treťjeho“),	častejšie	text	prepisuje	a	prečiarkuje	v	ňom,	prípadne	urobí	zmenu,	
no	pôvodnú	pasáž	neprečiarkne,	zápis	zapĺňa	celú	šírku	strany	bez	ponechania	
voľnej	marginálie,	no	riadok	mu	nepostačuje,	text	na	okraj	natlačí	tak	tesne,	že	
je	takmer	nečitateľný	a	 i.	Zaujímavú	opravu	nachádzame	v	náčrte	 látky	s	ná-
zvom	Čiernovlasý	princ.	Ján	Francisci	sa	na	jednom	mieste	očividne	pozabudol,	
že	píše	náčrt	rozprávky,	a	štylizoval	rozvláčnejšie:	„Šou.	Prišou	do	hori	 len	na	
úzku	 cestu,	 ktorá	 sa	 vždi	 vjac	 šírila.“	 Túto	pasáž,	 ako	pre	 náčrt	 redundantne	
opisnú,	následne	prečiarkol	a	ďalej	pokračoval	stručne	a	vecne	v	zhode	s	cha-
rakterom	zápisu:	„Šou	cestou.“
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Naopak,	Codexy	revúcke	sú	napriek	pomerne	veľkému	počtu	rukopisov	za-
interesovaných	spolupracovníkov	a	dosť	zlej	kvalite	originálu	(porušené	strany,	
vyblednutý	atrament)	dobre	čitateľné,	Samuel	Reuss	a	Samo	Ormis	majú	vyslo-
vene	krasopisný	rukopis.	Prepis	rukopisu	Samuela	Reussa	bol	však	spojený	s	de-
likátnym	problémom.	V	súvislosti	s	textologickou	praxou	vo	folkloristike	sa	zdô-
razňuje	dôležitosť	primeranej	transkripcie	nárečí,	čím	sa	rozumie	vhodná	voľba	
okrem	iného	grafém.	Samuel	Reuss	používa	široké	portfólio	v	štyridsiatych	ro-
koch 19. storočia	už	 zriedkavejších	grafém.	 Špecifikom	 jeho	 rukopisu	 je	 zápis	
spoluhlások	s/S,	š/Š,	na	ktoré	používa	dva	druhy	grafém.	Malé	s,	resp.	malé	š	
zapisuje	ostrým	s	a	zdvojeným	ostrým	s	(ſſtaſtně	→	šťastne).	Veľké	S	zapisuje	
inak:	 tvar	tohto	písmena	pripomína	písmeno	gréckej	abecedy	Ϫ,	kde	spodná	
časť	nie	je	hranatá,	ale	oblá.	Ak	sa	nad	týmto	špecifickým	znakom,	označujú-
cim	veľké	a	malé	 s,	 nachádzajú	dve	vodorovné	bodky,	 ide	o	 spoluhlásku	Š/š	
(z	 dostupnej	 databázy	 znakov	majú	 k	 tomuto	 tvaru	 najbližšie	 ϔ/ϋ):	 kočiϋſkje	
(→	kočišské).	 J.	Polívka	V	Súpise slovenských rozprávok	uplatnil	paušálnu	ná-
hradu	 ſ	na	s,	 ſſ	na	š,	ktorá –	pri	 zohľadnení	 stanoviska,	 že	„miera	úprav	zále-
ží	aj	na	editorovi“	 ([Gašparíková],	1995) –	môže	byť	pre	potreby	folkloristiky,	
populárno-vedného,	populárneho	aj	čitateľského	vydania	dostatočná.	Vedecké	
a	kritické	vydania,	resp.	vydania,	ktorých	cieľom	je	čo	najvernejšie	substituovať	
rukopis,	aby	mohli	byť	užitočným	materiálom	pre	rôzne	vedné	odbory,	by	sa	
s	ňou	však	nemali	uspokojiť.	V	prepise	preto	rešpektujeme	dvojaký	zápis	týchto	
spoluhlások,	pričom	ostré	 s/š	 zapisujeme	podľa	úzu	 (ſ/ſſ)	 a	 tam,	kde	Samuel	
Reuss	píše	Ϫ/ϫ,	resp.	ϔ/ϋ,	používame	súčasnú	grafému	S/s,	Š/š.

Pri	prepise	originálu	vo	všetkých	troch	zbierkach	slová	a	pasáže,	ktoré	autor	
textu	podčiarkol,	vyznačujeme	rovnako	podčiarknutím.	Ján	Francisci	spravidla	
podčiarkoval	 z	 jeho	pohľadu	 ťažiskové	 formulácie,	 čo	 sa	 týka	mytologického	
kontextu	rozprávky,	Samuel	Reuss	vyznačoval	podčiarknutím	priamu	reč.	Svoj-
ský	zápis	má	Štefan	Marko	Daxner,	ktorý	priamu	reč	rámcuje	dvojitou	spodnou	
úvodzovkou,	slová	na	konci	riadkov	s	obľubou	delí,	ale	nepoužíva	rozdeľovacie	
znamienko.

Transkripcia	rukopisu	je	založená	na	vernom	prepise,	ako	sme	ho	zdôvodnili	
vyššie.	Cieľom	pri	príprave	týchto	pramenných	edícií	bolo	 rekonštruovať	naj-
staršiu	(pôvodnú)	vrstvu	rukopisu,	preto	si	redakčné	úpravy	nevšímame,	resp.	
obmedzujeme	sa	len	na	informácie	o	látke	rozprávky,	ktoré	redaktori	zapisujú	
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pri	jej	nadpise	(evidencia	variantných	a	paralelných	zápisov,	prípadne	typoló-
gia	látky).	Najstaršiu	autorskú	vrstvu	umiestňujeme	do	hlavného	textu,	opravy	
s	komentárom	do poznámky	pod	čiarou	(príklady	uvádzame	nižšie).	

Písmená,	slová	a	slovné	spojenia,	prípadne	celé	vety,	ktoré	nebolo	možné	
prečítať	 (prečiarknuté	 alebo	prepísané	 takým	 spôsobom,	 že	pôvodný	 text	 je	
nečitateľný),	označujeme	znakom	x	v	hranatej	zátvorke.	Ak	to	povaha	rukopi-
su	umožňuje,	počet	značiek	zodpovedá	počtu	nečitateľných	písmen,	napríklad	
[xxx],	ob[xxx]li.	

V	prípadoch,	keď	ide	o	chyby,	ktoré	sa	môžu	javiť	ako	mýlky	v	zápise,	píšeme	
za	slovo	skratku	[sic!]:	„On	[sic!]	bola	príklad	maťerinskej	láski.“

Najčastejšie	autor	prečiarkol	slovo	(slovné	spojenie)	a	následne	napísal	nový	
text,	či	už	bezprostredne	za	prečiarknutú	časť,	alebo	(pri	dodatočnej	úprave)	
medzi	slová,	do	marginálie,	do	päty	strany:

„[Kod	prišli	domou]1	Prijdú	tu	domou“
1	Prečiarknuté:	„Kod	prišli	domou“.

„Volá	abi	otvorila,	 že	sa	bojí –	na	mnoho	otvorila	 [žabi	varila]1,	ale	sa	zvjerat	
velmi	nalakala.“
1	Pripísané	v	marginálii.

Rešpektujeme	 prípady,	 keď	 autor	 nejaké	 slovo	 (interpunkciu)	 prečiarkol	
chybne,	 pravdepodobne	 z	 nepozornosti.	 Tieto	 prípady	 sú	 však	 v	 rukopisoch	
skôr	 (úsmevnou)	raritou,	ako	napríklad	prečiarknutie	podmetu/agensa	v	roz-
právke	Jána	Francisciho	modifikujúce	význam	vety	tak,	že	korýtko	ovsa	a	ohňa	
nezjedol	kôň,	ale	Popolvár:

Cestou	sa	pri	 zlatej,	 strjebornej	a	pri	meďanej	hore	zastaviu,	kím	si	konáriku	
z	každej,	na	pamjatku	poodlamovau,	a	kim	[Tátoš]1 s koritka ovsa a s koritko 
ohňa	zožrau.
1 Prečiarknuté:	Tátoš.

Takýto	postup	však	nie	je	celkom	bezproblémový.	Pri	identifikácii	pôvodné-
ho	textu	je	kľúčové	odlíšenie	potenciálne	autorských	úprav,	ktoré	súvisia	s	fázou	
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textácie	a	štylizácie	rozprávky,	od dodatočných	úprav	autora	na	jednej	strane	
a	mladších	úprav	redaktorov	na	strane	druhej,	čo	však	nie	je	možné	v	každom	
prípade	spoľahlivo	odlíšiť.	

Medzi	najčastejšie	autorské	úpravy	patria	opravy	textu	motivované	novou	
štylizáciou	alebo	korekciou	bežného	„preklepu“,	omylu.	Viaceré	rozprávky	na-
značujú,	že	by	mohlo	ísť	o	čistopisy.	Svedčia	o	tom	opravy	tohto	typu:

„a	sama	mu	ju	do	ruky	podala	[Bohaťe	sa]1	prawjac:	„bohaťe	sa	wám“
1 Prečiarknuté:	„Bohaťe	sa“.

Akoby	sa	autor	pri	prepise	pomýlil,	preto	napísané	prečiarkol,	a	po	dopísa-
ní	pasáže	pokračoval	opäť	textom,	na	ktorý	pôvodne	preskočil.	Naopak,	iným	
typom	opravy	je	potreba	formuláciu	rozviť	alebo	preštylizovať,	ako	sme	videli	
pri	oprave	Jonatana	Dobroslava	Čipku	v	rozprávke	Hadogašpar.	Transkribovaný	
zápis	vyzerá	takto:	

„Plod,	kterí	podsrdcom	nosila	rostou,	[žiadná	moc	ho]1	a	bremeno	zo	dňa	na	
ďeň	bolo	ňesňesitedlňejšuo,	 zmnohimi	 sa	 raďila	 ľuďmi,	 aležjadon	 ju	odňeho	
osloboďiť	ňemohou.“
1 Prečiarknuté:	„žiadná	moc	ho“.

Vydanie	Codexov	tisovských	tvorí	textová	časť	(prepis	rukopisu)	rámcovaná	
sekundárnym	edičným	aparátom –	 v	 úvode	 Stručná	 charakteristika	prameňa	
a	Ciele	vydania	a	zásady	prepisu,	v	závere	Edičné	poznámky	a	komentáre.	Táto	
časť	zahŕňa	podrobný	popis	 jednotlivých	zväzkov,	 ich	genézu	a	podobu	a	ko-
mentáre	k	rozprávkam.	Poznámkové	heslo	k	rozprávkam	tvorí:	1.	údaj	o	poradí	
rozprávky	v	rukopise,	rozsah	strán,	na	ktorých	je	zapísaná,	pagináciu,	prípadne	
údaje	o	číslovaní	rozprávky,	2.	popis	rukopisu,	 jeho	povahy	a	kvality,	3.	vzťah	
k	 tlačeným	 zbierkam,	 iným	 vydaniam,	 4.	 odkaz	 na	 Porovnávacie	 komentáre	
k	rozprávkam	vo	vydaní	Slovenské ľudové rozprávky	Viery	Gašparíkovej	a	Bo-
ženy	Filovej,	navigujúce	k	typológii	látok	a	látkovým	interferenciám,	ktorými	sa	
bližšie	nevenujeme,	samozrejmosťou	sú	odkazy	na	obrazovú	prílohu.

Rovnakú	štruktúru	hesla	zachovávame	v	poznámkach	k	vydaniu	Codexu	di-
versorum	auctorum	A	a	Codexov	revúckych.	
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Na	rozdiel	od	čisto	pramennej	edície	Codexov	tisovských	je	vydanie	Code-
xu	 diversorum	 auctorum	 A	 doplnené	 o	 reedíciu	 prvého	 vydania	 Francisciho	
Slovenských povestí	a	monografickú	štúdiu	venovanú	užšie	 jeho	rozprávkam,	
čomu	 zodpovedá	aj	 komplikovanejšia	 štruktúra	 tlače.158	 Bez	ohľadu	na	 to	 sú	
edičné	a	textologické	zásady	pri	publikovaní	týchto	rukopisov	pre	všetky	edície	
spoločné.

Záver 
Vedecká prevádzka a aplikačná prax: z archívu k čitateľovi

Ukážky	rukopisov,	ich	prepis	a	edičné	spracovanie	dostatočne	názorne	uka-
zujú,	aké	sú	úskalia	prípravy	pramenných	edícií	týchto	pamiatok.	Pramenné	edí-
cie	rukopisných	zbierok,	ak	sú	pripravené	kvalitne,	môžu	byť	užitočným	materi-
álom	pre	viacero	vedných	disciplín,	v	ideálnom	prípade	aj	vhodným	podkladom	
pre	 čitateľské	 vydanie	 či iné	 formy	 mediálnych	 adaptácií.159	 Presah	 smerom	
k	laickému	príjemcovi	napokon	týmto	textom	prinavracia	funkciu,	ktorú	každé	
literárne	dielo	implicitne	predpokladá –	estetickú	a	s	ňou	spojený	čitateľský	zá-
žitok.	Až	v	tomto	momente	sa	texty,	dlhé	desaťročia	uložené	v	archívoch,	vra-
cajú	k	svojej	podstate:	sú	čítané.	Energia	investovaná	do	archívneho	výskumu	
a	časovo	náročnej	textologickej	a	edičnej	práce	spojenej	so	sprístupnením	ru-
kopisných	diel	sa	tak	zúročuje	snáď	tým	najzmysluplnejším	spôsobom,	aký	je	
možný:	presahom	od	úzko	vymedzeného	okruhu	odborníkov,	ktorí	sa	zaoberajú	
touto	problematikou,	smerom	k	čitateľovi.

Príprava	čitateľského	vydania –	či	už	bezprostredne	na	základe	archívneho	
materiálu,	alebo	na	základe	kompetentného	prepisu	odborníka –	je	zložitejšia	
a	náročnejšia	než	príprava	vydania	na	základe	už	publikovaných	zbierok.	Vychá-
dzajúc	z	vydavateľskej	praxe,	je	to	takmer	utópia,	veď	napokon,	ani	rozprávky	
romantikov	nevychádzajú	na	základe	pôvodných	vydaní,	ale	(v	lepšom	prípade)	
sa	opierajú	o	edíciu	Eugena	Paulinyho.	Nie	je	to	však	nemožné,	pokiaľ	je	vôľa	na	
strane	autora,	resp.	editora	aj	vydavateľa.160 

158	Podobne	vydanie	rozprávok	z	Codexov	revúckych	bude	doplnené	o	monografickú	štúdiu	
venovanú	reussovskému	okruhu	rozprávkarov	a	ich	významu	pre	dejiny	slovenskej	rozprávky.	
159	Na	podklade	pramennej	edície	Codexov	tisovských	napríklad	v	roku	2017	pripravila	ZUŠ	
v	Tisovci	CD	„Z	rozprávky	do	rozprávky.	Codex	taxoviensis	C1“.
160	Počas	spracovania	Codexov	revúckych	sme	pripravili	čitateľské	vydanie	rozprávok	Samuela	
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Edičná	a	textologická	prax	sú	v	literárnej	vede	celkovo	menej	reflektovanými	
oblasťami.	Je	to	však	nepochybne	oblasť,	v	ktorej	sa	práca	 literárneho	vedca	
môže	veľmi	efektívne	a	zmysluplne	zúročiť.

Reussa,	doplnené	o	preklad	 jeho	poznámok	k	týmto	rozprávkam.	Vznikla	tak	kniha,	o	ktorej	
sme	presvedčení,	 že	napĺňa	pôvodnú	Reussovu	predstavu	o	 tom,	v	akej	podobe	má	zmysel	
sprístupňovať	čitateľom	rozprávky.	Teda	komentovaná	zbierka,	v	ktorej	nie	sú	podstatné	ani	
tak	konkrétne	rozprávky,	ako	skôr	to,	že	tieto	rozprávky	používa	autor	ako	argument	a	ilustrá-
ciu	toho,	čo	chce	o	rozprávkach	ako	takých	vo	vzťahu	k	ich	nositeľovi	(slovenskému	národu)	
a	o	ňom	povedať.	Týmto	prístupom	je	Samuel	Reuss	v	kontexte	generácie,	ktorá	na	Slovensku	
založila	tradíciu	zbierania	a	vydávania	rozprávok,	celkom	unikátny.	Vydaním	tejto	knihy	sa	nám	
súčasne	podaril	v	našom	kultúrnom	prostredí	unikátny	kúsok:	Reussove	komentáre	sú	takmer	
neznáme	aj	odborníkom,	iba	malá	časť	z	nich	sa	citovala	a	ako	celok	doteraz	neboli	komplexne	
preskúmané	ani	spracované.	Napriek	tomu,	v	úplnej	podobe	a	preklade	do	slovenčiny	Rober-
tom	Hammelom	vychádzajú	po	prvýkrát	v	čitateľskom	vydaní	pod	názvom	Rozprávky starých 
Slovákov (v	 autorskom	 poli	 uvedený	 Samuel	 Reuss)	 s	 ilustráciami	 Dávida	 Ursinyho	 (Tatran,	
2018).
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4. kapitola

PODOBY POSTMODERNISTICKÉ PRÓZY  
V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE
Lubomír	MACHALA

Úvod
Náčrt estetického konceptu postmodernismu

Postmodernismus	lze	označit	bez	rizika	výraznějšího	omylu	za	nejrozšířeněj-
ší	estetický	koncept	poslední	třetiny	dvacátého	století.	Nutno	však	jedním	de-
chem	dodat,	že	toto	umělecké	směřování	 je	součástí	postmoderního	diskurzu	
projektujícího	se	v	uvedeném	období	do	téměř	veškerého	společenského	dění,	
a	především	pak	do	širokého	spektra	sociálních	věd	na	čele	s	filozofií.	Rozšíření	
dotyčného	fenoménu	postihl	slovenský	literární	teoretik	a	historik	Tibor	Žilka	při	
reflexi	(respektive	explikaci)	existence	dvou	termínů,	které	se	v	dotyčných	sou-
vislostech	používají:	„Postmoderna	(post	po	a	modernizmus	novosť)	ako	termín	
sa	vzťahuje	predovšetkým	na	všeobecnú	kultúrnu	atmosféru	(Zeitgeist),	ktorá	
je	prirodzeným	výsledkom	zmien	v	priemyselnej	produkcii,	v	novej	informačnej	
technológii,	v	globalizácii	trhu	produktov	a	vzniku	nových	ideí	ako	ich	filozofic-
kého	korelátu.	Postmodernizmus	je	termínom	vzťahujúcim	sa	na	manifestáciu	
týchto	zmien	v	literatúre	a	umení,	čiastočne	ako	reakcia	na	modernistickú	lite-
ratúru	a	umenie.	Napriek	týmto	sémantickým	rozdielom	sa	v	praxi	tento	rozdiel	
nedodržiava	a	termíny	sa	často	používajú	ako	synonymné“	(Žilka,	2000,	43).	

Jeden	z	nejdůkladnějších	a	nejkomplexnějších	výkladů	onoho	všeobecného	
postmoderního	diskurzu	provedl	ve	své	monografii	Postmodernismus aneb lo-
gika pozdního kapitalismu	 (2016;	originál	Postmodernism:	The	Cultural	Logic	
of	Late	Capitalism,	1991)	americký	badatel	Fredric	Jameson.	Z	levicových	po-
zic	teze	v	ní	obsažené	komentoval	a	vzhledem	k	dalšímu	možnému	směřování	
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civilizačního	vývoje	rozvíjel	český	filozof	Michael	Hauser	v	díle	Cesty z postmo-
dernismu.	Filosofická reflexe doby přechodu	 (2012).	V	 této	diskusi	 pokračuje	
soubor	 studií	 editovaný	Romanem	Kandou	nazvaný	Podzim postmodernismu 
(Teoretické výzvy současnosti),	na	které	přímo	v	této	publikaci	reagoval	Michael	
Hauser	(2016).	

Literárněteoretických	 a	 literárněhistorických	 příspěvků	 na	 téma	 postmo-
derny	či	postmodernismu	bylo	 samozřejmě	zejména	v	 zahraničí	publikováno	
až	nepřeberné	množství,	 ale	naším	cílem	není	přehledové	zmapování	 třebas	
jen	 těch	nejdůležitějších,	ani	 jejich	kritická	či	problémová	 reflexe	a	už	vůbec	
ne	snaha	o	nějakou	završující	syntézu.161	Vede	nás	k	tomu	jednak	vědomí,	že	
postmodernismus	představuje	otevřený	a	dynamický	systém,	vzpouzející	se	ze	
své	podstaty	teoretickému	uchopení	i	jednoznačným	definicím,162	jednak	jsme	
se	už	o	jisté	vymezení	prvků,	rysů	a	postupů	typických	pro	postmodernistické	
slovesné	dílo	pokusili	už	dříve	v	knize	Literární bludiště	z	roku	2001	(konkrétně	
viz	kapitolu	Otazníky	kolem	postmoderny,	zejména	pak	s. 48 – 52).	

S	 poukazem	 na	 dotyčný	 výklad	 se	 tedy	 na	 tomto	místě	 pokusíme	 pouze	
o	 stručný	bodově	pojatý	 sumář	základních	 rysů	 literárního	postmodernismu,	
který	by	měl	přispět	především	k	objasnění,	co	nás	vedlo	k	označení	 toho	či	
onoho	slovesného	artefaktu	za	postmodernistické	dílo.	

Za	konstituující	postmodernistické	prvky	a	postupy	považujeme:	
-	 multiperspektivitu	(názorový	pluralismus	a	toleranci),	
-	 relativizaci	existujících	hodnotových	systémů,	
-	 antielitářství	(parodování	autorit	s	využíváním	černého	humoru	a	radikální	ironie),
-	 nedůvěru	k	hodnotovým	hierarchiím,	která	se	v	literatuře	projevuje	nahra-

zením	dosavadní	fetišizace	struktury	pozorností	k	procesu	tvorby	(romány	
o	psaní	románů);	v	dané	souvislosti	se	užívá	též	pojem	metafikce,

-	 vystřídání	reflexe	autoreflexí,	oblibu	autohermeneutiky,	autoparodie,	sebeironie,	
-	 rezignaci	 na	 originalitu,	 uplatňování	 radikálního	 eklekticismu	 a	 destrukce	

(dekonstrukce)	ustálených	modelů,	

161	Nicméně	některé	 texty	 z	 této	nepřeberné	množiny	 (respektive	 jejich	 části	 či	 parafráze)	
budou	samozřejmě	v	zájmu	adekvátnosti	a	přesvědčivosti	našeho	výkladu	ještě	dále	využity.	
162	Zdeněk	Mathauser	v	souvislosti	s	definováním	postmoderny	poznamenal,	že „samo	post-
moderní	myšlení	se	vzpírá	tomu,	čím	bývají	definice	často	vybaveny –	tj.	oponuje	redukcionis-
mu,	pevnému	středu	struktur,	jazykovému	násilí	na	jevu,	který	by	chtěl	zůstat	otevřen	dalším	
možnostem.	Definici	postmoderny	spíše	nahrazuje	diskurs	o	postmoderně;	přitom	diskurs	sám	
přirozeně	už	předpokládá	jakési	vědění	o	ní,	tušení	jejích	obrysů“	(Mathauser	1994,	19).
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-	 inovaci	 ustálených	modelů	 realizovanou	 skrze	 užívání	 citátů	 (i	mystifikač-
ních)	či	aluzí	s	cílem	parodického	přehodnocení	zdrojového	fragmentu,	

-	 šokující	 reinterpretaci	 zažitých	 příběhů,	 vztahů,	mýtů	 (tzv.	 palimpsestové	
psaní),	

-	 kritiku	 mýtu	 racionalismu,	 akcentování	 iracionálních	 prvků,	 spontaneity,	
hravosti	(=	základní	princip	tvorby),	

-	 emancipaci	vztahu	autor –	čtenář	(=	spolutvůrce	díla,	často	složeného	z	frag-
mentů	nejrůznějších	podob	a	původu,	heterofonní	charakter	textů),	

-	 neustálé	pulzování	mezi	vážným	a	směšným,	groteskní	obrazy	zjevující	faleš-
nost	civilizačních	životních	hodnot,	

-	 napětí	mezi	simulovaným	a	autentickým	životem	(institucionalizovanou	ma-
šinérií	a	individuálními	zájmy),	ústící	v	úniky	do	přírody	nebo	do	světa	iluzí	
(důraz	na	erotiku	a	sex,	na	psychologismem	nezatížený	hedonismus),	

-	 základní	 topoi	a	motivy,	k	nimž	patří	 láska,	smrt,	 rituály,	masky,	 labyrinty,	
muzea,	knihovny,	dvojnictví,	zrcadla...	

-	 zrovnoprávnění	snu	a	skutečnosti,	
-	 předpoklad	(umožnění)	dvojí	recepce.

 
Následující	výklad	pak	bude	primárně	výsledkem	komparace	zaměřené	na	

shody	a	rozdíly	v	tom,	jak	se	postmodernismus	projevoval	(konkretizoval)	v	čes-
ké	a	slovenské	literatuře,	především	pak	prozaické	(hlavně	románové)	tvorbě,	
pokusí	 se	 identifikovat	 jeho	hlavní	 představitele	 a	 artikulovat,	 v	 čem	 jsou	 ta	
která	postmodernistická	díla	přínosná	a	obohacující	pro	zmíněné	národní	lite-
ratury.	Souhrnně	vyjádřeno:	naším	hlavním	cílem	bude	vysledovat	a	demons-
trovat,	v	jakých	podobách	se	postmodernismus	v	české	a	slovenské	literatuře	
vyskytoval,	jak	v	nich	fungoval	a	jakou	roli	v	nich	vlastně	sehrál,	co	jim	přinesl.	

Domestikace postmoderny v české a slovenské literatuře

Fakt,	 že	 literární	 postmodernismus	 se	 v	 českém	 a	 slovenském	 prostředí	
prosazoval	s	jistým	zpožděním,	odpovídá	víceméně	tomu,	jak	a	kdy	se	v	našich	
literaturách	obvykle	uplatňovaly	a	projevovaly	literární	(umělecké)	směry	i	dří-
ve.	Byť	koncem	šedesátých	 let	dvacátého	století	se	mohlo	zdát,	 že	 tentokrát	
nepůjde	o	skluz	nijak	velký.	V	roce	1969	totiž	přinesl	český	časopis	Orientace 
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v	čísle	3	a	4	písemnou	podobu	přednášky	Leslie	Arona	Fiedlera	Doba	nové	li-
teratury,	přednesenou	jmenovaným	americkým	spisovatelem	a	literárním	věd-
cem	v	červnu	1968	na	univerzitním	sympoziu	v	německém	Freiburgu,	věnova-
ném	současné	literatuře	v	Evropě	a	Americe.	Fiedler	při	této	příležitosti	vymezil	
a	shrnul	základní	rysy	postmodernismu.163	Právě	v	nich	možno	spatřovat	příčiny	
velmi	rázného	odmítnutí	postmodernismu	tehdejšími	českými	 literárními	do-
hlížiteli.	V	dané	souvislosti	vynikla	zejména	stať	předního	marxistického	kritika	
Vladimíra	Dostála	nazvaná	Otvírejte	okna	do	Ameriky,	přichází	postmodernis-
mus,	kterou	publikoval	ve	2.	čísle	časopisu	Tvorba	roku	1969.	V	totalitním	reži-
mu	nemohly	být	žádoucí	názorový	pluralismus	a	tolerance,	parodování	autorit	
nebo	relativizace	hodnotových	systémů.	

Počátkem	sedmdesátých	let	ale	ještě	stihly	vyjít	romány,	které	představují	
první	postmodernistické	vlaštovky	v	české	literatuře.	Byly	to	Profesionální žena 
(1971)	Vladimíra	Párala	a	Královny nemají nohy	(1973)	Vladimíra	Neffa.	

Páralův	román	se	podobně	jako	Fiedlerův	text	stal	terčem	likvidačního	úto-
ku	Vladimíra	Dostála,	který	usiloval	smést	Profesionální ženu	z	 literární	scény	
obsáhlou	recenzí	Dvoupatrový	kýč	aneb	Paradox	parodie	a	procitnutí	z	pohád-
ky,	otištěnou	v	Tvorbě	číslo	7, 1972.	Nicméně	výraznému	čtenářskému	úspěchu	
jmenovaného	 díla	 Dostálova	 kritika	 nezabránila,164	 literárněkritické	 přijetí	 už	
bylo	rozporuplnější.	 Ještě	příznivěji	byl	čtenáři	přijat	Neffův	historický	román	
postmoderního	střihu	Královny nemají nohy,165	přičemž	na	jeho	vstřícném	kri-
tickém	ohlasu	se	podepsala	i	skutečnost,	že	v	něm	dumasovské	dobrodružné	
mimikry	důkladně	přikrylo	alegorické	pozadí	oné	Neffovy	prózy.166 

163	Původní	název	přednášky	 zněl	Cross	 the	Border,	Close	 the	Gap:	The	Case	 for	Post-Mo-
dernism	(Překročení	hranice,	zacelení	mezery:	Kauza	postmodernismu).	Postmodernismus	v	ní	
Fiedler	označil	jako	reakci	na	poválečnou	krizi	takových	systémů	lidského	intelektu,	jakými	jsou	
náboženství	a	filozofie.	Kritizoval	také	tzv.	high	modernismus,	respektive	v	akademickém	světě	
uctívané	představitele	experimentálních	modernistů,	jakými	byli	Ezra	Pound,	T.	S.	Eliot,	James	
Joyce	či	Virginia	Woolfová,	v	evropských	souvislostech	pak	Thomas	Mann	či	Marcel	Proust.	Ve	
svém	výkladu	naopak	obhajoval	nástup	nové	generace	americké	literatury,	jež	měla	blíže	k	po-
pulární	literatuře	a	kultuře	a	usilovala	o	syntézu	populární	a	experimentální	literatury.	Jako	tři	
základní	zdroje	postmodernismu	uvedl	western,	sci-fi	a	porno.	
164	 Jen	 do	 roku	 1980	 vyšel	 třikrát,	 přičemž	 souhrnně	 náklad	 těchto	 tří	 edicí	 představoval	
94 000	výtisků.	
165	 Jeho	první	tři	vydání	publikovaná	do	roku	1984	společně	čítala	145 000	výtisků.	
166	Příběh	rytíře	Petra	z	Kukaně	totiž	lze	číst	také	jako	připomínku	pražského	jara	čili	donki-
chotského	pokusu	nastolit	v	malém	státě	nezávisle	na	velmocenských	zájmech	vskutku	spra-
vedlivý	a	demokratický	řád.
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Dostálův	atak	sice,	jak	výše	konstatováno,	čtenářské	oblibě	Páralovy	Profe-
sionální ženy	nezabránil,	ale	rozhodně	přispěl	k	dlouholetému	přidušení	veške-
rých	postmodernistických	rezonancí	v	oficiálním	komunikačním	okruhu,	a	to	jak	
v	oblasti	tvůrčí,	tak	i	metaliterární.	Další	postmodernistické	texty	oficiální	nakla-
datelství	přinesla	až	o	řadu	let	později.	Konkrétně	v	roce	1983	byl	v	Českosloven-
ském	spisovateli	vydán	historický	román	Ladislava	Fukse	Vévodkyně a kuchařka.	
Přibližně	ve	stejné	době	jako	tato	rozsáhlá	románová	freska,	evokující	koncem	
dvacátého	století	atmosféru	fin	de	siécle	předchozího	věku,	byly	v	duchu	po-
stmodernismu	napsány	 také	 romány	Vladimíra	Macury	Občan Monte Christo 
a	Daniely	Hodrové	Podobojí,	které	však	vyšly	až	po	listopadu	1989.	V	osmdesá-
tých	letech	pak	ještě	byla	povolena	publikace	postmodernisticky	laděného	Ma-
curova	povídkového	souboru	Něžnými drápky	(1983),	který	obsahoval	i	jakousi	
synopsi	zmíněného	románu	Občan Monte Christo,	a	nerozsáhlé	prózy	Alexandry	
Berkové	Knížka s červeným obalem	(1986),	vyznačující	se	nejen	postmodernis-
tickými	rysy,	ale	předznamenávající	také	feministický	diskurz.	

Jistá	zdrženlivost	vůči	postmoderně	panovala	i	v	českém	samizdatovém	ko-
munikačním	okruhu,	který	preferoval	společensko-kritické	anebo	memoárové	
texty.	Příkladný	je	v	tomto	směru	osud	dnes	už	kanonického	postmodernistic-
kého	díla	 Jiřího	Kratochvila	Medvědí román,	 napsaného	počátkem	osmdesá-
tých	 let,	 které	 však	 začalo	 v	 samizdatu	 kolovat	 v	 roce	 1985	 (někdy	 se	 uvádí	
dokonce	1988),	a	to	až	po	úpravě	doporučené	Milanem	Uhdem,	stojícím	v	čele	
moravské	větve	Edice	Petlice.	V	této	zjednodušené	podobě	byl	Medvědí román 
vydán	a	teprve	v	roce	1999	se	objevila	původní	verze	pod	názvem	Urmedvěd.	

Mezi	 českými	 exilovými	 literáty	 však	 převládal	mnohem	 vstřícnější	 vztah	
k	postmodernismu,	jak	dokládá	mimo	jiné	velmi	pozitivní	ohlas	takových	post-
modernistických	textů	jako	např.	Mrchopěvci Jana	Křesadla	(1984)	nebo	Nesne-
sitelná lehkost bytí	(1985,	franc.	s	tit.	L’Insoutenable	légèreté	de	l’	être	už	1984)	
Milana	Kundery.	

*
Za	první	postmodernistické	prózy	ve	slovenské	literatuře	jsou	považovány	po-

vídky	v	knihách	Pavla	Hrúza	Dokumenty o výhľadoch	(1966)	a	Okultizmus	(1968)	
nebo	Dušana	Mitany	Psie dni	(1970).	S	postmodernistickými	romány	pak	přišli	
Rudolf	Sloboda,	který	vydal	Rozum	(1982),	a	Pavel	Vilikovský,	který	po	osmnác-
tileté	publikační	pauze	zveřejnil	svou	teprve	druhou	knihu	nazvanou	Prvá veta 
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spánku	 (1983).	A	třebaže	právě	zmíněné	Vilikovského	nedobrovolné	odmlčení	
ukazuje,	že	normalizační	politika	se	projevovala	restrikcemi	a	omezováním	také	
mezi	slovenskými	spisovateli,	nutno	zdůraznit,	že	na	Slovensku	i	díky	ministru	
kultury,	kterým	byl	básník	Miroslav	Válek,	panovaly	poměry	přeci	jen	volnější.	
Mj.	to	právě	umožňovalo	publikovat	postmoderní	texty	v	oficiálních	nakladatel-
stvích	s	menšími	problémy	než	v	českém	prostředí.	V	roce	1984	vyšel,	byť	pozna-
menaný	cenzurními	zákroky,	román	Dušana	Mitany	Koniec hry	 (původní	verze	
vydána	2008)	a	po	 letech	odkladů	 i	Sedláci	 (1988)	Štefana	Moravčíka.	Kromě	
zmíněných	románů	byly	publikovány	ještě	další	postmodernisticky	laděné	kni-
hy,	obsahující	ovšem	novely	či	povídky.	Konkrétně	to	byly	tituly	Ľahkým perom 
(1987)	Martina	Bútory,	Chliev a hry	(1989)	Pavla	Hrúza	nebo	Pavla	Vilikovského	
Kôň na poschodí,	slepec vo Vrábľoch a Večne je zelený	(obojí	1989).

Při	 rekonstrukci	 domestikace	 fenoménu	postmodernismu	 ve	 slovenské	 li-
teratuře	 sehrály	 nezanedbatelnou	 roli	 rovněž	 spisovatelské	 osobnosti	 z	 tzv.	
národnostních	menšin.	 Jednak	to	byl	Lajos	Grendel,	maďarský	spisovatel	na-
rozený	i	žijící	na	Slovensku,	a	pak	Víťazoslav	Hronec	působící	v 	Novém	Sadu.	
První	tři	Grendelovy	romány	vyšly	slovensky	společně	v	oceňovaném	překladu	
Karola	Wlachovského	pod	názvem	Odtienené oblomky	(1985)	a	soubor	kratších	
próz	pak	s	titulem	Obsažná batožina	(1989).	Kromě	postmoderní	poetiky	zau-
jaly	tematizací	společenských	tabu	s	otevřeností	v	té	době	 ještě	neobvyklou.	
Víťazoslav	Hronec,	básník,	prozaik,	literární	kritik,	esejista	i	časopisecký	redak-
tor,	měl	 jako	příslušník	 vojvodinské	 slovenské	menšiny	mnohem	svobodnější	
přístup	k	evropskému	a	světovému	literárnímu	dění,	což	zužitkoval	krom	jiného	
jak	aplikací	postmodernistických	podnětů	ve	vlastní	beletristické	tvorbě	(počát-
kem	osmdesátých	let	básnické,	později	též	prozaické),	tak	jejich	dalším	šířením	
při	 redigování	 časopisu	Nový život.	 Ten	byl	na	Slovensku	čten	a	vnímán	 jako	
zprostředkovatel	uměleckého	a	teoretického	dění	bez	ideologických	limitů.167 

Odborné	texty	reflektující	postmodernistickou	problematiku	se	ale	objevily	
před	 listopadem	1989	 také	v	bratislavském	časopise	Romboid.	V	 jeho	 redak-
ci	tehdy	působil	Pavel	Vilikovský	čili	 jeden	z	průkopníků	postmodernistického	
psaní	na	Slovensku.	Romboid	v	polovině	roku	1989	zveřejnil	stať	Wolfganga	We-
lsche	Postmoderna	(v	překladu	Petera	Zajace),	kterou	zanedlouho	následova-
la	studie	Tibora	Žilky	Postmodernizmus	v	próze.	Žilka	se	pak	postmodernismu	

167	Viz	rozhovor	s	Víťazoslavem	Hroncem	v	časopise	Slovenské	pohľady	č. 8,	1989.	
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věnoval	systematicky	celou	následující	dekádu	a	vcelku	příznačně	jeho	články	
Postmoderna	a	literární	text	(Iniciály	1990),	Modernismus	a	postmodernismus	
(Tvar	 1995)	 nebo	 Groteska	 v	 postmoderně	 (Tvar	 1996)	 pomáhaly	 zaplňovat	
mezery	v	teoretické	reflexi	literárního	postmodernismu	v	českém	prostředí.	

O české a slovenské postmoderně po listopadu 1989

Česká	teoretická	reflexe	postmoderny	se	totiž	po	listopadu	realizovala	nej-
prve	spíše	ve	společenskovědních	souřadnicích	(viz	stať	Ivana	Muchy	Postmo-
dernismus –	krize	rozumu?	publikovanou	ve	Tvaru	č. 4,	1990,	či	knihu	Stanisla-
va	Hubíka	Postmoderní	kultura,	1991).	Filologická	reflexe	byla	krom	zmíněných	
Žilkových	 příspěvků	 prezentována	 také	 ve	 studii	 Jany	 Hoffmannové	 nazvané	
K	charakteristice	postmoderního	textu,	která	vyšla	roku	1992	v	časopise	Slovo 
a slovesnost.	Skutečnost,	že	i	příspěvky	uměnovědců	věnované	postmoderni-
stické	 problematice	 tehdy	 preferovaly	 před	 otázkami	 estetickými,	 respektive	
otázkami	 z	 příbuzných	 oborů,	 spíše	 souvislosti	 společensko-politické,	 potvr-
zuje	rovněž	stať	literárního	vědce	Zdeňka	Mathausera	Moderna	a	postmoder-
na	 (K	otázce	plurality	a	 komplexnosti	v	 současné	 teorii	 literatury)	publikova-
ná	v	 roce	1994.	Mathauser	v	ní	 totiž	vedle	už	citovaného	poukazu	na	obtíže	
s	 definicí	 postmoderny	 věnoval	 značnou	 pozornost	 společenskému	 kontextu	
předznamenávajícímu	genezi	postmoderny.	Tu	považoval	 za	„přímý	důsledek	
historické	zkušenosti,	kterou	jednotlivé	národy	učinily	s	totalitou“,	přičemž	tato	
zkušenost	podle	něj	musí	vyústit	v	„generální	odmítnutí	jakýchkoli	(společen-
ských,	vědeckých,	uměleckých)	hegemonických	projektů	a	 jakýchkoli	projevů	
netolerance“	(Mathauser	1994,	18).	

Další	významný	literární	badatel	Zdeněk	Kožmín	se	ve	stati	Ostří	a	mlha	po-
stmodernismu	také	pokusil	o	příspěvek	k	charakteristice	postmodernismu,168 

168	Kožmín	 přitom	 vychází	 z	 Jeana-Françoise	 Lyotarda,	 Leslie	 Fiedlera	 či	 Jacquese	 Derridy.	
O	postmodernismu	pak	prohlašuje,	 že	 „jednou	 je	 tvrdě	vyhrocený,	 jindy	působí	 spíš	měkce	
a	rozmývavě.“	V	dané	souvislosti	 je	podle	Kožmína	zásadní	„ZTRÁTA	SPOJENÍ.	Ztráta	spojení	
s	dějinami,	se	světem,	se	sebou	samým.	Nějaké	razantní	ostří	nás	odsekává	od	kořenů	mnoha	
hodnot.	Ale	jindy	ta	nemožnost	spojení	s	něčím	prvotním	vypadá	spíš	jen	jako	mlha,	která	nám	
brání	jasně	vidět	spojitosti“	(Kožmín	1994,	5).	Na	tomto	místě	je	ale	nutno	Kožmínovo	uvažo-
vání	poněkud	korigovat:	Postmodernismus	se	právě	na	rozdíl	od	postmoderny	neodsekává	od	
dějin	či	minulosti,	ale	vrací	se	k	nim,	zdůrazňuje	cyklické	opakování.	Ani	od	dosavadních	hodnot	
se	postmodernismus	„neodsekává“,	spíše	je	relativizuje	nebo	netradičně	hierarchizuje.	
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hlavně	 ovšem	 prezentoval	 některá	 díla	 českých	 spisovatelů	 z	 časů	 nesvobo-
dy	(např.	Škvoreckého	 Inženýra lidských duší,	Hrabalovu	životopisnou	trilogii,	
Vaculíkův	Český snář,	ale	 i	 jeho	Sekyru,	popř.	Kunderův	Žert)	 jako	svébytnou	
českou	odpověď	na	postmoderní	 impulzy	a	totalitní	poměry	(srovnej	Kožmín	
1993).

To	Jiří	Kratochvil,	snad	jediný	český	spisovatel,	který	se	k	postmodernismu	
otevřeně	a	soustavně	hlásil,	spatřoval	své	souputníky	mezi	jinými	(snad	až	na	
Kunderu,	kterého	považoval	za	svůj	velký	a	zásadní	vzor).	Kratochvil	totiž	v	jed-
né	ze	svých	hojných	esejistických	statí,	kterými	zejména	v	první	polovině	deva-
desátých	let	dvacátého	století	nepřehlédnutelně	komentoval	a	ovlivňoval	dění	
v	české	literatuře,	sice	ještě	nepíše	přímo	o	postmodernistických	autorech,	ale	
o	tvůrcích,	nahrazujících	mýty	kolektivní	mýty	individuálními	a	přiklánějících	se	
k	artistní	i	artificiální	literatuře,	hravosti,	mystifikaci.	Konkrétně	jmenuje	Jaro-
míra	Typlta,	 Jaroslava	Pížla,	 J.	H.	Krchovského,	Víta	Kremličku,	Lubora	Kasala,	
Jáchyma	Topola,	ale	i	Michala	Ajvaze	či	Danielu	Hodrovou	(srovnej	Kratochvil,	
1992,	s. 5).

O	něco	později,	a	to	v	roce	1996,	už	Kratochvil	přichází	s	 projektem	„post-
moderního	romanopisce“,	prezentovaném	v	článku	Šťastný	Sisyfos	s	podtitulem	
Konfiteor	postmoderního	romanopisce.	V	tomto	textu,	považovaném	také	za	
český	manifest	postmodernismu,	Kratochvil	opakuje	teze	individualizace	sou-
dobé	literární	tvorby	a	odstoupení	od	její	služebnosti	(něčemu,	někomu).	Lite-
ratura	tedy	podle	něj	konečně	„není	literaturou	programů	a	kolektivních	avant-
gard,	ale	individualit“	a	postmoderní	romanopisec	se	„nepokouší,	aby	jeho	ro-
mánové	dílo	sloužilo	nějaké	myšlence	anebo	snad	dokonce	ideologii“.	Současně	
rezignuje	na	požadavek	originálnosti	své	tvorby	a	píše	„bez	iluzí,	ale	zato	s	čet-
nými	aluzemi“.	Kratochvilův	postmoderní	autor	pojímá	literaturu	nanejvýš	jako	
„hru	na	skutečnost“,	důležitá	je	právě	„radost	ze	hry“.	Jestliže	k	ní	někdy	přibyde	
„moudrost	příběhu,	řád	a	katarze“,	je	to	podle	Kratochvila	vždy	„jen	cosi	navíc,	
nikdy	povinnost	a	nikdy	podmínka.“	(Všechny	předešlé	citáty:	Kratochvil	1996,	
s. 17.)	Na	příklonu	k	„příběhotvorné	aktivitě	“	(Kratochvil,	1997,	s. 7)	je	možno	
demonstrovat	precizaci	autorova	přístupu	k	příběhu,	respektive	jeho	uvažová-
ní	nad	problematikou	příběhu.	Zatímco	ještě	v	roce	1990	chová	„k	tradičním	
(konvenčně	vyprávěným)	příběhům	silnou	nedůvěru“	 (Kratochvil,	1990,	 s. 5),	
tak	v	roce	1994	už	konstatuje:	„Literatura	slouží	k	vyprávění	příběhů,	bez	nichž	
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se	v	životě	neobejdeme,	protože	jsou	základní	orientací	v	čase	i	prostoru	našich	
životů.	Pomáhají	nám	uspořádat	 život	podle	příběhových	mustrů	do	 jakéhosi	
příběhového	řádu	a	čelit	tak	pažravé	úzkosti	z	chaosu	naší	existence	(Kratochvil,	
1994,	s. 5)“.	Ve	svém	postmodernistickém	manifestu	posléze	 ještě	dodává,	že	
spisovatelé	v	současnosti	opět	vyprávějí	„pokleslé“	příběhy,	ovšem	nyní	už	vědo-
mě	a	nevyhnutelně	„s	využitím	celého	repertoáru	moderní	klasické	literatury“	
(Kratochvil,	1996,	s. 17).169	A	o	rok	později	píše	už	dokonce	o	Novém	času	příbě-
hů	a	takto	nazvaný	esej	zakončuje	konstatováním:	„Dnes	je	spisovatel	znova	jen	
vypravěčem	bájí,	legend,	pohádek.	Příběhů,	které	na	první	pohled	nemají	s	naší	
skutečností	nic	společného“	(Kratochvil,	1997,	s. 7).

V	dané	souvislosti	je	užitečné	ještě	připomenout,	že	Kratochvil	koncem	deva-
desátých	let	ve	svém	Vyznání	románovosti	zdůraznil,	že	postmoderna	je	„umělec-
ký	program,	který	poprvé	v	historii	nepřichází	s	novými	estetickými	výboji	a	ra-
dikálním	zavržením	všeho	předchozího,	ale	naopak	nepřináší	vůbec	nic	nového,	
jen	do	široka	otvírá	náruč,	aby	do	ní	pobral	všechno,	co	se	pobrat	dá.	Takže	po-
stmoderní	román	je	rezonancí	všeho	dosavadního	hledání,	nacházení	i	bloudění,	
ničeho	se	nezříká,	je	jako	smrt,	co	bere	všechno“	(Kratochvil,	2000,	s. 23).	

Pro	ono	kratochvilovské	„pobírání	do	náruče“	čili	využívání	dřívějších	pra-
menů	 postmodernisté	 aktualizovali	 a	 modifikovali	 také	 postup	 praktikovaný	
středověkými	písmáky,	 jehož	výsledek	medievalisté	označují	 jako	palimpsest.	
Což	je	text	psaný	na	pergameny	zbavené	původního	zápisu,	přičemž	jsou	někte-
ré	původní	prvky	zakomponovány	do	textu	nového.	V	postmoderním	pojetí	pak	
palimpsest	„znamená	toľko,	že	sa	text	zámerne	tvorí	na	podklade	iného	textu	či	
iných	textov	a	že	sa	citácie	či	kvázicitácie	vkladajú	do	nového	diela	bez	zjavného	
odkazu	na	pretext“	(Žilka,	1997,	s. 83).	Pro	postmodernisty	jde	vskutku	o	jeden	
ze	základních	způsobů	tvorby,	který	se	dokonce	stává	klasifikačním	hlediskem.	
V	citované	studii	totiž	Žilka	rovněž	konstatuje,	že	„v	rámci	stredoeurópskej	 li-
teratúry	evidujeme	dva	typy	postmoderny:	1.	existenciálnu	podobu,	ktorú	re-
prezentuje	tvorba	D.	Tatarku,	R.	Slobodu,	J.	Johanidesa,	D.	Mitanu,	D.	Dušeka	
v	slovenskej	 literatúre,	no	ešte	zjavnejšie	diela	L.	Vaculíka,	ale	predovšetkým	

169	Pro	úplnost	nutno	dodat,	že	na	poli	beletristické	tvorby	se	Kratochvil	s	problematikou	pří-
běhu	pokusil	vyrovnat	v	románu	Noční	tango	(1999),	jakési	textové	laboratoři,	v	níž	příběh	roz-
ložil	na	prvočinitele,	které	pak	nejrůzněji	kombinoval.	Jinými	slovy,	opakovaně	prozkoumával	
funkci,	variabilitu	i	vzájemnou	zaměnitelnost	jednotlivých	složek	a	prvků	příběhu.
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texty	B.	Hrabala	a	M.	Kunderu170	v	českej	literatúre;	2.	palimpsestovú	podobu,	
založenú	na	medzitextovom	nadväzovaní,	t.	j.	na	intertextualite;	táto	forma	po-
stmoderny	dominuje	v	dielach	P.	Vilikovského,	L.	Grendela,	M.	Bútoru,	sčasti	
P.	Pišťanka	(v	próze	Skazky	o	Vladovi)“	(Žilka,	1997,	s. 1).	České	reprezentanty	
postmoderního	palimpsestového	psaní	Tibor	Žilka	nezmínil,	my	se	k	nim	dobe-
reme	v	dalším	výkladu.

*
První	léta	po	listopadu	1989	znamenala	pro	českou	postmoderní	literaturu	

a	hlavně	pak	postmoderní	románovou	tvorbu	opravdovou	konjunkturu.	Plno-
hodnotného	domácího	vydání	se	dočkaly	už	zmíněné	tituly	původně	zveřejněné	
v	samizdatu	a	v	exilu,	čili	hlavně	Kratochvilův	Medvědí román	(1990;	respektive	
Urmedvěd,	1999),	Křesadlovi	Mrchopěvci	(1990),	popřípadě	byl	vydán	nový	ro-
mán	Kunderův	nazvaný	Nesmrtelnost (francouzsky	1990,	1993)	a	později	 též	
Nesnesitelná lehkost bytí	(2006).	Objevují	se	také	díla	vzniklá	počátkem	osmde-
sátých	let	a	dosud	nezveřejněná	v	žádném	z	komunikačních	okruhů.	Konkrétně	
tedy	Podobojí	(1991)	a	Kukly	(1992)	Daniely	Hodrové	(připsáním	Théty,	vydané	
1992,	vznikla	trilogie	Trýznivé město,	1999)	anebo	Občan Monte Christo	(1993)	
Vladimíra	Macury.

Vedle	jmenovaných	autorů	vydávají	v	první	polovině	devadesátých	let	post-
moderně	laděná	díla	i	tvůrci	střední	generace,	kteří	dříve	knižně	nepublikova-
li.	Jejich	příspěvek	k	tehdejšímu	boomu	postmodernistické	prózy	(označované	
také	jako	imaginativní,	artificiální	linie)	byl	vnímán	jako	zásadní	obohacení	sou-
dobé	literatury.	Platilo	to	například	o	Petru	Koudelkovi	a	jeho	románu	Peříčka, 
peříčka	(1992),	Michalu	Ajvazovi	a	jeho	Druhém městě	(1993)	nebo	o	románo-
vé	bajce	Korvína čili Kniha o havranech	(1994)	Petra	Rákose.	

Nejvíce	se	ovšem	na	oné	konjunktuře	podílel	Jiří	Kratochvil,	který	v	devade-
sátých	letech	kromě	už	zmiňovaného	Medvědího románu	(Urmedvěda)	vydal	
ještě	pět	dalších	románů	(Uprostřed nocí zpěv,	1992;	Avion,	1995;	Siamský pří-
běh,	1996;	Nesmrtelný příběh aneb Život Soni Trocké-Sammlerové čili Román 

170	Nelze	přehlédnout,	 že	Žilka	uvádí	 za	příklady	postmodernistických	 českých	autorů	 stej-
ná	jména	(až	na	Škvoreckého)	jako	Kožmín	ve	své	stati	Ostří	a	mlha	postmodernismu.	Přitom	
označení	Bohumila	Hrabala	za	postmodernistu	provázejí	mezi	českými	odborníky	jisté	rozpaky	
až	spory.	Květoslav	Chvatík	dokonce	své	zařazení	Hrabala	k	postmoderním	autorům	(srovnej	
Chvatík	1991)	později	odvolává	(srovnej	Chvatík	1993),	s	čímž	však	nesouhlasí	Bohuslav	Hoff-
mann	(srovnej	Hoffmann	1995).	
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karneval,	1997;	Noční tango aneb Román jednoho léta z konce století,	1999),	
přičemž	prozaický	cyklus	publikovaný	roku	1994	Kratochvil	nazval	příznačně	Má 
lásko, Postmoderno.171	V	daném	kontextu	nutno	zmínit,	že	postmoderní	romá-
ny	přispěly	k	etablování	i	dalších	čelných	osobností	české	polistopadové	litera-
tury.	V	případě	Jáchyma	Topola	takto	zafungovala	jeho	Sestra	(1994)	a	u	Micha-
la	Viewegha	pak	Výchova dívek v Čechách	(1994).

*
Na	Slovensku	pokračují	po	listopadu	1989	ve	vydávání	svých	postmoderních	

textů	autoři,	kteří	tak	činili	už	v	osmdesátých	letech,	přičemž	preferují	povídkový	
či	novelistický	žánr.	Tyto	kratší	prózy	knižně	publikovali	například	Martin	Bútora	
(Posolené v Ázii,	1990),	Pavel	Hrúz	(Pereat!,	1991),	Pavel	Vilikovský	(Slovenský 
Casanova,	1991,	vyšlo	společně	s	prózou	Lajose	Grendela	Okno po erotických 
snoch;	Peší príbeh,	1992;	Krutý strojvodca,	1996),	Dušan	Mitana	(Slovenský po-
ker,	1993)	a	také	Víťazoslav	Hronec	(Pán vzduchu a kráľov syn,172 1993). Jako	post- 
moderní	 romanopisci	 se	 prezentovali	 jen	 nemnozí	 z	 nich,	 konkrétně	Mitana	
vydal	Hľadanie strateného autora	 (1991),	 Hrúz	 Párenie samotárov	 (Rendez- 
vous 69)	(1993)173	anebo	Pavel	Vilikovský	Posledný kôň z Pompejí	(2001).	

Jestliže	tvůrčím	protagonistou	českého	literárního	postmodernismu	byl	a	je	
Jiří	Kratochvil,	pak	ve	slovenské	literatuře	tuto	roli	sehrál	a	sehrává	Pavel	Vili-
kovský.	S	tím	rozdílem,	že	byť	Vilikovský	také	psal	a	vydával	eseje	a	publicistické	
texty	(Okrídlená klietka alebo zo života mladého Slovenska a starých Slovákov,	
1998,	 spolu	 s	Tomášem	Janovicem;	Vyznania naivného milovníka,	 2004),	 tak	
se	v	nich	ale	nevěnoval	literární	či	postmodernistické	problematice.	A	hlavně:	
Vilikovský	preferuje	 kratší	 prozaické	 texty,	 ze	 kterých	 skládá	 žánrově	obtížně	
určitelné	knihy.	Někdy	to	je	třeba	i	sbírka	povídek	(Čarovný papagáj a iné gýče,	
2005),	jindy	pak	svérázný	literární	deník	(Silberputzen. Leštenie starého strieb-
ra,	 2006)	 a	 zase	 jindy	 osobité	 dvojnovely	 (Vlastný životopis zla,	 2009;	 Prvá 
a posledná láska,	2013),	v	nichž	 jednotlivé	části	nesdílejí	ani	postavy	ani	děj,	

171	Kratochvil	zůstal	postmoderním	románům	věrný	i	v	dalších	letech.	Kromě	několika	povíd-
kových	a	esejistických	souborů	jich	vydal	do	vzniku	této	stati	ještě	osm:	Truchlivý	Bůh	(2000),	
Lady	Carneval	(2004),	Herec	(2006),	Slib	(2009),	Femme	fatale	(2010),	Dobrou	noc,	sladké	sny	
(2012),	Alfa	Centauri	(2013),	Jízlivá	potměšilost	žití	(2017).
172	 Jde	o	druhý	díl	Hroncovy	volné	trilogie,	jejíž	části	se	liší	mj.	svou	poetikou.	První	díl,	sbírka	
povídek	Prievan	(1976)	je	psán	modernisticky,	Pán vzduchu	postmodernisticky	a	román	Plný 
ponor	(1999)	hyperrealisticky.	
173	Pod	názvem	Slovenský dekameron mělo	vyjít	už	v	roce	1970.	
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ale	přesto	spolu	korespondují,	vytvářejí	jeden	výpovědní	celek.	Dalším	Vilikov-
ského	prózám	(Pes na ceste,	2010;	Letmý sneh,	2014;	Príbeh ozajského člove-
ka,	 2014;	Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa,	 2017)	 by	 podle	 nás	 nejvíc	
vyhovovalo	označení	 romanetta,	 tedy	malé	 romány.	 Tento	 termín	 je	 však	už	
od	poslední	 třetiny	19.	století	zadán	pro	Jakuba	Arbesa	a	 jeho	osobité	prózy	
s	mystickými	záhadami	racionálně	objasněnými.	

Postmodernistickým	románem,	který	se	počátkem	devadesátých	let	dvacá-
tého	století	stal	na	Slovensku	literární	událostí	a	uznalého	ohlasu	se	mu	dostalo	
i	v	českém	prostředí,	debutoval	autor	mladší	generace	Peter	Pišťanek.	Jeho	Ri-
vers of Babylon	(1991)	se	dočkal	pokračování	Rivers of Babylon 2 alebo Drevená 
dedina	 (1995)	a	Rivers of Babylon 3 alebo Fredyho koniec (1999),	která	však	
zůstala	ve	stínu	prvního	dílu.	

Pišťankovu	 trilogii	 lze	 uvést	 také	 jako	doklad	 teze,	 že	 slovenská	 literatura	
v	polistopadové	dekádě	nerezignovala	na	společensko-kritický	přesah	jako	vět-
šina	české	literární	produkce,	ale	naopak	ho	spíš	zintenzívnila,	jak	dokládají	dal-
ší	mnohdy	postmodernistické	texty –	byť	kratšího	rozsahu.	V	dané	souvislosti	
to	platí	o	knihách	Petra	Pišťanka	Skazky o Vladovi pre malých a veľkých (1995),	
Keby. Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska (1998,	spolu	s	 Igorem	Otčenášem),	
Nové skazky o Vladovi pre malých i veľkých	(1998),	Posledné skazky o Vladovi 
pre malých i veľkých	 (2002)	ad.	Zřejmě	nejoriginálnější	společensko-kritickou	
reflexi	soudobých	slovenských	poměrů	obsahují	Prvá a Druhá kniha o cintoríne 
(2000)	sepsané	Samko	Tálem	čili	Danielou	Kapitáňovou.	

Událostí,	která	dokonce	přesáhla	literární	hranice	a	opět	měla	i	české	kon-
sekvence,	byla	časopisecky	publikovaná	próza	Martina	Kasardy	azda	Posledná 
večera	(Kultúrny život,	1991).	Krystalicky	postmoderní	perzifláž	novozákonního	
textu	až	nečekaně	razantně	prověřila,	zda	nově	nabytá	svoboda	slova	je	skuteč-
ností,	nebo	jen	politickým	sloganem.	Výsledek	lze	odečíst	z	faktu,	že	Kasardův	
prozaický	cyklus	Dejiny menejcennosti	vydaný	až	v	roce	1994	obsahoval	už	toli-
ko	obroušenou	verzi	původní	prózy.	

Postmodernistická	poetika	v	devadesátých	letech	ve	slovenské	próze	vskutku	
rezonovala,	ale	také	u	mladších	autorů	šlo	předně	o	rezonance	v	podobě	kratších	
próz,	vydávaných	v	souborech	či	cyklech.	Kromě	už	jmenovaných	Petra	Pišťanka	
a	jeho	prozaického	triptychu	Mladý Dônč	(1993)	či	Martina	Kasardy	(povídková	
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sbírka	Polia,	1999)	nutno	v	této	souvislosti	připomenout	ještě	alespoň	Tomáše	
Horvátha	a	jeho	knihy	Akozmia	(1992)	a	Niekoľko náhlych konfigurácií	(1997).	

Už	několikrát	byl	v	našem	výkladu	zmíněn	Tibor	Žilka	se	svým	přínosem	a	vli-
vem,	který	měl	ve	slovenském,	ale	i	českém	literárním	prostředí	při	poznávání	
a	 osvojování	 postmodernismu	 včetně	 hodnocení	 slovesných	 artefaktů	 s	 ním	
spojených.	 Tento	 badatel	 vydal	 v	 polovině	 devadesátých	 let	monografii	Text 
a posttext.	Cestami poetiky a estetiky k postmoderne	(1995),	na	konci	dekády	
pak	přidal	publikaci	Postmoderná semiotika textu	(2000).	V	roce	1996	se	v	Nitře	
konala	 jím	 iniciovaná	 mezinárodní	 konference	 Od	 moderny	 k	 postmoderne	
(1997),	která	sice	přinesla	též	příspěvky	českých	odborníků	(Jany	a	Bohuslava	
Hoffmannových,	Svatavy	Urbanové),	zároveň	však	potvrdila,	že	česká	filologická	
reflexe	tohoto	fenoménu	za	slovenskou	stále	ještě	poněkud	zaostává.174	Navíc,	
postmodernistickou	problematikou	 se	nezabývaly	pouze	osobnosti	 slovenské	
literární	vědy	zúčastněné	na	konferenci	(jako	např.	Ivan	Sulík,	Vincent	Šabík,	Pe-
ter	Zajac),	ale	ve	stejném	roce,	v	němž	vyšel	konferenční	sborník,	vydal	soubor	
interpretačních	sond	Od baroka k postmoderně	také	Valér	Mikula,	který	do	něj	
kromě	tuctu	brilantních	výkladových	analýz	věnovaných	dávným	i	soudobým	
dílům	či	autorským	osobnostem	slovenské	literatury	a	stati	o	slovenském	lite-
rárním	symbolismu	zařadil	rovněž	kapitolu	nazvanou	Autentickosť	a	štylizova-
nosť	v	slovenskej	literárnej	tradícii.	A	třebaže	tento	výklad	inspirovala	výhradně	
slovenská	beletrie,	v	jeho	závěru	se	Mikula	s	obecnou	platností	vyjádřil	k	otázce	
autenticity	v	literatuře,	nad	níž	se	v	té	době	vedly	mezi	českými	zastánci	a	od-
půrci	 postmoderny	 plamenné	 spory:	 „Ak	 sa	 funkcia	 kultúry	 doteraz	 videla	 v	
‚presúvaní‘	 faktických	 zážitkov	a	dejov	do	 znakovej	 sféry,	 posledné	 (postmo-
derné)	obdobie	vníma	stále	väčšiu	časť	znakovej	sféry	ako	oblasť	skutočných	
zážitkov.	Postmoderný	hedonizmus	nemusí	tak	znamenať	iba	nezmyselné	hro-
madenie	zážitkov	až	do	úplného	vyčerpania,	nemusí	ústiť	do	kvantitatívneho	
kolapsu.	Môže	byť	tiež	pokusom	o	kvalitatívne	znovuzrodenie –	o	zopakovanie	
zážitku	v	jeho	znakovej	podobe,	o	jeho	znakové	privolanie	(citovanie)	alebo	an-
ticipovanie,	obmieňanie	alebo	komentovanie,	skrátka	o	jeho	zmnoženie,	ktoré	
nikdy	nie	 je	 jeho	klonovaním –	pokiaľ	 tomuto	 zmnožovaniu	prisúdime	etike-
tu	umenia.	V	tomto	pohľade	umenie,	na	ktoré	sa	‚autentická	tradícia‘	pozerá	

174	Obdobné	konference	se	v	Česku	konaly	až	v	roce	2001	(Plzeň)	a	2002	(Opava).
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podozrievavo	ako	na	nahrážku,	je	legitimizované	ako	zdroj	skutočných	zážitkov,	
a	teda	aj –	prečo	to	nepovedať –	skutočných	dejov“	(Mikula,	1997,	s. 144).	

Vrátíme-li	 se	 k	 výše	 avizovaným	českým	autorům	postmoderních	palimp-
sestů,	tak	nelze	opomenout	Bohuslava	Vaňka	Úvalského	a	z	 jeho	tvorby	pře-
devším	„hubotřasný	román“	Poslední bourbon	 (1995),	Jana	Jandourka	a	 jeho	
Škvár (1999)	 i	Mord	 (2000)	 či	Martina	Komárka	 s	 jeho	Smrťáky	 (2000).	Bás-
nířka	 Svatava	Antošová	pak	mnohé	 zaskočila	 svou	 románovou	provokací	 na-
zvanou	Dáma a Švihadlo	(lesbicko-killerská parodie s autobiografickými prvky)	
(2004).175	Palimpsestové	psaní	spolu	s	mystifikační	(alternativní)	reinterpretací	
minulých	událostí	a	dění	představuje	základ	autorské	poetiky	Miloše	Urbana,	
který	svůj	debut	Poslední tečka za Rukopisy	(1998)	podepsal	Josef	Urban.	V	tex-
tu	simulujícím	literaturu	faktu	přitom	s	nezměrnou	hravostí	a	invencí	žongluje	
s	historickými	 reáliemi	 i	 zcela	fiktivními	 konstrukty	 spojenými	 s	protagonisty	
českého	národního	obrození	a	hlavně	s	Rukopisem zelenohorským a Rukopisem 
královédvorským.	

Na	Slovensku	pak	obdobný	výlet	mezi	národní	 ikony,	pro	někoho	možná	až	
neuctivý	a	dehonestující,	v	konečném	výsledku	však	nejen	zábavný,	ale	i	katarzní,	
absolvoval	dramatik,	básník	a	prozaik	Viliam	Klimáček,	a	to	v	románu	Naďa má čas 
(2002).	Byť	minulost	sehrává	v	tomto	textu	důležitou	roli,	rozhodně	nejde	o	histo-
rickou	prózu,	protože	základní	vypravěčská	linie	je	situována	do	současnosti.	A	je	
příznačné,	 že	historické	prózy	postmoderního	 střihu	 se	ve	 slovenské	 literatuře	
téměř	nevyskytují.	Jako	příslovečnou	výjimku	potvrzující	pravidlo	lze	uvést	snad	
pouze	rozsáhlý	román	Dušana	Šimka	s	titulem	Esterházyho lokaj	(2000).

Někteří	čeští	badatelé	se	domnívali,	že	také	polistopadová	česká	próza	vě-
novaná	historii	prochází	krizí.176	Tento	názor	nesdílíme.	Naprosto	jednoznačně	
ho	pak	vyvrací	druhá	polovina	devadesátých	 let,	během	níž	se	objevuje	celá	
plejáda	až	hvězdných	historických	románů	psaných	v	duchu	postmoderny.	Pa-
tří	do	ní	tetralogie	Vladimíra	Macury	Ten, který bude	(1999),	publikovaná	s	vý-
jimkou	posledního	dílu	Medikus177	postupně	už	během	polistopadové	dekády	

175	Palimpsestové	psaní	uplatňovali	čeští	literáti	i	mimo	románový	žánr	a	mnohdy	se	značným	
ohlasem,	viz	Vieweghovy	parodie	autorských	poetik	proslulých	spisovatelů	Nápady laskavého 
čtenáře	(1993)	a	Nové nápady laskavého čtenáře	(2000)	anebo	tvůrčí	parafrázi	Máchova	Máje	
realizovanou	Luborem	Kasalem	s	inverzním	titulem Jám	(1997).	
176	Srovnej	Haman	1996	nebo	Dokoupil	1997.	
177 Medikus byl	vydán	pouze	jako	součást	celé	tetralogie.	
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v	 následujícím	 pořadí:	 Informátor (1993),	 Komandant (1994),	 Guvernantka 
(1997).	 S	 tímto	 projektem	osobitě	 propojujícím	 badatelskou	 erudici	 a	 belet-
ristickou	 invenci	 souzní	Cesta do pekel	 (1999)	 výtvarníka,	 básníka	 a	prozaika	
Václava	Vokolka.	 Josef	Škvorecký	pak	svým	exkurzem	do	mnoha	historických	
souřadnic	nazvaným	Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Si-
cula	(1998)	prokázal,	že	postmodernismus	mu	byl	jako	tvůrčí	metoda	vskutku	
vlastní.178	 Jestliže	Škvoreckého	Nevysvětlitelný příběh	možno	uvádět	 jako	pří-
klad	kontrafaktuální	historické	prózy,	tak	Přítel žehu	(1999)	Zdeňka	Vlka	repre-
zentuje	prózu	kontramytickou,	stejně	jako	dílo	Pole a palisáda: mýtus o kněžně 
a sedlákovi (2006)	sepsané	Milošem	Urbanem.	

*
Před	závěrem	dlužno	konstatovat,	že	v	novém	století	čeští	literární	vědci	pře-

ce	jen	úspěšněji	umenšují	své	dluhy	ve	zkoumání	literárního	postmodernismu.	
Kromě	už	zmíněných	sborníků	z	plzeňské	a	opavské	konference	k	tomu	přispěl	
třeba	Vladimír	Novotný	svými	publikacemi	Mezi moderností a postmoderností 
(2002)	 a	Ta naše postmoderna česká	 (2007)	 anebo	Aleš	Haman	přehledovou	
statí	Postmoderna	v	české	próze	1990 – 2000	a	nedůvěra	k	příběhu,	která	knižně	
vyšla	v	publikaci	Literatura v průsečíku pohledů teorie – historie – kritika	(2003).	
Lubomír	Doležel,	 jenž	 světově	proslul	 svými	 studiemi	 z	oblasti	 teorie	fikčních	
světů,	pak	ke	konci	života	usiloval	o	aplikaci	této	teorie	v	postmoderních	sou-
řadnicích,	jak	dokládají	jeho	monografie	Fikce a historie v období postmoderny 
(2008)	a	Heterocosmica II: fikční světy postmoderní české prózy	(2014).	

Výsledky srovnání českého a slovenského literárního postmodernismu  
(od 60. let 20. století po současnost)

Shrnutí	výsledků	v	úvodu	avizované	komparace	české	a	slovenské	prozaické	
tvorby	vede	k	následujícím	závěrům:	Politická	situace	na	přelomu	šedesátých	
a	sedmdesátých	let	dvacátého	století	a	z	ní	plynoucí	restrikce	značně	omezila	
možnosti	českých	autorů	psát	a	zejména	v	tzv.	oficiálním	komunikačním	okruhu	

178	Helena	 Kosková	 ve	 své	 monografii	 už	 ve	 Škvoreckého	 knize	 Smutek poručíka Borůvky 
(1966)	vysledovala	rysy	(intertextualitu,	provázání	motivů	a	postav	jeho	vlastních	knih	a	četné	
literární	aluze),	které	předznamenávají	pozdější	autorovo	programové	využívání	postmoderní	
poetiky	(viz	romány	Lvíče,	Mirákl,	Příběh inženýra lidských duší,	Scherzo capricioso či	Nevěsta 
z Texasu	aj.).	
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publikovat	postmodernistická	díla.	Na	Slovensku	byla	tato	restriktivní	opatření	
přece	 jen	mírnější,	 takže	 i	během normalizačního	období,	hlavně	pak	v	osm-
desátých	 letech	 jsou	slovenským	čtenářům	díky	Dušanu	Mitanovi,	Pavlu	Vili-
kovskému	a	dalším	autorům	dostupné	v	běžné	distribuci	podnětné	a	umělecky	
hodnotné	postmodernistické	texty.	

Zatímco	tedy	v	českém	prostředí	přináší	listopad	1989	začátek	postmoderní	
ofenzívy,	kterou	vedle	děl	Jana	Křesadla,	Milana	Kundery	či	Josefa	Škvoreckého	
vydaných	dříve	pouze	v	exilovém	komunikačním	okruhu	spoluvytváří	a	repre-
zentuje	primárně	osobnost	Jiřího	Kratochvila	a	jeho	esejistické	či	romanopisec-
ké	aktivity,	na	Slovensku	vlastně	zveřejňování	postmodernistické	literární	tvor-
by	plynule	pokračuje.	Jako	zásadní	obohacení	je	pak	vnímán	románový	debut	
Petra	Pišťanka,	v	nejvýznamnějšího	představitele	 slovenského	postmodernis-
mu	se	díky	své	osobité	prozaické	tvorbě	vypracoval	Pavel	Vilikovský.	

Z	naší	komparativně	pojaté	literárněhistorické	rekonstrukce	dále	vyplývá,	že	
byť	na	pomyslené	startovní	čáře	postmodernistické	tvorby,	stanuli	čeští	i	slo-
venští	spisovatelé	přibližně	ve	stejnou	dobu,	literární	postmodernismus	se	na	
Slovensku	prosadil	dříve	a	intenzivněji	a	fungoval	tam	plynuleji,	bez	zásadního	
přeryvu,	 který	 opanoval	 české	 prostředí,	 přesněji	 jeho	 oficiální	 komunikační	
okruh,	během	normalizace.	Lze	rovněž	konstatovat,	že	na	Slovensku	se	přiroze-
něji	a	efektivněji	uplatnila	iniciační	a	inovativní	role	postmodernismu,	což	ov-
šem	neplatí	o	historické	próze,	v	níž	se	česká	literatura	honosí	mimořádnými	
postmodernistickými	opusy	Vladimíra	Macury,	Václava	Vokolka,	Josefa	Škvorec-
kého	ad.,	které	nemají	ve	slovenském	prostředí	adekvátní	obdobu.	

Jednoznačně	ovšem	platí,	že	nejen	slovenské,	ale	také	české	postmoderni-
stické	prózy	představují	významná	a	nepřehlédnutelně	obohacující	díla,	jejichž	
umělecká	hodnota	jim	zaručuje	významné	pozice	i	v	budoucích	reprezentativ-
ních	kánonech	obou	našich	literatur.	
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5. kapitola

K OTÁZKE VERŠOVÝCH SYSTÉMOV V SLOVENSKEJ POÉZII179

Marián	ANDRIČÍK

Úvod
Literárnoteoretické východiská

Napriek	pomerne	dobre	zdokumentovanému	vývinu	 	veršových	systémov	
v	dejinách	slovenskej	poézie	(za	všetky	spomeňme	výskumy	Tichomíra	Milki-
na,	Mikuláša	 Bakoša,	 Štefana	 Krčméryho	 či	 Jána	 Sabola	 a	 Františka	 Štrausa)	
a	bohatým	časopiseckým	diskusiám	na	túto	tému	(opäť	za	všetky	možno	uviesť	
polemiku	Štefana	Krčméryho	a	Henricha	Barteka	na	stránkach	Slovenských	po-
hľadov	v	30. rokoch	minulého	storočia)	je	v	tejto	oblasti	stále	dosť	dráždivých	
otázok,	ktoré	aj	dnes	vnímame	ako	otvorené.	Vo	svojich	úvahách	v	tomto	texte	
by	sme	sa	chceli	dotknúť	vzájomných	vzťahov	jednotlivých	veršových	systémov	
v	slovenskej	poézii,	pričom	zvlášť	si	chceme	všimnúť	vzťah	sylabického	a	syla-
botónického	systému	s	ohľadom	na	poéziu	štúrovcov –	a	to	tak	pôvodnú,	ako	
aj	prekladovú.

*
Pri	charakteristike	veršových	systémov	v	slovenskej	poézii	býva	zvykom	spá-

jať	 ich	s	konkrétnym	umeleckým	slohom	alebo	básnickou	školou.	Tak	sa	nám	
časomerný	systém	spája	s	klasicizmom,	sylabický	s	barokom	a	romantizmom,	
resp.	Štúrovou	školou,	sylabotónický	opäť	s	klasicizmom	a	neskôr	s	Hviezdosla-
vovou	alebo	Kraskovou	školou	a	pod.	Pritom	je	zrejmé,	že	striedanie	slohových	
formácií,	na	ktorých	pozadí	vnímame	aj	veršové	systémy,	bolo	zvyčajne	dlho-
dobým	procesom	plným	protirečení	a	generačných	sporov.	Ak	teda	chápeme	

179	Kapitola	v	monografii	vznikla	ako	súčasťriešenia	grantu	VEGA	č. 1/0736/15 –	Metodolo-
gické	prieniky	do	(re)interpretácie	diel	slovenskej	a	svetovej	literatúry	(vedúci:	prof.	PhDr.	Ján	
Gbúr,	CSc.).
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napr.	časomieru	ako	„‚epizódu‘	v	dejinách	slovenskej	verzifikácie“	(Sabol,	2014,	
s. 36),	 obmedzenú	na	obdobie	 klasicizmu,	 aj	 to	 len	 časť	 básnickej	 produkcie	
tých	čias,	neznamená	to,	že	jej	odchod	do	minulosti	bol	jednoduchý	a	jedno-
razový.	Anton	Popovič	(1964,	s. 172)	dokonca	hovorí	o	zotrvačnosti	časomer-
nej	poetiky –	 časomiera	 totiž	naďalej	 fungovala	ako	 formálny	 znak	vysokého	
štýlu	a	ako	 taká	presiahla	obdobie	klasicizmu	zvlášť	v	prekladovej	 tvorbe	pri	
preklade	tzv.	vysokých	žánrov.	Práve	tým	Popovič	si	vysvetľuje,	„prečo	Daniel	
Sloboda	pokladal	za	adekvátne	vyjadriť	rytmické	vlastnosti	Karamzinovej	Ódy 
na Volgu	časomerným	metrom,	ktoré	súčasne	použil	vo	vlastnej	ódickej	sklad-
be	‚vysokého‘	rázu,	uverejnenej	súbežne	s	prekladom	v	Hronke	roku	1836	pod	
názvom	Pohled z Javoriny“	(Popovič,	1964,	s. 142).	Časomerný	hexameter	sa	už	
skôr	dočkal	aj	svojej	prízvučnej	podoby	v	prekladoch	Bohuslava	Tablica,	ktorého	
Štefan	Krčméry	(2006,	s. 73)	nazval	pravým	majstrom	v	prízvučnej	reprodukcii	
časomerného	verša.	Prízvučnou	podobou	časomiery	Tablic	preložil	aj	rozsiahlu	
báseň	anglického	klasicistického	básnika	Alexandra	Popa	An Essay of Man na-
písanú	tzv.	hrdinským	dvojverším	(heroic	couplet),	teda	združene	rýmovaným	
päťstopovým	jambom,	ktorú	neskôr	prepracoval	do	časomiery	a	v	r. 1831	uve-
rejnil	 v	 knihe	Anglické múzy v česko-slovenském oděvu	pod	názvom	Zkouška 
o člověku.180	V	predslove	k	nej	píše:	„...přeložil	sem	Alexandra	Popa	Anglického	
rytíře	zkoušku	o	člověku,	knihu,	která	i	svým	krásným	slohem,	i	velmi	důležitým	
a	vážným	obsahem,	nad	mnohé	jiné	anglické	knihy	vyniká,	a	jako	hvězda	první	
velikosti	na	obloze	anglické	literatury	se	skví.	Odtud	již	v	první	polovici	přede-
šlého	století	do	vzdělanějších	evropejských	řečí	byla	přeložena,	kteréhož	štěstí	
žádaje	i	já	řeč	česko-slovenskou	učastnu učiniti,	před	několika	roky	do	naší	ma-
teřčiny	v	přízvučných	verších	byl	sem	tuto	knihu	přeložil,	ale	pro	nepříznivé	lite-
ratuře	naší	okoličnosti	tiskem	sem	ji	vydati	nemohl.	Prodlévaje	takto	s	vydáním	
svého	přeložení,	 dočekal	 sem	 se	 	 nové	 v	 básnictví	 česko-slovanském	 změny,	
kterou	 vystavení	 prosodie	 časoměrné	 spůsobilo.	 I	 pokusil	 sem	 se	 přízvučné	
své	verše	v	časoměrné	hexametry	předělati...“	(Tablic,	1831,	s.	V –	VI).	Pri	práci	
s	časomerným	hexametrom	sa	Tablic	 riadil	pravidlami,	ktoré	publikoval	 Josef	
Jungmann	vo	svojej	Slovesnosti	(1820).

180	 Je	pritom	zaujímavé,	že	sám	Pope	využíval	hrdinské	dvojveršie	pri	vlastných	prekladoch	
Vergília	či	Homéra.
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Ďalším	dôvodom	len	pozvoľného	zániku	časomiery	bola	klasicistická	školská	
výučba,	založená	na	klasických	jazykoch	a	antickej	literatúre,	ktorá	neobišla	ani	
príslušníkov	 nastupujúcej,	 romantickej	 generácie.	 „Tradičný	 vplyv	 klasicistic-
kého	vzdelania“,	ako	uvádza	Popovič	(1964,	s. 141),	„sa	uplatňoval	v	existencii	
prekladov	z	antických	literatúr		a	v	prekladaní	prízvučných	predlôh	časomierou.“	
Publikačný	priestor	na	tieto	preklady	poskytla	najmä	Kuzmányho	Hronka.	Ako	
Popovič	ukazuje	na	analýze	Dohnányho	prekladu	Horáciových	listov	K Lolliovi, 
do	poézie	písanej	časomierou	sa	dostávajú	prízvučné	prvky	a	práve	táto	kon-
taminácia	prispela	k	postupnému	rozkladu	časomiery	v	našich	podmienkach,	
hoci	sa	o	ňu	pokúšali	aj	básnici	ďalších	generácií.	Krčméry	napríklad	tvrdí,	že	
„Hviezdoslavove	časomerné	hexametre	v	strednej	slovenčine	sú	chudorľavé“	
(Krčméry,	2006,	s. 72).	Ešte	v	r	1929	publikoval	rozsiahly	historický	epos	Zpěv 
o utrpení Bohuslavice	básnik	Ondrej	Kalina	 (vl.	menom	Ján	Smetanay),	napí-
saný	v	prízvučnom	hexametri,	tento	jeho	pokus	však	Stanislav	Šmatlák	(2001,	
s. 293)	vníma	skôr	ako	anachronizmus	a	literárnu	kuriozitu	než	ako	literárnohis-
toricky	relevantný	fakt.

Z	pohľadu	 súčasnej	poézie	 sú	 rezíduá	antickej	 kvantitatívnej	metriky	 skôr	
výnimočné.		Za	zmienku	stojí	opus	magnum	českého	autora	Jana	Křesadla	(vl.	
menom	 	 Václav	 Pinkava)	Astronautilia – Hvězdoplavba	 (1995),	 postmoderný	
vedecko-fantastický	epos	napísaný	v	starej	gréčtine	v	časomiere	a	vydaný	para-
lelne	s	českým	prízvučným	prekladom.	Za	uplatnenie	prvkov	časomernej	prozó-
die	možno	pokladať	aj	zástupnú	funkciu	kvantity	pri	preklade,	keď	sa	kvantitou	
nahrádza	neprítomný	prízvuk	(bližšie	Andričík,	2011).

*
Podobne	spájanie	sylabizmu	s	poéziou	štúrovcov	navodzuje	dojem	absolút-

nej	dominantnosti	tohto	veršového	systému	v	danom	období,	ide	však	o	mier-
ne	zjednodušený	pohľad.	Jednak,	ako	sme	už	konštatovali,	na	ich	literárne	ak-
tivity	mala	 prirodzene	 vplyv	 školská	 výučba	 s	 dôležitým	postavením	 antickej	
metriky,	jednak	iná	bola	situácia	v	pôvodnej	a	iná	v	prekladovej	poézii.

Hoci	v	období	romantizmu	nemal	básnický	preklad	v	porovnaní	s	pôvodnou	
tvorbou	 rovnoprávne	 postavenie	 (chápal	 sa	 najmä	 ako	 prostriedok	 poznania	
originálu)	 a	 jeho	 rozvoju	neprispievali	 ani	 skeptické	názory	 Sládkoviča	 či	Hur-
bana,	viacerí	štúrovci	sa	popri	pôvodnej	tvorbe,	editorstve	či	zberateľskej	čin-
nosti	aktívne	prekladu	venovali.	Je	logické,	že	sa	pritom	v	súlade	s	prevládajúcim	
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kánonom	usilovali	uplatňovať	prozodické	zásady	štúrovského	sylabizmu,	pri	ich	
prekladateľských	 aktivitách	 však	 neboli	 zriedkavosťou	 ani	 sylabotónické	 ten-
dencie.	 Dôsledný	 sylabotónizmus	 napokon	 odhaľuje	 Popovič	 pri	 Dohnányho	
preklade	 Byronovej	 básne	 Vysoké hradby,	 stopovú	 organizáciu	 konštatuje	 aj	
pri	Kráľovom	preklade	Puškinovej	básne	Smrť Olegova.	Pri	všeobecnej	charak-
teristike	koncepcie	prekladu	v	slovenskom	romantizme	Popovič	 (1964,	s. 175)	
uvádza	vznik	 „sylabotónických	elementov,	prejavujúcich	 sa	 tendencií	 k	 stopo-
vo	pravidelnému	usporiadaniu	verša“.	 Je	zjavné,	 že	 tento	prvok	bude	súvisieť	
s	romantickým	uplatňovaním	ponechávacieho	princípu	a	zásady	prekladateľskej	
vernosti	v	preklade,	a	teda	úsilím	prekladať	poéziu	rozmerom	originálu.

Ani	pôvodná	štúrovská	poézia	nebola	vo	svojom	sylabickom	zameraní	úplne	
homogénna –	vidieť	to	na	odklone	neskorších	Sládkovičových	diel	od	typického	
sylabizmu.	Ak	si	porovnáme	Sládkovičov	verš	 z	 jeho	Svätomartiniády	 (1861),	
vidíme,	 že	má	niektoré	 typické	 znaky	hviezdoslavovského	verša	 (deklamačný	
charakter,	veršový	presah,	syntaktická	expresivita):

„Svätopluk	predal	krajinu	za	koňa 
bieleho:	ha!	vy	bedače	slováckej 
zvleky!	čo	chcete?	cítiť?	hovoriť?	žiť?“	— 

Dávno	zaniesol	Turóc	tú	klebetu 
do	mrákav	hrobu,	do	hrobu	hluchoty! 
Na	rúhavý	pysk	poslal	rozhnevaný 
Hospodin	červa	jedovatého,	by 
pásol	sa	jedom,	jedom	rodohany, 
a	kŕmený	tým	peklorodým	blenom, 
aby	nezdochol,	ale	by	satanským 
umením	zvečnil	úškľabok	úst	lživých 
a	nakrivoval	neprestajne	hubu 
v	obraz	hnusnej	tej	fabuly. 

Naopak, Hviezdoslavov	 verš	 z	 Básnických prviesenkov Jozefa Zbranského 
(1868),	 venovaných	 „Andrejovi	 Sládkovičovi,	 prvému	 spevcovi	 slovenskému“	
zas	pripomína	typický	sládkovičovský	verš	Maríny:
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Mnoho	napomôcť,	viacej	je	ľúbiť	
národ	svoj,	svoju	otčinu,	
jednomu	ľudu	vernosť	prisľúbiť,	
jednu	objímať	dievčinu,	
jedno	len	srdce	v	prsiach	tých	bije,	
pre	jeden	obraz	mrie	len	a	žije:	
Ach,	krásny	beh	to	života!	
Sladko	je	želieť,	sladko	je	spievať,	
zápalom	svätým	hlasy	rozlievať,	
kde	je	súcit,	a	nie	hmota.181 

V	edukačnej	praxi	sa	zvyčajne	uspokojujeme	s	tvrdením,	že	sylabický	verš	
štúrovcov	nie	je	stopovo	organizovaný,	jedinou	konštantou	je	v	ňom		izosylabiz-
mus	a	hlavnú	úlohu	pri	jeho	modelovaní	zohrávajú	prvky	vetnej	fonológie.	Zais-
te	nie	je	dôvod	túto	axiómu	systémovo	spochybňovať,	pri	špecifickom	pohľade	
na	tento	verš	si	však	dovolíme	vysloviť	hypotézu,	že	štúrovský	verš	(azda	okrem	
verša	Sládkovičovej	neskoršej	tvorby,	ktorý	sa	predsa	len	typickému	štúrovské-
mu	veršu	vymykal),	obsahoval	silnejšie	tendencie	k	metrickej	pravidelnosti,	ako	
sa	na	prvý	pohľad	javí.	Núka	sa	totiž	otázka,	či	 je	náležité	vnímať	takýto	verš	
z	hľadiska	ustálených	prozodických	pravidiel	súčasnej	spisovnej	slovenčiny.	Ako	
je	 všeobecne	 známe,	 silným	 inšpiračným	zdrojom	štúrovských	básnikov	bola	
ústna	ľudová	slovesnosť,	predovšetkým	ľudová	pieseň.	Sotva	možno	predpo-
kladať,	že	by	štúrovskí	básnici	tento	vplyv	neboli	využili –	možno	skôr	intuitívne	
ako	programovo –	aj	v	prozodickej	oblasti.	Pritom	tendenciu	k	stopovej	orga-
nizovanosti	štúrovského	verša	už	konštatovali	viacerí	 teoretici,182	napr.	Viktor	
Kochol	(1966,	s. 60):	„Štúrovský	verš…	vyznačuje	sa	jasnou	tendenciou	k	mo-
dernému	 sylabotonizmu.”	Už	 sama	dialektika	 vývinu	 slovenského	 verša	nám	
naznačuje,	že	štúrovský	verš,	spadajúci	do	obdobia	po	dominujúcom	sylabotó-
nizme	prvej	 fázy	národného	obrodenia	a	pred	dominujúcim	sylabotónizmom	
hviezdoslavovskej	 školy,	 nemôže	 byť	 mechanickým	 návratom	 k	 barokovému	
sylabickému	kánonu.

181	Bližšie	o	príbuznosti	Sládkovičovho	verša	z	neskoršieho	obdobia	tvorby	a	Hviezdoslavovho	
verša	pozri	Bakoš	(1939).
182	Podrobný	prehľad	diskusií	o	charaktere	štúrovskej	prozódie	uvádza	Anna	Zelenková	(2006).
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Už	spomínaná	nadväznosť	štúrovskej	poézie	na	ľudovú	pieseň	(nie	však	jej	
mechanické	kopírovanie)	v	sebe	nesie	niektoré	osobitosti.	Ak	sa	bližšie	pozrieme	
na	prozódiu	ľudových	piesní,	nie	je	problémom	nájsť	medzi	nimi	v	rozličných	ja-
zykových	oblastiach	Slovenska	také,	ktoré	sa	vyznačujú	silnou	tendenciou	k	pra-
videlnému	metrickému	pôdorysu,	približujúcemu	tieto	piesne	k	sylabotónizmu	
(Bodaj by vás, vy mládenci,	Išel Macek do Malacek,		Nepi Jano, nepi vodu,	Ešte 
si ja pohár vínka vypijem,	Sedemdesiat sukieň mala –	trochej;	Anička, dušička, 
nekašli –	daktyl	v	kombinácii	s	trochejom).183	Keďže	ide	o	pieseň,	je	prirodzené,	
že	v	nej	budú	bohatšie	zastúpené	prvky	vetnej	 fonológie	(dôraz,	melódia).	Tu	
si	treba	položiť	otázku,	do	akej	miery	možno	analyzovať	rytmus	ľudovej	piesne	
izolovane,	bez	ohľadu	na	spojitosť	s	hudbou?	Často	sa	totiž	stáva,	že	pod	tlakom	
hudobnej	štruktúry	sa	pri	interpretácii	veršový	rytmus	značne	deformuje.	Azda	
najkrikľavejším	príkladom	deformácie	 rytmu	 ľudovej	piesne	 tlakom	hudobnej	
štruktúry,	aký	je	nám	známy,	a	zároveň	príkladu	disproporcie	medzi	hudobným	
a	textovým	rytmom	je	pieseň	V hlbokej doline.

V	hlbokej	doline	srnka	vodu	pije, 
horár	na	ňu	mieri,	horár	na	ňu	mieri,	 
horár	na	ňu	mieri,	že	si	ju	zastrelí:	
Nestrieľaj	ma	horár,	neni	som	ja	srnka, 
ale	som	ja	ale,	ale	som	ja	ale, 
ale	som	ja	ale	zakliata	panenka.	
Zakliala	ma	mamka	v	nedeľu	za	rána, 
že	som	nechcela	ísť,	že	som	nechcela	ísť,	 
že	som	nechcela	ísť	za	pána	horára.

Ak	sa	pozrieme	na	text	tejto	piesne	z 	hľadiska	dnešných	prozodických	pra-
vidiel,	vidíme,	že	ide	o	dvanásťslabičný	verš,	niekedy	nazývaný	aj	slovenský	ale-
xandrín,	s	dierézou	po	šiestej	slabike,	ktorého	rytmus	tvorí	daktyl	v	kombinácii	
s	trochejom:

183	Treba	zároveň	povedať,	že	táto	tendencia	k	metrickému	usporiadaniu	vyplýva	skôr	z	priro-
dzených	daností	jazyka	ako	z	vedomého	autorského	zámeru.
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X						x			x			X		x	x								X	x					X	x				X	x
V	hlbokej	doline	//	srnka	vodu	pije,
X		x						X			x				X		x									X		x				X			x					X		x 
horár	na	ňu	mieri,	//	horár	na	ňu	mieri,
X			x				X			x				X		x										X		x		x		X		x		x	 
horár	na	ňu	mieri,	//	že	si	ju	zastrelí:
X						x			X				x					X		x									X	x					X				x			X		x	
Nestrieľaj	ma	horár,	//	neni	som	ja	srnka,
Xx					X				x		Xx								Xx			X					x			Xx	 
ale	som	ja	ale,	//	ale	som	ja	ale,
Xx				X					x		Xx							X		x		x					X			x			x 
ale	som	ja	ale	//	zakliata	panenka.

X			x			X			x					X				x										X			x		x					X			x		x
Zakliala	ma	mamka	//	v	nedeľu	za	rána,
X					x						X				x			x			x								X				x					X				x			x				x	
že	som	nechcela	ísť,	//	že	som	nechcela	ísť,	
X					x					X				x			x				x							X  	x		x			X		x		x 
že	som	nechcela	ísť	//	za	pána	horára.	

Z	 pohľadu	 potenciálneho	 uplatnenia	 penultimy	 na	 predposlednej	 slabike	
taktu	nám	však	verš	nadobudne	oveľa	zreteľnejší	trochejský	spád:

X							x		x			x		X	x			X		x				X		x			X		x
V	hlbokej	doline	srnka	vodu	pije,
X			x				X				x			X		x					X 	x				X				x				X			x 
horár	na	ňu	mieri,	horár	na	ňu	mieri,
X			x				X			x					X			x			X		x		x			x			X		x	 
horár	na	ňu	mieri,	že	si	ju	zastrelí:

X						x			X				x				X			x				X		x				X					x			X		x	
Nestrieľaj	ma	horár,	neni	som	ja	srnka,
Xx				X					x		Xx			Xx				X					x		Xx	 
ale	som	ja	ale,	ale	som	ja	ale,
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Xx					X				x		Xx		X			x			x			x			X			x 
ale	som	ja	ale	zakliata	panenka.

X				x		X			x						X					x						X		x		x			x			X		x
Zakliala	ma	mamka	v	nedeľu	za	rána,
X					x						X		x		x						x				X				x						X			x		x					x	
že	som	nechcela	ísť,	že	som	nechcela	ísť,	
X					x						X		x		x						x			X			x		x			x		X		x 
že	som	nechcela	ísť	za	pána	horára.	

Využitie	trojštvrťového	hudobného	rytmu	pri	verši	trochejského	spádu	malo	
za	následok	silnú	deformáciu	jeho	rytmu,	spôsobenú	tým,	že	prvé	doby	tohto	
taktu	často	spadajú	na	druhé	slabiky	slov,	čo	naznačuje	schéma	prvej	slohy:

x					X				x				X		x	x			x		X				x		X			x		X
V	hlbokej	doline	srnka	vodu	pije,
x				X				x			X				x			X				x		X				x			X				x		X 
horár	na	ňu	mieri,	horár	na	ňu	mieri,
x			X					x			X				x			X			x			X		x		X		x		X	 
horár	na	ňu	mieri,	že	si	ju	zastrelí:

Je	pritom	zaujímavé,	že	túto	deformáciu	nespôsobuje	stret	„valčíkového“	troj-
štvrťového	hudobného	taktu	s	„polkovým“	trochejským	rytmom	predlohy,	ako	
by	sa	na	prvý	pohľad	mohlo	zdať,	ale	podľa	nášho	názoru	nešikovné	uchopenie	
tejto	predlohy	jej	pravdepodobne	neznámym	ľudovým	zhudobňovateľom.	V	slo-
venskej	ľudovej	tvorbe	máme	totiž	aj	piesne,	kde	takýto	stret	nepôsobí	kŕčovito –	
napríklad	v	piesni	A ja taka čarna. V	nej	opäť	nájdeme	príklady	na	uplatnenie	
penultimy,184	ktorá	je	navyše	podopretá	prvou	dobou	trojštvrťového	taktu:

X		x		x		x			X		x										X			x			x				x		X		x
A	ja	taka	čarna	//	jak	čarna	čarnica
...

184	Úloha	penultimy	pri	modelovaní	veršového	rytmu	textu	vo	východoslovenskom	dialekte	je	
pochopiteľná,	keďže	prízvukovanie	penultimy	je	preň	prirodzeným	fonologickým	prvkom.
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X					x			x			x			X		x										X			x				x		x			X			x
naj	śe	mi	vystupi	//	z	drahy	paradnica.

Tento	 jav	nie	 je	 len	doménou	ľudovej	poézie,	ale	nájdeme	ho	aj	v	umelej	
literatúre.	Rytmická	analýza	dvojveršovej	ukážky	z	veršovanej	hry	Jána	Andraš-
číka	Šenk paľenčeni	z r. 1844	napísanej	v	šarišskom	dialekte	dvanásťslabičným	
veršom	s	výraznou	dierézou	po	šiestej	slabike	znova	potvrdzuje	jej	trochejský	
spád	s	jasne	sa	črtajúcou	schémou	taktu:	trochejská	dipódia	+	ďalší	trochej:

X				x				x				x			X		x									X					x				x	x	X	x
Ďabolska	paľenka –	hned	co	učinila!
X			x			x	x			X		x						X	x			x			x		X	x	
Takoj	cali	valal –	bula	bi	zkažila.	

Položme	si	teraz	otázku,	či	podobný	princíp	nemožno	uplatniť	aj	pri	čítaní	
rytmu	 štúrovského	 dvanásťslabičného	 verša.	 Ako	 je	 známe,	 stredoslovenské	
nárečia	sa	takisto	vyznačujú	zvláštnym	druhom	melodicky	zvýraznenej	penulti-
my,	ktorá	mohla	pri	rytmickom	modelovaní	štúrovského	verša	zohrať	istú	úlo-
hu.	Potvrdzujú	to	aj	slová	Viktora	Kochola	(1966,	83):	„…	v	niektorých	stredo-
slovenských	nárečiach	máme	prízvuk	na	predposlednej	slabike	celkom	v	zhode	
s	intonačným	vyznením	vety.”	Takto	by	azda	najznámejšie	dvojveršie	slovenskej	
romantickej	poézie –	

Horí	ohník	horí	//	na	Kráľovej	holi.
Ktože	ho	nakládol?	//	dvanásti	sokoli.

–	ktoré	sa	bežne	rytmicky	číta	tak,	že	prvý	verš	sa	chápe	ako	trochejský	a	druhý	
ako	daktylský,	nadobudlo	zreteľnejšiu	trochejskú	tendenciu	aj	v	druhom	verši:

X			x			X			x				X	x								X			x			x			x			X	x	
Horí	ohník	horí	//	na	Kráľovej	holi.
X				x				x				x			X			x											x		X		x				x		X		x	
Ktože	ho	nakládol?	//	dvanásti	sokoli.185

185	Takéto	 čítanie,	 prirodzene,	 neruší	 Krčmérym	 postulované	 taktové	 členenie	
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Oporu	pre	svoju	hypotézu	nachádzame	okrem	iného	vo	verzologických	vý-
skumoch	Štefana	Krčméryho,	 ktorý	na	 tento	 jav	už	upozornil	 vo	 svojej štúdii	
Prozódia štúrovských básnikov	z	r. 1931:	„Všimnime	si,	že	trojslabičné	slová,	keď	
sú	samostatne	v	takte	(na-zimu,	gazdinú)	alebo	v	čele	taktu	(načože),	majú	svoj	
prirodzený	prízvuk	na	prvej	slabike,	presunie	sa	im	však,	keď	nasledujú	v	takte	
za	dvojslabičným	(traja	kováča,	jeden	vandruje,	druhý	miluje),	lebo	tvoria	s	ním	
päťslabičný	rytmický	celok	s	prízvukom –	u	u –	u“	(Krčméry	1973,	194).186	Podľa	
nášho	názoru	by	sa	dal	tento	model	uplatniť	aj	pre	šesťslabičné	takty	končiace	
sa	trojslabičnými	slovnými	celkami,	aké	sa	vyskytujú	v	predošlej	ukážke	z	Botto-
vej	Smrti Jánošíkovej.	Napokon,	príklad	z	nej	uvádza	o	čosi	ďalej	v	spomínanej	
štúdii	(1973,	202)	aj	sám	Krčméry:

Padá	rosa,	padá	//	za	bieleho	rána,
plačúci	paholček	//	ovečky	naháňa.187

Je	pritom	pozoruhodné,	že	druhý	verš	celej	básne	(Ktože	ho	nakládol?	// –	
Dvanásti	sokoli.)	uvádza	Krčméry	na	inom	mieste	citovanej	štúdie	ako	príklad	
daktylského	rytmu,	pritom	očividne	ide	o	ten	istý	princíp.

Záver
Ďalšie verzologické podnety 

Pokladáme	za	potrebné	dodať,	 že	tieto	naše	poznámky	nemajú	smerovať	
k	násilnému	„zosylabotoničťovaniu”	štúrovskej	poézie,	ako	by	sa	mohlo	na	prvý	
pohľad	zdať.	Ďalší	vývin	slovenského	verša	po	nástupe	hviezdoslavovskej	ško-
ly,	ako	 je	 známe,	 sa	uberal	 smerom	k	metrickej	pravidelnosti	kanonizovaním	
sylabotónického	veršového	systému.	Ten	si	už	nemohol	dovoliť	takú	metrickú	

s	dominantnosťou	vetných	prízvukov	na	začiatkoch	veršov	a	polveršov.	Zároveň	by	mohlo	byť	
čiastočnou	odpoveďou	na	výskyt	zdanlivých	(?)	nerovnakoslabičných	rýmov	v	sylabickej	poé-
zii,	ktoré –	aspoň	z	pohľadu	kanonizovaného	sylabotónizmu –	sú	v	slovenskej	poézii	esteticky	
neúnosné.
186	 Je	známe,	že	táto	Krčméryho	teória	o	presúvaní	prízvuku	mala	svojich	odporcov,	je	však	
dôvod	sa	domnievať,	že	Krčméry	ako	rodený	Mošovčan	mal	dobre	vyvinutý	sluch	pre	nuansy	
stredoslovenských	dialektov.
187	 Ján	Sabol	(in	Gbúr –	Sabol,	2014,	s. 40)	číta	toto	dvojveršie	v	súlade	s	prozodickými	pra-
vidlami	súčasnej	slovenčiny	ako	kombináciu	trochejského	a	daktylského	verša.
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voľnosť	ako	štúrovský	verš	aj	preto,	že	upustil	od	niektorých	prozodických	vlast-
ností,	ktoré	 ju	umožňovali –	napr.	dierézy	a	 rytmicko-syntaktického	paraleliz-
mu,	čím	sa	dominantnými	stali	prvky	slovnej	fonológie.

Domnievame	sa,	že	naznačené	otázky	by	si	žiadali	ďalší	verzologický	výskum,	
v	tomto	prípade	v	spolupráci	s	dialektológiou	najmä	v	oblasti	prozódie	dialek-
tov,	ktorá	zatiaľ	nie	je	na	Slovensku	dostatočne	preskúmaná.
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1. kapitola

VYUŽITIE METÓD SOCIOKULTÚRNEJ ANTROPOLÓGIE  
PRI VÝSKUME SLOVESNÉHO FOLKLÓRU188

(PRÍPAD ČARODEJNEJ ROZPRÁVKY)
Lukáš	ŠUTOR

Úvod
Vymedzenie odboru a predmetu výskumu

Aj	napriek	 faktu,	že	má	antropológia umenia	 takmer	storočnú	tradíciu,	 je	
v	 stredoeurópskom	 priestore	 stále	 považovaná	 za	 pomerne	 novú	 disciplínu.	
Dôvodom	 je	 osobité	 stredoeurópske	 smerovanie	 skúmania	 umenia	 vo	 ve-
dách	o	človeku,	spoločnosti	a	kultúre,	ale	aj	 jej	celková	okrajovosť	v	systéme	
všeobecnej antropológie.	Aj	 keď	sa	 	mnohí	antropológovia	umením	 intenzív-
ne	zaoberali,	jej	konštituovanie	ako	svojbytnej	subdisciplíny	bolo	veľmi	zložité,	
preto	musíme	hľadať	 stopy	výskumu	slovesného	umenia –	okrem	bádateľov,	
ktorí	sa	priamo	hlásili	k	antropológii	umenia –	aj	v	širokom	prúde	sociokultúrnej 
antropológie.189 

188	Kapitola	v	monografii	vznikla	ako	súčasť	riešenia	grantu	VEGA	č. 1/0736/15 –	Metodolo-
gické	prieniky	do	(re)interpretácie	diel	slovenskej	a	svetovej	literatúry	(vedúci:	prof.	PhDr.	Ján	
Gbúr,	CSc.).
189	Druhý	prúd	všeobecnej	antropológie	tvorí	fyzická alebo biologická antropológia,	spájaná	

II.
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Názov	sociokultúrna	antropológia	vznikol	ako	ťažko	vybojovaný	kompromis	
amerických	 a	 európskych	 smerov;	 zlučuje	 americkú	 kultúrnu	 antropológiu,	
britskú	sociálnu	antropológiu	a	čiastočne	aj	európsku	kontinentálnu	etnológiu	
(etnografiu).	Popri	globálnom	koncepte	sociokultúrnej	antropológie	sa	v	stre-
doeurópskom	priestore	 formuje	 holisticky	 nastavená	 kulturológia.	 Keďže	 zá-
ber	nášho	záujmu	presahuje	stredoeurópsky	priestor	aj	časový	horizont	vzniku	
kulturológie,	budeme	vychádzať	z	tradícií	zlúčenej	sociokultúrnej	antropológie.	

Základným	menovateľom	spomínaných	prúdov	je	široko	chápaný	fenomén	
kultúry.	Podľa	antropologického	prístupu	sú	za	kultúru	považované	všetky	ar-
tefakty,	 idey	a	nadbiologické	 regulatívy	 ľudských	aktivít,	ktoré	 je	možné	skú-
mať	z	viacerých	sociálno-priestorových	a	časových	(synchrónnych	a	diachrón-
nych)	 perspektív.	Najširšia	 perspektíva	 považuje	 kultúru	 za	 špecifickú	 ľudskú	
realitu	(sui	generis),	ktorá	ľudí	odlišuje	od	zvyšku	prírody.	Kultúra	ako	príznak	
rodu	Homo	nám	pomáha	identifikovať	kultúrne univerzálie	na	najvšeobecnej-
šej	úrovni	negenetickej	determinácie	ľudského	správania	a	vymedziť	spoločnú	
platformu	výskumu	umenia,	 jeho	druhov	a	 žánrov	ako	variabilných	výstupov	
takto	 podmienenej	 činnosti.	 Druhá	 perspektíva	 rozvíja	 distributívny	 prístup	
ku	 kultúre,	 v	 tomto	prípade	 za	 kultúru	považujeme	konkrétne	 sociokultúrne	
systémy	 (národné	 kultúry,	 subkultúry	 atď.),	 ktoré	možno	 z	 antropologického	
pohľadu	označiť	 za	 autonómne,	 extrasomatické	 adaptívne	mechanizmy	 kon-
krétneho	spoločenstva.	Generickú	aj	distributívnu	perspektívu	možno	vidieť	už	
v	definícii	britského	antropológa	Edwarda	Burnetta	Tylora	z	roku	1871,	od	uve-
rejnenia	ktorej	môžeme	rátať	vznik	sociokultúrnej	antropológie:	kultúra	je	„[...]	
komplexný	celok,	ktorý	zahŕňa	poznanie,	vieru,	umenie,	právo,	morálku,	zvyky	
a	všetky	ostatné	schopnosti	a	obyčaje,	ktoré	si	človek	osvojil	ako	člen	spoloč-
nosti“	(Tylor,	1920,	s. 1).	Takýto	náhľad	definitívne	oddelil	antropologické	sme-
rovanie	výskumu	kultúry	od	jeho	predchádzajúcich	„užších“	axiologických	kon-
cepcií,	 ktoré	kultúru	vnímali	 ako	 systém	pozitívnych	hodnôt,	humanizujúcich	
a	kultivujúcich	človeka.	Antropológia	na	axiologické	hľadisko	nerezignovala	úpl-
ne	(koniec	koncov	to	sa	vyvíjalo	ďalej),	zahrnula	ho	však	pod	oveľa	širší	gnoze-
ologický	koncept	a	vylúčila	ho	z	hodnotenia	kultúr	ako	celkov,	na	spoločenstvá	
kultúrnejšie	a	menej	kultúrne.	Ďalším	špecifikom	antropológie	je	zameranie	na	

často	v	Strednej	Európe	s	antropológiou	ako	takou,	opačný	trend	je	v	Spojených	štátoch	ame-
rických.
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exotické	preliterárne	kultúry,	 ktoré	 skúma	metódou	zúčastneného	pozorova-
nia.	Je	nutné	dodať,	že	súčasný	trend	sa	od	týchto	zásad	odvracia	a	stále	väčšie	
množstvo	antropologických	výskumov	smeruje	k	domácim	kultúram	a	subkul-
túram,	patriacim	pod	euroamerický	civilizačný	okruh	alebo	k	zaniknutým	kultú-
ram,	pri	ktorých	zúčastnené	pozorovanie	nie	je	možné.	

Špecifiká	 antropologického	 prístupu	 ku	 kultúre	 sa	 odrážajú	 aj	 v	 prístupe	
k	umeniu	ako	súčasti	kultúry.	Umenie	nie	je	vnímané	ako	samostatný	estetický	
fenomén,	jeho	skúmanie	je	súčasťou	širšej	kulturologickej	interpretácie.	Antro-
pológ	Clifford	Geertz	dokonca	vymieňa	zvyčajný	teoretický	referenčný	rámec	
a	tvrdí,	pars	pro	toto,	že	„teória	umenia	 je	súčasne	teóriou	kultúry“	(Geertz,	
1983,	 s. 109).	 Nech	 už	 nastavíme	 ich	 teoreticko-referenčný	 vzťah	 akokoľvek,	
antropológia	umenia	vždy	hľadá	úzke	prepojenie	medzi	široko	chápanou	kul-
túrou	a	umením.	Podľa	zamerania	bádateľa	či	školy	sa	vo	svojej	histórii	uberala	
dvoma	smermi,	buď	skúmala	umenie	cez	kultúru,	alebo	kultúru	cez	umenie.	
Príťažlivosť	umenia	pre	antropológov	 je	 zrejmá	 z	 jeho	 jedinečnej	 schopnosti	
koncentrovať	 ľudskú	skúsenosť.	Umenie	 je	totiž	špecifickou	projekciou	sveta,	
reality	výsostne	ľudskej,	vstrebanej	a	pretvorenej	do	viacvýznamového	komu-
nikátu,	 dokáže	 obsiahnuť	 ostatné	 kultúrne	 štruktúry	 (náboženstvo,	morálku,	
spoločenské	normy	atď.),	môže	byť	fixované	v	čase,	v	zmyslovej	markantnosti	
prenáša	komprimovanú	 informáciu	o	človeku	a	 jeho	 svete,	a	 to	v	 jedinečnej	
zážitkovej	a	znakovej	podobe.	To	posledné –	okrem	iného –	znamená	pridanú	
gnozeologickú	hĺbku	vlastnú	len	umeniu.

Generická	 perspektíva	 kultúry	 a	 jej	 ekvivalent	 vo	 vnímaní	 umenia	 priná-
šajú	 zásadné	otázky	 o	 vzniku	 a	 podstate	 umenia,	 presahujúce	možnosti	 kla-
sickej	umenovedy:	pôvod	 rytmu,	expresívne	účinky	 farieb,	otázka	prvotnosti	
abstraktného/figuratívneho	 zobrazenia,	 vznik	 modelovania	 fiktívnych	 svetov	
atď.	 Tradičné	 zameranie	 sociokultúrnej	 antropológie	 na	 preliterárne	 spoloč-
nosti	na	dlhé	obdobie	vymedzilo	druhy	umení,	ktoré	antropológia	umenia	vo	
svojom	výskume	preferuje.	Je	to	predovšetkým	výtvarné	umenie,	jeho	nespor-
nou	výhodou	 je,	 že	ho	možno	 skúmať	od	paleolitického	obdobia.	V	 širokom	
antropologickom	ponímaní	výskumníci	radili	pod	umenie	aj	vizuálne	artefakty	
a	javy,	akými	sú	textílie,	keramika,	nástroje,	zdobenie	príbytkov	a	ľudského	tela	
(účesy,	šperky,	tetovanie,	maskovanie) –	v	týchto	prípadoch	sa	však	prikláňame	
k	priradeniu	ich	skúmania	pod antropologickú estetiku	alebo	jej	lokálny	variant	
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etnoestetiku.	Na	druhom	mieste	sú	múzické,	performatívne	umenia:	tanec,	di-
vadlo	 (najmä	herecký	výkon)	a	hudba	 (hra	na	nástroji	 a	 spev).	Najmenej	 za-
stúpeným	pododborom	je	antropológia slovesného umenia.	Aj	keď	sa	mnohí	
antropológovia	zaoberali	slovesným	umením,	nerobili	tak	vždy	s	prihlásením	sa	
k	antropológii	umenia.	Ak	dáme	stranou	samozrejmosť	absencie	písaných	tex-
tov190	v	preliterárnych	spoločnostiach,	zostáva	veľký	fenomén	ústnej	tradície,	
poprípade	jej	zápisov	(nahrávok).191	V	európskom	prostredí	takýto	výskum	pat-
ril	pod	doménu	folkloristiky.	Vynára	sa	teda	otázka,	prečo	by	sa	mala	antropo-
lógia	vyjadrovať	k	problematike	slovesného	umenia,	keď	existuje	jeho	domáca	
výskumná	tradícia?	Pokúsime	sa	na	to	odpovedať.	

Máloktorý	 vedný	odbor	 integroval	 do	 svojej	metodológie	 takú	 rozmanitú	
škálu	prístupov	ako	antropológia.	Od	Tylerovej	definície	kultúry	prešla	socio-
kultúrna	antropológia	takmer	stopäťdesiatročným	vývojom,	od	pozitivistických	
metód	evolucionizmu	a	difuzionizmu	až	 po	 interpretatívnu	 fázu	dnešnej	 po-
stmodernej	antropológie.	Niektoré	jej	školy	udávali	trendy,	iné	sa	nechali	inšpi-
rovať	rozmanitými	odbormi,	od	biológie	až	po	jazykovedu.	Úlohou	antropológie	
bolo	vždy	zostavenie	všeobecnej	paradigmy	s	možnosťou	prepojenia	poznat-
kov	naprieč	spektrom	humanitných,	sociálnych	a	prírodných	vied.	S	touto	inter-
disciplinárnou	metodologickou	výbavou	sa	sociokultúrna	antropológia	navracia	
k	jednej	z	jej	počiatočných	tém,	k	slovesnému folklóru.	Práve	ľudovosť –	jej	ko-
lektívny	charakter –	je	pre	kulturologicky	orientovaný	výskum	najpríťažlivejšia.	
V	dielach	klasických	evolucionistov	 sa	 tento	 záujem	ukazuje	celkom	zreteľne	
(napr.	vo	Frazerovom	Folklore in the Old Testament	či	v	zberateľských	a	teore-
tických	prácach	A.	 Langa	 atď.).	 Slovesný	 folklór	 antropológov	nezaujímal	 len	
ako	autochtónne	národné	dedičstvo,	ale	najmä	ako	transkultúrny	jav.	Rovnako	
prirodzená	bola	 vertikálna	 komparácia	 jednotlivých	 kultúrnych	 javov –	nábo-
ženstva,	rituálov,	spoločenskej	štruktúry,	noriem	správania,	spôsobov	získava-
nia	zdrojov,	umenia –	v	celostnom	kultúrnom	kontexte.	

Pre	 takto	 nastavený	 výskum	 nie	 sú	 zaujímavé	 všetky	 žánre	 slovesného	

190	Zo	záujmu	antropológov	nemožno	úplne	vylúčiť	ani	umeleckú	literatúru;	najväčšie	osob-
nosti	sociokultúrnej	antropológie	to	dokázali	v	interpretáciách	drámy	(Victor	W.	Turner),	prózy	
(Ruth	F.	Benedictová)	či	poézie	(Clifford	Geertz).	
191	V	Severnej	Amerike	sa	výskumu	slovesného	folklóru	venuje	tradične	antropológia	(výskum	
živých	prednesov)	a	literárna	veda	(výskum	ich	textových	podôb).
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folklóru	rovnako.	Ako	jeden	z	najvhodnejších	sa	ukazuje	čarodejná rozprávka.192 
Ide	o	najstarší	ľudový	epický	žáner,	viažuci	na	seba	rovnako	staré	kultúrne	vrs-
tvy.	Nájdeme	ho –	vo	veľkej	variabilite –	na	všetkých	osídlených	kontinentoch.	
V	tomto	smere	je	antropologický	výskum	prínosný	nielen	v	širokej	medzicivili-
začnej	komparácii,	ale	aj	v	jeho	zameraní	na malé	lokálne	kultúry,	ktoré	boli	pre	
klasických	folkloristov	nedostupné.	Popri	torzovitom	materiáli	svetových	zbie-
rok	sú	takéto	sondy	neoceniteľnými	zdrojmi	informácií.	Osobitým	prínosom	sú	
antropologické	 terénne	 výskumy.	 Spoznávanie	 rozprávky	 v	 jej	 celostnom	 so-
ciokultúrnom	kontexte	umožňuje	pochopenie	 javov,	ktoré	sú	mimo	možností	
literárnej	folkloristiky.

Antropologické výskumy ľudovej čarodejnej rozprávky

Na	nasledujúcich	stranách	predstavíme	metódy	sociokultúrnej	antropológie	
s	prihliadnutím	na	antropológiu	slovesného	umenia,	a	to	tak,	ako	sa	objavova-
li	v	 jej	vývine.	Vyberáme	školy	a	osobnosti,	ktoré	priamo	pracovali	s	 ľudovou	
čarodejnou	rozprávkou.	Sekundárne	poukazujeme	na	tie	smery,	ktoré	vytvorili	
postupy	ďalej	využívané	pri	bádaní	v	iných	odboroch;	ale	aj	opačne,	na	školy	
a	osobnosti	mimo	antropológie,	ktorými	sa	 inšpirovali	 jej	medziodborové	vý-
skumy.	Diachrónny	pohľad	nám	dovolí	upozorniť	na	momenty,	keď	sa	v	relatív-
ne	oddelených	odboroch –	ako	sú	antropológia,	literárna	veda,	filológia,	etno-
lógia –	vedľa	seba	objavili	podobné	prístupy.	

Výskum	 ľudovej	 slovesnosti	 sa	 vo	 svojich	 prvopočiatkoch	 odvíjal	 výlučne	
vo filologických	 odboroch.	Medzi	 zanietenými	 zberateľmi	 a	 znalcami	 starých	
slovesných	pamiatok	vznikla	prvá	výskumná	paradigma –	mytologická teória.	
Jej	stúpenci,	idealisticky	zameraní	romantici –	Jacob	a	Wilhelm	Grimmovci,	Ka-
rel	Jaromír	Erben,	Alexander	Nikolajevič	Afanasiev	a	ďalší –		sa	podujali	zozbie-
raný	materiál	systematicky	analyzovať	a	interpretovať.	V	čarodejných	rozpráv-
kach	identifikovali	pozostatky	predkresťanského	bájoslovia,	dosiahnuté	výsled-
ky	však	boli	poznačené	národnouvedomovacími	 snahami,	 slúžili	 ako	doklady	

192	Označenie	rozprávka	navodzuje	predpoklad,	že	ľudové	čarodejné	rozprávky	patria	domi-
nantne	do	subsystému	detskej	literatúry,	pričom	v	prípade	ľudových	rozprávok	ide	o	neskoršiu	
konvenciu,	žánrové	preradenie.	Pôvodne	tieto	komunikáty	neboli	vyhradené	pre	detského	re-
cipienta,	ani	tak	neboli	označované	(napr.	pomenovanie	Dobšinského	Prostonárodných sloven-
ských povestí).
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o	autochtónnosti	a	dlhovekosti	domácej	kultúry.	Friedrich	Max	Müller,	hlavný	
hovorca	filologického	prúdu	a	uznávaný	znalec	sanskrtu,	vysvetľoval	čarodejné	
rozprávky	ako	metafory	solárneho	kultu,	víťazstva	dňa	nad	nocou,	vzostup	hr-
dinu,	symbolu	slnka	putujúceho	po	oblohe.	Müller	bol	zakladateľ	naturalistic-
kej	školy,	ktorá	považovala	čarodejnú	rozprávku	za	pozostatok	mýtu;	čas	vzniku	
mýtu	Müller	odhadoval	nesprávne	v	neskoršej	historickej	epoche.	 Jeho	škola	
mala	mnoho	stúpencov	a	pokračovateľov,	po	jej	veľkej	kritike	pre	jednostran-
nosť	obohatili	niektorí	naturalisti	solárny	koncept	ďalšími	prírodnými	personi-
fikáciami,	Adalbert	Kuhn	a	Wilhelm	Schwartz	dávali	prednosť	symbolom	me-
teorologických	javov	a	posledný	výrazný	predstaviteľ	Konrad	T.	Preuss	aktuali-
zoval	myšlienky	naturalizmu	pomerne	neskoro	(1921)	s	dôrazom	na	mesačné	
fázy	slúžiace	ako	predobraz	fiktívnych	postáv.	Zo	Slovákov	k	mytologickej	teórii	
prispel	najmä	Pavol	Dobšinský,	ktorý	videl	v	základoch	príbehov	víťazstvo	leta	
nad	zimou.	Všetci	predstavitelia	tohto	smeru	svorne	považovali	ľudové	čarodej-
né	rozprávky	za	pozostatky	spoločnej	indoeurópskej	mytológie.

Do	rozbehnutého	diskurzu	o	pôvode	rozprávok	sa	pridáva	prvá	vedecká	an-
tropologická	škola –	evolucionizmus.193	 	Kým	v	nemecky	a	 slovansky	hovoria-
cich	krajinách	patril	tradične	výskum	rozprávok	do	kompetencií	filológie,	hlavní	
folklórni	teoretici	na	Britských	ostrovoch	boli	antropológovia	(Edward	Burnett	
Tylor,	James	George	Frazer,	Andrew	Lang	a	Edwin	Sidney	Hartland).	

E.	B.	Tylor	považoval	 rozprávky	bratov	Grimmovcov	za	cenný	zdroj	prežit-
kov.	V	súlade	s	F.	M.	Müllerom	interpretoval	Červenú čiapočku	zjedenú	vlkom	
ako	metaforu	západu	slnka,	a	 teda	ako	príklad	mytologického	rezídua	 (1871,	
s. 283,	340 – 341).	Evolucionizmus	sa	tak	napája	na	filologický	trend	skúmania	
vzniku	a	 vývoja	 žánru,	no	nepripúšťa	možnosť	pôvodu	 všetkých	 čarodejných	
rozprávok	v	jednej	spoločnej	„prakultúre“.	Tylor	porovnával	niekoľko	typov	prí-
behov	v	rôznych	národných	variantoch	v	Európe	a	postupne	prechádza	k	nein-
doeurópskym	paralelám	(1871,	s. 341 – 367).	Vo	výskume	prežitkov	pokračo-
val	jeho	žiak	E.	S.	Hartland,	ktorý	považoval	slovesný	folklór	za	priamy	vedecký	
prameň	zakonzervovaných	 zvykov	a	 starej	 viery	a	 v	duchu	vývojovej	 jednoty	
ľudstva	aj	za	možnosť	pochopiť	nižšie	duchovné	stupne	antropogenézy	(1891).	
J.	G.	 Frazer	podobne	ako	E.	B.	 Tylor	 argumentuje	existenciou	 tohto	 žánru	aj	

193	V	teórii	folkloristiky	sa	za	antropologickú	školu	(metódu)	považuje	v	užšom	zmysle	práve	
evolucionistická	antropológia	(pozri	napr.	Leščák	– Sirovátka,	1982,	s. 61 – 62).
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v	spoločenstvách	izolovaných	od	starovekých	civilizačných	centier	Európy	a	Ázie.	
Spoločnou	teorémou	evolucionistov	sa	tak	stáva	zákon	konvergencie,	hovoriaci	
o	zhodnom	a	nezávislom	vzniku	kultúrnych	 javov	objavujúcich	sa	na	určitých	
stupňoch	vývoja	kdekoľvek	a	kedykoľvek	na	svete	(polygenéza).	Evolucionistic-
ká	antropológia	tak	vstupuje	na	myšlienkový	trh	o	človeku	a	kultúre	s	axiómou	
o	psychickej	 jednote	 ľudstva.	Už	Grimmovci	pripúšťali,	 že	niektoré	 rozprávky	
či	ich	elementy	sú	natoľko	jednoduché,	že	môžu	vznikať	na	rôznych	miestach	
nezávisle	od	seba.	Antropologický	záujem	o	exotické	preliterárne	spoločnosti	
priniesol	poznatky	o	živých	orálnych	tradíciách,	čím	vážne	otriasol	predstavou	
o	slovesnom	folklóre	ako	o	ozvene	zaniknutého	duchovného	dedičstva	vyspe-
lých	kultúr.	Frazer	vo	svojom	monumentálnom	diele	Zlatá ratolesť	 (postupne	
rozširovaného	v	rokoch 1890 – 1915	až	do	dvanásťzväzkovej	podoby)	postavil	
teóriu	o	mýte	a	slovesnom	folklóre	na	rituálnych	a	magických	základoch.	Dnes	
sa	už	jeho	závery	a	teoretické	apriorizmy	v	mnohom	relativizujú,	stále	však	rezo-
nuje	vďaka	zaujímavým	komparatívnym	postrehom	a	hlavne	rozsiahlym	príkla-
dom	v	poznámkach	pod	čiarou.194	Zatiaľ	čo	Frazerovu	prácu	môžeme	považovať	
za	všeobecný	vstup	do	problematiky,	A.	Lang	venoval	rozprávke	podstatnú	časť	
svojho	výskumu.	Zorientovaný	v	mytológii	Grécka	a	vo	folklóre	svojho	rodného	
Škótska,	začal	s	veľkým	dôrazom	na	antropologické	postupy	prenikať	do	mýtov	
a	legiend	iných	kultúr.	Napísal	články	o	fínskej	Kalevale	a	o	kaffirských	rozpráv-
kach,	ktoré	ukazovali	jeho	rastúci	záujem	o	slovesnú	antropológiu.	Medzi	jeho	
najvýznamnejšie	rané	články	patrí	štúdia	Mythology and Fairy Tales	(1873).195 
Lang	videl	 v	 ľudových	 rozprávkach	prienik	medzi	 vedomým	umením	a	neve-
domým	kultúrnym	prenosom.	V	Custom and Myth	(1884)	predstavil	novú	teó-
riu,	ktorá	ukazovala	zdanlivo	iracionálne	zvyky	a	postupy	zachytené	vo	folklóre	
„civilizovaných	a	necivilizovaných“	kultúr	ako	pôvodne	spoločensky	efektívne	
a	racionálne.	V	rovnakom	roku	Lang	napísal	rozsiahly	úvod	do	prvého	komplet-
ného	anglického	prekladu	Kinder- und Hausmärchen	(Children’s and Household 
Tales)	od	Grimmovcov.	Za	jeho	nadšením	pre	folklórne	témy	a	evolucionistické	
metódy	(najmä	unilineárnu	teóriu)	možno	vidieť	vplyv	Tylorovho	diela	Primitív-
na kultúra	(1871).	Langovo	zbieranie	a	editovanie	čarodejných	rozprávok	prišlo	

194	V	skrátenom	vydaní	Zlatej ratolesti	(prvýkrát	v	roku	1922),	z	ktorého	vychádzajú	aj	české	
preklady	(1994),	tieto	poznámky	chýbajú.
195	Štúdiu	vydal	Max	Müller	a	ďalší	čelní	predstavitelia	filologickej	školy	v	Fortnightly Review.
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až	po	jeho	zásadných	teoretických	prácach.196	Dvanásťdielna	séria	„farebných“	
kníh	 je	vo	viktoriánskom	duchu	prispôsobená	detskému	čitateľovi.197 Tak ako 
séria	postupovala,	Lang	pridával	menej	známe	rozprávky,	začal	tradičnými	eu-
rópskymi	príbehmi,	pribúdali	príbehy	z	Tisíc a jednej noci	a	v	ďalších	sériách	po-
stupne	čerpal	z	afrických,	japonských,	austrálskych,	severoamerických	a	juhoa-
merických	prameňov.	Na	sklonku	svojej	kariéry	Lang	opustil	myšlienku	spontán-
neho	univerzálneho	vzniku	rozprávok	a	priklonil	sa	k	teórii	kultúrnej	výmeny.198  

Prispením	 evolucionistickej	 antropológie	 v	 odhalení	 pôvodu	 niektorých	
typov	príbehov	a	motívov	v	mimoindoeurópskych	oblastiach	sa	predstava	ge-
netickej	jednoty	celého	žánru	rozplynula.	Stále	však	ostávala	možnosť	skúmať	
pôvod	 jednotlivých	 podžánrov,	 typov	 a	motívov.	Druhá	 veľká	 antropologická	
škola –	difuzionizmus –	k	tejto	výzve	výrazne	prispela.	Evolucionistický	univer-
zálny	zákon	imanentného	kultúrneho	vývoja	bol	na	prelome	19.	a	20. storočia	
podrobený	veľkej	kritike,	a	to	najmä	pre	schematické	vnímanie	času	v	abstrakt-
ných	kultúrnych	 stupňoch.	Difuzionisti	uprednostňovali	pri	 analýze	 folklórnej	
zmeny	konkrétne	vonkajškové	kultúrne	dotyky	a	výmeny.	

Priekopníkom	 teórie	 kultúrnej	 difúzie	 pred	 nástupom	 difuzionistickej	 an-
tropológie	bol	Theodor	Benfey.	V	 jeho	diele	Panchatantra	 (1859)	 formuloval	
predpoklad	o	indickom	pôvode	čarodejnej	rozprávky	(monogenéza).	Po	preštu-
dovaní	rovnomennej	 indickej	zbierky199	Benfey	vyslovil	záver,	že	sa	čarodejné	
rozprávky	dostali	z	Indie	na	Západ	prostredníctvom	budhizmu	a	islamu,	čo	sa	
malo	diať	najmä	v	časoch	krížových	výprav	a	mongolskej	expanzivity.	Opačný	
smer	 vplyvu,	 teda	 difúziu	 zo	 Západu	 do	 Indie	 (v	 dobách	 Alexandra	 Veľkého	
Macedónskeho),	určil	pri	žánri	rozprávok	o	zvieratách.	Hoci	sa	Benfeyho	teória	
o	pôvode	rozprávok	pravidelne	oživuje,	objavy	starších	záznamov	rozprávok	ju	
vysunuli	na	okraj	výskumu.	Na	monodifuzionistických	základoch	stojí	aj	britská 

196	V	 rokoch 1889 – 1891	 sa	 A.	 Lang	 stal	 prezidentom	 The	 Folklore	 Society,	 ktorá	 vznikla	
v	roku	1878.	Jeho	predchodcom	a	ďalším	vplyvným	evolucionistom	v	spoločnosti	bol	George	
Laurence	Gomme	(Gomme,	1916).
197 The Blue Fairy Book	(1889),	The Red Fairy Book	(1890),	The Green Fairy Book	(1892),	The 
Yellow Fairy Book	(1894),	The Pink Fairy Book	(1897),	The Grey Fairy Book	(1900),	The Violet 
Fairy Book	(1901),	The Crimson Fairy Book	(1903), The Brown Fairy Book	(1904),	The Orange 
Fairy Book	(1906),	The Olive Fairy Book	(1907),	The Lilac Fairy Book (1910).
198	Príklon	k	difuzionizmu	je	čiastočne	viditeľný	aj	v	jeho	skoršej	práci	(Lang,	1893).
199	 Johannes	Hertel	definitívne	zostavenie	Panchatantry	(pozostávajúcej	z	piatich	kníh	a	87	
príbehov)	situoval	do	roku	200	p.	n.	l.	v	Kašmíre.	Popri	čarodejných	rozprávkach	obsahuje	aj	
zvieracie	bájky	a	jej	tradovanou	funkciou	bolo	vzdelávanie	synov	kráľovskej	rodiny.
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heliotická difuzionistická antropológia.	Medzi	centrá,	ktoré	jej	rôzni	predstavi-
telia	identifikovali	ako	kolísky	civilizácie,	patrili	mezopotámsky	Sumer	(Fitzroy	
Richard	Somerset)	a	Babylon	(Friedrich	Delitzsch),	staroveký	Egypt200	(Grafton	
Elliot	Smith)	či	panorientálny	región	(Vere	Gordon	Childe).	Slabinou	heliotickej	
teórie	je	podobne	ako	pri	mytologickej	teórii	snaha	vysvetliť	pôvod	takých	kul-
túrnych	fenoménov,	ako	je	rozprávka,	z	 jediného	zaniknutého	centra,	pričom	
široké	 kultúrne	 kontakty,	 ktoré	 sú	 pri	 obhájení	monodifuzionizmu	potrebné,	
sa	zdajú	v	súčasnosti	málo	pravdepodobné.201	Odlišný	druh	difuzionizmu	vzni-
kol	v	Európe.	Išlo	predovšetkým	o nemecko-rakúsku školu kultúrnych okruhov 
s	polycentrickou	teóriou	vývoja	kultúry.202	Jej	tvorca	Robert	Fritz	Graebner	určil	
za	hlavný	cieľ	sociokultúrnej	antropológie	(etnológie)	štúdium	kultúrnej	difú-
zie	a	migrácie	obyvateľstva,	 jeho	analýza	 smeruje	k	 rekonštrukcii	pôvodných	
kultúrnych	okruhov.203	Podľa	Graebnera	vznikli	primárne	kultúrne	okruhy	izo-
lovane	a	vďaka	kultúrnym	prienikom	(najmä	v	čase	sťahovania	národov)	sa	ich	
prvky	premiešali	a	vytvorili	kultúrne	vrstvy.	Najznámejší	predstaviteľ	tejto	školy	
Wilhelm	Schmidt	rozšíril	tento	koncept	výpožičiek	o	prekrývanie	celých	kultúr-
nych	komplexov,	a	tak	úlohou	bádateľa	je	odlíšiť	jednotlivé	segmenty	a	analy-
zovať	proces	ich	vrstvenia	(1937).	

V	tom	istom	čase	v	podobnom	duchu	vedú	svoj	výskum	pôvodných	foriem	
jednotlivých	 rozprávkových	 žánrov	 a	 typov	 aj	 folkloristi.	 Prvý,	 kto	 použil	 ter-
mín	urforma,	a	to	pri	výskume	ľudových	rozprávok	o	zvieratách,	bol	Fín	Kaar-
le	Krohn204.	Prišiel	s	teóriou	ústneho	vlnového	šírenia	príbehu	mimo	ohniska,	

200	Výrazný	bol	najmä	pokus	o	objasnenie	niektorých	folklórnych	motívov	z	egyptského	pros-
tredia	(napr.	draka)	od	Graftona	Elliota	Smitha	(1919).	Zo	Starovekého	Egypta	pochádza	zatiaľ	
najstarší	literárny	záznam	čarodejnej	rozprávky	pod	názvom	Anup a Bata.	Vznikol	za	vlády	19.	
dynastie	(v	roku	1250		p.	n.	l.);	v	medzinárodných	katalógoch	je	zapísaný	pod	označením	ATU	
318	(Neverná	žena).	
201	Renesanciu	 monodifuzionizmu	 alebo	 hyperdifuzionizmu	 v	 druhej	 polovici	 20. storočia	
predstavuje	časopis	The New Diffusionist – A Study of Inter-Relationships in Cultural Anthropo-
logy,	ktorý		založili		C.	E.	Joel	a	G.	Kraus.	Ďalším	výrazným	zástupcom	staroegyptského	monodi-
fuzionizmu	v	druhej	polovici	20. storočia	bol	Thor	Heyerdahl.
202	Ďalšie	krajiny,	kde	sa	rozšírila	polycentrická	teória,	boli	Belgicko,	Francúzsko	a	Švajčiarsko,	
sčasti	bola	touto	teóriou	ovplyvnená	aj	argentínska	antropológia	a	folkloristika.
203	Kultúrnym	okruhom	(kulturkreise),	ktoré	podľa	Graebnera	vznikli	v	Ázii,	sa	pravidelne	ve-
noval	v	časopise	Methode der Ethnologie.
204	Termín	 sa	 prvýkrát	 vyskytol	 v	 Krohnovej	 dizertačnej	 práci,	 v	 nemeckom	 preklade	Bear 
(Wolf) und Fuchs: Eine nordische Tiermärchenkette	 (Medveď	 [vlk]	a	 líška:	Cyklus	nordických	
zvieracích	príbehov),	ktorý	vyšiel	v	roku	1889.
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podľa	ktorej	má	každý	rozprávkový	typ	svoje	konkrétne	priestorové	a	časové	
súradnice	vzniku,	teda	centrum,	z	ktorého	sa	šíri	a	prekrýva	sa	s	ďalšími	vlnami	
z	iných	centier.	Okrajové	regióny	nazval	švédsky	folklorista	Carl	Wilhelm	von	Sy-
dow –	oicotypy205	(1948).	Podmienkou	prijatia	príbehu	mimo	centra	jeho	vzniku	
je	prispôsobenie	sa	kultúrnej	realite	adaptačnej	lokality.	Urforma	sa	tak	stáva	
nosičom	nového	sociokultúrneho	významového	kontextu.	Von	Sydow	dokonca	
videl	koncept	urformy –	v	zmysle	čistého	a	najlepšieho	variantu	príbehu –	ako	
značne	špekulatívny,	a	tak	dával	prednosť	výskumu	reálnej	lokálnej	podobe	prí-
behov,	ktoré	považoval	za	kombinácie	viacerých	vplyvov	(centier).	

Najvýraznejším	 difuzionistickým	 príspevkom	 k	 výskumu	 ľudovej	 sloves-
nosti	 bola	 americká	 historická škola.	 Otec	 americkej	 kultúrnej	 antropológie	
Franz	Boas	stanovil	prísne	empirické	metódy	induktívneho	výskumu	časových	
a	 priestorových	 transformácií	 kultúrnych	premenných.	 Skúmaný	 kultúrny	pr-
vok –	napr.	rozprávka –	bol	analyzovaný	ako	výsledok	historického	vývoja,	kto-
rého	základom	boli	rôznorodé	v	čase	sa	objavujúce	vonkajškové	vplyvy	v	pro-
cesoch	 kultúrnej	 asimilácie	 a	 transformácie	 v	 podmienkach	 psychologických	
dispozícií	skúmaného	spoločenstva.	Základným	príspevkom	Boasa	k	výskumu	
ľudových	rozprávok	je	zber	a	zachovanie	príbehov	pôvodných	Indiánov,	najmä	
zo	severozápadného	pobrežia	Ameriky	a	neskôr	z	Kalifornie.	Keďže	ich	kultúra	
bola	v	mnohom	prekrytá	európskou,	považoval	Boas	slovesný	folklór	za	zrkadlo	
ich	 pôvodného	 života.	 Pokúsil	 sa	 z	 neho	 rekonštruovať	 spoločenskú	 organi-
záciu,	náboženstvo,	rodinné	vzťahy	a	svadobné	obrady,	zvyky,	hmotnú	kultú-
ru, stravovacie	návyky	a	množstvo	ďalších	tém.	Boasa	teda	zaujímali	rozprávky	
(ale	aj	mýty	a	piesne)	najmä	ako	zdroje	informácií	o	zaniknutej	alebo	čiastočne	
prevrstvenej	 kultúre.	 Jeho	metódy	 zberu	 boli	 dôkladné,	 podrobené	 prísnym	
jazykovým	a	záznamovým	pravidlám.	O	rozprávkach	publikoval	predovšetkým	
v	časopise	Journal of American Folklore	v	období,	keď	bol	jeho	šéfredaktorom	
(1908 – 1924).	Okrem	toho	tvorí	 slovesný	 folklór	súčasť	 jeho	širších	etnogra-
fických	záznamov	o	pôvodných	indiánskych	kmeňoch.206	Boas	veril,	že	prirade-
nie	folkloristiky	pod	antropológiu	zvýši	jej	odbornú	úroveň,	problém	dobového	
skúmania	videl	v	nerozlišovaní	medzi	výskumom	histórie	príbehov	konkrétnej	

205	Medzinárodne	je	rozšírenejší	názov	ecotypy.
206	Najväčšiu	pozornosť	Boas	venoval	kmeňom	Kwakiutl,	Tlingit,	Cimšjan	a	Heilcuk.	Ivo	Budil	
napríklad	uvádza,	 že	 	po	kompletizácii	 tvorili	 etnografické	 záznamy	o	kmeni	Kwakiutl	 5	000	
strán	(2003,	s. 178).
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spoločnosti	a	folklórnych	prvkov	spoločných	pre	celé	ľudstvo.	Pripúšťal	existen-
ciu	elementárnych	konvergentných	motívov,	ako	sú	návraty	mŕtvych,	schopnosť	
stať	sa	neviditeľným	atď.,	úplne	však	vylučoval	akýkoľvek	monodifuzionistický	
koncept	celého	žánru.	Oveľa	väčší	prínos	prisúdil historickému	skúmaniu	kon-
krétnych	príbehov	a	ich	šíreniu	(1916).	Jeho	dôraz	na	induktívny	prístup	posu-
nul	výskum	slovesného	folklóru	do	nových	rozmerov.	Aby	bola	difúzia	príbehu	
prípustná,	musia	byť	podľa	Boasa	 splnené	dve	podmienky:	porovnávané	va-
rianty	príbehov	alebo	motívov	musia	byť	dostatočne	komplexné,	a	to	natoľko,	
aby	nebolo	pochýb,	že	nemohli	vzniknúť	paralelne; prepojenie	regiónov	porov-
návaných	variantov	musí	byť	jednoznačné	a	dlhodobé.	Okrem	konkrétnych	trás	
šírenia	príbehov	a	motívov	v	 rámci	 regiónov	Severnej	Ameriky,	 ktorým	Boas	
venoval	najväčšiu	pozornosť,	vymedzuje	aj	skupiny	príbehov	migrujúcich	medzi	
kontinentmi,	pričom	bol	dostatočne	otvorený	aj	menej	 konvenčným	hypoté-
zam	prenosu	(napr.	zo	Starého	sveta	do	Ameriky	cez	Oceániu).	V	neposlednom	
rade	 sa	 zameriaval	 aj	 na –	 väčšinou	 dobových	 vedcov	 ignorovaný –	 slovesný	
materiál	amerických	 Indiánov	z	obdobia	po	príchode	Európanov,	a	s	 tým	sú-
visiace	 zložitejšie	 otázky	 neskoršieho	 európskeho	 vplyvu	 cez	 filter	 afrického	
folklóru,	ktoré	podľa	Boasa	„umožňujú	lepšie	porozumieť	procesom	asimilácie	
a	adaptácie,	ktoré	mali	nepochybne	veľký	význam	v	dejinách	ľudovej	tradície“	
(1914,	s. 376 – 377).

Difuzionistická	antropológia	vo	všetkých	jej	variantoch	prispela	k	pochope-
niu	zložitého	procesu	akulturalizácie,	nerovnakého	vplyvu	kultúr,	vzťahu	centra	
a	periférie,	kultúrnej	výmeny	a	transfigurácie	prvkov	v	čase	a	priestore.	S	tý-
mito	problémami	 sa	paralelne	 vyrovnávala	 folkloristika	 začiatku	20. storočia,	
konkrétne	 geograficko-historická metóda	 (inak	 označovaná	 aj	 ako	 fínska	 či	
fínsko-americká škola)207.	Milan	Leščák	a	Oldřich	Sirovátka	priraďujú	geografic-
ko-historickú	metódu	k	širšej	migračnej teórii (1982,	s. 60),	započatej	„indickou 
teóriou“	 Theodora	Benfeyho	 (1859).	 Samotná	 geograficko-historická	metóda	
mohla	vzniknúť	až	na	podklade	relatívne	ucelenej	mapy	svetového	ľudového	
dedičstva,	 čo	 prakticky	 znamenalo	 prepojenie	 katalógov,	 zbierok	 a	 archívov.	
Z	 tejto	medzinárodnej	 databázy	 sa	 potom	 teoretici	 pokúšali	 stanoviť	miesto	
a	obdobie	vzniku,	lokálne	varianty,	migračné	smery	a	trasy	rozprávkových	typov	

207	Geograficko-historická	metóda	a	jej	modifikácie	boli	najrozšírenejšie	v	škandinávskej	a	es-
tónskej	folkloristike.
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a	motívov.	Bádatelia	tejto	školy	uprednostňovali	ústne	verzie	príbehov,	ktoré	
pokladali	za	pôvodné.	Mnohé	typy	rozprávok	však	mali	svoj	najstarší	záznam	
v	písomnej	podobe,	ústna	urforma	tak	mohla	vzniknúť	len	ako	konštrukt	spät-
nej	analýzy.	Rovnako	pri	písomných	záznamoch	nerozhoduje	vždy	čas	zápisu,	
preto	je	aj	tu	problematické	určenie	prvotnosti	variantov	príbehu.208	Výsledky	
geograficko-historickej	metódy	začali	byť	spochybňované	najmä	z	dvoch	dôvo-
dov.	Prvým	boli	neúplné	národné	zbierky	rôznej	kvality, druhým	dôvodom,	ako	
sa	ukázalo,	bolo	problematické	zostavenie	urformy	pre	jednotlivé	rozprávkové	
typy.	Aj	napriek	nenaplneniu	všetkých	ambícii	tejto	školy	a	spochybneniu	jej	zá-
kladných	teoretických	východísk	pretrval	jej	vplyv	až	do	21. storočia.	Geografic-
ko-historická	metóda	prežila	dodnes	vo	svojej	deskriptívnej	podobe,	zanechala	
nám	 funkčné	medzinárodné	 katalógy	 rozprávkových	 sujetov	 a	motívov.	 Prvú	
verziu	navrhol	Fín	Antti	Aarne	v	roku	1910,	neskôr	ju	doplnil	a	upresnil	ame-
rický	bádateľ	Stith	Thompson	v	druhom	vydaní	v	roku	1961.	Nateraz	poslednú	
kompletnú	verziu	systému	klasifikácie	rozprávkových	typov	vydal	v	roku	2004	
Nemec	Hans-Jörg	Uther.	A.	Aarne	vychádzal	zo	škandinávskeho	a	nemeckého	
materiálu209,	S.	Thompson	ho	podstatne	rozšíril	a	po	prepracovaní	indexu	vznik-
lo	označenie	AT systému motívov (podľa	písmen	a	 čísel) a AT systému typov 
príbehov (podľa	čísel),	v	poslednej	redakcii	sa	k	označeniu	pridáva	aj	Utherova	
iniciála	a	vzniká	klasifikačný	systém	typov	ATU s	označením	2399	typov	príbe-
hov.210	Na	tomto	základe	vzniká	množstvo	regionálnych	klasifikačných	systémov	
po	celom	svete.	Československý	príspevok	k	migracionistike	predstavuje	najmä	
Súpis slovenských rozprávok I – V	(1923 – 1931)	Jiřího	Polívku,	zakladateľa	čes-
kej	folklórnej	komparatistiky,	ktorý	spracoval	rozsiahly	slovenský	materiál.	Po-
kračovateľkou	práce	s	medzinárodnými	katalógmi	je	v	súčasnosti	na	Slovensku	
Viera	Gašparíková.211

208	V	tridsiatych	rokoch 20. storočia	nastala	kríza	konceptu	urformy,	a	to	najmä	kvôli	jej	hypo-
tetickosti.	Jedným	z	kritikov	bol	aj	Albert	Wesselski.
209	Vladimir	 Jakovlevič	Propp	reaguje	na	slabé	miesto	Aarneho	systému	slovami:	„Rozpráv-
kové	sujety	spolu	tak	tesne	súvisia,	sú	medzi	sebou	natoľko	prepletené,	že	skôr	než	sa	môže	
prikročiť	k	vyčleneniu	sujetu,	vyžaduje	táto	otázka	špeciálne	predbežné	štúdium.	Bez	takejto	
prípravy	je	bádateľ	ponechaný	svojmu	vkusu	a	objektívne	ohraničenie	sujetu	je	 jednoducho	
nemožné.“	(1999,	s. 18)
210	Poslednú	verziu	klasifikačného	systému	(2004)	používame	na	označenia	a	zaradenia	roz-
právok	v	medzinárodných	kontextoch	aj	my,	a	to	v	zaužívanej	podobe	ATU číslo príbehu.	
211	V	trojzväzkovej	zbierke	Slovenských ľudových rozprávok	s	odbornými	komentármi	(1993,	
2001,	2004)	predstavila	výber	z	dvoch	tisícov	rozprávok,	ktoré	zozbierali	v	rokoch 1928	až	1944	
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Evolucionistická	 a	 difuzionistická	 antropológia	 spolu	 s	 ich	 paralelami	 vo	
folkloristike,	etnológii	a	literárnej	vede	predstavovali	klasický	stupeň	bádania,	
charakteristický	hľadaním	pôvodu	ľudových	čarodejných	rozprávok	v	časových	
a	priestorových	súradniciach.	Nastupujúce	antropologické	školy	sa	zameriava-
li	na	definovanie	ich	podstaty	v	synchrónnej	perspektíve.	Patria	tu	konfigura-
cionizmus,	 psychologická	 antropológia	 (etnopsychológia),	 funkcionalistická	
a	štrukturálna	antropológia.	                                                                                

Koncom	30. rokov 20. stor.	čelí	difuzionizmus	kritike	za	opisnosť	a	slabé	te-
oretické	vyhodnotenie	nazhromaždených	dát.	Asi	najväčšia	kritika	smerovala	
k	strate	identít	jednotlivých	národných	kultúr,	ktorých	jedinečnosť	mizla	v	zá-
plave	enumeratívne	zostavovaných	zoznamov	kultúrnych	prvkov.	O	nápravu	sa	
pokúsila	 ďalšia	 generácia	 antropológov –	 konfiguracionistov.	 Antropológovia	
ako	Alfred	Louis	Kroeber, Ruth	Fulton	Benedictová,	Edward	Sapir	a	Benjamin	
Lee	Whorf	sa	zaslúžili	o	systémovú	hierarchickú	analýzu	kultúrnych	prvkov.	Kul-
túru	považovali	za	jedinečnú	entitu	so	špecifickými	vzorcami	a	konfiguráciami	
hodnôt	a	noriem.	Rozprávka	je	tak	viac	vnímaná	ako	súčasť	a	výtvor	osobitej	
kultúry	než	výsledok	širokej	kultúrnej	difúzie.	A.	L.	Kroeber	ako	Boasov	žiak	pri-
jal	difuzionistické	postupy,	no	prekonal	jeho	historický	partikularizmus.	Najvý-
raznejšie	jeho	práca	nadväzuje	na	nemecko-rakúsku školu	kultúrnych	okruhov	
(1939).	V	duchu	konfiguracionizmu	pridáva	k	modelu	kultúrneho	okruhu	prvok	
kultúrnej	 intenzity	 a	 klimaxu.	 Kroeber	 prispel	 do	 slovesného	 folklóru	 najmä	
zbieraním príbehov	kalifornských	Indiánov	(1903,	1907,	1932).	

Najznámejšou	Boasovou	žiačkou	konfiguracionistickej	školy	však	bola	R.	F.	
Benedictová.	 Kultúru	 chápala	 ako	 zložitý,	 vnútorne	 koherentný	 systém	 vzťa-
hov,	hierarchicky	usporiadaný	podľa	dominantnej	konfigurácie,	ktorá	na	seba	 
dostredivo	 viaže	 ďalšie	 kultúrne	 vzorce	 a	 prvky.	 Dominantná	 konfigurácia	 je	
podstatou	kultúry	a	vďaka	svojej	abstraktnosti	a	relačnej	nasýtenosti	sa	dá	po-
menovať	len	obrazne.	V	tomto	zmysle	je	pre	Benedictovú	kľúčom	k	pochopeniu	
kultúry	epický	folklór.	V	neskoršom	období	teorému	dominantnej	konfigurácie	
použila	aj	pri	komplexnejších	kultúrach	so	zložitými	socio-kultúrnymi	systéma-
mi.212	Pri	archaických	spoločnostiach	nerozlišovala	medzi	rozprávkou	a	mýtom,	

v	pôvodnej	nárečovej	podobe	študenti	Franka	Wollmana.
212	Na	pomenovanie	konfigurácie	 japonskej	kultúry	 zvolila	Benedictová	obraz	chryzantéma 
a meč	(1946).	Išlo	o	dištančnú	analýzu	(Benedictová	nikdy	Japonsko	nenavštívila),	ktorá	prebie-
hala	prostredníctvom	rozhovorov,	literárnych	zdrojov	a	iných	kultúrnych	artefaktov.	O	podobnú	
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čo	do	istej	miery	vyplýva	aj	z	povahy	materiálu.	Benedictová	tvrdila,	že	rozpráv-
ka	či	mýtus	nie	sú	nikdy	generické,	ale	vždy	úzko	prepojené	s	tkanivom	kon-
krétnej	 kultúry,	ba dokonca,	 že	potvrdzujú	a	najlepšie	vystihujú	 jej	podstatu.	
V	rokoch 1922 – 1926	absolvovala	terénny	výskum	indiánskych	kmeňov	Serra-
no,	Cochiti,	Zuni	a	Pima	z	juhozápadu	Severnej	Ameriky	a	v	rokoch 1925 – 1939	
bola	editorkou	Journal of American Folklore	a	prominentnou	členkou	American 
Folklore Society.	Výsledkom	jej	folklórneho	záujmu	o	tieto	kmene	boli	Rozpráv-
ky Indiánov Cochiti	 (1931)	a	Mytológia Zunov	 (1935).	V	skutočnosti	v	zbierke	
Rozprávok	 Indiánov	Cochiti	 len	 časť	 textov	obstojí	 ako	 rozprávky	 (čarodejné,	
realistické	a	o	zvieratách),	ostatné	sú	kozmogonické,	kozmologické,	etiologic-
ké,	 sociogonické	a	hrdinské	mýty	alebo	príbehy	kmeňovej	histórie	 (true	 sto-
ries).	Platí	to	aj	naopak,	pri	Mytológii	Zunov	časť	príbehov	tvoria	rozprávky.213 
V	ďalšej	etape	svojho	záujmu	o 	nezápadné	kultúry	Benedictová	smerovala	svoj	
výskum	viac	teoreticky,	vyvrcholením	tohto	snaženia	bola	monografia	Kultúrne 
vzorce	(1999,	originál214	1934).	V	nej	zhodnotila	svoj	terénny	výskum	a	prepojila	
ho	s	dátami	z	ďalších	kultúrnych	regiónov.	Podľa	konfigurácií	rozdelila	spoloč-
nosti	do	základných	typov.	Vychádzala	pritom	najviac	z	Nietzscheho	opozície	
apolónsky a dionýzovský (1993,	originál	1872).	Esteticky	sformulované	konfi-
gurácie	slovesného	folklóru	Zunov	a	Cochiti	potvrdzujú	dominantné	apolónske	
vlastnosti,	ktorými	sú	prevaha	jasného	úsudku,	vyrovnanosť	zoči-voči	prekáž-
kam,	uprednostňovanie	harmónie	s	prostredím,	tlmenie	konfliktov,	vyhýbanie	
sa	krajnostiam	a	všeobecné	presadzovanie	ideálu	emocionálnej	umiernenosti	
a	vznešenosti.	Benedictová	nechala	bez	povšimnutia	sklony	ich	slovesného	fol-
klóru	aj	k	niektorým dionýzovským	atribútom: k	 individuálnej	hrdinskej	ceste	

obraznosť	v	pomenovaní	jedinej	domény	zložitých	spoločností	sa	pokúsil	aj	Oswald	Spengler	
v Zániku Západu	 (2017,	originál	Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie 
der Weltgeschichte,	1918 – 1924),	no	Benedictová	na	začiatku	svojej	antropologickej	kariéry	
tento	pokus	kritizovala	(neskôr	čerpala	aj	z	jeho	odkazu).
213	Podobný	synkretizmus	(typický	pre	zbierky	severoamerického	slovesného	folklóru)	vidíme	
aj	v	súbore		textov	ďalšieho	Boasovho	žiaka	Georga	Amosa	Dorseyho	(1904).	Väčšinu	života	
zbieral	a	analyzoval	slovesnú	tradíciu	skupiny	Skidi	Pawnee,	pôvodne	žijúcej	v	Nebraske.	Medzi	
rozprávkové	okruhy	zbierky	patria	príbehy	o	svadbe	človeka	a	zvieraťa,	príbehy	premeny	člo-
veka	na	zviera,	ale	najmä	rozšírený	okruh	príbehov	o	kojotovi.	Z	vnútornej	štruktúry	okruhov	
Dorseyho	zbierky	vidno –	na	rozdiel	od	Benedictovej –	jasnejšie	uvedomenie	si	žánrových	roz-
dielov.
214	V	 niektorých prípadoch,	 keď	 odkazujeme	 na	 neskoršie	 slovenské	 alebo	 české	 preklady	
zdrojov,	uvádzame	v	zátvorke	aj	rok	vydania	originálu;	robíme	tak	z	dôvodu	väčšej	zreteľnosti	
historického	vývoja	sledovanej	problematiky.				
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a	k	tematizovaniu	šamanizmu	(oproti	ktorým	stoja	kolektivizmus	a	ceremoniál-
ne	zameraní	kňazi),	čo	sú	momenty,	keď	sa	folklór	a	sociálna	skutočnosť	rozchá-
dzajú.	Tieto	dionýzovské	kultúrne	vzorce	vo	folklóre	platia	pre	všetky	kmene	Se-
vernej	Ameriky.	Podľa	Benedictovej	boli	do	kultúry,	a	teda	aj	do	folklóru,	prijaté	
len	také	prvky,	ktoré	korešpondujú	s	hodnotovou	orientáciou	jej	konfigurácie.	
V	spomínaných	zbierkach	však	uvádza	aj	celé	príbehy	prevzaté	od	európskych	
kolonizátorov.	Jej	postrehy	o	kultúrnej	vyhranenosti	treba	preto	považovať	viac	
za	tendenciu	k	integrite,	a	to	na	úrovní	všeobecných	kategórií.	Opačnú	konfigu-
ráciu	predstavuje	napr.	kmeň	Kwakiutlov	(ostrov	Vancouver)	preferujúci	exta-
tické	stavy,	utrpenie	ako	cestu	k	víziám,	osobnú	prestíž,	súperenie,	presadzova-
nie	sa	na	úkor	ostatných	členov	spoločnosti, zhromažďovanie	majetku	a	moci.	

Na	pomenovanie	kultúry	ako	 jedinečného	systému	používala	Benedictová	
od	počiatku	aj	psychologické	paralely,	najmä	typológiu	osobnosti.215	Nenadvä-
zuje	pritom	na	americkú	antropologickú	oblasť,	ale	na	nemecký	prúd	volksge-
ist.216	V	slovesnom	folklóre	tento	koncept	rozpracoval	Wilhelm	Wundt vo	svojej	
Völkerpsychologie	(1900 – 1920),	čarodejné	rozprávky	sú	podľa	neho	najstaršie	
naračné	formy	a	odhaľujú	základné	aspekty	primitívnej	mysle.	Z	tohoto	dôvo-
du	 je	 Benedictová	 zaraďovaná	 aj	 pod	 antropologický	 interdisciplinárny	 smer	
etnopsychológiu.	Je	tu	však	zrejmý	rozdiel	v	subordinácii	medziodboru.	Zatiaľ	
čo	konfiguracionizmus	skúma	kultúru	pomocou	psychologických	klasifikačných	
systémov,	etnopsychológiu,	a	najmä	školu	kultúry a osobnosti217,	zaujíma	vplyv	

215	 Jedna	z	prvých	publikácií	na	túto	tému	bola	štúdia	Psychological Types in the Cultures of 
the Southwest 	(1928).	
216	K	 tomuto	prúdu	možno	 zaradiť	 aj	pokus	Antona	 Jurovského	o	pomenovanie	slovenskej 
národnej povahy v Slovenskej vlastivede II	(Bednárik	a	kol.,	1943,	s. 335 – 398);	ten	bol	na	roz-
diel	od	kulturologických	konceptov	antropologických	smerov	opretý	o	psychologickú	typológiu	
rasových	 (či	 plemenných)	 kultúrnych	 predpokladov.	 V	 spomenutej	 publikácii	 sa	 antropoló-
gii	na	Slovensku	prisudzuje	úloha	preskúmať	Slovákov	z	telesnej	 i	duševnej	stránky,	stanoviť	
ich	pomer	k	najbližším	susedom	a	posilniť	historicky	výskum	Slovanov	na	slovenskom	území	
(s. 401 – 462).		
217 Škola kultúry a osobnosti (Culture and Personality) patrí	pod	etnopsychologicky	orientova-
nú	sociokultúrnu	antropológiu.	Rozvíjala	sa	od	30. rokov 20. storočia.	Jej	hlavným	výskumným	
zameraním	 je	 ontogenéza	 človeka	 v	 odlišných	 kultúrnych	 podmienkach,	 hlavnou	 premisou	
výskumu	 je	 kultúrna	determinácia	 (pred	biologickou	dedičnosťou).	 Popri	Benedictovej	patrí	
z	konfiguracionistov	pod	školu	kultúry	a	osobnosti aj	Edward	Sapir,	okrem	jeho	interdiscipli-
nárneho	 antropologického	 a	 psychologického	 zamerania	 bol	 aj	 predstaviteľom	 lingvistickej 
antropológie.	Spolu	so	svojím	žiakom	Benjaminom	Lee	Whorfom vytvorili	teóriu jazykového 
relativizmu	(Sapir-Whorf hypothesis),	prisudzujúcu	jazyku	subjektívny	modelujúci	vzťah	k	re-
alite.	Ich	lingvistický	determinizmus	vyhlasuje	všetko	myslenie	za	jazykové.	Podľa	Sapira	a	Lee	
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kultúry	na	psychiku	 jednotlivcov,	a	 to	predovšetkým	procesy	enkulturalizácie	
a	 socializácie.	 Týmto	 smerom	 je	 vedený	 aj	 výskum	 ľudovej	 slovesnosti;	 tam,	
kde	je	čarodejná	rozprávka	súčasťou	detskej	recepcie,	pristupuje	sa	k	nej	ako	
k	dôležitému	formovaciemu	kultúrnemu	prvku	v	raných	štádiách	adaptácie	na	
sociálne	prostredie.	Najvplyvnejším	prínosom	etnopsychológie	je	tretie	nasta-
venie	skúmania	vzťahu	kultúry	a	jednotlivca.	Ide	o	potvrdzovanie	univerzálnej,	
všeľudskej	„mapy	psyché“	na	materiáli	ľudovej	slovesnosti	a	zvlášť	čarodejnej	
rozprávky.	Tento	tretí	prístup	získal	teoretickú	oporu	v	rozširujúcej	sa	psycho-
analýze.	

Psychologická antropológia218 ako	 samostatná	 subdisciplína	 sociokultúr-
nej	antropológie	vzniká	v	antropologických	výskumných	centrách	prepojením	
vplyvu	psychoanalýzy	a	neobehaviorizmu.	Freudovsky	orientovaní	antropoló-
govia,	 ako	Géza Róheim,	Abram Kardiner a Margaret Meadová,	 pristupovali	
k	dedičstvu	klasickej	Freudovej	psychoanalýzy219	selektívne	a	sčasti	aj	kriticky,	
spoločne	však	videli	 v	 základoch	kultúry	 rané	detské	zážitky	 s	menším	alebo	

Whorfa	možno vnútorným	pohľadom	do	významovej	štruktúry	slovesného	folklóru	pochopiť	
svetonázorové	špecifiká	rôznych	spoločností.	E.	Sapir	a	B.	Lee	Whorf	položili	základy	štrukturál-
neho	a	semiologického	výskumu	kultúr,	rozvíjajúcich	sa	v	druhej	polovici 20. storočia.
218	Termín	 psychologická antropológia	 ako	 alternatívne	 pomenovanie etnopsychológie	 za-
viedol	v	60. rokoch 20. storočia	americký	antropológ	Francis	L.	K.	Hsu.	Stále	častejšie	sa	však	
objavujú	hlasy,	 že	 ide	o	pojmový	 konštrukt,	 ktorý	neodráža	 inštitucionálnu	 realitu	 výskumu	
(pozri	napr.	Budil,	2003,	s. 230).	Na	druhej	strane	z	jednotnej kulturologickej	perspektívy	kon-
ceptualizuje	interdisciplinárne	výskumy	medzi	psychológiou	a	antropológiou	a	tým	sa	pomáha	
orientovať	v	medziodborovej	problematike;	z	tohto	dôvodu	ju	nepovažujeme	za	školu,	ale	za	
subdisciplínu	sociokultúrnej	antropológie.
219	Sám	Sigmund	Freud	sa	pokúsil	 v	práci	Totem a tabu	 (1991,	originál	1913)	o	prienik	do	
problematiky	kultúrnej	antropológie;	inšpiroval	sa	pritom	najmä	prácami	kultúrnych	evolucio-
nistov.	Svoje	závery	z	klinickej	praxe	zovšeobecnené	na	ľudské	univerzálie	vyhľadával	a	potvr-
dzoval	v	antropologických,	archeologických	a	religionistických	prácach.	Nastolil	súvislosti	me-
dzi	neurózou	a	náboženstvom,	medzi	incestným	tabu	a	totemickým	ritualizovaným	správaním.	
Kultúru	chápe	ako	spoločenskú	nadstavbu,	ktorá	na	 jednej	strane	koriguje	egoistické	presa-
dzovanie	záujmov	jednotlivcov	do	čo	najmenej	konfliktného	spolunažívania,	na	druhej	strane	
predstavuje	reštriktívny	systém	plný	obmedzení	našich	prirodzených	libidárnych	túžob.	V	diele	
Totem a tabu	sa	nachádza	aj	najcitovanejšia	psychoanalytická	aplikácia	na	mytologickú	látku,	
známa	ako	oidipovský komplex.	V	zbierke	esejí	O človeku a kultúre		(1990)	sa	často	odvoláva	
na	ľudové	čarodejné	rozprávky,	aj	keď	sa	jeho	príklady	obmedzujú	na	nemecký	okruh	(najmä	
na	grimmovské	rozprávky).	Freud	pri	zhodnotení	vlastného	vplyvu	píše:	„Môj	priamy	podiel	
na	iných	spôsoboch	využitia	psychoanalýzy,	ktorý	si	zasluhuje	všeobecný	záujem,	je	nepatrný.	
Od	 fantázií	 jedného	neurotika	vedie	 široká	 cesta	 k	 fantastickým	výtvorom	davov	a	národov	
v	mýtoch,	povestiach	a	rozprávkach“	(1990,	s. 54).		Freud	urobil	dôležitú	paralelu	medzi	indivi-
duálnym	(psychickým)	a	nadindividuálnym	(kultúrnym)	rozmerom	života	a	stojí	ako	inšpirátor	
za	ontogenetickou	teóriou	kultúry.	
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väčším	priklonením	sa	k	sexuálnej	symbolike.	Ľudové	rozprávky	boli	všeobecne	
považované	za	symbolické	náhrady	toho,	čo	je	na	kolektívnej	úrovni	podvedo-
me	očakávané.	Géza	Róheim	spojil	psychoanalytické	vzdelanie	s	etnologickými	
poznatkami	 a	 s	 terénnym	 výskumom.	 Pojem	 psychoanalytická antropológia 
použil	prvýkrát	v	roku	1915.	Vo	svojich	sedemnástich	esejach	o	slovesnom	fol-
klóre	(1992)	z	rokov 1922	až	1953	demonštruje	Freudovu	tézu	o	univerzálnos-
ti	 ľudskej	mysle	a	 špecifických	 riešeniach	 traumatických	 infantilných	 zážitkov	
v	kultúrnych	kontextoch.	Na	príbehoch	austrálskych	domorodcov,	amerických	
Indiánov	a	európskych	ľudových	rozprávok	dokazuje	prepojenie	medzi	folkló-
rom	 a	 detskou	 fantáziou	 či	 potlačenými	 erotickými	 túžbami,	 pričom	 najväč-
šiu	pozornosť	venuje	paralelám	medzi	 folklórom	a	snom.	Podobne	zameraný	
výskum –	najmä	medzi	pôvodným	európskym	a	severoamerickým	indiánskym	
folklórom –	uskutočnil	psychoanalytik	a	antropológ	Georges	Devereux	(1953)	
pôvodným	menom	György	Dobó,	ktorý	je	považovaný	za	zakladateľa	etnopsy-
chiatrie.		

Inú	 líniu	 psychoanalýzy	 predstavuje	 Carl	Gustav	 Jung.	Na	 rozdiel	 od	 svoj-
ho	učiteľa	S.	Freuda	dlhodobo	skúmal	symboliku	 ľudovej	čarodejnej	rozpráv-
ky	 a	 venoval	 jej	 systematickú	pozornosť	 vo	 viacerých	 svojich	dielach	 (1996).	
Okrem	rozprávky	ho	zaujímali	predovšetkým	gnostické,	neoplatónske	a	alchy-
mistické	duchovné	symbolické	systémy,	preto	ho	okrem	psychológie	za	svojho	
predstaviteľa	považujú	aj	kulturológia	a	filozofia.	Jedným	dychom	treba	dodať,	
že	psychologická	pozícia	je	v	Jungových	interpretáciách	vždy	určujúca.	Z	pohľa-
du	 psychologickej	 antropológie	 je	 najprínosnejšia	 jeho	 aplikácia	 archetypov.	
Tie	ako	nevedomé	procesy	predstavujú	aktívny	základ	duševného	života;	z	nich	
podľa	Junga	pramení	živá	esencia	rozprávok,	mýtov	a 	náboženskej	inšpirácie.	
Na	rozdiel	od	Freudovho	podania	podvedomia	sú	jeho	kategórie	kolektívneho	
nevedomia	metafyzickejšie,	 sémanticky	 vyhovujúcejšie rozprávkovej	 noetike.	
Jung	prekonáva	Freuda	aj	v	tom,	že	pracuje	s	pozoruhodne	širokým	záberom	
rozprávkového	materiálu.220	 Čo	 však	možno	 vyčítať	 obidvom,	 je	 nevšímavosť	
k	variantnosti	rozprávkových	typov;	to,	na	čom	demonštrujú	univerzálne	psy-
chické	zákonitosti,	 sú	nestále	substitučné	prvky,	dokonca	často	 ide	 (pre daný	

220	Zahŕňa	kaukazské,	severské,	fínske,	estónske,	ruské,	balkánske,	čínske,	nemecké,	španiel-
ske, portugalské,	 iránske	 ľudové	 rozprávky	 a	 rozprávky	 juhoamerických	 a	 severoamerických	
Indiánov	(1996,	originál	1989).
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príbehový	 typ)	 o	 málo	 typické	 motívy.	 Jung	 sám	 tento	 nedostatok	 naznačil	
v	dodatku	k	interpretácii	rozprávky	od	bratov	Grimmovcov	Princezná na strome 
(1996,	s. 189,	originál	ako	samostatná	štúdia	1945)221.	Poukazuje	v	nej	na	prí-
tomnosť	základných	rozprávkových	archetypov:	múdreho	starca,	animy,	anima,	
tieňa,	čarodejnice	a	veľkej	matky.	V	dodatku		interpretuje	nové	motívy	variantu	
z	ruského	materiálu	(Afanasiev,	1946,	s. 553),	o	ktorom,	ako	píše,	sa	dozvedel	
neskôr,	mlčí	však	o	substitúciách	vyznievajúcich	nesúhlasne	s	jeho	interpretá-
ciou	nemeckého	variantu.	Nemáme	priestor	podrobne	poukázať	na	všetky	roz-
pory,	spomenieme	preto	len	Jungom	výraznejšie	rozoberaný	motív	trojnohého	
(mužský	 princíp)	 a	 štvornohého	 (ženský	 princíp)	 koňa,	 čo	 nesúhlasí	 s	množ-
stvom	ďalších	variácií	tohto	príbehu	zachytených	v	zbierkach	celej	Eurázie	(vrá-
tane	Afanesievovej).222	V	Jungovi	(popri	jeho	nespornom	rozhľade	a	erudícii)	ví-
ťazí	viac	psychológ	ako	folklorista	či	komparatívny	kulturológ.	Za najväčší	prínos	
jungovskej	psychoanalytickej	antropológie	či	kulturológie223	preto	považujeme	

221 O fenomenológii ducha v rozprávkach	(1996,	s. 189,	ako	samostatná	štúdia	prvýkrát	pub-
likovaná	v	roku	1945).
222	 Jung	 sám	v	 teoretickom	rozpracovaní	nevedomia	upozorňuje	na	 rozdiel	medzi	neucho-
piteľnosťou,	beztvarosťou	archetypov	a	ich	kultúrnym	alebo	individuálnym	stvárnením:	„Aby	
sme	boli	presní,	musíme	rozlišovať	medzi	‚archetypom‘	a	‚archetypickými	predstavami‘“		(1997,	
s. 74).
223	Ďalšou	osobnosťou	prisvojovanou	viacerými	humanitnými	a	spoločenskými	odbormi	vy-
chádzajúcou	z	antropologicko-psychologických	základov	je Joseph	John	Campbell.	Cez	mytolo-
gicko-komparatívny	základ	integroval	poznatky	z	fyzickej	a	sociokultúrnej	antropológie,	arche-
ológie,	religionistiky,	dejín	umenia,	psychológie	a	folkloristiky	do	komplexnej	teórie	o	pôvode	
a	význame	svetových	mytologických	motívov.	V	diele	Tisíc tváří hrdiny (2000,	originál	1949)	
definoval	monomýtus	ako	univerzálny	vzorec	hrdinského	príbehu.	Pri	jeho	formulovaní	sa	in-
špiroval	psychoanalýzou,	zvlášť Jungovými	archetypmi,	a	podobne	ako	on	vidí	mýtus,	rozpráv-
ku,	legendu	a	náboženský	text	alebo	ešte	všeobecnejšie	slovesnú	tradíciu,	artefakt	či rituál	ako	
rôzne	manifestácie	základného	univerzálneho	modelu:	„Zmiešaný	hrdina	monomýtu	je	osob-
nosť	výnimočného	nadania.	Vo	svojej	spoločnosti	býva	často	uctievaný,	ale	rovnako	často	býva	
neznámy	a	prehliadaný.	On	i	jeho	svet	trpia	symbolickým	nedostatkom.	V	rozprávkach	môže	
byť	nepatrný	nedostatok	v	 zmysle	 chýbajúceho	 zlatého	prsteňa,	 zatiaľ	 čo	v	apokalyptických	
predstavách	môže	každú	chvíľu	hroziť	 zrútenie	 celého	 fyzického	 i	duševného	 sveta	alebo	 je	
svet	dokonca	už	v	 troskách.	Rozprávkový	hrdina	dosahuje	obvykle	domáce	víťazstvo	nepre-
sahujúce	hranice	vlastného	mikrosveta,	mýtický	hrdina	dosahuje	historické	víťazstvo	v	rámci	
makrokozmu.	Ak	rozprávkový	hrdina –	najmladší	alebo	opovrhovaný	potomok,	ktorý	si	osvo-
jí	mimoriadne	 schopnosti –	 zvíťazí	 nad	 svojimi	 osobnými	 utlačovateľmi,	mýtický	 hrdina	 pri-
náša	zo	svojej	dobrodružnej	cesty	prostriedky	k	ozdraveniu	celej	spoločnosti.	Kmeňoví	alebo	
miestni	hrdinovia –	napríklad	Huang	Ti,	Mojžiš	 alebo	Aztécky	Tezcatlipoca –	prejavujú	 svoje	
dobrodenie	konkrétnemu	ľudu;	univerzálni	hrdinovia –	Muhammad,	Ježíš,	Gautama	Buddha –	
prinášajú	posolstvo	 celému	 svetu.	Nech	už	 je	hrdina	 smiešny	 alebo	 vznešený,	 grécky	 alebo	
barbarský,	kresťanský	alebo	židovský,	základný	plán	jeho	cesty	je	až	na	nepatrné	odchýlky	vždy	
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odhalenie	vplyvu	nevedomých	procesov	ako	fundamentálneho	základu	vzniku	
fenoménu	čarodejných	rozprávok	a	najmä existenciu	archetypov,	a	to	v	zmysle	
primárnych	energetizátorov	vedomých	psychických	procesov	pri	vytváraní	kon-
krétnych	rozprávkových	sujetov	a	motívov.

Osobitým	príspevkom	systémového	výskumu	kultúry	bola	britská	 funkcio-
nalistická antropológia reprezentovaná	 najmä	 jej	 zakladateľmi	 Bronisławom	
Kasperom	Malinowským	a	Alfredom	Reginaldom	Radcliffe-Brownom.	Obaja –	
inšpirovaní	sociológom	Émile	Durkheimom –	považovali	kultúru	za	adaptívny,	
samoregulujúci	a	integrujúci	systém	nezávislý	od	psychiky	jednotlivcov.	Každý	
kultúrny	prvok	prispieva	ku	koherentnosti	socio-kultúrneho	celku	a	možno	ho	
interpretovať	len	na	základe	jeho	funkčného	prepojenia	na	spoločenskú	realitu.	
B.		K.	Malinowski	stotožňuje	túto	realitu	s	potrebami	spoločnosti.	Primárne	kul-
túra	reaguje	na	biologické	potreby;	druhá	kultúrna	úroveň	zodpovedá	saturo-
vaniu	potrieb,	ktoré	Malinowski	v	súvislosti	so	zložitosťou	spoločenského	systé-
mu	pomenúva	ako	inštrumentálne,	ich	uspokojovanie	prebieha	organizovanou	
činnosťou	cez	kultúrne	subsystémy	(inštitúcie).	Rozprávku	spolu	s	mýtmi	a	le-
gendami	radí	do	tretej	kultúrnej	úrovne	uspokojujúcej	symbolické	a	integrujú-
ce	potreby.	V	tomto	prípade	nejde	o	extrasystémové	mechanizmy	kultúry	ako	
reality	sui	generis	(toto	Durkheimovo	dedičstvo	popisuje	inými	termínmi),	ale	
o	potreby	 sebaurčenia	 spoločnosti	a	 vymedzenia	 sa	 voči	 „tým	druhým“.	 Fol-
klórnej	slovesnosti	sa	Malinowski	venuje	najmä	pri	analýze	melanézskej	kultúry	
(1926)224.	Podľa	funkcií	jej	ústnu	tradíciu	delí	na	čarodejné	rozprávky,	legendy	
a	mýty.	Najväčšiu	spoločenskú	váhu	pripisuje	mýtom	(posvätným	príbehom),	
sú	 jedným	 z	 reprezentantov	 charty	 spoločnosti.225	 Mýty	 prenikajú	 všetkými	
zložkami	sociálneho	správania	(rituálmi,	morálkou,	spoločenskou	organizáciou,	

rovnaký.	Ľudové	rozprávky	predstavujú	hrdinský	čin	ako	fyzickú	akciu	a	náboženské	 legendy	
hovoria	o	morálnych	skutkoch,	aj	napriek	tomu	sa	v	morfológii	dobrodružstva,	v	charaktere	
vystupujúcich	postáv	a	vybojovaných	víťazstiev	vyskytujú	iba	prekvapivo	malé	odchýlky.	Ak	je	
v	rozprávke,	legende,	rituáli	alebo	mýte		jeden	alebo	druhý	základný	prvok	archetypálneho	mo-
delu	vynechaný,	musí	byť	nevyhnutne	naznačený.“	(2000,	s. 46 – 47).	Pre	úplnosť	dodávame,	
že	neskoršie	Campbellove	práce	(štvorzväzkové	Masky bohů,	2008	v	anglickom origináli	vyšlo	
v	rokoch 1859 – 1968)	už	neakcentujú	kultúrny	paralelizmus,	ale	vysvetľujú	kultúrne	podob-
nosti	teóriou	difuzionizmu.
224	Čerpá	z	dlhodobého	terénneho	výskumu	medzi	domorodcami	na	Trobriandských	ostro-
voch.
225	V	monografii	Vedecká teória kultúry	(1968,	originál	1944)	popisuje	Malinowski	chartu	ako	
sústavu	hodnôt	a	schválený	účel	spoločnosti	alebo	skupinou	definované	určenie	hodnôt.
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praktickými	činnosťami)	a	legitimizujú	status	quo	spoločnosti.	Legendy226	mie-
šajú	kmeňovú	históriu	s	fantastickými	prvkami	a	ich	základnou	funkciou	je	pre-
stíž	jednotlivcov	a	skupín,	ktorí	si	prostredníctvom	stotožňovania	sa	s	udalos-
ťami	a	postavami	v	príbehoch	posilňujú	spoločenské	postavenie.	Pri	tematickej	
rozmanitosti	týchto	príbehov	je	ich	spoľahlivým	žánrovým	identifikátorom,	že	
ich	domorodci	považujú	za	pravdivé.	Pri	čarodejných	rozprávkach	Malinowski	
upriamuje	pozornosť	na	kultúrny	kontext.	Na	rozdiel	od	mýtov	a	 legiend,	pri	
ktorých	je	najdôležitejšia	obsahová	analýza,	rozprávky	sú	späté	s	presne	urče-
ným,	kultúrne	sémantizovaným	prírodným	časom	(určitá	časť	agrárneho	roka	
a	fáza	dňa),	pre	domorodcov	je	to čas	oddychu.	Malinowski	zdôrazňuje,	že	ide	
o	obdobie,	ktoré	 je	zviazané	s	nadprirodzeným	pôsobením	na	rast	kľúčových	
plodín.	Okrem	tejto	magickej	funkcie	rozprávky	je	podstatná	jej	performatívna	
zložka.	Podľa	Malinowského	popisu	sú	tieto	rozprávania	divadelnými	predsta-
veniami,	s	dôležitým	zastúpením	mimiky,	gest,	melódie	hlasu,	schopnosti	za-
hrania	rôznych	postáv,	sprisahaneckých	signálov,	zmyslom	pre	humor,	súhrou	
s	divákmi	a	ďalšími	paralingválnymi	zložkami,	bez	ktorých	by	nebolo	možné	im	
plne	porozumieť.	Špecifický	komunikačný	rozmer	týchto	príbehov	podporuje	aj	
fakt,	že	každý	príbeh	vlastní	konkrétny	člen	spoločnosti;	ten	môže	prepožičať	
právo	ho	prerozprávať	inému	členovi,	no	stále	pritom	ostáva	jeho	zvrchovaným	
vlastníkom.227

Iný	druh	funkcionalistického	prístupu	vypracoval	A.	R.	Radcliffe-Brown.	Na-
miesto	Malinowského	základných	potrieb	používal	na	vysvetlenie	kultúry	teó-
riu	nadindividuálnej	sociálnej	štruktúry.228	Pri	jej	popisovaní	preferoval	paralely	
so	živými	organizmami	a	sociálnu antropológiu	navrhol	zaradiť	medzi	prírodo-
vedné	disciplíny.	K	 ľudovej	slovesnosti	sa	vyjadroval	skôr	všeobecne.	V	rámci	
svojho	výskumu	na	Andamanských	ostrovoch	(1906 – 1908)	analyzoval	domo-
rodú	orálnu	tradíciu	s	dôrazom	na	jej	modelujúcu	poznávaciu	funkciu:	„dúfam,	

226	V	prípade	Trobrianďanov	nejde	o	historicitu	s	neskoršími	kresťanskými	prvkami,	ako	by	
mohlo	vyplynúť	z	európskeho	vnímania	tohto	žánru.
227	Podobný	 prístup	 k	 diferenciácii	 ľudovej	 slovesnosti	 podľa	 sociálno-kultúrnych	 kritérií	
a	kontextov	uplatňoval	aj neofunkcionalista	Jack	Goody (2010). Jeho	názor	na	čarodejné	roz-
právky	však	vychádza	z	terénneho	výskumu	aktuálneho	folklóru	severnej	Ghany,	ktorý	porov-
náva	s	teoretickými	prácami	bratov	Grimmovcov.	Absenciou	historického	pohľadu	preto	pri-
chádza	k	nepresnému	záveru,	že	sú	tieto	príbehy	určené	len	pre	deti.
228	Radcliffe-Brownov	koncept	kultúry	založený	na	prepojení	funkčného	hľadiska	s	nadindivi-
duálnou	sociálnou	štruktúrou	sa	presadil	ako	osobitý	antropologický	smer	nazývaný	štrukturál-
no-funkcionalistická antropológia.
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že	dokážem,	že	príbehy,	ktoré	sa	môžu	 javiť	 len	ako	produkty	 trochu	detskej	
fantázie,	sú	tomu	veľmi	vzdialené,	a	že v	skutočnosti	sú	prostriedkami,	ktorými	
Andamanci	vyjadrujú	a	systematizujú	svoje	základné	predstavy	o	živote	a	prí-
rode,	rovnako	ako	pocity	spojené	s	týmito	pojmami“	(1922,	s. 330).	V	polemike	
s	naturalistickou	školou	navrhol,	aby	činy	hrdinov	v	ľudových	čarodejných	roz-
právkach	stotožnené	F.	M.	Müllerom	a	jeho	stúpencami	so	slnkom,	mesiacom	
alebo	vetrom	neboli	považované	za	alegórie	prírodných	javov,	ale	najmä	za	so-
ciálnu	skúsenosť.	

Ďalšia	 generácia	 funkcionalistov	 sa	 sťahuje	 z	 kultúrno-geografickej	 oblasti	
Oceánie	a	 juhovýchodnej	Ázie	a	zameriava	sa	prevažne	na	africký	 folklór.	Ma-
linowského	žiak	Edward	Evan	Evans-Pritchard	objavil	pre	širokú	verejnosť –	cez	
svoje	anglické	preklady –	čarodejné	rozprávky	kmeňa	Zande	(1967).	Išlo	o	druhú	
vlnu	 zbierok,	 ktoré	 už	 neslúžili	 misionárom	 a	 koloniálnym	 cieľom,	 ale	 prihlia-
dali	 na	 zachovanie	 autentického	 slovesného	dedičstva	 pôvodných	 kultúr.	 E.	 E.	
Evans-Pritchard	priniesol	v	jednej	zbierke	84	príbehov	Zandeov,	vrátane	varian-
tov	rozličných	typov.	Všetky	(okrem	jedného)	sa	sústreďujú	okolo	hlavnej	postavy	
Turea,	 ktorý	 je	archetypálnou	 folklórnou	postavou	 známou	najmä	 zo	 severoa-
merických	rozprávok.	Je	to	ambivalentný	hrdina;	na	jednej	strane	prináša	ľuďom	
oheň,	vodu	a	 jedlo,	 je	teda	kultúrnym	hrdinom,	na druhej	strane	 je	to	klamár,	
podvodník,	sebec,	smilník,	vrah	a	porušovateľ	všetkých	spoločenských	pravidiel.	
Evans-Pritchard	uvádza,	že	v	povedomí	domorodcov	jestvuje	na	hranici	fiktívnej	
a	skutočnej	postavy.	Podobne	ako	Malinowski	upozorňuje	na	presné	časové	vy-
medzenie	 rozprávania	príbehu	 spojené	 s	magickým	účinkom.	V	úvode	 zbierky	
Evans-Pritchard	 interpretuje	 čarodejné	 rozprávky	 v	 širších	 kultúrnych	 súvislos-
tiach.	Poukazuje	na	skutočnosť,	že	aj	keď	sú	Zandeovia	poľnohospodári,	ich	čaro-
dejné	rozprávky	sú	zasadené	do	loveckého	a	zberačského	kultúrneho	kontextu.	
Podľa	Evans-Pritcharda	tieto	príbehy	konzervujú –	ako	súčasť	tradície –	spomien-
ky	na	staršie	formy	obživy	a	s	tým	spojený	spôsob	života.	Prevažne	funkcionalis-
tický	prístup	uplatnil	aj	William	Bascom,	ktorý	sa	zameriaval	najmä	na	slovesný	
folklór	Západnej	Afriky.	Vo	svojej	najvplyvnejšej	štúdii	tvrdí,	že	folklór	plní	okrem	
zábavnej	 aj	 štyri	 ďalšie	 hlavné	 funkcie:	 potvrdzuje	 kultúru,	 vzdeláva,	 udržiava	
sociálnu	kontrolu	a	poskytuje	sociálne	prijateľné	prostriedky	úniku	(1954).	Jeho	 
teória	bola	rozpracovaná	najmä	pri	analýzach	čarodejných	rozprávok.
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Epistemologický	obrat	od	vonkajškovej	deskripcie	ľudovej	slovesnosti	k	jej	
sociálnej	determinácii	a	potrebe	jej	vertikálnej	analýzy	prepája	funkcionalistov	
(najmä	A.	R.	Radcliffe-Browna)	s	ďalšou	významnou	školou –	štrukturálnou an-
tropológiou.	Jej	bezpochyby	najznámejší	predstaviteľ	Claude Lévi-Strauss	sa	pri	
svojej	podobe	štrukturalizmu	inšpiroval	lingvistikou,	predovšetkým	Romanom	
Jakobsonom	a	Ferdinandom	de	Saussurom.	Pre	jeho	uvažovanie	je	určujúce	pre-
pojenie	človek – jazyk – spoločnosť	(Qui	dit	homme	dit	langage,	et	qui	dit	langage	
dit	société.).	C.	Lévi-Strauss vzbudil	pozornosť	najmä	svojimi	univerzálnymi	mo-
delmi	kultúry,	postavenými	na	binárnych	opozíciách,	ktoré	pripisoval	apriórnym	
vlastnostiam	ľudskej	mysle	či	vrodenej	štruktúre	mozgu.	Tento	triediaci	kognitív-
ny	mechanizmus	nie	je	vedomý	a	nie	je	ako	celok	odhaliteľný	diachrónnou	ana-
lýzou,	preto	C.	Lévi-Strauss	zavádza	vertikálny	pohľad	na	kultúru,	ktorý	odhaľuje	
jeho	paradigmatické	a	metaforické	prepojenia	prvkov.229	Signifikantné	sú	vždy	
vzťahy	(štruktúry),	tie	najprimárnejšie	sú	kvôli	ich	implicitnosti	neviditeľné	(in-
fraštruktúry).	Lévi-Strauss	sa	hlási	ku	gnozeologickej	tradícii,	podľa	ktorej	„pravá	
skutočnosť	nie	je	nikdy	najzjavnejšia	a	povaha	pravdy	sa	prezrádza	už	zatvrdilos-
ťou,	s	ktorou	nám	uniká.	Vo	všetkých	prípadoch	stojíme	pred	rovnakým	problé-
mom,	problémom	vzťahu	medzi	zmyslovým	a	racionálnym,	a	cieľ,	ku	ktorému	
smeruje,	 je	 ten	 istý:	 akýsi	 superracionalizmus,	 snažiaci	 sa,	 aby	 zmyslové	bolo	
zahrnuté	v	racionálnom,	bez	toho,	aby	sa	obetovalo	čokoľvek	z	jeho	vlastností.“	
(1967,	s. 39)	Snahu	postihnúť	univerzálne	zákonitosti	ľudskej	mysle	v	jej	najhlb-
ších	základoch	demonštroval	na	ľudovej	slovesnosti.	Existencia	skrytej	gramatiky	
narácií	vysvetľuje	prítomnosť	mnohých	na	prvý	pohľad	bizarných	prvkov.	Odkrý-
va	sa	tým	slepá	ulička	geograficko-historickej	metódy	pri	hľadaní	„svätého	grálu“	
pôvodu	 rozprávkových	 typov,	 ktorá	 vznikla	 z	 predpokladu	 logickej	 čistoty	prí-
behu	praformy	(a	až	dodatočnými	deformáciami	a	kontamináciou	cudzorodými	
prvkami	v	neskorších	variantoch).	Lévi-Strauss zdôrazňuje	potrebu	akceptovania	
všetkých	variantov	príbehov	(osamotený	variant	považoval	za	neinterpretova-
teľný)	a	je	pritom	nepodstatné,	ktorým	konkrétnym	príbehom	(variantom)	za-
čneme	analýzu,	vždy	sa	dopracujeme	k	systému	definujúcemu	„grupu“	vnútor-
ne	prepojených	látok	(2006a,	2008).	Za	najčistejší	prejav	štruktúrnych	modelov	
považoval	Lévi-Strauss	mýty	prírodných	národov,	tvrdil,	že	mýty	komplexnejších	

229	Od	roku	1964	používal	C.	Lévi-Strauss	na	objasnenie	fungovania	mýtov	a	folklórnych	prí-
behov	model	vážnej	hudby.
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a	zložitejších	kultúr	prešli	priveľkou	zmenou,	najmä	literárnou	štylizáciou,	sám	
sa	 preto	 zameriaval	 na	 výskum	 ľudovej	 slovesnosti	 tropických	 oblastí	 Ameri-
ky,	odkiaľ	zväčšuje	svoj	výskumný	rádius	na	celý	severný	a	južný	kontinent.	Na	
označenie	ľudových	príbehov	používal	spoločné	pomenovanie	mýty,	a	to	aj	tam,	
kde	by	väčšina	bádateľov	zvolila	označenie		rozprávky	(poprípade	iný	folklórny	
žáner).	Sám	toto	klasifikačné	zovšeobecnenie	vysvetľuje	hĺbkou	pohľadu,	ktorý	
je	dostatočne	univerzálny,	 aby	pomenoval	 v	 jednom	zábere	 rôzne	 fenomény.	
V	štúdii	vyrovnávajúcej	sa	s	Proppovým	dielom	preberá	názor:	„Neexistuje	žiad-
ny	závažný	dôvod	k	tomu,	aby	sme	rozprávky	oddeľovali	od	mýtov,	hoci	mnohé	
spoločnosti	medzi	týmito	dvoma	žánrami	subjektívne	pociťujú	istý	rozdiel...	[...]	
Zisťujeme,	že	rozprávania	majúce	v	jednej	spoločnosti	povahu	rozprávok,	sú	pre	
inú	spoločnosť	mýtmi	a	naopak	...“	(2007,	s. 122).	Lévi-Straussove	analýzy	preni-
kajúce	vertikálne	naprieč	celým	kultúrnym	systémom	siahajú	ďaleko	za	slovesné	
prejavy.	Usúvzťažňuje	modely	mytologické,	rozprávkové,	rituálne,	rodinné,	stra-
vovacie,	imaginačné,	politické,	ekonomické	a	ukazuje	ich	vzájomné	prepojenie.	
Popri	primárnom	výskume	amerického	materiálu	sa	pri	overovaní	svojich	uni-
verzálnych	východísk	opiera	výberovo	aj	o	kultúry	Starého	sveta,	a	to	v	širokých	
horizontálnych	komparáciách.	Napr.	cez	motív	popola	ukazuje	spätosť	americkej	
postavy	Ash-boy	a	Popolušky,	fungujúce	vzájomne	v	inverznom	vzťahu,	považu-
je	ich	za	krajné	permutácie	tej	istej	štruktúry.	Argumentuje,	že	tak	ako	je	popol	
prostredníkom	 (medzičlánkom)	medzi	 ohniskom	 (zemou)	 a	 strešnou	 krytinou	
(obrazom	nebeskej	klenby),	tak	sú	aj	tieto	postavy	prostredníkmi	medzi	pohla-
viami,	medzi	chudobou	a	dostatkom	(majitelia	krásnych	šiat)	a	medzi	krajnými	
spoločenskými	triedami.	Lévi-Strauss	prispel	aj	k	interpretácii	široko	diskutova-
nej	a	do	istej	miery	stál	neobjasnenej	postavy	„trickstera“	v	americkom	sloves-
nom	folklóre,	konkrétne	k	nejasnostiam	okolo	výberu	jeho	zoomorfných	podôb;	
uvádza,	že	častý	výber	kojota	a	havrana	nie	 je	náhodný,	obaja	sa	živia	zdoch-
linami,	 predstavujú	 teda	 prostredníkov	 medzi	 čistými	 kategóriami.	 Folklórne	
príbehy	sú	podľa	Lévi-Straussa	logickými	štruktúrami,	ktoré	pomáhajú	vyriešiť	
(väčšinou	prostredníctvom	ambivalentnej	postavy)	 symbolický	 rozpor	 vládnu-
ci	v	danej	spoločnosti.	Tak	 je	mýtus	o	Oidipovi	 interpretovaný	ako	prepojenie	
starej	gréckej	viery,	že	človek	pochádza	z	 jedného	(vegetačný	model)	a	skúse-
nosti,	že	človek	pochádza	z	dvoch.	Rozprávky	potom	riešia	ontologický	problém	
par	excellence,	vzťah	života	a	smrti.	Lévi-Strauss	postupuje	pri	svojich	analýzach	
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systematicky	a	komplexne,	dbá	nielen	na	vertikálne	korelácie	subštruktúr	v	jed-
nom	kultúrnom	systéme,	ale	aj	na	vyčerpanie	celého	materiálu	naprieč	kultú-
rami.	Príbehy	odporúča	skúmať	čo	najširšie,	rozdeliť	 ich	do	spoločných	skupín	
a	tie	potom	analyzovať	v	kontexte	ďalších	skupín.	Iba	tak	sa	dá	nezaujate	dospieť	
k	objektívnym	výsledkom:	„Zbierka	všetkých	známych	rozprávok	a	mýtov	by	za-
plnila	množstvo	zväzkov.	Ale	môžeme	ich	zredukovať	na	neveľké	množstvo	jed-
noduchých	typov	tak,	že	budeme	odhliadať	od	rozličnosti	postáv	a	pracovať	len	
s	niekoľkými	základnými	funkciami	a	komplexmi,	tieto	individuálne	mýty,	sa	tiež	
obmedzujú	na	niekoľko	jednoduchých	typov,	kadlubov,	v	ktorých	sa	zachytáva	
fluidická	rozmanitosť	jednotlivých	prípadov.“	(2006b,	s. 180)	Lévi-Strauss	dospel	
v	abstrakcii	materiálu	k	algebrickému	vzorcu	vyjadrujúcemu	základnú	štruktúru	
mýtu.	Štrukturálni	antropológovia,	manželia	Elli	Köngäs-Maranda	a	Pierre	Ma-
randa sa	snažili	dokázať,	že	tento	vzorec	vystihuje	viac	podstatu	štruktúry	čaro-
dejných	rozprávok	ako	štruktúru	samotných	mýtov	(1971).	

Pri	analýze	ľudových	čarodejných	rozprávok	presadil	štrukturalizmus	v	antro-
pológii	na	dlhé	obdobie	primát	synchrónneho	prístupu.	Jeho	ďalším	prínosom	
bola	metóda orálnych formúl230,	využívaná	aj	vo	folkloristike	a	literárnej	vede.	Je	
založená	na pragmatickej	analýze,	ktorá	si	všíma	živý	proces	vznikania	folklórne-
ho	komunikátu.	Upozorňuje,	že	stabilnými	jednotkami	príbehu	sú	rétorické	zvra-
ty	a	ustálené	epizódy,	podľa	ktorých	sa	rozvíja	línia	ústneho	podania	a	štruktúra	
mechanizmov	oživujúcich	pamäť	rozprávača/interpreta,	no	zároveň	mu	dovoľu-
jú	v	rámci	zaužívaných	zvyklostí	improvizovať.	Prenášanie	ťažiska	z	analýzy	izo-
lovaného	textu	na	celý	komunikačný	proces,	otvára	nové	vedecké	prístupy.	An-
tropológia	tu	ponúka	to,	čo	je	pre	ňu	od	počiatku	prirodzené:	terénny	výskum,	
analýzu	v	prirodzenom	prostredí	s	 jeho	ekologickými	a	biologickými	 faktormi.	
Na	tomto	podklade	vznikajú	audiovizuálne	záznamy,	zachytávajúce	celú	komu-
nikačnú	situáciu	či	etnografické	monografie	rozprávačov.231	Zo	štrukturálnej	te-
órie	vychádza	aj	 severoamerické	antropologické	hnutie	etnopoetika.	Preslávili	
ju	Dell	Hathaway	Hymes	a	Dennis	Tedlock.	Štrukturálne	analýzy	rozšírili	o	ume-
lecké	 interpretácie,	 všímali	 si	 primárne	 kompozíciu	 komunikátov,	 štýl,	 pauzy	

230	O	 jej	 rozšírenie	 sa	 zaslúžili	 analýzou	európskych	eposov	Milman	Parry	 a	Albert	B.	 Lord	
z	prostredia	Harvardskej	univerzity.
231	Už Grimmovci	 a	Dobšinský	 zaznačovali	 niektoré	 biologické	 údaje,	 no	 nebol	 to	 pre	 nich	
systém	radenia,	často	sa	uvádzalo	viacero	rozprávačov/informátorov	ako	rôzne	zdroje	pri	zo-
stavovaní	ideálnej	rozprávky	jedného	typu.
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a	ďalšie	zložky,	ktoré	odkrývajú	príbeh	ako	určitý	druh	poézie.232	D.	Tedlock	štu-
doval	v	živých	predstaveniach výkony	interpretov.	Pri	svojich		výskumoch	(1983)	
analyzoval	expresívne	hlasové	prostriedky,	ktorými	sa	 interpret	pokúša	zaujať	
publikum.	Navrhol	sústavu	špeciálnych	vizuálnych	značiek	na	zachytenie	týchto	
paralingválnych	performatívnych	zložiek,	bez	ktorých	nie	je	možné	pochopiť	ko-
munikačnú	komplexnosť	ľudovej	slovesnosti.	D.	H.	Hymes	sa	ako	zakladateľ	lin-
gvistickej	antropológie	sústredil	viac	na	textovú	analýzu	formálnych	štruktúr.	Tie	
odhaľujú	kostru	komunikátu,	postavenú	na	prvkoch	opakovania	a	paralelizmu.	
Kostra	živého	ústneho	prejavu	tvorí	podľa	Hymesa	základ	konkrétnej	estetickej	
situácie	(1981).	Snaha	o	postihnutie	kompozičnej	invariantnosti	rozprávok	pre-
pája	etnopoetiku	s	metódou	orálnych	formúl.	

				V	60. rokoch 20. storočia	dochádza	v	sociokultúrnej	antropológii	k	ďalšej	
paradigmatickej	 zmene,	ktorej	menovateľom	 je	snaha	o	autentické	poznanie	
kultúrnych	fenoménov	zvnútra.	Vonkajškové	hľadisko	strieda	emická233	analýza	
a	 interpretácia.	 Patria	 tu	 kognitívna	antropológia	 a	 symbolická	 antropológia,	
neskôr	postštrukturálna	antropológia	a	postmoderná	antropológia.	Súhrnne	sa	
pre	ne	ustálil	názov	nová etnografia.	Že	išlo	naozaj	o	zmenu	na	úrovní	paradig-
my,	svedčí	aj	výrok	Erica	Wolfa	o	kríze	predchádzajúcich	deskriptívnych	a	ex-
planačných	modelov:	„Antropologická	cirkev	má	problém.	Stratili	sa	posvätné	
relikvie.	Ľudia	nazreli	za	oltár	a	nenašli	tam	nič.“	(cit.	podľa:	Saas,	1987,	s. 66)	
Prístup	novej	etnografie	ku	kultúre	tvorí	protiklad	k	paralelne	sa	vyvíjajúcim an-
tropologickým	školám	kultúrneho	materializmu	a	kultúrnej	ekológie.	Na	rozdiel	
od	nich	nevnímajú	jednotlivé	kultúry	ako	nadbiologické	adaptačné	mechaniz-
my,	ale	ako	ideové	systémy.	V	mene	terénnej	efektivity	redukujú	kultúru	len	na	
tento	aspekt.	Programovo	antikabinetný	prístup	novej	etnografie	v	sebe	nesie	
posolstvo	exkluzívnej	systémovej	perspektívy	štrukturalizmu,	znovu	odkrývajúc	
jeho lingvistické	dedičstvo.

232	Konštatovanie,	že	čarodejná	rozprávka	a	iné	folklórne	príbehy	majú	blízko	k	poézii,	súvisí	
so	skúmaným	materiálom,	teda	s	orálnou	tradíciou	severoamerických	Indiánov.
233	Dvojicu	emický a etický	ako	základné	prístupy	pri	skúmaní	kultúry	zaviedol	v	antropológii	
lingvista	Kenneth	Lee	Pike	(1967).	Vychádzal	z	 lingvistickej	dvojice	fonologický	(„phonemic“)	
a	 fonetický	(„phonetic“).	Dovtedajší	etický	(vonkajškový)	prístup	ku	kultúre	by	mal	byť	pod-
ľa	autora	konceptu	vystriedaný	emickým	(vnútorným)	prístupom	založenom	na	zúčastnenom	
„domorodom“	vnímaní.	Pri	emickom	výskumnom	pohľade	sa	na	pomenovanie	skutočnosti	po-
užívajú	domorodé	termíny	(folktaxonómia).	Etické	(objektívne)	hľadisko	vonkajškového	pozo-
rovateľa	by	malo	nastať	až	v	druhej	fáze	teoretického	(etnologického)	spracovania	pozorovaní.	
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Kognitívna antropológia	sa	špeciálne	napája	aj	na	poznatky	novej	postbe-
haviorálnej	psychológie,	rehabilitujúcej	introspektívny	prístup	k	výskumu	ľud-
skej	mysle.	Vychádza	z	predpokladu	komponentného	prepojenia	mysle,	jazyka	
a	 kultúry.	 Rôzne	 smery	 kognitívnej	 antropológie	 potom	 rozvíjajú	 rôzne	 sme-
rovania	tohto	prepojenia,	zvýrazňujúce	buď	vzťah	komponentnej	podobnosti	
mysle	a	jazyka	alebo	jazyka	a	kultúry	(s	tichou	prítomnosťou	tretieho	prvku).	
Benjamin	Nick	Colby	do	tejto	základnej	triády	zapojil	ako	výrazný	prvok	ľudo-
vú	slovesnosť,	najmä	ľudovú	rozprávku.	Obmedzenosť	operatívnych	možností	
pamäti	podľa	neho	spôsobuje,	že	rozprávač	využíva	kombináciu	vzorcov,	schém	
a	šablón,	a	to	na rôznych	úrovniach,	ktoré	sú	oživované	stimulmi	situácie	a	vzá-
jomným priliehaním	zložiek,	zodpovedajúcich	kognitívnym	procesom	mysle,	čo	
sa	prenáša	aj	do	písomnej	podoby	 rozprávky.	Tieto	flexibilné,	ale	predsa	 len	
determinujúce	 štruktúry	 poznania	 pomáhajú	 triediť	 svet	 do	 zrozumiteľných	
modelov.	 Univerzálnosť	 týchto	 gnozeologických	 štruktúr	 potvrdzuje	 ich	 prí-
tomnosť	v	celom	kultúrnom	systéme,	preto	podľa	B.	N.	Colbyho	môžeme	na	
základe	štatistických	metód	určiť	gramatickú	podobnosť	medzi	ľudovou	sloves-
nosťou	a	kultúrou.	Opačný	smer	determinácie	vysvetľuje	na	učení	sa	detí.	Tie	
skorým	vnímaním	rozprávok	absorbujú	gnozeologické	štruktúry,	a	tým	si	ľahšie	
vytvárajú	kultúrnu	reprezentáciu	sveta	(Colby,	1966,	s. 374 – 388).

Semiologické234	 prístupy	 ku kultúre	 od	 70. rokov 20. storočia	 rozpracúva	
symbolická antropológia.	Na	 rozdiel	 od	 užšie,	mentalisticky	 orientovanej	 ko-
gnitívnej	antropológie	skúma	všetky	rozmery	kultúry	ako	subštruktúry	jedné-
ho	znakového	systému235.	Centrálnym	pojmom	sa	stáva	symbol,	v	antropológii	
chápaný	všeobecnejšie	ako	 znak	 s	dôrazom	na	arbitrárnu	podstatu kultúrnej	
tradície	 s	flexibilnou	participáciou	 ikonického	a	 indexového	kódu.	Priekopník	
symbolickej	antropológie	David	Murray	Schneider	odporúčal	pozerať	sa	na	kul-
túru	celistvo,	bez	zaťažujúceho	štiepenia	na	subsystémy	(ekonomický,	politický,	
náboženský,	atď.),	s	ktorými	pracovali	predchádzajúce	generácie	bádateľov.	Aj	
napriek	 tejto	 východiskovej	 teoréme	o	 všetkoprestupujúcej	 sile	 symbolov	 sa	

234	V	našom	uvažovaní	 rozlišujeme	medzi	 pojmami	 semiologický	 a	 semiotický;	 prvý	 z	 nich	
chápeme	širšie,	ako	označenie	akýchkoľvek	znakových	systémov,	pojem	semiotický	potom	už-
šie,	ako	označenie	jazykových	či	ešte	konkrétnejšie	textových	znakových	systémov.
235	Prax	ukazuje,	že	jednotlivé	semiologické	výskumy	sa	zaoberajú	najviac	sémanticko-inter-
pretačným,	 syntagmaticko-holistickým	 a	 pragmaticko-komunikačným	 rozmerom	 znakových	
systémov.
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v	praxi	ukázalo	ako	najúčinnejšie	porovnanie	kozmologického	a	sociálneho	sub-
systému,	 tak	ako	 to	 robila	Mary	Douglasová,	 v	 špecializovanejších	analýzach	
potom	prikladanie	jedného	z	nich	na	ďalšiu	kultúrnu	zložku	(1970).	M.	Dougla-
sová	na	príklade	Červenej čiapočky	(1995)	ukazuje,	s	akými	problémami	sa	musí	
antropológ	vyrovnať,	kým	sa	dostane	k	antropologickým	dátam.	Ak	pracuje	s	li-
terárnym	textom,	musí	príbeh	očistiť	od	 jeho	 literárnych	štylizácií,	žánrových	
posunov	a	v	neposlednom	rade	od kontaminácií	inými	rozprávkovými	a	neroz-
právkovými	príbehmi.	Douglasová	tvrdí,	že	v	očistenej	podobe	sú	príbehy	zr-
kadlením	reálneho	sociálneho	prostredia.	 Ľudové	rozprávky	sú	symbolickými	
komentármi	ku	každodenným	situáciám,	delí	 ich	striktne	podľa	rodu,	tak	ako	
bol	podľa	Douglasovej	svet	ľudovej	kultúry	rozdelený	v	dobe	ich	vzniku.	Ženské	
príbehy	sú	oproti	mužským	rafinovanejšie,	menej	vulgárne,	dodržujú	 telesný	
dištanc	a	 je	v	nich	menej	naturalizmu.	Autorka	vidí	postavu	poľovníka	v	Čer-
venej	čiapočke	ako	nesúrodý	motív	z	mužských	príbehov,	v	pôvodnej	verzii	sa	
hrdinka	s	vlkom	vyrovnala	sama	svojím	dôvtipom.	Motívy	kanibalizmu	v	očiste-
nej	podobe	príbehu	(vnučka	nevedome	pojedá	babičku)	a	sexuálnych	narážok	
medzi	vlkom	(mužom)	a	hrdinkou	interpretuje	ako	rodové	lekcie,	výcvik	dievčat	
v	 ich	sociálnych	zručnostiach	a	ženskej	anatómii,	ktoré	babičky	v	symbolickej	
príbehovej	podobe	odovzdávajú	svojim	vnučkám.

Ďalší	britský	antropológ	Victor	Witter	Turner	v	opozícii	 s	Douglasovou	vi-
del	nezávislosť	folklóru	v	nadobudnutí	svojbytnej	symbolickej	forme	jestvova-
nia,	teda	v	jeho	schopnosti	odpojiť	sa	od	najbežnejších	sociálnych	interakcií.	Aj	
keď	folklór	nezachytáva	každodennú	realitu	spoločenstva,	má	reflexívny	vzťah	
k	 spoločensky	 exponovaným	 fázam	 sociálneho	 života,	 sformulovaných	 V.	W.	
Turnerom	v	koncepte	antištruktúr communitas.	Mnoho	slovesných	folklórnych	
pamiatok	zachytáva	svojou	špecifickou	esteticko-symbolickou	 transformáciou	
rituály	prechodu;	pre	 túto	 fázu	pomedzia –	medzi	dvomi	 spoločenskými	 sta-
tusmi –	sú	typické	 liminárne	symboly	 (2004,	originál	1967).236	 Ich	najčistejšiu	
podobu	 sledujeme	v	 ľudových	čarodejných	 rozprávkach.	Podľa	Turnera	 sú	 li-
minárne	 symboly	 koncentrované	multivalenčné	 znaky,	 často	 spájajúce	 proti-
chodné	atribúty,	napr.	človeka	a	zvieraťa	a	symboliku	cyklickej	celistvosti	živo-
ta,	vyjadrenú	prelínaním	sa	takých	štandardných	protikladov,	ako	je	narodenie	
a	smrť.	Preto	sú	ustálenými	bytosťami	týchto	príbehov	draky	a	hady	a	priestory	

236	V	tejto	práci	nadväzuje	na	staršiu	prácu	Arnolda	Kurrta	Van	Gennepa	(1996,	originál	1909).
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pripomínajúce	súčasne	hrobku	aj	maternicu	 (2004,	originál	1967).	Liminárne	
symboly	 spájajú	vedomé	a	nevedomé	zložky,	 čím	nadobúdajú	veľký	emocio-
nálny	potenciál	so schopnosťou	dynamizovať	či	úplne	meniť	spoločenské	pro-
cesy.	Hrdinami	ľudových	čarodejných	rozprávok	sú	často	postavy	vstupujúce	do	
prostredia	príbehu	zvonku:	z	inej	skupiny,	spoločenskej	triedy	či	inak	sociálne	
marginalizované	 osoby.	 „Príslušníci	 opovrhovaných	 alebo	 vyhostených	 etnic-
kých	a	kultúrnych	skupín	hrajú	hlavnú	úlohu	v	mýtoch	a	 ľudových	príbehoch	
ako	predstavitelia	alebo	výrazy	univerzálnych	ľudských	hodnôt“	(2004,	s. 109).	
Podľa	Dona	Handelmana		(1990)	je	podobnou	postavou	v	ľudových	príbehoch	
(a	rituáloch)	blázon.	Jeho	správanie,	ktoré	sa	nedá	predvídať,	neurčitosť	jeho	
sociálneho	postavenia,	nemiestnosť	reakcií	a	celková	„vybočenosť“	zo	zabehnu-
tých	spôsobov	stojí	ako	ustálený	symbol	v	prechodových	rituáloch	a	ich	literár-
nych	transformáciách.	Častá	je	tiež	jeho	premena	z	hlupáka	na	hrdinu	s	celou	
jeho	sociálnou	vyhranenosťou	a	očakávanými	cnosťami.	Čo	nie	je	nič	iné,	ako	
zachytenie	vákua,	ktoré	nastáva	po	strate	sociálnej	 roly	a	nadobudnutie	roly	
novej.	Podobne	 interpretovala	Barbara	Babcocková spoločensky	marginalizo-
vanú –	ale	v	čase	zmeny	tolerovanú –	postavu	podvodníka	(1975,	s. 147 – 186).	
Jeho	schopnosť	vymaniť	sa	zo	zaužívanej	reality	a	skonštruovať	novú	realitu	je	
magickým	činom,	zatieňujúcim	aj	morálny	poklesok	klamstva.	Babcocková	sa	
vo	svojich	prácach	venovala	aj	naratologickej	problematike	rozprávok.	Rozlišo-
val	 dva	 typy	metanarácií:	 explicitné	metanaratické	prvky	upozorňujú	na	 roz-
právanie	a	na	príbeh	v	rámci	žánrových	konvencií.	Napríklad	ustálené	začiatky	
a	konce	príbehov	označujú	rámcovanú	výpoveď	ako	rozprávku,	zatiaľ	čo	impli-
citná	metanarácia	je	súčasťou	príbehu:	použitie	syntaktickej	a	tematickej	para-
lelnosti	(1977,	s. 61 – 79).	Osobnosťou	presahujúcou	nielen	užšie	hranice	sym-
bolickej	antropológie,	ale	aj	sociokultúrnej	antropológie	ako	takej,	bol	Clifford	
James	Geertz.	Okrem	jeho	širšieho	vplyvu	vo	vedách	o	človeku	a	spoločnosti	
bol	aj	mysliteľom	spájajúcim	symbolickú	antropológiu	s	nastupujúcou	postmo-
dernou antropológiou.	

Od	 70. rokov 20. storočia	 sa	 šírila	 Geertzova	 myšlienka kultúr	 ako	 textov.	
Podľa	Geertza	možno	kultúru	interpretovať	podobne,	ako	to	robí	literárna	veda	
s	textom.	Úlohou	antropológa	je	priniesť	zhustený	popis	kultúry,	pričom	mu	je	
dovolené	využívať	aj prostriedky	umeleckej	prózy.	„Robiť	etnografiu	je	ako	čí-
tať	(v	zmysle	‚konštruovať	čítanie‘)	rukopis –	cudzí,	vyblednutý,	plný	nejasností,	
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nezrozumiteľností,	podozrivých	opráv	a	tendenčných	poznámok,	ale	písaný	nie	
konvenčnými	grafickými	 symbolmi	 foném,	ale	 letmými	príkladmi	utváraného	
správania“	(2000,	s. 20).	Geertz	sa	v	rámci	nastolenia	interpretačného	prístupu	
ku	kultúre	ohradil	voči	hľadaniu	exaktných	kultúrnych	vzorcov.	Tieto	východiská	
slúžili	ako	predobraz	pre	nastupujúcu	generáciu	postmodernistov.	Naopak,	ko-
gnitívna	antropológia	sa	stala	neprijateľnou,	podobne	ako	všetky	scientistické	
prístupy	založené	na	predobraze	prírodných	vied.	Postmoderná	antropológia	
rezignuje	na	všetkovysvetľujúce	vedecké	metanarácie	predchádzajúcich	obdo-
bí	a	vyhľadáva	alternatívne	texty	kultúry.	Takým	je	aj	ľudová	čarodejná	rozpráv-
ka.	Najmä	v	historických	bádaniach,	keď	nám	chýba	dostatok	iných	informácií	
o	kultúre,	 je	 správne	 interpretovaná	 ľudová	rozprávka	záznamom	o	semiolo-
gickom	systéme	kultúry,	v	ktorej	vznikla.	Text	vnímaný	ako	neustála	kumulácia	
prepisovaných,	dopĺňaných	a	spájajúcich	sa	 fragmentov	výpovedí	otvára	kul-
túrny	 rámec	 do	 širokého	 významového	 poľa,	 pripúšťajúceho	 zároveň	 aj	 nie-
koľko	 interpretácií.	Kultúrne	 fenomény,	ktoré	predtým	nebolo	zvykom	spájať	
a	porovnávať,	v	novej	 interpretačnej	paradigme	vytvárajú	 intertextuálnu	sieť	
hypertextovo	vnímanej	kultúry.	Bádateľom	sa	ponúka	možnosť	nazrieť	oveľa	
ďalej,	ako	to	pripúšťali	predchádzajúce	teoretické	rámce	(vymedzujúce	sa	ako	
epistemologické	monopoly).	Touto	cestou	sa	však	vydalo	len	málo	bádateľov.	
Oveľa	častejšie	sa	pod	hlavičkou	postmoderny	prehodnocujú	tradičné	interpre-
tácie	ľudovej	slovesnosti.	V	pozadí	je	prehĺbenie	kultúrneho	relativizmu,	dôraz	
na	kultúrny	partikularizmus,	sebakritika	Západnej	civilizácie	a	v	neposlednom	
rade	zvýšená	reflexivita,	ktorá	sa	v	mnohých	prácach	kladie	ako	hlavný	pred-
met	 výskumu.	 Postmoderný	 diskurz	 sa	 od	 80. rokov 20. storočia	 prenáša	 do	
oblasti	problematiky	 rodu,	moci	a	morálky.	Zvláštna	pozornosť	 sa	venuje	so-
ciálnym	apriorizmom,	ktoré	sú	súčasťou	ideologickej	výbavy	ľudových	rozprá-
vok.	V	tomto	zmysle	sú	najčastejšie	diskutovanými	témami	normy	správania,	
modely	vzťahov	rodič	a	dieťa,	žena	a	muž	či	„rozprávkový“	návod	na	životný	
úspech.	Tieto	 tendencie	 sa	najvýraznejšie	 zbiehajú	v	druhej	 vlne	 feminizmu.	
Jej	predstaviteľka	Sherry	Beth	Ortnerová	 (1997)	pri	 interpretácii	 zbierok	bra-
tov	Grimmovcov	sleduje	ženskú	a	mužskú	„agendu“	v	pozícii	hrdinu	a	hrdinky.	
Všíma	si	pri	nich	opozície	pasívne/aktívne,	slabé/silné,	bojazlivé/odvážne	atď.,	
ako	aj	zakončenie	ich	cesty.	Konštatuje,	že	hrdinky	sú	v	porovnaní	s	hrdinami	
pasívne	a	ich	prípadná	aktivita	je	potrestaná.	Menej	častým	spôsobom	trestu	je	
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nedovolenie	hrdinke	zavŕšiť	svoju	cestu	v	dospelosti	(v	manželstve);	ako	príklad	
uvádza	Janíčka a Marienku.	Aj	keď	je	Marienka	v	kľúčových	momentoch	príbe-
hu	aktívnejšia,	vracia	sa	domov	ako	dieťa.	Rozšírenejším	spôsobom	je	potresta-
nie	hrdinky	niekoľkonásobným	utrpením	v	pasívnej	pozícii.	Lila	Abu-Lughodová	
(1993)	zameriava	svoj	výskum	beduínskej	spoločnosti	na	rodovú	problematiku	
v	siločiarach	politiky,	náboženstva	a	moci.	Príbehy	žien	 (od	žien	pre	ženy)	sú	
rodovo	vyhrotené,	plné	vtipov	o	mužoch	(v	konfrontácii	so	ženami)	v	humor-
ných	situáciách ich	intelektuálnej	a	sexuálnej	nemohúcnosti.	Ukazovanie	žen-
skej	vitality	a	prevahy	vo	folklórnom	živote	predstavuje	druhý	spôsob	nastave-
nia	problematiky	sociálnej	skutočnosti	a	ľudovej	slovesnosti	v	postmodernom	
diskurze.	 Často	 sa	 opakujúcim	 predmetom	 výskumu	 sú	 adaptácie	 klasických	
rozprávkových	príbehov	do	nových	podôb,	okrem	formálnych	transformačných	
procesov	sa	postmoderná	antropológia	zameriava	najmä	na	svoje	ideologické	
premeny.237 

Vývoj	 skúmania	 ľudových	 čarodejných	 rozprávok	 zaujíma	antropológov	aj	
v	poslednej	dekáde;	okrem	tradičného	kulturologického	výskumu	sa	v	súčas-
nosti	výrazne	presadzujú	prírodovedné	metódy.	Sara	Graç a	da	Silva	a	Jamshid	
Tehrani	(2016)	na	základe	fylogenetických	modelov	analyzovali	všetky	typy	ča-
rodejných	rozprávok	z	medzinárodného	katalógu	ATU238	so	zameraním na	indo-
európske	jazykové	skupiny.	Ako	najstarší	typ	identifikovali	ATU	330	(The Smith 
Outwits the Devil),	ktorý	podľa	ich	štatistických	výstupov	vznikol	už	v	bronzo-
vej	dobe,	čo	podľa	autorov	korešponduje	s	lajtmotívom	príbehu	(spracovaním	
kovu).	Podľa	spomínaných	výskumníkov	prírodovedné	metódy	potvrdzujú	to,	
čo	klasickí	antropológovia	už	dávno	predpokladali:	čarodejné	rozprávky	môžu	
uchovávať	informácie	o	pôvodnom	kultúrnom	kontexte,	akými	sú	spoločenská	
organizácia,	adaptačné	stratégie,	spôsoby	obživy	či náboženské	predstavy	a	ri-
tuály,	a	to	aj	z	veľmi	dlhých	časových	odstupov.	

237	S	prepojením	literárnej	vedy,	folkloristiky	a	kultúrnej	antropológie	sa	o	výskum	adaptácie	
rozprávok	s	prihliadnutím	na	naratívne	stratégie,	prostredníctvom	ktorých	sú	ženy	zobrazené	
v	klasických	ľudových	čarodejných	rozprávkach	(Snehulienka,	Červená	čiapočka,	Kráska	a	zviera	
a	Modrofúz),	pokúsila	aj	Cristina	Bacchilega	v	monografii	Postmodern Fairy Tales (1997).
238	Sú	to príbehy	zaradené	pod	katalogizované	typy	ATU	300 – 749.
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Antropologická interpretácia ľudovej čarodejnej rozprávky

Aj	z	nášho	neúplného	prehľadu	výskumov	kľúčových	osobností,	škôl	a	hnutí	
vyplýva,	že	sociokultúrna	antropológia	prináša	viacero	podnetných	prístupov,	
ktoré	klasické	odbory	ako	literárna	veda,	etnológia	či	folkloristika,	zaoberajúce	
sa	tradične	ľudovou	čarodejnou	rozprávkou,	z	pochopiteľných	dôvodov	priniesť	
nemohli.	 Tieto	metódy	 sa	pokúsime	uplatniť	pri	 interpretácii	materiálu,	 kto-
rý	nám	je	najbližší –	na	slovenských ľudových čarodejných rozprávkach.	Okrem	
našej	najlepšej	znalosti	tohto	materiálu	považujeme	za	výhodu	aj	jeho	archaic-
kosť.239	V	okolitých	národoch	strednej	a	západnej	Európy	je	ľudová	slovesnosť	
historicky	ukotvenejšia,	miera	dejinných	časových	a	priestorových	„odtlačkov“	
je	v	nich	výraznejšia	(už	napr.	v	nemecky	hovoriacich	krajinách	sú	rovnaké	prí-
behy	podané	s	konkrétnym	historickým	koloritom).	Ako	nám	ukázal	exkurz	do	
antropologických	výskumov,	fenomén	čarodejných	rozprávok	je	známy	z	celého	
sveta.	Demonštruje	sa	tým	spoločná	psychická	rovina	ľudstva,	z	ktorej	vychá-
dzali	 školy	 evolucionizmu,	 psychologickej	 antropológie,	 ale	 aj	 C.	 Lévi-Strauss	
a	kognitívni	antropológovia.	Medzi	kultúrne	univerzálie	v	čarodejných	rozpráv-
kach	patria	postavy	múdreho	starca,	zlých	bratov,	kúzelného	pomocníka,	rov-
nako	ako	procesy	súperenia	prvkov	psyché,	vyjadriteľné	 freudovským	mode-
lom	nadja – ja – ono.	Táto	rovina	tvorí	najnižšie	významové	podložie,	ktoré	je	
začiatkom	vrstvenia,	a	tým	aj	ďalšieho	možného	interpretačného	odčítania.	Na	
tejto	úrovni	sa	však	nedozvieme	nič	o	rozdieloch	medzi	pôvodnou	čarodejnou	
rozprávkou	objavujúcou	sa	na	Slovensku	a	napr.	v	Austrálii.	Pri	nasledujúcich	
záveroch	o	slovenskej	ľudovej	čarodejnej	rozprávke	voľne	nadväzujeme	na	nie-
ktoré	metodologické	prístupy	kulturologicky	orientovanej	antropológie.	Vychá-
dzame	z	 faktu,	že	sledované	typy	príbehov	vznikali	v	konkrétnych	kultúrnych	
kontextoch	(akokoľvek	široko	a	vágne	sa	nám	ich	podarí	identifikovať)	a	že	boli	
v	týchto	systémoch	prepojené	na	ďalšie	kultúrne	javy,	akými	sú	duchovné	pred-
stavy	a	rituály.	Toto	poznanie	nám	prináša	viacero	terénnych	antropologických	

239	Pri	 uvažovaní	 o „pôvodnosti“	materiálu	musíme	brať	 do	 úvahy	 literárne	 zásahy	 (najmä	
štylistické)	prvých	zberateľov,	rôzne	disponovaných	rozprávačov,	ktorých	autentická	výpoveď	
(aj	s	nedostatkami)	sa	rešpektovala	pri	neskorších	zberoch,	a	ďalšie	posuny,	ku	ktorým	priro-
dzene	dochádzalo.	Pozornou	komparáciou	sa	dajú	tieto	nedostatky	eliminovať	či	aspoň	pritl-
miť,	všeobecne	však	možno	tvrdiť,	že	v	čase	zápisov	nebola	ešte	slovenská	ľudová	čarodejná	
rozprávka	nenávratne	kontaminovaná	„vyššou“	literárnou	kultúrou.
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výskumov	preliterárnych	spoločenstiev,	kde	rozprávka	 funguje	vo	svojom	au-
tentickom	 významovom	 (sociálnom,	 náboženskom	 atď.)	 kontexte.	 Rovnako	
sme	 spomenuli	 príklady,	 keď	 rozprávky	 konzervujú	 už	 neaktuálny	 spôsob	 ži-
vota.	Tento	druhý	prípad	platí	aj	pre	slovenskú	rozprávku	s	tým	rozdielom,	že	
vzdialenosť	medzi	zaznačením	príbehov	a	autentickým	priestorovým	a	časovým	
kontextom	rozprávky	je	väčšia	(to	platí	všeobecne	pre	európsky	región).	Našou	
prvou	úlohou	je	teda	nájsť	chýbajúci	kultúrny	kontext.	Uvedomujeme	si	úska-
lia	kulturologických	metód	pri	výskume	ľudovej	slovesnosti,	preto	nasledujúce	
zistenia	považujeme	v	duchu	medziodborového	premýšľania	viac	za	interpretá-
ciu,	ktorá	znesie	aj	iné	pohľady,	ako	za	striktný	hermeneutický	výklad.	Zároveň	
sme	presvedčený,	že	takýto	prístup	otvára	nové	možnosti	výskumu	a	možno	aj	
oživenie	už	istý	čas	odloženej	témy.	V	slovenských	čarodejných	rozprávkach	sú	
výrazne	prítomné	signály	dvoch –	ako	sa	pokúsime	ukázať	ďalej –	konkurenč-
ných	kultúrnych komplexov.240 

Vzhľadom	na	 sociálno-kultúrny	 kontext,	 v	 ktorom	boli	 texty	 zapísané	 ako	
živé	príbehy,	je	na	prvý	pohľad	možno	prekvapujúce,	že	slovenské	ľudové	ča-
rodejné	rozprávky	obsahujú	malé	množstvo	agrárnych	prvkov.	Toto	tvrdenie	sa	
budeme	 snažiť	 dokázať	na	 viacerých	úrovniach	príbehov.	V	motivickej	 štruk-
túre	sme	identifikovali	prvky	patriace	do	okruhu	poľnohospodárskeho	života:	
obrábanie	pôdy,	hospodárske	zvieratá,	činnosti	vzťahujúce	sa	na	spracovanie	
obilia	a	živočíšnych	produktov,	priestorovú	štruktúru	agrárnej	komunity	a	s	tým	
súvisiacu	spoločenskú	organizáciu.	Konštatujeme,	že	výskyt	agrárnych	motívov	
v	celom	materiáli	je	málo	frekventovaný.	Tematický	mimetizmus	kultúrnych	re-
álií	je	síce	zaujímavý	a	pri	analýze rýchlo	prístupný,	sám	o	sebe	však	neobstojí.	
Motívy,	ktoré	sme	identifikovali	ako	agrárne,	sme	ďalej	analyzovali	v	ich	pozícii	
v	 celom	príbehu.	 Agrárne	motívy	 boli	 zastúpené	 najmä	 v	mladších	 príbeho-
vých	variantoch	ako	neskoršie	segmenty	a	patrili	medzi	najčastejšie	substituč-
né	 zložky	motivického	plánu.241	 Z	 kompozičného	 hľadiska	 boli	 agrárne	 reálie	
najviac	koncentrované	v	rámcových	častiach,	mimo	príbehového	jadra,	ktoré	

240	Termín	kultúrny	komplex	 je	teoretický	konštrukt	zahŕňajúci	všetky	kultúry	vychádzajúce	
z	rovnakej	stratégie	napĺňania	základných	životných	potrieb	v	zložitej	 interakcii	s	prostredím	
(symptomatický	najmä	v	spôsobe	obživy),	s	príbuznou	sociálnou	štruktúrou	a	ideovým	systé-
mom.
241	Znakom	neskorších	(mladších)	motívov	či	celých	sujetov	je	okrem	iného	ubúdanie	čarodej-
nosti	(zázračnosti)	v	prospech	reálnych	situácií,	často	aj	s	humoristickou	dikciou.
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je	stabilnejšie.	V	tomto	prípade	sme	porovnávali	aj	materiál	mimo	slovenských	
zbierok,	najmä	v	prípadoch,	keď	bol	náš	variant	zastúpený	iba	raz.	Konkrétny	
príbeh	sa	často	skladá	z	viacerých –	tradíciou	od	seba	dobre	rozoznateľných –	
sujetov242.	 Ak	 uvažujeme	 o	 väčších	 tematických	 celkoch takýchto	 príbehov,	
majú	sujety	s	výrazným	agrárnym	kultúrnym	profilom	rovnako	okrajovú	a	sub-
stitučne	frekventovanú	pozíciu	ako	agrárne	motívy.

Pri	ďalšom	uvažovaní	o	agrárnom kultúrnom komplexe	(či	akomkoľvek	kul-
túrnom	komplexe)	prítomnom	v	ľudových	rozprávkach	musíme	opustiť	mime-
tické	a	tvarové	hľadiská	a	vstúpiť	do	sféry	významov	estetických	znakov.	To,	čo	
nám	dovoľuje	uvažovať	o	kultúrnych	komplexoch	ako	o	metaempirických	kon-
štruktoch,	sú	práve	znakové	systémy	spoločné	pre	podobné	typy	konkrétnych	
kultúr.	Pre	naše	potreby	 ich	môžeme	zúžiť	na	duchovné	systémy	reprezento-
vané	 sieťou	dialekticky	prepojených	archetypálnych	 znakov;	 takéto	 štruktúry	
nazývame	v	cassirerovskom	duchu	symbolickými formami.243	Opierame	sa	 tu	
predovšetkým	o	redukcionistický	koncept	kultúry	novej	etnografie,	zvlášť	sym-
bolickej	antropológie.	Aj	keď	nám	ide	v	prvom	rade	o	významy	symbolov,	bude-
me	sa	pri	ich	pomenovaní	držať	slovenského	tvaru,	a	to	nielen	jazykového,	ale	
aj	špecificky	rozprávkového,	tak	ako	ho	utvorila	ľudová	obrazotvornosť.	

Agrárna	duchovná	kultúra	je	silne	prepojená	so	ženským princípom.	Matku	
zem,	veľkú	živiteľku	roľníkov,	by	sme	mohli	považovať	za	jej	najvýraznejší	sym-
bol.	Jej	rozprávkovou	personifikáciou	je	striga, baba, ježibaba, bosorka	ako	aj	
ich	neskoršie	 realistickejšie	modifikácie.	Táto	čarodejná	postava	v	sebe	nesie	
symboliku	ženských	predkov	(spojenú	s	poľnými,	hospodárskymi	a	domácimi	
magickými	úkonmi),	má	afinitu	s	vegetačnými	mýtmi,	  cyklickosťou,	plodivos-
ťou	a	prejavuje	sa	ambivalentnou	prírodnou	kratofaniou.	V	najčistejšej	podobe	

242	Zo	sujetu	ako	taxonomického	kritéria	vychádza	väčšina	zostavovateľov	rozprávkových	sú-
pisov.	Pod	sujetom	v	kontexte	ľudových	rozprávok	rozumieme	samostatnú	príbehovú	jednotku	
s	výraznými	motivickými	dominantami.	Počas	vývoja	ľudovej	rozprávky	sa	sujety	ustálili	natoľ-
ko,	že	nadobudli	 invariantnú	vnútornú	štruktúru	s	možnosťou	vonkajškových	variácií	prvkov.	
Sujet	v	tomto	zmysle	môže	stáť	samostatne,	alebo	sa	môže	kombinovať	s	ostatnými	sujetmi	
v	zložitejších	príbehových	celkoch.	Jeden	alebo	viacero	sujetov	v	konkrétnom	usporiadaní	na-
zývame	príbehom.
243	Podľa	slov	Ernsta	Cassirera:	„Pod	‚symbolickou	formou‘	sa	má	rozumieť	každá	energia	du-
cha,	prostredníctvom
ktorej	sa	duchovný	významový	obsah	spája	s	konkrétnym	zmyslovým	znakom	a	stáva	sa	jeho	
vnútornou	súčasťou.	V	tomto	zmysle	sa	nám	jazyk,	mýticko-náboženský	svet	a	umenie	predsta-
vujú	ako	špecifické	symbolické	formy.“	(cit.	podľa	Maco	2001,	s. 37).
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je	v	rozprávke	spojená	so	zemou	a	podzemím,	má	silu	umŕtvovať	alebo	oživovať	
a	je	vládkyňou	smrti.	V	rozprávke	Vintalko čítame	o	strige, matke	kráľa	celého	
sveta: „Tak ten má jednu mater, tá každô poludnie príde sem, jednu gambu zap-
ne do zeme a druhú do neba a ja jej toto stádo musím do úst hnať.“	(Dobšinský,	
1958a,	s. 232). V	neskorších	metamorfózach	ovláda	aj	vzdušnú	či	veternú	sféru	
a	živel	ohňa.	Zjemnenie	moci	strigy	a	ježibaby	sledujeme	v	rodovom	prepólova-
ní	ženského	princípu.	Strigôň	a	ježibábeľ	nedosahujú	moc	ženského	prototypu,	
pretože	ak	tvoria	dvojicu,	sú	svojim	ženám	podriadení.	V	Radúzovi a Ľudmile 
riadi	všetky	skúšky	Radúza	ježibaba	a	Ľudmila	mu	pomáha	zázračným	ježiba-
biným	prútikom:	„Viďže tento prútik! S ním pošibem túto zem a všetko do rána 
tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala“	(Dobšinský,	1958a,	
s. 32).	Pri	úteku	dvojice	posiela	za	nimi	 ježibaba	najprv	 ježibábeľa,	a	keď	ten	
neuspeje,	letí	za	nimi	sama.	Opis	jej	prenasledovania	je	pôsobivejší,	keďže	dvo-
jici –	na	rozdiel	od	ježibábeľa –	dokonca	ubližuje	kliatbou.	

Bohyňa	života	a	smrti	má	syna –	draka,	jeho	predobrazom	je	však	had.	V	čis-
tých	podobách	je	spojený	s	podzemím,	vodstvom,	obnovou	života	a	je	vyjad-
rením	nespútanej	sily	prírody,	v	agrárnych	kultoch	má	afinitu	na	záhrobie,	 je	
jeho	zvrchovaným	pánom.	Stráži	poklady,	 tajomstvá,	poznanie	a	večný	život.	
S	drakom	(okrídleným	hadom)244	sa	spája,	podobne	ako	neskôr	so	strigou,	sfé-
ra	vzduchu	(vetra,	búrky)	a	ohňa.	V	tomto	sa	rozprávkové	čarodejné	postavy	
priberajúce	postupne	ďalšie	funkcie	(atribúty)	v	ničom	nelíšia	od	transformo-
vania	 agrárnych	 symbolov	 v	 čoraz	 zložitejších	 kultoch	 prvých	 civilizácií	 (grif,	
sfinga,	Quetzalcóatl).	S	drakom	sa	spája	ešte	jedna	zaujímavá	paralela	s	rituál-
mi	a	mýtmi	„primitívnych“	pestovateľov –	obetovanie	panny	komunitou.	Sujet	
princezná, obetovaná drakovi	je	natoľko	rozšírený,	že	mu	J.	Polívka	venoval	sa-
mostatný	zberateľský	okruh	(1923,	s. 161 – 262).	Pravda,	s	dodatkom	v	názve...	
a neznámy osloboditeľ,245	ktorý	nás	posúva	k	ďalšiemu	kultúrnemu	komplexu.		

244	Krídla	sú	univerzálnym	spirituálnym	znakom.
245	J.	Polívka	vymedzil	drakom,	ktorí	nasilu	získajú	princeznú,	dva	okruhy: Princezná, obeto-
vaná drakovi a neznámy osloboditeľ a Tri princezné unesené pod zem a oslobodené	 (1923,	
s. 161 – 335.)	 Pod	 oba	 okruhy	 spadajú	 najmä	 tieto	medzinárodne	 typy:	 ATU	 300	 The Dra-
gon-Slayer,	ATU	301	The Three Kidnapped Princesses,	ATU	302	The Giant Without a Heart,	
ATU	303	The Twin Brothers.	Z	porovnania	všetkých	nám	známych	sujetov	týchto	typov	vyplýva	
jednoznačné	dodatočné	pridávanie	agrárnych	motívov	a	 sujetov,	napr.	 rozprávka	Lomidrevo 
alebo Valibuk,	 ktorú	 Dobšinský	 zostavil	 najmenej	 z	 ôsmich	 variantov,	 patriacich	 pod	 okruh	
Tri princezné unesené pod zem a oslobodené,	 podkategória	Unesené princezné, oslobodené 
troma priateľmi,	typ	Traja druhovia, obdarení nadprirodzenou silou,	obsahuje	v	prvom	sujete	
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Ak	sa	v	sledovaných	príbehoch	základné	reálie	agrárnej	kultúry	nachádzajú	
v	malom	zastúpení,	v	rámci	kompozície	sú	agrárne	motívy	a	sujety	v	margina-
lizovanej	 pozícii	 a,	 predovšetkým,	 sú	 kľúčové	 symboly	 agrárneho	 kultúrneho	
komplexu	striga a drak	v	ideologickom	vyznení	hodnotené	negatívne,	vyvstá-
va	otázka,	odkiaľ	pochádzajú	duchovné	predstavy,	ktoré	stoja	za	slovenskými	
ľudovými	čarodejnými	rozprávkami?	Myslíme	si,	že	z	nomádskeho kultúrneho 
komplexu.	

Diachronická	analýza	nomádskych	kultúr	má	oproti	agrárnym	kultúram	veľ-
kú	nevýhodu,	nezanechávajú	totiž	po	sebe	výraznú	materiálnu	stopu.	Z	arche-
ologického	hľadiska	by	sa	mohlo	zdať,	že	tieto	kultúry	nezohrali	dôležitú	úlohu	
pri	utváraní	duchovného	dedičstva	ľudstva,	pravda	je	však	opačná.	Nomádska	
duchovná	kultúra	je	v	špecifickej	pozícii.	Jej	efemérnosť	v	dejinách	sveta	spô-
sobil	fakt,	že	je	prevažne	slovesná,	vo	svojej	najvlastnejšej	podobe	orálna.	Má	
výrazný	abstraktno-symbolický	charakter,	a	to	aj	mimo	svojho	slovesného	roz-
meru	(vo	výtvarných	prejavoch	a	kultových	predmetoch).	Mobilný	spôsob	živo-
ta	nomádov	nedovoľoval	rozvinutie	materiálnej	kultúry,	jej	estetický	potenciál	
sa	preto	dominantne	 kreoval	 v	príbehovom	a	piesňovom	umení.	Všeobecne	
možno	povedať,	že	nomádske	kultúry	majú	tendenciu	k	zakonzervovaniu	kul-
túrneho	modus	 vivendi,	 čo	 vidno	najmä	 v	 porovnaní	 s	 agrárnymi	 kultúrami,	
ktoré	podliehajú	rýchlejšej	kultúrnej	zmene.246	Sila	duchovných	konceptov	no-
mádskych	kultúr	sa	objavila	všade	tam,	kde	sa	konfrontovali	s	agrárnou	kultú-
rou.	Príkladov	takýchto	stretov	v	Eurázii	je	viacero,	nie	sú	však	neobmedzené,	
preto	nám	dávajú	indíciu,	kde	hľadať	sujetové	jadrá	sledovaných	rozprávkových	
príbehov.	Uveďme	len	niektoré	príklady	z	odlišných	etnických	okruhov.	

Koncom	druhého	tisícročia	p.	n.	 l.	vstúpili	do	sveta	„rajských	záhrad“	Me-
zopotámie	kočovní	Hebreji,	 pastieri	oviec	a	 kôz.	Usadili	 sa,	osvojili	 si	 znalosť	
(alfabetického)	písma	a	zanechali	po	sebe	jednu	z	najvplyvnejších	písomných	

remeselnícke	a	agrárne	motívy	(furmanská	práca,	mlátenie	pšenice,	odnesenie	úrody),	tie	sa	
však	 v	ostatných	príbehoch	nevyskytujú	 a	 tvoria	 úvod	 k	hlavnému	 (druhému)	 sujetu,	 ktorý	
v	tomto	príbehovom	okruhu	rozvíja	ustálenú	cestou	hrdinu	za	oslobodením	princezien	spod	
zeme	od	drakov.
246	Historickým	dôkazom	by	mohol	byť	fakt,	že	súčasné	najarchaickejšie	skupiny	ľudí –	ktoré	
sú	technologicky	na	úrovni	doby	mladého	paleolitu –	sú	nomádske,	na	druhej	strane	sa	neza-
chovali	žiadne	kultúry	na	úrovní	neolitu	(prvotných	poľnohospodárov).	Usadlý	spôsob	života	
núti	 spoločenstvo	k	neustálym	zmenám;	nomádska	kultúra	 si	ponecháva	možnosť	odchodu	
alebo	úniku	ako	špecifického	spôsobu	reagovania	na	vonkajškovú	krízu,	čo	im	umožňuje	neme-
niť	vnútorné	nastavenie	ich	spôsobu	života.
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pamiatok	sveta.	To,	čo	čítame	v		Genezis	(v	druhej	a	tretej	kapitole),	nepochyb-
ne	 obsahuje	mytologickú	 látku	 domácej	 kanaánskej	 agrárnej	 kultúry.	 V	 čom	
však	vidíme	podstatný	rozdiel,	je	hodnotové	prispôsobenie	vlastnému	vníma-
niu	sveta,	ktoré	je	v	mnohom	opačné.	To,	čo	na	seba	v	mezopotámskom	mýte	
viazalo	najvyššie	hodnoty	−	had a Bohyňa,	a	to,	čo	bolo	v	rámci	jemnej	ženskej	
komplementárnosti	len	doplňované	mužským	princípom,	osnované	okolo	mys-
téria	stromu života (a poznania),	je	tu	obrátené.	Patriarchálna	kultúra	nomádov	
vniesla		do	symbolických	foriem	rajských	záhrad	nový	poriadok.

Podobnú	zrážku	vidíme	pri	vpáde	árijských	kmeňov	do	Indie.	 Induská	kul-
túra	predstavovala	podobný	civilizačný	typ	ako	mezopotámska.	Kultúrny	vplyv	
Árijcov,	bojovných	pastierov	dobytka,	bol	ešte	intenzívnejší	ako	v	predchádza-
júcom	prípade.	Po	ich	vpáde	a	asimilácii	pôvodnej	kultúry	nastáva	v	Indii	védske	
obdobie.	Podobne	ako	inde,	kde	došlo	k	obdobným	stretom,	je	v	mytologickej	
látke	 zachytený	 konflikt	dvoch	 svetonázorov.	V	najstaršej	písomnej	pamiatke	
védskej	Indie –	v	Rigvédach –	čítame	o	Indrovi,	hlavnom	bohovi	tohto	obdobia	
a	jeho	strete	s	Vritrom,	prvotným	hadom	a	vládcom	podzemia,	ktorý	spútava	
vody.247	Jeho	matka	Danu,	v	primárnom	význame	vnímaná	ako	božská	matka,	
je	spájaná	s	vodami	padajúcimi	na	zem	a	následne	s	riekami.	Obaja	sú	potom	
stotožňovaní	s	kravou	a	teľaťom,	ktoré	veľký	pastier	Indra	zabíja	(Hymnus XXXII. 
Indra).	 Hromovládni	 bohovia	 sú	 rozšírení	 vo	 všetkých	 indoeurópskych	 kultú-
rach,	a	 to	práve	v	 čase	 ich	najväčšej	mobility	a	expanzivity;	 zapadajú	 tak	do	
kontextu	atmosférickej	teogónie,	typickej	pre	nomádsky	kultúrny	komplex.	Aj	
keď	indoeurópsky	pôvod	(nielen)	slovenských	ľudových	čarodejných	rozprávok	
vyzerá	nádejne,	musíme	sa	dotknúť	aj	 faktov,	ktoré	svedčia	skôr	proti	nemu.	
V	 rozprávkach	 nenachádzame	 trojfunkčnú	 štruktúru	 indoeurópskej	 ideológie	
(Dumézil,	 1997),	 podobne	 sa	 nevyskytuje	 ani	 náznak	 po	 kulte	 boha	 blesku	
a	hromu,	ako	ho	sledujeme	vo	všetkých	zaznamenaných	indoeurópskych	my-
tológiách,	minimálne	v	čase	ich	vojenskej	expanzivity.	Poslednou	výhradou	je	
pomerne	častá	prítomnosť	hrdiniek	v	rozprávkach,	čo	nezodpovedá	klasickým	
predstavám	o	mužskej	vodcovskej	funkcii	(svetskej	a	duchovnej)	v	indoeuróp-
skej	spoločenskej	hierarchii.	

247	Drak	si	v	rámci	Eurázie	zachováva	pozitívnu	funkciu	najmä	v	Číne.	Je	to	jediná	kultúra	tohto	
regiónu,	v	ktorej	sa	od	jej	neolitických	počiatkov	nepodarilo	kočovníkom	zo	severu	prekryť	jej	
agrárno-kultúrny	substrát.	
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V	opisovanom	období	však	nájdeme	aj	iný	mohutný	kultúrny	pohyb.	V	step-
nej	oblasti Strednej	Ázie	existuje	zväz	altajských	národov,	ktoré	okrem	jazykovej	
príbuznosti	 spája	 aj	 nomádsko-pastiersky	 spôsob	 života.	 Z	 predpokladaného	
spoločného	územia	medzi	Uralom	a	Altajom	sa	postupne	rozšírili	do	celej	ázij-
skej	stepi	a	severne	od	Číny	na	celé	východné	územie	terajšieho	Ruska	až	po	
pobrežia	Severného	ľadového	oceánu.	Nomádsky	spôsob	života	týchto	etník	sa	
stáročia	nemenil	a	ich	plná	sila	sa	v	dejinách	Eurázie	vo	veľkých	regionálnych	
kontaktoch	prejavila	niekoľkokrát.248	Všeobecne	možno	tvrdiť,	že	uralskoaltaj-
ská	kultúrna	oblasť	si	spomedzi	nomádskych	kultúr	zachovala	najčistejšiu	po-
dobu	nebeskej	afinity,	okrem	iného	vyznačujúcou	sa	aj	nezúžením	nebeského	
sakrálneho	priestoru	na	prejav	boha	bleskov	a	búrky	a	tiež	udržiavaním	odstu-
pu	od	stvoreného	sveta –	od	sveta	ľudí.249	Uranovské	božstvá	uralskoaltajských	
etník	 si	 zachovávajú	 zvrchovanú	 moc	 nad	 svetom	 a	 vševedúcnosť.250	 Sídlia	

248	Spomeňme	najvýznamnejšie	 vlny	nomádov,	 ktoré	mali	 kultúrny	dosah	na	 celú	Euráziu.	
V	 roku	374	n.	 l.	porazili	Huni	 spolu	s	 turkickými	skupinami	krymských	Vizigótov	a	o	 takmer	
storočie	neskôr	 sa	pod	vedením	Atilu	dostali	 až	do	 západnej	 Európy,	pričom	 tento	masívny	
pohyb	spôsobil	fenomén	známy	ako	sťahovanie národov.	Huni	na	koňoch	nielen	bojovali,	ale	aj	
jedli	a	spali.	O	slovesnej	kultúrnej	vyspelosti	vypovedajú	hrdinské	démonické	rozprávky.	Časté	
archeologické	nálezy	svedčia	o	rozvinutom	umení	a	o	pokusoch	vytvoriť	vlastné	písmo.	O	sto	
rokov	neskôr	prichádza	do	Európy	zo	Strednej	Ázie	ďalšia	vlna	nomádov,	Avari,	potomkovia	
mongolských	a	tureckých	kmeňov	zaujali	miesto	v	Karpatskej	kotline.	Dochované	sú	slovan-
sko-avarské	pohrebiská	so	zmiešaným	spôsobom	pochovávania	a	kultové	artefakty.	Kostrový	
spôsob	pochovávania	bol	pôvodne	avarský,	pričom	sa	v	hrobe	pri	mŕtvom	často	nachádzal	aj	
kôň	s	výstrojom.	Druhý	doložený	spôsob	pochovávania	−	spálenie	tela	−	bol	pôvodne	slovan-
ský.	Ázia	prežila	najväčší	nomádsky	pohyb	v	trinástom	storočí	n.	l.		Mongoli	vytvorili	ohromné	
impérium	siahajúce	od	Japonského	mora	po	východné	hranice	Nemecka	a	na	severovýchodnej	
osi	zaberalo	územie	od	Severného	ľadového	oceánu	po	Perzský	záliv.	Zjednotili	a	podrobili	si	
turkické	a	tunguzské	nomádske	skupiny.	Mongolský	pohyb	bol	najničivejší	útok	nomádskych	
armád	na	usadené	obyvateľstvo	západnej	Ázie.	Pred	prijatím	budhizmu	bol	duchovnou	praxou	
tejto	mohutnej	kultúry	šamanizmus.	Najuctievanejšie	bolo	večne modré nebo	a	astronomické	
javy	−	Slnko, Mesiac a hviezdy	−	 spoločne	s	ohňom.	Mongolský	názov	najvyššieho	boha	bol	
Tengri,	čo	znamená	nebo.	Svet	bol	rozdelený	do	troch	častí:	nebeskej,	pozemskej	a	podsvetnej;	
tieto	tri	sféry	−	podľa	mongolských	predstáv	−	spájal	strom sveta.
249	Na	základe	symbolických	foriem	obsiahnutých	v	ľudových	rozprávkach	je	nesmierne	kom-
plikované	 identifikovať	 konkrétny	 etnický	 kultúrny	 okruh,	 ktorý	 by	 zodpovedal	 hľadanému	
kontextu.	Hoci	sme	upozornili	len	na	dva	možné	pôvody	rozprávok	nachádzajúcich	sa	v	sloven-
ských	zbierkach	(podľa	nás	najpravdepodobnejších),	je	táto	úloha	stále	zložitá,	a	to	minimálne	
z	 toho	dôvodu,	 že	duchovné	predstavy	 Indoeurópanov	 v	protohistorickom	období	 sú	 veľmi	
blízke	predstavám	protouralskoaltajských	národov,	a	 to	najmä	v	oblasti	chápania nebeských	
bohov.
250	Zvrchovaná	moc	nebeských	bohov	by	mohla	vysvetľovať	hľadanie	kráľovského	statusu	hr-
dinov	v	rozprávkach.
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v	najvyššom	nebi,	ich	zlatý	trón	stojí	na	vrchole	posvätnej	hory	alebo	v	zlatom	
žiariacom	paláci	pod	Polárkou.	Najvyšší	boh	má	deti	a	služobníkov,	ktorí	obý-
vajú	nižšie	nebeské	sféry	a	s	ktorými	sa	stretáva	šaman	pri	svojom	extatickom	
výstupe	do	neba.	

Nebeská	sféra	má	v	slovenských	ľudových	čarodejných	rozprávkach	pozitívnu	
hodnotu.	Personifikované	slnko,	mesiac, vietor	a	hviezdy	(večernica	a	zornička)	
a	od	nich	odvádzané	javy	a	bytosti	sa	tešia	v	príbehoch	najvyššej	autorite.	Hrdi-
na	a	hrdinka	si	k	nim	idú	po	radu	a	pomoc.	Kardinálnym	uranovským	symbolom	
je	slnko.	V	ceste	za	poznaním	sa	na	tretej –	hodnotovo	najvyššej –	gradačnej	
pozícii	 objavujú	 vedľa	 seba	najčastejšie	 slnko	a	 vietor.	 So	 slnkom,	mesiacom	
a	vetrom	sa	hrdina	nemôže	zhovárať	ako	rovný	s	rovným;	ako	sprostredkovateľ	
slúži	ich	matka,	menej	často	dištanciu	naznačuje	veľká	vzdialenosť	medzi	roz-
právajúcimi,	krátky	moment	stretnutia	alebo	iná	forma	nedostupnosti.	Vietor	
má	prepojenie	na	ďalšie	atmosférické	javy,	na	sklený	vrch	(zámok)	a	kráľa	hav-
ranov.	V	jednej	z	variácií	príbehu	Ľudojedi	je	„starý“	zobrazený	ako	Vietor,	ktorý	
chodí	sušiť	šaty	na	sklenený	zámok	(Dobšinský,	1958a,	s. 239).	Sklený	vrch	sám	
predstavuje	vzdušný	(atmosférický)	priestor,	je	priehľadný,	nedá	sa	naň	vystúpiť	
a	na	jeho	vrchole	sú	citróny,	zlatá	krajina	alebo	iná	metafora	slnka:	„‚Sprobu-
jem,̒ povedá, ̦ísť na sklenený vrch; ľudia hovoria, že tam naveky oheň horieva. 
Poručeno Pánu Bohu! Keď sa ľudia nechcú zmilovať, asnáď sa tam dakto zmilu-
je nado mnou.‘“ (Dobšinský,	1958c,	s. 105). Slnko	ako	bytosť	nikdy	nevystupu-
je	v	pozícii	nepriateľa	hrdinu.	To	isté	platí	pre	mesiac	a	hviezdy.	Ich	vlastnosti	
(napr.	slniečkovské,	mesiačikovské	a	hviezdičkovské	šaty)	majú	tiež	iba	pozitív-
nu	funkciu.	Solárny	princíp	má	svoj	vlastný	okruh	symbolov.	Zo	zvierat	je	naj-
rozšírenejší	kôň.251	Bohato	zastúpeným	typom	príbehu	v	slovenských	ľudových	
čarodejných	rozprávkach	je	sujet	s	ukradnutým	slncovým	koňom.252	Za	hrdinu	
sa	 ho	 podujme	 vyhľadať	 veštec	 (vedomec)	 s	 pomocníkom,	 slncového	 koňa	
ukradla	striga	so	synmi	a	nevestami,	po	porazení	nepriateľov	a	navrátení	koňa	
do	krajiny	sa	navrátilo	aj	slnečné	svetlo	a	teplo.	Kôň	je	v	čarodejných	rozpráv-
kach	hlavným	spojencom	hrdinu.	Podľa	Proppa	je	univerzálnym	pomocníkom,	

251	Od	doby	jeho	domestikovania	je	jeho	spojenie	so	slnkom	prítomné	vo	všetkých	nomád-
skych	mytológiách,	ktoré	koňa	poznali.
252	Napr.	Slncový kôň	od	J.	Rimavského	(Dobšinský,	1906a,	s. 41 – 52).
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vo	svojej	úplnosti,	teda	päťfunkčnosti	nemá	ďalšiu	alternatívu;	v	tomto	sú	ruský	
a	slovenský	materiál	totožné	(1999,	s. 72).	

V	 rámci	 nomádsko/agrárnej	 antinómie	 je	 základným	 nepriateľom	 hrdinu	
bohyňa-zem.	Jej	úloha	sa	však	nedá	vymedziť	celkom	jednoznačne	ako	v	pred-
chádzajúcom	prípade,	 teda	 len	čisto	negatívne.	Domnievame	sa,	 že	 to	 súvisí	
s	komplikovanejším	a	v	podstatne	neustálym	vývojom	agrárnych	symbolických	
foriem.	Archetyp	bohyne-zeme	bol	od	počiatku	nastavený	polyfunkčnejšie,	jej	
atribúty	 skôr	 pribúdali.	 Sledujeme	 to	 vo	 všetkých	 	 starovekých	 civilizáciách.	
V	umeleckej	a	náboženskej	sfére	to	vidieť	najmarkantnejšie	na	tvarovej	hybri-
dizácii	agrárnych	symbolov.	Symboly	z	nomádskeho	okruhu	si	zachovali	svoju	
čistejšiu	tvarovú,	a	tým	aj	axiologickú	podobu.	Ak	sa	má	Popolvár	kontaktovať	
so	zemským	princípom,	vymení	jednoducho	tátošíka	za	strakatú	sviňu.	Kôň	si	
tak	zachováva	svoju	vzdušnú	(a	poprípade	ohnivú)	dominantu	a	zároveň tvaro-
vú	čistotu,	nepribudli	mu	krídla	ani	nechrlí	oheň.	Na	rozdiel	od	toho	striga	môže	
aj	pomáhať,	podobne	aj	drak,	aj	keď	ich	základná	funkcia	je	škodiaca.	

Napriek	 nejednoznačnosti	 pri	 identifikácii	 nepriateľa	 väčšina	 slovenských	
ľudových	čarodejných	rozprávok	si	ako	dejový	základ	zachováva	antagonizmus	
medzi	uranovskými	a	telurickými	symbolickými	formami.253	Mimo	personálneho	

253	Zaujímavým	prípadom	kontaminácie	uranovského	okruhu	telurickými	symbolickými	for-
mami	je	príbehový	typ	ATU	461.	Jeho	najčistejším	variantom	je	cesta	hrdinu	k	Slnku.	K	zmie-
šaniu	solárnych	symbolov	s	chtonickými,	došlo	z	dôvodu	nedostupnosti	Slnka	v	zenite,	 teda	
v	jeho	najvzdialenejšej	a	nasilnejšej	fáze.	Hrdina	sa	so	Slnkom	(ale	aj	Mesiacom)	môže	stretnúť	
len	vo	fáze	jeho	západu	či	východu,	poprípade	počas	jeho	pobytu	v	podsvetí,	to	znamená	len	
tam,	kde	sa	slnko	dotýka	zeme	či	mora	alebo	keď	zájde	za	horizont	do	svojej	temnej	fázy.	Preto	
mohlo	dôjsť	k	náhrade	Slnka	drakom,	Diablom,	obrom,	alebo ďalšími	chtonickými	bytosťami.	
Medzinárodný	 názov	 pre	 všetky	 varianty	 príbehu	 typu	ATU	461	 je	Three Hairs of the Devil 
a	v	základnom	popise	obsahuje	vstup	hrdinu	do	pekla.	Ide	evidentne	o	neskoršie	(kresťanské)	
substitúcie.	Vo	všetkých	nám	známych	variantoch	 tohto	 typu,	v	ktorých	 je	Slnko	nahradené	
chtonickou	 bytosťou,	 sú	 zachované	 solárne	 atribúty –	 napr.	Diabol	 a	 obor	majú	 zlaté	 vlasy.	
Z	nášho	materiálu	sem	patrí	rozprávka	Plavčík a Vratko čo osúšajú slzy sveta,	kde	platí	princíp	
nomen omen	Vratko	(Vracel	i	Vraceli)	so	zlatými	vlasmi,	ten	ktorý	sa	každý	deň	vracia	do	„ozrut-
nej skaly“	k	svojej	matke	(Dobšinský,	1958b,	s. 240).	V	druhej rozprávke	Tri perá z draka alebo 
hľadanie zlého a dobrého „drak býva za ďalekým morom na druhom svete [...] Namiesto skál 
(tam) bolo samô zlato, tráva bola hodvábna, stromovie zlatô a zvieratá so zlatou vlnou a vtáci 
so zlatým perím. To už nebol taký svet ako tento, ale druhý: bydlo boha vetrov.“	 (Dobšinský,	
1958a,	s. 93,	94).	Varianty	zo	Slovenska,	ktoré	neboli	kontaminované,	sú	napr.	Cesta k Slncu 
a Mesiacu: „Hej čakaj, mám voľač spýtať sa ťa!“	volal	Janko	na	Slnce.	„No, chytrože poď, veď ja 
musím ešte dnes celý svet obchodiť!“ odpovedalo Slnce. Janko pomkol kone a mal čas, kým ne-
vznieslo sa dohora. Tu ale, kde by ho vari mohol rukou dočiahnuť, postavil sa pred ním a spýtal 
sa...“	(Dobšinský,	1958c,	s. 219)	a	Cesta k Slncu: „A stúpal ešte len teraz pustatinami, kde ani 
vtáčka ani letáčka vidno nebolo, nieto dákeho človiečika. Už nemusel byť ďaleko od kraj sveta, 
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konfliktu	to	sledujeme	napr.	v	sujetoch	ničenia	polí	a	záhrad.	„Zlatovlasý, pekne 
oblečený šuhaj vysadol a tu milý sivko poď zrovna do záhrady, kde najinakšie 
kvety, všetko dolámal a pomiesil. A tá chorá práve vtedy vyzrela oblokom a vi-
dela všetko, čo sa v záhrade robí. Ale nepovedala nič, len sa čudovala, čudo-
vala, lebo sa jej ten šuhaj veľmi páčil. Keď bolo všetko skvasenô, sivko vyletel 
ako strela zo záhrady a povedal šuhajovi, aby sa zas ako predtým zababúchal.“ 
(Dobšinský,	1958a,	s. 168).	Iný	variant čítame	v 	rukopise	Codex Revúcky A	pod	
názvom	Popelvár, hnusná tvár (podľa	odpisu	celej	rozprávky	od	J.	Polívku	1926,	
s. 233 – 237),	ide	o	motív	pošliapaného	poľa	s	ovsom,	rozvinutý	v	gradačnej	tri-
áde	do	podoby	sujetu	získania	zázračných	koní.	Poetickejší	variant	nachádzame	
v Codexe diversorum auctorum A	s	názvom	Popolvár, hnusná tvár a Tátoš,	po-
prípade	vo	variante	Popelvár špatná tvár zapísaný	v	Sborníku Matice Slovenskej 
(podľa	odpisu	J.	Polívku	1926,	s. 237 – 238),	kde –	tentoraz	jeden	kôň –	ničí	kaž-
dú	noc	hodvábnu	lúku,	z	ktorej	kráľ	bohatne.	Všetky	varianty	sujetov	o	zničenej	
úrode	nepochybne	vyvierajú	z	 jedného	zdroja,	ako	o	tom	svedčí	veľký	výskyt	
sujetu	v	príbehovom	okruhu	s	Popolvárom.	Meno	hrdinu	v	spojitosti	s	ohnivým	
tátošom	tiež	nepovažujeme	v	tomto	okruhu	za	náhodné.

Tak	ako	sa	agrárny	princíp	zjemňuje	v	rodovo	prepólovanej	postave	strigôňa	
(ježibábeľa),	zjemňuje	sa	aj	solárna	sila	v	podobe kobyly.	Zatiaľ	čo	kôň	ako	ča-
rodejná	bytosť	má	 jednoznačnú	 funkciu	pomocníka	hrdinu,	 kobyly	 často	po-
máhajú	strige.	V	takejto	funkcii	ich	nachádzame	v	Zlatej podkove, zlatom pere, 
zlatom vlase: „Ako otec ta do toho domu prišiel, tam ho veľmi vďačne mali; a on 
si žiadal tie paničky vidieť. Tu bosorka beží do konice, vzala korbáč spoza dverí 
a ako paripy radom pošibala, stálo tu hneď dvanásť dievok.“ (Dobšinský,	1958a,	
s. 66).	Typ	príbehu –	hrdina s radiacim koňom poslaný po zázračné veci a prin-
ceznú 	−	 	zapísal	už	Ján	Kollár	v	Spievankách I.	(1953,	s. 51 – 52).	Príbeh	však	
uvádza	bez	motívu	paríp.	Podobne	chýba	motív	aj	vo	variante	Prostonárodné-
ho zábavníka IV. O čarodejnici, čo mala dvanásť dcér	(podľa	odpisu	J.	Polívku	
1926,	 s. 318 – 324)	 a	 v	mnohých	ďalších	 textoch.	Usudzujeme	 teda,	 že	 je	 to	

lebo slnce blízko pred ním k zemi sadalo. Poponáhľal sa, koľko mu len para postačovala. Keď 
prišiel ta, už vtedy slnce na lone svojej mamičky oddychovalo si. Poklonil sa pekne, aj pekne mu 
zaďakovali. Začal rozprávať, a počúvali ho.“ (Dobšinský,	1958b,	s. 216,	217). Často	sa	opakujúci	
motív	matky,	ktorá	k	večeru	víta	do	svojej	náruče	Slnko	a	na	svitaní	ho	vyprevádza,	je	krásnou	
ľudovou	metaforou	dočasnej	koexistencie	dvoch	antagonistických	svetov:	uranovského	(sym-
bol	Slnka)	a	telurického	(symbol	matky	Zeme)	osnovanej	na	prírodnom	empirizme	západu – 
zmiznutia – a východu	Slnka.	
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neskorší	prídavok.	Iný	typ	motívu	s	kobylami	pochádza	zo	samostatného	typu	
sujetu	 o	miznúcich	 zvieratách.	 Striga	 posiela	 hrdinu,	 aby	 pásol	 kobyly,	 ktoré	
sa	mu	skrývajú.	Aj	v	jednom,	aj	v	druhom	prípade	ide	o	pasívnu	úlohu,	paripy	
nerozprávajú,	nemajú	vlastnú	vôľu,	sú	predĺžením	moci	strigy.	Ostatné	zviera-
tá	zosobňujúce	solárny	princíp	sa	objavujú	menej	často.	Vysvetľujeme	to	tým,	
že	nijaké	iné	zviera	sa	nespája	s	nomádskym	spôsob	života	tak	intenzívne	ako	
práve	kôň.	

Spredmetnením	pohybu	v	čarodejných rozprávkach	je	cesta.	Všetko	dôležité	
sa	v	príbehu	odohrá	na	ceste	medzi	odchodom	z	domova	a	usadením	sa.	Ďalší	
vývoj	hrdinu	je	možný	len	opätovným	vydaním	sa	na	cestu.	Pre	mužského	hrdi-
nu	je	typickejší	spôsob	odchodu	„do	sveta	na	skusy“,	pre	hrdinku	zase	nedob-
rovoľný	odchod.	Motív	cesty	 je	však	univerzálny	pre	obe	pohlavia.	Hrdinstvo	
muža	 je	v	aktívnejšom	prístupe	a	v	priamej	participácii	na	 riešení	problému,	
u	hrdiniek	zase	vystupuje	do	popredia	odolávanie	nepriaznivým	okolnostiam.	
Nie	je	to	však	pravidlo,	skôr	tendencia	a	nájdeme	aj	príklady,	ktoré	tieto	ten-
dencie	prevracajú.	 S	 istým	zovšeobecnením	môžeme	 tvrdiť,	 že	hoci	 je	 v	 roz-
právkach	častejší	variant	mužského	hrdinu,	pre	ktorý	je	typickejší	aktívny	zápas	
s	protivníkom,	máme	v	slovenských	ľudových	čarodejných	rozprávkach	dobre	
ustálený	aj	 typ	ženskej	hrdinky	s	 jej	vlastnou	hrdinskou	cestou,	ktorej	 sila	 sa	
prejavuje	okrem	iného	prenikaním	do	mužského	hrdinského	archetypu.	Vyvo-
dzujeme	z	toho	ľudský	predobraz	postáv	hrdinu	a	hrdinky,	ktorý	nemožno	za-
radiť	pod	symboliku	súperiacich	prírodných	javov,	ako	to	urobil	Dobšinský,	ani	
pod	alegórie	agrárneho	a	nomádskeho	kultu.	Hoci	sú	hrdina	a	hrdinka	(ako	aj	
ostatné	tematické	zložky	v	čarodejných	rozprávkach)	silne	znakovo	vyabstraho-
vaní,	mali	by	sme	ich	považovať	predovšetkým	za	zástupcov	ľudí,	teda	nie	za	
bohov	či	za	prírodné	personifikácie.

O	prepojení	 kategórie	hrdinu	 s	 konkrétnym	kultúrnym	komplexom	môže-
me	uvažovať	cez	iné	dejové	a	personálne	atribúty.	Jedným	z	nich	je	povolanie.	
Po	kraľovaní	 je	druhým	najrozšírenejším	povolaním	hrdinov	pastierstvo,	a	 to	
ako	u	hlavných,	 tak	aj vedľajších	postáv.	Uvedomujeme	si,	 že	pasenie	dobyt-
ka	 a	 oviec	môže	patriť	 (a	 často	 aj	 historicky	 patrilo)	 pod	doplnkové	 činnosti	
usadlého	spôsobu	života.	Táto	činnosť	však	svojím	zastúpením	v	slovenských	
ľudových	 čarodejných	 rozprávkach	 nie	 je	 určite	 sekundárna,	 prevažuje	 nad	
tým,	čo	by	sme	v	agrárnom	kultúrnom	komplexe	očakávali	predovšetkým –	nad	
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pestovaním	 plodín.	 Pasenie	 tu	 existuje	 bez	 prepojenia	 na	 pestovateľskú	 ko-
munitu,	rovnako	ako	bez	ich	zvyčajných	interakcií.	Do	pastierskeho	života	patrí	
valaška	 (po	meči	 je	 ďalšou	 obľúbenou	 zbraňou	 hrdinov),	 nájdeme	 ju	 najmä	
pri	nekráľovských	synoch,	okrem	valachov,	pri	Lomidrevovi	a	Balážovi.	Kyj	(bu-
dzogáň)	je	zbraňou	silákov,	ale	aj	nadprirodzených	bytostí,	drakov, obrov	a	ne-
tvorov.	Častým	živobytím	hrdinov	 je	 lov;	 v	 incipite	Divostvorný lovec čítame:	
„V hlbokej doline býval starý lovec, ktorý jedine divinou živil sa.“ (Dobšinský,	
1958b,	s. 212).	Pri	odchode	z	domu	sú	často	hrdinovia	posielaní	na	cestu	„pe-
čienku	zastreliť“.	Opäť	v	introdukcii:	„‚Deti moje, mohli by ste,‘ povedá, ‚vybeh-
núť dač zastreliť, — bez mäsa by som vás nerada pustila.‘“ (Dobšinský,	1958a,	
s. 6). V	príbehu	O Víťazkovi podobne:	„Potom vzal si kyj a šiel poľovať matke na 
dobrú pečienku. Len čo päty z domu vytiahol, stavila sa mať v desiatej komore. 
Koho tam videla, ako toho draka!“	(Dobšinský,	1958c,	s. 132).	Naše	príbehy	sú	
plné	zázračných	strelcov	a	poľovačiek	a	tiež	stretov	s	divokou	zverou.	K	hrdin-
skej	ceste	patrí	boj.	Tento	motív	stojí	v	jadre	väčšiny	príbehov.	Hrdina	poráža	
súpera	pasívnym	odolávaním,	skladaním	skúšok,	prekabátením	alebo	útekom.	
Najhrdinskejšie	víťazstvá	sa	však	získavajú	priamym	bojom.	Hrdina	bojuje	sám	
alebo	 iba	 s	 čarodejnými	pomocníkmi.	Ak	 sa	vydajú	 zachrániť	princezné	 traja	
kamaráti	alebo	bratia,	v	priamom	súboji	sa	ocitá	iba	hrdina.	Aj	keď	sa	hrdinovi	
ponúka	pomoc	armády,	volí	si	zápasiť	proti	presile	sám.	Širšie	komunitné	záze-
mie	tu	nenájdeme.	Tiež		sme	neobjavili	stopy	po	komunitných	sociokultúrnych	
regulatívoch	v	 správaní	postáv;	ak	by	v	pozadí	 látkovej	 skutočnosti	existovali	
takéto	vzorce,	našli	by	svoje	tematické	stvárnenie.	Namiesto	toho	má	hrdina	
znaky	individualistu.	Podľa	C.	Lévi-Straussa	a	B.		K.	Malinowského	folklórne	prí-
behy	 legitimizujú	status	quo	spoločnosti,	v	ktorej	boli	 vytvorené,	a	 to	najmä	
tie	prvky,	 ktoré	 sú	 zo všeobecnejšieho	pohľadu	morálne	 sporné:	 pripravenie	
o	majetok	alebo	jeho	zničenie,	únos	nevesty,	zabitie	nepriateľa,	nadradenosť	
nad	ostatnými.	Mýty	agrárnej	kultúry	zvýrazňujú	prednostne	blaho	kolektívu,	
pre	ktoré	sa	jednotlivec	musí	obetovať.	Kolektív	je	v	agrárnych	kultúrach	najdô-
ležitejšia	jednotka.	Ak	hrdina	v	našich	príbehoch	urobí	niečo	pre	komunitu,	nie	
je	to	jeho	prvoradý	zámer,	ku	komunite	ho	neviaže	žiadna	povinnosť,	jeho	cieľ	
je	vlastné	blaho	alebo	osvedčenie	sa	v	skúškach.	Zámerná	pomoc	je	opäť	indi-
viduálna,	získanie	zázračnej	veci	alebo	spojenca	je	často	podmienené	dobrým	
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skutkom,	ide	však	o	skutok	adresný.	Pomoc	spoločenstvu	je	zahrnutá	v	odmene	
hrdinu,	po	vyslobodení	princeznej	dostáva	aj	odkliate	kráľovstvo.

Reprezentanti	duchovna	v	nomádskych	kultúrnych	komplexoch	sú	vyvolení	
jedinci,	majúci	 preukázateľné	magické	nadanie.	 Ich	 spiritualita	má	 charakter	
riadenej	individuálnej	skúsenosti.	Tento	duchovný	systém	v	pôvodných	nomád-
skych	kultúrach	zodpovedá	šamanizmu.	Mircea	Eliade	považuje	šamanizmus	za	
celosvetovo	rozšírený	fenomén	založený	na	extatickom	stave	duchovne	nada-
ného	jedinca,	ktorý	sa	exteriorizuje	„vystúpením	na	nebesia	alebo	zostúpením	
do	podsvetia“	(Eliade,	1997,	s. 499 – 500).	Pre	nás	je	najzaujímavejší	pohľad	na	
euroázijský	šamanizmus,	etnograficky	 relevantné	sú	 informácie	z	oblasti	ark-
tického	okruhu altajskej	jazykovej	skupiny, najmä	etnika	Evenkov,	kde	je	tento	
jav	živý.	Šaman	je	„osoba	mužského	a	ženského	pohlavia,	ktorá	je	schopná	na	
základe	výcviku	či	duchovného	nadania	pôsobiť	ako	prostredník	medzi	členmi	
spoločenskej	skupiny	a	nadprirodzenými	silami	[...].	Tranz	 je	predzvesťou	prí-
chodu	 strážnych	duchov.	 [...]	 Vzlety	 šamanovej	 duše	môžu	obsahovať	 vyhľa-
dávanie	stratených	duší,	prenos	duše	zomrelého	do	ríše	mŕtvych	a	výzvednú	
výpravu	do	miest	v	tomto	alebo	druhom	svete	alebo	návštevu	vysoko	posta-
vených	nadprirodzených	bytostí,	ktoré	majú	moc	nad	osudom	a	blahobytom	
ľudí.“	(Hultkrantz,	1993,	s. 6).	

Pôvod	slova	šaman	bol	odvádzaný	z	rôznych	jazykových	základov,	jeho	pra-
pôvod	sa	hľadá	v	 jazyku	páli	 či	 čínštine,	kde	zhodne	znamená	„povznesený“,	
„pohnutý“;	do	úvahy	pripadá	aj sanskrt	s	významom	„ten,	ktorý	vie“.	Nech	je	
jeho	etymológia	akákoľvek,	evenkovčina	používa	tento	pojem	v	zmysle,	ktorý	
sa	cez	sibírsku	oblasť	a	potom	cez	ruštinu	dostal	do	širšieho	jazykového	pove-
domia	a	označuje	čarodejníka	alebo	kúzelníka.

Šamanizmus254	nie	 je	klasické	náboženstvo.	F.	Bowie	ho	považuje	za	„koz-
mologický	komplex	presvedčení,	mýtov,	rituálov,	zvyklostí,	praktík	a	nástrojov	
zameraných	na	osobu	 šamana.	Tento	komplex	môže	naďalej	existovať	aj bez	
šamana	(a	v	skutočnosti	to	tak	bolo	v	mnohých	oblastiach	Sovietskeho	zväzu	za	
stalinizmu).“	(Bowie,	2008,	s. 190).

Slovenské	 ľudové	 čarodejné	 rozprávky	 sa	 vymedzujú	 ako	 subžánre	 práve	

254	Nie	všetky	antropologické	prístupy	považujú	osobu	šamana	za	duchovne	nadaného	jedin-
ca.	Géza	Róheim	vyhodnotil	na	základe	etnografických	dát	šamana	ako	neurotickú	alebo	psy-
chotickú	osobnosť;	prinajmenšom	možno	podľa	neho	konštatovať,	že	jeho	umenie	je	založené	
na	mechanizmoch,	ako	je	neuróza	a	psychóza	(1943,	s. 38 – 39).
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čarodejnosťou.	Zázračnosť	 je	v	nich	spojená	s	vierou	v	existenciu	kauzálnosti	
medzi	javmi	na	základe	vonkajškovej	podobnosti	a	blízkosti	javov	z	hľadiska	prí-
slušnosti	k	celku.	J.	G.	Frazer	v	úvode	k	Zlatej ratolesti	(1994,	s. 18 – 46)	delí	má-
giu	na	homeopatickú	a	kontaktnú.	Pre	homeopatickú	mágiu	je	charakteristický	
princíp	podobnosti:	„podobné	vytvára	podobné,	teda	sa	výsledok	podobá	svo-
jej	príčine“	(1994,	s. 18).	Pre	kontaktnú	mágiu	je	určujúci	princíp	dotyku:	„veci,	
ktoré	boli	 raz	vo	vzájomnom	spojení,	pôsobia	na	seba	navzájom	na	diaľku	aj	
potom,	čo	bolo	fyzické	spojenie	prerušené“	(1994,	s. 18).	Oba	princípy	sleduje-
me	v	celej	semiotickej	štruktúre	slovenských	ľudových	čarodejných	rozprávok.

Markantným	príkladom	princípu	podobnosti	je premena	predmetov	na	prí-
rodné	javy:	„Bol by ich istotne skoro dolapil, ale šuhaj zahodil hrebeň a povedal: 
‚Hora, hora, urob sa mi taká, ako tento hrebeň!‘ I hneď bolo tak. Pred ním pekná 
zelená lúka a za ním hora hustá ako hrebeň. Ale ten strigôň bol britvený a pretí-
nal sa cez tú horu, ako by si cestu mietol.“	(Dobšinský,	1958a,	s. 167).

Princíp	dotyku	je	najčastejšie	stvárnený	v	synekdochickej	podobe:	„‚Prisnilo 
sa mi, že by to dobre bolo vedieť, ako by mňa dáky človek, ak by sa predsa sem 
dostal, odtiaľto odviesť mohol, čo by si mu ty neublížil?‘ ‚Hm!‘ povedá drak, ‚to 
ti vedieť daromnô, lebo to sa tak priam nestane. Ten človek by musel akú takú 
márnu vec zo mňa mať a tento môj zámok tamto tým prútom tri razy šibnúť, 
aby sa jeho brány zavreli.‘“ (Dobšinský,	1958a,	s. 95).	S	troma	perami	získava	
Janko	aj	drakovu	zázračnú	moc.

Skutočným	predobrazom	hrdinu	v	 slovenských	 ľudových	 čarodejných	 roz-
právkach	je	čarodejník.	Absolvované	súboje,	prestáte	skúšky	by	hrdina	nezvlá-
dol	bez	magického	pôsobenia.	Súvislosť	s	hrdinom	ako	čarodejníkom	si	všimol	
aj	 Viliam	Marčok:	 „Preto	 ak	 existoval	 nejaký	 prototyp	 príbehov	 čarodejných	
rozprávok,	muselo	ním	byť	 konanie	 čarodejníka“	 (Marčok,	 1978,	 s. 108).	 Po-
dobný	postreh	vyslovil	aj	V.	J.	Propp:	„Keby	sme	zhromaždili	rozprávanie	šama-
nov	o	ich	putovaní	pre	dušu	na	druhý	svet,	o	tých,	ktorí	im	pri	tom	pomáhali,	
o	spôsoboch	premiestňovania	atď.,	a	porovnali	tieto	príbehy	s	putovaním	alebo	
s	letom	rozprávkového	hrdinu,	zistili	by	sme	medzi	nimi	zhodu,	ktorá	neplatí	len	
pre	jednotlivé	prvky,	ale	pre	celok.“	(Propp,	1999.	s. 75).

„Medzikultúrne	 vzaté,	 k	 vyvoleniu	 šamana	 často	 dochádza	 v	 puberte,	 aj	
keď	kandidát	môže	prejavovať	tendencie	naznačujúce	šamanské	schopnosti	už	
skôr“	(DuBois,	2011,	s. 86).	Ľudové	čarodejné	rozprávky	v	mnohom	pripomínajú	
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rituály	 iniciácie	dospelosti,	sú	plné	liminárnej	symboliky.	Je	to	všeobecné	zis-
tenie,	 ktoré	 zhodne	 potvrdzujú	 antropológovia,	 etnológovia	 i	 literárni	 vedci.	
S	 týmto	 tvrdením	 súhlasíme	 ako	 s	 východiskovým	 zistením.	 Antropologické	
prístupy	nám	však	dovoľujú	toto	východisko	viac	konkretizovať.	Napojením	na	
predchádzajúce	poznatky	vidíme	v	analyzovaných	príbehoch	iniciáciu	mladého	
adepta	na	šamana.	

Cesta	hrdinu	sa	začína	odchodom	z	domova.	Odlúčenie	je	podmienkou	za-
čatia	individuálnej	duchovnej	cesty.	Niektoré	nomádske	tradície	považujú	sa-
motu	spojenú	s	askézou	(odopieraním	si	potravy	či pohodlia)	spolu	s	rizikom	
prírodného	nebezpečenstva	za	nutnosť	začatia	duchovnej	cesty	a	zároveň	za	
prvú	v	rade	skúšok.	Cesta	má	však	aj	druhý	význam,	znamená	vnútornú	cestu	
šamana	do	sveta	psyché	alebo –	ako	si	to	exteriorizujú	duchovné	tradície –	do	
spirituálnych	svetov.	Rozdiel	medzi	skutočnou	cestou,	ktorá	slúži	na	odlúčenie	
šamana,	a	medzi	duchovnou	cestou	je	zachytený	konvenčnými	motívmi,	ako	je	
spánok	alebo	odpočinutie	si	pod	stromom	a	kameňom.	

Strom	má	v	šamanských	tradíciách	dôležité	miesto,	predstavuje	rebrík	do	
nebeského	sveta.	Motív	zázračného	stromu,	čo	rodí	zlaté	ovocie	a	stráži	ho	had,	
je	súčasťou	veľkého	príbehového	okruhu	cesty	za	slnkom	a	možno	ho	interpre-
tovať	aj	ako	súčasť	agrárneho	kultúrneho	komplexu,	pravdaže,	v	jeho	neskor-
šom	 „nomádskom“	 zhodnotení.	 Dokonca	 sa	 táto	 symbolická	 forma	 rozširuje	
o	ďalšie	pestovateľsko-mytologické motívy,	napr.	v	incipite rozprávky	Neverná 
žena	čítame	o	obetovaní	pod	stromom:	„Raz jedna kráľovná, keď syna porodila, 
zakliala ho na hada a pod jeden veľký strom zakopať dala“	 (Škultéty	−	 	Dob-
šinský,	1858/1861,	s. 447).	Pre	druhý	typ	sujetu	so	sledovaným	symbolom	je	
charakteristický	strom	siahajúci	až	do	neba.	M.	Eliade	opisuje	rituály	zasvätenia	
uraloaltajských	šamanov	pri	vystupovaní	na	strom	(niekedy	na	stĺp)	siahajúci	
do	neba	a	stojaci	uprostred	sveta.	Tento	strom	má	sedem	(až	deväť)	stupňov,	
pričom	každý	symbolizuje	astrologické	dominanty	(najvyšší	stupeň	patrí	slnku).	
Obrad	obsahuje	aj	 let	na	duši	obetovaného	koňa	(nebeské	bytosti	si	o	strom	
sveta	priväzujú	svoje	kone);	je	to	najvyššia	a	najrozšírenejšia	uraloaltajská	obeť	
(1997).	Antropologička	Maria	A.	Czaplicka	uvádza	výpovede	domorodých	sved-
kov,	podľa	ktorých	sa	sibírski	šamani	vznášali	na	dušiach	svojich	koní	nad	ob-
laky	 do	 neba,	 aby	 tam	nachádzali	 stratené	duše	mŕtvych	 alebo	navštevovali	
bohov	(1991,	s. 238).	V	rozprávke	o	Jankovi Gondášikovi a zlatej paničke	čítame	
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o „dreve oceľovom“,	ktorého	„vrch dosahoval hen k nebu“:	„Tak schytil balty na 
seba a zatínal do toho stromu; jednu baltu vytrhol a za druhú sa chytil; tak šiel 
po tom strome hore za tri mesiace aj za tri dni, čo nikde nevidel haluz. Už mu 
bolo zle dolu ísť, tak sa len tahor poberal. Tak šiel zas za deväť dní. Ukázalo sa 
mu jedno jablko, maličké ako jedna hrsť. Tak sa dobre ponáhľal. A to bol na tom 
strome jeden kaštieľ. Zlatý gánok bol okolo kaštieľa. Keď prišiel ku kaštieľu, tak 
sa chytil a vyskočil na ten gánok. Vtom proti nemu vyskočila jedna zlatá dievka: 
,Hop, Janko, ja som tvoja, a ty si môj!‘  Zabavil sa tam za tri dni. Po troch dňoch 
povedal: ,Hej, pani princezná, ja nemôžem tu byť, ja musím vrch nájsť tomuto 
stromu.‘ ,Hej, Janko, dobre ti je tu, nejdi ďalej; čo ti duša žiada, to všetko máš tu.‘ 
,To mňa neuspokojí, ja musím tájsť tomuto stromu vrch hľadať.‘ ,Ej, nejdi, pro-
sím ťa. Dosť si zaslúžil, kým si zo zeme hor vyšiel, veď tu ani vtáčik nevyletí.‘ Ne-
mohla mu zbrániť, aby nešiel.“ (Czambel,	1959a,	s. 29 – 30).	Podobne	sa	udialo	
aj	v	nasledujúcich	dvoch	gradačných	stupňoch,	po	ktorých	sa	Janko	Gondášik255 
dostáva	na	druhý	svet.	

Kameň	 naproti	 tomu	 slúži	 ako	 „brána“	 do	 podsvetných	 sfér.	 Spojenie	
strom-nebesá	a	kameň-podsvetie	 je	z	hľadiska	substanciálnosti	 javov	zrejmé,	
ich	neskoršie	 zamenenie	na	princípe	 spoločnej	 funkcie	 spirituálnej	brány	nie	
je	nič	výnimočné.	V	nebeskom	svete	(tam,	kde	sa	hrdina	dostane	po	strome)	
sa	potom	môže	odohrať	ďalší	sujet,	typický	pre	okruhy	s	drakom	a	podsvetím,	
keďže	je	sujet	so	stromom	krátky	(v	medzinárodných	katalógoch	je	vyznačený	
ako	samostatný	príbehový	typ		ATU	317),	často	sa	voľnejšie	kombinuje	s	inými.	
V Troch stromoch sú	prítomné	oba	motívy:	„... horko-ťažko sa vytáral na jed-
nu lúku, na ktorej, na samom prostriedku, tri stromy jeden popri druhom stáli. 
Hrubé to boli stromy a široko rozkonárené; a keď sa na ne podíval, dáko mu 
čudno a clivo prichádzalo, lebo také stromy ani v celej tej hore, ani predtým za 
svojho života nikde inde nevidel. Z toho si ale neveľa robil, bol rád, neborák, že 
prišiel na miesto, kde si mohol oddýchnuť, a tak si popod tie stromy sadol do 
chládku. Sedí chvíľku a obzerá sa dookola; tu mu do očí padne veľká hromada 
naváľaného skáľa, a keď sa lepšie rozhľadel, videlo sa mu, že sa pomedzi to ská-
ľa ako dáky vchod ukazuje. ‚Eh,‘ myslí si, ‚musím sa ja tomu bližšie prizrieť,‘ vsta-
ne hore a ide pravo ta. Musel sa uhnúť, lebo kus nízko padlo, a tak vošiel dnu. 
Počalo mu byť, pravda, všakovak, srdce mu klepalo, ale predsa krok za krokom 

255	Gondášik	(gondáš	z	maďarčiny)	znamená	pastier	svíň.
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vždy ďalej, vždy ďalej šiel; a čo krok, priechod sa stával voľnejší, priestrannejší, 
a počalo sa v ňom aj trochu rozvidnievať. Tu aj jemu na srdci odľahlo a počal 
smelšie stúpať, až tu naraz hop! — prišiel ku skleneným dverám.“ (Dobšinský,	
1958a,	s. 54).

Menej	viditeľný	prechod	do	druhého	sveta	je	pri	priestore	hory	(lesa).	Tá	má	
v	 slovenských	 ľudových	 čarodejných	 rozprávkach	podobný	význam	 (v	 zmysle	
druhého	sveta)	ako	nebeský	a	podzemný	svet.	Je	to	priestor	zázračna,	vykazujú-
ci	znaky	nereálnosti.	Hora	nie	je	primárnym	životným	priestorom	nomádskych	
spoločenstiev,	môže	preto	dobre	poslúžiť	ako	metafora	tajomného,	mystické-
ho	sveta.	V	 ľudových	príbehoch	Uraloaltajcov	smeruje	cesta	mŕtvych	do	hôr.	
V	rámci	iniciačných	skúšok	prenikajú	hrdinovia	do	druhého	sveta	cez	jaskyňu,	
ktorá	 je	na	vrchole	hory.	Podobne	v	 ich	náboženských	predstavách	prebieha	
šamanova	cesta	do	podsvetia	ako	výstup	na	rad	veľmi	vysokých	vrcholov	hory	
(Eliade,	1997).	

Spirituálny	svet	má	vlastnú	ontológiu	a	zákonitosti,	nie	je	však	nepodobný	
ľudskému	svetu,	spája	ho	s	ním	empirický	životný	„materiál“,	základné	prvky,	
z	ktorých	je	zložený	aj	druhý	svet.	Do	spirituálneho	sveta	majú	zo živých	ľudí	
prístup	iba	duše	šamanov.	Z	troch	kamarátov	môže	do	podsvetia	zostúpiť	iba	
Lomidrevo	a	iba	on	si	dokáže	podrobiť	démonického	sprievodcu –	Laktibradu.	
Spirituálne	svety	sú	obývané	najmä	neľudskými	bytosťami.	Ak	uvažujeme	o	hy-
potetických	stupňoch	vývoja	duchovných	predstáv –	tak	ako	to	robili	evolucio-
nistickí	antropológovia –	úroveň	predstáv,	ktoré	sa	nám	prezentujú	v	našich	prí-
behoch,	sú	na	stupni	démonolatrie.	Viera	v	spirituálne	svety,	v	ktorých	existujú	
bytosti	majúce	 na	 starosti	 „fungovanie“	 rôznych	 prírodných	 javov,	 vychádza	
z	animizmu,	z	presvedčenia,	že	celý	svet	a	jeho	časti	majú	dušu.	Šamanova	duša	
sa	svojou	magickou	silou	a	dôvtipom	môže	niektorým	z	nich	rovnať,	dokonca	si	
ich	môže	nakloniť	alebo	podmaniť,	či	nad	nimi	vyhrať	v	súboji.	

Šamanovi	duchovní	pomocníci	sú	najčastejšie	totemické	nomádske	zvieratá,	
v	uraloaltajských,	 ale	 aj	 indoeurópskych	 spoločenstvách	 to	bol	 tradične	 kôň.	
Čarodejnosť	zvieracieho	pomocníka	sa	prejavuje	v	spirituálnom	svete,	pri	ná-
vrate	do	sveta	ľudí	sa –	podobne	ako	jeho	pán –	mení	na	obyčajné	zviera.		Pre	
dušu	oslobodenú	od	tela	je	najbežnejšia	forma	pohybu	lietanie;	v	nehmotnom	
svete	však	nelieta	iba	hrdina,	ale	aj	jeho	pomocník,	presnejšie	hrdina	na	tátoší-
kovi.	Rovnakú	schopnosť	má	aj	jeho	nepriateľ.	„Viacej už nemal čo zahodiť a tu 
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strigôň čiahal dlhou rukou, že ho chmatne. Ale na šťastie doleteli ku jednému 
moru a strigôňova moc už nešla ďalej. Od jedu, že ich nemohol dochytiť, rozlial 
sa na smolu.“ 	(Dobšinský,	1958a,	s. 167).	Hrdina	nemusí	zo	spirituálneho	sveta	
odchádzať	cez	„bránu“,	ktorou	vošiel,	hranice	medzi	svetmi	môžu	byť	naznače-
né	výraznou	geografickou	dominantou:	more,	mesto,	výstup	z	hory.

Hrdinovými	pomocníkmi	sú	menej	často	duše	predkov:	„Ráno, keď sa počali 
zore zapaľovať, zase sa vydal na cestu. I prešiel on cez horu vysokú a tam sa 
mu otvorila veliká rovina, a na tej rovine na jednej lúke pásol jeden veľmi starý 
človek všakovô stádo: husi, kačky, kravy, voly, a čo ja viem, čo všetko. Tu on 
prišiel k tomu starému človeku a ten starý človek na Vintalkov pohľad sa veľmi 
zaradoval, lebo on poznal vo Vintalkovi velikú silu a udatnosť. I poznal ho napo-
kon, že je to jeho vnuk.“ (Dobšinský,	1958a,	s. 232).	Starec,	ktorý	sa	nachádza	
v	spirituálnom	svete,	pomáha	hrdinovi	poraziť	strigu	aj	jej	syna,	čím	získa	moc	
nad	celým	svetom.	Zaujímavú	analógiu	s	hrdinovými	pomocníkmi	nachádzame	
u	religionistu	a	folkloristu	T.	A.	DuBoisa:	„Jeden	z	najmocnejších	prostriedkov,	
ako	vyjadriť	medziľudskú	blízkosť,	je	sexualita	a	v	niektorých	šamanských	tradí-
ciách	naberá	vzťah	medzi	šamanom	a	duchom	ochrancom	jasné	sexuálne	rysy.	
Šaman	môže	zažívať	sexuálne	stretnutie	s	duchom	a	môže	sa	začať	pozerať	na	
vzťah	ako	na	akýsi	druh	manželstva.“	(2011,	s. 98).	Častým	pomocníkom	hrdinu	
v	spirituálnom	svete	je	práve	jeho	budúca	žena,	bez	ktorej	pomoci	by	nepria-
teľa	neporazil.

Hrdina	absolvuje	aj	špecifické	cesty	za	veľkými duchmi.	Tieto	bytosti	nemô-
žeme	dať	na	rovnakú	úroveň	ako	hrdinových	(totemických	či	démonických)	po-
mocníkov.	Cesty	za	slnkom,	mesiacom	a	vetrom	sme	už	čiastočne	opísali,	 ich	
moc	presahuje	hrdinu	aj	nižších	duchov,	sú	mu	dokonca	nebezpeční	a	nemôže	
sa	k	nim	priblížiť.	Ich	rada	a	prípadná	pomoc	je	cenená	najviac.	Odkrýva	sa	nám	
tu	ďalšia	funkcia	šamana,	ktorou	je	veštenie	a	získavanie	informácií:	„‚Počuj, Ja-
ník! Keď ty chceš moju dievku mať, idi skôr zpýtať sa Slnca, prečo nesvieti a ne-
hreje v noci ako vo dne, a Mesiac, prečo nesvieti vo dne ako v noci a nehreje. 
Keď jim donesieš vývod o tom, dám ti moju jedinicu i všetko bohatstvo.‘ [...]	Keď 
im riekol, že ide k Slncu a Mesiacu, prosil ho gazda, aby nezapomnel opýtať sa 
Slnca, prečo jim tam na dvore najpeknejšia hruška už od rokov nerodí, čo pred-
tým také zdravé ovocie rodievala, že až omládal, kto z neho jedol. Janko mu to 
vďačne prisľúbil a ráno šiel ďalej. Šiel zase cez hory doly, rovne a lesy, až prišiel 
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do jednej dediny, kde bola veľká tvŕdza o vodu. Keď tu počuli, že Janko ide k Sln-
cu a k Mesiacu, prosili ho, aby vyzpýtal sa Slnca, prečo jich jediná studňa vody 
im nedáva, keď predtým pre všetkých postačovala. Janko sľúbil, že keď jedno, 
vykoná aj druhé a šiel zase ďalej.“	(Dobšinský,	1906c,	s. 27).	Funkcia	veštca	ale-
bo	vedomca	je	zachytená	priamo	v	princípe	nomen	omen	viacerých	postáv.	Za	
svoju	službu	dostáva	hrdina	odmenu,	v	rozvitejších	príbehoch	sa	aj	sám	podieľa	
na	odstránení	príčin	nešťastia.	Ak	sa	k	veľkým	duchom	vydá	na	cestu	nesprávna	
osoba,	jej	smrť	je	istá.	Nemôžeme	ich	preto	považovať	výlučne	za	bytosti	dobra,	
tak	ako	sa	 formujú	v	neskorších	 teistických	predstavách.	Na	úrovni	démono-
latrie	sú	všetky	bytosti	morálne	ambivalentné,	schopné	dobrých	aj	zlých	skut-
kov.	Ich	hierarchia	je	daná	najmä	magickou	silou.	Pre	čarodejníka	je	vstup	do	
spirituálneho	sveta	a	kontakt	s	jeho	bytosťami	vždy	potenciálne	nebezpečný.	

Už	samotné	prekročenie	hranice	spirituálneho	sveta	vyvoláva	útok	strážcu 
prahu.	 Podľa	 J.	 Campbella	 patrí	 strážca	 prahu	 k	 archetypálnym	prvkom	mo-
nomýtu,	 hrdina	 „pristupuje	 k	 prahu,	 za	 ktorým	 čaká	 dobrodružstvo.	 Tam	 sa	
stretáva	s	tieňovou	postavou	strážiacou	vchod.	Hrdina	môže	túto	silu	poraziť,	
alebo	s	ňou	vyjsť	po	dobrom,	a	živý	vstupuje	do	kráľovstva	temnoty.	“	(2000,	
s. 221 – 222).	V	našich	príbehoch	majú	hrdinovi	nepriatelia	vyhradené	symbo-
lické	formy,	identifikovali	sme	dva	základné	symboly:	strigu	a	draka.	Hrdina	sa	
s	nimi	alebo	ich	substitúciami	stretáva	v	magickom	súboji.	Konflikt	sa	nemusí	
končiť	porazením	nepriateľa	na	smrť,	niekedy	si	ho	hrdina	podrobuje	a	zotro-
čuje,	v	neskorších	súbojoch	si	ho	potom	privoláva	na	pomoc.	„Vtedy uchytil Vin-
talko svoju šabľu a stínal mu hlavy jednu za druhou. Ale keď mu už na ostatnú 
mieril, tu sa začal milý drak prosiť: ‚Odpusť mi, Vintalko, daruj mi život, budem ti 
ešte dakedy na dobrej pomoci.‘ Vintalko poslúchol; poodtínané hlavy mu naspäť 
pokládol, ktoré sa hneď prirástli. Drak mu zaďakoval a uchytil svoj necht z palca 
na pravej nohe, odrapil ho a dal Vintalkovi: ‚Tu máš tento necht. Keď budeš dak-
de v dákom nebezpečenstve, len si naň a na mňa pomysli: Naraz ti príde na po-
moc sedemdesiat regimentov drakov takých ako som ja, s deviatimi hlavami.‘“ 
(Dobšinský,	1958a,	s. 230).	Pri	ďalších	súbojoch	získava	od	drakov	s	dvanástimi	
a	dvadsiatimi	štyrmi	hlavami	píšťalky.	Čarodejné	predmety	využije	v	ďalšom,	
náročnejšom	súboji,	keď	si	s	ich	pomocou	privolá	vojsko	drakov.	

Zaujímavým	príkladom	podrobenia	si	hadej	sily	je	rozprávka	o	Bačovi a šar-
kanovi.	Jeho	vyznenie	je	blízke psychologickému modelu,	ktorý	je	typickejší	pre	
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východný duchovný systém.256	Príbeh	ako	celok	nevykresľuje	len	porazenie	ch-
tonicko-telurických	sfér	(symbolizovaných	hadom	a	neskôr	v	prebudenom	stave	
drakom),	ktoré	v	nomádskych	kultúrnych	komplexoch	reprezentujú	počiatočný	
chaos	a	nespútanú	prírodnú	silu,	ale	aj	 ich	podrobenie	a	pretransformovanie	
na	 vyššie	duchovné	úrovne.	„Raz — bolo to v jeseni, keď idú hady do zeme 
spať — zastal si milý bača pri jedli, podoprel sa na vatráľ a zahľadel sa pred 
seba, dolu do hustej hory.“ Po	naznačení	zmeneného	stavu	vedomia	príbeh	po-
kračuje	vstupom	do	podsvetia: „Tu div dobre že nepodlomili sa mu kolená! Sila 
hadov hrnula sa zo všetkých strán a priliezali všetci ku zápoli, milému bačovi 
zrovna pred oči. Keď k zápoli doliezli, vzal každý had na jazyk akúsi zelinku, čo 
tam rástla, dotkol sa zelinkou skaly, — a tá otvorila sa mu sama od seba. Hady, 
jeden po druhom, mizli v tej skale, len akoby boli prepadli sa.“ Bača	si	tiež	zo-
berie	zelinku	(možné	naznačenie	požitia),	dotkne	sa	skaly	a	nasleduje	hadov:	
„Vošiel dnu — a tu jaskyňa priestranná, jej steny len tak ligotali sa od zlata 
a striebra, ako čo by to bolo hviezdami posiato. Naprostred jaskyne stál zlatý 
stôl, na stole ležal pokrútený velikánsky starý had...“ Bača	sa	nemohol	dostať	
von,	ľahol	si	k	hadom	a „prespal“	celú	zimu.	Na	jar	prepustil	veľký	had	aj	baču	
s	prísľubom,	že	o	tom	nikomu	nepovie.	Po	návrate	na	salaš	stretne	bača	okrem	
svojej	ženy	aj	duchovného	učiteľa:	„Keď bačová odišla, vzal pekný pán na seba 
svoju opravdivú podobu a tu videl bača pred sebou černokňažníka z hôr. Po-
znal ho hneď, pretože černokňažník má v čele tretie oko. Černokňažník je človek 
veľmi mocný, sám premení sa na akúkoľvek podobu,...“ Černokňažník	donúti	
baču	prezradiť,	kde	a	ako	sa	vchádza	do	zeme.	Po	prvej	skúške	hrdinu,	ktorou	
bol	dlhý	pobyt	v	duchovnom	dolnom	svete,	kde	hadia	sila	spí	zvinutá	vo	svojej	
potencialite,	sa	adept	učí	od	čarodejníka	zvládať	jej	nespútaný	aspekt	v	podobe	
draka	(šarkana),	tentoraz	v	duchovnom	hornom	svete:	„Keď prišli pod zápoľu, 
odtrhol bača zelinku, položil na skalu a skala otvorila sa. Černokňažník ale ne-
šiel dnu, ani baču nepustil; len vytiahol akúsi knihu a začal z nej čítať, a čítal len 
a čítal. Bača triasol sa na celom tele ako prút. Zrazu zatriasla sa zem; zo skaly 
ozývalo sa syčanie, hvízdanie a von vyliezol ukrutný šarkan, na ktorého bol pre-
menil sa starý had. Z tlamy mu šľahal plameň, hlava bola hrozitánska, chvostom 
ťal napravo i naľavo a ktorý strom zasiahol, ten prerazil. ‚Hoď mu tú ohlávku na 
hrdlo!‘ kázal černokňažník, podávajúc bačovi akési opraty, pritom ale oči z knihy 

256	Východne	od	pohoria	Hindúkuš,	ktoré	tvorí	kultúrno-geografický	zlom	Eurázie.
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nespúšťal. Bača vzal ohlávku, ale bál sa, čo len pristúpiť k šarkanovi. Iba keď mu 
to černokňažník po druhé i po tretie rozkázal, vôľ-nevôľ, poslúchol.“ Šarkan sa 
aj	s	bačom	vznesie	do	vzduchu.	Zvyšok	príbehu	tvorí	skrotenie	šarkana	pomo-
cou	nebeských	síl	a	precitnutie	baču	na	salaši	„ako čo by nič nebolo stalo sa“ 
(Dobšinský,	1958c,	s. 101 – 103).	Hrdina	sa	objavuje	na	tom	istom	mieste	ako	
na	začiatku	príbehu,	bez	 fyzickej	zmeny.	Černokňažník	 je	rovnako	ako	hrdina	
človek,	naproti	tomu	sú	strigôň	a	ježibábeľ	(obaja	odvodení	od	ženských	démo-
nických	bytostí)	neľudské	postavy.	V	uvedenej	ukážke	vystupuje	čarodejník	ako	
učiteľ,	v	iných	prípadoch	(ktorých	je	viac)	vystupuje	ako	súper.	V	nomádskych	
spoločenstvách	existuje	rivalita	konkurenčných	šamanov	v	rámci	jednej	komu-
nity.	Šamani	bojujú	o	prestíž	a	snažia	sa	svojho	súpera	poraziť	v	magickom	sú-
boji.	Najčastejšia	forma	súboja	je	premieňanie	sa	na	zvieratá	a	veci,	ktoré	majú	
schopnosť	vzájomne	sa	zničiť.	O	podobnom	type	súbojov	čítame	aj	v	čarodej-
ných	 rozprávkach.	 V	 príbehu	Černokňažník	 odvádza	 chudobný	 človek	 svojho	
syna	do	služby:	„Idú, idú horami, nájdu tam jedného čierneho chlapa na skale 
sedieť a knihy čítať. A to bol hľaďteže — černokňažník.“257 Hrdina	sa	vyučí	jeho	
remeslu	a	pomocou	kúziel	od	neho	uteká.	S	otcom	sa	potom	živia	tak,	že	sa	
hrdina	premieňa	na	zvieratá,	ktoré	otec	predáva	na	trhu.	Černokňažník	to	zistí,	
kúpi	a	následne	unesie	koňa,	na	ktorého	sa	hrdina	premenil.	Keď	sa	ho chystá	
potrestať	kutím	žeravých	podkov	zaživa,	hrdina	osloví	prizerajúceho	sa	chlapca:	
„‚Chlapče, zosnímže ty tento kantár zo mňa.‘ Chlapec tak urobil a náš kôň sa 
premenil skoro na holuba a letel preč. Ako to černokňažník spozoroval, hneď sa 
urobil na jastraba a pustil sa za ním. Leteli, kým leteli oba, až veru už jastrab 
mal dochytiť holuba. Bola tam jedna kráľovská záhrada. Po nej sa prechodila 
smutná, zamyslená kráľova dcéra, že jej otec na smrť bol chorý a nik sa nena-
šiel, kto by ho bol vyliečil. Len tu odrazu vidí pred sebou krásneho šuhaja, ktorý 
ju pekne začal prosiť, že či by ho ako prsteň na svoj prst neprijala.“ Černokňažník	
sa	vydáva	za	lekára,	vylieči	chorého	kráľa,	za	čo	mu	je	prisľúbená	princeznina	
ruka.	Černokňažník	 trvá	na	premenení	prstienkov:	„Tu ako kráľova dcéra ten 
prsteň zosnímala, odpadol jej voliakosi na zem a hneď sa na proso rozsypal. 
Ako to černokňažník videl, spravil sa na kohúta a začal to proso zobať. Už ho bol 

257	Kniha,	 tak	 ako	 sa	 vyskytuje	 v	 našich	príbehoch,	 evidentne	nahradila	 niektorý	 starší	 ča-
rodejný	predmet,	 jej	 „používanie“	 	 (teda	neznalosť	 toho	ako	kniha	v	 skutočnosti	„funguje“)	
prezrádza	preliterárnu	(respektíve	negramotnú)	spoločnosť.	
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všetko pozobal, kremä jedno zrnce voľakde sa do jednej škárky zakotúľalo, to 
nemohol nijak von dostať. Urobil sa na myš, že ho tak von dostane. Ale milô zrn-
ce sa premenilo na kocúra, ten myš uchytil a na márne kusy rozdriapal — bolo 
po černokňažníkovi.“ (Dobšinský,	1958a,	s. 118 – 121).	V	živých	šamanských	tra-
díciách	sú	takéto	príbehy	rýchlych	premien	šamanov	na	veci	a	zvieratá,	ktoré	sa	
vzájomne	ničia,	časté.258 

Šamanská	tradícia	sa	týka	oboch	pohlaví.	Rozdielnosti	sa	dotýkajú	prirodze-
ných	rodových	špecifík	a	z	toho	do	určitej	miery	vyplývajúcich	rozdielnych	hr-
dinských	ciest.	Vyslovene	ženským	prvkom	je	motív	výmeny	detí.	Nachádzame	
ho	v	ustálenom	príbehovom	type.	V	rôznych	variáciách	môže	byť	substituovaný	
výmenou	hrdinky,	pričom	klamaný	je	vždy	kráľovský	manžel.	Obe	cesty,	mužská	
aj	 ženská,	majú	viac	podobností	ako	odlišností.	Ustáleným	prvkom	v	 šaman-
ských	tradíciách	je	odriekanie.	Asketický	život	počas	doby	dosiahnutia	vnútor-
nej	 sily	 a	 stupňa	potrebnej	 duchovnej	 transformácie	 je	 vyjadrovaný	 rôznymi	
spôsobmi.	V	príbehu	Traja zhavranelí bratia	je	to	mlčanie:	„‚Jaj, sestra naša!‘ 
preriekli bratia, ‚čo ti i povieme, to ty nevyvedieš, lebo ten, čo nás má vyslobo-
diť, nesmie za sedem rokov, sedem mesiacov, sedem týždňov a sedem hodín ani 
slova prehovoriť; [...]	Ale aby jej ľahšie bolo sľub vyplniť, vyrúbali do jedného 
hrubého stromu dieru, v ktorej bezpečne stáť mohla, zapravili ju tadnu a len je-
den oblôček nechali, ktorým jej jesť podávali.“ (Dobšinský,	1958c,	s. 59).	Podob-
ný	motív	mlčania	a	znehybnenia	je	prítomný	(i	keď	zriedkavejšie)	aj	v	mužských	
hrdinských	skúškach.

Ďalším	ustáleným	prvkom	v	šamanskej	tradícii	je	deštrukcia	tela	a	jeho	ob-
nova	(oživenie)	v	novej,	dokonalejšej	podobe.259	V	rozprávke	Chorý kráľ	o	tom	
čítame:	„Už-už hriva tátošova bola v bráne: drak skočí, pochytí Janka a na drob-
né kúsky ho poseká. Vtom priletia tri havrany čierne ako žúžoľ, a jeden začne 

258	Za	všetky	uvádzame	príklad,	ktorý	bol	zaznamenaný	v	roku	1924.	 Je	 to	príbeh	od	sám-
skeho	 informátora	 s	podobným	priebehom,	ako	 čítame	v	 rozprávkach.	Po	nezhode	 šamana	
a	šamanky	„rozpútali	proti	sebe	kúzla.	Muž	vyslal	svojho	ducha	z	tela	do	mora,	kde	na	seba	vzal	
podobu	ryby.	Žena	ho	prenasledovala	a	snažila	sa	ho	chytiť	na	vlasec.	Muž	však	vyvolal	búrku	
a	zabránil	jej	v	tom.	Potom	utiekol	do	rieky,	kde	sa	opäť	premenil	na	rybu.	Žena	pokračovala	
v	rybolove	dierou	v	ľade.	Muž	prebudil	duchov	mŕtvych,	ktorí	sa	utopili	a	tí	zabránili	žene,	aby	
pokračovala.	Potom	leteli	na	pohrebisko,	kde	sa	konečne	mužovi	podarilo	svoju	súperku	pora-
ziť	a	zabiť.“	(citované	podľa	DuBois,	2011,	s. 253 – 254).
259	V	nomádskych	tradíciách	je	toto	nové	telo	nezničiteľné.	Napr.	od	Mongolov	sa	táto	pred-
stava	dostala	do	Číny,	kde	z	nej	vznikla	tradícia	posmrtného	tela	zloženého	z	jadeitových	došti-
čiek,	ktoré	majú	veľkú	odolnosť.
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z mäsa Jankovho zobať. ‚Nezobaj,‘ povie najstarší, ‚ale zbieraj, to je ten, ktorého 
náš otec poslal pre čerešne.‘ Hneď počali mäso zbierať a skladať a v okamžení 
stál Janko pred nimi sedem ráz krajší ako predtým.“	(Dobšinský,	1958a,	s. 104).	
Tú	istú	myšlienku	smrti	a	znovuzrodenia	do	nového	vyššieho	stavu	treba	hľadať	
aj	 za	menej	 komplexnými	motívmi,	napr.	 v	odrezanom	mäse	 z	 Lomidrevovej	
nohy	či	v	mrzačení	hrdiniek.	Všetky	časti	tela	sa	hrdinom	vrátia,	často	v	novej	
zlatej	podobe.	Symbolika	zlatej,	najvzácnejšej	 farby,	 je	dobre	odvoditeľná	od	
solárneho	kultu.	 Telo	 je	 v	 rozprávkach	projekciou	kvality	hrdinovho	vedomia	
a	 symbolickej	 formy	 kultúrneho	 významu.	 V	 rozprávke Dalajláma	 sledujeme	
jemnejšie	odstupňovanie	transformácie.	Janík	po	vstupe	do	hustej	hory	stretne	
strigôňa,	ku ktorému	ide	do	služby.	Strigôň –	strážca	prahu –	mu	zakáže	vstup	
do	druhej	a	tretej	izby.	„Šuhaj chytrý, otvorí dvere a tu vidí, ako tam zlato po-
tokom tieklo; omočil do neho prst, naraz mu ostal zlatý“;	keď	to	strigôň	zistí,	
rozhnevá	sa	na	Janka,	no	neublíži	mu.	Zákaz	poruší	aj	druhýkrát,	keď	vchádza	
do	tretej	izby	„...	a ako ju otvoril, tu vidí mnoho ľudí jedných mŕtvych a druhých 
živých, ale sa žiaden z nich nemohol hýbať; a stál tam v kúte aj jeden sivý kôň. 
Tento priskočil k šuhajovi a povedal mu: ̦Janko! Vezmi tú masť z police a po-
potieraj s ňou hrdlá týmto ľuďom!̒ On vzal tú masť, a ako im radom hrdlá po-
potieral, tí mŕtvi naraz ožili a tí druhí sa začali hýbať. Tu mu všetci ďakovali, že 
ich zo zakliatia vyslobodil a naradovaní utekali von. A ten sivko zase sa ohlásil: 
‚Teraz choď, zamoč si vlasy v zlatom potoku a vyber si čo najkrajšie šaty! ... Tam 
nájdeš aj jednu píšťalku a jeden prútik. To si skry a vezmi so sebou aj hrebeň, 
kremeň a ocieľku.‘“	 (Dobšinský,	 1958a,	 s. 166).	 Zlaté	 vlasy	 sú	 symbolom	naj-
vyššieho	duchovného	stupňa,	potvrdenie	vidíme	aj	v	moci	oživovať	mŕtvych,	
schopnosti	čarovať	 (zmocnenie	sa	čarodejných	predmetov), v	získaní	pomoc-
níka	 zo	 spirituálneho	 sveta	 a	 v	 neposlednom	 rade	 v	 porazení	 strážcu	prahu.	
V	profánnom	priestore	hrdina	svoje	zlaté	atribúty	skrýva.	Viditeľné	sú	tak	naj-
mä	v	spirituálnom	svete.	Podobným	symbolom	je	zlatá	hviezda	na	čele,	v	mno-
hých	príbehoch	sa	objavujú	spoločne,	ako	v	rozprávke	Jelenček: „Neprešli ani 
na desať krokov, stála tu pekná studnička, len ako to najčistejšie sklo. Dievča 
sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej 
ostali zlaté.“ (Dobšinský,	 1958a,	 s. 159).	Absolutizáciou	 je	 zobrazenie	hrdinu,	
ktorý	je	celý	zo	zlata,	ako	to	čítame	v	explicite Zlatej podkovy, zlatého pera, zla-
tého vlasu: „Keď mlieko najväčšmi vrelo, mal Janko do neho skočiť. Ale tátoš na 
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jedno dýchnutie všetku horúčosť z kotla do seba vtiahol. Šuhaj skočil dnu a hneď 
ostal celý zlatý.“ (Dobšinský,	1958a,	s. 73).	Zlaté	telo	a	jeho	časti	(najmä	hlava)	
predstavujú	univerzálny	spirituálny	prvok	vyššieho	duchovného	stavu,	 spoje-
ného	so	symbolikou	solárneho	princípu,	teda	všeobecne	s	nebeskou	afinitou	
vyjadrenou	archaicky	v	mikrokozme	transformovaného	ľudského	tela.	Stačí	si	
spomenúť	na	vyobrazovania	gloriol	kresťanských	svätých	alebo	vyžarovanie	in-
dických	svámí,	aby	sme	si	uvedomili	rozsah	tejto	duchovnej	predstavy.	Zároveň	
je	tu	dobre	viditeľný	rozdiel	v	estetickej	transformácii	metafyzických	významov.	
Máme	na	mysli mieru	markantnosti	v	takzvanom	vysokom	a	ľudovom	umení.	
Ľudová	poetika,	ktorá	všeobecne	neinklinuje	k	abstraktnému	zobrazovaniu,	po-
užíva	pri	vyjadrení	vyššieho	duchovného	stavu	zosilnenú	telesnosť.

Záver

V	prvej	časti	kapitoly	sme	sa	snažili	priniesť	prehľad	vybraných	momentov	
výskumu	 ľudovej	 čarodejnej	 rozprávky	 z	 perspektívy	 škôl,	 hnutí	 a	 kľúčových	
osobností	 sociokultúrnej	 antropológie	od	 ich	 začiatkov	v	klasickom	evolucio-
nizme	až	po	súčasné	trendy	prepájania	prírodovedných	a	kulturologických	prí-
stupov.	Mnohí	bádatelia	(a	nielen	z	okruhu	antropológie)	sa	 interpretácii	pô-
vodného	významu	čarodejných	rozprávok	vyhýbali,	skúmali	ich	z	rôznych	iných	
hľadísk,	čomu	dobre	rozumieme.	Aj	keď	sa	stotožňujeme	s	obavami	z	omylov	
a	dezinterpretácií	rozprávok,	nevyhneme	sa	tým	skutočnosti,	že	boli	vytvorené	
s	 konkrétnym	 významovým	 zámerom	 a	 vyjadrené –	 s	 rovnakou	 konkrétnos-
ťou –	kultúrne	podmienenými	symbolickými	formami.	Z	tohto	dôvodu	vidíme	
najväčší	prínos	antropologického	prístupu	v	jeho	transkultúrnej	šírke	a	schop-
nosti	vidieť	slovesný	folklór	v	celostnom	kontexte,	pri	jednotlivých	výskumoch	
s	dôrazom	na	biologické	a	ekologické	 faktory,	psychologickú	perspektívu,	 sé-
mantické	 a	 performatívne	 prepojenie	 s	 rituálmi,	 náboženskými	 predstavami	
a	sociálnym	prostredím.	Dôležité	informácie	stále	prinášajú	terénne	antropo-
logické	výskumy	živých	vystúpení	rozprávačov	v	menej	komplexných	kultúrach,	
ktoré	nás	ubezpečujú	o	spoločnej	žánrovej	platforme,	ale	zároveň	jasnejšie	od-
haľujú	špecifiká	eurázijského	slovesného	folklóru	a	jeho	národných	a	etnických	
variantov.	

Z	 historickej	 perspektívy	 sme	 identifikovali	 tri	 fázy	 antropologického	
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výskumu:	hľadanie	pôvodu,	hľadanie	podstaty	a	hľadanie	kontextu	ľudovej	ča-
rodejnej	rozprávky.	Pri	 jednotlivých	školách	sme	upozorňovali	aj	na	paralelné	
výskumy	v	príbuzných	odboroch,	ako	 je	 folkloristika,	filológia,	 lingvistika	a	 li-
terárna	veda.	 Ich	porovnanie	nám	prináša	poznanie	o	nemožnosti	 ich	 strikt-
ného	oddeľovania,	a	to	predovšetkým	všade	tam,	kde	majú	spoločný	predmet	
výskumu.	V	rôznych	obdobiach	sa	ťažisko	výskumu	slovesného	folklóru	medzi	
nimi	presúvalo,	štiepilo	do	paralelných	hnutí	a	obohacujúco	balansovalo	v	me-
dziodborovom	dialógu.

V	druhej	časti	kapitoly	prinášame	interpretáciu	slovenského	materiálu,	pri	
ktorej	používame	vybrané	kultúrno-antropologické	metódy.	Vychádzame	naj-
mä	zo	semiotickej	analýzy	symbolických	foriem	ľudových	čarodejných	rozprá-
vok	a	ich	premietnutia	do	kultúrnych	komplexov	s	prihliadnutím	na	ich	duchov-
né	aspekty.	Dospeli	sme	k	záveru,	že	slovenské	 ľudové	rozprávky	pochádzajú	
z	 nomádskeho	 kultúrneho	 komplexu,	 pričom	 upozorňujeme	 na	 ich	 najprav-
depodobnejší	pôvod,	ktorý	 je	podľa	nás	v	Strednej	Ázii.	Toto	zistenie	platí	aj	
pre	väčšinu	eurázijského	materiálu,	ktorý	je,	ako	sa	ukazuje,	naším	spoločným	
dedičstvom.	V	intenciách	tohto	poznania	interpretujeme	aj	ich	duchovný	kód.	
Príbeh	slovenskej	 ľudovej	čarodejnej	 rozprávky	 je	v	našej	 interpretácii	príbe-
hom	duchovnej	cesty	šamana/čarodejníka,	ešte	konkrétnejšie	mladého	adepta	
na	šamana/čarodejníka.	Či	už	 je	náš	záver	správny,	alebo	nie,	ostáva	faktom,	
že	odpojením	sa	od	duchovnej	praxe	začali	rozprávky	fungovať	ako	svojbytné	
umelecké	komunikáty.	Od	tohto	momentu	podliehali	kultúrnym	substitúciám	
a	prekrývaniam,	estetickým	štylizáciám,	morálnym	a	náboženským	cenzúram	
a	v	neposlednom	rade	editorským	predstavám	zberateľov.	V	konzervatívnom	
prostredí	ľudovej	kultúry	si	však	až	do	ich	zapísania	zachovali	podstatné	znaky	
pôvodných	duchovných	predstáv,	ktoré,	nech	už	 je	 ich	význam	pre	súčasníka	
akokoľvek	hmlistý,	nevymizli	ani	v	dynamických	premenách	oficiálnej	umelec-
kej	a	duchovnej	kultúry.
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2. kapitola

TERÉZIA VANSOVÁ A JEJ DENNICA 
(MEDIOLOGICKÁ REFLEXIA O PRVOM SLOVENSKOM 
ČASOPISE PRE ŽENY)260

Marián	GLADIŠ

Motto:
„... celý svůj život nejen pracovala, ale také bojovala za svobodu svého náro-
da, za rovnost žen i československou vzájemnost. Bojovala tiše a něžně, ale 
neústupně a – zvítězila, i když jí, jako každému velkému člověku bylo překonat 
mnoho překážek i předsudků.“

Lidové	noviny	(„Žena	a	její	svět“),	16. apríla 1937

Úvod
Dennica v záujme (nielen) literárnej vedy

V	januári 2018	uplynulo	120	rokov	od	významnej	udalosti,	ktorá	ovplyvnila	
vývoj	 a	 smerovanie	 slovenskej	 spoločnosti	a	 zároveň	aj	podobu	 slovenského	
novinárstva –	 osobitne	 oblasti	 nazývanej	 „ženská	 tlač“.	 Začiatkom	 roka	 1898	
vyšlo	úvodné	číslo	mesačníka	Dennica –	prvého	časopisu	pre	ženy	písaného	po	
slovensky	a	určeného	Slovenkám,	ktoré	sa	koncom	19. stor.	začali	otvorene	(je	
nutné	dodať,	že	k	nevôli	autorít	národného	hnutia)	domáhať	zmeny	svojho	spo-
ločenského	statusu –	s	 jasným	zámerom	odstrániť	spoločenskú	podriadenosť	
žien	a	dosiahnuť	sociálnu	rovnoprávnosť	s	mužmi.

260	Kapitola	v	monografii	vznikla	ako	súčasť	riešenia	grantu	VEGA	č. 1/0736/15 –	Metodolo-
gické	prieniky	do	(re)interpretácie	diel	slovenskej	a	svetovej	literatúry	(vedúci:	prof.	PhDr.	Ján	
Gbúr,	CSc.).
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Dennica	 bola	 dosiaľ	 skúmaná	 najmä	 z	 literárnohistorického	 a	 spoločen-
sko-historického	pohľadu –	z	novších	sú	dôležité	predovšetkým	práce	(abeced-
ne)	autorskej	dvojice	Jana	Cviková –	Jana	Juráňová	(2008,	2011	a	i.),	Karola	Hol-
lého	(2004,	2011	a	i.),	Dany	Hučkovej	(2011,	2014	a	i.)	alebo	Marcely	Mikulovej	
(2015	a	i.),	zo	starších	súborné	dielo	autorského	kolektívu	pod	vedením	Karola	
Rosenbauma	(1984)	a	ďalšie.	

Naším	mediologickým	výskumným	zámerom	je	zhodnotiť	vývinové	špecifiká	
a	koncepciu	prvého	ženského	časopisu	v	kontexte	dobovej	publicistiky	v	2.	po-
lovici	19.	a	na	začiatku	20. storočia,	a	to	aj	s	ohľadom	na	prínos	jeho	zaklada-
teľky	a	dlhoročnej	redaktorky	Terézie	Vansovej	k	rozvoju	ženskej	časopiseckej	
produkcie	na	Slovensku,	a	tým	aj	k	„tvarovaniu“	slovenského	novinárskeho	pro-
stredia,	k	čomu	významne	prispievala	aj	ako	popularizátorka	a	rozširovateľka	
slovenskej	tlače.	

Cieľom	reflexívnej	mediologickej	analýzy	a	syntézy	 je	vytvoriť	 logicky	uce-
lený	obraz	o	redakčnej	genéze	časopisu	Dennica (1898	až	1914),	o	ohlase	či-
tateľov	aj	súdobej	kritiky,	a	to	nielen	z	dostupnej	odbornej	literatúry	a	doteraz	
publikovaných	monografických	prác,	ale	aj	z	analýzy	pramenných	materiálov,	
získaných	zo	Slovenskej	národnej	knižnice	v	Martine	(mikrofilmová	študovňa).	
V	centre	nášho	záujmu	budú	najmä	formát	a	forma,	pravidelné	aj	občasné	rub-
riky	a	čitateľská	intencia.

Dennica medzi dobovými periodikami

Významné	 postavenie	 v	 štruktúre	 periodickej	 tlače	 na	 Slovensku	 zaujíma	
tzv.	ženská	tlač.	Malá encyklopédia žurnalistiky	(MEŽ)	ju	determinuje	lakonic-
ky	ako	„periodiká	určené	svojím	poslaním	a	obsahom	najmä	ženám“	(Jacz	et	
al.,	1982,	s. 547).	Fraňo	Ruttkay	vníma	vznik	a	formovanie	slovenskej	ženskej	
tlače	na	prelome	19.	a	20. storočia	ako	doklad	„rozvetvenej	špecializácie	slo-
venského	novinárstva	v	rokoch 1897 –	1914“	(1980,	s. 575).	Prirodzene,	takýto	
pohľad	je	nutné	vnímať	ako	zjednodušujúci.	Na	dôkladnejšie	pochopenie	dôvo-
dov	vzniku	prvého	slovenského	časopisu	pre	ženy –	mesačníka	Dennica	(1898	
až	 1914) –	 považujeme	 za	 potrebné	ozrejmiť	 najmä	dobový	 (historický)	 stav	
slovenskej	 spoločnosti	a	 slovenského	novinárstva	v	 čase	 jeho	zrodu,	 teda	na	
konci	19. storočia.
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Územie	dnešnej	Slovenskej	republiky	bolo	integrálnou	súčasťou	Uhorského	
kráľovstva	(resp.	zalitavskej	časti	dualistického	Rakúsko-Uhorska),	čo	malo	zá-
sadný	vplyv	nielen	na	postavenie	slovenského	národa	(vystaveného	permanent-
nému	tlaku	silnej	maďarizácie),	ale –	pochopiteľne –	aj	na	slovenské	novinár-
stvo	a	jeho	najvýznamnejších	predstaviteľov.	Prvé	periodikum	vydávané	v	slo-
venskom	jazyku,	presnejšie	v	slovakizovanej	češtine	(dovtedy	vychádzali	noviny	
a	časopisy	 len	po	 latinsky,	nemecky	alebo	maďarsky),	boli	Prešpurské noviny 
(Presspůrské	Nowiny),	ktoré	vydával	Daniel	Tállayi	v	Bratislave	v	rokoch 1783	až	
1787.	Aj	keď	vychádzali	len	štyri	roky	a	mali	iba	60	abonentov	(čo	bol	aj	hlavný	
dôvod,	pre	ktorý	napokon	prestali	vychádzať),	podľa	Samuela	Brečku	prispeli	
k	prebúdzaniu	národného	povedomia	a	šíreniu	slovenskej	slovesnosti	(Brečka	
et	al.,	2009,	s. 102).	Počas	panovania	cisára	Jozefa	 II.	začal	vychádzať	aj	prvý	
slovenský	časopis –	Staré noviny literarního umění	(1785 – 1786),	ktorý	v	Ban-
skej	Bystrici	vydávala	učená	spoločnosť	Erudita societas Slavica.	V	roku	1812	za-
čal	Juraj	Palkovič	vydávať	noviny	Týdenník	(Týdennjk,	aneb	cýsařsko-králowské	
Národnj	Nowiny)261	a	vo	vlasteneckom	duchu	tvoril	neskôr	aj	časopis	Tatranka 
(1832 – 1847).	K	dôležitým	 literárnym	periodikám	prvej	polovice	19. storočia	
môžeme	zaradiť	tiež	časopis	Hronka	(1836 – 1838),	ktorý	v	Banskej	Bystrici	re-
digoval	a	vydával	Karol	Kuzmány.	V	druhej	polovici	19. stor.	sa	o	priazeň	čitate-
ľov	usilovali	literárne	časopisy	Sokol	(1862 –	1869;	vydával	a	redigoval	ho	Viliam	
Pauliny-Tóth)	a	mesačník	Orol	(1870 –	1880;	postupne	ho	vydávali	a	redigovali	
Ján	Kalinčiak,	Andrej	Truchlý-Sytniansky	a	Mikuláš	Štefan	Ferienčík).

Po	 predchádzajúcich	 štyroch	 neúspešných	 žiadostiach	 o	 vydávanie	 novín	
dostal	začiatkom	roka	1845	Ľudovít	Štúr	povolenie	vydávať	prvé	slovenské	po-
litické	noviny.	Slovenské národné noviny	(Slovenskje	Národňje	Novini) –	s	lite-
rárnou	prílohou	Orol tatranský	(Orol	Tatránski) –	boli	písané	a	vydávané	v	štú-
rovskej	slovenčine;	prvé	číslo	vyšlo	1. augusta 1845,	posledné	9. júna 1848.	Po-
čas	krátkeho,	len	necelé	tri	roky	trvajúceho	vydávania	dosiahli	Štúrove	noviny	
významné	zásluhy	na	formovaní	národného	hnutia	a	prehĺbení	jeho	protifeu-
dálnej	a	demokratickej	povahy.	Vyznačovali	sa	vysokou	žurnalistickou	úrovňou,	
vďaka	čomu	sa	stali	modelom	pre	budúce	slovenské	politické	noviny,	najmä	pre	

261 Týdenník	(1812 – 1818)	výrazne	zasiahol	do	slovenského	literárneho,	kultúrneho	a	spolo-
čenského	života,	o	čom	svedčí	aj	na	tú	dobu	vysoký	počet	predplatiteľov:	noviny	odoberalo	do	
2-tisíc	čitateľov	(porovnaj	napr.	Jacz	et	al.,	1982,	s. 108).
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Pešťbudínske vedomosti	(1861 – 1870)	a	najvýznamnejšie	politické	periodikum	
druhej	polovice	19. storočia	Národné noviny	 (Národnie	noviny;	1870 – 1948).	
Definitívny	úspech	novej	slovenčiny	potvrdilo	vydávanie	 literárneho	časopisu	
Slovenské pohľady	(Slovenskje	pohladi	na	vedi,	umeňja	a	literatúru),	ktorý	re-
digoval	a	vydával	Jozef	Miloslav	Hurban	v	rokoch 1846 – 1847	a	1851 – 1852.	
Svojím	koncepčným	prístupom	z	neho	vytvoril	 jeden	z	najvýznamnejších	slo-
venských	literárnych	časopisov	19. storočia.	V	roku	1881	vydávanie	„Pohľadov“	
obnovili	jeho	syn	Svetozár	Hurban-Vajanský	a	Jozef	Škultéty	(do	roku	1916), od	
januára 1922	časopis	vychádza	nepretržite	až	doteraz.	K	významným	národno-
buditeľským	 titulom	 patril	 aj	Národný hlásnik	 (1868 – 1914),	 ktorý	 sprístup-
ňoval	 širokej	 verejnosti –	 hlavne	 vidieckemu	 obyvateľstvu –	 témy,	 o	 ktorých	
akademickým	štýlom	písali –	najmä	pre	vzdelané	mestské	občianstvo	a	inteli-
genciu –	Pešťbudínske vedomosti	a	po	nich	Národné noviny.	Dominantné	posta-
venie	konzervatívnych	Národných novín	(tlačového	orgánu	Slovenskej	národnej	
strany)	sa	koncom	19. storočia	pokúsil	narušiť	týždenník	Slovenské listy,	ktorý	
vydával	v	Ružomberku	Karol	Salva	(1897 – 1899).	Názorovo	polemizoval	s	tvor-
cami	Národných novín,	čo	ho	zbližovalo	s	nastupujúcou	generáciou	hlasistov –	
mladými	slovenskými	intelektuálmi	s	novým	programom	národného	života	(kri-
tickým	voči	politike	vedenia	SNS),	ktorí	sa	zoskupili	okolo	časopisu	Hlas	(1898	až	
1904;	zodpovednými	redaktormi	boli	Pavel	Blaho	a	Vavro	Šrobár).

Protikladom	 pronárodne	 orientovanej	 tlače	 boli	 odnárodňujúce	 po	 slo-
vensky	 písané	 periodiká,	 ktoré	 presadzovali	 politiku	 a	 záujmy	 uhorskej	 vlá-
dy.	 K	najvplyvnejším	patrili	Priateľ ľudu	 (1848 – 1849	a	1861 – 1867),	Krajan 
(1865 – 1868),	 Svornosť	 (1873 – 1885),	 Slovenské noviny	 (tzv.	 Hornyánszke-
ho262 –	podľa	vydavateľa	a	redaktora	Viktora	Hornyánszkeho;	1886 – 1919)	či	
uhorské	vlastenectvo	posilňujúci	časopis	Vlasť a svet	(1886 – 1919).

Dôležitou	 súčasťou	 systému	 slovenskej	 periodickej	 tlače	 druhej	 polovice	
19. stor.	bola	cirkevná	tlač.	Prvým	slovenským	cirkevným	periodikom	boli	Kato-
lícke noviny.	Vychádzali	od	novembra 1849	a	spočiatku	mali	náklad	1 800	výtlač-
kov.	Počet	predplatiteľov	však	postupne	klesal,	a	to	aj	napriek	tomu,	že	ich	mu-
seli	povinne	odoberať	všetky	katolícke	fary	na	Slovensku	(Serafínová –	Gazda,	

262	Netreba	si	ich	pomýliť	s	tzv.	Bobulovými	Slovenskými novinami –	podľa	vydavateľa	a	zod-
povedného	redaktora	 Jána	Nepomuka	Bobulu;	noviny	vychádzali	v	 rokoch 1868 – 1875,	boli	
tlačovým	orgánom	Novej	školy	slovenskej	(Strany	vyrovnania)	a	presadzovali	myšlienku	maďar-
sko-slovenského	vyrovnania.
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2016,	 s. 28).	 Za	 prvý	 slovenský	 katolícky	 časopis	 sa	 považuje	 týždenník	Cyril 
a Metod,	ktorý	vychádzal	v	Banskej	Štiavnici	od	marca 1850.	Vydavateľom	bol	
Andrej	Radlinský,	redakčne	ho	viedol	Ján	Palárik.	Príspevky	boli	písané	v	staro-
slovienčine,	ale	aj	v	bernolákovskej	a	štúrovskej	slovenčine.

Na	 konci	 19. stor.	 vychádzalo	 v	 Uhorsku –	 najmä	 v	 Martine,	 Skalici,	 Ru-
žomberku,	Liptovskom	Mikuláši	a	v	hlavnom	meste	monarchie	v	Budapešti –	
takmer	tridsať	po	slovensky	písaných	periodík	(porovnaj	napr.	Jacz	et	al.,	1982,	
s. 114).263	 Z	hľadiska	 štruktúry	bola	 zastúpená	 široká	 škála	novín	a	 časopisov	
určených	rôznym	segmentom	čitateľskej	verejnosti –	popri	 literárnych	a	poli-
tických	periodikách,	ktoré	mali	v	tom	čase	najväčší	význam	a	najsilnejší	vplyv	
na	formujúce	sa	slovenské	mediálne	publikum,	vychádzala	aj	poľnohospodár-
ska,	národohospodárska,	cirkevná,	humoristická,	pedagogická	tlač,264	 tlač	pre	
deti	a	mládež	či	vedecká	 tlač,265	absentovala	však	 tlač	určená	pre	ženy –	pri-
tom	na	území	Čiech,	Moravy	a	Sliezska	prvé	ženské	periodiká	úspešne	vychá-
dzali	už	v	60.	a	70. rokoch 19. stor.266	a	v	Nemecku	začali	vychádzať	noviny	pre	
ženy	dokonca	už	v	roku	1725.267	Je	teda	prirodzené,	že	hlasy	dovolávajúce	sa	
samostatného	ženského	časopisu	písaného	po	slovensky	sa	v	druhej	polovici	
19. stor.	 čoraz	častejšie	a	 intenzívnejšie	ozývali	 aj	na	našom	území268 –	až	do	

263	Na	konci	existencie	Rakúsko-Uhorska	vychádzalo	23	titulov	po	slovensky	písanej	periodic-
kej	tlače	(Beránková –	Křivánková –	Ruttkay,	1988,	s. 58)	s	celkovým	nákladom	len	asi	14-tisíc	
výtlačkov	(tamže,	s. 59).
264	Slovenská	pedagogická	tlač	sa	začala	vyvíjať	v	2.	pol.	19. stor.	a	jej	význam	narastal	so	stup-
ňujúcim	sa	národným	a	sociálnym	útlakom	v	Uhorsku.	Prvým	slov.	pedagogickým	časopisom	
bol	Priateľ školy a literatúry	(1859 – 1861),	ktorý	ako	prílohu	týždenníka	Cyril a Metod	vydával	
a	redigoval	A.	Radlinský.	Najvýznamnejším	titulom	na	konci	19. stor.	bol	mesačník	Dom a škola,	
ktorý	v	rokoch 1885 – 1897	vydával	K.	Salva.	Podrobnejšie	o	pedagogickej	tlači	pozri	napr.	Jacz	
et	al.,	1982,	s. 327 – 329.
265	Prvým	slov.	vedeckým	časopisom	bol	Letopis Matice slovenskej	(1864 – 1875	v	Martine).
266	K	 čitateľsky	 najpopulárnejším	 patrili	 časopisy	 Lada	 (1861 – 1944)	 a	 Ženské listy 
(1873 – 1916),	neskôr	Ženský svět	(1896 – 1930),	Ženský list	(1892 – 1914)	alebo	Ženská revue 
(1905 – 1920).	Podrobnejšie	pozri	napr.	Jacz	et	al.,	1982,	s. 547 – 549.
267	Prvé	noviny	pre	ženy –	týždenník	Die vernünftigen Tadlerinnen –	vydával	Johann	Christo-
ph	Gottsched	v	rokoch 1725 – 1726.	V	roku	1783	začala	Marie	Sophie	von	La	Roche	vydávať	
prvý	nemecký	časopis	pre	ženy –	mesačník	Pomona	(für Teutschlands Töchter) –	a	v	roku	1786	
Friedrich	Johann	Justin	Bertuch	založil	módny	časopis –	mesačník	Journal der Moden.	D.	Pro-
kop	zdôrazňuje	(2005,	s. 128),	že	usilovnými	čitateľkami	sa	stali	najmä	dobre	situované	ženy,	
ale	noviny	čítali	aj	ženy	remeselníkov	či chyžné.
268	Dialo	sa	tak	najmä	v	súvislosti	s	požiadavkami	zaistiť	publicitu	činností	a	podujatí	Spolku	
slovenských	žien	Živena	(1869 – 1948,	Martin),	ktorého	cieľom	bolo	zapájať	ženy	do	rozvíjajú-
ceho	sa	národného	života.
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konca	19. stor.	však	ostali	bez	konkrétnej	realizácie.	Práve	naopak,	myšlienka	
vydávať	 ženské	periodikum	čelila	 tvrdému	odporu	 zo	 strany	mužských	pred-
staviteľov	spoločenského,	kultúrneho	a	politického	života	Slovákov	s	centrom	
v	Martine;	dokonca	ešte	v	roku	1897	tajomník	Živeny	Svetozár	Hurban-Vajanský	
otvorene	vyjadroval	„nechuť	k	osobitným	ženským	časopisom“	(Rosenbaum	et	
al.,	1984,	 s. 298).269	Prvý	 slovenský	časopis	pre	 ženy	 teda	vznikol –	v	podsta-
te	z	nevyhnutnosti –	mimo	martinského	centra	národného	diania;	Karol	Hollý	
(2004,	s. 62 – 63)	v	tejto	súvislosti	poukazuje	na	skutočnosť,	že	existencia	sa-
mostatného	ženského	časopisu	bola	„tŕňom	v	oku“	predstaviteľom	Slovenskej	
národnej	strany	v	Martine,	ktorí	sa	nevedeli	stotožniť	s	procesom	emancipácie	
žien	a	veľmi	tvrdo	proti	nemu	vystupovali –	dôvodom	ich	odmietavého	postoja	
bola	skutočnosť,	že	„konzekventne	deklarovali	podriadené	postavenie	žien	voči	
mužom	a	odmietali	snahy	o	rozšírenie	duševného	obzoru	žien,	a	preto	odmie-
tali	aj	ženský	časopis“	(Hollý,	2011,	s. 53).

269	K	Vajanskému	sa	vo	svojich	Spomienkach	vracala	aj	spisovateľka,	publicistka	a	priekopníčka	
emancipačných	snáh	slovenských	žien	Hana	Gregorová.	Spomínala,	ako	„Vajanský vystríhal pred 
skazou feminizmu“	 (Cviková –	 Juráňová,	2008,	 s. 67),	 ako	nazýval	 „nezávislé úsilia žien ,muž-
skými prostriedkami‘ a ako také ich odsudzuje“	(tamže,	s. 100),	ako	si	pred	ňou	a	zakrátko	nato	
aj	pred	jej	blízkou	priateľkou	Máriou	Ivankovou-Pietrovou	(herečkou,	režisérkou	a	novinárkou)	
odpľul	 s	dôvetkom	„Fuj, baba, femina!“	 (tamže,	 s. 111)	a	pod.	Nepriateľský	postoj	 k	 ženskej	
emancipácii	otvorene	prezentovali	aj	Národné noviny	pod	Vajanského	vedením,	čo	azda	najviac	
postihlo	práve	H.	Gregorovú –	noviny	 ju	pravidelne	osočovali	 a	pranierovali:	 „Opovážila som 
sa príliš smelo na tú dobu preriecť slovo na obhajobu kultúrnejšej budúcnosti žien [...]. V ha-
nobení mojej osoby, ktoré neprestávalo, udávali tón Národnie noviny s Vajanským, ktorý bol 
autoritou pre celý Martin.“	(tamže,	s. 104).	Ako	v	tejto	súvislosti	metaforicky	konštatujú	editorky	
publikácie	o	H.	Gregorovej	(J.	Cviková	a	J.	Juráňová),	jej	predstavy	o	rovnoprávnosti	žien,	pred	
ktorými	si	„starý	Martin	odpľúval“,	sa	začali	postupne	napĺňať –	najmä	vďaka	aktivitám	českých	
žien –	až	po	vzniku	prvej	ČSR	(tamže,	s. 216).	—	Na	adresu	S.	H.	Vajanského	sa	vyjadrovala	aj	T.	
Vansová.	V	liste	Margite	Valehrachovej-Matulayovej	(autorke	jej	biografie)	zo	7. 10. 1930	píše,	
že	„Vajanský rád prijímal moje práce a spolu s pani Šoltésovou pomenoval nás: ,naše literárne 
babky‘. Len potom mi odňal svoju priazeň, keď som začala redigovať Dennicu. ,Ženský‘ časopis 
nedržal za potrebný. Bál sa výstrednosti ženského vzdelania.“	(zvýr.	M.	G.;	Cviková –	Juráňová, 
2011,	s. 340).	V	liste	z	12. 7. 1937 –	v	reakcii	na	žiadosť	M.	Valehrachovej-Matulayovej	o	doklady	
o Dennici –	T.	Vansová	píše:	„O Dennici je najlepšie už nič nedokladať, lebo sú tu listy, ktoré ako 
dokumenty by mohli uraziť niekoho buď živého, buď už zosnulého. Napr. jeden Vajanského list, 
kde dal výraz svojmu rozhorčeniu (...) vo výrazoch neparlamentárnych, a ten list nemôže ísť na 
verejnosť. A mnoho iných.“	(tamže,	s. 343 – 344).	T.	Vansová	mala	na	mysli	zrejme	Vajanského	
list	V.	Hurbanovi	zo	6. 4. 1905,	v	ktorom	o.	i.	písal:	„A tým feministickým flandrám (Dennici) nech 
dá pokoj! To sú husi na kubus!!“	(Hollý,	2011,	s. 51 – 52).



194 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

Na ceste k (národnej a ženskej) emancipácii

Odvahu	postaviť	sa	na	odpor	neskrývaným	prejavom	nepriazne	a	predpoja-
tosti,	narušiť	dobové	konvencie	a	odhodlane	vstúpiť	do	tradicionalisticky	muž-
ského	novinového	a	časopiseckého	sveta	nabrala	spisovateľka,	prekladateľka,	
etnografka	a	organizátorka	kultúrneho	života	T.	Vansová –	národne	uvedomelá	
žena	pochádzajúca	z	významnej	slov.	národoveckej	rodiny	Medveckých.270	Jej	
emancipačné	úsilie	a	národnobuditeľská	práca	sa	zintenzívnili	po	sobáši	s	evan-
jelickým	farárom	a	osvetovým	činovníkom	Jánom	Vansom,	s	ktorým	sa	v	roku	
1882	presťahovali	do	Rimavskej	Píly	(dnes	časti	mesta	Tisovec),	kde	sa	„v	národ-
ne	živom	ovzduší“	(Rosenbaum	et	al.,	1984,	s. 233)	zúčastňovala	na	mnohých	
kultúrno-spoločenských	podujatiach.	Spolu	s	ďalšími	predstaviteľkami	sloven-
ského	ženského	hnutia –	osobitne	s	Elenou	Maróthy-Šoltésovou –	a	s	výraznou	
podporou	a	pomocou	českých	žien	(napr.	Vilmy	Sokolovej	či	Terézy	Novákovej,	
aktívnej	členky	českého	ženského	emancipačného	hnutia,	ktorá	založila	a	re-
digovala	časopis	Ženský svět271)	sa	usilovala	o	šírenie	vzdelanosti	v	národnom	
duchu	medzi	najširšie	vrstvy	slovenských	žien.	Tento	cieľ	chcela	dosiahnuť	aj	
prostredníctvom	 vydávania	 osobitných	 periodík	 a	 publikácií	 určených	 špeci-
álne	pre	ženy –	K.	Hollý	pripomína	(2011,	s. 32),	že	T.	Vansová	a	E.	M.	Šolté-
sová	sa	zhodli	na	tom,	že	na	naplnenie	 tohto	cieľa	by	 im	najviac	vyhovovalo	

270	T.	Vansová	sa	narodila	18. 4. 1857	vo	Zvolenskej	Slatine	v	rodine	národovca,	člena	Matice	
slovenskej,	evanjelického	farára	Samuela	Medveckého	(1794 – 1876).	Jej	brat	Samuel	Štefan	
Medvecký	(1845 – 1896)	bol	národnokultúrny	a	národnopolitický	pracovník,	sestra	Adela	Med-
vecká	(1843 – 1928)	bola	manželkou	básnika	Jána	Čajaka	a	po	jeho	smrti	manželkou	Pavla	Dob-
šinského	(Biografický lexikón Slovenska,	2017,	s. 339).	Lidové noviny,	ktoré	T.	Vansovú	navštívili	
pri	príležitosti	jej	80.	narodenín,	ju	vo	svojej	rubrike	„Žena a její svět“	charakterizovali	takto:	
„A tato skromná žena útlého těla i zdraví, ale hrdých rysů a bystrých očí, dnes již pod černým 
krajkovým čepečkem a stříbrnými vlasy, celý svůj život nejen pracovala, ale také bojovala za 
svobodu svého národa, za rovnost žen i československou vzájemnost. Bojovala tiše a něžně, ale 
neústupně a – zvítězila, i když jí, jako každému velkému člověku bylo překonat mnoho překážek 
i předsudků.“	(U	Terezy	Vansové,	1937,	s. 5).
271 Ženský svět	vydával	Ústřední	Spolek	českých	žen	v	Prahe	dvakrát	mesačne.	Prvé	číslo	vyšlo	
20. decembra 1896 –	už	v	ňom,	v	úvodnom	príhovore	„Našim čtenářkám!“,	redakcia	avizovala	
záujem	aj	o	slovenské	čitateľky:	„Viditelným znamením spojení našeho se sestrami na Sloven-
sku budou práce jejich, Češkám předkládané, a pozornost, se kterou kruh našeho spolupracov-
nictva sledovati bude neustále jejich kroky.“	K.	Hollý	zdôrazňuje	(2004,	s. 62 – 63),	že	práve	ten-
to	český	časopis	bol	jednou	z	najdôležitejších	inšpirácií	pre	neskoršiu	Dennicu:	pre	jej	vznik	bola	
významná	najmä	už	spomínaná	česko-slovenská	spolupráca	v	rámci	časopisu	Ženský svět –	V.	
Sokolová	v	ňom	viedla	rubriku	„Slovenky – naše nejbližší sestry“	a	E.	Maróthy-Šoltésová	bola	
stálou	dopisovateľkou	Ženského světa.
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„periodikum	s	jednoduchším,	resp.	zábavnejším	obsahom“,	pričom	dodáva,	že	
myšlienkou	vydávať	ženský	časopis	sa	E.	Šoltésová	zaoberala	už	v	roku	1886,	
kým	T.	Vansová	vtedy	predložila	projekt	kalendára	pre	ženy,	ktorý	v	porovnaní	
s	projektom	časopisu	azda	pôsobil	reálnejšie,	avšak	ani	ten	sa –	najmä	z	ekono-
mických	dôvodov –	nakoniec	nerealizoval.

Niekoľkoročné	emancipačné	úsilie	T.	Vansovej	napokon	vyvrcholilo	zdarným	
vydaním	prvého	slovenského	časopisu	pre	ženy,	mesačníka	s	„revitalizovaným“	
názvom	Dennica272 –	jeho	prvé	číslo	s	podtitulom	„Ženský	list	pre	poučenie	a	zá-
bavu“	vyšlo	v	januári 1898	v	Ružomberku	tlačou	a	nákladom	kníhtlačiarne	Karola	
Salvu.	Podporu,	ktorej	sa	jej	nedostalo	od	slovenských	dejateľov,	našla	za	riekou	
Morava –	české	Lidové noviny	vo	svojom	oslavnom	článku	k	životnému	jubileu	
T.	Vansovej	v	roku	1937	pripomínajú,	že	„vždy byla ve spojení s českými buditeli, 
i nacházela u nich pochopení jako u Karla Kálala,273 který vlastně dal podnět k za-
ložení Denice“	(U	Terezy	Vansové,	1937,	s. 5).	Tento	fakt	potvrdzuje	aj	K.	Hollý,	
keď	zdôrazňuje,	že	Karel	Kálal	bol	nepochybne	„ústrednou	postavou“	v	procese	
genézy	Dennice –	v	časopise	Dom a škola	 (vydával	ho	K.	Salva	v	Ružomberku)	
verejne	vyzval	na	vydávanie	ženského	časopisu	(pod	pseudonymom	K.	Neklan):	
„Lacný mesačník za 1 zl. ročne, ktorý by sa výhradne len ženskou otázkou zabý-
val, aby nebol konkurrenčný ani ,Pohľadom‘, ani ,Obzoru‘ a i. – mám nádej, že 
by sa udržal. Taký časopis je nevyhnuteľný, má-li sa otázka ženská vyniesť na 
povrch. Škola ,Živeny‘, hodne ženských spolkov a konečne ženský časopis – bol 
by to veľký činiteľ pre vzdelanie a národnosť našu. Dosiaľ pracovali verejne len 
muži, potom by nás bolo dva razy toľko.“	(Hollý,	2011,	s. 33).	Zmysel	návrhu	K.	
Kálala	podľa	K.	Hollého	spočíval	v	posilnení	národnej	angažovanosti	slovenských	
žien	prostredníctvom	periodika	určeného	špeciálne	pre	ženy.

Úzku	spoluprácu –	dalo	by	sa	povedať	až	spojenectvo –	T.	Vansovej	s	E.	Ma-
róthy-Šoltésovou	dokumentuje	aj	skutočnosť,	že	K.	Kálal	sa	pri	hľadaní	redak-
torky,	ktorá	by	bola	schopná	stáť	na	čele	časopisu,	obrátil	práve	na	ne.	H.	Gre-
gorová	vo	svojich	Spomienkach	píše,	že	keď	navštívil	E.	Šoltésovú	a	navrhol	jej,	

272	Rovnomenný	časopis	vydával	v	Martine	(1871 – 1872)	Viliam	Pauliny-Tóth,	redigoval	ho	
Jozef	Nedobrý.	Ich	Dennica	uverejňovala	beletristické	pokusy	najmladšej	spisovateľskej	gene-
rácie	(Rosenbaum	et	al.,	1984,	s. 297).
273	Karel	Kálal	(1860 – 1930)	bol	český	slovakofil,	učiteľ,	osvetový	pracovník,	spisovateľ	a	pub-
licista.	Od	konca	19. stor.	spolupracoval	so	slovenským	národným	hnutím	československej	a	če-
choslovakistickej	orientácie,	najmä	s	hlasistami	(Biografický lexikón Slovenska,	2010,	s. 363).
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aby	sa	podujala	vydávať	časopis	pre	ženy,	odmietla –	kládla	si	vraj	otázku,	či	je	
taký	časopis	vôbec	potrebný	(pozri	ďalej).	H.	Gregorová	to	vysvetľuje	tým,	že	
„jej by bolo bývalo milšie, keby ženy čítali všetky časopisy“	a	dodáva,	že	„samot-
né ženy si boli brzdou, a tak zastavovali vlastný vývoj“ –	reagujúc	na	vyjadre-
nie	E.	Šoltésovej,	podľa	ktorého	si	ženy	vyberajú	zábavné	články	a	vyhýbajú	sa	
odborným	alebo	poučným,	a	hoci	majú	„chápavého ducha, zaostali rozumom, 
lebo si navykli a obľúbili nepracovať s ním, ponechávajúc ho výlučne mužom“	
(Cviková –	Juráňová,	2008,	s. 99).	Koncom	roka	1896	však	už	T.	Vansová	písa-
la	K.	Kálalovi,	 že	E.	Šoltésová	 jeho	návrh	schvaľuje,	čo	v	apríli 1897	potvrdila	
listom	K.	Kálalovi	aj	samotná	E.	Šoltésová –	pravda,	s	poznámkou,	že	„kto zná 
naše okolnosti, každý odrádza“	(Hollý,	2011,	s. 34).

Jej	obavy	potvrdila	aj	T.	Vansová,	ktorá	videla	najväčšiu	prekážku	v	prístupe	
martinských	predstaviteľov	zoskupených	okolo	Vajanského	a	Škultétyho:	„Po-
tom, čo povedali by na to páni Martinci, ktorí naučení sú len to považovať za 
dačo čo z ich dielni výnde.“,	resp.	„Naší páni a to menovite tí u vesla, tak radi lámu 
palicu nad studiumom žien. Že vraj, ktožeby potom pestoval deti, varil a pod.“	
(tamže).	Krajne	odmietavý	postoj	národovcov	z	martinského	centra	k	téme	žen-
skej	emancipácie	mal	zásadný	vplyv	na	celý	proces	vzniku	prvého	slovenského	
ženského	časopisu,	čo	si	podľa	K.	Hollého	mohli	T.	Vansová	a	E.	Šoltésová	„otes-
tovať“	pri	 snahe	o	propagáciu	 časopisu	Ženský svět	 na	 stránkach	Národných 
novín –	 ich	negatívne	reakcie	„výstižne	vyjadrovali	postoj	martinských	autorít	
k	myšlienke	ženského	časopisu,	ako	aj	k	myšlienkam	ženskej	emancipácie	vo	
všeobecnosti“	(tamže,	s. 35).	E.	Šoltésová	to	konkretizovala	v	liste	T.	Vansovej,	
v	ktorom	uviedla,	že	Vajanský	a	Škultéty	„vyslovili nechuť proti ženským osobit-
ným časopisom vôbec a proti tomuto ,Ženskému světu‘ zvlášte, že je to len také 
nútené delenie sa, že vydavateľský časopis nemá byť špeciellne ženský, alebo 
špeciellne mužský, že čo to má za zmysel;	[...]	že sú to darobné veci s tým žen-
ským ,urovnoprávnením‘, ženy sú urovnoprávnené vo všetkom, čo im patrí, tieto 
časopisy že majú príchuť socialistickú a propagovanie ženskej rovnosti s mužom 
že je k tomu i protináboženské, lebo ,Sväté písmo‘ hovorí žene, aby bola podria-
dená mužovi, i všetky prirodzené poriadky hovoria jej to samé“	(tamže).	Článok	
propagujúci	Ženský svět	Vansová	napokon	uverejnila	v	mesačníku	Dom a ško-
la	(„Sestrám slovenským“,	č. 4/1897),	a	to	aj	s	odkazom	na	emancipačný	cha-
rakter	 časopisu,	 avšak	 s	 akýmsi	 vysvetľujúcim,	 resp.	 spresňujúcim	dodatkom	
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(„Ženský svět, pravda, je ducha takrečeného emancipačného, ale cieľa čisto 
a prísno mravného, smeru zdravého.“) –	so	zjavným	zámerom	predísť	ďalšiemu	
možnému	konfliktu	s	martinskými	dejateľmi:	„Jeho snahou nie je tá emancipá-
cia, ktorá dla bežných obžalôb robí zo ženy akúsi pomýlenú bytosť, chápajúcu sa 
za mužskými právami a zabúdajúcu na svoje povinnosti, ale tá zdravá, žiadúc-
na emancipácia, ktorá chce ženu sprostiť ohlupujúcich predsudkov, udržujúcich 
v žene temnotu, lieň a prázdnotu duševnú; chce ju pozdvihnúť zo zaostalosti 
a rozšíriť jej duchovný obzor	[...].“	(Hollý,	2011,	s. 36).

Z	uvedených	citátov	 je	podľa	K.	Hollého	zjavné,	že	aj	prostredníctvom	ar-
gumentácie	 v	 prospech	 Ženského světa	 sa	 pripravovala	 „pôda“	 pre	 projekt	
vlastného	 ženského	 časopisu:	 „Opatrnosť	 pri	 verejnom	 formulovaní	 týchto	
argumentov	 svedčí	 o	 trpezlivej	 snahe	 vysvetliť	 národovcom	potrebu	 takého-
to	periodika,	resp.	jeho	neškodnosť.“	(tamže).	Svoje	stanovisko	T.	Vansová	ad-
resovala	aj	 J.	Škultétymu	v	 liste	z	15. novembra 1897,	ktorý	podľa	K.	Hollého	
vypovedá	o	 tom,	 že	negatívnych	 reakcií	 voči	Vansovej	 aktivitám	bolo	 zrejme	
omnoho	viac,	než	vypovedajú	dostupné	pramene:	„Vzdor tomu, že verne ko-
nám všetko, čo koná každá domáca pani a ,kňazovka‘ k tomu, Vy mňa za akúsi 
,emancipovanú nestvoru‘ považujete, a keď prosím, aby ste mi uverejnili malý 
článok,	[...]	uzavierate hrdo stĺpce svojich listov s tým osvedčením, že to, čo ja 
odporúčam, protiví sa Vašim zásadám, zákonom kresťanským atď. Nuž, takéto 
mne, ev. farárke, vrhnuté slová nemajú bolieť?“	uviedla	T.	Vansová	s	 tým,	že	
„citlivých dôkazov nepriazne dostalo sa mi už viac“	(tamže,	s. 37).	Práve	krajne	
odmietavý	postoj	Národných novín	považovala	za	hlavnú	prekážku	pri	úvahách	
o	založení	samostatného	slovenského	ženského	časopisu.	Potvrdzuje	to	aj	Dana	
Hučková	(2011,	s. 62 – 63),	keď	konštatuje,	že	slovenské	ženské	emancipačné	
tendencie	sa	stretli	s	nepochopením	nielen	zo	strany	uhorských	úradov,	ktoré	
zamietli	 žiadosť	Živeny	o	 zriadenie	vyššej	 slovenskej	dievčenskej	 školy,	 ale	aj	
„u	hlavných	politických	reprezentantov	slovenského	národa,	ktorí	zasa	odmie-
tali	ideu	samostatného	ženského	časopisu“.	Akiste	preto	Šoltésová	prejavovala	
veľkú	skepsu –	náležite	ju	ilustruje	výňatok	z	jej	listu	Podjavorinskej	zo	16. no-
vembra 1896:	„Ženský časopis u nás zakladať sotva bude možná vec. Ja nebola 
by proti nemu, ba bol by nám potrebný ešte jeden dobrý zábavný časopis, ale 
dľa mojich skúseností by sme ho ani čo do duchovnej (s prácami), ani čo do 
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hmotnej (s predplatkami) strany neuniesli. Ak aj povstane, bude to márny po-
kus. No bodaj som sa mýlila.“	(tamže,	s. 63).

E.	Šoltésová	ponuku	K.	Kálala	vydávať	a	redigovať	ženský	časopis	napokon	
odmietla –	podľa	T.	Vansovej	„sa nechcela na to dať, vediac, že siahne do osieho 
hniezda“	(tamže),	čo	možno	jasne	vysvetliť	skutočnosťou,	že	E.	Šoltésová	pôso-
bila	priamo	v	centre	diania –	v	Martine,	kde	by	musela	osobne	čeliť	negatívnym	
reakciám	tamojších	predstaviteľov.	Iniciatívy	sa	teda	chopila	T.	Vansová	pôso-
biaca	v	Rimavskej	Píle	pri	Tisovci,	obrazne	povedané	mimo	„palebného	územia“	
pľuvancov	„starého	Martina“274;	aj	samotná	Vansová	si	však	bola	vedomá	rizík	
spojených	 s	 „revoltou“	proti	martinskému	vedeniu –	 v	 liste	 Škultétymu	píše:	
„Musela by som byť hodne mechom udretá, keby som nevedela, že u nás je pre 
takzvanú ženskú otázku pole neúrodné.	[...]	Súc úplne spokojná s tým, čo mi p. 
Boh nadelil, nežiadam ani pre iné moje sestry viac, než čo im patrí a čo sú vstave 
duchom poňať a srdcom cítiť.“	(Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 316).

T.	Vansová	sa	po	súhlase	manžela	(pozri	ďalej)	odhodlala	prijať	ponuku	K.	
Kálala	v	lete	1897,	ale	z	jej	skoršieho	listu –	ktorý	mu	adresovala	ešte	3. decem-
bra 1896 –	vyplýva,	že	mala	vnútorné	pochybnosti,	či	je	vhodnou	osobou:	„Veď 
ja nikdy neprišla som na tú myšlienku, aby som dakedy vstave bola redigovať 
jeden časopis! Na to sú moje známosti nie dosť rozsiahle, menovite ale času 
tak málo!	[...]	Vy istotne veľmi preceňujete moje schopnosti a k tomu nepozná-
te moje pomery!“ –	napísala	K.	Kálalovi,	ktorého	pokladala	za	takmer	jediné-
ho,	„ktorý tak šľachetne, k tomu aj objektívne myslí o ženskej otázke“	(tamže,	
s. 319 – 320).	Jej	neistotu	ešte	umocňovali	pochybnosti	a	zdravotný	stav	man-
žela	J.	Vansu:	„Môj muž pochybuje, že by sme mali úspech a radí, aby sme sa ne-
púšťali do toho, lebo, že ťažko slovenskému obecenstvu udržovať toľké časopisy, 
potom, ohľadom mojej práce, aby som si len toľko brala na seba, koľko vládzem 
[...].	Aj môj muž posvätil svoj život ľudu, uprostred ktorého žije, a hľa, teraz má 
toho veľmi osudnú odmenu: veľmi povážlivú nemoc. Je to neurasténia alebo 
zvýšená nervozita, takže celý systém črevný je napadnutý a lekár nás straší, že 
ak nebude sa šetriť, môže zle pochodiť.“	(tamže,	s. 321).	Samotná	Vansová	mala	
pritom	vážne	problémy –	Marcela	Mikulová	(2015,	s. 135)	upozorňuje	na	sku-
točnosť,	že	smrť	jediného	dieťaťa,	štvorročného	syna	Ľudovíta	v	roku	1881,	tr-
valo	podlomila	jej	zdravie	(trpela	záchvatmi	depresie),	čo	T.	Vansová	nepriamo	

274	Na	vysvetlenie	pozri	poznámku	č. 269.



Terézia Vansová a jej Dennica (mediologická reflexia o prvom slovenskom časopise pre ženy) 199

priznáva	v	liste	Ľ.	Podjavorinskej,	keď	píše:	„... telesne som slabá a často, ako 
i teraz, bolí ma hlava.	[...]	V noci nespávam a neviem si nájsť hlavne miesto.“	
(Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 328).	Napriek	všetkému	však	v	liste	z	15. septem-
bra 1897,	 ako	 náhrade	 za	 neuskutočnené	 osobné	 stretnutie	 („Darmo čakali 
sme Vás. Musíme to, čo sme mali ústne prepracovať, listovne dokončiť.“),	K.	
Kálalovi	oznamuje	pozitívnu	správu:	„Môj muž nesúhlasí so založením nového, 
a síce ženského listu. Ale je aj nie celkom proti nemu. Teraz mu už dal aj meno: 
Dennica.“	(tamže,	s. 321).	Pridáva	už	známu	skutočnosť –	potvrdenú	istotou	–,	
že	„v Martine sú nám nie naklonení, teraz to viem iste“,	ale	zároveň	pripúšťa,	
že	dôvodom	môže	byť	aj	ich	obava	z	konkurencie:	„Oni naše snahy zaznávajú 
i v tomto vidia rúcanie starého a konkurenciu. Menovite Škultéty vari ponosuje 
sa, že beztak Pohľady majú málo predplatiteľov, a my ešte chceme dať im iný, 
lacnejší list!	[...]	Veľmi nepríjemne dotklo sa Martincov aj to, že aj mládež ide 
zakladať nový časopis. Nuž ide aj p. Salva vydávať politický týždenník, tak zdá 
sa to ľuďom priveľa.“	(K.	Salva	začal	vydávať	svoj	politický	týždenník	pod	ná-
zvom	Slovenské listy	20. novembra 1897;	pozn.	M.	G.)	Mimochodom,	Vansová	
navrhla	Kálalovi	spojenie	projektov	Dennice	a	Salvovho	týždenníka	(„Tým je síce 
nie zabezpečené jestvovanie ani jedného, ani druhého, ale nebilo by to tak do 
očú.“),	v	postskripte	písanom	o	niekoľko	dní	 (lebo	„list zaležal sa“)	sa	však	už	
vracia	k	staršej	myšlienke,	aby	ich	Dennica	vychádzala	ako	príloha	časopisu	Dom 
a škola: „Ako viete, ja som odprvu za to bola. Aj Vy neboli ste proti tomu, ale 
p. Salva nesúhlasil.“	(K.	Kálal	v	roku	1897	spoluredigoval	Salvov	mesačník	Dom 
a škola,	ktorý	však	zanikol	krátko	po	vzniku	Slovenských listov,	čo	napokon	s	de-
finitívnou	platnosťou	rozhodlo	o	samostatnej	existencii	Dennice;	pozn.	M.	G.)

Kritika Dennice

V	liste	ďalej	T.	Vansová	informuje,	že	popri	„Martincoch“	s	vydávaním	časo-
pisu	nesúhlasí	ani	Izabela	(„Bella“)	Textorisová –	„jedna zo spolupracovníc, na 
ktorú som sa opierala“	(do	Dennice	neskôr	prispievala	jej	sestra	Oľga	Textori-
sová;	pozn.	M.	G.),	na	druhej	strane	ju	potešila	podpora	od	S.	Daxnera:275 „Pán 

275	Samo	Daxner	(1856 – 1949)	bol	významný	kultúrny	a	osvetový	pracovník,	politik	a	advo-
kát,	v	rokoch 1918 – 1919	člen	(poslanec)	Revolučného	národného	zhromaždenia.	Jeho	otec	
Juraj	Daxner	bol	zakladajúci	člen	Matice	slovenskej	a	podporovateľ	slovenského	gymnázia	v	Re-
vúcej,	strýko	Štefan	Marko	Daxner	bol	vedúci	predstaviteľ	slov.	nár.	hnutia	(príslušník	štúrovskej	
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dr. Samo Daxner (čo ma veľmi teší) je za tento podnik. A to znamená veľa. Lebo 
tento pán nepodujme nič ani neradí nič, čo by nemalo úspechu. Skoro by som 
povedala, že ma šťastia ako Cézar.“	Nemýlila	sa.	Keď	napokon	prišlo	aj	odobre-
nie	zo	strany	manžela	(„Nuž, dala som sa na to ja, rozumie sa, len ak muž nebu-
de mať nič proti tomu!“ –	Hučková,	2011,	s. 63),	mohli	sa	začať	prípravy	na	vy-
danie	prvého	slovenského	časopisu	pre	ženy –	mesačníka	Dennica	s	podtitulom	
„Ženský	list	pre	poučenie	a	zábavu“.	Úvodné	číslo	vyšlo	10. januára 1898276 tla-
čou	a	nákladom	kníhtlačiarne	Karola	Salvu	v	Ružomberku.	H.	Gregorová	v	tejto	
súvislosti	spomínala,	že	„vydávanie časopisu pre ženy sa predsa len uskutočnilo 
a bolo dobrým krokom na ceste za emancipáciou“	a	pripomenula,	 že	k	 tejto	
„zodpovednosti a neľahkej úlohe“	sa	podujala	T.	Vansová:	„Dalo sa očakávať, že 
časopis pre ženy neprijme vľúdne ani tlač, ani obecenstvo. Hlásili sa hneď stráž-
covia rodinného kozuba, ktorí sa obávali, že emancipácia je proti prírode, lebo 
ženu vraj odvádza od jej ,základnej‘ úlohy.“	(Cviková –	Juráňová,	2008,	s. 99).	
Mimoriadne	 „iniciatívne“	 boli	 v	 týchto	 aktivitách	martinské	Národné noviny 
a Slovenské pohľady	(Vajanský	a	Škultéty) –	Vansová	reagovala	na	hanlivú	kriti-
ku	úvodného	čísla	v	Slovenských pohľadoch	listom	Škultétymu277	zo	4. 2. 1898:	
„Nemožno mi pominúť bez slova tie Vaše výpady na biednu Dennicu. Dajúc jej 
názov ,pokútneho plátku‘, ,za ktorý sa máme hanbiť‘. Čo sa vonkajšku	[formál-
nej	stránky,	vonkajšej	podoby,	grafickej	úpravy;	pozn.	M.	G.]	týče, pravda, ona 
nemôže sa rovnať Pohľadom, na to sme príliš chudobní. Ale ona takto snadnej-
šie nájde cestu do chudobných domčekov nižšej, meštianskej triedy a do cha-
lúp sedliackych ako v rúchu skvelejšom,“	vymedzuje	charakter	svojho	časopisu	

generácie,	iniciátor	Slov.	nár.	zhromaždenia	v	Martine	6. júna 1861,	autor	Memoranda	náro-
da	slovenského).	Samo	Daxner	prispieval	článkami	proti	silnejúcej	maďarizácii	do	slov.	 tlače	
(najmä	Národnie noviny,	Dom a škola,	Obzor,	Slovenské listy,	Cirkevné listy)	a	spolupracoval	
s	T.	Vansovou	pri	redigovaní	Dennice,	do	ktorej	aktívne	prispievala	aj	 jeho	matka –	osvetová	
pracovníčka,	publicistka	a	horlivá	zástankyňa	vzdelávania	slovenských	žien	Mária	Daxnerová	
(bližšie	o	Daxnerovcoch	pozri	napr.	Biografický lexikón Slovenska,	2004,	s. 214 – 219).
276 „Každého 2-ho posielam rukopisy do tlačiarne. 3-ho tam majú byť a 10-ho vychádza Denni-
ca.“ –	z	listu	T.	Vansovej	adresovaného	Ľ.	Podjavorinskej,	Píla	10. apríla 1898	(Cviková –	Juráňo-
vá, 2011,	s. 328).	Od	roku	1903	(r. 6)	časopis	vychádzal	vždy	15.	v	mesiaci;	od	roku	1907	(r. 10)	
vydával	Dennicu	F.	Votruba	v	Budapešti	a	časopis	vychádzal	vždy	20.	v	mesiaci.
277	T.	Vansová	si	J.	Škultétyho	napriek	všetkému	vážila	(aspoň	dočasu),	čo	potvrdzuje	práve	za-
chovaná	korešpondencia –	spisovateľka	ho	vo	svojich	listoch	oslovuje	„Vaše blahorodie!“	alebo	
„Vysokoctený pán redaktor!“	a	na	záver	dodáva	„S náležitou úctou a	(úprimným)	pozdravom“	
a	podpisuje	sa	ako	„Vaša ctiteľka T. Vansová“;	po	ostrých	útokoch	na	Dennicu	už	iba	„S náleži-
tou úctou T. Vansová“	(bližšie	pozri	napr.	Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 313 – 317).
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a	cieľovú	skupinu,	pre	ktorú	je	určený.	„Vy snáď vidíte v Dennici iné, než čím je 
a vlastne má byť, keďže tak ostro napádate ju, temer keď ešte ničím nebola. 
Zdá sa, že Vy hľadáte v nej orgán tej zlopovestnej emancipácie, už aj dľa Vášho 
úsudku o článku ,O nás‘278 súdiac. A to je veru nie pravda.“	(Cviková –	Juráňová,	
2011,	s. 315 – 316).	Ďalej	poznamenáva,	že	„aj ženy rady čítajú, vzdelávajú sa, 
[...]	ony tiež sa chcú poučiť, ale kde to majú robiť? Národnie noviny nevniknú 
do ľudu, ja to viem, lebo žijem s ním,	[implicitná	„kritika“	1)	koncepcie	novín,	
ktoré	sa	orientovali	najmä	na	inteligenciu	a	nedokázali	osloviť	a	„strhnúť“	širší	
okruh	čitateľov,	teda	ľudové	vrstvy,	ale	aj	2)	„odtrhnutosti“,	„odlúčenosti“	ve-
dúcich	predstaviteľov	národného	hnutia	od	národa;	pozn.	M.	G.]	tým menej Po-
hľady, ktoré predpokladajú už vyšší stupeň vzdelanosti. Keby sme chceli ísť rad 
radom po odberateľoch Pohľadov, nuž na prstoch môžeme spočítať tie panie 
a slečny, ktoré od počiatku do konca prečítajú Pohľady.	[...]	A predsa absurdum 
by bolo hovoriť, že sú nám Pohľady netreba. Ba, my ich musíme mať, sú nám 
životnou potrebou, ale pri nich môže jestvovať aj taký úbohý ,plátok‘ – a pre 
Marínu Ormisovú.“279	Vansová	ďalej	vyčítala	Škultétymu,	že	si	vo	svojej	útočnej	
kritike	Dennice	protirečí,	keď	článok	Šoltésovej	„Láska a Ľúbosť“	(in	Dennica,	
č. 1/1898,	s. 7 –	8)	označil	za	hlúposť	a	v	článku	„O nás“	(tamže,	s. 11 – 12)	hľa-
dal	bojovný	tón:	„Ja som sa skôr než som číslo zhotovila, poradila s mojím mu-
žom a on práve v tom nenašiel nič bojovného, nuž a veru nemožno povedať, že 
by bol ,feministom‘.“	O	rozhorčení	z	pocitu	ublíženia	a	krivdy	svedčí	aj	zakonče-
nie	listu,	v	ktorom	T.	Vansová	vzdorovito	uvádza:	„Šťastie, že je papier u konca. 
Myslím, že je toho dosť, alebo aj veľa.“	(Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 317).

278	Článok	„O	nás“	(In	Dennica,	č. 1/1898,	s. 11 – 12)	sa	začína	konštatovaním	„Menia sa ná-
hľady o nás, ženách. Za starodávna bola žena – ničím, alebo bola vecou, predmetom, hračkou, 
otrokyňou, až na niektoré vysoké výnimky. Len od narodenia Krista Pána vydobyla si žena istej 
úcty a vážnosti, ktorá stupňovala sa tak, že v stredoveku ospevovaná a vzývaná bola žena ako 
nadľudský tvor.“	a	pokračuje	odkazmi	na	pozitívne	(„Jedni aj dnes stavajú nás vysoko nad ľud-
ské pokolenie (professor Montegazza);“)	a	negatívne	vyjadrenia	učencov	na	adresu	žien	(„iní 
zase nevedia dosť zlého povedať o nás (professor Lombrosso).“),	vrátane	odkazov	na	francúz-
sku	frázu	„cherchez la femme“	(vo	význame:	za	všetkým	záhadným	„hľadajte	ženu“)	a	na	vy-
jadrenie	pruského	kráľa	Fridricha	II.	Veľkého	„Za tým iste väzí ženská sukňa.“;	končí	sa	citátom	
textu,	ktorý	„napísal o nás jeden šľachetný spisovateľ“,	s	odkazmi	na	Sväté	písmo,	v	ktorých	sa	
zmieňujú	ženy.
279	Marína	 Ormisová-Maliaková –	 osvetová	 pracovníčka,	 publicistka	 a	 ochotnícka	 herečka,	
manželka	 Jozefa	Maliaka –	učiteľa, publicistu	 a	 vydavateľa	 (pedagogický	 časopis	Domácnosť 
a škola,	1911 – 1914);	obaja	publikovali	aj	v	časopise	Dennica	(podrobnejšie	pozri	napr.	Biogra-
fický lexikón Slovenska,	2017,	s. 116 – 117).
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Ku	 kritike	 sa –	 celkom	 očakávane –	 pripojili	 aj	 Národnie noviny.	 K.	 Hollý	
(2004,	s. 67 – 69)	si	všimol	a	analyzoval	recenziu	úvodného	čísla	Dennice	z	pera	
publicistu	a	prírodovedca	 Jána	Alojza	Wagnera	publikovanú	3. februára 1898	
(r. 29,	č. 26):	„... od ženského časopisu očakávam iné veci, než samé rozprávky, 
rozjímania a básničky. Neviem, či súhlasí mnohovážená redaktorka so mnou, 
keď myslím, že najvyššie povolanie ženskej je domácnosť!“ –	cituje	z	recenzie	
martinských	novín	K.	Hollý	s	vysvetlením,	že	sa	v	nej	potvrdzujú	postrehy	E.	Ma-
róthy-Šoltésovej	„o	dopredu	určenom	životnom	priestore	pre	ženy	a	o	úzkom	
duševnom	obzore,	ktorý	je	s	tým	spojený“.	J.	A.	Wagner	kritizoval	aj	prítomnosť	
českých	príspevkov	v	novom	časopise	(„V Dennici ale nájdeme medzi desiatimi 
článkami tri české a jeden dopis z Moravy! Nuž či pre nepatrných 16 strán, ne-
bolo by sa našlo dosť slovenského materiálu?“280)	a	tiež –	rovnako	ako	Sloven-
ské pohľady –	formát	časopisu,	ktorý	pre	svoju	skromnosť	vraj	„nie je dôstojný 
našich žien“.	K.	Hollý	však	upozorňuje	aj	na	fakt,	že	Vansová	kritiku	Wagnera	
čiastočne	prijala,	a	to	najmä	jeho	slová	smerujúce	k	obsahovej	náplni	časopi-
su:	„Aká pestrosť obsahu by to bola, keby sme už v prvom čísle Dennice čítať 
boli mohli niečo o kuchyni (napr. nejaké kuchárske recepty, jedlopis), o výcho-
ve, o terajšom zamestnaní ženských, ako sa solídne slovensky zabaviť, nejaký 
životopis vynikajúcich žien, atď., atď.“	(tamže).	Vansová	odporúčania	Wagnera	
postupne	zavádzala	na	stránky	svojho	časopisu	už	od	druhého	čísla	Dennice.

V	 tejto	 súvislosti	 je	 namieste	upozorniť	 na	 skutočnosť,	 že	 kritika –	 aj	 keď	
miestami	 formulovaná	azda	v	úprimnej	 snahe	pomôcť	„dobrej	veci“ –	mieri-
la	voči	začínajúcemu	periodiku,	čo	postrehol	aj	K.	Hollý,	keď	upozornil	na	týž-
denník	Slovenské listy	 a	 jeho	obhajobný	článok	„Slovo o Dennici“	zverejnený	
12. februára 1898	(r. 1,	č. 13):	„Ľúto nám je zvlášte to, že Národnie noviny pri-
niesli tento bezohľadný súd ačkoľvek len to najlepšie mieniaceho p. dra	[dokto-
ra;	pozn.	M.	G.]	Wagnera, lebo tu hovorilo sa o podniku začiatočnom – o žen-
skom časopise, akého doposiaľ u nás nebolo, teda o podniku, ktorý sa ešte len 

280	Nie	je	zrejmé,	ako	autor	recenzie	dospel	k	záveru,	že	Dennica	uverejnila	v	premiérovom	
čísle	10	článkov,	resp.	nie	je	jasné,	čo	mal	na	mysli	pri	označení	„článok“.	Prvé	číslo	Dennice 
totiž	obsahovalo	12	príspevkov –	spomínané	tri	po	česky	písané	boli	beletristický	rodinný	obrá-
zok	„Když narodí se děvče“,	báseň	„Modlitba“	a	aforizmy	B.	Němcovej;	autorom	listu	z	Moravy	
(z	Frenštátu	pod	Radhoštěm)	bol	 iniciátor	vzniku	Dennice	K.	Kálal	a	 išlo	vlastne	o	krátku,	po	
slovensky	písanú	reflexiu	genézy	Dennice.	Zároveň	je	však	potrebné	konštatovať,	že	príspevok	
„Když narodí se děvče“	bol	rozsahom	najdlhší	a	zabral	až	päť	strán	(s. 2 –	7),	t.	j.	bezmála	tretinu	
celého	vydania	časopisu.
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má u nás vypestovať;	[...]	Takýmto spôsobom veru nikoho k práci nepovzbudí-
me, ale šľachetnú snahu už v zárodku zmárnime.“	(Hollý,	2004,	s. 68).

Charakter prvého ženského časopisu

O	vymedzenie	povahy	Dennice	sa	T.	Vansová	po	prvý	raz	pokúša	už	v	cito-
vanom	 rozhorčenom	 liste	 J.	 Škultétymu –	 charakter	 nového	 časopisu	 potom	
konkretizuje	 v	 liste	 z	 10. apríla 1898,	 ktorý	 adresovala	 Ľ.	 Podjavorinskej	 (ako	
odpoveď	na	jej	rukopis,	ktorý	odmietla	publikovať):	„Už je raz Dennica tým, čím 
je, t. j. buditeľkou tých, ktoré v nečinnom, bezmyšlienkovitom hlivení utrácajú 
to málo chvíľ, ktoré im zostali po práci. Dennica nie že by mala vychovávať ta-
lenty (kto Vám to povedal?), ale má učiť čítať a čítané stráviť. Veď my všeličo 
čítaním zhltneme a nemáme zo toho nič, len ťažkosti.	[...]	Takéto talenty vycho-
vať – nie, to nemôže časopis ani list žiaden, tie nám dáva Boh. Ale viesť menej 
nadané, aby kedy tedy i ony pokúsili sa o niečo malé, aspoň o napísanie jedno-
duchého listu alebo receptu kuchynského, to môže a má Dennica.“	(zvýr.	M.	G.;	
Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 325 – 327).	Neskôr,	vo	svojich	biografických	črtách	
o	manželovi	s	názvom	Ján Vansa,	ktoré	písala	po	jeho	smrti,281	s	melanchóliou	
spomínala	na	Dennicu ako na „časopis, do ktorého som ukladala svoje skrom-
né myšlienky, v ktorom som sa prihovárala svojim sčiastky ešte skromnejším 
sestrám Slovenkám, z ktorých nejednu učila Dennica myslieť a čítať vo svojej 
materinskej reči.“	(zvýr.	M.	G.;	tamže,	s. 303).282

281	 J.	Vansa	zomrel	22. júna 1922	v	B.	Bystrici,	podľa	M.	Mikulovej	spáchal	samovraždu	(2015,	
s. 139) –	T.	Vansová	vo	svojich	biografických	črtách	na	to	spomína	len	nepriamo,	v	súvislosti	
s	inými	samovraždami	(napr.	D.	Makovického)	a	s	dôvetkom	„A teraz, kým som spala, odišiel 
ticho, kradmo, šiel, aby sa nevrátil, nechal mi žiaľ, ranu, ktorá sa nezahojí, odišiel sám a sám.“	
(Cviková –	Juráňová, 2011,	s. 308).
282	Túto	pasáž	písala	v	 súvislosti	s	časopisom	Slovenská žena	 (1920 – 1923),	ktorý	viedla	T.	
Vansová	ako	zodpovedná	redaktorka –	o	vydávaní	časopisu	sa	rozhodlo	na	zhromaždení	Živeny	
v	Martine	pod	vedením	jej	čestnej	predsedníčky	Alice	Masarykovej,	dcéry	prvého	preziden-
ta	ČSR	Tomáša	G.	Masaryka.	Vansová	prijala	ponuku	redigovať	 tento	ženský	časopis	v	stave	
povojnovej	núdze	(„Boli sme vtedy bez peňazí.“),	ale	nikdy	si	k	nemu	nevytvorila	taký	blízky	
citový	vzťah	ako	k	Dennici: „Nebola to moja Dennica	[...].	Slovenská žena mi neprirástla k srdcu 
a Slovenky jej nerozumeli. Jedny ňou pohŕdali, iným ostala cudzia, lebo už napáchli duchom 
krajne komunistickým. Zasa iné zapadli do straníctva. Už to neboli čitateľky Dennice, takmer 
jednomyseľné, už to boli ženy, družky, ktoré neprijímali názory iných strán, ako nasvedčovali 
i listy rozličných strán, napádajúcich priezračným spôsobom členky iných skupín. Išlo všetko do 
živého.“	(Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 303).	T.	Vansová	sa	cítila	nepripravená	redigovať	politický	
časopis:	„Slovenská žena vznikla, mala vydavateľské družstvo, redakčnú radu, v ktorej boli ľudia 
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Spočiatku	však	mala	T.	Vansová	z	nového	časopisu –	určite	aj	pod	vplyvom	
nekompromisnej	kritiky	martinských	autorít –	neisté	pocity	a	vnútorné	pochyb-
nosti,	 čo	dokazuje	už	 spomínaný	 list	 adresovaný	 Ľ.	 Podjavorinskej	 začiatkom	
apríla 1898,	teda	v	čase,	keď	vychádzalo	 len	štvrté	číslo	periodika:	„Ja nijako 
nesúdim optimisticky o Dennici.“	(tamže,	s. 327);	vzápätí	však	s	nádejou	prizná-
va,	že	„nateraz síce sme nad očakávanie dobre“	a	potvrdzuje	to	údajom	o	vyše	
400	platiacich	predplatiteľkách	s	tým,	že	„mienky o nej sú väčšinou priaznivé“ –	
aj	keď	s	dodatkom	(a	 implicitnou	výčitkou),	 že	najmä	v	Čechách:	„Mám viac 
takých úsudkov v rukách a to ma trochu potešilo. Lebo som bola veľmi zronená. 
[...]	Dennica môže mať budúcnosť krásnu, ale nie bez veľkej práce. Dennica z jej 
nepatrných, jej chudobných počiatkov môže sa vyvinúť na pekný, skvelý, nám 
drahý a potrebný list.“	Súčasne	prosí	Ľ.	Podjavorinskú –	napriek	úvodnému	za-
mietnutiu	jej	rukopisu –	o	pomoc	a	podporu	(odkazujúc	na	svoju	osamotenosť	
pri	tvorbe	a	redigovaní	časopisu):	„Preto, prosím Vás, neopúšťajte nás, hlavne 
mňa.	 [...]	 Ja sama, ako som dosiaľ temer sama (vyjmúc p. Šoltésovú, buď jej 
vďaka a chvála), ja sama nevládzem. Preceňovala som sily svoje. Ačkoľvek ne-
smiem sa pustiť do akejkoľvek väčšej práce, predsa i toto jedno číslo za mesiac 
zostaviť mi je moc.	 [...]	A prosím, píšte mi hlavne pre tú našu Dennicu. Veď 
i z toho, čo ste mi poslali, dalo by sa vyňať mnoho a pod záhlavím: ,Naše úlohy‘ 
aj zahrnúť dovedna. Len píšte tak, aby to rozumieť mohla každá i jednoduch-
šia.“	(zvýr.	M.	G.;	tamže,	s. 327 – 328).

Dodajme,	 že	 vyše	 400	 platiacich	 predplatiteliek,	 o	 ktorých	 sa	 T.	 Vansová	

zvučného mena, samí akademicky vzdelaní páni a dámy. A ja neučená, nedovzdelaná, skoro, 
ako povedal Dobšinský, ,zaparená‘ žena, mám redigovať časopis s politickým prifarbením, veľ-
kými heslami, novými ideami, novými právami i povinnosťami, ja nepripravená na to všetko!“	
(tamže).	Časopis	si	nenašiel	cestu	ani	k	čitateľkám	a	čitateľom	(Slovenská žena	začala	vychádzať	
15. 3. 1920	ako	dvojtýždenník,	 ale	už	po	 štyroch	mesiacoch –	od	 č. 10 –	prešla	na	mesačnú	
periodicitu) –	 svedčí	o	 tom	aj	 vyhlásenie	 vydavateľstva	 „Slovenským ženám a všetkým tým, 
ktorí sa zaujímajú o ženskú otázku“,	publikované	1. 12. 1920	na	titulnej	strane	čísla	12,	v	kto-
rom	sa	o.	i.	uvádza:	„V Baňskej Bystrici vychodí od brezna časopis pre vzdelávanie slovenských 
žien, ,Slovenská Žena‘, ktorý prináša dobré rady, poučenia a upozornenia ku všetkému, čomu 
majú slovenské ženy venovať svoju pozornosť. Vydavateľstvo časopisu bolo pri zakladaní tej 
mienky, že nebude jedinej slovenskej ženy, ktorá by sa nestala predplatiteľkou a čitateľkou to-
hoto ženského časopisu, ale zklamalo sa. Len nepatrné percento slovenských žien si uvedomilo 
svoju povinnosť. Vydavateľstvo však nechce, aby teraz jediný ženský slovenský časopis zanikol, 
a preto zriaďuje Družstvo pre vydávanie periodického časopisu ,Slovenská Žena‘ v Baňskej Bys-
trici, a vyzýva široké slovenské obecenstvo, aby sa za tento podnik z ideálnych dôvodov zaujalo 
a stalo sa jeho členmi.“	Časopis	Slovenská žena	 zanikol	v	decembri 1923,	keď	sa	T.	Vansová	
vzdala	redaktorstva.
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zmienila	v	liste	Ľ.	Podjavorinskej,	je	možné	pokladať –	vzhľadom	na	skutočnosť,	
že	Dennica	bola	nový	časopis,	proti	ktorému	navyše	brojili	a	verejne	nepriateľ-
sky	vystupovali	vtedajšie	autority	národného	hnutia –	za	pozoruhodný	úspech.	
Čoskoro	sa	pritom	celkový	počet	predplatiteliek	a	abonentov	(čitateľmi	a	pred-
platiteľmi	Dennice	 boli	 aj	muži)	dostal	 až	na	1 250	 (Rosenbaum	et	al.,	 1984,	
s. 298) –	niektoré	zdroje,	ako	napríklad	Malá encyklopédia žurnalistiky,	uvádza-
jú	celkový	neskorší	náklad	časopisu	až	na	úrovni	3-tisíc	exemplárov	(Jacz	et	al.,	
1982,	s. 547),	čo	z	neho	robilo	jedno	z	najčítanejších	slovenských	periodík	vte-
dajšieho	obdobia;	tento	údaj	verifikujú	aj	K.	Hollý,	keď	konštatuje,	že	„Dennica 
mala	po	desiatom	ročníku	už	3 000	predplatiteľov	a	predplatiteliek,	čo	bol	na	
dané	pomery	slušný	počet“	(2004,	s. 69),	a	tiež	F.	Ruttkay,	podľa	ktorého	v	roku	
1908	časopis	vychádzal	dokonca	až	v	náklade	6-tisíc	kusov	(1999,	s. 187).	Na	
porovnanie,	už	zavedené	a	osvedčené	martinské	Národnie noviny,	vychádzajú-
ce	od	roku	1870,	mali	náklad	v	rozsahu	600 –	1 000	výtlačkov	(porovnaj	Ruttkay,	
1980,	s. 567)	a	Slovenské pohľady,	obnovené	a	vychádzajúce	v	Turčianskom	Sv.	
Martine	od	roku	1881,	mali	v	rovnakom	období	dokonca	iba	400	až	500	pred-
platiteľov	(porovnaj	Rosenbaum	et	al.,	1984,	s. 298),	pričom	celkový	náklad	po	
slovensky	písaných	periodík	bol	 približne	14-tisíc	 výtlačkov	 (Beránková –	Kři-
vánková –	Ruttkay,	1988,	s. 59).

D.	Hučková	akcentuje	(2011,	s. 64),	že	pod	redaktorským	vedením	T.	Vanso-
vej,	ktorá	prvý	ženský	časopis	pripravovala	v	rokoch 1898	až	1907	„v	sťažených	
podmienkach	života“	na	odľahlej	gemerskej	dedine	Rimavská	Píla	pri	Tisovci,	sa	
Dennica	profilovala	ako	„realisticky orientovaný časopis v duchu umierneného 
feminizmu,	zdôrazňujúci	kresťansko-národné	hodnoty	(so	základnými	pojma-
mi	národ	a	viera)“	(zvýr.	M.	G.).	Zároveň	pripomína,	že	za	redaktora	F.	Votru-
bu283	(1907 – 1909)	došlo	k	zmene	koncepcie	časopisu	na	literárno-spoločenský	
mesačník	 (dával	 priestor	 nastupujúcej	 slovenskej	 literárnej	moderne),	 avšak	
T.	Vansová	mala	k	 jeho	vedeniu	viacero	výhrad,	preto	 sa	koncom roka	1910,	
po	ročnom	prerušení	vydávania	Dennice	a	následnom	takmer	ročnom	váhaní	
znova	prevziať	redakciu	(detaily	ďalej),	napokon	opäť	ujala	redigovania	časo-
pisu,	čo	sprevádzala	ďalšia	zmena	koncepcie	periodika –	D.	Hučková	hovorí	už	

283	František	Votruba	(1880 – 1953)	bol	pôvodom	český,	od	roku	1902	na	Slovensku	pôsobiaci	
novinár,	literárny	kritik	a	básnik.	Krátko	po	príchode	na	Slovensko	pomáhal	formovať	tvoriacu	
sa	slovenskú	literárnu	modernu –	Dennica	sa	pod	jeho	vedením	stala	„generačným	časopisom“	
slovenskej	moderny.
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o „väčšmi	rodinne	ako	literárne“	orientovanom	časopise	(tamže,	s. 65) –	potvr-
dzuje	to	aj	nový	podtitul	„Obrázkový	časopis	ženský	a	rodinný“	a	tiež	vydávanie	
osobitnej	prílohy	venovanej	slovenskej	domácnosti	s	názvom	Rodina.	F.	Ruttkay	
dodáva,	že	T.	Vansová	spočiatku	orientovala	Dennicu	najmä	na	„málo školené 
čitateľky z ľudových vrstiev“	(zvýr.	M.	G.;	1980,	s. 575 – 576),	čo	dokladajú	aj	
vyššie	citované	ukážky	z	jej	listov	určených	Ľ.	Podjavorinskej.	Malá encyklopé-
dia žurnalistiky	špecifikuje,	že	časopis	sa	orientoval	hlavne	na	„dedinské	čitateľ-
ky“	(Jacz	et	al.,	1982,	s. 547);	dokazuje	to	štylizácia	textu,	ale	napr.	aj	výslovne	
„praktické“	rubriky	publikované	v	časopise	počas	redaktorstva	T.	Vansovej	(po-
zri	ďalej).	Podľa	D.	Serafínovej	(2007,	s. 261)	bol	obsah	Dennice	prispôsobený	
primárnemu	zámeru	a	publiku,	ktoré	chcel	časopis	osloviť –	čitateľkám	z	radov	
vidieckej	inteligencie,	ale	aj	z	remeselníckych	a	roľníckych	rodín.

Koncepcia „Votrubovej“ Dennice (1907 – 1908/1909)

Od roku	1907	(teda	od	10.	ročníka)	vydával	Dennicu	F.	Votruba	v	Budapešti	
(„Vydavateľstvo	Dennice“	sídlilo	na	Rákociho	námestí	[Rákóczi	 tér]	č. 3	v	VIII.	
budapeštianskom	obvode),	tlačou	kníhtlačiarne	F.	Klimeša284	a	D.	Pivka	v	Lip-
tovskom	 Svätom	 Mikuláši.285	 Tieto	 novinky	 komentoval	 vydavateľ	 na	 konci	
januárového	čísla	 (r. 10	 [1907],	č. 1,	 s. 40):	„Týmto číslom započína ,Dennica‘ 
svoj desiaty ročník. Z malých, skromných počiatkov vzrástla pri zaujatosti na-
šich čitateliek na vážny, obsažný časopis, v každej slovenskej rodine potrebný. 
I v tomto roku bude sa ,Dennica‘ usilovať naďalej plniť svoj dôležitý úkol. Admi-
nistráciu prevzalo od nového roku podpísané vydavateľstvo. Týmto podelením 
práce bude umožnené, aby ,Dennica‘ mohla vyhoveť svojej úlohe v miere ešte 
väčšej. Redakcia i vydavateľstvo pričinia sa o zdokonálenie ,Dennice‘, postarajú 
sa o bohatší obsah a krajšiu úpravu. Sme presvedčení, že v dobrej snahe bude 

284	František	Klimeš	(1875 – 1961)	bol	pôvodom	český,	od	roku	1896	na	Slovensku	pôsobiaci	
kníhtlačiar,	vydavateľ	a	kníhkupec.	Začínal	ako	pracovník	kníhtlačiarne	K.	Salvu	v	Ružomber-
ku	(1896 – 1901),	v	rokoch 1903 – 1910	bol	spolumajiteľom	kníhtlačiarne	a	kníhkupectva	v	L.	
Mikuláši	(spolu	s	D.	Pivkom),	v	rokoch 1910 – 1927	ich	majiteľ.	Jeho	vydavateľstvo	a	tlačiareň	
zohrali	významnú	úlohu	v	slov.	literatúre	pred	vznikom	ČSR.	Vydával	a	tlačil	aj	viaceré	slovenské	
periodiká	(Biografický lexikón Slovenska,	2010,	s. 560).
285	Časopis	tlačila	spočiatku	kníhtlačiareň	K.	Salvu	v	Ružomberku	(od	októbra 1902	[r. 5,	č. 10]	
ako	„Salva	&	Herle“),	od	6.	čísla	6.	ročníka	(od	júna 1903)	kníhtlačiareň	Šimona	Roháčka	v	Mod-
re	a	od	1.	čísla	10.	ročníka	(od	januára 1907)	kníhtlačiareň	F.	Klimeša	a	D.	Pivka	(od	marca 1910	
[r. 12,	č. 3]	len	F.	Klimeša)	v	L.	Mikuláši.
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nás čitateľstvo naše i naďalej podporovať“	(zvýr.	M.	G.).	Presun	redakcie	a	ad-
ministrácie	časopisu	do	Budapešti	sa	však	nezaobišiel	bez	komplikácií,	o	čom	
svedčí	aj	pripomienka	vydavateľa	na	 rovnakom	mieste	Dennice: „Vydanie ja-
nuárového čísla sa oneskorilo z čiastky preto, že pošt. sporiteľňa pre passívnu 
resistenciu nebola v stave na čas nám vydať potrebné vplatné listy,286 z čiastky 
preto, že neskoro bol nám dodaný výrok pošt. direkcie, ktorý dáva právo expe-
dovať číslo z inej tlačiarne. – Budúce čísla expedované budú vždy riadne a na 
čas.“	(tamže).	Zaujímavú	„marketingovú	stratégiu“	na	získanie	nových	predpla-
titeliek	a	predplatcov	predstavuje	zasielanie	ukážkových	čísel	časopisu:	„Číslo 
toto posielame na niekoľko sto adries na ukážku a prosíme patričných ct. ad-
resátov, aby po prečítaní čísla čím skôr sa rozhodli alebo predplatiť, alebo aby 
nám lask. ukážkové číslo vrátili.“	(tamže).	Pravda,	táto	stratégia	nebola	nová –	T.	
Vansová	si ju	vyskúšala	začiatkom	roka	1899,	teda	na	počiatku	2.	ročníka	vydá-
vania Dennice,	a	opäť	o	rok	neskôr;	pochopiteľne,	s	neistým	výsledkom,	o	čom	
svedčí	výzva	zverejnená	v	úvodnom,	januárovom	čísle	3.	ročníka	(1900,	s. 22):	
„Prvé číslo pošleme všetkým dosavádnym odberateľom, i tým, ktorí ešte za oba 
minulé ročníky dlhujú. Jestli behom januára neozvú sa a nezaplatia svoj dlh, 
prestaneme im posielať Dennicu, lebo považovali by sme to za obeť nesmyseľ-
nú. Kto nemieni predplatiť na Dennicu, nech nám pošle číslo nazpät, alebo nech 
oznámi to na dopisnici287. Číslo na ukážku poslané sa nežiada nazpät.“	O	sedem	
rokov	však	už	vedenie	redakcie	žiadalo	vrátiť	aj	ukážkový	exemplár	 (ako	sme	
citovali	vyššie),	na	čo	opakovane	upozorňovalo	aj	v	rámci	plošnej	 inzercie	vo	
viacerých	vydaniach	v	rámci	10.	ročníka	časopisu:	„Všetkých, ktorí prvé a druhé 
číslo na ukážku obdržali a ,Dennicu‘ predplatiť nemienia, prosíme, aby nám las-
kave obe čísla vrátili. Usporia nám tak zbytočné trovy, lebo čísla súrne potre-
bujeme. K exemplárom ukážkovým pripojujeme dopisnice, ktorými možno sa 
prihlásiť o pravideľné zasielanie. Ráčte nám lask. udať i adressy, na ktoré mohli 
by sme ,Dennicu‘ s úspechom poslať na ukážku. Ak sami nemienite odberať, od-
porúčajte laskave druhým. Je mnoho tých, čo by iste radi odberali náš časopis, 
ale nevedia o ňom“	(zvýr.	M.	G.).	O	úspešnosti	tejto	stratégie	svedčí	pomerne	
vysoký	počet	predplatiteliek	a	abonentov,	ako	sme	už	uviedli	vyššie.	Počet	sub-
skribentov	Dennice	dokonca	zväčšovalo	aj	„darované	predplatné“,	ako	o	tom	

286	Blankety	na	vklad	predplatného	na	účet,	t.	j.	poštové	poukážky	(pozn.	M.	G.).
287	Tzn.	na	korešpondenčnom	lístku	(pozn.	M.	G.).
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informovala	redakcia	v	článku	„Veľkodušný dar“	publikovanom	v	rubrike	„Rôz-
ne“	v	čísle	1/1906	(r. 9,	s. 38):	„Velebný pán Emil Kolényi, ev. farár v Hajdušici 
[Hajdučica	 alebo	 Хајдучица –	majoritne	 slovenská	 obec	 v	 dnešnom	 Srbsku;	
pozn.	M.	G.]	predplatil 20 výtiskov Dennice pre také devy a panie, ktoré dosiaľ 
Dennicu nečítaly, menovite také, ktoré si ju nemohly predplatiť. Dvanásť odbe-
rateliek menoval sám štedrý darca, osem má právo menovať, čo sa z čiastky 
i stalo, redaktorka Dennice. I touto cestou vzdávame svoje vrelé poďakovanie za 
veľkolepý dar, ktorý súčasne kliesni cestu slovenskému slovu i tam, kde ho dosiaľ 
nepoznali a neocenili. Boh požehnaj i tomuto skutku!“	V	 roku	1901	 redakcia	
informovala	o	dare	200	korún	z	Ameriky,	ktoré	„sa majú vynaložiť na rozšírenie 
nášho listu medzi slovenským obyvateľstvom východných stolíc“	 („Všeličo“	 in	
Dennica,	r. 4,	č. 3	[marec 1901],	s. 67) –	pri	ročnom	predplatnom	2 koruny	tak	
získalo	Dennicu	sto	nových	čitateliek.

Pochopiteľne,	 redakcia	 a	 administrácia	 časopisu	 sa	 v	 tomto	ohľade	nevy-
hýbali	ani	problémom.	Opakovane	na	stránkach	Dennice	zverejňovali	výzvy	na	
úhradu	dlžnej	čiastky	za	nevyplatené	predplatné,	alebo	na	vrátenie	už	zasla-
ných	výtlačkov –	tie	následne	chýbali	pre	nové	predplatiteľky,	ktoré	si	časopis	
objednali	v	priebehu	roka	(predplatné	sa	hradilo	na	celý	rok,	to	znamená,	že	
noví	subskribenti,	ktorí	si	časopis	objednali	počas	roka,	získali	spätne	aj	už	vyda-
né	čísla	aktuálneho	ročníka).	Situáciu	sa	v	roku	1906	pokúsili	riešiť	kategoricky:	
„Upozornenie. Kto si druhé číslo podrží a nevráti ho, alebo neoznámi, že nežiada 
si viac posielanie ,Dennice‘, bude považovaný za odberateľa, nasledujúce čísla 
už neprijmú sa nazpät a povinný je zaplatiť príslušný predplatok.“	(„Rôzne“	in	
Dennica,	č. 2/1906,	s. 82).	Problémy	s	dlžníkmi –	aj	tými,	ktorí	neuhradili	celé	
predplatné,	len	jeho	časť	(„Predplatok obnáša 3 kor. Poslali ste len dve a tak po-
šlite ešte 1 kor.“;	„Listáreň“	in	Dennica,	č. 2/1907,	s. 68) –	ešte	viac	skompliko-
vala	zmena	vydavateľa	a	presun	administrácie	časopisu	do	Budapešti	koncom	
roka	1906.	Hlavná	redaktorka	T.	Vansová,	ktorá	s	vydavateľom	F.	Votrubom	ko-
munikovala	na	diaľku	z	Rimavskej	Píly	pri	Tisovci,	mala	v	novej	situácii	na	staros-
ti	už	len	staré	nedoplatky.	Nové	odberateľky	časopisu	evidoval	a	predplatné	od	
nich	vyberal	už	nový	vydavateľ	v	Budapešti,	avšak	čitateľky	Dennice –	azda	zo	
zvyku	a	či	zo	„zotrvačnosti“ –	sa	aj	v	tejto	záležitosti	obracali	ďalej	priamo	na	T.	
Vansovú.	V	snahe	odstrániť	vzniknutú	konfúziu	opakovane	apelovala	na	čitateľ-
ky	priamo	na	stránkach	časopisu:	„Všetkých, čo ešte nepredplatili na tento rok, 
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prosím, aby svoje predplatky neposielali mne, ale na administráciu, ako to už 
i v ostatnom i v prvom čísle oznámené bolo, lebo ja z toho mám nielen zbytočnú 
prácu, ale i hmotnú škodu, keďže za každú poukázku čo hneď len na jednu koru-
nu znejúcu, musím platiť pošt. poslovi 10 halierov. Zaostalé nedoplatky prosím 
doposlať čím skorej na moju adressu.“	(tamže).

Podtitul	časopisu	sa	v	roku	1907	(r. 10)	rozšíril	o	prívlastok	„rodinný“	(Žen-
ský	a	rodinný	list	pre	poučenie	a	zábavu)	a	od	nasledujúceho,	t.	j.	11.	ročníka	
(1908)	sa	podtitul	Dennice	zmenil	na	„Ilustrovaný	časopis	rodinný	pre	literatúru	
a	otázky	spoločenské“	(bol	teda	vynechaný	prívlastok	„ženský“),	čo	explicitne	
reflektovalo	zmenu	jeho	charakteru	na	literárno-spoločenské	periodikum.	En-
cyklopédia slovenských spisovateľov	 uvádza,	 že	F.	Votruba	mal	podľa	 zmluvy	
s	T.	Vansovou	zaobstarať	a	 zredigovať	 rukopisný	materiál	na	 jeden	hárok,	 čo	
mu	v	tomto	časopise	umožnilo	uskutočniť	jeho	osobný	a	zároveň	aj	generač-
ný	program:	„Votrubovské	čísla	Dennice	sa	prezentujú	ako	generačný	časopis,	
ktorý	zahrnuje	obe	krídla	mladej	literatúry –	moderné	i	sociálne,	protikonzer-
vatívne	angažované,	ktoré	predtým	nemalo	do	Dennice	prístup.“	(Rosenbaum	
et	al.,	1984,	s. 298).	Na	jednej	strane	to	prinieslo	nárast	počtu	abonentov	(„Vo-
trubova“	Dennica	evidovala	okolo	2-tisíc	predplatiteliek	a	predplatiteľov),	ale	
na druhej	strane	predplatné	zrušili	viacerí	dovtedajší	subskribenti,	ktorí	nesú-
hlasili	s	literárnym	kurzom	F.	Votrubu,	čo	ešte	vyostrilo	napätie	medzi	ním	a	T.	
Vansovou:	„Votruba,	sústreďujúci	sa	práve	v	tom	čase	na	vlastnú	literárnokri-
tickú	činnosť,	zanedbával	vydávanie	Dennice,	a	tak	vznikla	v	jej	vychádzaní	pre-
stávka	(1909).“	(tamže,	s. 299).	Vydanie	posledného	čísla	11.	ročníka	(dvojčíslo	
11.	a	12.	 [november –	december 1908])	sa	predĺžilo	až	do	 februára	nasledu-
júceho	roka	(vyšlo	teda	s	dvojmesačným	sklzom),	ale v	roku	1909	už	F.	Votru-
ba	vo	vydávaní	Dennice	nepokračoval.	(Pozn.:	Toto	dočasné	prerušenie	využil	
Kníhtlačiarsky	 účastinársky	 spolok	 v	Martine	na	 založenie	 a	 vydávanie	 nové-
ho,	druhého	ženského	časopisu	Živena.288)	V	októbri 1909	navyše	začal	vychá-
dzať	avantgardný	časopis	Prúdy289 –	F.	Votruba	sa	stal	jedným	z	jeho	hlavných	

288	Mesačník	Živena	(1910 – 1949) –	najprv	s	podtitulom	„Ilustrovaný	časopis“,	neskôr	s	pod-
titulmi	„Zábavno-poučný	časopis“	a	„Časopis	pre	kultúrne	a	ženské	záujmy“ –	bol	tlačový	orgán	
spolkov	Živena	a	Lipa.	Prvý	ročník	redigovali	E.	M.	Šoltésová	a	fotograf,	etnograf	a	novinár	Pa-
vol	Socháň,	2.	ročník	sám	P.	Socháň	a	od	3.	ročníka	až	do	roku	1922	E.	M.	Šoltésová.	Prvé	dva	
ročníky	nadviazali	na	koncepciu	a	formát	Dennice.	Podrobnejšie	pozri	napr.	Rosenbaum	et	al.,	
1984,	s. 509 – 511.
289	Mesačník	Prúdy	(1909 – 1914	a	1922 – 1938)	vychádzal	najprv	v	Budapešti	a	od	roku	1922	
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prispievateľov	(v	rokoch 1903	až	1910	bol	popritom	aj	redaktorom	a	adminis-
trátorom	Slovenského týždenníka290),	preto	podľa	Encyklopédie slovenských spi-
sovateľov	„privítal	rozchod	s	Dennicou“	(tamže).

Z	mediologického	hľadiska	je	potrebné	oceniť,	že	F.	Votruba –	ako	vydava-
teľ –	 zmodernizoval	Dennicu	 po	 formálnej	 aj	 obsahovej	 stránke.	 Výraznejšie	
formálne	úpravy	realizoval	až	v	roku	1908 –	zväčšil	formát	časopisu	na	21	x	30	
centimetrov	(dovtedy	to	bolo	16	x	23	cm)	a	strany	začal	lámať	(sádzať)	na	dva	
stĺpce –	dovtedy	boli	zalamované	na	šírku	strany.	Na	stránky	Dennice	tiež	zavie-
dol	fotografie	a	ilustrácie	(v	podtitule	časopisu	preto	pribudlo	označenie	„ilu-
strovaný“),	vďaka	čomu	vizualizoval	a	zatraktívnil	obsah	časopisu	aj	pre	nové	
čitateľky	a	čitateľov.	Formálne	zmeny,	ktoré	uskutočnil	F.	Votruba,	ostali	zacho-
vané	aj	po	jeho	odchode	z	časopisu	(až	do	zániku	Dennice	v	lete	1914).	Kvali-
tatívny	nárast	na	úrovni	formy	sprevádzal	vzostup	kvality	aj	na	úrovni	obsahu,	
a	to	aj	v	prípade	neliterárnych,	publicistických	príspevkov	(ako	sme	už	uviedli,	
výrazne	pritom	prevládali	práve	literárne	a	umelecké	príspevky) –	D.	Serafínová	
v	súvislosti	s	tým	konštatuje,	že	časopis	bol	„teraz	už	určený	skôr	vzdelanejším	
čitateľkám“	(2007,	s. 264).

Takpovediac	„revolučným	činom“	(aj	keď	len	s	krátkym	trvaním)	bolo	zave-
denie	nepravidelnej,	bohato	ilustrovanej	rubriky	„Módne zprávy“	(prvý	raz	vy-
šla	v	januári 1908	[r. 11,	č. 1,	s. 28 –	31]).	Svet	módy	bol	pre	slovenské	čitateľky	
dovtedy	 takmer	 neznámym	pojmom –	Dennica	 prinášala	 články	 o	móde	 len	
výnimočne291	a	pravidelnejšie	mohli	prísť	do	kontaktu	s	aktuálnymi	módnymi	

v	Bratislave.	Charakter	predvojnových	Prúdov	určovali	najmä	ideológ	časopisu	Bohdan	Pavlů	
a	F.	Votruba,	ktorý	tvoril	a	realizoval	koncepciu	„literárneho	a	umeleckého	obzoru“.	Podrobnej-
šie	pozri	napr.	Rosenbaum	et	al.,	1984,	s. 402 – 404.
290 Slovenský týždenník	 (1903 – 1938)	 vychádzal	 pred	 vojnou	 v	 Budapešti,	 v	 rokoch 1919	
až	1923	v	Martine	a	napokon	v	Bratislave.	Zakladateľom	a	hlavným	redaktorom	bol	novinár	
a	politik	Milan	Hodža.	Noviny	zohrali	významnú	úlohu	najmä	v	predvojnovom	období	pri	poli-
tickom	a	národnom	uvedomovaní	roľníckeho	a	vidieckeho	ľudu.	Podrobnejšie	pozri	napr.	Ro-
senbaum	et	al.,	1984,	s. 450 – 452.	M.	Hodža	vydával	krátko	v	rokoch 1900 – 1901	a	potom	
v	rokoch 1910	až	1938 –	spolu	s	Antonom	Štefánekom	a	F.	Votrubom –	aj	Slovenský denník.
291	Príkladom	môže	byť	článok	Amálie	Nosákovej	z	„Budínpešti“	pod	názvom	„Jarné módy“	
uverejnený	v	č. 4/1903	na	s. 121 – 122.	Autorka	informuje	o	jarnej	dámskej	móde	v	uliciach	
„nášho hlavného a sídelného mesta“ –	o	 šatách	„pre ulicu“	anglického	strihu	a	 z	anglických	
látok,	o	kabátikoch,	blúzkach,	ozdobách	a	doplnkoch	či	o	klobúkoch;	a	zároveň	kriticky	upo-
zorňuje	na	skutočnosť,	že	nevidno	„obleky voľné, takrečené reformné, ktoré sú zo zdravotného 
ohľadu i lekármi odporúčané“	a	konštatuje:	„Ako vidno, náš dámsky svet nechce sa rozlúčiť so 
starou trýzniteľkou svojou: šňôrovačkou...“
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trendmi	len	prostredníctvom	zahraničných	časopisov:	českých	módnych	maga-
zínov,	ktoré	začali	vznikať	koncom	80. rokov 19. storočia,	alebo	časopisov	z	kra-
jín	západnej	Európy,	ktoré	vychádzali	dokonca	už	od	druhej	polovice	18. sto-
ročia.	Zavedenie	novej	rubriky	autori	odôvodnili	takto:	„Po slovensky sa snáď 
o módach ešte nikdy nepísalo. Obrázkového časopisu módneho sme nikdy ne-
mali, a čo zmôžu všetky podrobné popisy a opisy, keď niet obrázku, ktorý by 
všetko vysvetlil? A tak snáď okrem slabých pokusov, ktoré urobil v lani ,Ženský 
Svet‘,292 od jasene v New-Yorku vychodiaci, je toto prvá snaha poslúžiť čitateľ-
kám i módnymi zprávami. Kto veci rozumie, uzná, že úkol náš je dosť nesnadný. 
Nebolo by tak ťažko vydávať slovenský časopis, venovaný i módam, ak by sme 
chceli vydávať časopis drahší. Ale ,Dennica‘ určená je širšiemu obecenstvu, má 
zostať lacná, venovaná je i druhým cieľom, výchovným i literárnym, spolo-
čenským i praktickým, a pre tieto tiež treba miesta. No pri malých rozmeroch 
tejto rubriky urobili sme si pravidlom dobrý výber; v každom čísle prinesieme 
rad vhodných obrázkov s primeraným vysvetlujúcim textom. Hlavný zreteľ ob-
raciame na cieľuprimeranosť, praktičnosť a vkus patričných vyobrazení. Z času 
na čas i o bielizni, jej shotovení, praní a žehlení, donesieme vhodné pojednania“	
(zvýr.	M.	G.).	Rubrika	napokon	vyšla	 iba	 štyrikrát –	v	1.	a	2.	 čísle,	 v	dvojčísle	
3 –	4	 a	 v	 č. 10/1908.	Čiastočne	 ju	dopĺňala	 rubrika	 „Ručné práce“,	 avšak	ani	
jedna	z	nich	už	po	prestávke	vo	vydávaní	časopisu	v	roku	1909	nebola	obnove-
ná.	Z	pravidelných	rubrík,	ktoré	odmlku	prečkali,	pripomeňme	praktické	rubriky	
ako „Pre kuchyňu“	alebo	„Rady pre domácnosť“	či	odborné	rubriky	„Výchovo-
veda“	a	„Zdravotníctvo“,	ktoré	tvorili	odborníci	z	praxe,	zo	spravodajsko-publi-
cistických	to	boli	rubriky	„Beseda“,	„Drobnosti“,	„K našim obrázkom“,	„Kronika“,	
„Literatúra“,	„Rodinné zprávy“,	„Spolkové zprávy“,	„Zo sveta“	alebo	„Zo života 
pre život“,	z	nepravidelných	napr.	rubrika	„Naši v Amerike“,	ale	nechýbala	pra-
videlná	 zábavno-oddychová	 stránka	na	 záver	každého	vydania	pod	hlavičkou	
„Hádanky“ –	s	 rozmanitými	rébusmi,	krížovkami,	doplňovačkami,	prešmyčka-
mi,	matematickými	úlohami	a	inými	hlavolamami.293	Žiaľ,	ešte	v	priebehu	roka	

292	Nemýliť	si	s	českým	časopisom	Ženský svět	(1896 – 1930):	v	tomto	prípade	ide	o	„časopis 
venovaný slovenským ženám a dcéram“,	ktorý	„začal vychodiť v New-Yorku v Amerike lanského 
roku	[1907;	pozn.	M.	G.]. Vychodí týždenne na 16 stranách.“	(Dennica,	r. 11,	č. 1	[január	1908],	
s. 35).
293	„Viac	 zábavy“	priniesla	Dennica	 svojim	čitateľkám	začiatkom	roka	1906	 (r. 9) –	na	konci	
č. 1	[január	1906]	na	s. 48	uvádza:	„Číslo toto vychodi na troch hárkoch.	[1	tlačový	hárok	=	16	
tlačených	strán;	pozn.	M.	G.]	Ako v predošlom i v tomto podávame viacej hádaniek, chcejúc 



212 Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

1907	(r. 10),	keď	sa	objavila	prvýkrát	(v	č. 4	[apríl	1907],	s. 127 – 130),	zanikla	
zaujímavá	a	užitočná	rubrika	„Detská besiedka“,	ktorá	bola	určená	malým	čita-
teľom:	„Prichystali sme vám trochu čítania, lebo radi by sme, aby ste sa už od 
mali priúčali radi mať slovenský časopis, slovenskú knihu. Chceme vás presved-
čiť o tom, že v čítaní dobrých kníh a časopisov je základ vzdelania. Rozumnému, 
vzdelanému človeku vždy ľahšie býva vo svete.“ –	uvádza	sa	v	predhovore	s	tým,	
že	deti	nájdu	v	každom	čísle	„trochu zábavy, trochu poučenia, veršík, rozprávku, 
článoček poučný, tu i tu obrázok-dva, ako kedy	[...]. Radi by sme, aby besiedka 
naša povzbudila vás ďalej a viac čítať a vzdelávať sa.“	(tamže,	s. 127).	Pokus	
o	 jej	náhradu	v	podobe	rubriky	„Detský kútik“	prišiel	príliš	neskoro –	rubrika	
vyšla	prvýkrát	až	na	záver	roka	1913	(r. 15,	č. 12	[december 1913],	s. 297 – 300)	
a	 v	 rámci	posledného	16.	 ročníka	 vyšla	už	 len	dvakrát –	 v	marcovom	vydaní	
(č. 3/1914,	s. 61 – 64)	a	v	záverečnom	dvojčísle	(č. 6 –	7/1914,	s. 154 – 158).

Zo	starších	rubrík,	ktoré	zvyšovali	kvalitatívnu	úroveň	časopisu,	je	namies-
te	spomenúť	rubriku	„Šachová stať“	(s	nepravidelnou	zložkou	„Šachové zprá-
vy“),	ktorú	pripravovali	Samo	a	Štefan	Daxnerovci.	Po	prvý	raz	bola	zverejnená	
v	júni 1903	(r. 6,	č. 6,	s. 172 – 173)	a	autori	odôvodnili	jej	vznik	takto:	„Otvára-
me v ,Dennici‘ túto stať v tom povedomí, že tým odpomáhame cítenému ne-
dostatku. Keď slovenské časopisy z nepovedomej príčiny nevšímajú si šachovej 
hry, pokladáme za nutné urobiť aspoň prvý krok, obznamovať naše obecenstvo 
s touto ušľachtilou hrou, uvedomovať ho o tom, čo deje sa v obore šachovej 
hry najnovšieho a – keď to bude možno – sústrediť milovníkov šachovej hry na 
Slovensku do šachového krúžku.“	Táto	rubrika	vychádzala	na	pravidelnej	me-
sačnej	báze	až	do	 júla 1905	 (r. 8,	č. 7) –	celkovo	mala	26	pokračovaní.	Krátke	
trvanie	malo	 „lingvistické“	 okienko	 zamerané	 na	 internacionalizmy –	 rubrika	
pod	názvom	„Cudzie slová“	začala	vychádzať	už	v	rámci	1.	ročníka	(po	prvý	raz	
v	č. 7/1898,	s. 108 – 109)	so zdôvodnením,	že	„dajedni	[niektorí;	pozn.	M.	G.]	
ľudia zvyknú užívať pri hovorení veľa cudzích slov“,	pričom	nedbajú	na	to,	či	„tie 
slová sú dobre upotrebené a či sú pravé, lebo nepravé“,	a	keďže	„nesprávne 
volené slová účinkujú naprosto smiešno“,	redakcia	sa	rozhodla	„aspoň skromný 

poskytnúť čitateľstvu pobavenia cez dlhé večere. Na leto, keď milé čitateľky najdú príjemnejšiu 
zábavu v prírode, využijeme to k nášmu prospechu. V ugorkovú sezónu totiž dobre padne od-
dych i redakcii a preto neráčte sa pozastaviť, jestli prípadne, číslo v onú dobu dostanete o pol 
hárka chudšie.“	Zo	48	strán	až	5 tvorili	rôzne	hádanky,	rébusy	a	doplňovačky	(s. 43 – 47),	rov-
nako	ako	v	predošlom	č. 12/1905	(s. 391 – 395).
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počet týchže objasniť“.	Abecedne	radené	výrazy	so	slovenskými	ekvivalentmi	
zverejňovala	 spočiatku,	do	konca	1.	 ročníka,	pravidelne	každý	mesiac,	ale	už	
od	2.	ročníka	(1899)	čoraz	zriedkavejšie	(vyšli	len	4 pokračovania),	až	napokon	
v	roku	1900	(r. 3)	rubrika	úplne	zanikla	(vyšla	len	jedna	časť –	v	č. 5	na	s. 101) –	
skončila	sa	už	pri	písmene	C	a	hesle	„crajon (krajon) = krieda (spomína sa pri 
kriedach a v maliarstve)“.

Najdlhšie	vychádzajúcou –	počas	celej	existencie	Dennice –	bola	rubrika	„Pre 
kuchyňu“,	ktorej	obsah	tvorili	kuchárske	recepty	predovšetkým	zo	slovenských	
regiónov,	ale	aj	z	ďalších	častí	monarchie.	Prvýkrát	vyšla	pod	názvom	„Niečo pre 
kuchyňu“	v	júni 1898	(r. 1,	č. 6,	s. 95 –	96;	priniesla	recept	na	čerešňový	koláč)	
a	odvtedy	vychádzala	nepretržite	v	každom	čísle	až	do	zániku	časopisu	v	lete	
1914 –	od	č. 8/1898	už	pod	názvom	„Pre kuchyňu“.	Informáciu	o	tom,	že	Denni-
ca	bude	prinášať	„viac praktických pokynov pre našu domácnosť“,	Terézia	Van-
sová	oznámila	na	záver	májového	čísla –	s	prosbou	k	čitateľkám,	aby	„mi milé 
sestry sdeľovaly niečo zo svojich vlastných zkúseností, tak budeme sa navzájom 
poučovať a v dobrom sdokonaľovať“	(„Milým čitateľkám ,Dennice‘“,	in	Dennica,	
r. 1,	č. 5	 [máj	1898],	s. 80).	Zároveň	na	ne	apelovala,	aby	netrpeli	na	tajnost-
kárstvo:	„Daktoré panie nerady sdelia spôsob pripravovania toho, čo tvorí ich 
chlúbu. To je veľká chyba. Boh dal nám dary naše, aby sme ich užili v prospech 
svojich spolubližných, nie aby sme tieže sťa tú hrivnu, zakopali. Čo je dobré, to 
sa má rozširovať a stať sa majetkom celej spoločnosti. I takto slúžiť môžeme 
dobrej veci, i takto staneme sa činnými údami nášho milého národa a pomôže-
me pozdvihnúť, zveľadiť ho.“	(zvýr.	M.	G.).	T.	Vansová	prejavila	osobitný	záujem	
o	také	recepty,	ktoré	„shotovujú sa len v niektorých krajoch a tvoria isté špecia-
lity“ –	ako	príklad	uviedla	skalické	zázvorníky,	prešporské	makovníky	(bratislav-
ské	rožky;	pozn.	M.	G.),	dolnozemské	paprikáše	alebo	ratkovské	guľky.	Ktovie,	
či	pritom	už	vtedy	uvažovala	o	vydaní	kuchárskej	knihy,	ktorú	avizovala	o	desať	
rokov	neskôr	na	stránkach	časopisu:	„Milým čitateľkám ,Dennice‘ a priaznivcom 
dobrej veci oznamujeme, že hodláme vydať novú slovenskú kuchársku knihu, 
ktorá bude obsahovať do 1 000 pôvodných, vyzkúsených predpisov, z čiastky 
už v ,Dennici‘ uverejnených, z čiastky nových. Kniha táto je potrebná v každej 
domácnosti a mala by byť príručnou knihou mladým gazdinkám a tým, ktoré sa 
gazdinkami stať chcú a úfajú.“	(„Oznam“	in	Dennica,	r. 11,	č. 1	[január	1908],	
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s. 35).294	Okrem	tajnostkárstva	čitateliek	musela	redakcia	v	tejto	rubrike	občas	
riešiť	aj	problémy	s	jednotkami	objemu –	ako	napr.	v	májovom	vydaní	z	roku	
1899: „Ctená dopisovateľka tohoto receptu mi odpustí, keď poviem, že je veľ-
mi neurčitý a síce preto, lebo staré holby295 nie sú všade jednaké. N. pr. u nás 
(v Nitre) je stará holba múčna a mliečna; tá prvá je práve raz tak veľká, jako 
tá druhá.	[...]	Preto by bolo najlepšie, keď naše ct. dopisovateľky dajaký recept 
udajú, aby každú hmotu presne a ak len možno všetko na terajšiu novú váhu 
udaly, všetko dopodrobna zreteľne vypísaly...“	(„Pre kuchyňu“,	in	Dennica,	r. 2,	
č. 5	[máj	1899],	s. 79).

Obnovenie „Vansovej“ Dennice (1910 – 1914)

Po	problémoch	s	vydávaním	časopisu	koncom	roka	1908	a	po	následnej	roč-
nej	prestávke	bolo	vydávanie	Dennice	obnovené	v	januári 1910 –	s	podtitulom	
„Obrázkový	časopis	ženský	a	rodinný	s	prílohou	Rodina	venovanou	slovenskej	
domácnosti“.	Prvé	tri	čísla	vydal	ako	nakladateľ	ešte	F.	Votruba,	od	4.	čísla	(apríl	
1910)	bol	už	vydavateľom	časopisu	F.	Klimeš,	ktorý	zabezpečoval	 tlač	Denni-
ce	už	od	januára 1907.	T.	Vansová	bola	počas	celého	12.	ročníka	(1910)	v	tirá-
ži	na	konci	periodika	uvádzaná	 len	ako	zakladateľka	časopisu.	O	 jej	napätých	
vzťahoch	s	generačne	mladším	F.	Votrubom	(bol	medzi	nimi	rozdiel	23	rokov)	
a	o	dôvodoch,	pre	ktoré	váhala	(napriek	naliehaniu	nového	vydavateľa)	opä-
tovne	prebrať	 vedenie	 redakcie	 časopisu,	píše	 F.	Klimešovi	 v	 liste	 z	15. janu-
ára 1910:	„Nemôžem prevziať redaktorstvo novej Dennice. Ešte keby p. Votruba 
aspoň mesiac pred Novým rokom bol písal, že chce nejaké vyrovnanie a že Den-
nicu mieni udržať, ešte by som sa bola postavila do ,boja‘ s mnohými ťažkos-
ťami, zvlášť presvedčiť môjho muža, že je to potrebné. Ale dnes je už pozde.“	
(Cviková –	Juráňová,	2011,	s. 335).	Významným	dôvodom	jej	počiatočného	od-
mietania	bola	aj	neochota	ísť	proti	novovzniknutému	časopisu	Živena	a	najmä	

294	Vansovej	„Nová kuchárska kniha“	napokon	vyšla	až	v	roku	1914	vo	vydavateľstve	F.	Kli-
meša	v	L.	Mikuláši,	kde	vychádzala	aj	Dennica.	O	jej	čitateľskom	úspechu	svedčí	skutočnosť,	
že	následne	vyšla	ešte	viackrát	(Mikulová,	2015,	s. 138),	ostatný	raz	v	roku	2018	ako	reprint	
(reprodukcia),	t.	j.	v	rovnakej	podobe,	v	akej	vyšla	v	roku	1930	(opätovne	v	nakladateľstve	F.	
Klimeša	v	L.	Mikuláši).
295	Stará	jednotka	objemu	s	obsahom	0,775	l	používaná	na	meranie	tekutín	a	sypanín.	Ako	po-
známka	pod	čiarou	sa	v	citovanom	texte	uvádza:	„Jedna stará holba asi = 0,7 litra. Holba múky 
váži = 38 deka, v našom recepte 2 razy 38 = 76.“	(„Pre kuchyňu“,	in	Dennica,	r. 2,	č. 5,	s. 79).
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jeho	hlavnej	redaktorke –	svojej	blízkej	priateľke	E.	M.	Šoltésovej:	„Ja nemôžem 
jej to urobiť, aby som vystúpila ako sokyňa a závodila s ňou o priazeň obecen-
stva. A ešte teraz, keď ona tak lichotive, srdečne písala o mne!	[reakcia	na	Šol-
tésovej	príspevky	„Terézia Vansová (podobizeň)“	a „Životopis Terézie Vansovej“	
uverejnené	v	úvodnom	čísle	časopisu	Živena	 (r. 1,	č. 1	 [január	1910],	s. 6 –	7	
a	33 – 36);	pozn.	M.	G.]“	(tamže).	Za	najzávažnejšiu	prekážku	však	označila	od-
por	svojho	muža:	„Jeho moja duševná práca vždy rozčuľovala, zvlášť v Dennici, 
on vždy bol nervózny, keď prišlo číslo, a ani raz za ten celý rad rokov nepo-
chválil číslo.“	(zvýr.	M.	G.) –	ťažkala	si	T.	Vansová	a	pokračovala:	„Hľadal chyby, 
keď inakšie nie, nuž tlačové296 a tie ho už tak hnevali, že hneď mal pokazenú 
noc (lebo pošta k nám chodí večer). A keby dačo prehliadol, nič nepovedal, ale 
dakto iný vytýkal daktorému článku dačo, on hneď bol hotový mi výčitky robiť, 
že sa s ním neporadím, že bez jeho vedomia prijímam a posielam rukopisy – 
ešte vtedy tak hovoril, keď ich pred odoslaním prečítal, alebo ich aspoň mal 
predložené.“	(tamže,	s. 336).	Vzápätí	sa	posťažovala –	s	diskrétnou	požiadavkou	
„nezdeľte tieto odbojné myšlienky nikomu, lebo by ma za ,bezbožnú‘ vyhlásili“	
(ženu	evanjelického	 farára	 [!];	 pozn.	M.	G.) –	na	problémy	 s	 konfesionálnym	
vnímaním	obsahovej	náplne	časopisu:	„Jednému bola Dennica katolícka, lebo 
uverejnila som Pannu Orleánsku, druhému luteránska, lebo boli náboženské 
úvahy (to si žiadal môj muž – a dobre bolo), tretiemu práve beznáboženská, 
štvrtému hrozne pokroková, lebo vraj hlása ,voľnú lásku‘!“	(tamže,	s. 337).

Do	procesu	 redigovania	 časopisu	 sa	T.	Vansová	opätovne	zapojila	až	kon-
com	roka	1910 –	ako	redaktorka	sa	v	záhlaví	Dennice	objavuje	v	 januárovom	
vydaní	v	roku	1911	(r. 13,	č. 1),	predtým	bola	ako	redaktorka	naposledy	ozna-
čená	v	októbri 1908	(r. 11,	č. 10).	Krátko	pred	návratom	T.	Vansovej	vyšiel	na	
záver	12.	ročníka –	v	prílohe	Rodina	(december 1910,	č. 12,	s. 88) –	doslov	pod	
názvom	 „Našim ct. odberateľom“,	 v	 ktorom	nepodpísaný	 autor	 (s	 najväčšou	
pravdepodobnosťou	nakladateľ	a	vydavateľ	F.	Klimeš,	ale	autorkou	mohla	byť	
aj	Ľ.	Podjavorinská –	pod	článkom	je	uvedené	 len	„Vydavateľstvo ,Dennice‘“)	
predostiera	 čitateľskej	 verejnosti	 nahromadené	 problémy:	 „Za mimoriadne 
ťažkých okolností podujali sme sa vydávať vnove ,Dennicu‘. Niekoľkotisícová 

296	Tlačové	chyby	spôsobovali	Dennici	problémy	takmer	počas	celej	existencie	časopisu;	re-
dakcia	na	ne	často	reagovala	opravami	na	konci	aktuálneho	vydania –	so	súpisom	tlačových	
chýb,	ktoré	sa	vyskytli	v	predchádzajúcom	vydaní.
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ztrata za minulé roky a oprávnená nedôvera bývalých odberateľov a násled-
kom toho menší počet predplatkov, z ktorých asi tretina nedostala sa do našich 
rúk, nedovolily nám, aby sme ,Dennicu‘ mohli zdokonáliť tak, ako by bolo žia-
dúcno. Okrem toho počnúc od 3. čísla zaľahla na nás starosť i s redigovaním 
časopisu. Tí, čo bližšie stoja ku ,Dennici‘, vedia, kto bol na príčine a ako nám to 
pri iných ducha vyčerpávajúcich prácach ťažko padlo.“	(zvýr.	M.	G.)	 –	uvádza	
v	 zjavnej	 narážke	na	 F.	Votrubu	a	ďalej	 pokračuje:	 „S pomocou dobrých ľudí 
prekonali sme prvé ťažkosti a opierajúc sa na daný sľub, že redakciu prevezme 
osvedčená už slovenská spisovateľka, sdeľujeme ct. odberateľom, že budeme 
vo vydávaní ,Dennice‘ pokračovať“	(zvýr.	M.	G.).	V	nasledujúcom	vydaní	Denni-
ce	(január	1911,	r. 13,	č. 1,	s. 16)	pripája	informáciu,	že	redakcia	bola	„oddaná“	
do	rúk	T.	Vansovej:	„Meno Terezie Vansovej je garanciou, že Dennica v krátkom 
čase stane sa tým, čím bola: nepostrádateľným časopisom pre každú uvedo-
melú Slovenku“	 (zvýr.	M.	G.).	Súčasne	prosí	o	odpustenie	za	oneskorenie	pri	
vydaní	januárového	čísla	s	tým,	že	„vydavateľstvo pousiluje sa, aby ďalšie čísla 
vyšly riadne 20. každého mesiaca“.297	Ekonomická	situácia	vydavateľa	časopisu	
sa	však	nezlepšila	ani	o	 rok –	ako	vyplýva	 z	 redakčného	príspevku	„Na konci 
trinásteho ročníka ,Dennice‘“	(č. 12/1911,	s. 216),	popri	starých	dlhoch	ju	ne-
gatívne	 ovplyvňovala	 aj	 zlá	 platobná	 disciplína	 odberateľov	 (ktorá	 však	 bola	
sprievodným	znakom	Dennice	už	od	začiatku	jej	vydávania,	čo	potvrdzujú	opa-
kované	výzvy	na	uhradenie	nedoplatkov	na	stránkach	časopisu	takmer	v	kaž-
dom	ročníku –	niektoré	dokonca	upozorňovali	na	nevyplatené	predplatné	aj	za	
dva	ročníky):	„Prosíme aj o doposlanie predplatkov a, žiaľbohu, nedoplatkov. 
Nemáme žiadnych kapitálov, aby sme mohli za predplatkami roky čakať. Ztraty 
z minulých rokov ešte stále cítime.“	(tamže).

297	Problémy	s	dodržiavaním	termínov	vydávania	mala	Dennica	aj	v	minulosti,	len	výnimočne	
sa	však	za	to	čitateľom	ospravedlňovala,	ako	napr.	v	r. 1903,	keď	meškala	výroba	1.	čísla	(január	
1903,	r. 6).	V	dvojčísle	2 –	3	(február –	marec 1906)	na	to	reagovala	T.	Vansová	„oznámením“	
v	 rámci	 rubriky	„Rôzne“	 (r. 6,	 č. 2 –	3,	 s. 76 – 77):	 „Tento sošit, číslo 2 a 3 obsahuje 3 hárky. 
Číslo 4. bude mať tiež 3 hárky a inseráty. Vydávam čísla tieto za to odrazu, aby nahradil sa čas, 
zameškaný opozdením sa prvého čísla. Úfam sa, i pričiním sa, aby číslo 4 vyšlo v pravý čas, t. j. 
15. apríla. Že prvé číslo vyšlo tak pozde, som nie ja príčinou, ačkoľvek každý naklonný je pripiso-
vať viac redaktorke, čo v iných pomeroch je i cele správne. Ja som rukopis pre prvé číslo poslala 
ešte 22. dec. 1902, s tou prosbou, aby prvé číslo už 10. januára bolo hotové. Na miesto toho 
som ho dostala 3. feb., tedy temer o mesiac pozdejšie. Aké poriadky uvediem na budúce, ozná-
mim v 4. čísle.“ –	avizovala	T.	Vansová –	neoznámila	však	ani	v	4.,	ani	v	žiadnom	z	nasledujúcich	
čísiel	časopisu.
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Ako	sme	už	uviedli,	po	 ročnej	 „odmlke“	bola	Dennica	 revitalizovaná	začiat-
kom	roka	1910 –	najmarkantnejšou	zmenou	bolo	zavedenie	prílohy	venovanej	
slovenskej	 domácnosti	 pod	 názvom	 Rodina,	 do	 ktorej	 bola	 presunutá	 väčši-
na	pravidelných	 rubrík,	 „poučné články“ –	 teda	príspevky	 venované	 ženskému	
emancipačnému	hnutiu,	obrodenecké	a	národnobuditeľské	príspevky,	ale	aj	od-
borné	rubriky	„Výchovoveda“	a	„Zdravotníctvo“;	slovesná	umelecká	tvorba	bola	
publikovaná	tak	v	samotnej	Dennici,	ako	aj	v	jej	prílohe	Rodina.	T.	Vansová	opäť	
rediguje	časopis	od	roku	1911 –	už	z	Banskej	Bystrice,	kam	sa	s	manželom	pre-
sťahovali	z	Rimavskej	Píly	začiatkom	leta	1911298	po	jeho	vážnej	chorobe	(čo	bol	
jeden	z	hlavných	dôvodov,	pre	ktorý	sa	v	roku	1907	ujal	redakcie	F.	Votruba)	a	ná-
slednom	penzionovaní.299	Ale	už	nasledujúci	rok	(1912,	r. 14)	sa	T.	Vansová	opäť	
vytráca	 ako	 redaktorka	 zo	 záhlavia	 časopisu	 a	od	 februárového	 vydania	 (r. 14,	
č. 2/1912) –	až	do	 zániku	časopisu	v	 lete	1914 –	 je	v	tiráži	Dennice	odtlačené,	
že	„rukopisy, predplatky, poplatky za oznamy a všetky peňažné zásielky a vôbec 
všetko, čo sa týka ,Dennice‘, treba zasielať na adressu: F. Klimeš v Liptovskom Sv. 
Mikuláši (Liptószentmiklós)“	(zvýr.	M.	G.).	F.	Ruttkay	v	tejto	súvislosti	konštatuje,	
že	Klimeš	ako	redaktor	nedosahoval	úroveň	Vansovej	ani Votrubu	(1999,	s. 187).

298	V	prvých	piatich	číslach	Dennice	v	roku	1911	(r. 13,	č. 1 –	5)	bola	ako	adresa	redaktorky	
uvádzaná	„Píla (Rimafürész, p. Tiszolcz, Gömör megye.) –	[po	slov.:	Rimavská	Píla,	Tisovec,	Ge-
merská	župa]“;	až	v	letnom	dvojčísle	6	a	7	(jún	a	júl	1911)	sa	objavuje	žiadosť,	aby	rukopisy	pre	
Dennicu	a	všetky	listy	týkajúce	sa	redakcie	boli	zasielané	na	adresu	T.	Vansovej:	„Baňská Bys-
trica (Besztercebánya, Szumrák János utca, Zólyom megye.) –	[po	slov.:	Banská	Bystrica,	Ulica	
Jána	Sumráka,	Zvolenská	župa]“ –	dnes	je	to	Ul.	Terézie	Vansovej	č. 10	(v	minulosti	nazývaná	aj	
Fortnička	alebo	Na Fortničke –	porovnaj	napr.	U	Terezy	Vansové,	1937,	s. 5).
299	M.	Mikulová	uvádza	(2015,	s. 138),	že	Vansovci	si	v	Banskej	Bystrici	postavili	menší	dom	
a	T.	Vansová	mala	toto	mesto	rada.	Farbistý	opis	lokality,	v	ktorej	redaktorka	Dennice	pôsobila,	
podáva	aj	redaktorka	Lidových novín,	podpísaná	ako	M.	U.,	ktorá	T.	Vansovú	navštívila	v	roku	
1937	pri	príležitosti	jej	80.	narodenín:	„V útulném domku pod zbytky starých hradeb, v uličce, 
která se také nazývá ,Na Fortničke‘, uvítá nás hned na zasklené verandě kropenatý psík Bobík, 
dvě urostlé araukarie i starodávná almara, plná knih. Vidíme, že zde žije dobrý člověk, někdo, 
kdo má rád rostliny i zvířata, knihy i – lidi. Je to Tereza Vansová, slovenská spisovatelka, která 
nad starodávným psacím stolem a pod olejomalbou rodiny presidenta Osvoboditele, dokončila 
právě své poslední dílo, životopis zesnulého chotě...“	(U	Terezy	Vansové,	1937,	s. 5).
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Namiesto záveru:
Emancipačné snahy na stránkach Dennice

Kým	počas	 redaktorstva	F.	Votrubu	sa	Dennica	profilovala	najmä	ako	 lite-
rárny	 časopis,	 pred	 touto	 fázou	 aj	 po	nej –	 teda	počas dominantného	úseku	
existencie	periodika –	môžeme	hovoriť	o	typicky	ženskom	časopise,	a	to	najmä	
vzhľadom	na	charakter	tém	publicistických	príspevkov,	v	rámci	ktorých	Dennica 
programovo	 a	 systematicky	prinášala	 čitateľkám	a	 čitateľom –	do	 roku	1910	
ako	 jediný	slovenský	časopis,	potom	krátko	spolu	so	Šoltésovej	Živenou –	 in-
formácie	o	emancipačnom	úsilí	slovenských	žien	a	o	tzv.	ženskej	otázke.	Z	tejto	
perspektívy	by	sme	mohli –	a	vlastne	aj	mali –	vnímať	Dennicu	ako	veľmi	dôleži-
tý	historický	míľnik	vo	vývine	ženského	hnutia	na	Slovensku	(a	taktiež	vo	vývine	
slovenského	novinárstva	na	prelome	19.	a	20. storočia)	—	avšak,	paradoxne,	aj	
vo	vývine	vnímania	tejto	otázky	z	pohľadu	jeho	odporcov,	sústredených	v	ra-
doch	martinských	národovcov:	kým	na	spolupracovníčky	Dennice nevyberaným	
spôsobom	útočili,	Živena	sa	o	desaťročie	nato	etablovala	na	slovenskej	časopi-
seckej	 scéne	bez	napätia	a	 konfliktov.	 Charakter	umierneného,	 „neútočného	
feminizmu“	 a	 národovectva	 udávala	 svojimi	 publicistickými	 príspevkami	 naj-
mä	E.	M.	Šoltésová,	ktorá	sformulovala	aj	 základný	„programový	dokument“	
nového	 časopisu	 s	 názvom	 „Načo sú tie ženské časopisy?“,	 publikovaný	 ako	
úvodný	 článok	 druhého	 čísla	Dennice	 (r. 1,	 č. 2	 [február	 1898],	 s. 17 – 19):300 
„Ako naše povolanie bolo nám vždy jednostranne na najobmedzenejší priestor 
prísne vymerané, tak i náš duševný obzor tesno a jednostranne sa ohraničil. 
Pokusy vyšinúť sa ponadeň, boly považované za pošetilosť, za bláznivý, jestli 
nie za zvrhlý rozmar. A tak napriek svojmu chápavému duchu zaostávaly sme 
rozumom a navykly i obľúbily sme si nedejstvovať ním, ponechávajúc to výlučne 
mužským. A títo, spokojní so svojou, pomerne lacno nadobudnutou rozumovou 
prevahou, radi robili a robia si posmešky z dlhých vlasov a krátkeho rozumu 
žien.	[...]	Tak ženské časopisy sú a majú byť buditeľmi žien k duchovnému ži-
votu... Že je v nich mnoho zdravého, ženy k mravnej a duchovnej samostatnosti 

300 Dennica	uplatňovala	priebežné	číslovanie	strán	v	rámci	jedného	ročníka:	1.	číslo	1.	ročníka	
sa	končilo	stranou	č. 16,	2.	číslo	pokračovalo	stranou	č. 17	atď.	a	prvé	číslo	ďalšieho	ročníka	sa	
opäť	začínalo	stranou	č. 1 –	na	rozdiel	napr.	od	Štúrových	Slovenských národných novín,	ktoré	
dodržiavali	priebežné	stránkovanie	bez	ohľadu	na	ročníky	(posledné	číslo	z	9. júna 1848	sa	teda	
končilo	stranou	č. 1 168).
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i k praktickej súčasti povzbudzujúceho obsahu, to nemožno im odopreť, a za 
toto, prinajmenej rečeno, nezasluhujú si od mužov takého nepriateľstva, aké-
ho sa im od nich, menovite od tých úzkostlivo konservatívnych, dostáva. Du-
ševne prebudilou, mravne a duchovne dospelou a samostatnou mala by byť 
každá žena, to bolo by nielen jej samej, ale i mužovi na osoh.“	 (zvýr.	M.	G.).	
Emancipačné	tendencie	vkladala	aj	do	svojich	úvah	„Prečo má byť žena vzde-
laná?“	(č. 4/1898,	s. 49),	„Úlohy ženy: I. Žena v rodine	(č. 1/1902,	s. 3 –	5),	 II. 
Žena v domácom hospodárstve	 (č. 2/1902,	 s. 25 – 28),	 III. Žena v spoločnosti 
(č. 6/1902,	s. 109 – 111),	 IV. Žena v národe	 (č. 7/1902,	s. 137 – 140)“,	„O žen-
skej otázke“	(č. 4	a	5/1902,	s. 69 – 73	a	90 – 91)	a	do	mnohých	iných,	čím	pod-
nietila	aj	ďalšie	autorky	(tie	však	veľmi	často	písali	pod	pseudonymom,	resp.	
sa	 podpísali	 iba	 iniciálkami –	 zjavne	 v	 obavách	 z	 verejného	pranierovania	 za	
prejavený	názor)	a	autorov,	ktorých	úvahy	alebo	prednášky	boli	publikované	na	
stránkach	Dennice,	napr.	Hynka	Štěpánka	(„Ženská otázka a ženské hnutí“ –	č. 1	
a	2/1902,	s. 14 – 19	a	35 –	38;	„Ženské hnutí v některých představitelkách“ –	
č. 9	 a	10/1902,	 s. 188 – 192	a	202 – 205),	Milana	Friča	 („O ženskej otázke“ –	
č. 1/1907,	s. 22 – 25),	Františku	Plamínkovú	(„Moderná žena“ –	č. 6 –	7/1911,	
s. 104 – 105),	 Oľgu	 Podsitniansku	 („Príspevok k našej ,ženskej otázke‘“ –	 č. 4	
a	 5/1912,	 94 – 95	 a	 120 – 121),	 Ivana	 Lilgeho	 Lyseckého	 („Revolúcia žien“ –	
č. 4/1913,	s. 99 – 101)	či	Marienku	Kupčokovú	(„Žena a povolanie“ –	č. 7/1913,	
s. 174 – 175)	a	ďalších.	Pomerne	veľký	priestor	dostávali	aj	preklady	z	inojazy-
čných	textov,	napr.	na	pokračovanie	z	diela	Friedricha	Wilhelma	Foerstera	Die 
Lebensführung	(„Ženská otázka“ –	č. 5 –	10/1912)	alebo	z	maďarského	originá-
lu	„Myšlienky o feminisme“	(č. 7/1913,	s. 165 – 166).	O	tom,	že	téma	ženskej	
emancipácie	vyvolávala	rôznorodé	reakcie	nielen	medzi	mužmi,	ale	aj	medzi	že-
nami,	podáva	svedectvo	„Úvaha o prednáške p. Hany Gregorovej“	publikovaná	
v	č. 3/1912	na	s. 67 –	71:	„Pani Hana Gregorová je prvá slovenská žena, ktorá 
verejne osmelila sa prehovoriť o ženskej otázke. O tej otázke, ktorá má toľko ne-
priateľov medzi samými ženami, a menovite medzi mužskými. Práca p. Grego-
rovej u mnohých žien vzbudila záujem, ale mnohé ju nepochopily a aj dosť málo 
sa ich dotkla...“	Ľ.	Podjavorinská	priniesla	rozsiahlu	správu	z	medzinárodného	
kongresu	za	volebné	právo	žien,	ktorý	sa	konal	od	14.	do	22. júna 1913	v	Bu-
dapešti	(„Ženský kongress v Pešťbudíne“ –	č. 6/1913,	s. 146 – 150),	ale	„ženský	
element“	mohli	čitateľky	a	čitatelia	 identifikovať	aj	v	kratších	spravodajských	
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a	publicistických	príspevkoch	tejto	aj	iných	autoriek,	napr.	v	reakcii	Ľ.	Podjavo-
rinskej	na	nejasnú	kritiku	publikovanú	v	mesačníku	Domácnosť a škola301	(na-
mierenú	voči	zjavne	humornému	článku,	fašiangovej	správičke	s	názvom	„Aké 
má byť dievča v prítomnosti vohľača?“	zverejnenej	v	rubrike	„Drobnosti“	v	prí-
lohe	Rodina	č. 1/1911,	s. 5),	keď	reagovala –	s	upozornením,	že	išlo	o	satiru –	
nemenej	kritickým	tónom:	„A konečne: kým náš pedagogický časopis prepustí 
vety, v ktorých cele vážne, ale zrovna predpotopne pisateľ rozjíma: ,Načo sú 
nám vzdelané ženy?! Nech len dobre vedia variť; náš malý národ nech je rád, že 
má vzdelaných mužských‘ (Domácnosť a Škola č. 2. s. 56.) – dovtedy v ženskom 
zábavnom časopise vždy je na mieste i kuchársky recept, i žartovná drobnička: 
Aké má byť dievča, aby sa vohľačovi páčilo. Pre tie dievčatá totiž, ktoré naučily 
sa variť, ale túžia po vlastnom ohnisku, bez ktorého celé na vysoký stupeň ži-
votného cieľa postavené vareškové umenie – nemá smyslu“	(zvýr.	M.	G.).	(„Na 
vysvetlenie“ –	 č. 3/1911,	 s. 48).	 V	 tomto	 duchu	 boli	 štylizované	 aj	 príspevky	
o	vzdelávaní	slovenských	dievčat	a	žien,	napr.	„Nepovolená škola“	(č. 12/1899,	
s. 196 – 197),	„Prvá slovenská vyššia dievčenská škola“	(č. 3	a	4/1904,	s. 83 – 85	
a	111 – 112),	„Niečo o našom ,ústave‘!“	(č. 6/1904,	s. 183 – 184)	či	„Naše žen-
ské školy i čo nám osožia“	(č. 8 –	11/1904,	s. 243 – 247,	268 – 274,	296 – 301	
a	331 – 338).

Výrazne	pozitívne	môžeme	hodnotiť	žánrovú	rozmanitosť,	s	ktorou	pristu-
povali	autori	k	tvorbe	jednotlivých	vydaní	prvého	ženského	časopisu	Dennica.	
Pri	uplatnení	súčasného	trichotomického	modelu	klasifikácie	novinárskych	žán-
rov302	 je	možné	 konštatovať,	 že	 počas	 16	 ročníkov	 existencie	 periodika	 si	 na	
jeho	stránkach	našla	svoje	pevné	miesto –	pravda,	popri	literárnej	tvorbe –	aj	
väčšina	novinárskych	žánrových	foriem.	Spočiatku	neisto,	ale	neskôr	už	fundo-
vane	písané	spravodajstvo	a	argumentačne	alebo	esteticky	formulovaná	publi-
cistika –	vrátane	úvah,	poznámok,	komentárov,	životopisných	a	dejepisných	čŕt,	

301	Pedagogický	mesačník	Domácnosť a škola	 („Časopis	 rodinný	a	učiteľský“;	 1911 – 1914)	
vlastnil,	 vydával	 a	 redakčne	 viedol	 Jozef	 Maliak	 počas	 svojho	 pobytu	 v	 Iloku	 (v	 dnešnom	
Chorvátsku).	Tlač	a	distribúciu	periodika	zabezpečovala	kníhtlačiareň	Jána	Páričku	v	Ružom-
berku.
302	Trichotomický	model	delí	žurnalistické	žánre	na	1.	spravodajské	(informačné:	krátka,	roz-
šírená,	úradná,	referujúca,	dialogizovaná	a	beletrizovaná	správa),	2.	publicistické	racionálneho	
typu	(analytické:	úvodník,	komentár,	poznámka,	recenzia,	interview,	rozbor,	beseda,	epištolár-
na	publicistika,	úvaha,	nekrológ)	a	3.	publicistické	emocionálneho	typu	(beletristické:	reportáž,	
fejtón,	besednica,	causerie,	glosa,	črta,	esej,	stĺpček,	kurzíva,	entrefilet) –	podrobnejšie	pozri	
napr.	Gladiš,	2015.
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cestopisných	reportáží,	ukážkových	nekrológov	a	dokonca	analýz	so	štatistika-
mi	a	odkazmi	na	vyjadrenia	odborníkov	(napr.	Vansovej	rozbor	„Démon – Alko-
hol“ –	č. 6	a	7/1904,	s. 180 – 183	a	213 –	215;	alebo	Moštenanovej	príspevok	na	
rovnakú	tému	„Kričiace čísla“ –	č. 8/1904,	s. 248 – 250)	a	ďalších	novinárskych	
prejavov –	to	všetko	prispelo	k	tomu,	že	projekt	prvého	časopisu	pre	slovenské	
ženy	môžeme	aj	po	120	rokoch,	zo	súčasnej mediologickej	perspektívy,	hodno-
tiť	ako	prelomový	a	úspešný,	aj	navzdory	náhlemu	a	nečakanému	koncu,	kto-
rý	prišiel	so	začiatkom	prvej	svetovej	vojny.	Je	však	nevyhnutné	dodať,	že	bez	
osobnej	 statočnosti,	odvahy	a	 zanietenosti	zakladateľky	a	dlhoročnej	hlavnej	
redaktorky	Dennice	Terézie	Vansovej	by	zámer	projektu –	šíriť	vzdelanosť	medzi	
najširšie	vrstvy	slovenských	žien	a	vyvíjať	verejný	tlak	na	zmenu	ich	spoločen-
ského	postavenia –	ostal	v	danom	období	nenaplnený.	Časopis	Dennica	 sa	aj	
vďaka	jej	nezlomnosti	stal	symbolom	slovenského	ženského	hnutia	a	príkladom	
pre	nasledujúce	feminínne	periodiká	a	načrtol	smerovanie	ženskej	časopiseckej	
produkcie	na	ďalšie	obdobia.

Motto	na	záver:
„Ta, která s takovými obětmi a těžkostmi již o roku 1898 vydávala, redigo-

vala a sama příspěvky zásobovala první slovenský list pro ženy Denicu, v němž 
pracovala i bojovala za vzdělání a samostatnost žen, dočkala se toho, že dnes 
osvobozené slovenské ženy mohou volně tvořit a dále pracovat na národa roli 
dědičné.“

Lidové	noviny	(„Žena	a	její	svět“),	16. apríla 1937
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ZÁVER 

Vyhodnotenie koncepcie, výskumného zámeru a dosiahnutých výsledkov

Ústredný	 zámer	monografického	 celku –	otvoriť	 priestor	metodologickým	
prienikom	do	(re)interpretácie	diel	slovenskej	a	svetovej	literatúry	a	interdisci-
plinárnym	 inšpiráciám	 v	 prospech	metodologického	 pluralizmu	 –	 bol	 výzvou	
spojenou	so	snahou	oživiť	exaktnosť	v	literárnovednom	výskume	a	poukázať	na	
jej	potenciál	najmä	v	akademickom	priestore.

V	jednom	z	tematických	okruhoch	monografie	je	posilnený	bádateľský	zá-
ber	na	pramenné	materiály,	 konkrétne	na	produkciu	novín	a	časopisov.	 Lite-
rárnohistorická	a	kritická	analýza	desiatich	ročníkov	Pešťbudínskych vedomostí 
(1861 – 1870),	so zameraním	sa	na	literárne	rubriky,	odhalila	na	pozadí	kultúr-
no-politických –	memorandových –	udalostí	osobitú	spätosť	politiky	a	 literár-
neho	umenia.	Ako	sa	ukázalo,	na	stránkach	týchto	politických	novín	dominovala	
najmä	besednica,	no	svoje	miesto	si	našiel	aj	cestopis	a	dramatické	práce,	no	
tiež úvahy	o	divadelnom	živote	na	 Slovensku,	pretože	dramatické	umenie	 sa	
považovalo	za	najlepší	nástroj	propagácie	národno-vlasteneckých	ideí.

Druhým	 časopiseckým	 titulom,	 ktorého	 okolnosti	 vzniku,	 podmienky	 re-
dakčnej	práce	a	žánrovo-tematické	zameranie	sú	v	jednej	z	kapitol	reflektova-
né	a	zároveň	aj	analyzované,	bola	Dennica.	Z	pohľadu	mediológa,	najmä	však	
cez prizmu	procesu	emancipácie	(podliehala	jej	intencia,	skladba	rubrík,	publi-
kované	témy),	je	možné	považovať	prvý	ženský	časopis	T.	Vansovej	za	priekop-
nícky,	a	to	najmä	z	perspektívy	zakladajúceho	člena	rodiacej	sa	tradície	nielen	
dobových,	ale	aj	nástupníckych	feminínnych	periodík,	zasahujúcich	do	ďalších	
vývinových	období.	 

Spomedzi	 literárnohistorických	 postupov	 sa	 ako	 jeden	 z	 najproduktív-
nejších	 javí	archívny	výskum.	Dokladom	toho	 je	 rekonštrukcia	curricula	vitae	
Maše	Haľamovej,	 ktorá	 z	dokumentov,	osobnej	korešpondencie	aj	 výstrižkov	
z	tlače	usúvzťažňuje	„synopticko-pulzačnú	mapu“	osobných	dejín	poetky	a	jej	
tvorby.	Vďaka	tomu	sa	následne	otvára	priestor	na	exegézu,	t.	j.	usúvzťažnenie	
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výsledkov	(re)interpretácie	básnického	textu	s	autorským	a	kultúrno-spoločen-
ským	kontextom	na	úrovni	apercepcie,	t.	j.	metodologicky	overiteľného	vzťahu	
výrazu	a	jeho	významu.

Aj	z	ďalšej	kapitoly	je	zrejmé,	že	archívny	výskum	je	stále	prínosným,	a	to	
v	edičnej	práci	 literárneho	historika,	keďže	je	prípravnou	fázou	pred	zložitým	
textologickým	 procesom	 pri	 reedícii	 pramenných	 textov	 slovenských	 rozprá-
vok.	Pohľad	do	špecifickej	problematiky	ukazuje,	že	edičný	zámer	aj	charakter	
východiskového	materiálu	podmieňujú	edičné	zásady	a	textologické	postupy.	
Pri	vytváraní	pramenných	edícií	totiž	platí,	že	individualizovaný	prístup	ku	kaž-
dému	projektu	je	nevyhnutnou	podmienkou	kvalitného	výstupu.	

Odlišný	pohľad	na	vedecké	uvažovanie	o	rozprávke –	so	záujmom	o	genetic-
ké	a	vývinové	súvislosti –	ponúka	interdisciplinárny	diskurz	v	druhej	časti	mono-
grafie,	a	to	v	kapitole	s	teoretickou	syntézou	zameranou	na	vklad	sociokultúrnej	
antropológie	do	výskumu	rozprávok,	o	ich	pôvode	a	šírení,	v	ktorom	sa	môžeme	
zoznámiť	s	viac	aj	menej	dostupnými	vedeckými	teóriami	a	ich	zdrojmi.	Teore-
tickú	časť	dopĺňa	argumentačná	analýza	konkrétnych	javov	z	vybraných	sloven-
ských	čarodejných	rozprávok.

Komparatívna	 metóda	 výskumu –	 v	 rámci	 literárnohistorického	 porovná-
vania	vývinových	osobitostí	postmoderného	 románu	v	českej	a	 slovenskej	 li-
teratúre –	 opäť	 raz	 umožnila	 preniknúť	 do	 vývinovej	 charakteristiky	 vzájom-
ne	príbuzných	národných	literatúr.	Na	pozadí	teoretických	reflexií	 literárneho	
postmodernizmu	v	tvorbe	českých	a	slovenských	autorov	sa	ukázalo,	že	česká	
a	slovenská	postmodernistická	próza,	 s	dôrazom	na	román,	 je	obohacujúcim	
fenoménom	pre	obe	národné	literatúry,	aj	keď	prebiehal	v	rozmedzí	od	60. ro-
kov 20. storočia	až	po	súčasnosť	v	odlišných	kultúrno-spoločensko-politických	
podmienkach.	Priaznivejší	kontext	pre	postmoderný	román	na	Slovensku	umož-
nil,	aby	sa	etabloval	skôr,	a	to	aj	s	iniciačnou	a	inovatívnou	funkciou, organicky	
včlenenou	do	vývinových	súvislostí.

V	rámci	nášho	výskumného	zamerania	neostala	nepovšimnutou	ani	 tradí-
cia	verzologického	výskumu.	V	jednej	z	kapitol	je	uplatnený	kriticko-analytický	
pohľad	na	ustálenú	a	pomerne	rozšírenú	teorému	o	vzájomnom	spájaní	kon-
krétnych	veršových	systémov	s	istými	historickými	obdobiami.	Je	však	viac	ako	
zjavné,	 že	 sú	 to	 len	pomocné	 zjednodušujúce	 konštatovania,	 ktoré	 sa	 v	 teo-
retickom	uvažovaní	 presadili	 aj	 vďaka	 školskej	 praxi.	 Ukazuje	 sa	 však,	 že	 ide	
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o	zložitý	proces,	ktorý	je	spojený	tak	s	vývinom	spisovného	jazyka,	ako	aj	s	ino-
národnými	vplyvmi,	ktoré	sa	do	slovenskej	literatúry	dostávali	aj	prostredníc-
tvom	prekladov. 

Z	 uvedeného	 zhrnutia	 dosiahnutých	 výsledkov	 je	 zrejmé,	 že	 predstavená	
monografická	publikácia	Metodologické inšpirácie v literárnovednom výsku-
me II	prináša	zaujímavé	výsledky	do	literárnovedného	výskumu,	ale	tiež	inšpira-
tívne	podnety	z	interdisciplinárnych	prienikov,	čo	bol	spoločne	stanovený	cieľ.

Ivica	Hajdučeková	(ed.)
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SUMMARY

The	central	 idea	of	the	grant	project –	methodological	 inspirations	in	 lite-
rary	research –	can	be	found	as	a	connecting	line	in	chapters	of	the	collective	
monograph,	divided	in	two	parts:	one	focused	on	literary-historical	research,	
the	other	dealing	with	interdisciplinary	issues.		An	important	role	in this	rese-
arch	goes	not	only	to	proven	procedures	anchored	in	philology,	literary	history	
or	verse	theory	following	in	the	strong	formal-structuralist,	and	partly	herme-
neutical	and	phenomenological	tradition	in	Slovak	literary	studies	but	also	tex-
tological,	 anthropological	 and	mediological	 inspirations	 that	 have	 long	 been	
found	marginal	and	are	essential	for	literary	studies	in	their	inter-	or	transdisci-
plinary	discourse.	Owing	to	persisting	interest	in	interliterary	(here	mainly	Slo-
vak-Czech)	relations	we	go	back	to	the	tradition	of	comparative	literature	and	
to	the	idea	of	(re)interpretation	of	the	literary	text	in	relation	to	sociocultural	
context.

I.

In	the	chapter	Literature in the Pešťbudínske vedomosti journal,	its	author	
Ján GBÚR	focused	on	a	special	relation	of	politics	and	literature,	because	not	
only	politics	made	use	of	literary	art	and	literary	artists	as	“vehicles	of	marke-
ting“	for	their	own	political	goals	but	also	literature,	not	only	artistic,	made	use	
of	events	from	political	life	with	a	considerable	degree	of	conflict	and	drama	
in	them	to	create	attractive	literary	stories.	With	this	 in	the	background,	the	
author	studied	the	problems	of	the	given	relation	within	a	journalistic	project	of	
1860s	called	Pešťbudínske	vedomosti,	i.	e.	within	the	paper	that	was	the	most	
important	press	political	organ	of	the	Slovak	national	movement	and	a	tribune	
for	the	Old	Slovak	School	to	promote	their	policy	in	1861 – 1870.	Considering	
the	existence	of	literary	journals,	it	promoted	a	kind	of	literature	that	primarily	
pursued	educational,	didactic,	and	national-patriotic	functions.	The	reason	was	
to	emphasize	national-politic	topics	that	were	the	main	content	of	the	paper	
but	also	its	prospective	readership.
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Of	 comparatively	wide	 supply	 of	 journalistic	 columns	 that	 gave	 space	 to	
literature,	the	author	focused	on	four	of	them:	Besednica,	Náveštia	literárno,	
Literatúra	 a	 umenie,	 and	 Literatúra.	 The	 outcome	 of	 a	 thorough	 analysis	 of	
ten	volumes	showed	that	“besednica“	(“a	tale“)	was	their	dominant	genre.	It	
comprised	travelogues	and	their	various	genre	modifications,	dramatic	works,	
reviews	 and	 reflexions	 on	 them,	 and	 reflexions	 on	 theatrical	 life	 in	 Slovakia	
because	members	of	the	Old	School	but	partly	also	a	group	of	intellectuals	of	
the	New	Slovak	School	considered	dramatic	art	the	best	instrument	to	promote	
national-patriotic	ideas.

In	the	chapter	Contextualisation to the Interpretation of Poetry of Maša 
Haľamová,	its	author	Ivica HAJDUČEKOVÁ	brings	the	outcome	of	her	archive	
research	 forming	 an	 image	 of	 authorial	 and	 sociocultural	 context	 of	 poetry	
of	 the	 Slovak	 poet	Maša	 Haľamová.	 The	 reconstruction	 of	 her	 life	 story	 as	
curriculum	 vitae	 that	 was	 transformed	 into	 many	 poems	 uses	 incentives	
of	 P.	 Zajac’s	 synoptic-pulse	 method.	 Four	 chapters:	 Life	 Junctions,	 Tatra	
Reminiscences,	 In	 the	 Stir	 of	 Editing	Work,	On	 “Little	Will“	make	 a	 synoptic	
map	of	the	poetess’	personal	history	that	represents	not	only	key	landmarks	
but	also	adjacent	or	marginal	connections	in	(sub)surface	events.	Subchapter	
five	at	the	end	of	the	chapter	brings	synoptic	synthesis –	calendar	of	her	life	
and	work	with	chronologically	arranged	landmarks,	corresponding	events	and	
poetic	works.

The	literary-historical	benefit	of	the	reconstruction	of	M.	Haľamová’s	personal	
history	and	poetic	 testimony	 lies	 in	 the	 fact	 that	 it	opens	space	 to	correlate	
the	results	of	interpretation	of	poems	with	authorial	and	sociocultural	context	
on	 the	 level	 of	 apperception,	 i.	 e.	methodologically	 verifiable	 relation	of	 an	
expression	and	its	meaning.

The	 author	 of	 the	 chapter	 Editorship and Textology in Practice (On the 
Example of Fairy-tales) Jana PIROŠČÁKOVÁ (PÁCALOVÁ) focused	 on	 the	
reflexion	of	practical	experience	 in	preparing	 three	 types	of	book	edition	of	
fairy-tales	that	are	understood	as	examples	of	what	is	called	“literary	folklorism“,	
i.	e.	texts	that	were	collected,	written	down,	adapted	and	published	in	the	19th 
century	by	the	generation	of	Slovak	Romanticists.	Her	point	of	view	was	that	
of	 a	 literary	 historian	 who –	 along	 with	 her	 primary	 research –	 also	 directs	
her	attention	to	editorship	and	textology.	She	gives	an	account	of	two	types	
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of	 readers	 edition	 (one	being	 a	 reissue	of	 “classical“,	 “canonised“	 edition	of	
fairy-tales	collected	by	Dobšinský,	the	other	an	anthology	of	fairy	tales)	and	of	
research	source	edition	intended	for	specialists	(source	editions	of	manuscript	
collections	from	the	first	half	of	1840s	which	were	the	starting	point	for	early	
editors	of	fairy-tale	books).

The	 preparation	 of	 various	 types	 of	 editions	 with	 qualitatively	 disparate	
material	as	groundwork	 shows	 that	 it	 is	not	possible	 to	apply	one	model	of	
editing	work	but	it	is	necessary	to	take	an	individual	approach	with	regard	to	
edition	 plan	 and	 the	 character	 of	 the	 source	material,	 and	 to	 adapt	 editing	
principles	and	textological	procedures	that	are	specified	and	justified	further	in	
the	chapter.	Especially	in	preparing	source	editions,	an	individualised	approach	
towards	each	project	is	an	inevitable	condition	of	a	quality	outcome.	This	type	
of	work	places	high	demands	not	only	on	the	textological	process	itself	but	also	
on	previous	 (preparation)	phases	drawing	 from	archive	research	and	a	good	
knowledge	of	literary-historical	context.

The	 reflexion	 of	 particular	 editing	 procedures	 and	 textological	 pitfalls	
in	 various	 types	of	editions	 that	make	a	narrower	object	of	 the	 chapter	are	
preceded	by	a	theoretical	part	outlining	previous	evaluation	of	the	character	of	
source	material	(fairy	tales	published	by	Romanticists)	from	the	point	of	view	of	
literary	studies	and	folklore	studies	as	a	realm	that	is	specific	to	a	large	extent	
due	its	position	at	the	intersection	of	these	two	disciplines.

In	 the	 chapter	 The Forms of Postmodern Fiction in Czech and Slovak 
Literature, its	author Lubomír MACHALA  brings	interesting	research	outcomes:

While	 comparing	 several	 theoretical	 reflexions	of	 literary	postmodernism	
in	Czech	and	Slovak	 literature,	which,	apart	 from	other	things,	 results	 in	 the	
acknowledgment	of	 the	role	Slovak	 literary	scholar	Tibor	Žilka	played	during	
this	 process,	 the	 paper	 also	 provides	 a	 comparison	 of	 Czech	 and	 Slovak	
postmodern	 fiction.	 Both	 comparisons	 led	 us	 to	 the	 following	 conclusions:	
The	 political	 situation	 at	 the	 turn	 of	 1960s	 and	 1970s	 made	 it,	 in	 fact,	
impossible	for	Czech	authors	to	write	postmodern	fiction,	while	in	Slovakia	the	
restrictive	 regulations	were	 comparatively	milder	 and	 therefore	even	during	
normalisation,	and	especially	 in	1980s,	many	 inspirational	postmodern	 texts	
including	novels	appeared	written	by	authors	such	as	Dušan	Mitana	or	Pavel	
Vilikovský.	During	this	period,	Czech	writers	also	produced	postmodern	proses	
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but	they	managed	to	publish	them	only	in	the	exile	communication	channels	
(see	the	novels	by	J.	Křesadlo,	M.	Kundera,	or	J.	Škvorecký).	While	in	the	Czech	
milieu	November	1989	meant	the	removal	of	all	limiting	factors	that	prevented	
the	postmodern	offensive	represented	mainly	by	the	prominent	figure	of	Jiří	
Kratochvil	 and	his	 essayistic	 and	novelistic	 accomplishments,	 in	 Slovakia	 the	
publication	 of	 postmodernist	 works	 “only”	 went	 on	 uninterrupted.	What	 is	
considered	a	 significant	 and	enriching	 contribution	 to	 Slovak	 literature	 after	
1989	is	the	debut	novel	by	Petr	Pišťanek	while	Pavel	Vilikovský	has	ever	since	
become	 the	 eminent	 representative	of	 Slovak	 postmodernism.	 In	 the	 Czech	
milieu	 it	 is	 the	 historical	 fiction	 written	 in	 accordance	 with	 postmodern	
intentions	what	approximately	from	1995	appears	to	be	the	most	productive	
genre	among	the	authors	of	all	generations	(Škvorecký,	Macura,	Vokolek	and	
Urban).	Czech	and	Slovak	postmodern	fiction	therefore	represents	important	
and	 outstanding	 phenomena	 that	 have	 enriched	 both	 national	 literatures,	
even	though	in	Slovakia	postmodernism	was	established	earlier	and	in	a	more	
organic	way	as	far	as	its	initiatory	and	innovative	role	is	concerned.	

Marián ANDRIČÍK,	 the	 author	 of	 the	 chapter	 Towards the Question of 
Versification Systems in Slovak Poetry,	states	that	although	the	development	
of	versification	systems	in	the	history	of	Slovak	poetry	is	well	covered	still	it	is	
necessary	to	ask	new	questions	concerning	rhythmical	structure	of	poems	of	
particular	times.	In	his	chapter,	he	attempts	to	formulate	a	hypothesis	based	on	
earlier	research	of	scholars	like	Krčméry	or	Kochol	that	syllabic	poetry	of	Štúr	
poetic	school	included	stronger	accentual-syllabic	tendencies	that	has	generally	
been	 accepted.	 He	 relies	 on	 the	 possible	 use	 of	 the	 Central-Slovak	melodic	
penultimate	 accent	 in	 writing;	 that	 way	 of	 reading	 poems	 would	 indicate	
stronger	tendency	towards	metrical	organisation.	At	the	same	time,	he	points	
out	that	traditional	linking	versification	systems	to	particular	historical	periods	
or	artistic	styles	frequently	implemented	in	education	is	just	a	framework	and	
their	changing	in	the	history	of	Slovak	poetry	was	not	an	easy	and	one-off	act	
but	a	complex	process	linked	both	to	the	development	of	standard	Slovak	and	
foreign	influences	that	entered	the	Slovak	literature	also	by	way	of	translations.
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In	the	chapter	The Use of Sociocultural Anthropology in the Research into 
Literary Folklore (the Case of Enchanting Fairy-tale),	its author	Lukáš ŠUTOR 
offers	 a synthesis	 of selected	 approaches	 (made	 from	both home	and	hard-
to-access	 foreign	 sources)	 toward	 the	 research	of	 folk	enchanting	 fairy	 tales	
from	the	perspective	of	schools,	movements	and	key	figures	of	sociocultural	
anthropology	from	a	classical	evolutionism	to	present	days	taking	the	history	
of	anthropology	of	 literary	art	 into	account,	 too.	The	biggest	contribution	of	
anthropological	 approach	 is	 seen	 in	 its	 transcultural	 broadness	 and	 ability	
to	 see	 literary	 folklore	 in	 its	 holistic	 context:	 in	 accepting	 biological	 and	
ecological	factors,	in	psychological	perspective,	in	semantic	and	performative	
connection	 to	 rituals,	 religious	 ideas	 and	 social	 milieu.	 The	 author	 claims	
that	 important	 information	can	be	brought	by	field	anthropological	 research	
into	life	performances	of	storytellers	in	less	complex	cultures.	From	historical	
perspective,	 he	 named	 three	 phases	 of	 anthropological	 research:	 quest	 for	
origin,	quest	 for	 substance	and	quest	 for	 cultural	 context	of	 folk	enchanting	
fairy	tales.	He	also	points	out	parallel	research	in	related	branches	like	folklore	
studies,	linguistics	and	literary	studies.

The	 second	part	of	 the	chapter	brings	 interpretation	of	Slovak	 fairy	 tales	
using	cultural-anthropological	methods.	He	starts	from	semiotic	interpretation	
of	symbolic	folk	enchanting	tales	considering	also	their	spiritual	aspects.

In	 the	chapter	Terézia Vansová and her Dennica: Mediological Reflexion 
on the First Slovak Women’s Magazine, its	 author Marián GLADIŠ takes 
a	mediological	approach	to	state	that	at	the	end	of	the	19th	century,	only	about	
thirty	Slovak	periodicals	were	published	in	The	Kingdom	of	Hungary.	In	terms	
of	 their	 structure,	a	wide	 range	of	titles	was	provided	 for	different	 levels	of	
the	public –	literary	and	political	periodicals,	that	had	the	greatest	impact	on	
society,	religious,	economic,	humorous,	educational	press,	and	magazines	for	
children	and	youth.	However,	there	was	no	press	for	women,	and	so	the	voices	
calling	 for	 a	 particular	women’s	magazine	became	 increasingly	 urgent.	Until	
the	end	of	the	19th	century,	they	remained	unanswered.	On	the	contrary,	the	
emancipation	of	Slovak	women	and	the	idea	of			publishing	a	women’s	magazine	
faced	the	resistance	of	the	then	social	authorities	operating	 in	the	centre	of	
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the	national	and	cultural	affairs	of	the	Slovaks,	 in	Turčiansky	Svätý	Martin.	 It	
was	Terézia	Vansová	who	took	enough	courage	to	fight	their	attack.	Her	effort	
culminated	 in	 January	1898	with	 the	first	 issue	of	 a	 particular	magazine	 for	
women –	the	monthly	named	Dennica.	The	study	seeks	historical	and	medial	
reflexion	of	the	ground-breaking	female	magazine,	which	was	an	example	for	the	
following	similar	periodicals	and	outlined	the	direction	of	women’s	magazines	
production	for	the	next	periods.

Preklad	do	anglického	jazyka:	prof.	PhDr.	Marián	Andričík,	PhD.
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kistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie	Filozofickej	fakulty	Univerzity	Pavla	
Jozefa	Šafárika	v	Košiciach.	Vedeckovýskumne	sa	venuje	histórii	masových	mé-
dií	a	mediálnej	komunikácie,	mediálnej	žánrológii	(s	dôrazom	na	synkretizáciu	
a	hybridizáciu	žurnalistických	žánrov)	a	problematike	reality	a	fikcie	v	mediál-
nom	prostredí.

Je	 autorom vysokoškolskej	 učebnice	 Žáner v prostredí masových médií 
(2015)	a	autorom kapitoly	Zobrazovanie	reality	a	fikcie	v	rozhlasovej	a	televíz-
nej	tvorbe	vo	vysokoškolskej učebnici	Tvorba a recepcia rozhlasového a televíz-
neho textu	(2014).	Vedecké	a	odborné	štúdie	publikoval	vo	viacerých	domácich	
aj	zahraničných	časopisoch	a	zborníkoch, napr.	K	histórii	regionálnej	tlače	v	ko-
šickom	regióne	na	prelome	19.	a	20. storočia	(2017),	Dokudráma	a	jej	podoby	
v	súčasnom	slovenskom	mediálnom	prostredí	(2015), Podoby	jazyka	súčasných	
médií	na	Slovensku	(2014),	K	postaveniu	a	úlohám	košických	masových	médií	
v	predmníchovskom	a	povojnovom	Československu	 (2013), Beletrizácia	 spra-
vodajstva	v	televíznom	prostredí	(2012),	K	dejinám	košických	médií	a	mediál-
nej	komunikácie	v	košickom	regióne	(2011), Percepcia	programov	žánru	reality	
show	na	Slovensku	(2010)	atď.
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Kontakt:
PhDr.	Marián	Gladiš,	PhD.
Katedra	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie
Filozofická	fakulta	UPJŠ	v	Košiciach
Moyzesova	9
040 01 Košice
Slovenská	republika
marian.gladis@upjs.sk

doc. PaedDr. Ivica HAJDUČEKOVÁ, PhD., literárna	vedkyňa,	je	pracovníčkou	Ka-
tedry	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie	na	FF	UPJŠ	v	Košiciach.	Vo	
vedeckom	výskume	sa	venuje	slovenskej	literatúre	realizmu	a	moderny	a	tiež	
slovenskej	 literatúre	medzivojnového	 obdobia,	 a	 to	 s	 dôrazom	na	 duchovný	
rozmer	umeleckého	textu	či	rodový	aspekt.	V	odbornej	činnosti	sa	zameriava	
na	problematiku	odborovej	didaktiky	vo	vyučovaní	literatúry.	Doteraz	publiko-
vala	dve	monografické	práce:	Funkcia (nielen) metafory vo filozofii Ibn Gabiro-
la	(2014)	a	Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry	(2016),	tiež	
štúdie	zamerané	na	výskum	poézie	Maše	Haľamovej:	Spiritual	dimension	in	the	
poetry	of	Maša	Haľamová	(A	Collection	of	Poetry	Dar)	a	Spiritual	Dimension	in	
the	Poetry	of	Maša	Haľamová	(The	Collection	of	Poetry	Červený	mak –	The	Red	
Poppy)	(2016;	v	spoluautorstve	s	 I.	Bónovou),	Láska	s	emblémom	červeného	
maku	(O	duchovnosti	v	zbierke	M.	Haľamovej	Smrť	tvoju	žijem)	(2017;	v	spolu-
autorstve	s	I.	Bónovou).

Kontakt:
doc.	PaedDr.	Ivica	Hajdučeková,	PhD.
Katedra	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie
Filozofická	fakulta	UPJŠ	v	Košiciach
Moyzesova	9
040 01 Košice
Slovenská	republika
ivica.hajducekova@upjs.sk
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Prof. PhDr. Lubomír MACHALA, CSc.,	literární	historik	a	kritik,	redaktor,	překla-
datel.	Na	katedře	bohemistiky	Filozofické	 fakulty	Univerzity	Palackého	v	Olo-
mouci	působí	od	roku	1982,	v	 letech	2004 – 2011	byl	 jejím	vedoucím.	Téměř	
dvacet	let	spolupracuje	v	různých	pozicích	s	Ústavem	pro	českou	literaturu	Aka-
demie	věd	České	republiky,	v.	v.	i.	Je	členem	PEN	klubu	a	Obce	spisovatelů,	Lite-
rárněvědné	společnosti	AV	ČR	a	Společnosti	F.	X.	Šaldy.	Od	roku	1982	publikoval	
časopisecky	v	mnoha	periodikách,	např.	Tvorbě,	Slovenských	pohľadech,	Rom-
boidu,	RAKu,	Tvaru,	Lidových	novinách,	České	 literatuře,	Slovenské	 literatuře	
a	mnoha	jiných.	Soustřeďuje	se	především	na	problematiku	poválečné	a	sou-
časné	české	literatury	a	věnuje	se	také	slovenské	literatuře.

Autor	 publikací	 Průvodce	 po	 nových	 jménech	 české	 poezie	 a	 prózy	
1990 – 1995,	Česká	próza	90.	 let,	Česká	próza	pod	normalizačními	tlaky,	Lite-
rární	bludiště:	bilance	polistopadové	prózy,	Olomoucká	poezie	a	próza	po	roce	
1989.	Spolupracoval	na	vydání	řady	literárněhistorických	příruček,	např.	Pano-
rama	české	 literatury	 (1994,	přepracovaná	dvoudílná	 verze	2015),	V	 souřad-
nicích	volnosti	(2008)	a	Dějiny	české	 literatury	1945 – 1989.	 IV	(1969 – 1989)	
(2008),	a	také	literárních	slovníků	či	vysokoškolských	skript.	Podílel	se	rovněž	
na	literárních	pořadech	České	televize	i	Českého	rozhlasu,	popřípadě	na	pořá-
dání	literárních	festivalů.	Knižně	byly	publikovány	jeho	překlady	próz	Stanisla-
va	Rakúse	(Telegram,	2017;	Nenapsaný	román	2018)	a	Dušana	Šimka	(Ctnosti	
a	Neřesti,	2018).

Kontakt:
prof.	PhDr.	Lubomír	Machala,	CSc.
Katedra	bohemistiky	
Filozofická	fakulta	Univerzity	Palackého	v	Olomouci
Křížkovského	10	
771	80	Olomouc
Česká	republika
lubomir.machala@upol.cz
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Mgr. Jana PIROŠČÁKOVÁ (PÁCALOVÁ), PhD.,	 je	 samostatnou	 vedeckou	 pra-
covníčkou	v	Ústave	slovenskej	literatúry	SAV.	Vo	svojom	výskume	sa	zameria-
va	na	slovenskú	literatúru	19. storočia,	hlavne	romantizmus	a	v	jeho	kontexte	
ťažiskovo	na	rozprávky	v	literárnom	prostredí.	Je	autorkou	monografie	Meta-
morfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) (2010)	a	editorkou	
niekoľkých	čitateľských	vydaní	rozprávok	slovenských	romantikov,	vrátane	an-
tológie	Slovenské rozprávky (1845 – 1883) (2012),	reedície	„klasického“	vyda-
nia Slovenských povestí	(1858 – 1861)	a	Prostonárodných slovenských povestí 
(1880 – 1883),	ktorú	koncom	päťdesiatych	rokov	edične	pripravil	Eugen	Pauliny	
(1958/2016,	2017).	Popri	literárnohistorických	prácach	syntetizujúceho	charak-
teru	 (dve	 kapitoly	 v	 kolektívnej	monografii	Slovenský literárny romantizmus,	
Host	2018)	sa	v	posledných	rokoch	sústreďuje	na	sprístupňovanie	rukopisných	
zbierok	 slovenských	 romantikov	 v	 komentovaných	 pramenných	 vedeckých	
publikáciách:	Codexy tisovské (k prameňom slovenských rozprávok) a Rozpráv-
ky Janka Rimavského	(obe	2015).

Kontakt:
Mgr.	Jana	Piroščáková,	PhD.
Ústav	slovenskej	literatúry
Slovenská	akadémia	vied	v	Bratislave
Dúbravská	cesta	9
841	04	Bratislava
pacalovakorekt@gmail.com

PhDr. Lukáš ŠUTOR, PhD.,	Doktorské	a	doktorandské	štúdiá	absolvoval	v	od-
boroch	estetika	a	literárna	veda.	Vedecky	sa	zameriava	na	prepájanie	kulturo-
logických	a	umenovedných	pohľadov	pri	skúmaní	ľudovej	slovesnosti	a	drámy.	
Pôsobí	na	na	Katedre	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie	FF	UPJŠ	
v	Košiciach,	kde	vyučuje	teóriu	kultúry,	semiotiku	estetických	objektov,	ľudovú	
slovesnosť,	antropológiu	umenia,	dejiny	slovenskej	 literatúry	a	 teóriu	drámy.	
Výskumu	ľudovej	čarodejnej	rozprávky	z	kulturologickej	perspektívy	sa	 inten-
zívne	venoval	ako	vedúci	projektu	Genóm	slovenskej	 ľudovej	čarodejnej	 roz-
právky.
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V	 danej	 oblasti –	 s	 dôrazom	 na	 interdisciplinárne	 prepájanie	 literárnej	 vedy	
a	sociokultúrnej	antropológie –	publikoval	štúdie	doma	a	v	zahraničí:	Ľudové	
čarodejné	rozprávky	vo	výskume	kľúčových	osobností	sociálnej	a	kultúrnej	an-
tropológie	 (2018),	Príspevok	klasickej	 sociokultúrnej	antropológie	k	výskumu	
ľudovej	slovesnosti	alebo	Ako	čítajú	ľudové	čarodejné	rozprávky	antropológo-
via	umenia	(2018)	a	tiež	monografickú	prácu:	Genóm slovenskej ľudovej čaro-
dejnej rozprávky	(2014).

Kontakt:
PhDr.	Lukáš	Šutor,	PhD.
Katedra	slovakistiky,	slovanských	filológií	a	komunikácie
Filozofická	fakulta	UPJŠ	v	Košiciach
Moyzesova	9
040 01 Košice
Slovenská	republika
lukas.sutor@upjs.sk
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