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INTRODUCTION 

 
The twentieth century saw an unprecedented upsurge of literary theorizing. It 

was one of the results of the change of paradigm in the perception of literature and 

its place in academic (or public) space – from the nineteenth century´s considering 

literature as just one part of a more general philological context to its 

establishment as an independent academic discipline. The ways of reading, 

studying and teaching literature shifted as well. Suddenly, it was realised that the 

ethical, biographical or generally cultural reading and teaching was not enough. 

There emerged a need to study and teach literature “scientifically”. The entire 

twentieth century could thus be seen as an exploration of various ways of making 

the literary process (i.e. the interaction between the writer, text, reader – their 

conceptualisation itself being a result of the mentioned paradigmatic shift) 

formalised and objectivised, and thus “subjected” to scientific methodologies. 

Alongside the rise of literary theories, the teaching of literature has not been 

given the amount of attention it deserves, although it has always been an 

important and indispensable part of new approaches to the literary process. One 

of the approaches in which the teaching was at least mentioned was, for example, 

American New Criticism and their famous prefatory “Letter to the Teacher” (“…if 

poetry is worth teaching at all it is worth teaching as poetry”). Another interesting 

remark about teaching and its consequences for literature is Paul de Man´s 

“…[T]he only teaching worthy of its name is scholarly, not personal.” One would 

find other opinions concerning the teaching of literature in the light of modern 

critical approaches, either based on elaborate theories or just didactic instructions. 

However, in general, one can say that the issue has not been satisfactorily explored. 

And it should be. Especially higher education experience with teaching in literary 

courses tells us that there is something wrong with discussing and understanding 

literature. There have been articles pointing to the decreasing interest of students 
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in mechanically ideological interpretations, in the unbelievable “theoretical” tricky 

plays with language of literary works, as well as, in general, and consequently, in 

reading as such.  

Drawing on the above-mentioned trends, the aim of this publication is to reflect 

on the state of literary education in the twenty-first century, which seems to differ 

from the preceding years by one important aspect – the ever-growing influence of 

new technologies. Literature could not be, and was not, left out of this. One of the 

consequences is the “penetration” of various other media into what was the realm 

of the pure word in the past. We thus increasingly speak about multimedia, 

intermediality, multimodality, digitalisation, hypertextuality, etc. Such are some of 

the new modes of approach to current literary texts. Along with that, there is a 

new, different search for meaning, which is now not only one, or objective, but 

multidimensional, a result of decoding, rather than of an analysis. Text is no longer 

a product of individual authors, but a function of inhuman/posthuman 

compositional forces. 

However, the application of new technologies in literature education could also 

mean a “danger” for literature, especially for the traditional understanding of what 

literature is. If, traditionally, literature was understood as a verbal art, using words 

as its medium of, Aristotelian, “imitation”, in recent times one can notice a growing 

intensity of “talk” about the “post-word” era in literary studies. This raises a 

natural question: Would the “post-word” literature be literature at all? The 

abandonment of words and the shift to the visual is indeed a general sign of the 

times, and it may help attract more interest from young people brought up upon 

the images of popular culture, but will it substitute for more traditional purposes 

of literary education, the ones which are, I dare say, still needed to be cultivated, 

despite the label of traditionalism, and, perhaps, obsoleteness, attached to them 

nowadays? 

As there is then a great over exaggeration in saying that the traditional book-

based culture is gone, and we should embrace a hyperlinked reality of hashtags 

and meanings created through the play of Derridean “non-teleological” signifiers, 

there is also danger in saying that literature is “in danger”. Words are not bound 

only to the paper, however nice it smells to the “antiquarians”, but can emerge in 

e-readers as well. And they do not have to be substituted by images or sounds, 

which may never be able to penetrate to such depths of reflective levels that words 
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can. Thus, it may not be the question of either tradition or innovation, but rather 

of their coexistence. If we lose touch with the traditional word, we will lose the 

sense of value, if, on the contrary, we abandon the word´s potential for innovative 

and playful imagination, we strip it of its multidimensionality.   

The articles collected in this book reflect, in a way, the contradictions of the 

times. In Silvia Pokrivčáková´s treatment of literary education one can see the 

attempt to move from the traditional concentration on the reading and discussing 

literary works in class, which is not interesting to contemporary students bred on 

digital media and the variability of their use, to a more individualised work with 

literary texts via online tools, media devices. Such approach, the author claims, not 

only attracts the students´ interest in literature, but enhances their cognitive skills 

as well. In the first of her articles written in Slovak, Eva Vitézová deals exactly with 

the problem of the present – loss of interest in reading, the inability to understand 

the read texts. Although in the analysis of one of her books she mentions the great 

role of illustrations for children readers as well as the role of new reality, such as 

facebook, she stays firmly on the ground of a more traditional work with literary 

texts. The same can be said about her second article, which is the analysis of the 

genre of the legend, including its inter-generic variations, and its application in the 

education towards national and human values. Gabriela Magálová´s article is a 

discussion of what she calls “meditative tale” in comparison with more traditional 

tales. She highlights the tale´s ability to foreground universal ethical values for 

children. Last but not least, the article of Jana Javorčíková addresses the didactic 

aspects of literary education, moving from the exploration (through a 

questionnaire) of psychological concept of motivation and its related phenomena 

such as engagement and achievement, and considering their role in the low quality 

of the present literary culture, towards offering some methods how to strengthen 

contemporary students´ interest in reading, including the improvement of their 

reading skills. 

All in all, the book is an interesting attempt at tackling the problem literature is 

facing nowadays. Although the approaches may seem different, traditional or 

innovative, they share one thing, the awareness of decreasing standards in 

literature education and an effort to find its applicability for the society of the 

future.  

Editor 
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The Digital Age  
in Literary Education  
        

Silvia Pokrivcakova  
 
 

This chapter discusses how global rise of digital technologies (ICT) has been 

changing the face of literature and, consequently, the processes of literary 

education at contemporary schools. The problem is discussed specifically with 

regard to children´s literature (here understood as a sum of literary texts intended 

to readers who are younger than 16 years). 

The outline of the study roughly moves along the following 4 points: new age – 

new literature – new reader – new education. In all of them, the novelty is related 

to the development of digital technologies and their involvement in and impact on 

all areas of human life. After the term digital age is explained briefly, the concept 

of digital literature is introduced with attention paid to the related terminological 

ambivalence and possibilities of classifications of new genres of digital children´s 

literature. Drawing on both the literary communication theory and latest research 

results of cognitive sciences, the paper then proceeds to discuss the hypothesis 

that digital literature both calls for and reflects on a new type of the reader who 

needs a new set of reading skills. In the last part, the paper summarizes various 

approaches to the application of children´s digital literature in literature 

classrooms, as well as considers some new responsibilities facing contemporary 

literature teachers.   
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The Digital Age 

The term “Digital Age” is used to mark the time period in history which began 

with the mass use of the Internet (late 1980s) and for which the common use of 

various digital technologies (computers, internet, email, electronic games, digital 

photos and videos, etc.) in nearly all areas of life has become substantial. It can be 

also referred to as the “information age”, or “computer age”. The area of culture – 

including literature – is no exception. As a result of this, Manovich claims that 

contemporary culture is “encoded in digital form” (2001, p. 70).  

 

Digital literature 

Digital technologies have influenced literature on all levels: it transformed the 

way literature is produced, received, and reviewed, which leads to the birth of new 

– “born-digital” - literary forms and new reading media (Hammond, 2016; Kirchof, 

2017, n.p.). In some aspects, the transformation has been quite radical, or as Heick 

(2012, n.p.) expressed it, “for staunch traditionalists, digital poetry likely challenges 

their definitions for what poetry should be, looking more like a maddening, 

interactive website or irreverent game than the violent emptying of Wordsworth's 

soul”. Combining traditional verbal texts with multimedia elements led to the 

expansion of brand new forms and genres, many of which caused important shifts 

in the theory of literary communication (e.g. hypertextual communication) and the 

ways in which readers can perceive a literary text.  

 

Forms of digital literature 

a) digitized literature: entails “texts that exist originally in printed form and that 

are then as transferred for the virtual environment with programs such as PDF 

or EPUB” (Kirchof, 2017, n.p.); 

b) digital literature: is a sum of “digitally originated literary texts” (Unsworth, 

2006).  It “uses words, images, colours and sound” (Gamble & Yates, 2008, p. 

173). Nelson (2011, n.p.), who concentrated only on poetry, adds: "In the 

simplest terms Digital Poems are born from the combination of technology and 

poetry, with writers using all multi-media elements as critical texts. Sounds, 

images, movement, video, interface/interactivity and words are combined to 

create new poetic forms and experiences" (Nelson, 2011, n.p.). To some degree, 

readers´ interaction is required. Digital literature brought a radical change into 
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the traditional idea of the reader as a passive recipient of an artistic text 

(example: imagine a story about a forest with illustrations. If the reader clicks 

on the picture, the objects in the picture start moving, animal characters start 

talking, or children can hear just “sounds of forests” for deeper sensual 

involvement. The text itself can be “talking” when the reader moves the mouse 

over it). 

c) e-literature (electronic literature): is “digital born”, not digitized, but “a first 

generation digital object created on a computer and – usually – meant to be 

read on a computer” (Hayles, 2007, p. 4). It requires computation at every stage 

of its life – for its creation, preservation, and display. As Strickland (2009, n.p.) 

has it, “there is no way to experience a work of e-literature unless a computer 

is running it”. E-literature is not intended to be confined in a printed form. It is 

not static but necessarily interactive. It does not expect a passive reader, quite 

opposite, it requires an active and interacting reader because, quoting 

Strickland again, “to read e-works is to operate or play them (more like an 

instrument than a game, though some e-works have gamelike elements).” To 

continue the running, the reader is usually asked to press a key, click 

somewhere or move some object on the screen, not necessarily, but sometimes 

solving simple logical tasks.  In some cases, the reader becomes co-author of 

the text when he selects or determines the order of some elements or decides 

about the story compositions (for example, readers may be asked to choose 

from several alternatives and determine what the literary character should do. 

The story line is then changed accordingly).  
 

Due to the fact that many variables must be taken into consideration, and 

because there are more similarities than differences, clean borders between digital 

literature and e-literature cannot be defined unambiguously. Therefore, some 

authors keep using them synonymously, or they use either of them to cover both 

phenomena. In this paper, both types are marked by an umbrella term of “digital 

literature”. Other terms (electronic literature, e-literature, e-lit, computer 

literature, online literature, virtual literature, cyber literature, ergodic literature, 

etc.) will be used only if necessary in quotation marks with no intention to bring 

in new or to distinguish their different meanings. 
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To keep the definition of the basic concept of the study clear, we adopt the 

characterization of children´s digital literature by Prieto (2016) who defines its 3 

key traits: 

a) it is coded: it involves a code processed in the computer 

b) it is interactive: it requires a bilateral cooperation of both the reader and the 

text; 

c) it ruptures discursive linearity: in contrast to traditional printed monomodal 

literature, digital literature opens up to multidimensional, multimodal and 

heterogeneous non-linearity. 

 

Kinds and genres of digital literature 

Kinds and genres of digital literature not only span nearly all the types known 

in the printed literature, but also contain some new ones unique to digital 

technologies.   

Analogically to traditional literature, digital literature can be further divided 

into three kinds:  

a) digital prose (digital narratives, hypertexts, audiobooks, etc.), 

b) digital poetry (visual and kinetic poetry, Flash poems, etc.), 

c) digital drama (including interactive drama and animated comics). 

 

As regards the media used and readers´ senses involved, genres of digital 

literature may be divided also into: 

a) verbal digital literature: includes e-books, multimedia linear stories, and 

hypertexts that work only with a medium of verbal texts or, if other elements 

are incorporated, a verbal component remains a dominant element of the work 

(for more, see Glazier, 2014); 

b) graphic and visual literature: combines verbal and visual elements, the latter 

ones being dominant for readers´ perception (for more, see Glazier, 2014). To 

see some examples of visual digital poetry visit A Showcase of Visual Poetry 

(BBC, n.d.); 

c) audial literature: combines verbal texts and sound elements (audiobooks, 

audial poetry, etc.); 

d) kinetic literature: consists of digital texts which have the ability to change 

their form in time and space, e.g. letters and words move after clicking on them, 
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or the text changes its form and appearance after each reading. More 

sophisticated effects include: a running text with changeable pace of 

movement, freezes, replays, time lapses, time scans, stretching and shrinking 

texts, stroboscopic flashing etc.   (for more, read Glazier, 2014).  

e) 3D literature: combines various effects of visual and kinetic literature, e.g. 

rotating, rolling, flipping, zooming, scaling, or stratifying individual letters or 

blocks of text. It questions some reading stereotypes, e.g. the text may be 

composed in the form of a cube with several “layers” of text, which allows 

reading from front to back, or reading overlapping texts. The process of 

“layering” the text brings into contact whole blocks of texts which create new 

“word clusters” or “sentence clusters” which, consequently, may invoke new 

meanings.    
 

Understandably, cotemporary theory of digital literature offers more 

classifications. For instance, Hayles (2007), considering mostly the technological 

aspects of their creation, defines the following genres of digital literature:  

a) Hypertext fiction: the term marks literary texts which break the traditional 

linear composition by including external hypertextual links which have 

become the distinguishing feature of the genre. Contemporary hypertext fiction 

(and hypertext literature in general) incorporates a much wider scale of 

navigation tools and schemes, including interface metaphors (for more, read 

also Glazier, 2014). 

b) Network fiction: is very close to hypertext fiction, but in this case hypertext 

links are interrelated and create a networked text of its own, or, as Ciccorino 

(2007, p. 7) has it, it is digital fiction that “makes use of hypertext technology 

in order to create emergent and recombinatory narratives”.  

c) Interactive fiction: is built upon continual interaction between the reader and 

a programme. It is very close to hypertext and network fiction, but it partakes 

of a more significant game aspect (Monfort, 2003). To run on a screen, it 

requires active participation (including physical responses) of the reader 

(clicking, touching, moving a mouse in a space, etc.). 

d) Locative narratives: integrate virtual narrative with real-world locations, or 

as Hayles (2007, p. 8) has it, it is “short fiction delivered serially over cell 

phones to location-specific narratives keyed to GPS technologies”. For example, 

to read a digital story set in a particular city, readers need to move around the 
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city because they can receive parts of the narrative only in respective places 

(located by GPS or another location technology).    

e) Installation pieces: are multimodal artistic works using various electronic 

tools to create the illusion of 3D texts the reader might be involved („incased“) 

in.  

f) Codework – plays with and integrates two semiotic systems: human-only 

language and machine-readable code. Hence its other name: “poetry for (AI) 

machines”.  

g) Generative art – is the product of either generating a text according to some 

randomized scheme or rearranging pre-existing texts (for more detailed 

definition, see Bootz, 1999). In a generative work, the reading process can 

result in “an unpredictable output that neither author nor reader can preview”. 

Which means that when the reader reads the same story (with the same 

beginning), it can finish in countless endings generated randomly by the 

programme with a genetic code.  

h) Flash poems: are short, impromptu written technology-based poems (for 

more, read Ciccoricco, 2007). 
 

Unsworth (2005, n.p.) in his ground-breaking book E-literature for Children:  

Enhancing Digital Literacy Learning limited the scale of digital literature genres 

intended for children´s readers only to three groups: digital narratives, digital 

poetry, and e-comics. 

Within the category of digital narratives, she further distinguishes 5 genres:  

a) e-stories for early readers: usually combine verbal text with audio and visual 

support and hyperlinks to help very young readers to comprehend a verbal text 

and acquire correct pronunciation, 

b) linear e-narratives: in their form these are narratives very similar to 

traditional narratives in print (very often illustrated) but instead of paper they 

are displayed on a computer or any other digital screen, 

c) e-narratives and interactive story contexts: these are e-narratives (like 

those in the previous category) with an elaborated context secured by an 

additional access to other digital materials, e.g. setting of the story is illustrated 

in the map; literary characters are provided with their “profiles” complete with 

photos and short biographies; or factual information incorporated into the 

story are linked for more details and explanations to encyclopaedias, news, etc.; 
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d) hypertext narratives: frequently purely verbal (without visuals) focusing on 

the text structure created by hyperlinks; 

e) hypermedia narratives: are stories which contain numerous hyperlinks to 

other text and media (both visual and audio materials).   
 

Digital poetry is in Unsworth´s work divided into two genres:  

a) e-poetry: includes dynamic, multimodal poems without any physical 

involvement of a reader (no interactivity); 

b) and digital poetry: requires reader´s active participation and interactivity 

(Unsworth later refers to this type of poetry, quite confusingly, as hyperpoetry).  

And finally, when defining e-comics, he distinguishes it from animation. E-

comics are seen as “comic strips that appear on screen and are composed of 

essentially still images with speech balloons. Although some contain some minimal 

dynamic images, no use is made of hyperlinks” (Unsworth, 2005, n.p.).  

(When studying Unsworth´s classification, it should be kept in mind that his 

book was published twelve years ago and since then the digital literature has 

changed significantly - new technologies such as iPad have been introduced, as 

well as many new communication platforms). 
 

In her study “The Impact of New Digital Media on Children's and Young Adult 

Literature“, Kümmerling-Meibauer (2016) discusses 3 new genres of children´s 

literature: 

a) cell-phone novels: are literary works originally written on cell phones and 

spread to readers via text messaging. A cell-phone novel consists of very short 

chapters (70-100 words) due to the limits on characters for one SMS. Today, 

the creative principle transformed other popular communication canals which 

led to the birth of new, similar-in-form genres, such as Twitter novels, 

Instagram novels, etc.).  

b) transmedia storytelling: is related to the situation where a story can be 

accessed across various media and platforms, e.g. printed verbal texts, 

webpages, mobile applications, games, and movies,  

c) fanfiction: a rapidly growing genre where children take upon themselves 

combined roles of readers, active reviewers and authors of cross-writings. 
 

New genres of digital literature have been emerging in a rapid pace, among 

them facebook fiction, blog fiction, twitterature, e-mail novels, touchscreen 
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stories, chatterbots, and it will require some time to analyse them and evaluate 

their potential.   
 

New literature calls for new ways of reading 

As stated in previous parts of this study, digital literature is, in some aspects, 

the product of very new creative processes which involve new technologies and 

convey, again in some aspects, an entirely new nature of a literary text and literary 

communication. Does it mean that this new literature need a new reader as well?  

We agree with Hayles (2007, p. 1) who argues that the “practices, texts, 

procedures, and processual nature” of digital literature require “new critical 

models and new ways of playing and interpreting the works”. She then continues: 

“Readers come to digital work with expectations formed by print, including 

extensive and deep tacit knowledge of letter forms, print conventions, and print 

literary models. Of necessity, electronic literature must build on these expectations 

even as it modifies and transforms them. At the same time, because electronic 

literature is normally created and performed within a context of networked and 

programmable media, it is also informed by the powerhouses of contemporary 

culture, particularly computer games, films, animations, digital arts, graphic 

design, and electronic visual culture. (…) Electronic literature tests the boundaries 

of the literary and challenges us to re-think our assumptions of what literature can 

do and be” (Hayles, 2007, p. 4). For instance, Strehovec (2008, 2014) in this context 

adds that reading digital literature calls for the ability of readers to put the text in 

forefront as a physical object that stimulates all senses.  

Strickland (2009, n.p.), too, in her essay “Born digital” claims that “e-poetry is 

a poetry requiring new reading skills.” The need for these new reading skills is 

explained by Pokrivčák & Pokrivčáková (2002, p. 98), showing that in reading non-

linear or hypertextual digital texts the reader generates rich and theoretically 

endless net of free associations, which is the literary reception of a very different 

type than the traditional linear one. The reader who is invited to look for and play 

with various textual connotations, “is developing a new mode of reading: non-

hierarchic, de-centralistic, subversive, and relativising.” 

Another important change triggered by the rise of digital literature is its close 

interconnection with new social conditions. Strickland (2009, n.p.) clarifies: 

“Reading is being redefined in cultures that use programmed and networked 

media: a surfing, sampling, multitasking kind of reading is often elicited online, 
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while in some online and video games, a problem-solving, focused, remembering 

attention is required. Deep, focused attention is what print readers are trained to 

have, but attention itself is being reshaped, becoming a mix of deep and hyper, or 

focused and mobilized.”  

In summary, digital literature calls for the reader who is open to new ways of 

reading and more importantly, playing with a literary text. It requires the reader 

who is more active in his (even physical) responses and who is explicitly taking 

decision about his reading processes, which institutes a qualitatively new and 

unique relationship between a text and a reader. To the extent that the reader 

becomes a legitimate co-author of the text he is reading.   

Knowing this, the rapid advance of digital literature triggered an unusually severe 

and polarized discussion among literary scholars and educators. While one group 

advocates digital literature fiercely, proving it is more dialogic (in Bakhtin’s 

perspectives) and thus democratic than strictly linear and sequential printed texts 

(Riffaterre, 1994; Landow, 2006, Pokrivčák & Pokrivčáková, 2001, 2002a, 2002b), 

the opposite group (backed up by latest findings of contemporary cognitive 

sciences) argue that increased requirements of sensual processing and decision 

making impair reading performance (DeStefano & LeFevre, 2005). Edwards & 

Hardman (1999) in this context warn about “lost-in-hyperspace” phenomenon 

caused by human working memory overload. However, they also conclude that 

once readers learn and get used to how to navigate, read and process hypertexts, 

their levels of reading comprehension may be even higher.  

The discussion also reflects on the differences between younger and older 

generation, whom Prensky (2001) famously called “digital natives” and “digital 

immigrants”.  

It may be then assumed that digital literature would be more natural to 

children´s readers who would be less prone “to be lost” in digital non-linear 

literary worlds. However, Fesel at al. only very recently proved that “there is no 

consensus on positive or negative effects of hypertext reading on reading 

comprehension” (2015, p. 136).  

 

 

 

 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

20 

Children´s digital literature at schools 

Regardless the ongoing intense and contradictory research results, digital 

literature has become an integral part of children´s lives and cannot or at least 

should not be ignored by their literature teachers.   

In this last part of the study, based upon the analysis of research studies, 

instructional essays and free-access lesson plans created by teachers all around 

the world, we summarized the ways in which digital literature is involved in 

contemporary literary education.  
 

Incorporating digital literature into classes can be divided into 4 broader areas:  

1) Adapting/digitizing printed literature via digital tools 

2) Responding to literary texts (both printed and digital) via digital tools 

(including social networks) 

3) Re-creating literary works (both printed and digital) via digital tools 

4) Creating original digital literature 
 

1) Adapting/digitizing printed literature via digital tools 

• Creating hyperlinked versions: learners read their favourite (originally 

printed) literary text, now in doc, and add their own hyperlinks to other literary 

or non-literary texts, picture dictionaries, or encyclopaedias (for more see 

Vasileiou (2011) who documents creating a hypertext edition of Eliot’s The 

Waste Land; for technical procedure read Harris, 2011; Pallo, 2017). 

• Making audio books: When reading longer literary texts, learners can read the 

text aloud (one by one) and record themselves to create a collective audiobook. 

They can choose from many easy-to-use digital tools such as Audacity, 

Audioboo, AudioPal, Podomatic, SoundCloud, Shoutomatic, Vocaroo, Voki, 

Voxopop, Woices, and many other ones. The activity may be exceptionally 

effective in foreign language classes when learners have the opportunity to 

practice speaking in a foreign language in both a new and meaningful (product-

oriented) way (for more information on this language-educational aspect of 

creating learners´ recordings consult Pokrivčáková, 2015, pp. 53-56).  

• Learners can also create literature-focused podcasts of shorter literary texts 

(by using any tool from the previous paragraph) and broadcast them on the 

classroom webpage, blog, Podcast Alley or any other platform (for more details 
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see Hanson-Smith, 2009; for methodological inspiration and technical 

procedures consult Tulley, 2017).  

• Creating video books: learners can adapt the printed text into the form of a 

videobook, too. They may use Windows Movie Maker or iMove. The website 

Perform a Poem offers tips on creating and recording children’s performances 

of literary texts with a video camera. 

• Creating modern (multimedia) adaptations: leaners are allowed to 

“accommodate” the chosen literary text to their “modern tastes”. For instance, 

they can take a traditional fairy tale (originally in print) and "digitize" it by 

rewriting it into electronic form, adopting the text itself by using various fonts, 

text colours, page colours, framing, or by adding illustrations, animations, 

sound recordings, short video sequences, etc.  
 

2) Responding to literary texts (both printed and digital) via digital tools  

• Digital text annotation: when reading a digital or digitized literary text, 

learners are asked “to mark” the text. For instance, they can underline in 

different colours the parts they find most interesting, most entertaining, or 

most boring (they may add smile faces icons). They may add their notes 

comments, questions, or insights. Later, they can share and discuss them with 

classmates. 

• Another way they can learn how to express their own opinions and how to 

learn about opinions of other people is to join literature-focused social 

networks individually or as a class. Some examples of such networks are: 

Goodreads, LibraryThing, Red Lemonade, Pottermore and many others (for 

more information read Parrott, 2017; Wiseman & Wagler, 2017). 

• The class can write their own blog responding to reading literature and 

include their own original literary texts, as well. They may choose from many 

tools, such as Blog, Weebly, Wix, etc. (for more see Cimermanová, 2011, p. 39-

40; Lewis, 2014, pp. 63-65; Hanson-Smith, 2009; Reimer, 2017). 

• Working on multimedia projects instead of traditional written assignments 

such as writing reading journals or book reviews (for inspiration, see Hughes, 

2017; Kinchen Smith, 2017). The task may have the form of electronic 

portfolios as well (Lewis, 2004, pp. 101-104).  

• Creating animations: learners read a chosen literary text and create short 

animated dialogues between its literary characters. They can either adopt the 
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existing dialogue from the literary text, or they can create their own original 

dialogues (e.g. “create a dialogue between The Little Red Riding Hood and her 

mother after the girl is saved from the Wolf´s stomach). Learners can choose 

from various easy and children-friendly digital tools such as GoAnimate, 

Animoto, etc. (c.f. Stefani, 2017). 

• Creating digital literary maps: learners read a text, or part of a text, and 

create a digital map of its spatial setting. For instance, they may create a map 

of real places (e. g. Sherlock Holmes´ London), or fictional places (the map of 

Narnia). They may tag and pin artefacts on Google Maps or they can choose any 

other digital format (for various methodological aspects, see Crowther, 2017; 

Valdez, 2017; Vankova Bozhankova, 2014).  

• Literary geocaching: originally an outdoor recreational activity in which 

participants use any navigational technology to hide and hunt for little “caches” 

or “treasures”. This activity may be very motivating and satisfying when 

reading a legend related to a concrete historical place. Learners have to move 

around the place (or the museum), and find various realia mentioned in the 

legend (for more about the technological aspects of the activity, see Mathews, 

2017). 

• Creating digital archives may be another highly effective, but also challenging 

and time-demanding activity intended to enable learners to see literature from 

various perspectives. Following the examples of The Rossetti Archive (which 

collects scans of every known work including manuscripts, poems, paintings, 

sketches, and translations by Dante Gabriel Rossetti, as well as any critical work 

and secondary source related to Rossetti´s legacy), or Holmesiana which 

collects anything related to Sherlock Holmes stories, learners can create their 

own or classroom museums of favourite writers or literary characters (for 

more details on creating and managing digital archives, consult McGann, 2009; 

Swafford, 2016; Weingarten & Frost, 2017). 

• Participating in virtual literary worlds: learners can participate in literary life 

via virtual worlds. They can create their own avatars and participate in the 

already established virtual words (e.g. Second Life). They may use also other 

virtual tools such as Theatron (online) which is a set of interactive 3D models 

of present and past theatres. There were studies (e.g. Cohen, 2011) 

documenting classes where Shakespeare tragedies were taught via installing a 
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virtual play production in the virtual Globe Theatre (via Theatron). The 

resulting products made by learners may have a form of virtual plays, virtual 

tours, alternative reality games, or virtual museums (for more details on virtual 

literary worlds, see also Quijano, 2017; Webb, 2012). 
 

3) Re-creating literary works (both printed and digital) via digital tools 

• digital word games: help learners understand better how language works, 

how letters and words affect one another, and that one little change can cause 

a very important difference. Learners can, for example, copy a favourite 

nursery rhyme, change the rhyming words, and see how the meaning of all the 

text has been changed.  

• magnetic poetry: learners read a literary text and then by using various digital 

tools, e.g. Word Mover, MagneticPoetry, MagPo, create their own poetry or 

stories by moving words of the existing text.   

• fanfiction: learners can rewrite a well-known literary text from the 

perspective of a different narrator, add some extra scenes to the story, finish 

the story by telling what will happen after the canonical story has ended. 

Learners can create so-called cross-stories, too, freely mixing up plot, 

characters or motives from more literary texts. Learners´ fanfiction can be 

published on specialized portals (Fanfiction, KidFanfiction, ArchiveofOurOwn) 

where they will find many valuable models to follow as well.     
 

4) Creating original digital literature 

a) Writing interactive poetry: learners can learn and practice poetry's special 

characteristics when composing their own poetry with help of various digital 

tools (Poetry Idea Machine, WritingwithWriters, various games at Read Write 

Think - acrostic poems, Line Break Explorer, diamante poems, etc).  

b) Collaborative writing of a literary text in the form of wiki stories: this 

technique allows the whole group of learners work as a team and cooperate on 

creating an original literary work (for more, see Cimermanová, 2015; Hanson-

Smith, 2009; Laflen, 2017; Rodrigo, 2017) 

c) Creating blog narratives: learners write their original literary pieces and 

publish them on the blog either individually or in a series of collective 

narratives (for more, see Cimermanová 2015; Hanson-Smith, 2009; Reimer, 

2017). 
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d) Writing Twitter literature (Twitterature): learners write a collective 

literary work via Twitter network. The limited number of words the author 

needs to accept for one tweet creates a special dynamic atmosphere of this 

genre (for more, see Johnson, 2017; Kunze, 2013; Parks, 2017). 

e) Writing visual literature: learner may practice visual poetry or stories by 

using digital tools such as PowerPoint, Animoto, Keynote, Prezi, Tagxedo, 

Wordle, and so on. To integrate verbal texts with pictures or videos, tools such 

as PicLits, iDevice, Phonto, PicLits, or VisualPoet can be used. 
 

Other issues concerning the use of digital literature in classroom 

It is possible to agree with many previously mentioned authors that digital 

literature makes young learners better readers, writers and thinkers because it 

helps develop their textual, visual, and digital literacies. However, this may be true, 

or at least possible, only if adequate attention is paid to the quality of digital 

literature read by children.  

 Consequently, teachers´ responsibilities do not end with allowing digital 

literature into the classes or with developing new reading skills of their learners. 

Donahoo (2012), for example, points critically to the fact that the rise of digital 

literature challenges traditional models of publishing when each book, each 

piece of literature, went through the hands of, and needed to be approved by, the 

author, the proof-reader, reviewers, language editors, technical editors, designers, 

and many others. Nowadays, anybody can write and publish a poem or a story 

online – though often with a questionable quality. And then anybody can read it as 

well. These facts have direct impact on the development of literacy skills and 

literary awareness of very young readers. “Just because a story is in digital book 

form does not mean it is going to be supportive of our children’s literacy, especially 

in an environment where stories may not be even proofread” (Danihoo, 2012, n.p.). 

In such situation, teachers are those people who need to act. Danihoo (ibid.) 

continues: “Teachers expressed shock and dismay that a digital book could be 

published without passing through the traditional editorial filters. Once this 

concept was understood, educators quickly realized the ramifications of removing 

these filters and saw the need for those who select books for children to serve as 

the gatekeepers”. 
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Conclusion 

The chapter focused on a fascinating area of children´s digital literature and the 

changes it has inspired in the pre-primary and primary EFL classrooms. It is a 

rapidly developing system, continually creating new forms, opening new 

possibilities, and crossing many boundaries. Both new communication 

technologies and children´s literature are subject to changes which are still 

ongoing. The gradual extension of digital literature and its forms and genres opens 

a new range of problems and questions which require interdisciplinary effort of 

researchers from various disciplines, beginning with literary scholars, through 

cognitive sciences to educational theories.   
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Problematika čítanosti   
súčasnej slovenskej detskej knihy 

 
Eva Vitézová 

 
 

O čítaní sa v súčasnosti hovorí na mnohých oficiálnych i neoficiálnych fórach, 

o tejto téme diskutujú učitelia, rodičia, psychológovia, literáti i široká verejnosť. 

Publikujú sa rôzne alarmujúce štúdie o tom, že deti nečítajú, v rôznych výskumoch 

skúmajúcich čitateľskú gramotnosť obsadzujeme v porovnávaní s inými štátmi zlé 

výsledky a častokrát zo všetkých týchto ukazovateľov vyplýva beznádej 

a dezilúzia. V ostatnej dobe sa napríklad k tejto téme veľmi podnetne vyjadril na 

stránkach Bibiany M. Vojtech, jeho štúdia nie je len upozornením na stav 

čitateľskej gramotnosti školákov, ale i zamyslením sa nad gramotnosťou nášho 

súčasného školstva. Text je reflexiou nad zverejnením výsledkov testovania PISA, 

ktoré nelichotivo konštatovali, že výkon slovenských žiakov v sledovaných 

oblastiach vzdelávania sa nachádza pod priemerom krajín OECD: „Problém 

čitateľskej gramotnosti však nemôže zostať iba na pleciach predmetu slovenský 

jazyk a literatúra. Ide o „nadpredmetovú“ kompetenciu alebo univerzálnu 

stratégiu, ktorá by mala byť doménou každého vyučovacieho predmetu. 

Problémom nie je len analyticko-interpretačná práca s umeleckým textom, 

primárne rozvíjaná na hodinách literatúry, ale aj čítanie textov z najrozličnejších 

oblastí ľudského poznania, publicistických a odborných textov, ale aj grafov, 
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schém, máp, tabuliek či plánov, čo zasahuje takmer každú oblasť či predmet nášho 

vzdelávania. Ide teda o problém, ktorý je potrebné vnímať komplexne a riešiť ho 

systémovo“ (Vojtech, 2017, s. 59). V našom zamyslení sa však nechceme zaoberať 

všeobecne otázkou čitateľskej gramotnosti či čitateľských stratégií, naša otázka 

skôr znie: Je na tom dnešný mladý čitateľ naozaj tak zle? Je na tom súčasná detská 

kniha tak zle? Podľa výskumov záujem detí o knihy klesá. Číta sa vraj menej, 

víťazia údajne počítačové hry, sociálne siete a virtuálne zábavky. Kníhkupectvá 

sú však plné kníh pre deti a nezdá sa, že by ich nikto nekupoval. Na otázku, či má 

zmysel vydávať knihy pre deti a či ich niekto číta, existuje jednoznačná odpoveď. 

Áno, má to zmysel, čítanie je dôležitou súčasťou „kultúrnosti človeka“, akurát si 

treba uvedomiť, že tak, ako sa mení doba a s ňou i literatúra, mení sa i čitateľ, jeho 

potreby a nároky. Detstvo samo osebe je dynamickým vývojovým obdobím, preto 

sa detský čitateľ vyvíja rýchlejším tempom a niekedy často nepredvídateľnými 

smermi.  

Na Slovensku píše veľa kvalitných autorov, pôvodná tvorba pre deti má dlhé 

tradície a i v súčasnosti pôsobí na našom území veľký počet kvalitných 

vydavateľstiev, ktoré sa snažia vydávať kvalitnú pôvodnú slovenskú tvorbu pre 

deti a mladých čitateľov. Zoznam najvýznamnejších slovenských vydavateľstiev 

pre deti a mládež (samozrejme, bez nároku na úplnosť) uvádzame na záver tejto 

kapitoly. 

Najdôležitejšou vecou v súvislosti s čítaním, resp. nečítaním nie je konštatovať, 

že deti (ale nielen ony, aj súčasní dospelí ľudia) nečítajú, ale hľadať cesty, spôsoby, 

metódy a možnosti ponúknutia čítania ako aktivity, ktorá je zmysluplná 

a príjemná zároveň. V rámci nášho uvažovania sa na konkrétnych príkladoch 

slovenských kníh pre deti a mládež budeme snažiť poukázať na to, čo všetko 

vplýva na to, že kniha je čítanou, zaujímavou, oslovujúcou čitateľské publikum 

a pritom nepodliezajúcou latku kvality. Zameriame sa na knihy, ktoré vyšli vo 

vydavateľstve Trio Publishing v rámci edície Analfabeta Negramotná. Podnietiť 

čítanie detí a naučiť čítať deti s porozumením sa v slovenských podmienkach 

podujal projekt Čítajme s porozumením. Vydavateľka M. Fazekašová 

z vydavateľstva Trio Publishing vymyslela projekt a začala knižky pre deti vydávať 

aj so sprievodcami čítania. Spolu s knižkou vždy vychádza doplňujúca príručka, 

ktorá má ambíciu čitateľovi hlbšie vniknúť do textu i ilustrácií. V rámci tohto 

projektu bola vydaná aj kniha J. Uličianskeho Analfabeta Negramotná (TRIO 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

33 

Publishing, s. r. o., 2011) – spolu s ňou vyšla i príručka T. Vráblovej ponúkajúca 

aktivity práve na čítanie s porozumením. Projekt s názvom Analfabeta 

Negramotná/Čítame s porozumením je projektom na podporu návykov detí 

vnímať čítaný text komplexne a s porozumením. Pomáha rozvíjať čitateľské 

schopnosti, skúsenosti a vnímavosť. Zameriava sa na vydávanie kvalitných 

domácich diel pre deti a na sprostredkovanie čítania ako zážitku, zábavy 

a objavovania hodnôt. Výberom titulov je určený čitateľom od najmenších po 

dospievajúcich. Projekt má symbolický názov podľa prvej knihy v tomto 

edičnom rade, ktorým je práve spomínaná Analfabeta Negramotná. Ku 

každému titulu vychádza príručka, ktorá čitateľovi pomáha orientovať sa v žánre 

a v téme, učí vnímať text s porozumením a tvorivo, pomáha objavovať v ňom 

zmysel a hodnoty. Príručky pripravuje popredná slovenská odborníčka T. 

Vráblová. Sú určené nielen deťom, ale aj ich dospelým partnerom a sprievodcom – 

učiteľom, knihovníkom, vychovávateľom, rodičom a pod. O príručky sa však 

prioritne zaujímajú najmä učitelia, ktorí ich využívajú pri výučbe literatúry. Nie je 

to však jednoduchý a schematický manuál, v ktorom sa im ponúka hneď aj 

rozpracovanie hodiny. Tieto príručky sú prioritne stimulom k hlbšiemu čítaniu, 

prostriedkom či návodom na ďalšie čítanie a prácu s textom. Dieťa či dospelí 

sprostredkovatelia by  a k nim mali opakovane vracať a pracovať s nimi ako s 

možnými alternatívami prístupu k textu. T. Vráblová náročky vyberala rôzne žánre 

textov, aby sa analogicky niektoré prístupy, postupy či myšlienkové pochody dali 

aplikovať pri čítaní textov podobného charakteru. Pôvodne deklarovaným 

zámerom bolo, aby s príručkami deti pracovali mimo vyučovania, učiteľom boli 

prezentované ako "zbierky  úloh". Zámerom je práca s textom "nad základný 

rámec" učiva, autorka príručiek má ambíciu vyvolať u detí také typy procesov a 

taký spôsob práce s textom, na ktoré jednoducho na vyučovaní nie je priestor a čas. 

Ide o ojedinelý projekt, pretože väčšina doteraz prezentovaných a publikovaných 

zámerov viac-menej nadbiehala čitateľskému záujmu a prezentovala jednoduché 

príručka reagujúci na dopyt rodičov a učiteľov. V tomto prípade ide o niečo viac, 

o nadstavbu, ktorá ponúka potenciálnemu príjemcovi texty nadväzujúce na 

prototext, také, ktoré rozširujú čitateľské kompetencie a poskytujú deťom, 

rodičom i učiteľom vhodné podklady. V rámci projektu pre školákov a 

predškolákov doteraz vo vydavateľstve TRIO Publishing vydali v rokoch 2011 – 

2016 tieto tituly: 
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Martin Vopěnka (2011): Spiace mesto (od 10 rokov) 

Daniel Hevier (2011): Vianočná pošta (od 9 rokov) 

Ján Uličiansky (2011): Analfabeta Negramotná (od 9 rokov) 

Gabriela Dittelová (2011): Knižka pod vankúš (od 4 do 7 rokov)    

Ján Uličiansky (2012): Tajomstvo Čierneho Dvora (od 10 rokov) 

Jozef Lenhart (2012): Čierne zlato. Povesti z Hornonitria (od 9 rokov) 

Martin Vopěnka: (2012) Spiaca spravodlivosť (od 10 rokov) 

Ján Milčák (2012): Rozprávka o oslíkovi (od 8 rokov)                                                                              

Ján Uličiansky (2013): Leonardo, kocúr z ulice (od 5 do 9 rokov) 

Gabriela Dittelová (2013): Roztopašná knižka (od 4 do 7 rokov) 

Klára Jarunková (2013): O psovi, ktorý mal chlapca (od 5 do 8 rokov) 

Igor Válek podľa Pavla Dobšinského (2013): Nebojsa! a iné 

HORORozprávky (od 9 rokov)  

Ľuboslav Paľo (2014): Veľká nuda/Tim a Pim/ (od 5 do 7 rokov) 

Daniel Hevier (2014): Svet zachránia rozprávky (od 9 rokov) 

Ján Milčák (2014): Starec, ktorý lietal (od 9 rokov)  

Marta Šurinová (2015): Záhada čarovného vajíčka (od 9 rokov)              

Ivan Lesay (2016): A - KO – ŽE (od 7 rokov). 

 

Z výpočtu vyššie uvedených kníh je evidentné, že v absolútnej väčšine ide 

o prvé vydania kníh, výnimku tvorí iba kniha K. Jarunkovej O psovi, ktorý mal 

chlapca (prvýkrát táto kniha vyšla v roku 1974 vo vydavateľstve Mladé letá). K. 

Jarunková (1922 – 2005) bola naozaj spisovateľkou, ktorá dokázala dieťa zaujať 

pred desiatkami rokov, ale i dnes. Čím skôr sa s ňou dieťa stretne, tým lepšie. K. 

Jarunková je (resp. bola) nielen autorkou fenomenálnej teenegerskej story o prvej 

láske a odchode na strednú školu (máme na mysli knihu Jediná). Jarunková 

nepotrebovala na vzbudenie záujmu o čítanie žiadne veľké témy a omračujúce 

dejové zvraty, a napriek tomu sa od knihy „nedá odtrhnúť“. Podobne Hrdinský 

zápisník s všadeprítomným humorom, slangom (na tú dobu čosi nevídané-

neslýchané) bol v čase svojho vydania prelomovým dielom. Niet divu, že sa 

Jarunková stala najprekladanejšou slovenskou autorku literatúry pre deti 

a mládež. Kniha O psovi, ktorý mal chlapca (paradoxne nie o CHLAPCOVI, ktorý 

mal PSA) je pre menšie deti (od cca 5 rokov). Dejová línia je veľmi jednoduchá: 

psík pouličník si vyhliadne malé chlapčiatko (s vnútorným monológom: “Som 
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dospelý pes a jedlo si zoženiem aj sám. Prenocujem hocikde, aj pod holým nebom. 

O to nejde. Lenže starať sa nemám o koho!“), presvedčí ho, že musia byť navždy 

spolu, a potom príde nepríjemný domovník. Nie sú všetky knižky o psíkoch o tom 

istom? Nie, nie sú. Toto je K. Jarunková, ktorá chápe, že deťom netreba všetko 

vysvetľovať polopate, vsúvať morálne stanoviská a životné ponaučenia – a tak má 

namiesto toho dosť času na to, aby napísala príbeh s dvomi úžasnými, skutočnými, 

mnohofarebnými postavami. Príbeh je jednoduchý, pútavý, bez prílišného napätia 

či akcie, dieťa ho dokáže vnímať (pretože ide o knihu určenú predčitateľom, 

zámerne sme nepoužili slovo prečítať) „na jeden dych“. V najlepšom slova zmysle 

„kniha – rozprávka na dobrú noc“. Ide o približne 50 strán textu, avšak nie čistého 

deja, ktorý inak mnohokrát menším deťom pomáha pri knihe vydržať. V príbehu 

je priestor i na psie vnútorné monológy, časová os si skáče spredu dozadu a späť, 

a celkovo mnoho úvahových pasáží namiesto posúvania deja dopredu. Napriek 

tomu, že sú to relatívne náročné výstavbové postupy kreovania textu, príbeh je 

natoľko zaujímavý a pútavý, že detský percipient dokáže text vnímať. Chlapec, keď 

spozná svojho psíka, nestáva sa mu pánom, ale starostlivým kamarátom. Príbeh 

je teda tak trochu klasickou ódou na ozajstné priateľstvá či  dobrých ľudí, ktorých 

zavše stretneme práve tam, kde by nám to ani nenapadlo. Zároveň však veku 

primerane a  trefne upozorňuje na viaceré negatívne ľudské vlastnosti, ako 

je pokrytectvo, ohováranie... V závere sa nachádza i apelovaním na skromnosť ako 

jednu z dôležitých vlastností múdrych detí. Nielen tým text pripomína, že bol 

napísaný už dávnejšie. Ilustrácie D. Zacharovej (autorkinej dcéry) príbeh 

nesmierne dobre dopĺňajú. Sú plnohodnotným partnerom textu a zároveň 

ho miestami aj čiastočne dopovedajú.  Jedným z príkladov toho, ako ilustrácia 

vhodne dotvára text, je napr. tá časť, kde chlapčisko psíka ponúkne jablkom, a ten 

doň zo slušnosti zahryzne. Zo slušnosti, pretože aj keď nemá rád jablká, urobí 

čokoľvek, aby tento chlapčisko bol jeho. Zahryzne sa do jablka, čím sa spečatí ich 

vzťah, a v tej chvíli okolo nich svet prestane jestvovať. Ilustrátorka ten moment 

ilustruje čierno-bielo, pričom farební sú iba oni dvaja a to jablko. A detský príjemca 

si môže text interpretovať i takto: „Veď to akoby nikto iný na svete nebol! Iba oni!" 

I takto sa dá docieliť stretnutie knihy a jej ilustrácie a cieľovej skupiny, ktorej je 

kniha určená. Knihu vydalo TRIO Publishing v roku 2013 a dotlačilo v roku 2016. 

Vydali ju aj v ďalších desiatich jazykoch, v nemčine dokonca štyri razy. Pre úplnosť 

treba dodať, že bola i súčasťou antológie More vo fľaštičke (vyšla v roku 1984 vo 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

36 

vydavateľstve Mladé letá, zostavovateľ O. Sliacky, ilustrátor D. Kállay). Teraz je 

táto autorská rozprávka pripravená opäť osloviť novú generáciu detí. Cenným 

dodatkom (bonusom) ku knižke je príručka T. Vráblovej Čítanie s  porozumením. 

Obsahuje viacero úloh, zadaní a  hier, ktoré sa snažia pútavou formou analyzovať 

prečítané a  zároveň cibriť detskú predstavivosť i  všímavosť (väčšinou 

odpoveďami na veľmi konkrétne otázky).  

Druhá kniha, ktorá nám poslúži na ilustrovanie toho, ktoré aspekty sú pre dieťa 

dôležité pri výbere knihy, je kniha povestí J. Lenharta (nar. 1950) Čierne zlato 

(Povesti z Hornonitria). Kniha vyšla v roku 2012 – opäť vo vydavateľstve Trio 

Publishing. Vzápätí získala ocenenie Najkrajšia a najlepšia detská kniha jesene 

2012 v súťaži organizovanej Bibianou. Ide o súbor trinástich povestí, zároveň je to 

prvý pokus o knižné spracovanie a upozornenie na dodnes nepoznané duchovné 

dedičstvo Hornej Nitry. Povesti sú často tematicky posunuté až do polohy 

rozprávky a popri historických postavách v nich vystupujú aj vybájené 

a rozprávkové bytosti, ako sa na správne povesti patrí. V dvanástich textoch 

(podľa slov autora ako mesiacov roku) ožíva dávno zaniknuté salašníctvo, 

uhliarstvo, niekdajšie remeslá, ale i tragické osudy ľudí, ktorí tu žili. Povesti sú 

motivicky rôznorodé, často tematicky posunuté až do polohy rozprávky. 

Sugestívne a emocionálne vypäté deje balansujú na hranici drámy, mystiky 

a pitoresknosti, nájdeme v nich zemitý humor, typický pre tento región. Ide 

o rodinný titul nielen pre deti, ale pre všetkých, ktorí obľubujú povesť ako žáner 

a túžia bližšie spoznať tento slovenský región. Kniha pomocou príručky Čítame s 

porozumením Povesti Hornej Nitry umožní deťom a ich učiteľom či rodičom hlbšie 

vniknúť pod povrch príbehu, spoznávať dejiny a tradície. Povesti autorovi 

vyrozprával jeho otec J. Lenhart, jeden z najvýznamnejších slovenských majstrov 

ľudovej umeleckej výroby. "Otec mi porozprával mnoho povestí, ktoré sa zachovali 

ústnym podaním. Nazýval ich poviestkami a pred svojou smrťou vyslovil želanie, 

aby som ich raz napísal, pretože inak by sa na ne zabudlo, lebo spomienky 

odchádzajú s ľuďmi," napísal autor v príhovore o pohnútkach napísať knihu. "Vo 

svojich vyrozprávaných spomienkach a poviestkach zanechal nám, potomkom, 

obraz strateného sveta, zrnká múdrosti a zabudnutej histórie. Kus čierneho zlata, 

ktoré som sa pokúsil rozžiariť a zapáliť ním rodákom srdce. Aby si uvedomili, po 

akom bohatstve šliapu." Autor sa priznal, že to bola pre neho výzva, pretože je 

zaujímavé písať príbeh, o ktorom je známe, ako sa skončil, ale nikto nevie, ako sa 
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začal. Musel si preto naštudovať historické súvislosti a fakty, aby ich mohol do 

knihy zakomponovať. Musel však použiť aj vlastnú predstavivosť i fantáziu. Prvá 

povesť je o zakladateľovi Handlovej, nemeckom prisťahovalcovi, ktorý pôvodne 

chcel hľadať v okolí zlato. Napokon ho našiel, netušiac, že tým zlatom je uhlie. V 

ďalších povestiach autor stvárnil príbehy z viacerých dedín a historických období, 

vrátane tureckých vpádov. Sú o chudobných ľuďoch i boháčoch, lotroch, 

ráztočnianskom bačovi Fukovi, materinskej láske, biede či smrti. Joža Lenhart 

spomienky písal a perom tvoril slová a maliar Rudolf Cigánik krásu písaného slova 

pretvoril do dvanástich kresieb a 36 doplnkových ilustrovaných obrazov. Tak, ako 

autor originálnych ilustrácií vníma hornú Nitru, jej prírodu, ľudí, zákutia a svoj 

vzťah k rodisku, to isté objaví čitateľ v tejto knihe povestí. Knihu ilustroval Rudolf 

Cigánik, je vhodná pre deti a mládež od 12 rokov. J. Lenhart je spisovateľ známy u 

nás aj v zahraničí, je známy ako kunsthistorik, dramatik, autor mimoriadne 

zaujímavých televíznych projektov, rozhlasových fíčrov, rozprávok a hier, z 

ktorých medzinárodné uznanie dostala hra Spolok klobúkových dám.  Prijíma 

pozvania i na besedy – čo môže byť tiež jedným z aspektov, pre ktoré sa kniha 

stane pre dieťa zaujímavá. Živý, priamy kontakt so spisovateľom je pre detského 

čitateľa mimoriadne pútavý. Zo spisovateľov, ktorí bez problémov a radí chodia na 

besedy, spomeniem D. Heviera, P. Karpinského, J. Uličianskeho či G. Futovú.  V tejto 

súvislosti by som rada pripomenula i tú skutočnosť, že niektoré knižnice sú veľmi 

aktívne v organizovaní besied alebo iných aktivít. Máme na mysli napr. piešťanskú 

knižnicu, ktorá v spolupráci s Bibianou každoročne usporadúva inšpiratívne 

podujatia. 

No a do tretice sa bližšie pozrieme na knihu Analfabeta Negramotná, teda tú, 

ktorej názov sa stal názvom celého projektu Analfabeta Negramotná/Čítame 

s porozumením. Táto kniha je prototypom knihy, ktorá dokáže osloviť súčasného 

detského príjemcu. J. Uličiansky (nar. 1955) je spisovateľ, ktorý si dáva záležať na 

tom, aby jeho knihy vypovedali o súčasných deťoch s ich súčasnými problémami 

a aby sa vyjadrovali ich aktuálnym jazykom. Svedčí o tom dlhý súpis kníh, ktoré 

napísal pre deti a i divadelných hier, ktoré pre deti vytvoril. V Analfabete 

Negramotnej neponúka jednoduchý príbeh, skôr ide o zaujímavé pátranie so 

všetkým, čo s ním súvisí. Z. Stanislavová, autorka každoročných hodnotení 

aktuálnej detskej slovenskej literatúry, uvádza, že využívanie rôznych spôsobov 

medzitextového nadväzovania, ktoré je prítomné aj v Analfabete Negramotnej, je 
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v rozprávkovom žánri plodný a aktuálny trend prinášajúci svoje ovocie 

(Stanislavová, 2012, s. 1). Hodnotovo najkvalitnejšie knihy pre detských čitateľov 

sú založené práve na nepodceňovaní detského príjemcu, na reflektovaní jeho 

problémov a na vnímaní jeho potrieb. Príbeh je o vášnivej nečitateľke Betke, ktorá 

omylom vstúpi do sveta kníh a prostredníctvom literárnych postáv si vyrieši svoje 

trápenia. Hanlivú prezývku Analfabeta Negramotná si Alžbeta Bábiková vyslúžila 

pre svoj odmietavý postoj ku knihám; jej rebelantstvo má však hlbšie dôvody. 

Vyrastá v neúplnej rodine, žije s matkou a starou matkou. Mama o otcovi, ktorý ich 

opustil po Betkinom narodení, vôbec nechce hovoriť. Prázdne miesto po ňom 

znudená rebelka s pankovým účesom a obmedzenou slovnou zásobou zapĺňa 

vzdorom. Na protest proti tomu, že nepozná otca a nemôže mu dať ani vianočný 

darček, utečie na Vianoce (a zároveň v deň svojich jedenástych narodenín) z domu 

a náhodou sa ocitne v knižnici. Táto situácia je sujetovou zápletkou – Analfabeta 

Negramotná totiž zostane zavretá v knižnici s protagonistami kníh (siedmich 

próz), o ktorých nevie vôbec nič, pretože ich ako nečitateľka nepozná. Literárnymi 

hrdinami sú Janko Hraško, Pinocchio, Pippi Dlhá Pančucha, Anna zo Zeleného 

domu, Traja pátrači, Harry Poter a Čarovný chlapec. Každý text je iným žánrovým 

invariantom – je ním napr. ľudová rozprávka, autorská rozprávka v rôznych 

typových modifikáciách, dievčenský román, detektívka, fantastika. Betka postupne 

odkrýva význam čítania pre svoj život a začína ľutovať, aké má medzery vo svojich 

čitateľských zážitkoch. Pod drsnou maskou sa skrýva neisté, zraniteľné a citlivé 

dievča. Paralelne vychádza najavo motivácia jej úteku z domova. Rozprávač 

komponuje dej tak, že pripomenie jednotlivý príbeh a „napasuje ho“ na aktuálny 

životný problém hlavnej hrdinky. Konfrontáciou postáv, sujetov, komických 

situácií vyplývajúcich z Betkiných neznalostí knižných príbehov sa postupne 

kreuje nový príbeh, ktorý smeruje k happy endu. „Rozprávač si počína ako režisér, 

ktorý permanentne komunikuje s virtuálnym čitateľom, čim sa jednak dynamizujú 

a ozvláštňujú textové pasáže založene na reflexívnosti či deskripcii, jednak sa 

jemne ironizuje fakt nečitateľstva. Zvolený naračný postup dovoľuje relativizovať 

to, čo by mohlo vyznievať príliš jednoznačne alebo sentimentálne, napríklad 

záverečný happy end, keď sa ukáže, že policajt, zasahujúci v knižnici, je 

protagonistkin dlho hľadaný otec (motív podobný ako v staršom diele Peter 

Kľúčik). Vynaliezavú aktualizáciu známych sujetov (do istej miery zábavný prvok) 

využil J. Uličiansky ako základ výpovede o znepokojujúcich sociálnych javoch, 
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akými sú neúplnosť rodín, generačne nedorozumenia, pocit nedostatočnej 

emocionálnej opory v dospievaní, ale aj alarmujúci pokles čitateľskej kultúry deti. 

Vytvoril knihu, ktorá v netextovom priestore, „medzi riadkami“, vyzýva čitateľa k 

zachovaniu vlastnej kultúrnosti, k tomu, aby sme sa učili hľadať hodnoty tam, kde 

sú zdanlivo neviditeľné či neaktuálne“ (Stanislavová, 2012, s. 1). Šťastný koniec je 

vlastne dvojitý – je ním nájdenie Betkinho otca i nájdenie Betkinho vzťahu ku 

knihám. Štedrovečerná hostina, ktorú pre Betku usporiadajú knižné postavy, 

symbolizuje pochopenie a prijatie hodnôt, ktoré môže čítanie predstavovať. 

Rozprávač vťahuje čitateľov do deja, na začiatku každej kapitoly si žiada ich súhlas. 

Rafinovane ich „priťahuje“ do radov čitateľov. Kniha sa tak stáva motivačným 

prostriedkom na získanie nových čitateľov. Faktom je, že Uličianskemu sa naozaj 

podarilo získať si pre čítanie tejto knihy mnohých priaznivcov. Kniha bola ocenená 

ako Najkrajšia a najlepšia kniha zimy 2011, zvíťazila v šiestom ročníku čitateľskej 

ankety pre knižnice Zlatá rybka – detská kniha roka 2012, na jej základe vznikali 

a vznikajú divadelné predstavenia a scénky, postava má facebookový profil (čo je 

pre komunikáciu s dnešnými deťmi veľmi prínosné), kniha vyšla i ako e-kniha 

J. Uličiansky v Analfabete Negramotnej v rámci koncepcie a výstavby uplatňuje 

pluri-čitateľský, pluri-recepčný prístup. Pod pojmom plurilingvizmus rozumieme 

prepojenosť a súvislosť jazykov a kultúr, ktorá sa stáva prirodzenou súčasťou 

každodennej praxe. V edičnej poznámke Analfabety Negramotnej sa uvádza: Pri 

tvorbe rukopisu autor vychádzal z nasledovných literárnych diel pre deti: 

Janko Hraško 

Pinocchio 

Pipi Dlhá pančucha 

Anna Shirleyová 

Traja pátrači 

Harry Poter 

Fuk 

Hobiti. 

 

Uvažovanie o jazyku ilustrácie nám tiež ponúka zaujímavé paralely. Autorom 

inšpiratívnych ilustrácií je V. Král, výtvarník, ktorý je okrem ilustrátora aj 

scénickým výtvarníkom, grafickým dizajnérom, režisérom animovaných filmov a 

autorom bábkovej scénografie a priestorového riešenia k divadelným 
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predstaveniam. Jeho ilustrácie v Analfabete Negramotnej dopĺňajú text, v rámci 

výtvarného riešenia nachádzame napr. smajlíky, matematické vzorce, výpočty, 

písmená, interpunkčné znamienka, hry – v istom zmysle sú len potvrdením 

univerzálnosti ilustrácie a jej všeobecnej zrozumiteľnosti. V tomto poňatí by sa 

potom dalo premýšľať o ilustrácii ako o multijazyku. Ide vlastne o písomnú 

komunikáciu realizovanú prostredníctvom obrázkov (resp. symbolov). Výtvarná 

komunikácia je procesom odovzdávania informácií medzi autorom a príjemcom. 

Ilustrácia predstavuje vysoko organizovaná systém informácií, je to médium, 

prostredníctvom ktorého sa príjemcovi sprostredkúva zakódovaná informácia, 

správa. Od bežnej vizuálnej komunikácie sa líši tým, že súčasťou jej recepcie je 

literárna skutočnosť. Aby informácia, zakódovaná v literárnom diele, mohla byť 

recipientom prijatá, musia účastníci komunikácie poznať kód, čiže výtvarný jazyk. 

V. Mikula uvádza tri polohy čitateľa (1987), ktoré môžeme aplikovať aj na oblasť 

recepcie ilustrácie: 

1.  čitateľ porozumie ilustrácii (odhalí a prijme kód a ilustrátora), 

2. čitateľ neporozumie ilustrácii, (neodhalí autorov kód), resp. na dešifrovanie 

použije nesprávny kód, 

3. čitateľ ilustrácii „nerozumie“, (odhalí ilustrátorov kód, ale neprijme ho a 

nesúhlasí so spôsobom jeho kódovania) (Mikula, 1987, s. 53). 

 

V poslednej dobe sa v súvislosti s vizuálnym umením a vnímaním výtvarného 

diela hovorí o tzv. vizuálnej gramotnosti. V rámci procesu recepcie sa výrazne 

uplatňuje subjektivita príjemcu. Súvisí to aj so skutočnosťou, že príjemca prvotne 

vníma nie znaky, ktoré má dekódovať, ale prvotný je estetický zážitok. Dielo je totiž 

primárne prežívané, až potom dešifrované. Subjektivita príjemcu nesie so sebou 

i riziko skreslenia alebo straty informácie. So subjektivitou príjemcu úzko súvisí 

komunikačná kompetencia, ktorá ovplyvňuje recepciu ilustrácie. V teórii literárnej 

komunikácie, ako aj v procese medziľudskej komunikácie zohrávajú významnú 

úlohu také vlastnosti, ako sú: uvedomenie si cieľov produkovanej (vysielanej) 

informácie, schopnosť predvídať reakcie príjemcu, zručnosť uskutočniť jej 

interpretáciu, predpoklady koncentrácie v priebehu príjmu cudzej výpovede 

(Obert, 1998). To isté platí aj pre oblasť vizuálnej kompetencie v prípade recepcie 

ilustrácie. No a za zmienku stojí i fakt, že výtvarné umenie (podobne ako hudba, 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

41 

tanec...) nepotrebuje preklad, je to v podstate univerzálny dorozumievací 

prostriedok, univerzálny kód.  

Kniha Analfabeta Negramotná bola veľmi rýchlo preložená do češtiny (v roku 

2013 vyšla vo vydavateľstve Práh, do češtiny ju preložila J. Čeňková). 

V kontexte recepcie inojazyčnej literatúry je zaujímavý jeden moment – a to fakt, 

ako môže prekladanie (resp. neprekladanie) kníh ovplyvniť porozumenie ďalších 

textov. Nepriamo na to upozornila M. Šubrtová vo svojej recenzii na knihu 

Analfabeta Negramotná (do češtiny preložila J. Čeňková): „Překladatelka se musela 

vyrovnat s tím, že některá literární díla zmiňovaná v textu nejsou českému 

dětskému čtenáři zatím známá, neboť nebyla dosud vydána v českém překladu. 

Upozorňuje na to ediční poznámka, v níž zvídavý čtenář nalezne odkazy na 

slovenská vydání. Týká se to například dobrodružných románů amerického autora 

Roberta Arthura o Třech pátračích, které vznikly v 60. letech 20. století, nebo 

malého Fuka z knížky Jána Uličianskeho Čarovný chlapec. Naštěstí je Bětčin příběh 

koncipován jako objevná cesta za literaturou, kterou podstupuje dívka bez 

čtenářských zkušeností, takže si ani český adresát nemusí při setkání s dosud 

nepoznanými literárními postavami připadat méněcenný“ (Šubrtová, 2014). 

Kniha Analfabeta Negramotná ponúka viacero ďalších interpretačných 

možností. J. Uličiansky považuje súčasné dieťa za svojho rovnocenného partnera, 

vidíme to napríklad na jazyku, ktorým sa mu prihovára. Nebojí sa použiť i cudzie 

slová: analfabet, identita, kolorovať, aritmetika, alegória a pod., pri slove alegória 

napr. J. Uličiansky odkazuje čitateľov na Veľký slovník cudzích slov. Z toho je 

zreteľné, že detského percipienta Uličiansky nepodceňuje, správa sa k nemu 

partnersky a s predpokladom, že má do činenia s dieťaťom múdrym 

a samostatným. Väčšinu slov však autor v knihe aj vysvetľuje, ale niekedy nie 

priamo. Mnohé veci nepriamo hovorí aj prostredníctvom frazeologizmov a 

prirovnaní (dušičku mala ako hrášok, a sme doma, stará mama, každý cent musím 

trikrát obrátiť...). Uličiansky sa pohráva so slovom na rôznych úrovniach 

(homonymá, synonymá, opozitá, tautológia, kalambúr). Ako opozitum vyznieva 

meno hlavnej hrdinky a jej zamknutie v knižnici. Tiež jej občianske meno (Alžbeta 

Bábiková) a jej prezývka (Analfabeta Negramotná), aj jej meno Beta a priezvisko 

Bábiková. Málokedy sa stretávame v príbehu s krajším pomenovaním Betka. 

Asociuje nám najkrajšie rozprávky, príbehy (napr. Perinbaba). Opozitum je i 

minulosť a súčasnosť (iné možnosti – internet v súčasnosti – konfrontácia 
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prostredia súčasného a prostredí literárnych, podobnosť niektorých súčasných 

ľudí (Lady GAGA) tým rozprávkovým - víle - na základe vonkajšej podobnosti ako 

ich spotvorenie sa). Mená v rozprávke súvisia viac s charakterom postáv, vystihujú 

ich, zdôrazňujú ich vlastnosť. Pri mene Analfabeta môžeme uvažovať o alfe ako o 

nejakom začiatku a bete ako o druhom kroku, ktorý by mal mať pokračovanie. Tým 

pokračovaním je Betkin vývoj prostredníctvom knižiek a hrdinov z nich. Ďalšie 

motívy – napr. pocity Betky (vzdorovitosť, egoizmus, osamelosť, potreba ticha, 

útek od ľudí...), jej správanie sa k postavám a výber kamarátov, morálne 

ponaučenia, postupné duševné dozrievanie prostredníctvom literárnych postáv, 

jej vlastná fantázia a prepojenie viacerých príbehov do jedného - jej príbehu, 

typické črty literárnych postáv a ich reč charakterizujúca celé dielo, fakt, že 

Uličiansky akoby hovoril rečou autorov diel prítomných v príbehu, psychológia 

hlavnej hrdinky, prierez detskej literatúry, ktorý sa týka Betkinho prežívania, 

potreba čítania; to všetko sú indície, ktoré naznačujú mnohovrstvovosť 

Uličianskeho knihy. Poukázať sme však chceli najmä na fakt, že vynaliezavé 

aktualizácie známych sujetov a intertextové techniky Uličiansky využil nie 

prvoplánovo, ale asociujú nám aj univerzálnosť príbehu Analfabety. Dej sa mohol 

odobrať kdekoľvek, Analfabeta oblečená v štýle pank je „čitateľná“ univerzálne, jej 

problémy sú „všeľudské“ a „ponaučenie“, že svet kníh a čítanie dáva priestor na 

fantáziu a zároveň odpoveď na mnohé otázky je neprvoplánové, ale evidentné. 

Kniha je písaná z pozície Analfabety, živým, súčasným jazykom.   

Analfabeta Negramotná vyšla na Slovensku už v troch vydaniach a (podľa 

udania vydavateľa) je určená deťom od deväť rokov. Tohto údaju, sa, samozrejme, 

netreba striktne pridŕžať, ale považujeme za užitočné, keď sa v tiráži kníh 

vyskytuje i tento údaj. Zaujímavý je i z toho dôvodu, že kniha je aj odporúčanou 

didaktickou pomôckou pre základné školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR vydalo dňa 29. 4. 2014 odporúčaciu doložku pre súbor didaktických 

prostriedkov Analfabeta Negramotná (kniha a metodická príručka Čítame 

s porozumením Analfabetu Negramotnú) a zaradilo ho tak do oznamu 

odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné 

školy. Na záver ponúkam sumarizáciu benefitov, ktoré súvisia s detským čítaním 

(akési desatoro dôvodov, prečo by mal detský čitateľ siahnuť po knihe): 

1. Všeobecný rozhľad: Deti, ktoré čítajú pravidelne a často, resp. tie, ktorým 

dospelý sprostredkovateľ ponúkne túto možnosť, majú širší všeobecný 
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rozhľad a rozširujú sa mu obzory. Pokiaľ dieťa trávi veľa času pre televíznou 

obrazovkou (bez aktívnej účasti dospelého, ktorý vie veci ponúkané 

prostredníctvom obrazovky vysvetliť), celú imagináciu za neho spraví režisér, 

scenárista a ďalší. Dieťa sa stáva pasívnym konzumentom. Ak dieťa trávi čas 

pred televíznou obrazovkou, nevyhnutne potrebuje dospelého sprievodcu, 

sprostredkovateľa, ktorý mu vysvetlí, čo sa na obrazovke deje. 

2. Čítanie precvičuje mozog. Stavia pred čitateľa úlohy, ktoré zamestnávajú 

všetky zákutia mozgu. Je vedecky dokázané, že počas čítania sa v mozgu 

vytvárajú nové väzby a neuróny neumierajú rovnako rýchlo ako u ľudí, ktorí 

preferujú pasívnu zábavu.  

3. Čítanie zlepšuje koncentráciu a sústredenie. Pred dieťa je postavená nutnosť 

zamerať svoju pozornosť na čítanie, nerozptyľovať sa pri ňom, a to všetko 

trénuje pamäť a cibrí sústredenie. Čas strávený s knihou je zmysluplne 

strávený čas. 

4. Knihy (samozrejme, tie kvalitné) vypovedajú o svete viac, ako zvládne povedať 

rodič či učiteľ. Poskytujú deťom chýbajúce skúsenosti. Rozprávky sú plné 

dobra a zla, na imaginárnych postavách dieťa zistí, že nie všetci, ktorí sú na prvý 

pohľad dobrí, sú naozaj v poriadku. Ľahko sa tak naučí o miestach, ľuďoch, a 

skutočnostiach, ktoré ho každý deň obklopujú. Knihy dodávajú dieťaťu aj istotu 

v rozprávaní jeho vlastných zážitkov, napríklad čo robilo v škole alebo zažilo 

na výlete. Zistí, že príbeh má svoj začiatok, vyvrcholenie aj koniec, a tak sa z 

neho stane zdatný rozprávač. 

5. Absolútne nenahraditeľnú súčasť majú detské knihy v procese 

rozširovania slovnej zásoby. Tento dôvod sa zdá byť síce banálny a dávno 

prekonaný, ale práve v dnešnej dobe preferujúcej rýchlosť, skratkovitosť 

výrazu, sa aj tento „tradičný“ dôvod, prečo by sa mali čítať knihy, stáva 

dôležitejším. Knihy primerane a prirodzene rozširujú detský slovník, pretože 

i slová, s ktorými sa detský čitateľ bežne nestretáva, sa organicky začleňujú do 

jeho aktívnej slovnej zásoby. Detský mozog má užasnú schopnosť učiť sa, 

(samozrejme, najlepšie, keď o tom dieťa ani nevie), a nové slovíčka zostávajú 

kdesi zapamätané a čakajú na svoju chvíľu. 

6. Príbehy v knihách ju rozvíjajú a zintenzívňujú detskú fantáziu a kreativitu,  

dieťa môže prečítané uplatňovať aj vo vlastných hrách a vo svojom vlastnom 

pohľade na svet. Dôležitá je tu,  samozrejme, úloha dospelého 
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sprostredkovateľa a radcu, ktorý dokáže dieťaťu porozumieť a ponúknuť mu 

knihy vhodné jeho rozumovým schopnostiam. Fantázia a obrazotvornosť 

kreovaná knihami má neporovnateľne lepšiu kvalitu než tá, ktorá je 

sprostredkovaná inými médiami. 

7. Čítanie zvyšuje empatiu. Pokiaľ dieťa prežíva s hlavným hrdinom jeho trápenia 

aj       radosti, ľahšie sa vcíti aj do pocitov, ktoré prežíva reálne. Je dobré, keď sa 

dieťa identifikuje s jednotlivými postavami v príbehu. Možno v nich spozná aj 

svojich kamarátov, či už dobrých alebo tých, ktorí robia jemu alebo ostatným 

deťom zle. Vďaka knihám môže ľahšie pripodobniť udalosti alebo pocity z dňa 

a prirodzenejšie sa vcítiť do pocitov iných.  

8. Už tradičným výsledkom pravidelného čítania je lepší prospech detí.. To je 

nepopierateľný fakt, na ktorý pedagógovia pravidelne a radi poukazujú. Ten, 

kto číta, má väčší prehľad v histórii, dokáže písať lepšie slohy. Podobu 

napísaných slov má čítajúce dieťa ukotvenú v pamäti, preto oveľa flexibilnejšie 

reaguje na vyučovacích hodinách. 

9. Knihy môžu byť verným priateľom mladého človeka a dieťaťa. Sú výbornou 

formou zábavy, ktorá sa dá navyše praktizovať kdekoľvek. V školskom batohu 

či ruksaku na výlet sa malá knižočka pohodlne zmestí. Čítaním si dieťa skráti 

cestu do školy, čakanie na krúžok alebo na rodičov, kým ho vyzdvihnú 

z mimoškolských aktivít.  

10. Čítanie kníh navodzuje pokoj a harmóniu. Čítaním dieťa (i dospelý prijímateľ) 

relaxuje. Naučí sa, ako sa upokojiť a na rozdiel od iných činností nie je počas 

čítania detská myseľ bombardovaná ďalšími vnemami. A to je balzam pre dušu, 

ktorý by mal byť dieťaťu dopriaty čo najčastejšie, najlepšie pravidelne. 

 

V našich úvahách sme sa nechceli venovať všeobecným konštatáciám, prečo 

deti nečítajú, či za to môže viac počítač či sledovanie televízie. V konečnom 

dôsledku – otázka by nemala znieť, prečo nečítajú deti, ale prečo nečíta i dospelá 

populácia. Našou snahou bolo pozrieť sa na to, ako súčasná literatúra reflektuje 

sledovaný problém, či a ako môžu kvalitné texty (a pomocné materiály) zvrátiť 

daný stav a ako im môže pomôcť poznanie mentality súčasného dieťaťa. Hoci si 

uvedomujeme, že nie je možné k čítaniu „pritiahnuť“ 100% detí, získanie čo i len 

jedného ďalšieho aktívneho čitateľa musíme považovať za veľký úspech. Na záver 

ešte jeden obsiahlejší citát z eseje D. Pennaca, ktorý síce primárne oslovuje rodiča, 
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ale nazdávame sa, že má veľkú výpovednú hodnotu i vo všeobecnosti. „Ak naše 

deti, mladí naozaj nemajú v láske čítanie – a to slovo sedí, lebo tu ide naozaj 

o sklamanú lásku – netreba z toho obviňovať ani televíziu, ani modernú dobu, ani 

školu. Môžeme viniť aj všetko spolu, ale až potom, keď sme si položili základnú 

otázku: čo sme urobili s ideálnym čitateľom, akým bolo naše dieťa vtedy, keď sme 

ešte my hrali úlohu rozprávača aj knihy zároveň. Aká obrovská zrada! Dieťa, 

rozprávka a my sme každý večer tvorili zmierujúcu sa Svätú Trojicu a teraz je 

opustené nad nepriateľskou knihou. Ľahkosť našich viet ho zbavovala tiaže, 

nerozlúštiteľný šuchot písmen zahnal aj pokušenie snívať. My sme mu ukázali 

cestu zhora nadol, a teraz ho to úsilie tlačí k zemi. My sme ho vyzbrojili 

schopnosťou byť všadeprítomné, a teraz je uväznené vo svojej izbe, v triede, 

v knihe, v riadku, v jedinom slove. Kde sa skrývajú všetky tie čarovné postavičky, 

bračekovia, sestry, králi, kráľovné, hrdinovia prenasledovaní zloduchmi, ktorí ho 

zbavovali utrpenia z bytia tým, že zavolali na pomoc? Je vôbec možné, že majú 

niečo spoločné s týmito hrubo natlačenými klikyhákmi, ktorým hovoríme 

písmená? Je možné, že sa títo polobohovia až takto rozmrvili, že z nich ostali len 

tlačiarenské znaky? A z knihy sa stal tento predmet? Čudná premena! Opak čara. 

Jeho hrdinovia a on sa spolu dusia pod ťažobou nemej knihy! Pritom táto zmena, 

ktorú spôsobila náruživá snaha otca a mamy, keď chceli spolu s učiteľkou 

oslobodiť jeho uväznený sen, je len jednou z mnohých. Tak čo sa stalo tomu 

uväznenému princovi, no? Čakám! Tí istí rodičia, ktorí si nikdy, nikdy, keď mu 

čítali, nelámali hlavu nad tým, či správne pochopilo, že Ruženka spala 

v začarovanom lese preto, lebo sa pichla o vreteno, a Snehulienka preto, že zjedla 

jablko. (Pri prvých čítaniach to všetko nepochopilo, teda nie celkom. 

V rozprávkach je však toľko zázrakov, toľko krásnych slov a toľko dojatia! 

Pokúšalo sa sústrediť len na svoju obľúbenú pasáž, ktorú si v duchu odriekalo, kým 

konečne neprišla. Potom nasledovali ďalšie, nejasnejšie, kde sa zamotávali všetky 

čary, pomaly však začínalo rozumieť všetkému a bolo mu jasné, že Ruženka spala 

vďaka vretenu a Snehulienka vďaka jablku...)“.  – Opakujeme otázku: čo sa stalo 

princovi, keď ho otec vyhnal zo zámku? Trváme na svojom. Bože, to predsa nie je 

možné, aby to decko nepochopilo obsah pätnástich riadkov! Pätnásť riadkov, to 

predsa nie je také ťažké! Boli sme jeho rozprávačom, stali sme sa jeho účtovníkom. 

– Nuž, keď sa nesnažíš, rozlúč sa s televíziou! Dobre si počul... Áno... Televízia 
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povýšená na odmenu... a čítanie huplo medzi každodennú drinu... veru, to my sme 

vymysleli tento skvelý rebríček... (Pennac, 1992, s. 41 – 42) 

 

 

Literatúra 

JARUNKOVÁ, K. (2013). O psovi, ktorý mal chlapca. Bratislava: TRIO Publishing. 

LENHART, J. (2012). Čierne zlato. Bratislava: TRIO Publishing. 

MIKULA, V. (1987). Hľadanie systému obraznosti. Bratislava: Smena,  

OBERT, V. (1998). Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Bratislava: Litera.  

PENNAC, D. (1992). Ako román. Bratislava: SOFA.  

SLIACKY, O. (1990). Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945. 

Bratislava: Mladé letá.  

SLIACKY, O. (2007). Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. 

Bratislava: Literárne informačné centrum.  

SLIACKY, O. a kol. (2005). Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 

Bratislava: Literárne informačné centrum. 

STANISLAVOVÁ, Z. (2012). Hodnoty a „hodnoty“. Prozaická tvorba pre deti a mládež 

v roku 2011. In Bibiana, 19(3), 1-7.  

STANISLAVOVÁ, Z. a kol. (2011). Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po 

roku 1960. Bratislava: LIC.  

ŠUBRTOVÁ, M. (2014). Vánoční knižní hostina. iLiteratura.cz [17.10.2014] http:// 

www.iliteratura.cz/Clanek/32595/uliciansky-jan-analfabeta-negramotna 

ULIČIANSKY, J. (2011). Analfabeta Negramotná. Bratislava: TRIO Publishing, 

VITÉZOVÁ, E. (2005). Významové a žánrové charakteristiky povesti. Bratislava: OG 

- Vydavateľstvo Poľana  

VOJTECH, M. (2017). Problém čitateľskej gramotnosti alebo tzv. čítanie 

s porozumením. Bibiana, 24(1), 58-59.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

47 

Zoznam vydavateľstiev vydávajúcich pôvodnú tvorbu pre deti: 
 
Ab-Art press - Ing. Vladimír Bárta, Slovenská Ľupča 
http://www.abartpress.sk 
 
Agentúra Limerick s.r.o., Bratislava 
Sputniková 16, 82102 Bratislava 
http://www.limerick.sk/ 
 
Albatros Media Slovakia s.r.o.  
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava  
http://www.albatrosmedia.sk/ 
 
Arkus vydavateľstvo, s.r.o., Senica 
L. Svobodu 1359/10, 90501 Senica 
http://www.vydarkus.eu 
 
Artpro fór, s.r.o., Košice 
Cesta pod Hradovou 24, 04001 Košice 
http://www.artprofor.sk 
 
AT Publishing, s.r.o., Bratislava 
Rovniankova 5, 85102 Bratislava 
http://www.atpublishing.sk 
 
Bens - Ing. Stanislav Beňo, Kapušany 
Nová štvrť 184/42, 08212 Kapušany 
http://store.bens.sk/ 
 
EastoneGroup, a. s., Bratislava 
Bulharská 70, 82104 Bratislava 
http//www.eastonebooks.com/ 
 
FortunaLibri SK, s.r.o., Bratislava 
Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava 
http://www.fortunalibri.sk 
 
Giftpack, s.r.o., Kvetoslavov 
Kvetoslavov 381, 93041 Kvetoslavov 
http://www.giftpack.sk/ 

http://www.abartpress.sk/
http://www.limerick.sk/
http://www.albatrosmedia.sk/
http://www.vydarkus.eu/
http://www.artprofor.sk/
http://www.atpublishing.sk/
http://store.bens.sk/
http://www.eastonebooks.com/
http://www.fortunalibri.sk/
http://www.giftpack.sk/


Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

48 

 
GradaPublishing, a.s., Praha 
U Průhonu 22, 17000 Praha 
http://www.bambook.sk/ 
 
Iris - PhDr. Milan Štefanko, Bratislava 
Žitavská 14, 82107 Bratislava 
http://www.iris-knihy.sk 
 
Litera, s.r.o., Bratislava 
Továrenská 14, 81571 Bratislava 
http://www.malovanky.sk 
Lurex - Jana Fečkaninová, Košice 
Wuppertálska 27, 04023 Košice 
http://www.lurex.sk 
 
Mgr. Ľudmila Paulendová - Vydavateľstvo Rozprávkový ostrov, Trenčín 
Pádivého 680/4, 91101 Trenčín 
http://www.rozpravkovyostrov.elcomp.sk 
 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Bratislava 
Sasinkova 5, 81108 Bratislava 
http://www.mlade-leta.sk 
 
Tarsago Slovensko, s. r. o., Bratislava 
Námestie slobody 11, 81106 Bratislava 
http://www.vyber.sk 
 
Trio Publishing, s.r.o., Bratislava 
Trajánova 3A, 85110 Bratislava 
http://www.triopublishing.sk/ 
 
Verbarium s.r.o., Bratislava 
Žatevná 10, 84102 Bratislava 
http://www.verbarium.sk 
 
Vydavateľstvo a nakladateľstvo Advent Orion, spol. s r.o., Vrútky 
Šafárikova 9, 03861 Vrútky 
http://www.adventorion.sk 
 

http://www.bambook.sk/
http://www.iris-knihy.sk/
http://www.malovanky.sk/
http://www.lurex.sk/
http://www.rozpravkovyostrov.elcomp.sk/
http://www.mlade-leta.sk/
http://www.vyber.sk/
http://www.triopublishing.sk/
http://www.verbarium.sk/
http://www.adventorion.sk/


Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

49 

Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o., Bratislava 
Mierová 28, 82105 Bratislava 
http://www.buvik.sk 
 
Vydavateľstvo Delfín s.r.o., Košice 
Mlynská 2, 04001 Košice 
www.zoznam.sk/firma/2808450/Vydavatelstvo-Delfin-Kosice 
 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin 
Škultétyho 1, 03652 Martin 
http://www.vydavatel.sk 
Vydavateľstvo Matys, s.r.o., Bratislava 
Račianska 71, 83259 Bratislava 
http://www.matys.sk/ 
 
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava 
Koceľova 17, 82108 Bratislava 
http://www.priroda.sk 
 
Vydavateľstvo Q 111 – Kvetuša Dašková, Bratislava 
J.C. Hronského 4, 83102 Bratislava 
http://q111.sk 
 
Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava 
Bojnická 10, 83000 Bratislava 
http://www.slovart.sk 
 
Vydavateľstvo Tatran, spol. s r.o., Bratislava 
Klariská 16, 81582 Bratislava 
http://www.slovtatran.sk 

 

  

http://www.buvik.sk/
http://www.zoznam.sk/firma/2808450/Vydavatelstvo-Delfin-Kosice
http://www.vydavatel.sk/
http://www.matys.sk/
http://www.priroda.sk/
http://q111.sk/
http://www.slovart.sk/
http://www.slovtatran.sk/


Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

50 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Meditatívna rozprávka 

 

Gabriela Magalová 
 

 
 

Literárna veda pojem meditatívna rozprávka nepozná a nepreferuje ho ani 

česká a ani anglo-americká či ruská teória. Náš záujem o jeden typ rozprávky, 

ktorú sme nazvali meditatívna rozprávka, patrí do kategórie, ktorú poznajú rôzne 

školy pod rôznym pomenovaním: poznajú ju ako filozofickú rozprávku, 

symbolickú rozprávku alebo filozoficko-symbolickú rozprávku. Stretli sme sa však 

i s iným delením; platná literárna teória nazýva typy rozprávok i propriálnymi 

názvami, v Čechách napríklad ide o rozprávku čapkovského typu, nezvalovského 

typu, v anglo-americkej literárnej teórii hovoria zasa o napríklad o rozprávke 

andresenovského typu (type of Andersen’s Tales).  

Slovenská literárna veda používa najčastejšie pojem filozofická (filozofujúca) 

rozprávka. Tento termín síce naznačuje, že ide o produkciu rozprávkového žánru 

s presahom do vyšších myšlienkových konotácií, ktoré odovzdávajú – z pohľadu 

ontologických možností – iné posolstvo detskému čitateľovi a iné dospelému 

čitateľovi (napr. Exupéryho Malý princ), no pojem nespracúva možnosť pôsobenia 

v istom ideologickom východisku. My sme však skúmali rozprávky, kde ono 

„ideologické“ bolo v rôznej miere explicity vyjadrené: jednoznačne sa dá dokázať 
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nadväznosť na biblické texty a rozprávky „posúvali“ toto posolstvo 

prostredníctvom obrazov, prirovnaní, postáv a pod.  

Meditatívna rozprávka má mnoho spoločného s filozofickou rozprávkou, no 

zároveň ju vnímam ako špecifický subžáner viažuci sa na priestor „sacrum“. 

Sociálno-etický rozmer je v rôznej škále explicity vyjadrenia spätý s religiozitou – 

alebo na ňu významovo odkazuje. Takéto rozprávky budeme nazývať meditatívne 

rozprávky, pretože realizovaná filozofická platforma v nich priamo spracúva 

priestor „sacrum“, tvoriaci opozitum k pojmu „profanum“.   

Pojem „sacrum“ sme sa pokúsili vnímať v línii myšlienkových postulátov 

rumunského religionistu M. Eliadeho a tie sme aplikovali pri rozbore autorských 

rozprávkových textov slovenskej a českej proveniencie. Pozorovali sme, že 

priestor, čas i cesta sú v meditatívnej rozprávke konštanty, ktoré majú v napojení 

na tento pojem svoju jasnú identifikáciu. V sakrálnom čase nejestvuje ani minulosť, 

ani budúcnosť, všetko sa deje teraz, všetko sa sprítomňuje. 
 

Čas ubíhal. Vlastně neubíhal, s časem se tu dělo něco prapodivného. Neběžel, 
neplynul, nevlekl se – jako by vůbec nebyl. A pokud byl, neměl žádnou moc. Všechno 
vypadalo pořád stejně… 

               (Procházková, I.: Myši patří do nebe, s. 53) 
 

... Neviem, ako dlho som takto trčal. Úplne som stratil pojem o čase. Odrazu som 
však mal pocit, že v tej tme nie som sám.    

             (Ulic iansky, J.: Mala  princezna , s. 10) 
 

Princíp bezčasovosti či časovej neurčitosti (neohraničenosti) a sprítomňovanie 

istých archetypov postáv odkazuje v textoch na univerzálnu aktuálnosť morálneho 

posolstva. Toto je jeden zo základných atribútov meditatívnych rozprávok, ktoré 

svojským spôsobom tendujú k mýtickému, teda sakrálnemu priestoru. 

Univerzálnosť morálneho posolstva, časová neohraničenosť ˗ to všetko by sa 

mohlo viazať aj so žánrom klasickej ľudovej rozprávky. Veď už jej úvodné 

formulky nás vovádzajú do neidentifikovateľného času a priestoru: kde bolo, tam 

bolo…; za siedmimi horami, za siedmimi dolinami či jednoducho bol raz jeden kráľ… 

a podobne. Skutočne, meditatívne rozprávky túto časovú a priestorovú neurčenosť 

zo žánru ľudovej rozprávky často preberajú, no tieto konštanty podriaďujú inej 

filozofii. V ľudovej rozprávke neurčitý čas a priestor umocňujú happyendové 

posolstvo rozprávky; záverečné vyústenie do “šťastného konca” v neurčitom 

časovom a priestorovom rámci tlmočí posolstvo víťazstva dobra nad zlom ako 
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nemenný rozprávkový atribút platný vo všeobecnom priestore a v každom čase. 

Meditatívna rozprávka sa však na tlmočenie tohto posolstva neorientuje. Široký a 

neurčitý časopriestor tu slúži ako projekčné plátno pre príbeh, ktorý má tendenciu 

cyklického opakovania, neukončenosti, neurčitosti (ľudová rozprávka tenduje k 

jednoznačnému happyendovému vyústeniu, ktoré je v Proppovom vymedzení 

funkcií rozprávky pomenované termínom „svadba“). Žáner meditatívnej 

rozprávky má len zriedka jednoznačne pozitívne vyústenie: táto neurčitosť 

zakončenia príbehu podčiarkuje jeho možnú cyklickosť. Filozofiu kolobehu, ktorú 

tu často nachádzame, identifikujeme v časovej a priestorovej neurčitosti oveľa 

ľahšie. Ide o plynutie, v ktorom koniec zároveň predznamenáva nový začiatok a 

naopak. Na úvod ponúkam niekoľko ukážok ukončenia folklórnej rozprávky, v 

ktorej hlavný hrdina získava to, po čo do sveta išiel (nedostač). Získaním nedostače 

sa text rozprávky uzatvára. 
 

…Vtom, ako mu hlava odpadla, on sa na prach rozsypal, pustý zámok sa prepadol 

i s ním; ale namiesto toho stála okolo nich krajina s trinástimi zámkami. Dvanásti 

bratia svojich dvanásť a trinásta sestra svoj trinásty zaujala; v ňom hneď aj svojich 

rodičov našla. 

Tak sa radovali všetci dlho a panovali dlho a mocne. 

(Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky. Dvanásti bratia a trinásta sestra, s. 195) 
 

Obliekol sa, vysadol si a naraz priletel do kráľovskej paloty, kde ho vďačne prijali, 

kráľovu dcéru mu za ženu dali, svadbu spravili - a žijú podnes, ak nepomreli. 

                                     (Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky. Popelvár)  
 

Od tých čias Popolvára už nič do sveta nevábilo, tešil sa s krásnou ženou a 

staručkým otcom a múdro kraľoval, keď mu otec kráľovstvo oddal. 

(Němcová, B.: Strieborná kniha rozprávok. O Popolvárovi   

najväčšom na svete, s. 148) 
 

Jankova prvá cesta viedla do koniarne za koníkom, lež koníka nikde! Ale keď sa 

krásna morská panna za Janka vydala a potom si aj svojich starých rodičov k sebe 

priviedol, nechýbalo mu už ničového nič a všetci žili šťastne.   

(Němcová, B.: Zlatá kniha rozprávok. O vtákovi 

ohnivákovi a morskej panne, s. 43) 
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Pre porovnanie uvediem aj niekoľko rozprávkových útvarov, ktoré prezentujú 

žáner  meditatívnej rozprávky:  
 

Keď som otvoril oči, v malej kolíske už neležalo dievčatko, ale drevený, nehybný 

Ježiško. Všetko bolo ako predtým, ... Len pri kmeni jedličky som objavil škatuľu 

ovinutú tmavomodrým papierom s veľkými zlatými hviezdami... Na škatuli bolo 

napísané TEBE ODO MŇA. 

No takými zvláštnymi písmenami, že ani nevyzerali ako písmená, skôr ako 

nejasné obrázky... 

Ale ja som ich videl. 

Bolo na ňom napísané Stále tu niekde som. Dievčatko so zápalkami.      

     (Groch, E. J.: Dievčatko so zápalkami) 
 

Vstal, zobral píšťalku 
a vykročil za svojím nosom. 
A keď prišiel k úpätiu vysokej hory, 
ani mu nenapadlo zastaviť sa. 

Iba kráčal a pískal a stúpal, 

až bol odrazu celkom hore, 

na samom vrchu hory. 

Ale pretože o tom nikdy nepremýšľal, 

stúpal ďalej. 

                      (Groch, E. J.: Píšťalkár) 

 

Priestor “sacrum”, ktorý sprítomňuje meditatívna rozprávka, je 

charakteristický aj pre oblasť mýtu. M. Eliade o mýte píše: Mýtus vypráví historii, 

t. j. prvotní událost, která se odehrála na počátku času, ab initio. Ale vyprávět 

posvátnou historii znamená totéž jako zjevovat tajemství, neboť osoby mýtu 

nejsou lidské bytosti: jsou to bohové nebo civilizační hrdinové a jejich gesta proto 

představují tajemství: člověk by je nemohl poznat, kdyby mu bývala nebyla 

zjevena. Mýtus je tedy historie toho, co se stalo in illo tempore, vyprávění o tom, 

co bohové nebo božské bytosti udelali na počátku času” (Eliade, 2006, s. 64). 

Mýtus rozpráva o histórii počiatku, má iniciačný charakter. Na rozdiel od mýtov 

meditatívna rozprávka pracuje zväčša s postavami svetskými, ktoré však priestor 

“sacrum” sprítomňujú svojím záujmom o veci neprofánneho charakteru. Mýtus sa 

neorientuje na vekovo vyhraneného poslucháča, no z Eliadovej definície je jasné, 
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že rieši veci zásadného charakteru, princíp bytia a vrastania človečenstva do 

jednoty s bohmi/s bohom. Pri meditatívnej rozprávke sú k recepcii textu primárne 

pozývané deti, mladšia veková kategória, no text oslovuje nielen ich. Prináša 

posolstvo všetkým vekovým kategóriám: záleží len na tom, koľko z textu 

„rozprávky“ dokáže (vzhľadom na svoje ontologické a rozumové danosti) 

pochopiť každý jedinec. Inak totiž „rozkryje“ významovú rovinu príbehu dieťa, 

inak dospelý človek so svojím skúsenostným životným arzenálom. Meditatívna 

rozprávka má veľa  styčných bodov s rovinou etiky − tak ako ju má aj filozofická 

rozprávka. Kým sa filozofická rozprávka snaží v príbehu predostrieť nejaké 

všehumánne posolstvo (v zmysle humanity pre všetkých), meditatívna rozprávka 

navyše hľadá v pokore napojenie na transcendentno, na priestor „sacrum“. Dieťa 

je v oboch prípadoch čítaním vyzývané k etickému dialógu, k súhlasu či nesúhlasu, 

lebo ̠  povedané slovami Kierkegaarda ̠  „až etické konštituuje voľbu“ (Kierkegaard, 

2006, s. 21).           
 

Samozrejme, pre meditatívnu rozprávku je charakteristická atmosféra, ktorá je 

v literatúre pre deti málo preferovanou: je to atmosféra baladickosti, 

meditatívnosti či výpovednej subtílnosti, ktorá vytvára umenie „stíšenej 

atmosféry“, zádumčivosti. Sme presvedčení, že ani túto výrazovú kategóriu 

netreba z recepcie detí vylúčiť, pretože čitateľom pomáha osvojiť si oslabené 

vedomie výpovednej mnohorakosti umeleckých textov. Je dôležité, aby sme 

výchovu čitateľov orientovali aj na tento prvok: v umeleckých textoch netreba 

vidieť iba oblasť zábavy, učenia či školských povinností, ale aj oblasť, kde sa 

oživujú všetky bytostne ľudské emočné polohy, aj tie vážne, baladické, neveselé. 

Terapeutické účinky umenia „stíšenej atmosféry“ sa môžu prejaviť napríklad v 

práci s hyperaktívnymi deťmi, ale takisto otvára možnosť spoznať hodnotové 

postoje malých i väčších čitateľov. 

Motív časovej neurčenosti (o ktorom sme hovorili vyššie) je pre rozprávku vo 

všeobecnosti veľmi dobre známy. Meditatívnosť v rozprávke zvýrazňuje aj prvok 

pútnictva (putovania). Tuláctvo, pútnictvo evokuje neukotvenosť v tradičnom 

chápaní ľudskej existencie, preto sa v meditatívnych rozprávkach s touto postavou 

(s týmto princípom) stretávame pomerne často. Motív putovania (hľadania) je 

zároveň aj akt ticha, osamelosti. Hľadanie sa spája s osamotením, lebo len v pozícii 

„sám so sebou“ sa otvára možnosť poznávania a hlbšieho prežívania vlastnej 

identity. 
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Princezná vedela, že pútnici nemajú svoj dom. Sú ako poľné ľalie, ktoré sa 

o nič nemusia strachovať, lebo dostávajú, čo potrebujú.  

                                            (Čahojová-Bernátová, B.: Cesta za Malým princom, s. 84) 

 

Bol raz jeden človek. 

Bol celkom nahý, 

chodil za nosom  

a pískal si stále tú istú pieseň. 

                                                         (Groch, E. J.: Píšťalkár) 

 

„A já bych ho nikdy samotného nepustila,“ dodá maminka. 

„Nikdy? Ani kdyby mu to mělo vrátit zdraví?“ podiví se pan Yaloké. 

„Ale proč nemůžeme jet s ním?“ naléhá tatínek. Pan Yaloké vysvětlí 

Jožinovým rodičům, že právě tahle velká cesta, cesta bez doprovodu, je jedinou, 

ale nesmírně důležitou podmínkou Jožinova uzdravení.   

                   (Procházková, I.: Jožin jede do Afriky, s. 25) 

 

Pozrime sa však na tento žáner cez prizmu literárnej tradície. Ch. Sarland vo 

svojej stati o ideologických pozíciách cituje P. Hunta: „... in newly emergent 

childrens literatures in newly emergent postcolonial countries, moral purpose and 

didacticism are also high on the agenda“ (Sarland, 2004, s. 58). Podobná situácia 

bola na začiatku kreovania autorskej detskej literatúry aj u nás. Výskum v tejto 

oblasti je však na Slovensku nedostatočný. Rita Ghesqiére, profesorka na 

Katolíckej univerzite v Louvene (Belgicko), sa systematicky venuje problematike 

religiozity v textoch pre deti a svoje vedecké úvahy odvíja od špecifikácie 

samotného pojmu religion – religiosity – religious form. Chápe ich ako termíny, 

ktoré tvoria komplexnú sieť významov (complex network of meanings). V tomto 

duchu rozlišuje významy, ktoré odkazujú na pojem v zmysle vertikality a 

horizontality. Texty potom možno sledovať v dvojakej línii: do prvej zaraďuje 

„texts dealing with belief and religiosity in the context of the Church“. Sú to texty, 

ktoré „the emphasis may lie on institutionalisation or the socio-ethical dimension“. 

V druhej línii nájdeme „books containing a deeper dimension without explicit 

reference to religion or traditional religiousness“.  
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V tomto duchu možno aj autorské rozprávky na Slovensku prvotne deliť na dva 

typy: na tie, ktoré majú zreteľný odkaz na inštitucionálnosť alebo zdôrazňujú 

sociálno-etický rozmer posolstva, a na tie, ktoré hlbší meditatívny rozmer 

realizujú bez odkazu na náboženstvo či tradičné prvky religiozity. Do prvej 

skupiny možno radiť rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou, ako ich 

poznáme zo začiatku 20. storočia. Do druhej skupiny patrí žáner meditatívnej 

rozprávky, ktorý aj bez tradičných religióznych a náboženských odkazov 

sprítomňuje priestor „sacrum“. Ak žáner rozprávky od týchto odkazov upúšťa, 

pričom si ale ponecháva filozofický rámec v zmysle všehumánneho posolstva, 

hovoríme o filozofickej rozprávke. Meditatívna rozprávka sa javí ako ďalší 

vývojový článok žánru kresťansko-didaktických autorských rozprávok (Magalová, 

2007, 2013). Pôvodná didaxia rozprávok zo začiatku 20. storočia sa (viac či menej) 

potlačila a autori hľadajú nové vyjadrovacie možnosti, ako deťom prezentovať 

potenciál duchovných hodnôt bez jednoznačných manuálov. Umenie a literatúra 

sa javí ako silný nástroj, kde sa dieťa môže stretnúť s rôznymi dimenziami života, 

klásť otázky, pýtať sa a formulovať si odpovede. Meditatívna rozprávka pomáha 

rásť nielen v rovine estetického zážitku, ale aj v rovine ľudského dozrievania. 

Autorskej rozprávke sa venuje množstvo autorov, aj preto je pohľad na jej vznik 

a vývoj nejednotný a kopíruje uhol pohľadu každého výskumníka. Slovenskú 

literárnu vedu ovplyvnili výskumy O. Sliackeho, ale autorskou rozprávkou sa 

parciálne zaoberajú aj iní autori. Svoje uvažovanie o vzniku autorskej rozprávky (a 

jej subžánroch) zvyčajne komparujú s výskumom žánru folklórnej rozprávky  (J. 

Kopál, V. Gašparíková, H. Hlôšková, J. Pácalová, Z. Stanislavová, G. Magalová...). 

V českej literatúre sú známe výskumy F. Vodičku, M. Genčiovej, V. Nezkusila, F. 

Tenčíka, O. Sirovátku, O. Chaloupka, J. Čeňkovej, L. Novákovej, O. Kubeczkovej 

a mnohých iných. V niektorých prácach spomenutých autorov  nachádzame 

filozofickú rozprávku ako subžáner autorskej rozprávky, inde sa zasa stretneme s 

pomenovaním symbolickej či filozoficko-symbolickej − ako sme o tom hovorili na 

začiatku našej štúdie. Meditatívnu rozprávku doterajšie výskumy neevidujú, no 

práve tento rozprávkový subžáner má u nás čoraz bohatšie zastúpenie. Knižné 

opusy, ktoré sa hrdia titulom Najkrajšia detská kniha roka, sú veľmi často žánrom 

meditatívnej rozprávky.  

Filozofická rozprávka takisto ako meditatívna využívajú esteticko-literárne 

prostriedky na to, aby v sémantickej mnohoznačnosti výpovede nastoľovali otázky 
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o zmysle života. Z tohto hľadiska je termín meditatívna rozprávka len ako 

pomocná kategória, ktorá toto hľadanie spája s priestorom „sacrum“. Ak sa však 

chceme na problematiku vzniku autorskej rozprávky na Slovensku pozrieť v 

historicko-spoločenských súvislostiach, odhaľuje sa nám reťazec modifikácií 

pôvodného žánru rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou a jej 

postupných modifikácií. Žáner autorskej rozprávky sa začal na Slovensku kreovať 

až koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, z tohto obdobia máme k dispozícii 

prvé autorské rozprávky v tlačenej podobe. Sú to rozprávky K. Royovej (1860 - 

1936), v ktorých nachádzame príbehy zvieratiek a personifikovaných vecí so 

silným didaktickým aspektom naviazaným na biblické pravdy a kresťanské 

hodnoty. Ak nerátame žánre ľudovej proveniencie (ľudovú rozprávku, povesť, 

baladu a iné), rozprávka s kresťansko-didaktickou tendenciou zostáva v tomto 

období dominantným autorským žánrom v spisbe pre deti, na ktorý dokázateľne 

nadväzovali autori tvoriaci zlatý fond našej literatúry pre deti (napríklad Ľ. 

Podjavorinská či J. Cíger-Hronský).   

Nemožno obísť fakt, že pojem rozprávka nachádzame v dejinách literatúry aj v 

predchádzajúcom období. Nejde však ešte o rozprávku autorskú - a už vonkoncom 

nie o rozprávku nasmerovanú detskému čitateľovi. O. Sliacky píše: „Rozprávka 

v chápaní romantickej generácie stáva sa dokladom národnej existencie, jej 

duchovna, preto akékoľvek prepojenie na čosi triviálne, čím v dobovom kontexte 

nepochybne bola i beletristika pre deti, neprichádzalo do úvahy“ (Sliacky, 1998, s. 

6). Ako autor ďalej dopĺňa, ak sa aj uvažovalo o textoch  určených deťom, išlo 

výlučne o literatúru pre pedagogické účely (šlabikáre, čítanky a pod.). Rozprávky 

s kresťansko-didaktickou tendenciou predstavovali jediný autorský rozprávkový 

žáner, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia publikovaný v knižnej podobe, a tak 

možno sledovať líniu jeho postupných adaptácií. Zistíme, že meniacimi sa 

spoločenskými a aj umeleckými požiadavkami ďalších desaťročí vývoja vyústila 

rozprávka do mnohých podôb. Na začiatku 20. storočia autorská rozprávka plnila 

hlavne svoj edukačný účel; s touto účelovosťou literatúry sa legitímne stretávame 

aj v spisbe pre dospelých, pretože v čase vysokej negramotnosti v 19. a aj 

začiatkom 20. storočia spisba pre deti a spisba pre dospelých splývala (Magalová, 

2007, s. 20). P. Liba sformuloval tento fakt v monografii Čítanie starých otcov takto: 

„Ako nemožno určiť presné hranice medzi ľudovou literatúrou svetskou a 

náboženskou pre ich ideovú a štylistickú totožnosť, tak skoro pre tie isté príčiny 
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nemožno určiť presné hranice medzi prózou pre ľud a prózou pre mládež a deti“ 

(Liba, 1970, s. 186). 

Analýza dobového úzu literatúry na konci 19. a začiatkom 20. storočia na 

Slovensku nám poskytne dosť materiálu, kde sa v legitimite dobových postojov 

stretávame aj so silným didaktizmom, aj s ideologickou motiváciou vzniku textov:  

práve náboženské tendencie zaručovali morálny kredit literatúry - a teda aj 

národa, ktorému literatúra slúžila. Táto požiadavka bola dobovo silne akcentovaná 

a deklarovaná autoritami samotných tvorcov, ktorí zväčša pôsobili ako kňazi alebo 

učitelia. Sám J. M. Hurban „osvetu odtrhnutú od náboženstva za mĺkvu 

a bezobsažnú považoval“ (Liba, 1970, s. 19). Pravda, aj v tomto snažení treba 

odlišovať stupeň náboženskej motivovanosti a aj jej umelecké vyjadrenia. 

Ísť po stopách vzniku písanej autorskej rozprávky na Slovensku znamená 

zatúlať sa do 19. storočia, do obdobia štúrovských snáh, kde sa však viacej darilo 

zberateľstvu ľudových rozprávok ako tvorbe rozprávok autorských. Napokon – 

ako ukazujú nové štúdie – zberatelia ľudových rozprávok nevideli adresáta svojich 

snáh v detskom príjemcovi: išlo im o pozdvihnutie národného ducha, o zachovanie 

kultúrneho bohatstva a ich práca sledovala etnologicko-kultúrny charakter. 

Rozprávka s kresťansko-didaktickou funkciou plnila už v minulosti predovšetkým 

úžitkovú funkciu (čo ešte nie je argumentom, že nemala aj estetické hodnoty), no 

pod tlakom ideovo-estetických požiadaviek ďalších desaťročí (a pod taktovkou 

mladších tvorivých indivíduí) sa postupne vzdávala svojho rigorózneho 

kresťansko-didaktického apelu, miernila ho alebo ho  modifikovala. Stále však 

badať jasné odkazy na tento rozprávkový model.  

Použijeme pár príkladov. Ak na začiatku - v rozprávkach K. Royovej - 

nachádzame explicitné odkazy na Boha a biblické pravdy, ak sa v nich forsíruje 

hlavne 1. Božie prikázanie z Desatora (velebiť Boha), badáme, že v tvorbe 

neskorších autorov sa explicitné odkazy nahrádzajú implicitnými, a to tak, že sa 

uprednostnili (forsírovali/umelecky spracúvali) iné postuláty Desatora. 

Akcentácia na prvé z nich (velebiť Boha) je na zostupe, zato však rozprávky 

pracujú s kresťanskými postulátmi Desatora, ktoré majú všeobecnú morálnu 

platnosť (nebudeš mať v neláske svojich blížnych, nebudeš kradnúť...). Ponúkame 

textové ukážky z rozprávky K. Royovej Ako prišli lastovičky domov z r. 1910. 
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Všetko závisí od nášho Stvoriteľa; preto len tá lastovička preletí cez more, ktorá 

bude najlepšie poslúchať nám dané Božie zákony a najviac sa modliť. 
 

...tí chlapci bavili sa medzi sebou... pustili sa i do pasovania, aby vraj vedeli, ako 

bojovať s dravcami. 

„Nechajte to!“ napomínala stará, šedivá vodkyňa. „Veď vy nemáte bojovať; Boh 

bude bojovať za vás, len prosiť Ho musíte a veriť a lietať. Keby ste s každým 

dravcom chceli bojovať, nikdy neprídete do cieľa.“    
 

Tie dievčatká si zasa šepkali medzi sebou, aké ktorá má šaty, ktorá má hladšie 

učesanú hlavičku, belšiu náprsenku a dlhšiu vlečku. 

Priletela k nim biela lastovička a vraví vážne: „Na Boha myslite a na tú ďalekú 

cestu; krása pred záhubou nezachráni, a ak niektorá z vás padne do toho mora, 

zahynie aj s tou svojou krásou.“ 

             (Royová, K.: Ako prišli lastovičky domov) 

 

V roku 1933 vydáva Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha v Trnave súbor 

autorských rozprávok J. C. Hronského Zlatý dážď. Hronský tu celkom zreteľne 

nadväzuje na tradíciu kresťansko-didaktickej rozprávky, ktorú kumuluje so 

žánrom rozprávky ľudovej. Nadväznosť na ľudovú rozprávku mu otvára možnosť 

riešiť ideové posolstvo cez všeobecnejšie kategórie dobra-zla (čo je pre ľudovú 

rozprávku typické), a hoci neobchádza východiskovú kresťanskú  tradíciu (v 

symbolike, v jednotlivých postavách), akcentuje skôr všeobecnomravné postuláty 

Desatora (láskavosť k blížnym a k zvieratkám). Tak to je aj v rozprávke O Aničke, 

čo ju nikto nechcel: 
 

 

Čuduje sa Anička, či by ju srnka ozaj chcela, a napokon len keď pribehnú aj ostatné 

zvieratká, a napokon príde krásna žiara. Len sa díva, vlastným očiam neverí, 

Ježiškove dary prijíma ... na Ježiška sa díva, na anjela kuká, a napokon sa aj 

rozosmeje. 

A keď sa rozosmiala, celá hora zazvonila strieborným hlasom. 

Počuje to babka, a hovorí: 

– To sa naša Anička usmiala, ktorú chceme a nemáme.  

Počuje dedko, vyskočí, srdce mu od radosti poskočí: 

– To je naša Anička, ktorú chceme a už ju budeme zase mať! 
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A už si naťahuje kožuch, naťahuje kapce, že Aničku dovedie. 

                      (O Aničke, čo ju nikto nechcel, s. 38) 

 

Žáner kresťansko-didaktickej rozprávky sa Hronského výberom Zlatý dážď 

posúva na inú úroveň: biblický moralizujúci tón v rozprávkach mizne a ukazuje sa 

vo všeobecnohumánnych obrazoch a posolstvách, vystavaných na tradičných 

hodnotových konštantách. Kresťanské postuláty sú implantované v rámci 

symbolov (tulák, pastier...) a pranierovaním nekresťanských cností (neváženie si 

zrna ako Božieho daru, podľahnutie chamtivosti, lenivosti a pod.). Hronského texty 

sa nehemžia biblickými citáciami, predostierajú však dobro v intenciách 

kresťanskej morálky s dôrazom na radostnosť a zázračnú moc ušľachtilosti. 

V prípade, že sa postava nepriečila priamo Božím princípom, ale sa poukazovalo 

na jej nedostatočnosť z čisto ľudského hľadiska, otvárala sa možnosť vykreslenia 

postavy s istou mierou tolerancie k ľudským slabostiam, ktoré dovoľovali 

odsakralizovanie istých prešľapov. Tento proces vnútorne uvoľňoval ostrie 

kontrastnosti. Pôvodný kontrast, ktorý by sme mohli nazvať: v zhode s Božími 

princípmi – v nezhode s Božími princípmi sa postupne menil na kontrast správne 

konajúci – nesprávne konajúci. Nový kontrast v nasledujúcich desaťročiach 

pripravil priestor pre komiku výrazu, pretože profánne (ľudské) omyly môžu 

vyvolať komickosť či grotesknosť, no priečenie sa Božím princípom vždy v istej 

forme vyvolávalo tragiku či nebezpečie. 

Z modelu rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou vychádzala aj Ľ. 

Podjavorinská, ktorá poznala K. Royovú, jej tvorbu a aj jej charitatívne úsilia. Ľ. 

Podjavorinská vstupuje do literatúry pre deti poetickými, ale aj prozaickými 

útvarmi, v ktorých cítiť autorstvo hlboko ovplyvnené kresťanským humanizmom: 

najpregnantnejšie o tom vypovedá jej próza Baránok Boží (1932). No kontinuita s 

poznaným žánrom kresťansko-didaktickej rozprávky je v jej tvorbe zrejmá aj v 

hravej poetickej  tvorbe. A hoci veršovaná rozprávka  Čin-Čin z roku 1943 

vychádza už v inej spoločenskej klíme, aj tu cítiť naviazanosť na kresťanské 

tradície: autorka didaktickú platformu svojej tvorby zmierňuje (nenájdeme tu 

prvoplánové poúčanie či hrozbu odplaty za neposlušnosť...), no pri kreovaní 

svojich zvieracích postáv jednoznačne využíva zvieraciu symboliku s jasným 

odkazom na biblické motívy. Podľa Rulíškovho Slovníka křesťanské ikonografie 

(2006) vtáky v tejto filozofickej línii predstavujú spojivo medzi nebom a zemou, 
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medzi pólom „dolu – hore“ a majú v duchu kresťanskej symboliky svoju jasnú 

polarizáciu: je striktne dané, ktoré zo zvierat predstavujú vyššie princípy (ovečka, 

osliatko, sova, včela, lienka, slávik) a ktoré znesú profánny rozmer  (vrabec či 

vrana). V jej neskorších literárnych opusoch už  prevažuje ludický princíp tvorby, 

ale v žiadnom prípade sa v nich neneguje tradičná polarizácia 

antropomorfizovaných postáv v duchu kresťanskej symboliky. Vtáčiu symboliku 

tematizuje tak, ako ju zachytávali a umelecky stvárňovali tvorcovia 

predchádzajúcich rozprávok. Ľ. Podjavorinská v zhode s dovtedajšou kresťanskou 

tradíciou zvolila pri charakterizácii svojich postáv presne tento kľúč: preto sa 

protagonistom – síce milým, no nedbalým, vrtošivým bitkárom, príležitostným 

klamárom s nie veľmi stálym charakterom mohol stať jedine vrabčiak, pretože 

kresťanská symbolika vrabca v takýchto konotáciách poznala. Nemohol to byť 

lastovičiak, škovránok či pinka a ani slávik. Ak tieto postavy do príbehu vkladá, 

vždy v ich presne vymedzenej a vopred danej charakteristike. Lastovičiak, 

ktorému sa drzý Čimo nasťahuje do hniezda, komunikuje s ním v dobrom, 

nadmieru úctivo a nevie pochopiť jeho zlý úmysel. V zmysle kresťanskej 

symboliky je lastovička reprezentantom práve takýchto cností. Naopak, vrabec je 

jej protipólom:  

Ale slušný odjakživa,  
pán domáci sa len díva, 
len sa pýta zdvorilo:  
„Panstvo číslo zmýlilo?“ 
 

„Aké číslo, my sme doma! 
Dajte pokoj, doparoma!  
V domku nás je práve dosť,  
Zbytočný je každý hosť!“ 
 

„Ale vy ste na omylu, 
Ja som staval túto vilu!“ 
„Staval? Hehe, pekný pán, 
kto v nej býva, ten je pán.“ 
 

Nezvyklé na zvady, bitku, 
 odleteli do príbytku... 

      (Podjavorinská, Ľ.: Čin-Čin) 
Ukázali sme, že rozprávka s kresťansko-didaktickou tendenciou stála ako 

pravzor autorských rozprávok na našom území. Zmena hierarchie jej mravných 
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kresťanských postulátov (teda presun záujmu tvorcov podčiarkovať pravdy 

Desatora v inej hierarchii, ako to pôvodne akcentovali tvorcovia rozprávok) a aj 

umelecko-estetické ambície novších tvorcov posúvajú žáner rozprávky 

s kresťansko-didaktickou tendenciou do iných polôh a pod tlakom ideových 

a spoločenských premien sa mení aj jej tvár. Treba však podčiarknuť, že ani Ľ. 

Podjavorinská nestála v spisbe pre deti nijako manifestačne v opozícii voči tradícii, 

ktorú poznala.  Napokon - autorské rozprávky 1. polovice 20. storočia sa hemžia 

titulmi, kde sa prezentuje vtáčia tematika v polarizácii kresťanskej symboliky (J. 

Balko: List od lipky; Tik, Tak a iné rozprávky; I. Javor: O vtáčkoch-letáčkoch; M. 

Kočanová: Vtáčí snem; A. Ondrejová: Škovran a červený mak; K. Royová: Ako prišli 

lastovičky domov, Ako zomieral Sláviček, J. Domasta: Vranka Hanka – múdra 

meštianka a podobne). 

Ľ. Podjavorinská spolu s J. C. Hronským tvorivo nerástli na negovaní 

predchádzajúcej tvorby, ale na ňu nadväzovali a posúvali ju hodnotovo vyššie, 

tlmiac je prvoplánový didaktizmus. Dialo sa to postupným akcentovaním poznania 

psychického ustrojenia detského percipienta v celej palete jeho usúvzťažnenia so 

svetom dospelých. Ako novátorské v ich tvorbe nie sú prvky humoru: tie sú 

dokázateľné i v tvorbe predchádzajúcich autorov, ale v inom autorskom 

spracovaní: skôr uprednostňujú žáner grotesky ako slovný humor, kalambúr, 

nonsens a pod. Ani niektoré verše Ľ. Podjavorinskej v Čin-Čin nie sú na prvý 

pohľad viditeľne v inej filozofii, aké vykazujú iné dobové rozprávky, predsa však 

už tu nebadane demonštruje nové videnie citovej spriaznenosti sveta detí 

a dospelých. Nový vzťahový vzorec nie je založený na tradičnom 

chápaní neotrasiteľnej pozície múdrosti a autoritatívnosti dospelého, ktorého 

úlohou je odmieňať dieťa láskou vtedy, ak sa zmestí do rámca daných pravidiel a 

povinností, ale rešpektovať ho i vtedy, ak sa z nich istým spôsobom vymyká.  

Ani J. C. Hronský, ani Ľ. Podjavorinská či M. Rázusová-Martáková nikdy nestáli 

v programovej opozícii voči predchádzajúcej tradícii, nadväzovali na ňu 

a v kontinuite s vlastnými autorskými zámermi kreovali svoje estetickoliterárne 

zámery v inej spoločenskej a kultúrnej situácii. Naštiepili však dobovo platné tézy 

a ukázali, že medzi svetom detí a svetom dospelých sa demarkačná čiara zákonite 

zväčšuje, ak sa v literatúre pre deti stavia do pomeru skúsenostný a vedomostný 

komplex dospelých v opozícii k postaveniu dieťaťa. Nedialo sa to však v literatúre 
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pre deti popieraním predošlého ani tvorbou esteticky diametrálne odlišnou, 

nedialo sa to nijako manifestačne, ale v kontinuite. 

Životnosť žánru rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou možno 

jednoznačne dokázať jeho mnohými súčasnými variáciami. Jednou z týchto 

variácií je aj meditatívna rozprávka. Tá si razí cestu (nielen) k detskému čitateľovi 

implicitným dôrazom na sakrálnosť.  

 

Pre slovenské literárne dejiny je typické, že umelecká literatúra bola veľmi 

silne spojená s kresťanskou ideológiou. Týkalo sa to aj  detskej literatúry, pretože 

umelecké texty zohrávali v prvom rade dôležitú vzdelávaciu úlohu. Ich estetická 

funkcia nebola veľmi dôležitá: najdôležitejšia bola výchova a vzdelávanie mladých 

ľudí ako ľudí s dobrými osobnými vlastnosťami. Na začiatku kreovania umeleckej 

spisby bola táto úloha úplne prirodzená. To bol zrejme dôvod, prečo je toto 

obdobie vývoja slovenskej literatúry (hlavne v oblasti literatúry pre deti) 

hodnotené ako obdobie bez umeleckých vlastností. Je to chyba. Ideológia v detskej 

literatúre neznamená, že ide o literatúru bez umeleckej kvality. Napokon ˗ žáner 

rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou treba skúmať ako  archetypálny 

žáner autorskej rozprávky na Slovensku. Obchádzanie týchto súvislostí vedie často 

k historickým omylom. Ak sa totiž prvotný model autorskej rozprávky ˗ ako ho 

poznáme z konca 19. a zo začiatku 20. storočia ˗ hodnotí cez prizmu estetických 

kritérií súčasnej literárnej vedy, potom sa zjednodušene  konštatuje neprítomnosť 

estetických hodnôt textu a nevidí sa tento žáner vo vývinovej línii a dobovej 

kontinuite s presahom do súčasných textových modulácií. Jeden zo žánrov, kde sa 

táto línia zračí, je práve žáner meditatívnej rozprávky. 

Touto štúdiou sme chceli upozorniť na niektoré z konštánt, ktoré sú pre 

meditatívne rozprávky typické, chceli sme však upozorniť aj na ich historickú 

kontinuitu; v slovenskej literatúre sa dá vystopovať línia vedúca  od pražánru 

autorskej rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou až k dnešnej podobe 

meditatívnej rozprávky. Evidujeme tu  vzájomný vzťah, podmienenosť, pretože na 

Slovensku je meditatívna rozprávka spojená s biblickými konotáciami. České 

prostredie je typické väčšou variabilitou vnímania a aj (literárneho) spracovania 

pojmu „sacrum“; tento fakt možno odčítať v dielach D. Fischerovej, I. Procházkovej, 

L. Uhlířovej a iných. V ich príbehoch sa literárny priestor realizuje ako platforma 

viacerých náboženských entít, nielen kresťanských (v dielach D. Fischerovej sa v 
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rozprávkovej knihe Duhová jiskra stretneme na jednom mieste s bohyňou Kálí, 

anjelom strážnym, opátom, mníchom, Brahma Stvoriteľom, u I. Procházkovej s 

liečiteľom Azabuzim z Kameronu a pod.). Žáner sa tak modifikuje myšlienkovými 

postulátmi „netradičného sacrum“ (netradičného v zmysle posunu vnímania 

pojmu „náboženský“ v krajinách s kresťanskou tradíciou), čím sa zastrela 

kontinuita s pôvodným žánrom a jej pôvodným ideologickým podložím. V týchto 

intenciách sa dajú navyše vnímať odlišnosti v súčasnom etnografickom vývoji na 

Slovensku a v Čechách ˗ čo sú už otázky smerujúce do sociologických a iných 

výskumných oblastí a presahujú rámec tejto štúdie. My však môžeme konštatovať, 

že i tieto tendencie sa premietli do detskej literatúry a v komparácii  sme ich mohli 

evidovať hlavne v žánri meditatívnych rozprávok. 

Meditatívna rozprávka môže byť ďalej považovaná za súčasť filozofickej 

rozprávky. Cieľom tejto rozpravy bolo ponúknuť iba pár súvislostí k možným 

úvahám o rozšírenom vnímaní predmetu nášho výskumu. O meditatívnej 

rozprávke sme uvažovali ako o subžánri autorskej rozprávky, ktorá má silu otvoriť 

málo poznaný priestor „sacrum“ mnohým vekovým kategóriám. Výskum 

realizovaný na Slovensku ukázal, že tieto texty boli komunikatívne prístupné aj 

deťom predškolského veku (Magalová, 2013). V recepcii meditatívnej (či 

filozofickej) rozprávky je tak recipientom bez vekového ohraničenia ponúknutá 

jedinečná možnosť: prijímať množinu interpretačných rovín textu (príbehu) 

a akceptovať ju vzhľadom na osobnostné nadstavenie každého jednotlivca. G. 

Bachelard vo svoje publikácii Poetika priestoru chápe metaforu ako „projekciu 

ľudskej podstaty na univerzálnu podstatu“ (Bachelard, 1990, s. 353). V týchto 

intenciách možno aj meditatívnu rozprávku chápať ako priestor, kde sa univerzum 

rozprávkového princípu dobra viaže na sakrálny priestor, čím sa otvára viacero 

rovín textového významu. 
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Žánrová charakteristika povesti 
v kontexte literárneho vzdelávania 

 

Eva Vitézová 
 

 
Povesťový žáner predstavuje jeden z prvých kontaktov detského čitateľa 

s národnou minulosťou. Pre mladého človeka sa tento žáner stáva zaujímavým 
pohľadom do dejín vlastného národa. Pre čítanie povestí je rozhodujúce obdobie 
stredného školského veku a tento príklon k povestiam  rešpektuje aj súčasné 
školské literárne vzdelávanie – na 2. stupni slovenských základných škôl sa 
povesťový žáner vyskytuje najmä v 5. a 6. ročníku. V týchto intenciách je pre žiaka 
(ale nielen pre neho) dôležitá i primeraná žánrová charakteristika povesti. 
Problémy vo výskume súčasných povesťových textov sa v súčasnom období vetvia 
okolo textotvorných a interpretačných súvislostí  zastrešujúcich celý komplex 
otázok týkajúcich sa povesti ako žánru. 

 
Na úvod nášho uvažovania o povesťovom žánri sa pokúsime o krátky sumár 

viacerých názorov na sledovanú problematiku, pričom dominujúcim argumentom 
bude v prevažnej miere samotná definícia povesti, spojená s prípadným okruhom 
podporných faktov. 

J. Hrabák vo svojej Poetike z roku 1973, ktorá dlhodobo patrí 
k najprestížnejším dielam v tejto oblasti z 333 strán jej rozsahu venuje 
problematike povesti päť riadkov. Vlastný opis a výklad povesti je tu nielen 
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neúplný, ale aj problematický. Hrabák povesť ako žáner „drobnej epiky“, 
folklórneho pôvodu charakterizuje takto: „S pohádkou je příbuzná pověst. Liší se 
od pohádky tím, že je vázána k určitému místu, osobě atd. Pověsti se vztahují např. 
k jednotlivým hradům, zaniklým rodům, stromům, skalám, kopcům atp. Často 
vysvětlují vznik nějakého jména (pověsti etymologické), erbu (pověsti erbovní) 
apod.“ (Hrabák, 1973, s. 255).  Ako vidieť, Hrabák vo svojej charakteristike povesti 
nespomenul jeden z jej základných štruktúrnych (výstavbových) prvokov 
(znakov), a to je jej minulostný, historický rozmer. V kontexte svojho výkladu ho 
síce akceptuje, no osobitne nevytyčuje napr. historickú povesť, ktorej patrí 
v intenciách povesťových žánrových foriem popredné miesto.  

Ani slovenský ekvivalent Hrabákovej Poetiky, ktorým je  Teória literatúry od 
M. Harpáňa, nie je v prípade povesti ústretovejšia. Z 283 strán textu venuje 
charakteristike povesti v skutočnosti tri a pol riadku. Pred týmto sa totiž zaoberá 
žánrom povesti v spojení romantická historická povesť. „Termínom povesť 
štúrovci označovali svoje prozaické diela stredného rozsahu, v ktorých 
idealizačným postupom aktualizovali národnú minulosť“ (Harpáň, 1994, s. 234). 
Ďalej Harpáň uvádza príklady. Spomína J. Kalinčiaka (Milkov hrob, Mládenec 
slovenský, Knieža liptovské), J. M. Hurbana (Olejkár), V. Paulínyho-Tótha 
(Trenčiansky Matúš), J. Francisciho-Rimavského (Janko Pohorský). V súvislosti 
s povesťou ako žánrom folklórnej proveniencie Harpáň uvádza: „S termínom 
povesť možno sa stretnúť ako s pomenovaním žánru ľudovej slovesnosti, 
v ktorom sa hovorí o predpokladanej skutočnosti (napr. ľudové povesti 
o Jánošíkových pokladoch, o kráľovi Matiášovi ap.)“ (tamže, s. 235). Klásť ťažisko 
povesti na stav alebo pozíciu „predpokladanej skutočnosti“ sa nám zdá byť značne 
problematické, skôr zahmlievajúce podstatu než podstatu osvetľujúce, 
objasňujúce. „Predpokladaná skutočnosť“ je totiž niečo, čo je vlastné literatúre 
vôbec, je to literárna kategória umožňujúca vytvárať taký model sveta (v 
literárnom diele), ktorý je vlastný autorskému zámeru a jeho tvorivej realizácii; 
v umeleckých obrazoch zachytiť tak podstatu, ako aj vonkajšiu, zmyslovú stránku 
predmetov a javov skutočnosti. 

J. Sedlák vo svojej monografickej práci Epické žánre v literatúre pre mládež 
povesť definuje nasledovne: „Povesť je prozaický alebo básnický epický útvar, 
ktorý na rozdiel od ľudovej rozprávky má historický podklad. Jej príbeh sa 
odohráva v určitom čase a priestore, hlavné postavy sú reálne a konkrétne, zväčša 
historicky podložené. Popri zábavnej funkcii spĺňa funkciu ideovú a vlasteneckú“ 
(Sedlák, 1972, s. 114). V súlade s týmto výkladom sa nesú aj iné známejšie 
definície, nachádzajúce sa v slovenskej dostupnej literatúre, pričom každá jedna 
z nich obsahuje navyše niektorý charakterizačný prvok povesti, ktorý „objavuje“, 
vysúva do popredia. V prípade vyššie citovanej definície je to (po prvé) to, že 
Sedlák nehovorí o ľudovej povesti, ale jednoducho o povesti a že (po druhé) hneď 
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na začiatku odkazuje na jej potenciálny prozaický alebo poetický tvar, 
interpretáciu. V hesle „povesť“ v Slovníku literárnovedných termínov autori 
hovoria najprv o povesti ako žánri prozaickej epiky, potom o povesti ako 
o termíne, ktorý sa „takmer výlučne vyhradil pre oblasť ľudovej slovesnosti“ 
(Findra, Gombala, & Plintovič, 1979, s. 224). T. Žilka v Poetickom slovníku 
v podrobnejšie koncipovanom hesle povesť charakterizuje ako „epický žáner 
ľudovej slovesnosti, popri rozprávke najrozšírenejší v európskom folklóre... 
Okrem rozprávky má tento žáner veľa spoločného s legendou a mýtom, najmä 
zásahom nadprirodzených bytostí do deja“ (Žilka, 1984, s. 257). J. Michálek 
v knižnej publikácii O ľudovej slovesnosti špecifikuje povesť ako „osobitný žáner 
ľudovej slovesnosti, založený na rozprávaní o minulosti, pozoruhodný 
predovšetkým svojím obsahom, zviazanosťou s historickými udalosťami 
príslušného spoločenstva“ (Michálek, 1996, s. 43). Ako vidieť, každá z týchto 
charakteristík okrem určitého „spoločného základu“ zdôrazňuje niektorý 
z dominujúcich prvkov epickej štruktúry povesti. Pri interpretácii jednotlivých 
povestí tieto osobitné prvky nadobúdajú ráz interpretačných orientačných 
vymedzení (ohraničení a obmedzení), ktoré je potrebné rešpektovať, resp. 
prinajmenšom mať ich v povedomí, brať na ne zreteľ, ak má interpretácia plniť 
svoju vlastnú poznávaciu (vysvetľujúcu) funkciu. 

Všimnime si ešte v tejto súvislosti, ako výklad povesti podávajú dostupné 
encyklopédie, pars pro toto dve za všetky ostatné – jedna všeobecná a jedna 
odborná. V piatom zväzku Malej československej encyklopédie sa heslo „povesť“ 
začína takto: „– pověst, druh folklórní epiky, většinou prozaický, jehož reálný 
základ je obohacen bájivou činnosti lidu o rysy často fantastické. Spojuje se 
s určitou dobou, místem nebo osobou a souvisí úzce s lidovými mýty“ (Štěpánek, 
1987, s. 50). Ide naozaj o významovo obsažnú, hutnú a výstižnú definíciu tohto 
žánru, predovšetkým vo vzťahu k jej potenciálnemu adresátovi, širšej kultúrnej 
verejnosti.  

V odbornej Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska 2 je heslo „povesť“ 
uvedené nasledovne: „povesť (historická rozprávka, miestna báj) – epický žáner 
ľudovej prózy, ktorý na rozdiel od rozprávky obsahuje lokalizáciu (miestnu al. 
hist.). Povesť má pevný vzťah ku skutočnosti a to napriek črtám fantastickosti 
a iracionálnosti“ (Botík & Slavkovský, 1995, s. 68).  

Na tejto poučke je zaujímavé práve to, čo sa nachádza v zátvorke: poukazuje sa 
v nej na potenciálnu blízkosť alebo kontamináciu žánru, pokiaľ ide o termín 
miestna báj, ale aj synonymické pomenovanie povesti ako historickej rozprávky 
(K tomu pozri Michálek, 1973, S. 247 a i. pramene, ktoré uvádzame ďalej). 

Do rozprávkového okruhu s pomenovaním historická rozprávka alebo 
s priamym pomenovaním povesť zaraďuje povesti A. Melicherčík v druhom diele 
Slovenskej vlastivedy. V súvislosti s povesťami Melicherčík vymenúva látky, resp. 
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vedúce motívy, ktoré sú povestiam vlastné. Podľa neho siedmu (ostatnú) skupinu 
rozprávok „tvoria povesti s najrozličnejšími látkami, ako povesti bájeslovné 
o škriatkoch, zmokoch, o smrtke; potom o vílach, o ich tancoch a vábeniach; 
o vodníkovi, o jeho žene, o hrncoch pod vodou, v ktorých skrýva ľudské duše, 
o vlkolakoch, svetlonosoch a o morách. Rozšírené sú látky o čarodejníkoch a o ich 
rozličných čarách, mnohé povesti o pokladoch, ktoré sa v podzemných skrýšach 
otvárajú na Veľký piatok, o pokladoch v Sitne a mnohé miestne povesti, spojené 
s touto látkou. Sem patria i povesti historické, napr. o Jánošíkovi, o zbojníkoch, 
o sitnianskych rytieroch a zlomky cudzích historických rozprávkových látok. Nie 
menej zaujímavé sú medzi nimi povesti strašidelné, o mátohách, o bielej panej, 
o rozličných strašidlách, o obesencovi, ktorý straší, o bezhlavom koňovi a mnohé 
iné“ (Melicherčík, 1943, s. 299). Samozrejme, všetky tieto látky alebo vedúce 
motívy sprevádza miestna alebo historická lokalizácia. 

„Historické rozprávky a povesti“ zaraďuje do rozprávok „čarovno-
fantastického rázu“ aj Jozef Minárik v rozsiahlom doslove k vydaniu Czambelových 
rozprávok (Minárik, 1959). Navyše, jednotlivé látky dokumentuje priamo na 
rozprávkovom materiáli predmetnej zbierky. Historickým rozprávkam 
a povestiam Minárik pripisuje, že „zachovali náhľady ľudu na určité historické deje 
alebo osoby“ (tamže, s. 363). „Boli to najmä početné drobné miestne povesti 
o pokladoch (napr. o poklade pod Bielou skalou nad Zubercom), studničkách, 
prameňoch, vrchoch (napr. o Sitne), kláštoroch (napr. o červených mníchoch 
v Banskej Štiavnici), strašidelných hradoch, mlynoch a o náboženských bojoch 
(napr. na Orave) a povesti o historických osobách (Matej, Báthoryčka, Jánošík)“ 
(tamže, s. 363). Pokiaľ ide o významové spojenie historickej rozprávky a povesti, 
z kontextu Minárikovho výkladu vyplýva, že jeden termín s druhým významovo 
stotožňuje, že u neho nejde o dva rozdielne termíny: druhý iba spresňuje, bližšie 
špecifikuje prvý.  

Keďže v odbornej publikácii M. Leščáka a O. Sirovátku Folklór a folkloristika sa 
povesť definuje elementárnejšie než napr. vo vyššie citovanej všeobecnej 
encyklopédii („Jednoducho povedané, povesti rozprávajú o niečom 
pamätihodnom, o tom, čo sa odohralo v minulosti...“, Lešák & Sirovátka, 1982, s. 
181) siahneme ešte po dvoch podnetných prameňoch: prvým z nich bude 
pojednanie K. Čapka K teorii pohádky zo súboru štúdií a causerií Marsyas, druhým 
žánrové vymedzenie povesti, ktorého autorom je B. Beneš a ktoré sa nachádza 
v antológii textov slovesného folklóru Česká lidová slovesnost. 

K. Čapek hovorí o povesti tak, že ju porovnáva s rozprávkou. Nie je to ojedinelý 
postup, naopak, postup pomerne zaužívaný, u Čapka však osobitne funkčný tým, 
že sa zameriava na kľúčové tematické a výstavbové parametre povesti,  z ktorých 
vychádza. Podľa neho podstatný rozdiel medzi rozprávkou a povesťou je v tom, že  
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–  povesť je vždy lokalizovaná historicky alebo miestne; vzťahuje sa k určitému 
hradu, rieke, skale alebo osobe,  

–  povesť má svoj pevný vzťah ku skutočnosti; má určité znaky toho, že je alebo 
pôvodne bola predmetom viery, 

–  v povesti nie je zrušená relevancia pravdivosti a reality, preto je ako ústne 
podanie oveľa viac fixovaná; obmeňovať povesti by bolo niečo ako dopúšťať sa 
lži,  

–  charakter povesti je v jadre historický, 
–  povesť sa vydáva za raport o skutočnosti, hoci mýtickej, ale existentnej 

a miestne alebo historicky datovanej v našom svete (Čapek, 1984, s. 102 – 103). 

 
Nové charakterizačné prvky povestí nachádzame v Benešovom chápaní 

povestí a ich následnom opise. Ako na to poukazuje Beneš, povesti sú „ústne 
poviedky, rozprávané v ľudových vrstvách pre informáciu alebo poučenie 
o historicky doložiteľných alebo len predpokladaných skutočnostiach. Ich 
obsahom sú príbehy z hľadiska bežného chápania pozoruhodné, nefantastické 
a len v niektorých prípadoch zázračné. Prevažuje v nich jasné zameranie 
k pravdepodobnosti nad nepravdepodobnosťou a nadsázkou a rozprávač sa aj pri 
uvádzaní málopočetných nadprirodzených prvkov, postáv alebo javov do deja 
snaží o celkovú vierohodnosť rozprávania“ (Beneš, 1990, s. 298). 

Pohľad na povesť ako na ústnu poviedku na jednej strane znamená, že povesti 
nemajú vlastnú špeciálnu kompozíciu a štylistickú výstavbu a že ich teda v tomto 
smere možno interpretovať ako klasický (tradičný) poviedkový žáner. Na druhej 
strane orientácia na ústnosť prejavu smeruje k rešpektovaniu toho, že „ústne 
podanie umožňuje rozmanité variovanie, umožňuje rozprávačovi reagovať na 
prianie poslucháčov, vysvetľovať nejasné alebo sa spoločne s nimi zamýšľať nad 
záhadami zjavovania rodových bielych paní, potrestaných bezhlavých jazdcov 
alebo nad činmi erbovných zvierat. Každé prečo by v povesti malo mať svoje 
preto...“ (tamže). Na tento moment by sa zasa malo pamätať pri umeleckej 
adaptácii ľudových povestí, resp. beletrizácii folklórnych povesťových záznamov.  

S určitými zaujímavosťami v definovaní a opise povesťového žánru sa napokon 
máme možnosť stretnúť aj v práci J. Tatára Povesť v regióne – región v povesti. 
Tatár (2001, s. 4 - 5) povesť chápe predovšetkým ako literárny komunikát „s 
dominantnou estetickou funkciou, v ktorom sa kontaminuje historická pravda 
s fiktívnymi a démonologickými prvkami“. Tento svoj východiskový pohľad 
rozširuje na inom mieste takto: „K tomu chronologická situovanosť, priestorová 
lokalizácia a beletristický spôsob podania z nej robia do istej miery literatúru 
faktu...“ (tamže, s. 22). Stručný prehľad niektorých titulov základnej (dostupnej) 
literatúry, odbornej i populárno-náučnej proveniencie dotýkajúcej sa primárne 
alebo aj sprievodne problematiky povesťového žánru, v ktorom sme sa sústredili 
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viac-menej na žánrové hodnotové charakteristiky povesti, otvoril pred nami celý 
rad otázok súvisiacich s postavením a charakterom, tvorbou a recepciou tohto 
žánru. Ich riešenie si vyžaduje sústredený výskum, štúdium povesťového 
materiálu, jeho folklórnu alebo literárnovednú interpretáciu a náležité teoretické 
zovšeobecnenie.  

Pod pojmom povesť teda v širšom zmysle slova rozumieme rozprávanie 
s historickými a miestnymi (regionálnymi) námetmi. Popri rozprávke je povesť 
najrozšírenejším epickým žánrom v európskom folklóre. Znamená to okrem 
iného ten fakt, že sa nachádza v značnej blízkosti rozprávky; na rozdiel od nej 
pôsobí hodnovernejšie, pretože jej fabula sa opiera o konkrétne okolnostné 
(miestne, časové) a osobné údaje v určitom historickom (minulom) čase. Ako to 
naznačuje aj samotné pomenovanie „povesť“, ide tu zrejme o taký v súčasnosti už 
žánrovo-tematicky vyprofilovaný slovesný útvar, ktorý bol na samom začiatku 
vzrušujúcou zvesťou, chýrom. 

Vzhľadom na vzájomnú epickú koexistenciu rozprávky a povesti v žánrovom 
susedstve, a tým aj tematickú príbuznosť oboch žánrov, všimnime si najprv ich 
spoločné a rozdielne znaky (o tom podrobnejšie pozri Melicher, 1971, s. 674 – 
677). 

 
1. Hlavným znakom, ktorý špecifikuje povesť ako osobitný žáner ľudovej 

slovesnosti, je to, že jej dej je postavený na zázname historickej udalosti ako 
základnej „správy“ (prítomnosť reálneho prvku – postavy, miesta, času, akcie 
a i.). Pre povesť je teda charakteristická istá regionálna a historická 
zakotvenosť a pôsobí dojmom pravdivej príhody, v rozprávke sú všetky dejové 
súvislosti a okolnosti výlučne viac alebo menej tvorivým aktom podávateľa. 
Povesť sa takto dostáva na rozhranie literatúry s nadvládou fantázie 
(rozprávky) a historickej informácie. 

2. Ďalšou relatívne spoločnou črtou rozprávky a povesti je prevaha fantastických 
prvkov nad realistickými, a to vo vzťahu k obom žánrom. Relatívnosť tohto 
javu má svoj pôvod v tom, že kým rozprávka je výtvorom uvoľnenej fantázie 
a stvárňuje v metaforách a symboloch, v personifikáciách a hyperbolách 
odvekú túžbu po absolútnych hodnotách, po dobre, pravde a kráse, v povesti 
stretnutie fantastična s reálnom, resp. prienik reálna do fantastična „plní 
funkciu ozvláštnenia príbehu, jeho obohatenia rozprávkovými prvkami. 
Symbióza fantastických prvkov a lokálnej hodnovernosti spolu so znakmi 
vidieckej tradície znásobuje sugestívnosť rozprávania“ (Melicher, 1970, s. 81). 

3. V povesti na rozdiel od rozprávky nie je nevyhnutný happyend, ale snaha 
presvedčiť príjemcu o pravdivosti príbehu; v povesti nejde v každom prípade 
o kontrastné postavenie dobra a zla na jednej úrovni, napr. v jednom časovom 
úseku. 
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4. Ľudové poňatie historickej reality povesti, ako na to poukazuje D. Klímová-
Rychnová, „má svoje vlastné zákonitosti; nezáleží na tom, či sa zhoduje 
s miestnou historickou skutočnosťou, ale ako zapadá do predstáv, ktoré si 
o tom období ľudia vytvorili“ (Klímová & Rychnová, 1972, s. 325). Povesti teda 
reálno zobrazujú ako možnú skutočnosť, osvetlenú reálnym videním. 
Rozprávky však zobrazujú skutočný život tak, že uvádzajú do pohybu 
fantastiku, čo je reálny podnet pre vznik, modelovanie spravodlivého sveta 
rozprávky – sveta výmyslu. 

5. Rozprávanie v povesti sa vyvíja od statického úvodu do situácie alebo výkladu 
okolností k spravidla dynamickému deju a od neho sa vracia späť k statickému 
záveru. Dôležité je tu však aj to, že motivovanosť a postupnosť epizód je časovo 
a významovo logická, zodpovedá realite života a nie je špecificky prepracovaná 
ako napr. vo fantastických rozprávkach. Na druhej strane povesti sa 
kompozične približujú k stavbe realistických rozprávok; skladajú sa z troch 
dominujúcich častí bežných pre klasickú stavbu každého epického útvaru, 
ktorý inklinuje k epickému záznamu životného príbehu, príhody alebo udalosti 
na úrovni jeho tvorivého prerozprávania, podania. 
 
Nepochybne by sme mohli vo výpočte spoločných a rozdielnych znakov medzi 

rozprávkou a povesťou pokračovať ďalej, obmedzili sme sa však na tie, v ktorých 
sa daný (žánrový) problém nachádza v predmetnej zóne dvoch pólov – reality 
a fantázie. sám V tomto smere je však zaujímavý aj medzižánrový vzťah medzi 
mýtom, rozprávkou a povesťou. B. Beneš tento vzťah znázorňuje schematicky 
takto (Beneš, 1990, s. 300): 

           mýtus 
 
 
 
 
 
Mýtus pokladá za východiskový žáner, ktorým sa v minulosti vysvetľovali 

obraznou formou javy, s ktorými si človek a vôbec ľudstvo nevedelo rady, ktoré 
mu pripadali nepochopiteľné. Vo svojej obraznosti si vytváral predstavy o tom, že 
všetko to nepoznané je dielom bytostí podobných jemu samému, a preto si 
vymyslel bohov, ktorých poľudštil, obdaril ich rovnako pozitívnymi ako aj 
negatívnymi ľudskými vlastnosťami a zasadil ich do príbehu (skutočnosti, 
reálneho sveta), ktorý prežíval. Zvýšená miera tejto (takejto) obraznosti prešla do 
rozprávky a zachováva sa v nej. Pravdepodobne paralelne s tým vznikali aj 
poviedky reálne zachytávajúce ľudské spomienky so zameraním na 
pravdepodobnosť, t.j. fikciu, čo je už celkom reálny základ pre vznik povesti ako 
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postupne sa profilujúceho legitímneho žánru epickej časti ľudovej slovesnosti. Je 
však zaujímavé, ako to naznačuje aj Benešova schéma, že k mýtom sa nevracajú 
ani rozprávky ani povesti, no prieniky postáv a niektorých epizód medzi 
rozprávkou a povesťou nie sú vylúčené, naopak, sú celkom bežné. 

V blízkom susedstve povesti v rade epických žánrov slovesného folklóru stojí 
aj legenda. Námetová a výstavbová spriaznenosť legendy a povesti je natoľko 
zrejmá, že M. Leščák a O. Sirovátka vo svojej práci Folklór a folkloristika hovoria 
o legendárnej povesti alebo povesťovej legende ako o odrode povesti a poverovej 
poviedky. „Na rozdiel od legendárnej rozprávky, ktorú rozprávači a poslucháči 
chápali ako básnický výmysel, obsahu a výpovedi legendárnej povesti sa verilo“ 
(1982, s. 195). V tomto zmysle za „pravé“ legendy možno považovať 
predovšetkým hagiografické legendy o zložitom alebo prinajmenšom zvláštnom 
živote a hrdinskej smrti svätých. K povesťovým legendám v intenciách takéhoto 
vymedzenia patria legendy o vzniku pútnických miest, o stavbe kostolov 
založených napr. na nesprávnom mieste a v noci prenášaných anjelmi, o zázračných 
obrazoch, prírodných úkazoch veštiacich katastrofy, o zázračných studničkách 
v súvislosti so zjavením, uzdravovaním chorých atď.  

Treba podotknúť, že základným kritériom pre pochopenie legendy ako 
osobitného žánru ľudovej slovesnosti je, že „legenda je prozaický útvar 
náboženského folklóru. Podobne ako v povesti sa v nej prelínajú historické fakty 
s ľudovým podaním, skutočnosť s fantáziou, pravdepodobnosť s tajomnosťou. 
Súvisí s prejavmi tzv. ľudového náboženstva... a nesie sa v duchu rozprávačského 
talentu komentovaného frázou: ak to nie je pravda, je to dobre vymyslené a pekne 
sa to podáva“ (Melicher, 1995, s. 18 – 19). 

Od medzižánrových súvislostí prejdime teraz k vnútrožánrovej problematike 
povesti v intenciách prítomnosti reálneho a fantastického princípu v jej štruktúre 
a architektonickej výstavbe. 

Jedným z najdôležitejších problémov, s ktorým sa tu stretávame, je problém 
klasifikácie povestí. Aby sme si ho lepšie priblížili, uvedieme podstatnú časť 
charakteristiky povestí so zreteľom na ich triedenie zo Žilkovho Poetického 
slovníka za všetky ostatné potenciálne pramene (Žilka, 1984, s. 257 – 258). 

Povesti možno rozdeliť do dvoch základných skupín: 
1. Miestne povesti sa viažu k istej lokalite, majú regionálny ráz. Svojím obsahom 

vysvetľujú vznik istej zvláštnosti, dominanty regiónu alebo rozprávajú 
o zaujímavej udalosti, ktorá sa k lokalite viaže. Patria sem tzv. a) etymologické 
povesti, vysvetľujúce vznik miest, pomenovania riek, vrchov, skalísk; b) 
etiologické, ktoré sa dotýkajú prírodných zvláštností kraja, vzniku istých javov, 
osobitosti regiónu; c) povesti o hradoch a zámkoch, ktoré tvoria osobitnú 
skupinu a vyznačujú sa preferovaním sociálnych motívov (sem možno zaradiť 
povesť o Sitne, o Trenčianskom hrade, o Kremnickom zámku a pod). 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

75 

2. Historické povesti opisujú významné udalosti národných dejín a sú prameňom 
lepšieho poznania minulosti. Rozdeľujú sa podľa etáp a významných 
medzníkov národných dejín: jestvujú povesti z veľkomoravského obdobia, 
povesti o Tatároch a Turkoch, o kráľovi Matejovi. Osobitný cyklus tvoria 
povesti so zbojníckou tematikou, najmä o Jurovi Jánošíkovi.  
 

Diferenciácia povestí na historické a miestne vychádza z časovej a priestorovej 
zakotvenosti povesťového príbehu. Kým historický klasifikačný aspekt možno 
akceptovať predovšetkým z toho dôvodu, že sa dá presne identifikovať i 
tematizovať v súlade s priebehom, realizáciou istej historickej verifikovateľnej 
udalosti alebo historického procesu (napr. povesť Tri prúty kráľa Svätopluka 
sa viaže na historicky jestvujúcu osobnosť i na dejinné udalosti súvisiace s pádom 
Svätoplukovej ríše), miestny (lokálny, regionálny) klasifikačný faktor nie je 
logickým pendantom ani variantom historického. „Povesti sa... vyznačujú úzkou 
topikou, môžeme o nich povedať, že takmer všetky majú miestny charakter. 
Rozprávalo sa v nich o udalostiach, postavách a pamiatkach, ktoré boli doma a v 
najbližšom okolí, všetko sa viazalo na miesta, ktoré rozprávač a poslucháči od 
detstva dôverne poznali“ (Leščák & Sirovátka, 1982, s. 183 – 184). Ďalšie triedenie 
povestí vnútri týchto dvoch povesťových skupín sa opiera o námetové cykly, ktoré 
môžu jestvovať len tam, kde sa fakticky nachádzajú; nevytvárajú teda ďalšiu 
povesťovú skupinu. 

Podľa V. Marčoka povesti vznikajú „s rozvojom historického povedomia ľudu 
transformáciou kultúrno-spoločenských mýtov. Historický zmysel rozprávania je 
základnou vlastnosťou, ktorou sa povesti odlišujú od bájí a poverových poviedok“ 
(Marčok, 1978, s. 75). V povestiach sa „historické procesy nezobrazujú ako 
výsledky pôsobenia abstraktných spoločenských síl a vývinových zákonitostí, ale 
ako dôsledky bezprostredného individuálnym záujmom motivovaného konania 
jednotlivého človeka“(tamže, s. 76).Z tohto hľadiska preto zamieta delenie povestí 
na historické a „nehistorické“ a zároveň navrhuje také členenie povestí, v ktorom 
je zakaždým prítomný ak už nie v pravom zmysle slova historický, tak 
prinajmenšom minulostný moment. V tejto súvislosti rozlišuje štyri druhové 
formy (tamže, s. 77): 
a) Povesti vysvetľujúce vznik a zmysel kultúrno-historických javov, ako sú: mestá, 

hrady, erby, kostoly, sídliská, studne a pod. (eponymické a etiologické). 
Najznámejšou povesťou tejto druhovej formy je Studňa lásky o vzniku studne 
na Trenčianskom hrade. 

b) Povesti o činoch historicky význačných osobností (hrdinské). V ústnej tradícii sa 
zachovali celé cykly povestí o Jánošíkovi, kráľovi Matejovi, cisárovi Jozefovi, 
o zbojníkoch i krutých zemepánoch, akým bola aj povestná Bátoryčka.  
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c) Povesti rozprávajúce o udalostiach, ktoré sa dotýkali osudov širšieho kolektívu, 
akými boli vojny, povstania, vpády nepriateľov, živelné pohromy, epidémie 
a pod. (kronikárske). Najznámejší je cyklus povestí o tureckom vpáde 
a stavovských protihabsburských povstaniach. 

d) Povesti uvažujúce o lepšej budúcnosti ľudu a cestách k nej: o rytieroch 
v podzemí, o Jánošíkových pokladoch, ktorých nájdenie by malo odstrániť 
biedu, o zmŕtvychvstaní či objavení sa nového Jánošíka a pod. (sociálno-
utopické). Najznámejšou takouto slovenskou povesťou sú Sebechlebskí hudci.  
 

J. Melicher v doslove ku knižke Hontianske povesti, v ktorom sa zamýšľa nad 
žánrovým určením povesti, odvolávajúc sa pritom na vlastné skúsenosti a poznatky 
z jeho tvorivých kontaktov so slovenským povesťovým fondom, dochádza 
k záveru, že „za povesť možno pokladať nielen aktuálny historický príbeh, ale aj 
poverovú a komickú prekáračkovú udalosť, ktorá sa evidentne viaže k určitému 
regiónu, k známym osobám a lokalitám“ (Melicher, 1996, s. 164). Z toho potom 
vyplýva aj nový model klasifikácie povestí na: 1. historické, 2. poverové a 3. 
prekáračkové. V článku Aj poverová a prekáračková povesť? takéto možné 
rozdelenie povestí odôvodňuje takto: „Označenie miestne je pri povestiach 
irelevantné. Veď bez miestneho určenia niet povesti. Moment historickosti 
a personálnosti nemusí byť vždy prítomný. Ale moment lokálnosti, čiže miestneho 
určenia a zaradenia je nevyhnutný. Musí byť prítomný vždy.  označenie 
eponymické, etiologické, hrdinské, heraldické a zbojnícke môže rovnako platiť pre 
poverové a prekáračkové povesti, nielen pre historické. Ide len o variačný stupeň 
nadľahčenosti alebo dramatickosti. Lenže to je vec mentality rozprávača, nie 
druhovej klasifikácie povesti“ (tamže, 164). 

Pre skupinu historických povestí je charakteristické, že sú výrazom záujmu 
rozprávačov o minulé (historické) udalosti a s nimi spojené epizódy z domáceho 
sveta a prostredia, nie sú však len ich vlastným básnickým výmyslom. Medzi 
historický prameň a povesť, aj keď v obidvoch je zachytená tá istá udalosť, sa 
vsúva individuálny ľudský pohľad na javy a vyjadrenia dobového a svetového 
spoločenského názoru (B. Beneš) a aj preto má povesť takú rôznorodú i štylistickú 
tvárnosť. Navyše, každý rozprávač má právo na vlastný výmysel, ide teda o pohľad 
na historické udalosti „zospodu“, očami tých, ktorí ich prežívali alebo sa o nich 
dozvedajú „z druhej ruky“, t.j. často z rôzne skresleného ústneho podania. Takýmto 
spôsobom vznikajú akési „hovorené dejiny“ značne poznačené prejavmi 
názorových tendencií tých vrstiev a skupín, ktoré sú ich nositeľmi a šíriteľmi 
a z ktorých rozprávači pochádzajú. 

Historické povesti teda súvisia s významnými historickými udalosťami 
a postavami a vytvárajú dva veľké celky: prvý tvoria povesti bezprostredne späté 
so slovenskými dejinami, druhý zasa povesti – rozprávania o starých časoch, 
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spojené s historicky identifikovateľným spoločenským a kultúrnym prostredím. Pre 
prvý celok sú príznačné tieto historické tematické okruhy: obdobie 
Veľkomoravskej ríše, vpád Tatárov na naše územie, obdobie vlády kráľa Mateja, 
obdobie tureckých vojen a nájazdov, prítomnosť husitských vojsk na Slovensku, 
povesti so zbojníckymi námetmi, tematika revolučných rokov 1848 – 1849, 
slovenského povstania a Slovenského národného povstania. 

Druhý povesťový celok vytvárajú viaceré námetové okruhy povestí,  napr. 
o ľudovom pôvode mien, mien ľudí, názvov a pomenovaní častí chotárov, hôr, 
vrchov, riek, osád, skál, ďalej o hradoch a zámkoch, o zaniknutých dedinách, 
jazerách, o pokladoch, o zakliatych rytieroch atď. Tieto povesťové námetové 
okruhy sa od predchádzajúcich, vzťahujúcich sa bezprostredne na slovenské 
národné dejiny, líšia aj tým, že sa vyskytujú aj v iných národných folklórnych 
tradíciách a fondoch. Tak napr. ušľachtilý zbojník Robin Hood je vo svojich 
životných úsiliach predchodcom Jánošíka alebo Ondráša či Juráša, spiace vojsko 
nájdeme rovnako pod naším Sitnom, ale aj v jaskyni pod nemeckou, lužickou, 
poľskou alebo českou horou, bielych panien chodí nekonečné množstvo po 
všetkých európskych hradoch a zámkoch atď. Iba na okraj pripomíname, že tento 
povesťový celok sa v jestvujúcej slovenskej odbornej literatúre zastrešuje 
pomenovaním „miestne“ povesti (K tomu pozri Michálek, 1996b, s. 43 – 45).  

Ako sme uviedli vyššie v Melicherovej klasifikácii povestí na druhom mieste sa 
nachádza poverová povesť. V našom príspevku Analógia medzi démonologickou 
rozprávkou a poverovou povesťou (Vitézová, 1998, s. 39 – 44) sme sa tejto 
problematiky dotkli podrobnejšie, pričom sprievodnú analýzu rozprávok a povestí 
sme uskutočňovali na konkrétnom materiáli. Na tomto mieste poskytneme 
priestor už len dvom dokladom na potvrdenie toho, že poverová povesť spĺňa 
všetky predpoklady na to, aby sme o nej mohli hovoriť ako o relatívne 
samostatnom povesťovom druhu (povesťovej skupine): 

B. Beneš: „Prechodným medzistupňom medzi rozprávkami, najmä 
fantastickými,a povesťami sú poverové poviedky. Patria k nim prevažne krátke 
rozprávania o zážitkoch s nadprirodzenými bytosťami, úkazmi alebo javmi a ich 
pôsobení často v historických pamiatkach a v tajuplných alebo neobyčajných 
miestach v prírode za istých čarovných okolností alebo pri istých príležitostiach. 
Poverové poviedky sa označujú aj ako démonologické povesti a sú súčasťou 
povesťových výskumov“ (Beneš, 1990, s. 288). 

M. Leščák a O. Sirovátka: „Pretože miestne a historické povesti obsahujú často 
rozličné nadprirodzené fantastické prvky (rozpráva sa napríklad, že sa zlý dráb po 
smrti objavuje na niektorom mieste), prelínajú sa miestne a historické povesti 
s povesťami poverovými a démonologickými, alebo sa s nimi krížia“ (Leščák & 
Sirovátka, 1982, s. 18). 
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Za povery v ľudovom spoločenskom prostredí považujeme v istom smere 
alebo do určitej miery zosystemizované predstavy odrážajúce vieru ľudí v 
nejestvujúce súvislosti medzi dvoma javmi a v existenciu nadprirodzených síl 
a bytostí a ich vplyve na človeka. Predstavy o nadprirodzených bytostiach, ktorými 
sú duše zomrelých predkov, nazývame manizmom, predstavy spojené 
s oživovaním prírody animizmom, predstavy súvisiace s prenášaním určitých 
charakteristických vlastností z jedného objektu na iný objekt mágiou. 

V tradičnej ľudovej kultúre jestvovali zaujímavé predstavy o poverových 
bytostiach, čo zjavne súvisí aj so symbiózou reálnych a fantastických prvkov pri 
ich zrode a pôsobení v konkrétnych podmienkach individuálneho bytia 
v rodinných alebo dedinských (regionálnych) podmienkach. 

V podstate všetky poverové bytosti možno rozdeliť do troch skupín 
(podrobnejšie o tom pozri Filová a kol., 1975, s. 1027 – 1030). 

Prvú predstavujú živí (reálni) ľudia, označovaní za strigy, strigôňov, bosorky, 
bosorákov a pod., ktorí na princípe mágie mohli zapríčiniť rôzne ochorenia ľudí, 
zvierat, úrazy, ba aj smrť. Podľa toho, ako získali takéto schopnosti, rozlišujeme tri 
kategórie osôb: 
1. osoby, ktoré nemajú nadprirodzené schopnosti, úmyselne však používajú 

prostriedky, ktoré buď samy osebe alebo za istých okolností majú škodlivú 
magickú silu; 

2. osoby, ktoré podľa poverových predstáv mali nadprirodzené schopnosti, 
zväčša vrodené škodlivé vlastnosti, najmä strigy, ktoré sa vedeli premeniť na 
rôzne zvieratá – žabu, mačku, psa, muchu alebo na rozličné bytosti, ako sú 
„mori“, „upíri“, „satani“. 

3. osoby považované za strigy a strigôňov, o ktorých sa verilo, že získali čarovnú 
moc od diabla, pričom niektoré z nich mohli byť aj užitočné: striga, strigôň, 
bosorka, bosorák – veštec, veštica, vedomník, vedomkyňa, vražec, vražkyňa, 
spravec a pod. 
Druhou skupinou poverových postáv sú tzv. revenanti, čiže duše zomrelých, 

ktorí z rozličných dôvodov nemali na druhom svete pokoj a opätovne sa vracali 
medzi živých. 

Tretiu skupinu tvoria démonologické bytosti animistického a manického pôvodu. 
Sem sa zaraďovali rôzne zvieratá, had, lasica, zmok, rarášik, ďalej víly, rusalky, 
vodné ženy, bohynky, potom černokňažník, vodník alebo hastrman, piadimužík a 
i. Osobitne je potrebné spomenúť postavu čerta, v ktorom ľud spájal staršie 
predstavy o škodlivých démonoch s oficiálnymi stredovekými a neskoršími 
predstavami. 

V slovenskom povesťovom materiáli jestvuje pomerne široký okruh námetov 
poverových povestí. Podľa početnosti by mohlo ísť o tento ich prehľad: podania 
o rozličných poverových bytostiach, ako napr. vílach, vodníkoch, zmokoch, 
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vampíroch, svetlonosoch a pod., potom rozprávania o čarodejoch a čarodejniciach, 
v ktorých vystupujú veštci, vedomkyne, strigy, bosorky, černokňažníci a pod., 
ďalej povesti o čertoch, povesťové námety o mŕtvych a zvlášť rozšírený je okruh 
poverových povestí o strašidlách a mátohách (k tomu pozri aj Michálek, 1991, s. 
140). 

Prekáračkové povesti sú svojráznym humorným zobrazením života ľudu, ich 
najdôležitejším príznakom je dobový a krajový kolorit a pomerne častým 
námetom zobrazenie protikladu ľudskej hlúposti a múdrosti, „vychytralosti“. 
Vznikajú v podstate dvojakým spôsobom: 
1. historická alebo poverová povesťová látka sa vývinom ponorí do humoristickej 

polohy, 
2. humoristické príbehy z každodenného života súvisiace s mentalitou človeka 

daného regiónu sa cyklizujú okolo určitých postáv alebo konkrétnych lokalít 
(dedín, krajov a iných územných celkov). 
„V týchto príbehoch nenájdeme tragický pocit života, ale skôr neuhasínajúce 

odhodlanie prekonávať prekážky – ak to už inak nejde, tak prostredníctvom ich 
zosmiešňovania a bagatelizovania,“ tvrdí na margo tejto tretej skupiny povestí J. 
Melicher (1989, s. 183). 

„Možno to nie je celkom pravda, ale ani trošku to nie je nepravda.“ Týmito 
slovami končí Melicher jednu z povestí zo svojej knihy Od Zobora po Sitno (1998, 
s. 28). Vystihuje nimi azda najpresnejšie zmysel a obsah pojmu povesť a zároveň 
naznačuje to, ako treba povesti čítať a čo v nich treba hľadať. 

Zhrňme si teraz najdôležitejšie žánrové a vnútrožánrové indikátory, vyčlenené 
z definície povestí, tak ako sme ich postupne zaregistrovali v našom 
predchádzajúcom výklade. Povesť sa v nich takmer bez výnimky chápe ako žáner 
ľudovej slovesnosti/ľudovej prózy, no potom priberá nasledovné žánrové 
diferenciačné ekvivalenty: 
1. povesť ako historická rozprávka – rozprávka čarovno-fantastického rázu 

(napr. A. Melicherčík, J. Minárik, J. Michálek a i.); 
2. povesť ako miestna báj (Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska); 
3. poverová poviedka (termín J. Polívku, napr. aj B. Beneš a J. Michálek); 
4. ústna poviedka (B. Beneš); 
5. raport o skutočnosti (K. Čapek). 

 
Zaiste platí, ako to tvrdí aj J. Komorovský, že najstaršie prejavy ľudovej povesti 

sa vo veľkej miere zakladajú na výmysle a fantastike, podobne ako vo fantastickej 
rozprávke. Sám autor toto svoje tvrdenie dokladá vo svojej práci Kráľ Matej Korvín 
v ľudovej prozaickej slovesnosti, konkrétne v kapitole Žánrová povaha rozprávok 
o Matejovi, kde nerozlišuje rozprávku a povesť (Komorovský, 1957, s. 26).Podľa 
neho, keď skúmame žánrovú povahu rozprávok o kráľovi Matejovi, musíme mať 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

80 

na zreteli, že ide o rozprávku historickú. V rozličných vývinových etapách je 
v historickej rozprávke rozličný pomer výmyslu a konkrétneho historického 
prvku. Estetika rozprávky (a ďalej sa Komorovský odvoláva aj na dielo V. J. Proppa 
Ruský hrdinský epos) sa zakladá na výmysle, ktorý je zámerne zdôraznený ako 
výmysel. V pravdivosť rozprávkového deja a rozprávkových udalostí neverí ani 
rozprávač ani jeho poslucháč. A predsa to neznamená, že by bola rozprávka 
odtrhnutá od skutočnosti. V nej výmysel práve ako výmysel je určený historickou 
skutočnosťou. Toto podcenenie vierohodnosti povesti vyplynulo z nerozlišovania 
žánru. Povesťovému príbehu prinajmenšom sčasti „verí“ nielen sám rozprávač, ale 
aj príjemca. Súvisí to práve s informatívnym spravodajským charakterom  príbehu 
(s čapkovským „raportom“, ako bude o tom ďalej reč), v ktorom je estetično iba 
druhoradé. Inak by sa toľké povesťové torzá s nevypracovaným sujetom ťažko 
boli zachovali niekoľko storočí. 

Pomenovanie historická rozprávka vo vzťahu k tej klasifikácii, akú uplatňuje 
Melicherčík a Minárik, vyplýva teda predovšetkým z prítomnosti fantastických 
(zázračných, nadprirodzených) prvkov v jej sujete. Povesti, podľa J. Mistríka, sú 
obsahom rovnako schematizované ako všetky ostatné typy rozprávok, ibaže sú 
„prenosné“, tzn. že texty sa fakticky iba aktualizujú mutovaním určenia okolností 
(Mistrík, 1970, s. 175). Mutácia povesťovej okolnosti znamená zmenu miesta, času 
alebo osoby, a to buď priamo vo folklórnej rozprávačskej tradícii alebo účelovo pri 
literárnej adaptácii povesťových látok. Typickým príkladom pre vznik celého 
cyklu povestí, založených (aj) na mutačnom princípe, je dielo M. Rázusovej-
Martákovej Junácka pasovačka z roku 1962, ktorému predtým predchádzalo 
podobne tematicky zamerané dielo Rozprávky o Jánošíkovi z  roku 1955. Nepriamo 
tento fakt potvrdzuje aj Ondrej Sliacky, ktorý na margo obidvoch knižných 
realizácií hovorí: „Folklórna tradícia bola pre Martákovú inšpiračným 
východiskom i pri spracovaní jánošíkovských motívov v knihe Rozprávky 
o Jánošíkovi, v rozšírenej verzii vydanej pod názvom Junácka pasovačka. Žánrovo 
v nej akceptovala atribúty povesti, rozprávky a realistickej poviedky, ideovo 
postupovala v zmysle ľudového chápania Jánošíka ako rozprávkového symbolu 
nezmierlivosti ľudového kolektívu, jeho demokratizmu a humanizmu, s pokorou, 
rezignáciou a sociálnym i mravným zotročením“ (Sliacky, 1990, s.129). 

Ďalším pomenovaním, ktoré sa v súvislosti s charakteristikou povesti ako 
žánru ľudovej prózy dostáva do povedomia, je pomenovanie miestna báj. 
Všeobecný významový potenciál slova báj sa dotýka všetkých (celej množiny) 
výtvorov fantázie, vysvetľujúcej vznik, pôvod alebo povahu nejakého predmetu, 
prírodného alebo sociálneho javu. V miestnych (krajových, regionálnych) bájach 
sa vysvetľuje vznik a pôvod rôznych zaujímavých geograficko-historicko-
kultúrnych dominánt (jazier, riek, vrchov, kvetov, studničiek, hradov atď.) 
zviazaných so životom a osudmi miestneho obyvateľstva, daného regiónu. Na tieto 
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skutočnosti a na ich väzbu so slovenským povesťovým fondom poukázal už Štefan 
Krčméry, ktorého výklad vzhľadom na jeho jedinečný informatívno-hodnotiaci 
charakter odcitujeme v širšom rozsahu než býva zvykom. Krčméry píše: „Zároveň 
s plným rozkvitnutím hradného života zakvitla, rozumie sa, i poézia v ľude o tomto 
záhadnom, neprístupnom, splendidnom svete. Služobníctvo sprostredkovalo styk 
medzi svetom zámockým a podzámockým a na tomto rozhraní rodilo sa, tak sa zdá 
podľa obsahu, všeličo z poézie doby, z povestí a ich koloritu rytierskeho 
a zámockého, i z bájí, ako sa pod hradbami zámkov rozprávali i ich obyvateľoch. 
Romantika, ktorá odkryla pieseň i rozprávku prostonárodnú, odkryla mnoho 
i z bájí týchto. Už Tablic mal o ne záujem a zároveň s ním Alois Mednyánszky, ktorý 
prvý vyložil báj o Margite a Besnej, tak veľmi plodnú  v poézii novej doby 
slovenskej. Rozumie sa, že tak ako sa vykladá táto pekná baladická báj 
u Mednyánszkeho, sotva vykladala by sa ona na sklonku stredoveku, ale človek 
stredoveký premietal si ju ešte nazad ďalej, do časov báječných. No podstata 
rozprávky hradnej tak patrila k životu hradu ako jeho erb alebo latinské heslo. Ona 
typizovala obyčajne hrad i rod. Pospolitý človek vykladal si ňou tajomstvo hradu. 
A spájal pritom ľudí s krajom. Citovaná báj spája motív tyranskej vlády vdovy s 
motívom dvoch skál, ktoré hatili tok Váhu pri Strečne. A väčšina bájí uspokojuje sa 
s takým stručným vyznačením motívu. Čachtická pani dievky márnila a kúpala sa 
v ich krvi, hľadajúc večnú mladosť. V Maginhrade vojská sú zakliate a raz do roka 
ožívajú. Blatnický zámok vajcami mal maltu rozrábanú. Osobitná sféra bájí 
prostonárodných je o podzemných chodbách, ktoré spájajú zámky. Sú báje 
i o celých krajoch, súvisiacich s domíniom hradov alebo vyznačujúcich sa 
zvláštnou jednotnosťou charakteru geologického. Turiec jazerom bol kedysi. 
Matiáš kráľ Donom Juanom bol akýmsi kraja zvolenského. I o svätých slovenských, 
čo má skutočne chuť prostonárodnú, býva taký stručný náznak. Nad mŕtvolou 
svätého Beňadika, do Váhu hodenou, orol krúžieval. Vec prostučká, veľmi možná, 
no obrazotvornosť zachytila sa do nej ako do niečoho symbolického. Oproti 
rozprávkam prostonárodným, širokým a mnohomluvným, báje náznakmi sú 
nedopovedanými. A takýchto náznakov plné sú nielen hrady a kláštory, ale aj 
dediny, cmitery, doliny, skaly, jaskyne, potoky, studne, stromy, domy a ľudia. Deje 
a ich zápletky sú dielom romantiky“ (Krčméry, 1957, s. 102). 

Ako možno usúdiť, Krčméry pomerne na malej ploche obsiahol významnú 
problematiku súvisiacu medzi vzájomným pomerom „miestnych“ bájí a 
„miestnych“ povestí, pričom výrazy báj, prostonárodná báj, baladická báj – povesť 
– rozprávka hradná sa v každom jednom prípade nachádzajú v zástupnom 
významovom vzťahu k povesti. Okrem plnohodnotnej interpretácie stanovenej 
témy v Krčméryho úvahe je prítomný ešte jeden navonok menej dominantný, no 
vnútorne veľmi dôležitý moment: je ním ono krajové, teritoriálne regionálne, 
miestne ponímanie vzniku, šírenia, variovania a vôbec života ľudovej prózy, 
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osobitne miestnej báje (povesti), ktorá je vlastne najprirodzenejším prejavom 
krajovej príslušnosti konkrétneho etnika a jeho konkrétnej ľudovej tradície. Na 
tomto je ešte aj v súčasnosti postavená na jednej strane obrana národného 
princípu slovenskej ľudovej slovesnosti, v intenciách ktorého krajové rovná sa 
národné (v tomto duchu sa napr. v súčasnosti vytvára tzv. povesťová mapa 
Slovenska; postupne sa zbierajú, zhromažďujú, dotvárajú a vydávajú povesťové 
zbierky z jednotlivých regiónov Slovenska). Na druhej strane na tomto sú 
postavené rozporuplné zdôvodnenia o historickej neexistencii slovenského 
národného umenia. Na ilustráciu uvedieme aspoň jedno takéto konštatovanie za 
všetky ostatné. M. Kusý v eseji Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som ... 
dôvodí: „... jazyk ešte sám osebe netvorí národ. Sú tu predsa ešte spoločné dejiny 
a národ ako kultúrne spoločenstvo. Avšak ani tu sa nemôžem zbaviť skeptického 
ostňa: sme v tomto ohľade v niečom na tom lepšie ako v prípade jazyka? Nijako sa 
mi nezdá, že by tomu tak bolo. Nakoniec, prevaha krajanských jazykov nad 
jazykom spoločenským je už sama osebe vyjadrením, odrazom prevahy 
krajanských dejín nad spoločnými dejinami a práve tak aj krajanskej, krajovej 
kultúry nad kultúrnou spoločnou“ (Kusý, 1991, s. 62-63). Vo vzťahu 
k tematickému spektru slovenského povesťového fondu je zaujímavý aj tento 
Kusého výrok: „Čo z našich dejín je teda pre nás celonárodne živé? Sme veľmi 
mladý národ, a preto aj naša národná pamäť je veľmi krátka. Z dávnejšej minulosti 
iba pár diskontinuitných zábleskov: Pribina a Svätopluk, Turci, Tatári a Jánošík. 
Nijaké Staré povesti slovenské, počínajúc príchodom praotca Slováka na horu 
Kriváň...“ (tamže, s. 64). Pravda, ako je známe, citované historické fakty (mená) sa 
stali obsahovou náplňou slovenského povesťového arzenálu, no autorský vznik 
Ferkových Starých povestí slovenských a Nových povestí slovenských celú situáciu 
v intenciách problematiky, ktorú sme tu naznačili, ešte viac sproblematizoval. 
Vráťme sa však k téme našej práce... 

V súvislosti s výrazovou a významovou šírkou povesti ako žánru ľudovej prózy 
sa hovorí aj o poverovej poviedke. Ide tu o termín J. Polívku, ktorý v odbornej 
literatúre preferuje viacero folkloristov, o. i. B. Beneš a J. Michálek. V publikácii Na 
krížnych cestách s podtitulom Poverové rozprávanie slovenského ľudu (1991), 
ktorú zostavil J. Michálek, sám autor za poverové rozprávanie pokladá „celý 
komplex rôznorodého a rozsiahleho materiálu“ (Michálek, 1991, s. 139). 
V antológii ako prvý uvádza okruh námetov o vílach, o vodníkoch, potom 
nasledujú skupiny textov o zmokoch, škriatkoch, pikulíkoch, morách a smrtkách, 
vlkodlakoch a  svetlonosoch, o čarodejoch a čarodejniciach, strigách a bosorkách, 
osobitná skupina námetov o čertoch, ďalej sú to príbehy o mŕtvych a napokon 
pomerne rozsiahla časť o strašidlách (s. 141). Ako vidieť z tohto prehľadu 
zostavovateľ do výberu zaradil všetky potenciálne možné žánrové podania 
poverového rozprávania, akými sú tak démonologické 



Teaching literature for the 21st century                   Vyučovanie literatúry pre 21. storočie 

 

 

83 

rozprávky(v synonymickom vzťahu k pomenovaniu démonologická rozprávka M. 
Leščák a O. Sirovátka používajú pomenovanie démonologická povesť, 1982, s. 
186.), ako aj poverové poviedky. J. Melicherčík v týchto súvislostiach hovorí 
jednoznačne o povestiach. Začleňuje ich do už spomínanej poslednej (siedmej) 
skupiny slovenského rozprávkového materiálu, sprístupneného najmä vydaním 
Polívkovho Súpisu, spolu s historickými rozprávkami. Podľa neho patria sem – ešte 
raz to odcitujeme – „povesti bájeslovné o škriatkoch, zmokoch, o smrtke; potom 
o vílach, o ich tancoch a vábeniach; o vodníkovi, o jeho žene, o hrncoch pod vodou, 
v ktorých skrýva ľudské duše, o vlkolakoch, svetlonosoch a o morách“ 
(Melicherčík, 1943, s. 299). Vo vyššie uvedených intenciách vlastnú klasifikáciu 
povesťového žánru demonštruje, ako sme o tom už hovorili, aj Jozef Melicher 
v súvislosti s osobitným vyčlenením poverovej povesti.  

Chápanie povesti ako ústnej poviedky zohľadňuje relatívne iné stanovisko 
a inú východiskovú pozíciu než predchádzajúce zdôvodnenia. Ide tu totiž 
o osobitný uhol pohľadu na povesť, osobitný v tom zmysle, že ústnosť sa sama 
osebe v ľudovej slovesnosti považuje za jednu za najdôležitejších kategórií 
existencie a života folklóru. V popredí vždy stojí „tradičnosť“ (tradícia), 
kolektívnosť, ústnosť a reliktnosť. Pravda, táto kategória ústnosti je príznačná pre 
celú ľudovú slovesnosť, ak teda chceme hovoriť o povesti ako o ústnej poviedke, 
musí zrejme ísť o iný – špecifický – charakter „ústnosti“. A tento bude odvodený 
od druhej strany opozičnej dvojice ústnosť – písomnosť (fixovanosť). Ústnosť 
v tomto zmysle chápeme ako takú charakteristickú vlastnosť poviedkového žánru, 
ktorá vedome (zámerne) špecifikuje tento žáner do polohy folklórneho podania, 
pričom v ľudovom prostredí ide o tzv. kontaktovú ústnosť, v literárnom prostredí 
pri adaptácii, prerozprávaní, dotváraní a pod. povesťových látok o tzv. štylizovanú 
ústnosť. V každom prípade povesť vo vzájomnej ľudskej komunikácii sa správa 
ako novina, chýr a toto má bezprostredný vplyv aj na jej vnútornú i vonkajšiu 
výstavbu podporujúcu jej zvukovú interpretáciu, resp. čitateľský príťažlivý – 
aktivizujúci – záznam. Ústne podanie, kontaktová ústnosť „pritom umožňuje 
rozmanité variovanie, umožňuje rozprávačovi reagovať na prianie poslucháčov, 
vysvetľovať nejasné alebo sa spoločne s nimi zamýšľať nad záhadami zjavovania 
rodových bielych paní, potrestaných bezhlavých jazdcov alebo nad činmi erbových 
zvierat. Každé prečo by v povesti malo nájsť svoje preto, a z toho hľadiska je 
povesť neustále aktuálna“ (Beneš, 1990, s. 298). Z hľadiska slovnej výstavby jazyk 
povesti je však stereotypný ľudový, zrozumiteľný, priestor sa prenecháva 
strhujúcemu deju. Tematika, a teda aj lexika povestí je zhodná s tematikou 
a lexikou ľudovej piesne. Kompozične tvorí povesť zvyčajne jediný uzavretý celok 
so stúpajúcou tendenciou, s vrcholom na konci. Jazykovo je chudobnejšia ako napr. 
rozprávka, v ktorej sa veci opakujú (tamže). 
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Tematická a kompozičná blízkosť historickej povesti a historickej poviedky 
niekedy prináša so sebou určité identifikačné problémy, pokiaľ ide 
o jednoznačnejšie žánrové určenie. Trochu zjednodušené „školské“ rozlíšenie 
oboch týchto blízkych žánrov sa zakladá na tom, že keď v príbehu prevládajú 
historické motívy a v popredí je dej, ktorý sa vzťahuje k istému významnému 
miestu alebo postave, hovoríme o povesti. Na druhej strane, keď sú v popredí 
medziľudské vzťahy alebo iné motívy (napr. motív lásky a vernosti, motív 
bohatstva a pod.) zasadené do určitého historického obdobia, ktoré slúži na 
spestrenie deja, je to historická poviedka.  

Beletrizácia („zliterárnenie“) povesťových látok inšpirovaná ľudovou 
povesťou predstavuje tri relatívne samostatne jestvujúce a operujúce typy 
(Výraznejšie sa opierame o typológiu, ktorú uvádza Doupalová, 2000, s. 47 – 48): 

Prvý typ tvoria tie povesti (povesťové súbory), ktorých autori sa opierajú 
o dôkladnú znalosť autentického folklórneho materiálu a problematiky ľudovej 
povesti ako osobitného žánru ústnej ľudovej slovesnosti a volia taký spôsob 
literárnej adaptácie, ktorý rešpektuje zákonitosti ľudovej naratívnosti 
a diferencuje prístup k ľudovému povesťovému archetypu. Jazyk týchto povestí je 
vecný, jednoduchý, zbavený nadmernej obraznosti. Tento typ povesti predstavuje 
Horákova povesť Ako objavili štiavnické bane.  

Druhý typ beletrizovanej povesti opúšťa rigorózne mantinely vytýčené 
folkloristami a etnografmi: povesťová téma sa rozvíja do šírky, autori ju niekedy 
zámerne aktualizujú, venujú pozornosť modelovaniu postáv a dramatizovaniu 
vypätých komplikovaných situácií. Takto adaptovaná povesť (povesťové jadro) 
má bližšie k historickej poviedke. Typickým príkladom je Horákova historická 
poviedka Zlatá jaskyňa. 

Napokon tretí typ literárneho spracovania ľudovej povesti predstavujú práce 
tých autorov, u ktorých dochádza k symbióze umeleckých zámerov a schopnosti 
vcítiť sa do atmosféry regiónu. Ide o povesťové texty vyznačujúce sa  autorskou 
disciplínou, rešpektujúce zákonitosti povesťového žánru a podnecujúce výrazné 
estetické pocity. Sem by sme v našom prípade mohli zaradiť Melicherovu povesť 
Štiavnické jašteričky. 

Zastavíme sa aspoň krátko pri Čapkovej charakteristike povesti, v ktorej 
povesť chápe ako raport o skutočnosti „třeba mýtické, ale existentní a místně nebo 
historicky datované v našem světe“(Čapek, 1984, s. 103). Slovo „raport“ v češtine 
i slovenčine má viacero významov, no vo vzťahu k Čapkovmu konštatovaniu, 
zameranému na povesť, ide o dva významové plány: prvý súvisí so všeobecným 
významom, pri ktorom raport je stručnou správou, hlásením  vôbec, v druhom „ve 
formě různě modifikovaných vazeb nezbytným předpokladem dosažení 
vytčeného cíle“ (Štěpánek, 1987, s. 263), v súvislosti s povesťou na dosiahnutie 
presvedčenia o pravdivosti, aktuálnosti a cielenom dosahu toho, o čom povesť 
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vypovedá, o čom prináša „správu“, o čom informuje. V nadväznosti na pomerne 
široký tematický rozsah povestí toho – ktorého tematického okruhu (napr. 
regiónu) možno určitú množinu povestí tematizovať, fixovať do určitých 
príznakových celkov, čím sa vytvára komplexnejšie uchopený „raport 
o skutočnosti“ nazvaný aj obrazne ako „mikrodejiny lokálnych spoločenstiev“ (J. 
Michálek). Ako príklad by sme mohli uviesť členenie, ktoré použil A. Habovštiak 
v knižnom súbore Oravské povesti. Ide tu o vymedzenie základných miestnych 
a historických dominánt oravského regiónu uvedených úvahami koncipovanými 
na základe historickej literatúry:  
1. Oravská príroda 
2. O najstarších sídliskách a o vzniku dedín 
3. Oravský zámok 
4. Z dejín oravskej doliny 
5. Zbojníci a ich poklady 
6. O ľuďoch z Oravy 

 
Podľa autora „z tematického hľadiska tvoria tieto skupiny povestí istý celok, 

lebo podávajú prehľad dejín Oravy v takej podobe, ako ich vidí jednoduchý človek 
tohto kraja bez bližšieho poznania historických prameňov. Nazdávame sa, že tento 
ľudový pohľad na minulosť Oravskej stolice nám môže dokresliť mnoho z toho, 
o čom sa z historických prameňov nedozvedáme“(Habovštiak, 1978, s. 326). A o to 
predovšetkým ide aj v každom povesťovom „raporte o skutočnosti“. 

Otázka o pôvode a hodnote povestí nie je nijako nová a odpoveď na ňu hľadali 
viacerí bádatelia. Jedným z prvých, ktorý sa sám prejavil ako zberateľ 
(východočeských) povestí, bol český stredoškolský profesor D. Filip (1879), autor 
viacerých rozprávkových knižiek pre deti, redaktor Úhoru a významný pracovník 
v Masarykovom ľudovýchovnom ústave. Podľa neho „ľud sám v zásade povesti 
netvorí, ale základom povestí je buď skutočná udalosť alebo umelá zápletka 
vytvorená umelcom – literátom, ktorú prostý ľudový rozprávač preberá a po 
svojom a podľa svojich schopností prifarbuje“ (Petrus, 1937, s. 122).Preto je 
presvedčený, že keď hovoríme o povesti, máme si byť dobre vedomí toho, že 
hovoríme o určitom druhu básnickej tvorby, ktorý „má právo byť postavený na 
rovnakú výšku a po stránke umeleckej byť rovnako hodnotený ako každý iný druh 
umeleckej tvorby literárnej“ (s. 132). Popritom je však potrebné pri povesti klásť 
zreteľ aj na prvky národopisné ako veľmi dôležitú zložku ich výstavby. V súvislosti 
so žánrovým hľadiskom zásadnou otázkou aj v súčasnosti je „otázka zachovania 
folklórnej autentickosti a miery a prípustnosti autorského prínosu“ (Marčok, 
1978, s. 45).  

Podľa V. Marčoka vo vzťahu k folklórnej próze sa v priebehu historického 
vývoja vytvorili dva prístupy:  
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Prvým je Dobšinského „model“ a s ním súvisiace vydanie Prostonárodných 
slovenských povestí. „Pre tento prístup je príznačné cieľavedomé úsilie 
o rekonštrukciu tzv. celonárodného reprezentatívneho variantu“ (tamže), a to 
kombináciou čo najväčšieho počtu získaných variantov. K ich zliterárňovaniu 
dochádzalo skôr z pragmatického aspektu (transpozície textu z ústnej do písomnej 
podoby) než z pozície tvorivého (literárneho) činu (najvýraznejšie u Němcovej). 

Druhou tendenciou zasadenou do štúrovského obdobia je vedomá autorská 
literárna adaptácia povestí a to aj z  toho dôvodu, že pri nedostatku historických 
prameňov tieto istým spôsobom nahrádzali povesťové látky povýšené na 
sekundárne historické fakty podliehajúce slobodnejšiemu a voľnejšiemu 
spracovaniu. V. Marčok (tamže, s. 45 – 46) v tejto súvislosti vyčleňuje tri autorské 
prístupy k povesťovému materiálu.  
1. Prvým je autorská tvorba, ktorá nepresiahla hranicu napodobňovania. Sem 

Marčok zaraďuje ako príklad tvorbu S. Tomášika, ktorej ťažiskom sa stali 
povesti z kuruckých čias. 

2. Druhým typom je prípad, kde povesti tvoria len východisko. Tento typ 
zastupuje Sládkovičov Detvan a Bottova Smrť Jánošíkova (inšpirácia 
povesťami). 

3. Tretí typ predstavujú napokon povesti J. Kalinčiaka a Janka Kráľa; nezaujíma 
ich „historické jadro“ povesti, ale osudy povesťových postáv vo vypätých 
individuálnych (ľudských) situáciách. 
 
Miesto povesti v súčasnej slovenskej literatúre je pevné a stabilizované, 

povesťový žáner dokázal svoju svojbytnosť a samostatnosť v množine žánrov 
a žánrových foriem. Žáner povesti sa v súčasnom období dynamicky vyvíja 
a odráža čitateľské ambície súčasných príjemcov. Súčasné problémy sa kumulujú 
v procese tvorby a recepcie tohto žánru, pričom samotný proces tvorby súvisí už s 
„nadobúdaním“, získavaním, výberom jadra povesti a potom jeho individuálnym 
literárnym spracovaním. Osobitný proces recepcie povesti je zasa ovplyvňovaný 
napr. regionálnou povahou povesťovej látky. Problémy, ktorým je dôležité 
venovať pozornosť vo výskume súčasných povesťových textov, majú viac 
textotvorný a interpretačný charakter zastrešujúci celý komplex čiastkových 
vnútorných (textových) a vonkajších (kontextových) otázok týkajúcich sa povesti 
ako žánru. Patrí sem napr. problém autentickosti a umeleckosti povesti 
v nadväznosti na problematiku literárneho pretvárania povesťových predlôh, 
problém dramatickosti ako základného štrukturálneho znaku povesti, ďalej 
vymedzenie a ohraničenie žánrovej škály povesti, jej interpretačných polôh 
a variácií a celý rad ďalších sprievodných problémových okruhov, akými sú napr. 
prítomnosť a funkcia reálneho a fantastického v povesti, insitný charakter 
povesťovej látky, pozícia rozprávača a pozícia príjemcu, informatívna či estetická 
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hodnota povesti, tematický aspekt pri klasifikácii povestí, niektoré (s vyššie 
uvedeným výpočtom korešpondujúce) edičné problémy atď.  
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Motivation, engagement and 
achievement in the EFL literature 
class: 21st century perspectives 
 

     Jana Javorčíková 
 

Introduction 
TEACHER: Well, students, now you have some five-six minutes to read this short 

extract from Mark Twain’s great novel The Adventures of Huckleberry Finn. It is the 

opening scene, one of many funny episodes, where old aunt Polly is talking to herself 

about how mischievous Tom is. Can you read it and debate whether you find this 

extract Realistic, Romantic or represents some other literary styles? We can also talk 

about the symbolic value of the characters and motifs, or anything that you find 

interesting. Perhaps Twain wanted to criticize something by this scene – can you 

think what it was?  

(AFTER TEN MINUTES): TEACHER: Ok, anybody?  
SILENCE.  
TEACHER: Did you like the extract? Did you find it funny?  
(RELUCTANT CONSENT FROM STUDENTS). Hmm. 
TEACHER: Well, Anna? What could you say about the text? 
ANNA: I think it is Realistic.  
TEACHER: Right, can you tell us more about why you find it Realistic?  
ANNA: It is realistically written.  
TEACHER: Would anybody like to add any comment to Anna? 
SILENCE.  
(Sample case study based on the author’s twenty-year experience of teaching 

literature in EFL classroom. 
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Referring to my experience with teaching literature to future teachers and 

translators at university level and also talking to many other teachers of literature, 

the above-quoted case study illustrates a wide spectrum of problems related to 

teaching literature in present-day EFL classroom, at high and post-high-school 

level. My observations relate to university graduates in humanities, future 

teachers and translators, who study literature in EFL classes to learn facts and data 

about authors, movements and styles of writing; however, by reading and 

discussing literary texts they also improve their reading comprehension and 

communicative competences in foreign language, the ability to summarize, 

analyze and synthetize from various literary texts, draw evaluations and personal 

statements about a text as well as cultivate their ability to  discuss literature in an 

academic manner. Personal observations are correlated to the results of two 

quantitative surveys done in 2015 and 2016. 

 

1 Problem: Motivation 

The sample situation in the opening section of this study shows what many 

educationalists call “a dramatic lack of students’ motivation” to participate in the 

classroom task and learn by the experience and many teachers of literature know 

far too well (Low class participation has already been explored by many 

educationalists (Knight, Swope, Weimer, Lathrop, 2010). Let us first explore the 

concept of motivation in general and reading motivation specifically, and its 

significance for the student and teacher.  

Motivation is a multidisciplinary term, integrating findings from many 

disciplines such as psychology, education, personal management and many others 

(Hitka & Balážová, 2015). Generally, motivation is understood as “the desire to do 

things” (Psychology Today, 2017). Educational psychologists Paul R. and Anne M. 

Kleninngina give a more detailed definition of motivation as “an internal state or 

condition (sometimes described as a need, desire, or want) that serves to activate 

or energize behavior and give it direction (Kleinginna & Kleinginna, 1981). Expert 

on human motivation, R. E. Franken (2006) provides an additional component in 

his definition; he above all the mentioned attributes he understands motivation as 

“the arousal, direction, and persistence of behavior”. A. Bandura (1986) further 

expands the definition and suggests that motivation (or a lack thereof) is the result 

of an individual’s self-efficacy related to a task. Bandura defines self-efficacy as the 
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beliefs we have about ourselves that cause us to make choices, put forth effort, and 

persist in the face of difficulty. Jeanne E. Omrod explores the attributes of 

motivation which she summarized into six maxims in her article How Motivation 

Affects Learning and Behavior (2014):  
 

1. Motivation directs behavior toward particular goals. 

2. Motivation leads to increased effort and energy. 

3. Motivation increases initiation of and persistence in activities.  

4. Motivation affects cognitive processes.  

5. Motivation determines which consequences are reinforcing and punishing.  

6. Motivation often enhances performance.  
 

Many other experts (Wigfield, Gladstone & Turci, 2016) distinguish between 

intrinsic and extrinsic motivation for various tasks; intrinsic motivation arises 

from the individual’s own self-expressed interests and extrinsic motivation based 

on outside influences such as rewards and grades. All the findings related to 

general motivation may be applied to reading motivation specifically.  

Worldwide, reading abilities and reading motivation is being periodically 

monitored by international surveys such as PISA and OECD research. The reason 

is pragmatic; lack of literacy skills may lead to serious economic drawbacks, loss 

and even injuries and deaths. In spite the global use of English as one of the leading 

languages of labor, little attention is paid to reading skills and motivation of 

bilinguals (Bilinguals are generally defined as users of mother tongue (L1 

language) and acquired language, (denoted as L2 language) on approximately the 

same level and in an analogical variety of communicational situations (Ramírez, 

pp. 4-5). Therefore, in 2015 and 2016, we have conducted two surveys (2015 

Reading Literacy Survey and 2016 Reading Efficiency Survey) to state the 

status quo of Slovak bilinguals’ general and specific reading skills as well as inner 

and outer factors that might influence one’s reading achievement in both reading 

fiction and non-fiction (Complete research results were published in Javorčíková, 

Vajdičková, 2016 and 2017). The research will be done on regular basis every year; 

2017 survey results are currently being prosessed. 

The sample unit of both surveys comprised of university students of 

humanities (future teachers and translators). All students studied double majors 

(e. g. English – Philosophy, English – French, etc.); which is the prevailing type of 
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study at teacher training universities in Slovakia. All respondents passed high-

school-leaving exams and university entrance exams with usual passmark 75, 00% 

(Rounded to two decimal points). High-school-leaving exams also served as an 

equalizer of students’ general academic skills and competencies to study at the 

university. Average number of years of English studies in both surveys was 9, 71 

with minimum 3 and maximum 16 years of study. Average age of the both sample 

units was 19.90 years. Women outnumbered men more than three times; this is a 

prevailing trend in Slovak humanities-related universities. Slovak was the mother 

tongue (first language; L1) of all the students. In the following section, we will 

provide a comparative commentary of both surveys and draw conclusions for 

students’ motivation, engagement and achievement in their reading performance.   
 

1.1 2016 Reading Efficiency Survey – Achievement v. Motivation  

In October 2016, a survey of university students’ testing their reading 

efficiency (speed and accuracy) was conducted via questionnaire method. The 

sampling unit consisted of eighty-four (84) valid questionnaires. Respondents 

included students of humanities – first-year teacher-training students (38) and 

translation and interpreting programme students (46). The procedure of the 

survey was based on speed-reading of a selected short text (total 182 words) and 

responding to three questions (questions 1 and 3 required reading for direct 

information; question 2 required interpretation and evaluation). Research 

outcomes proved four interesting points:  
 

1.1.1 Low-to-average reading efficiency of respondents: 2016 Reading 

Efficiency Survey displayed average reading skills of university students. 

The average speed of reading was 161.71 wpm. Comparing this result to 

general standards, in one’s mother tongue, the parameters of reading speed are 

usually as following:  

0-150 wpm = slow reading 

150-250 wpm = average reading;  

250-400 wpm = above average reading;  

more than 400 wpm = superfast reading  

(Words per minute. 2017. In: http://www.ako-sa-naucit-skor.com/rychlocitanie-

test/) .  
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In foreign tongue L2, this ratio is lowered by 30% (Segalowitz, Poulsen, & 

Comoda, 1991). Thus, for the purposes of this research, the ratio for L2 text 

(mother tongue text deduced by 30%) is stated as follows: ̕ 

0-105 wpm = slow reading;  

106-175 wpm = average reading;  

176-280 wpm = above average reading;  

more than 281 wpm = superfast reading. 

 

In 2016 Reading Efficiency Survey, the speed of reading was as follows:  

0-105 wpm = slow reading = 2 respondents (2, 39%);  

106-175 wpm = average reading = 48 respondents (57.14%);  

176-280 wpm  =  above average reading = 34 respondents (40.48%); 

 more than 281 = superfast reading =  not applicable.         

Majority of respondents (57, 14%) qualified as “slow readers”; however, 40, 

48% respondents fell into the category of “above average readers). Nevertheless, 

the global survey outcome – average speed of reading of the whole sample unit 

(161.71 wpm) qualifies as average reading speed. 

Average accuracy of the sample unit was as low as 44, 74%. In case of reading 

in a foreign language, experts (Segalowitz, Poulsen, & Comoda, 1991) recommend 

to raise the data by 30%; even then however, average accuracy is as low as 58,08% 

which can be considered insufficient.  

There is no comparable research of reading efficiency of bilinguals conducted 

in Slovakia, however, our outcomes correlate to 2015 PISA results conducted 

among 15-year old students. Slovak teenagers gained average results both in 

reading speed and comprehension and thus placed Slovakia on 42nd position 

among 70 countries. Interestingly, the Czech Republic with a similar educational 

history as Slovakia scored on substantially better position, on the 29th place. In 

reading literacy, Slovak students achieved 453 points, compared to the OECD 

average 493 (PISA. 2017).  

The only similar research, we could support our finding with is a larger survey 

(133 respondents) done in Slovakia by Maťúšová and Gavora in 2006 and 

published in the article Investigation into Reading Literacy of University Students 

(2010, pp. 183-196). Maťúšová and Gavora tested university students’ reading 

efficiency in their mother tongue by using released PISA reading literacy test items 
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(2000) as a data gathering instrument. They expected university students will 

score at least at the 90 % level (or 90 points) on the test. However, this level was 

reached only by 25 % of students. About 25 % students from the sample scored 

less than 75 points out of 100. In other fields, university students acquired: 

 

86, 2 points (%) in obtaining direct information from texts; 

81, 8 points (%) in interpretation of information from texts and  

78, 9 points (%) in thinking and evaluation, reflecting.  

 

Maťúšová and Gavora consider the findings “disappointing” and indicating that 

the low level of text processing with university students in the sample is dominant. 

(2010, p. 192). Their results, however, show similar trend than our survey – 

respondents were most successful in gathering direct information from texts, 

however, they gained lower results when interpreting and evaluating the 

information in the text. 

 

1.1.2 Significant inability of respondents to assess one’s reading 

performance: 2016 Reading Efficiency Research also showed another interesting 

phenomenon: dramatic lack of students’ awareness of their own reading abilities. 

Only as little as 11.10% respondents were able to assess their reading skills 

correctly. As many as 32.63% respondents seriously misjudged their reading skills 

and felt to be “fast readers”, however, in speed test they only achieved average 

results. Respondents thus were not only unable to judge their own reading 

performance but were also not aware of their inability and consequently, they 

could not further train and cultivate their reading efficiency.  

 

1.1.3 Overestimation of intrinsic motivation to reading as an enhancer of 

reading efficiency: 2016 Reading Efficiency Survey showed several interesting 

phenomena related to respondents’ attitude to reading and their reading 

achievement. We have already discussed the importance of intrinsic motivation 

for readers’ performance. Expert educationalists (Wigfield, Gladstone, & Turci, 

2014) agree, one’s positive attitude enhances one’s performance and, vice versa, 

one’s negative attitude negatively affects one’s output. In contrary with the 

popular opinion, the 2016 Reading Efficiency Survey proved the opposite: one’s 
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(positive) attitude to reading does not necessarily lead to a better reading 

performance.  

Respondents’ reading motivation and general attitude to reading both fiction 

and non-fiction was identified by a set of questions (Do you enjoy reading?; Do you 

read for pleasure?; Do you read at least three times a week (minimum 30 

minutes)?; Do you feel uncomfortable in you have nothing to read, e.g. when 

waiting at the doctor’s?). As many as 82.14% of respondents confirmed they enjoy 

reading and 85.71% stated they read for pleasure (both fiction and non-fiction) 

and (34 respondents,  40.48%) stated they enjoy reading and read at least 3 times 

a week per 30 minutes. It may come as a positive sign for the future that generally, 

only 16, 64% respondents stated they did not enjoy reading (further referred to as 

“dislike readers”); as many as 83, 36% claimed positive attitude to reading (further 

referred to as “hobby readers”). Interestingly, “hobby readers” actually read 

slower and were slightly less accurate than “dislike readers”. Among “hobby 

readers”, average reading speed was 161, 17 wpm (compared to higher speed of 

“dislike readers” = 167.00 wpm). Average accuracy of these “hobby readers” was 

50.00% (compared to “dislike readers” = 52.38%). Nevertheless, the overall 

accuracy, oscillating around 50% can be considered insufficient. 

 

1.1.4 Overestimation of stimulating background (extrinsic motivation) as 

an enhancer of reader’s performance: Extrinsic, i.e. “outside” motivation also 

plays an important role affecting reader’s performance. In 2016 Reading Efficiency 

Survey, attention was also paid to the extrinsic motivating factors such as 

supportive background (respondents were asked whether reading was a 

rewarded activity in their family, whether their parents used to read them and buy 

books and whether books were considered a desired object such as present in their 

household). These questions were to find out whether supportive background in 

the past actually affected respondents’ reading achievements at present in a 

statistically significant way. Quite surprisingly, 2016 survey proved that 

stimulating background (e.g. parents and family stimulating reading since one’s 

childhood by reading, buying books and library cards, giving books as presents, 

etc.) did not significantly affect real reading performance of respondents.  

Respondents coming from a stimulating environment scored higher in reading 

speed, however, they were significantly outscored by the respondents from non-
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stimulating environment in reading accuracy. Their average reading speed was 

167.13 wpm (compared to those from “non-stimulating environment” = 145.86 

wpm). Average accuracy of “respondents from a stimulating environment” was 

50.00% (compared to those from “non-stimulating environment” = 61.91%) 

(Javorčíková & Vajdičková, 2017). Thus, stimulating environment correlated to a 

higher speed of reading, however, the accuracy of those from “non-stimulating 

environment” was significantly higher. Other stimulating phenomena, such as 

reading parents, did not have any significant statistical value in students’ 

performance.  

Thus, one’s attitude and motivation to reading did not significantly enhance 

respondents’ skills, when compared with the best sample unit results. On the other 

hand, the latest research in the field of modern pedagogy and didactics heads 

towards the focus on the “process of learning, rather than product” (Šipošová, 

2016, pp. 134-135). One’s attitude thus might play a significant role in achieving 

long-term goals. Nevertheless, the legacy of 2016 Reading Efficiency Survey is 

positive: readers can score high in spite of their social, material and family 

background and can overcome negative hurdles to their path to achievement. Also, 

if intrinsic and extrinsic (family bound) motivation does not play a significant role, 

it is perhaps another form of extrinsic in-class (teacher-initiated) motivation that 

could change students’ motivation to read. In-class motivation will be discussed in 

the final chapter of this study.  

 

2 Problem: Engagement 

Unmotivated students are often students who are difficult to engage in 

classroom activities. Many teachers are well-aware of the sample situation we 

stated at the beginning of this article when the classroom debate is obviously slow-

paced and “lazy” – students were shy and generally reluctant to answer even most 

banal questions. Moreover, students tended to verbalize their answers in 

utterances seldom longer than few words. Many professional educationalists point 

out the necessity to engage students. However, the roots of low students’ 

engagement are multilayered – they may include cultural barriers, general 

ignorance of the subject-in-debate, lack of learner’s independence, lack of verbum 

and many phenomena. 
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Students’ engagement in literature classes or in lessons in general is 

extensively affected by the cultural norms valid in the society. In terms of cultural 

norms that affect one’s participation in class activities, Ota (2013, pp. 4-5) 

recognizes “individualistic cultures” which “value tendencies...emphasizing the 

importance of individual identity over group identity, individual rights over group 

rights, and individual needs over group needs”. According to Ota, such 

individualism promotes qualities such as “self-efficiency, individual responsibility, 

and personal autonomy”. Ota further notes that most international and 

international ESL students (and this includes Slovak students too) come from 

“collectivistic cultures” whose values tend to emphasize “the importance of “we” 

identity over the “I” identity, group rights over individual rights, and in-group 

needs over individual wants and desires.” Therefore, members with collectivistic 

cultural values focus on promoting “relational interdependence, in-group 

harmony, and in-group collaborative sprit”. Thus cultural norms may answer some 

questions related to students’ reluctance to participate in class activities and 

overall classroom management.  

In traditional “collaborative” culture, the interaction from teacher to student is 

viewed as the most “polite” and “manageable” variant. Other students do not 

interfere if a teacher speaks or interacts with another student, neither they react 

to their peers’ remarks and responses – such interaction would be taken as 

“disturbing”. That may negatively affect the classroom management which 

eventually leads to what many teachers informally call “one man’s show” (only one 

student participates in debate, the others are irresponsive). Many students feel 

they only respond to a question if they are asked personally by name. Needless to 

say, it is the teacher’s task to overcome the hurdles of cultural norms and make 

students to fully participate and interact during class activities and reading 

discussion (we will revisit the methods increasing students’ participation and 

engagement in the final section of this study). 

Another reason for low engagement in literature classroom activities many 

also stem from general ignorance of the subject-matter. For laymen, it may come 

as a surprise how few university students recognize even well-known world 

famous texts (professional teachers would certainly agree they regularly meet 

students who claim they have never heard of writers such as Mark Twain, Edgar 
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Allan Poe, sisters Brontës and many other key authors). Such students cannot 

relate to their previous experience and broaden it.  

Lack of learner’s independence represents another barrier to students’ 

engagement in EFL literature classes. Students are often unable to cross disciplines 

and use the information they already gathered in other courses (e.g. history 

classes, civics, their mother tongue classes, other languages and humanities), 

related to literary movements, trends and tendencies and cannot actively and 

independently trace the features of these movements in given texts. In their 

conclusions, they always relate on the teacher to provide the “correct” answer and 

sum of information. Moreover, many students are withdrawn because of lack of 

verbum. In spite passing propaedeutic courses, such as Introduction to literature, 

many cannot verbalize their opinions in an academic manner. To explain a point, 

they often just re-word their previous answer or use a synonymic one (See the 

sample situation; the student, to add to her previous commentary simply re-

worded her previous statement: Realistic – realistically written).  

 

3  Problem: Achievement 

Lack of motivation and engagement in EFL literature classroom activities 

inevitably leads to low achievement and performance. As seen in the sample 

situation, unmotivated and unengaged students get very little from their classes – 

they fail to notice most obvious features of a literary movement in a given text 

which will eventually be detrimental to their grades and generally to their ability 

to “work” with a text, either literary or non-literary. However, underachievement 

in literature classes may also be caused by general inability to handle written 

medium (text), be it literary or non-literary. We again stress out what may come 

as a general warning that 2015 PISA results (examining mother tongue-written 

texts) placed Slovak 15-year old students on the bellow-average 42nd position out 

of 70 countries (much lower than the Czech Republic, for example, which scored 

29th), which indicates a systemic disparity – an alarming lack of reading skills and 

competencies of Slovak students in their mother tongue.  

We have already noted in spite reading skills in one’s mother tongue are 

regularly checked and monitored by international tests, no similar research has 

ever been done in reading skills in acquired language (L2, English). To find out the 

status quo of reading efficiency and literary literacy of university graduates in 
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acquired language (English), we rely on results of two independent surveys 

conducted in 2015 and 2016; the already mentioned 2016 Reading Efficiency 

Survey which tested university-educated bilinguals’ reading efficiency and the 

2015 Reading Literacy Survey, focused on university-educated bilinguals’ ability 

to manage a literary text (accuracy and ability to acquire direct, indirect and 

implicit meaning as well as symbolic and interpretative aspects of the text).   
 

3.1 2015 Reading Literacy Survey – Achievement by Tasks  

2015 survey was focused on tracing students’ ability to work with a literary 

text (complete survey results were published in Javorčíková & Vajdičková, 2017) 

and their reading literacy was checked via questionnaire method. The sample unit 

was smaller than in the research of functional literacy (34 valid questionnaires 

were obtained), however, other data, including the gender, age and study 

combinations were comparable. Respondents were provided with a sample 

original English unabridged literary text (60-line unabridged opening of a popular 

humoristic English novel (D. Lodge’s Small World; 1984, the text was selected 

because of the university-life related subject matter which corresponds with 

respondents’ present life of university students. In this mid-1980s comic campus 

novel, Lodge starts with a prologue, where he in a light banter compares medieval 

pilgrimages and present-day conferences and draws frequent allusions to famous 

writers such as G. Chaucer and T. S. Eliot. Lodge in this text uses advanced language 

as well as advanced figurative language. Nevertheless, the overall meaning of the 

text is generally comprehensible and clear to a university student of English). The 

language level was B2; it used advanced but comprehensible choice of words for 

the target group. Sample text was followed by a set of 10 tasks. The structure and 

the nature of tasks purposefully differed to obtain the widest possible spectrum of 

students’ abilities. According to the structure of test tasks, suggested by Gavora 

and Maťúšová (2010, p. 189), the structure of questionnaire tasks used was 

divided as follows (Table 3). 

Timing was unrestricted in order to obtain the most accurate answers; 

respondents were instructed to complete the tasks as well as possible which 

provided them with the authority to decide when the test is complete and 

answered correctly. Students were instructed to note if they do not completely 

agree with the wording of a statement and amend or change it as necessary. Here 

we tested students’ ability to think critically, go out of task and think “out of box”. 
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Table 3. Questionnaire Description - Task Structure 
 

 Task types Task number(s) 
 

 
Task 
types 

Acquiring direct information 2,4,6 
Acquiring indirect information 1,7,10 
Interpretation 5,8 
Thinking and evaluation 3,9 

 
Respondents achieved the best score (31 correct answers, 91,18%) in task 8 

testing their ability to interpret in order to grasp the overall gist of the text and 
understand its tone, overall atmosphere and implications beyond the lexical 
meaning. This task was completed most successfully, with maximum, 31 correct 
answers (91, 20%). In tasks requiring obtaining information directly mentioned 
in the text respondents also reached very high average 80, 4% correctness. 
Answers for tasks 2, 4, 6, were directly mentioned in the text in almost unchanged 
wording and thus required mostly reading skills to complete them. In these tasks, 
students were very successful and acquired 29 (85, 3%), 26 (76, 5%) and 27 (79, 
4%) correct answers out of 34 respectively.  

Respondents however seriously struggled with the tasks requiring analysis, 
synthesis and independent critical thinking.  In the tasks requiring reading for 
indirect information (tasks 1, 7, 10), average correctness was as low as 50, 97%. 
Here respondents acquired the lowest scoring of correct answers, only 15 (44, 
1%), 20 (58, 8%), and 17 (50, 0%) correct answers out of 34 respectively. 
Respondents also could not answer correctly those tasks which required thinking 
and evaluation and comparing the required answer with their personal 
experience and background information.  

Answer to task 3 was speculative in its nature, the proper answer lied in the 
difference between the words usually (universities usually pay) and always 
(universities always pay). Students encountered serious problems with this task, 
with only 19 correct answers (55, 90%). Interestingly, only two students (women) 
were sensitive to the semantic difference between always and usually and 
commented on it. Similarly, Task 9 (The narrator is a man) tested respondents’ 
general ability to distinguish between fact and opinion and also to identify or deny 
the “supposed” male narrator, revealing himself in self-assured tone and 
stereotypically masculine idiomatic language. 25 students (73, 50%) answered 
this task correctly.  

    

Answers to Task 5 required interpretation as the answer was encoded in  
a longer text and was not mentioned directly. 27 students (79, 41%) answered it 
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correctly, which came as a surprise, given, they failed to answer a connected Task 
10 (17 correct and 17 incorrect answers). More detailed research outcomes are 
presented in the following table (Table 4): 

 

Table 4. Comprehension of Literary Text – 2015 Reading Literacy Survey 
outcomes ordered by tasks 1-10: 
 

 Total 
correct 

answers 
out of 34 

Total 
correct 

answers out 
of 34 (%) 

 
 

Type of task 

Task 1 15* 44.1% Acquiring indirect information 

Task 2 29 85.3% Acquiring direct information 
Task 3 19 55.9% Thinking and evaluation 
Task 4 26 76.5% Acquiring direct information 
Task 5 27 79.4% Interpretation 
Task 6 27 79.4% Acquiring direct information 
Task 7 20 58.8% Acquiring indirect information 
Task 8 31 91.2% Overall interpretation 
Task 9 25 73.5% Thinking and evaluation 
Task 
10 

17 50.0% Acquiring indirect information 

* - If the respondent failed to provide any answer, the answer was classified as 

“incorrect”. 
 

3.1 Respondents succeeded in gathering the overall gist of reading: 
Respondents generally scored very high in the tasks requiring getting the overall 
gist of reading (the comic tone, atmosphere of the text) and obtaining information 
directly mentioned. Moreover, they were able to identify the narrator properly, 
perhaps a result of the Introduction to Literature course which made them aware 
of basic literary terms.  

 

3.2 Respondents succeeded in gathering directly stated data; however, 
they scored averagely in getting indirect and implied information: Students 
they seriously struggled in the tasks, which involved advanced logical operations 
such as analysis, interpretation, synthesis and speculative thinking or drawing 
from their own experience. Also they could not effectively get the indirect and 
implicit information and information wrapped in artistic and figurative language. 
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Table 5 shows the order of tasks, ordered by correct responses: 
 
Table 5. Comprehension of Literary text – 2015 Reading Literacy Research 

outcomes listed by correct responses: 
 Total 

correct 
answers 

out of  
34 

Total 
correct 

answers 
out of 34 

(%) 

 
Type of task 

Task 8 31 91.2% Overall interpretation 
Task 2 29 85.3% Acquiring direct information 
Task 5 27 79.4% Interpretation 
Task 6 27 79.4% Acquiring direct information 
Task 4 26 76.5% Acquiring direct information 
Task 9 25 73.5% Thinking and evaluation 
Task 7 20 58.8% Acquiring indirect information 
Task 3 19 55.9% Thinking and evaluation 
Task 
10 

17 50.0% Acquiring indirect information 

Task 1 15 44.1% Acquiring indirect information 
 
2015 Reading Literacy Survey revealed three interesting facts about 

respondents’ abilities to read and comprehend fiction: 
 
3.3 Respondents failed in critical thinking, analysing and synthetizing 

information for the text: only two students were, on the basis of the text, able to 
rely on their expertise and correct incorrect information.  

2015 and 2016 surveys draw attention to an interesting phenomenon – both 
analyses demonstrate lower performance in more synthetic and independent type 
of tasks – thinking and evaluation. The 2016 Reading Literacy Survey pointed out 
Slovak university students need more training in active work with text leading to 
independent and critical reading and thinking (in this we agree with Šimoniová 
(2008, p. 2). University students, more than ever, need to learn ways and methods 
how to get beyond text, evaluate it critically and relate to their own experience. 
Schools and various educational institutions should intensify their focus on 
reading literacy and those skills and training that enhance reading competences, 
critical reading and general understanding of written texts. Universities should, 
therefore, offer more focused and extensive courses based on active work with 
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texts in order to provide students with tools to grasp the gist of written 
information. 

 
4. Motivation, Engagement and Achievement Revisited: Teaching 
Literature in the 21st Century 
The empirical research discussed in the previous sections opened several 

interesting issues to debate. It has proved serious backlashes in reading 
competences. As far as reading efficiency was concerned, respondents could not 
assess their own reading abilities and scored averagely. As for reading literacy, 
respondents only mastered easier tasks, focused on reading for the overall 
information or information directly stated in the text; however, they seriously 
failed in tasks requiring advanced logical operations, search for implicit and 
indirect information and in formulating their own hypotheses about the text. Their 
performance was not gravely affected by intrinsic motivation; neither were they 
significantly affected by extrinsic, supportive background. That puts in-class, 
teacher-initiated motivation to the spot. The key question this is, how to improve 
respondents’ reading skills, reading performance in general, enhance their passion 
for pleasure reading and also increase their awareness of their own reading 
abilities and potential?  

Some answers to all these questions might lie in applying the methods of 
affective learning to teaching literature in order to enhance readers’ motivation, 
engagement and achievement. Affective learning is, as the general definition has it, 
“…the acquisition of behaviors involved in expressing feelings in attitudes, 
appreciations, and values” (Affective Learning, p. 1). In order to understand the 
principles of affective learning, we need to borrow from Bloom’s taxonomy: 
Educationalists recognize three main domains of learning: cognitive (thinking), 
affective (emotion and feeling), and psychomotor (physical and kinesthetic): 

 
1) Cognitive domain, (explored by B.Bloom in 1956) involves knowledge and the 

development of intellectual skills (Bloom, 1956). Cognitive education has been 
greatly revised by Krathwohl who suggested the following stages or 
operational activities: remembering, understanding, applying, analyzing, 
evaluating and the uppermost phase which is creating (Wilson, p. 1).  

 
2) Affective domain, (explored by Krathwohl , Bloom, & Masia, 1973) includes the 

manner in which we deal with things emotionally, such as feelings, values, 
appreciation, enthusiasms, motivations, and attitudes (Wilson, p. 1). Unlike 
cognitive domain, which concentrates on logical operations, affective domain 
includes the following five sub-activities:  
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- Receiving: This refers to the learner’s sensitivity to the existence of stimuli – 
awareness, willingness to receive (for example, to meet new people and get 
acquainted with them), or selected attention. In an EFL literature classroom, 
receiving may refer to the introductory classes where students get acquainted 
with each other, with the help of such activities as “Find somebody who”, which 
provide them with basic and also more detailed information about their peers´ 
preferences, opinions, etc.  

- Responding: This refers to the learners’ active attention to stimuli (such as 
participation in class discussion, responding, giving presentation) and his or 
her motivation to learn – acquiescence, willing responses, or feelings of 
satisfaction. In an EFL literature classroom, responding may refer to 
personalized discussions and presentations which maximally enhance 
students’ intellectual as well as emotional involvement.  

- Valuing: This refers to the learner’s beliefs and attitudes of worth – acceptance, 
preference, or commitment: An acceptance, preference, or commitment to a 
value. For example, they accept a cultural diversity; participate in the system of 
control. In an EFL literature classroom, “valuing” translates into taking a point 
without drawing judgmental, overgeneralizing statements.  

- Organization: This refers to the learner’s internalization of values and beliefs 
involving (1) the conceptualization of values; and (2) the organization of a 
value system for example, when planning the future, solving problems, 
etc.).   As values or beliefs become internalized, the leaner organizes them 
according to priority. In an EFL literature classroom, organization means 
applying gathered behavioral patterns in order to improve one´s performance.  

- Characterization: This refers to learner’s internalization of values and relates 
to behavior that reflects (1) a generalized set of values; and (2) a 
characterization or a philosophy about life. At this level the learner is capable 
of practicing and acting on their values or beliefs, for example, when working 
in a group or independently. In an EFL literature classroom, characterization 
may mean internalization of gathered values and behaving accordingly.  

 
3) Kinesthetic domain: Psychomotor objectives are those specific to discreet 

physical functions, reflex actions and interpretive movements. In an EFL 
literature classroom, kinesthetic aspect of may be integrated into the process 
of teaching. These may relate to teaching cultural norms of body language and 
gestures.  
 
Many authors (Martin, 1994; Lenčová, 2008; 2010) stress the weak points of 

the Western educational ideals emphasizing singled items of Bloom’s learning 
domains rather than their complexity; “reason over emotion, thought over action, 
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mind over body, head over hand, self over other, education over life”. Carolyn 
Panofsky agrees; saying “the authors argue for the importance of the affective 
domain in an era” when “reason, head, thought, and mind” are valued more than 
“emotion, heart, action, and body” (Panofsky, pp. 2-3). Perhaps because the 
affective domain cannot be measured by standardized tests, the “system” does not 
support the caring part of the teaching job. Nevertheless, it is crucial that 
preservice and in-service teachers become more respectful toward children. 

In EFL literature classroom such single-sided attitude often results in 
preoccupation with content-based material, “facts” and data instead of 
incorporating more personalized approach based on affective experience. 
Therefore, in the field of education, the relationship between cognitive and 
affective domain is crucial and its nature should be sensitively reconsidered. 
Inevitably, the interdisciplinary nature of the issue requires wide variety of fields, 
from psychology to education to consider it. Various experts from all these fields 
agree nowadays it is essential to integrate both approaches. For example, Robert 
Kegan, a psychologist, also suggests a developmental model that incorporates 
emotion and cognition. (Kegan, p. 11). Kegan integrates the content of learning and 
the personality of the learner:  “…it is not that a person makes meaning, as much 
as that the activity of being a person is the activity of meaning-making…. The most 
fundamental thing we do with what happens to us is organize it. We literally make 
sense” (Kegan, p. 11).  

Neuropsychologist Antonio R. Damasio (1994) also supports the hypotheses 
that feelings have a powerful influence on reason, that the brain systems required 
for feeling are enmeshed with those needed for reason, and that both together are 
closely interwoven with the systems that regulate the body. While cautioning that 
this information about emotion should not in any way suggests that reason is less 
important than feelings, he does state that the research suggests that: “the 
strengthening of rationality probably requires that great consideration be given to 
the vulnerability of the world within” (Damasio, p. 247).  

Educationalists more than the others support the idea of a more holistic 
approach to education, integrating the whole complex of approaches rather than a 
singled one. Recent researchers reconsidered the previously overly stressed 
cognitive approach and tended more towards affective approach which has been 
neglected for decades (Panofsky p. 1; Lenčová, 2008, 2010). C. Panofsky further 
notes there is a long and honorable tradition in Western education of separating 
emotion and cognition and of valuing the rational and the cognitive as the core and 
essence of the educational process (Panofsky, p. 21). More holistic approaches to 
education are now taking over. Panofsky for example suggested to focus on and to 
integrate both cognitive and social dimensions of literacy (Panofsky, p. 1). William 
Ayers agrees with Panofsky and further points out that “…it is not useful to 
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separate physical, emotional, social, and intellectual growth. We are all whole 
people – cognition is entwined with affect, and my mind (and yours) is embedded 
in spiritual, cultural, and psychological being” (Ayers, p. 62.). How then to apply 
the principles of integrated and more holistic education into a literature 
classroom? In other words, how to teach literature in the 21st century? Here are 
some maxims upgrading traditional teaching of literature according to 21st century 
media and student interest zones: 

 
1) No anonymous student policy: student-centred education 

 
 
Let me once more return back to the initial sample in-class conversation. 

Discussing literature often means to discuss one’s viewpoints, cultural and social 
patterns even political opinions. All these issues are very personal and intimate 
and one would certainly not open up to a stranger or a random passer-by, just like 
in the opening sample in-class situation. Students were not even willing to share 
their opinions and their personal evaluation of the text. 

In a literature class, there has to be developed an intimate atmosphere of 
tolerance and comradeship. Safe environment helps to enhance the feeling one will 
not be scrutinized or ridiculed for their opinions and experience. It is a long-term 
task, requiring team and community building activities (these could be 
summarized as “no anonymous student policy”) which should be paid more 
attention by pedagogical scholarship. The proportion of power in classes should 
also shift closer toward the student. Teacher, instead of being the authority and 
source of all “truth” should become a facilitator or a partner in debate. Students, in 
spite still in their formative years, should feel they also can bring up new incentives 
and ideas.  

 
2) Meta-learning: tell them what happens when they learn and develop 

awareness of the learning processes  
 
Students often question the very reason to read literature. Quite fairly, in the 

21st century, they are overloaded with a variety of written material the scope and 
size their teachers are often not even aware of (for example blogs, FB entries, 
internet sources, text messages etc.) which is funny and educational enough, so 
many quite justly cast the question why should they read pieces of literature which 
are often decades if not centuries old, dated and written in a language that is no 
longer used. At this point, it is very important to let the students know what 
actually happens if one reads, physically, intellectually, emotionally. In other 
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words, in literature classes, meta-learning (i.e. learning about the process of 
learning) is as important as the learning itself. Students should be aware that 
reading fiction (including poetry, drama) in one’s mother tongue contributes to: 

 
1. Improvement of General Linguistic Skills, Abilities and Competencies: 
• Physiologically, reading improves memory. 
• Reading extends one’s lexicon.  
• Reading increases the analytical thinking, i. e. the ability to find schemes, 

patterns and repeating schemes.  
• Reading also improves and accelerates writing skills (Bergland, pp. 1-4).  
 
2. Self-improvement and Improvement of one’s Lifestyle: 
• Reading stimulates active lifestyle, exercising and similar activities 

(Freitland, p. 1). 
• Reading stimulates empathy (Vezzali, p. 1).  
• Reading reduces xenophobia, negative attitudes to stigmatized groups 

(immigrants, homosexuals, refugees) (Vezzali, p. 1). 
 
3. Physical, Emotional and Therapeutic Improvement:  
• Reading reduces stress and brings relief. A 2009 study proved that 10-

minute reading reduces stress by incredible 68%. Research done by 
University of Sussex. (Lewis, p. 1). 

• Reading trains human brain and increases the ability to retain information 
(Freitland, p. 1). 

• Reading reduces the risk of Alzheimer disease. Regular intellectual practice 
leads to reduced risk of AD (Freitland, p. 1). Research done by National US 
Academy of Sciences.  

• Reading brings a transferable experience. C. Russel proved that reading 
enables to connect previous experience with a new one and thus enlarge it 
(Russel, p. 1).  
 
Many of these findings relate to reading in foreign language. For bilinguals, 

reading fiction in English, apart from all the previously mentioned benefits of 
reading fiction in one’s mother tongue, greatly contributes to one’s ability to 
function in the foreign language. The contribution of reading in English could 
be organized into several categories: 
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1. Practical Linguistic Contribution:  
Linguistic contribution lies in most obvious benefit of reading literary texts, 

i. e. acquisition of new words, phrases, grammar structures, various variants of 
colloquial and standard language, formal and informal language, lexicon of 
various social and educational groups and many other linguistic phenomena.  

 
2. Practical Social and Historical Contribution: Gathering Historical, 

Political and other “Data”:  
Even though postmodern literary critics (Derrida, Foucault, and Kristeva) 

advise against traditional Marxist approaches to literary texts, drawing “facts” 
from fiction, there are many pieces of literature which comment on specific 
historical events and criticize or praise specific phenomena, including, but not 
limited to issues such as human and civil rights of minorities; for example rights 
of Native Americans (e.g. Sherman Alexie: Reservation Blues; rights of 
immigrants (e.g. Amy Tan: The Joy Lucky Club); rights of African-Americans (e.g. 
Toni Morrison: The Bluest Eye) and rights of lesbians and homosexuals (e.g. 
Michael Cunningham: The Hours). Give or take their poetic license, these novels 
illustrate the point for readers from very different cultural background and 
thus serve as a source of information about the issue in debate.  

 
3. Cultural identity: Gathering Transferable Experience of 
Behavioral Codes  
In spite of some cultural sceptics (the most famous is Viëtor) we believe it 

is impossible to learn a foreign language without acquiring the culture it 
embraces, i. e. the “cultural identity”. By cultural identity we understand the 
sum of cultural patterns and codes (for example, new concepts of time/tense 
system; new concepts of expressing oneself politely) one acquires when he or 
she learns a foreign language. Needless to say, such social competencies expand 
regular day-to-day informal situations. A competent language speaker has to 
be both “languagewise” and “culturewise” in order to understand the multiple 
forms of use of a foreign language in various unrehearsed situations and to be 
able to react spontaneously yet appropriately. Therefore some scholars speak 
about “the art” of crossing cultures.  

 
Indeed, mastering a foreign language means more than mastering its 

linguistic rules. As Zelenka (p. 31) notes, it is equally important to master the 
“culturewise” level of the language. That incorporates many verbal and non-
verbal elements (including proximity, gestures and movements, facial 
expressions and many others), social skills, codes and taboos, for example: 
• proximity: how close people stand to each other;  
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• how loudly or softly someone speaks; 
• when to and when not to make eye contact; 
• socially acceptable and inacceptable topics for formal/informal situations; 
• formulations of excuses, how to respond to feedback;  
• how directly or indirectly one may ask for help or clarification of 

instructions, how to treat people of a different gender, sexual orientation, 
race, culture or age; 

• how to say no;  
• in what manner (tone, pitch, style) to criticize or praise other people’s 

performance and many others;  
• when to be casual and when to be formal; 
• how to interpret the meaning of others’ behavior  

(adopted from: Gardenswartz – Rowe, 1990). 
 

 
1) Maximizing students’ engagement: use a variety of media 

 
 
Teaching literature in the 21st century puts even more load on teachers’ 

shoulders. A lot of literature is now presented on the internet, and internet has 
actually become a new genre (let us remind of a recent, 2012 tweet-novel by 
Jennifer Egan, Black Box, appraised both by critics and readers). Teaching the “pre-
internet way”, I dare say, is no longer possible. Teachers thus have to incorporate 
media into their classes. Some of popular modern forms of integrating media into 
teaching literature are:  
1. Presenting various media – classic and digital (e.g. The Last of the Mohicans 

as a text-movie, commix, film, etc.). Ask students to analyze diverse media 
forms and talk about their strengths and weaknesses. 

2. Ask students to choose and create various media: Instead of classic essays, 
they might as well turn in video presentations and podcast presentations.  

3. Publish students’ works: “All students work leaves the classroom”: Some 
educationalists suggest starting a web-page, supporting students’ wikipaedias 
(Read more at Javorčíková, 2008), or, turning old-fashioned journals to online 
journals. That will enhance the feeling students’ work has more than one 
reader.  

4. Implement tools for digital text annotation on pdfs, note-sharing, and more 
to help students mark text, document questions and insights, and revisit 
thinking or collaborate with others during the reading of classic texts (inspired 
by Teachthoughts, 2017). 

https://www.teachthought.com/pedagogy/literacy/owl-eyes-12-ways-to-use-digital-text-annotation/
https://www.teachthought.com/critical-thinking/strategies/how-students-learn/
https://www.teachthought.com/critical-thinking/strategies/how-students-learn/
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5. Create social media-based reading clubs. Establish a tag that anchors year-
long discussion of certain themes, authors, text, literary categories and issues 
to debate related to the curriculum(inspired by Teachthoughts, 2017). 

 
2) Draw from students’ experience: respect affective needs of 

students 
 

 
Literature classes often tend to provide a historical survey of movements, 

trends and literary tendencies rather than rely on the subjective perception of 
these by the readers. However, topic-based content gives an opportunity to involve 
students and to draw from their experience. A statement, popularly attributed to 
C. S. Lewis, a recognized author of literature for children and juvenile poignantly 
illustrates the point: “We read to know that we are not alone”. Experience shared 
via literature enriches the reader’s own intellectual and emotional experience in 
an unprecedented way. Therefore, students’ readers’ diaries could include an 
entry related to their own experience with the subject matter discussed in the 
work-of-choice. They should be given the chance to say how they can “connect” 
with the theme (For example, when reading the novel The Lord of the Rings, they 
could borrow from their own experience of friendship and how it helped them to 
achieve their goals). Personalisation will eventually help readers to find the 
“bridge” between their own life and the text read.  

Overloaded by lesson plan goals, teachers sometimes tend to forget that “one 
of the hallmark characteristics of classic literature is that it endures. This is, in part, 
due to timelessness of the human condition. Love lost, coming of age, overcoming 
obstacles, civil rights, identity, and more are all at the core of the greatest of literary 
works” (inspired by Teachthoughts, 2017). Let students express their reflection of 
timeless topics and relate literary solutions to their personal lives.  

 
Conclusion 
21st century with its technological advancements brings new requirements on 

teachers of literature as well as the perpetuators of general literacy. In spite there 
is a greater availability of a variety of texts than ever before; two surveys 
(conducted in 2015 and 2016) indicated that there is actually a regress in students’ 
reading skill and competencies, especially those requiring tracing indirect 
information, complex logical operations and understanding figurative language. 
Intrinsic and extrinsic-family based motivation may be less significant than 
teacher-initiated in-class motivation and thus, traditional types of literary 
education need to be redefined. One of the professional educationalists, Jane 
Martin poignantly sums this situation by saying, in literature classes “care, 
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concern, connectedness, nurturance are as important for carrying on society’s 
economic, political, and social processes as its reproductive ones. If education is to 
help us acquire them, it must be redefined” (Martin, p. 206). 
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