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ŠTÚDIE

Rozprávky-palimpsesty 
(K podobám autorstva v rozprávkach slovenských romantikov)

JANA PÁCALOVÁ, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.) 

(Ne)spoľahlivý autor a/verzus redaktor 

Z uvedeného je zrejmé, do akej miery je určovanie autorstva pri rozprávkach kom-
plikované, pričom ho ďalej problematizuje to, že nie každú „vrstvu“ v texte určitej roz-
právky možno vyhodnotiť ako výsledok tvorivej iniciatívy autorského subjektu. Posuny 
tlačeného textu oproti predlohe môžu byť aj výsledkom úprav, ktoré sú objektívne v kom-
petencii redaktora (úprava gramatiky, interpunkcie, organizácie priamej reči v texte, vy-
nechanie slova/slovného spojenia, ktoré nenarúša významový ani estetický celok výpove-
de a pod.). Rozlišovať teda treba aj to, či sú zásahy do textu výsledkom nevyhnutných 
redakčných úprav, alebo tieto zásahy pôvodný text modifikujú viac, ako je prípustné pre 
prácu redaktora (editora). V tom prípade je výsledkom taký posun oproti východiskové-
mu textu, ktorý možno považovať za ďalšiu autorskú „vrstvu“. 

Z. Urban, analyzujúc prácu B. Němcovej na rozprávkach zo zbierky Slovenské po-
hádky a pověsti, v tejto súvislosti identifikoval tri autorské prístupy: umelecko-tvorivý, 
upravovateľský a prekladateľský,1 a zdôraznil ich vzájomné prelínanie.2 Tieto zistenia 
v plnom rozsahu platia aj pre vydávanie rozprávok na Slovensku v tomto období. 

Výsledkom umelecko-tvorivého prístupu, ako o ňom uvažuje Z. Urban, je buď 
nové, samostatné rozprávanie (príkladom sú rozprávky, ktoré vznikli nezávisle od iných 
starších alebo paralelných variantných spracovaní danej rozprávkovej látky), alebo autor 
vytvára autorskú „vrstvu“ v texte rozprávky, kde môžeme identifikovať autorské „vrstvy“ 
iných tvorivých subjektov (t. j. vytvára text s prihliadnutím k iným spracovaniam alebo 
priamo ich využívajúc). Výsledkom tvorivej činnosti autora je v oboch prípadoch autor-
ský text adaptujúci folklórnu predlohu,3 s tým, že v prvom prípade vo vzťahu k takémuto 
textu uvažujeme o jednom autorovi, kým v prípade textov, ktoré vznikli na podklade 
iného textu alebo viacerých textov, dochádza k interferencii autorských subjektov a pre-

 1 Prekladateľský prístup využil P. Dobšinský pri rozprávkach, ktoré do Prostonárodných slovenských po-
vestí prevzal zo zbierky B. Němcovej; prístup ďalej nie je predmetom tejto štúdie.

 2 Bližšie URBAN, Zdeněk: Pozapomenutá tvář Boženy Němcové. Praha : Karolinum, 1970.
 3 Termín podľa ŠMAHELOVÁ, Hana: Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Praha : 

Albatros, 1989.
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vrstvovaniu autorských „vrstiev“, ktoré sú výsledkom ich tvorivej činnosti, takže je vhod-
nejšie uvažovať skôr o autoroch rozprávky, jej autorskom rodokmeni.

Upravovateľský prístup, ktorý sa u B. Němcovej prejavil modifikáciou textov iných 
autorov (rozprávok z Francisciho Slovenských povestí a rozprávok, ktoré spisovateľke zo 
súkromných zbierok zaslal Ľ. Reuss), využili slovenskí rozprávkari všade tam, kde pra-
covali s textami iných autorov. Odlíšiť však treba operácie s textom iného autora (predlo-
ha), ktoré majú charakter čisto redaktorských úprav, od operácií, ktoré výraznejšie pre-
kračujú redaktorské kompetencie a dochádza k uplatneniu upravovateľského prístupu, 
alebo dokonca umelecko-tvorivého prístupu.

Pri mnohých rozprávkach z Prostonárodných slovenských povestí uvedené nie je 
problém. P. Dobšinský tu plní predovšetkým funkciu editora a redaktora zbierky – na 
rozdiel od edície pripravenej v spolupráci s A. H. Škultétym väčšinu rozprávok nespraco-
val samostatne (umelecko-tvorivý prístup) ani zásadnejším spôsobom neprepracoval roz-
právanie iného autora (upravovateľský prístup), ale prevažne uplatnil postup, ktorý bol 
pre jeho prácu na zbierke Slovenské povesti zriedkavý – z rukopisov preberal texty takmer 
doslovne, ako napr. rozprávku Janko Hraško, ktorú do bratislavského Prostonárodného 
zábavníka vpísal J. Kalinčiak v roku 1842: 

Kalinčiak: „Bola raz gedna žena, len nemohla mať žgadných ďetj, nuž vždy pána 
Boha prosila aby geg ngako požehnaw. Raz oberala hrach, nuž si tak sťažuvala: ‚ach 
keby mi pán Boh aspon takuo ďeťjatko ako ge tento hrach, požehnau, nuž by sa predce 
muogmu srdcu odľahčilo.‘ Ráz keď už bola od toho času hodná chvjľa, išgeu geg starý do 
poľa orať, a ona sama doma zostala. Keď prišól poludnga, ustavične z kuchyňe do kuchy-
ňe behala, oškúbala sa, a beduvala: ‚Ach Bože muog, kdo že muogmu starému gest zaňes-
ge?‘ ‚Gá mamo‘ zavolalo volačuo z poza pece. Žena sa obzerala i popod nos howorila: 
‚ale kdože sy, kďe že sy aby ťa porantalo.‘ ‚I čy ma ňewiďjte?‘ odpowedalo to, a skočilo 
z poza pece na náľepok, z nálepka na lavicu, a tam začalo tancuvať. Bolo to takuo ako 
hrach, a malo očka ako lepáriky ľen sa mu tak ľigotali ako milá vec. ‚Já som to wáš gan-
ko, wás synáček‘ kričalo.“4

Dobšinský: „Bola raz jedna žena. Len nemohla mať žiadnych detí. Nuž vždy Pána 
Boha prosila, aby jej predsa raz n'jakô to dieťa požehnau. Raz oberala hrach, nuž si tak 
sťažuvala: Ach, keby mi Pán Boh kceu požehnať aspoň takô detiatko, ako jeden hraštek, 
nuž bi sa predsa môjmu srdcu obľahčilo. Raz, keď už bola od toho času hodná chvíľa, 
išieu jej starý do poľa orať a ona doma varila jiesť. Keď prišlo poludnia, ustavične z ku-
chyne a do kuchyne behala, oškúbala sa a beduvala: ‚Ach Bože môj, ktože môjmu starie-
mu jiesť zanesie?!‘ ‚Ja, mamo!‘ zavolalo voľačo zpoza pece. Žena sa obzerala, ale nič 
nevidela. I hovorila popod nos: ‚Ale ktože si, kdeže si, aby ťa porantalo?!‘ – ‚I – či ma 
nevidíte?‘ odpovedalo to a skočilo zpoza pece na nálepok (prípecok), z nálepku na lavicu 
– a tam začalo tancuvať. Bolo to takô malô ako hraštek a malo očká ako lepáriky, len sa 
mu tak ligotaly ako milá vec. ‚Ja som to, váš Janko, váš synáček!‘ kričalo.“5

 4 KALINČIAK, Ján: Prjpowgedka o Hraško Gankovi. In: Prostonárodný zábavník bratislavský (diel 1). 
LA SNK, sign. C1369, s. 87. 

 5 Janko Hraško. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie slovenské povesti. Sošit 1. Turč. Sv. Martin, 
1880, s. 40 – 41.
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Odchýlky rukopisnej predlohy oproti tlačenému textu sú minimálne, súvisia prevaž-
ne s jazykovo-gramatickou aktualizáciou textu, čo oprávňuje hodnotiť Dobšinského prá-
cu ako redaktorskú. Podobne J. Francisci v Slovenských povestiach takmer doslovne od-
tlačil rozprávku G. Reussa Zlatovláska:

Reuss: „Bou raz jedon veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Predtým, za lepších časou 
vodilo sa jemu obstojne. Ale jako mu pán Boh požehnau mnoho detí, a s remeslom počalo 
sa jemu zle vodiť, nuž veru on pomaly vyšiel celkom na mizinu. Zo dňa na deň biednejšie 
sa opatroval a živil, až ho na ostatok bieda, plač ženy a lačných detí tak domrzely, že sa 
mu aj život zunoval. Už bol celkom osanovaný, a taký osanovaný vezme ostatných sedem 
grajciarou čo mal, kúpi povraz a ide do hory, že sa obesí. Prijde on do tej hory, vyzre si 
miesto, a práve sa načahuje, že si povraz na dajednu mocnú haluz zahodí: v tom, kde sa 
vezme, tu sa vezme, príde jedna panička, a jak ho odhovára, tak ho odhovára, aby sa 
neobesil, lebo že je to hriech, aj mrzko že je.“6

Francisci: „Bou raz jeden velmi, ale velmi chudobní kováč. Možno že sa pred tím za 
lepších časou aj on lepšje mau; ale ako sa ožeňíu, pán Boh mu požehnau mnoho ďeťí, 
z remeslom sa mu začalo zle vjesť, maňja žjadneho ňemau, aňi zemički, aňi zahradki, nuž 
veru on pomali celkom višjeu na mizinu. Zo dňa na deň sa bjedňejšje živiu; až ho na os-
tatok táto bjeda, plač ženi a lačních ďjetok tak domrzeli, že sa mu aj život zunuvau. Už 
bou celkom osanuvaní, a takíto osanuvaní vezme ostatních sedem grajcjarou, čo mau ešťe 
na svojom bidle, kúpi povraz a íďe do hori že sa obesí. Príďe on do tej hori, najďe si 
mesto, a práve sa načahuje, že si povraz na dajednu mocnú haluz zahoďí: v tom kďe sa 
vezme, tu sa vezme, príďe jedna paňička, a odhovára ho, abi sa ňeobesiu, lebo že je to 
hrjech, aj mrzko že je.“7

V oboch edíciách Slovenských povestí však identifikácia čisto redaktorského prístu-
pu nie je natoľko jednoznačná. J. Francisci, A. H. Škultéty aj P. Dobšinský do textov, 
ktoré preberali od iných autorov, zasahovali natoľko, že svojimi „úpravami“ prekročili 
kompetencie redaktorov. Vo svojej práci uplatňovali predovšetkým upravovateľský 
a umelecko-tvorivý autorský prístup. Hranicu medzi úpravami textu, ktoré sú súčasťou 
redakčnej práce a ktoré túto prácu prekračujú smerom k upravovateľským a umelecko-
-tvorivým prístupom, však v niektorých prípadoch nie je možné presne vymedziť. A to 
zvlášť v prípadoch, kedy sme obmedzení dostupnosťou materiálu (ako porovnávacej zá-
kladne) a/alebo nespoľahlivými redakčnými odkazmi. Názorné sú v tomto smere roz-
právky z Francisciho zbierky. Napr. na znalosť a dostupnosť materiálu ako bazálnu pod-
mienku identifikácie autora upozorňuje vyššie citovaná rozprávka Zlatovláska. Ak by 
sme v korpuse dostupných textov8 hľadali jej potenciálnu predlohu, bol by ňou zápis tejto 
rozprávky od G. Reussa spred roku 1845. Tejto podmienke zodpovedá jediný text – O ko-

 6 REUSS, Gustáv: Zlatovláska. LA SNK, sign. 41CCC11, s. 1 – 2.
 7 RIMAUSKÍ, Janko: Zlatovláska. In: Slovenskije povesťi. Levoča : Werthmüller a sin, 1845, s. 96.
 8 Okrem Polívkovho Súpisu slovenských rozprávok možno použiť Katalóg slovenskej ľudovej prózy alebo 

najnovšie Porovnávacie komentáre k jednotlivým textom, pripojené k edícii Slovenské ľudové rozprávky 
(ostatné dva podľa medzinárodnej klasifikácie Aarne – Thompson).
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váčovi, ktorý je zapísaný v Codexe revúckom C. Rukopis sa však natoľko výrazne odlišu-
je od publikovanej verzie, že to spochybňuje predpoklad, že ide o predlohu, nakoľko táto 
rozprávka má s publikovanou spoločnú jedine látku: 

Reuss: „Žil jedon kováč, ktorí na tak velkú mizinu višjou, že mu len sedem grajcjáró 
pozustálo. Žena a ďeti mu za ušima mravčali, že si radi nevedeu dať. Predsevzau si tedá, 
že si za ostatok svojích peňazí motúz kúpí, na ktorí sa zakvačí. Ak v hore už haluz zaťahu-
je, bi štrang na ňju zavrhou, zjaví sa mu jedná panna... Odhovorila ho od špatňjeho tohto 
skutku.“9 

Francisci: „Bou raz jeden velmi, ale velmi chudobní kováč. Možno že sa pred tím za 
lepších časou aj on lepšje mau; ale ako sa ožeňíu, pán Boh mu požehnau mnoho ďeťí, 
z remeslom sa mu začalo zle vjesť, maňja žjadneho ňemau, aňi zemički, aňi zahradki, nuž 
veru on pomali celkom višjeu na mizinu. Zo dňa na deň sa bjedňejšje živiu; až ho na os-
tatok táto bjeda, plač ženi a lačních ďjetok tak domrzeli, že sa mu aj život zunuvau. Už 
bou celkom osanuvaní, a takíto osanuvaní vezme ostatních sedem grajcjarou, čo mau ešťe 
na svojom bidle, kúpi povraz a íďe do hori že sa obesí. Príďe on do tej hori, najďe si 
mesto, a práve sa načahuje, že si povraz na dajednu mocnú haluz zahoďí: v tom kďe sa 
vezme, tu sa vezme, príďe jedna paňička, a odhovára ho, abi sa ňeobesiu, lebo že je to 
hrjech, aj mrzko že je.“10

Ak tento rukopis poslúžil ako širšia predloha pre publikovanú rozprávku, G. Reuss 
alebo J. Francisci ju museli prepracovať. Ak to urobil editor zbierky, uplatnil umelecko-
-tvorivý prístup k spracovaniu staršieho textu, ktorý mu poslúžil ako predloha, a teda ho 
možno považovať za autora publikovanej rozprávky, napriek odkazu na G. Reussa. Reus-
sov vyššie citovaný prvopis rozprávky11 však svedčí o tom, že avizovaný autor je skutoč-
ným autorom publikovanej rozprávky, pričom J. Francisci vo vzťahu k tomuto textu plní 
funkciu jeho redaktora. 

Naopak, príkladom nespoľahlivosti redakčných odkazov v tejto zbierke je rozpráv-
ka Popolvár najväčší na svete. J. Francisci pri nej uviedol A. Reussa, no porovnanie 
s avizovanou predlohou, ktorou môže byť iba Reussova rozprávka Vaš barát z Codexu 
revúckeho A, ukazuje, že táto má s publikovanou rozprávkou spoločnú len látku:

Reuss: „Ból ráz jeden král a ten král mal troch synó. Ak títo dorastívali, povje otec 
najstaršímu: ‚Choiže, milý synu, do sveta, veť je už čas, aby si aj ty nečo skúsil.‘ Najstar-
 9 REUSS, Gustáv: O kováčovi. Cit. podľa POLÍVKA, Jiří: Súpis slovenských rozprávok. Zv. 3. Turč. Sv. 

Martin : Matica slovenská, 1927, s. 103.
 10 RIMAUSKÍ, Janko: Zlatovláska. In: Slovenskije povesťi. Levoča : Werthmüller a sin, 1845, s. 96.
 11 Prvopis Reussovej rozprávky (poznamenávam, že ho neeviduje žiadny z katalógov) má dôležitú výpo-

vednú hodnotu vo vzťahu k rekonštrukcii redakčnej prípravy zbierky, okruhu spolupracovníkov atď. Je 
totiž ojedinelým zachovaným dôkazom o redakčnej spolupráci na príprave vydania tejto zbierky, ktorú 
by z iného materiálu nebolo možné doložiť. Torzo korešpondencie J. Francisciho s A. H. Škultétym z ro-
kov 1843 – 1844 síce naznačuje vzájomnú výmenu rozprávok a diskusiu okolo ich štylizovania (listy 
č. 16, 17, 19 in ELIÁŠ, Michal: Listy Jána Francisciho 1. Martin : Matica slovenská, 1990), no má skôr 
charakter informovania o činnosti jednotlivých rozprávkarov a nenasvedčuje priamej spolupráci na prí-
pade Slovenských povestí. 



Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 2 93

ší syn sa hned hotovil na cestu a od Otca si hodne peňazí, peknjé koňe a pekný zbroj vy-
pítal. Odobral sa od Otca a šól s Panom Bohom. Cestuje, putuje za dlúhý čas po horách, 
po pustatinách a po roku príde k medené hore. ‚No,‘ pomyslí si, ‚šak som se už dosť po-
túlal po svete a vrátím se do domu.‘ Na pamjatku, že tak ďaleko ból, odtrhnúl si chvojku 
s té medené hory.“12

Francisci: „Kďe bolo, tam bolo, v seďemďesjatej sjedmej krajiňe bolo, za červením 
morom, za skleňením vrchom a za drevenou skalou, – bou raz jeden král, a ten král mau 
troch sinou. Všetci traja boli už hodní, slovom chlapi na mesto; ale tí dvaja starší boli 
prešibalejší, a pekňe sa veďeli medzi luďmí držať, za to ích všeci aj račej viďeli, ako toho 
najmladšjeho, ktorjeho hiba Popelvárom volali, za to, že sa ustavičňe hiba v popele vá-
lau. Ako tak sinovja dorástli zavolá ich raz oťec pred seba, a takto k ňím prehovorí: ‚Si-
novja moji! už sťe chvala Bohu chlapi na mesto, mohli bi sťe sa už aj do sveta vibrať, abi 
sťe skúsili ako to vo sveťe iďe. – Choďťe že choďťe nach ja viďím či s vás na tomto sveťe 
dač vistaňe. Choď že najskuor ti najstarší, a ukáž čo muožeš.‘ Najstarší sin pristáu na 
otcovej vuoli, a hňeď začau k cesťe robiť prípravi. Čo chvíla sa i pripraviu, vzau si od 
otca hodňe peňazí, dobrjeho koňa, ligotavú zbroj, odobrau sa pekňe od všetkích, a šjeu vo 
meno Božje. Za celí rok putuvau po horách, po dolách, po holích pustaťinách, až na os-
tatok prišjeu k meďenej hore. ‚No veť som sa už na túlau po tom Božom sveťe,‘ prehovoriu 
sam k sebe, keď k tej meďenej hore došjeu. – ‚No ale mi aspon ňebuďe luto: – veď takúto 
zvláštnosť hockďe človek ňeviďí. – Ale si odtrhňem jednu halúzku, lebo bi mi doma aňi 
ňeverili, že som až tu bou; ach buďe že rád muoj oťec, keď ju uviďí!‘“13

Jediný iný známy starší zápis tejto rozprávky je zapísaný v Codexe diversorum auc-
torum A, zbierke J. Francisciho, ktorá bola bezprostrednou prípravou na jeho Slovenské 
povesti, kde má rozprávka rovnaký názov ako v tejto edícii. Porovnanie oboch textov 
ukazuje, že napriek odkazu na A. Reussa napísal J. Francisci rozprávku na základe vlast-
ného staršieho spracovania, ktorá je priamou predlohou tlačeného textu: 

„Kde bolo, tam bolo, v seďemďesjatej sjedmej krajiňe bolo, za červením morom, za 
skleňením vrchom, a za drevenou skalou, bou ráz jeden král, a ten král mau troch sinou. 
Keď sinovja už dorastali, takto k nim otec prehovorí: ‚Sinovja mojí do života vám buďe 
treba skúšenosťi – už sťe teraz chvala Bohu hodňe virjasli a smelo sa do sveta pusťiť 
muožeťe. Choďže najskuor ti najstarší.‘ – Najstarší sin pristáu za a si od otca hodňe pe-
ňazí, peknjeho koňa, ligotavu zbroj – od šetkích sa odobrau a šou vo menó Božje. – Dlho 
vstupau po horách a pustatinách, až o rok prišou k meďenej hore. ‚No‘ – pomislí si – ‚veť 
som sa už dosť po tom sveťe natúlau – už sa adaj muožem aj domou vráťit. Ale si na pam-
jatku jednú chvojku z tejto meďenej hori odlomím.‘“14

 12 REUSS, Adolf: Vaš barát. Cit. podľa POLÍVKA, Jiří: Súpis slovenských rozprávok. Zv. 1. Turč. Sv. Mar-
tin : Matica slovenská, 1923, s. 247.

 13 RIMAUSKÍ, Janko: Popelvár največí na sveťe. In: Slovenskije povesťi. Levoča : Werthmüller a sin, 1845, 
s. 1.

 14 FRANCISCI, Ján: Popelvár največí na sveťe. In: Codex diversorum auctorum. LA SNK, sign. B463, 
s. 57.
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Tento príklad upozorňuje na potrebu zohľadňovať pri vymedzovaní potenciálnych 
predlôh nielen možné texty z okruhu autorského subjektu, na ktorý odkazuje redakčná 
poznámka, ale aj z okruhu redaktora (editora) zbierky. 

Ak náhľad do zákulisia Francisciho edície v prvom prípade potvrdil, že do zbierky 
skutočne prispeli aj iní rozprávkari, kým v druhom bol redakčný odkaz zavádzajúci, otáz-
kou ostáva, koho môžeme považovať za autora textov, pri ktorých J. Francisci odkázal na 
iných autorov a kde sú súčasne odlišnosti medzi publikovanou verziou a jej potenciálnou 
predlohou také zásadné ako v prípadoch rozprávok O kováčovi/Zlatovláska a Vaš barát/
Popolvár najväčší na svete – a síce rozprávok Traja zhavranení bratia a Pamodaj šťastia, 
lavička. Aj napriek natoľko výrazným rozdielom medzi textom, ktorý na základe dostup-
ných indícií môžeme vyhodnotiť ako potenciálnu predlohu (v prípade prvej by ňou moh-
la byť rozprávka S. Reussa O sklenenom zámku, v prípade druhej Dobré srdce nájde od-
menu od Ľ. Reussa), a publikovanou verziou, kým nemáme doložený prvopis rozprávky, 
autora nemôžeme spoľahlivo určiť. Môže ním byť autor, ktorého avizuje redakčná po-
známka, ako je to v prípade rozprávky Zlatovláska, a rovnako J. Francisci ako v prípade 
rozprávky Popolvár najväčší na svete: 

Reuss: „Jeden Otec mau jednú Ceru, a tá céra naveky chodjévala do Susedou ku 
svojéj prjatelkyni, a tá jej prjatelkyna mala jednú mať o ktorej ludja rozprávali že je Ježi-
baba. Tak táto Ježibaba vždy dobrých postruhníkou a šakovuo inšuo napekla, a tomu 
djovčatu dávala čuo ku jéj ceri chodjevalo. Chyba len ráz povedala tá ježibaba tomu 
djoučatu od susedou: ‚Moje drahuo djéťa, veť by si ma mohou ten tvoj otec za ženu vzjat; 
ach čiby vám dvom djovčatom pri mne bolo – nože no len nahovor toho tvojho Otca nach 
si ma vezme – veť Ti já dobrá Macocha budem.‘ A tak jú naprávala, aby len toho svojho 
Otca nahovorila. Tak ona i urobyla.“15

Francisci: „Mau raz jeden vdovec jednu céru, a táto céra velmi často choďjevala do 
susedou, ako to ďjeučatá choďjevajú, či na prjadki, či z dákou inakšou robotou, ku suse-
ďinej cére, lebo jej to bola kamarátka. Suseda bola vdovica, a luďja o ňej hovorili, že je 
ježibaba. Medzi tím sa ona k susedoumu ďjeučaťu naveki velmi pekňe ukázala, pekňe sa 
s ňím, keď prišlo, ako zo svojim zhovárala, a napečúc postruhňíkou a všeliakích dobrích 
vecí, zavše ho i uhosťila: a za to ju naše miluo ďjeuča velmi rado viďelo. Raz ako tak 
prišla na tje prjadki, sadli si pod praslice a prjadli: a Ježibaba hamišňe sa na ďjeučatá 
poďívajúc prerjekla: ‚Ej či že bi vám, ďeťi moje, v jednom dome bívať pristalo! – Veť bi 
si ti ďjeuka moja‘ – hovorila ďalej k mladej susedke – ‚tvojmu otcovi mohla povjedať, že 
bi si ma vzau za ženu, aj jemu sa pomoc zíďe, aj mňe, a vám bi vedno tak dobre bolo, že 
len no!‘ Mladá susedka ňič ňeodpovjedala, ale bi rada bola bívala, čo bi svojej kamarát-
kinu matku za macochu bola dostála. Keď prišla domov, prehovorila k otcovi (...)“16

Výrazné odlišnosti medzi potenciálnou predlohou a tlačenou verziou (zvlášť, ak 
nenachádzame žiadne doslovne prevzaté časti predlohy), môžu upozorňovať na to, že 

 15 REUSS, Ľudovít: Dobruo srdce nájde odmenu. In: Codex revúcky A. LA SNK, sign. B465, s. 17.
 16 RIMAUSKÍ, Janko: Pamodaj šťasťja, lavička. In: Slovenskije povesťi. Levoča : Werthmüller a sin, 1845, 

s. 115 – 116.



Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 2 95

avizovaný autor nie je skutočným autorom rozprávky, iba autorom textu, ktorý poslúžil 
ako širšia predloha, pričom skutočný autor tento materiál upravil umelecko-tvorivým prí-
stupom. Rovnako však takéto odlišnosti môžu byť signálom, že (iba) nemáme k dispozí-
cii potrebný porovnávací stupeň – skutočný prvopis (alebo priamu predlohu) rozprávky. 
Takáto situácia je, samozrejme, neriešiteľná. Mojím cieľom však nie je pri každej z pub-
likovaných rozprávok identifikovať jej autora, resp. autorov. Stačí niekoľko príkladov 
reprezentujúcich prístupy romantikov k spracovaniu rozprávok, ktoré osvetľujú ich prax. 
Podstatné je, že identifikované postupy korešpondujú s teoretickými konceptmi, ako ich 
autori prezentovali v úvodoch k svojim zbierkam aj v iných sekundárnych textoch či 
v korešpondencii. V snahe nájsť kritérium, podľa ktorého môžeme v neriešiteľných situá-
ciách priradiť určitej rozprávke jej autora, sa potom môžeme „spoľahnúť“ na ciele edície 
a jej koncept, ktoré demonštrujú – či, presnejšie, sú konkrétnym naplnením – koncepcie 
rozprávky, ktorú daný editor sledoval.

Od koncepcie zbierky k textotvorným operáciám 

Východisko v koncepcii rozprávky (resp. edičnom koncepte) je smerodajné zvlášť 
v prípadoch, kedy je ťažké odlíšiť upravovateľský prístup od redakčnej úpravy textu, 
a teda aj určiť autora rozprávky. Sporné sú prípady, kedy dokážeme spoľahlivo identifiko-
vať východiskový text a jeho autora, a súčasne rozdiely medzi predlohou a tlačenou ver-
ziou sú neveľké (avšak markantnejšie ako v prípade textov, ktoré prešli redakčnou úpra-
vou, ako bolo ukázané vyššie). Podobne môže byť náročné vymedziť hranice medzi 
upravovateľským a umelecko-tvorivým prístupom, ktoré sa môžu prelínať. Nebolo by 
však na škodu pokúsiť sa konkretizovať tieto prístupy opisom konkrétnych činností, a síce 
so zohľadnením edičných konceptov a koncepcií rozprávky, ktorú editori v týchto zbier-
kach prezentovali. Dobrým príkladom môže byť rozprávka Tri citróny. Prvýkrát bola pub-
likovaná v zbierke J. Francisciho, pričom jej predlohou bol rovnomenný text J. D. Čipku: 

Rukopis: „Bou ráz jedon bohatí král; tisíc míl dlhuo a tisíc míl širokuo bolo jeho 
královstvo, tak že sa ho báu celí svet. Tento mau jedniho sina, krásniho ako ruža, rovního 
ako jedla, mocního ako dub. 

‚Hoj, sin muoj,‘ prerečie k ňemu jedon ráz oťec, ‚hlava sa mi zabelela ako visoká 
jedla, keď ju bieli srieň prikrije, a visí k zemi ako zralí klas; žatva sa blíži, dňes zajtrá ma 
podtňe kosa smrťi: žeň sa, sin muoj, žeň, skorej ako mi zatlačíťe oči.‘ Tu prestáu hovoriť, 
šedivú, zohnutú hlavu zodvihou a pozreu na sina, ktorímu práve v ten čas dve velikje slzi 
z očú vipadli. ‚Plačeš, sin muoj? Ňeplač, ja som dozreu, musím zahinuť, ti si viroustou 
ako svueží mládňík zo zdravího koreňa: starí strom práchnivie a hiňie, ale mesto ňeho sa 
zozvijá svieží vírostok jeho.‘

Seďemďesiat seďem dňí pominulo od toho času, a mladí kráľovčík sa ňežeňiu. (Ti-
síc diovok krásňích ako ľalia viďeu a žiadna sa mu z ňích ňepáčila.) Rád bi bou otcovú 
vuoľu viplňiu, ale ňebolo diovki, ktorú bi bou mohou ľúbiť.“17 

 17 ČIPKA, Jonatán Dobroslav: Tri citróny. Cit. podľa POLÍVKA, Jiří: Súpis slovenských rozprávok. Zv. 3. 
Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1927, s. 204.
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Publikovaný text: „Bou raz jeden velmi bohatí starí král, a ten král mau jedneho 
jeďinkjeho sina, krásneho ako ruža, mocnjeho ako dub. Toho sina všetkím tím, od čoho 
bi šťesťja jeho života záviselo zaopatriť, bola najsrďečňejšja a ostatňja žjadosť jeho 
duše.

I zavolá ho raz pred seba, a vážnim hlasom takto k ňemu prerečje: ‚Sin muoj, 
radosť moja! viďíš, že sa mi hlava zabelela, ako visoká jedla, keď ju bjeli srjen pokrije, 
a ako zralí klas ku zemi sa chíli. Moja hodina sa približuje – dňes zajtra oči zatvorím; 
a ešťe ňeznám v akom stave ťa zaňehám. – Žeň sa, sin muoj, žeň! nach ťa viďím 
v celom tvojom šťestí, a nach ťa požehnám, skorej, ako mi oči zatlačíťe.‘ 

Tu oťec prestáu hovoriť, a sin ňič ňeodpovjedau, hiba sa velmi zamisleu, lebo 
mu žeňeňja dosjal aňi len na misel ňebolo prišlo: a takí zamislení od otca i odišjeu.

Seďemďesjat seďem dňí od toho času pominulo, a mladí Králoučík sa ňežeňiu. Jest-
li čo na sveťe, tak isťe otcovu vuolu bi zo srdca rád bou viplňiť, ale čo že keď ňebo-
lo ďjeučaťa, ktorou bi mu srdce bi mu bolo mohlo zalúbiť. Tisíc a ťisíc ích viďeu 
krásnich ako lalie, a žjadna mu ňebola po vuoli. A tu upadou náš Králoučík do velkjeho 
ňepokoja, lebo mu aňi otcovu vuolu zlomiť, aňi seba na mesto šťesťja do ňešťesťja 
uvrhnúť ňeprichoďilo.“18

Publikovaná verzia sa od predlohy odlišuje výraznejšie, ako by to bolo v prípade, 
keby J. Francisci text iba redaktorsky upravil, ako to urobil v prípade rozprávky Zlato-
vláska. Na druhej strane, rozdiely medzi textami nie sú natoľko výrazné, že by sme mu-
seli uvažovať o existencii priamej predlohy, ktorú nemáme k dispozícii, a teda rezignovať 
na možnosť jednoznačne identifikovať jej autora. Je zrejmé, že práve tento text od J. D. 
Čipku je ak nie priamou, minimálne úzkou predlohou tlačenej verzie, o čom svedčia do-
slovne sa zhodujúce fragmenty textu (kvôli prehľadnosti ich uvádzam obyčajným pís-
mom), preštylizované časti rukopisu (kurzívou) aj zhodná naratívna schéma rozprávky. 
Nápadnejšie sú rozdiely medzi textami, ktoré v textotvornom procese zodpovedajú re-
dukcii predlohy a na druhej strane jej „rozšíreniu“: takmer polovicu z ukážky publikova-
ného textu tvorí autorský text, nezávislý od predlohy (tučným písmom), ale nenachádzajú 
sa v ňom viaceré figúry, motívy a topoi z rukopisu (v rukopise sú to podčiarknuté časti). 
Vynechané časti rukopisu a na druhej strane „doplnené“ časti spolu komunikujú: z Čip-
kovho textu boli odstránené figúry a motívy, ktoré poukazujú na autorovu inklináciu 
k metaforicko-metonymickému zobrazeniu (rozľahlosť kráľovstva a metonymický opis 
moci kráľa; vynechanie člena z enumeračného radu prirovnaní pri charakteristike kráľo-
viča; metaforické vyjadrenie nutnosti generačnej výmeny v priamej reči kráľa atď.); po-
suny tlačeného textu oproti predlohe možno vnímať v prvom rade ako redukciu expono-
vaného rozprávačského štýlu a obraznosti, charakteristických pre rozprávky J. D. Čipku.19 
Na druhej strane v tlačenom texte sa vyskytujú viaceré prostriedky a postupy, ktoré 
v predlohe nezaznamenávame. Identifikovať medzi nimi môžeme také, ktoré zo súčasnej 
perspektívy (čitateľskej skúsenosti s rozprávkami publikovanými slovenskými romantik-

 18 Tri citroni. In: RIMAUSKÍ, Janko: Slovenskje povesťi. Levoča : Jan Wertmüller a sin, 1845, s. 37.
 19 Bližšie PÁCALOVÁ, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratisla-

va : Ars Poetica – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 93 – 106.
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mi) zodpovedajú konvencionalizovaným prostriedkom rozprávkovej poetiky (ustálené 
prívlastky – „veľmi bohatý starý kráľ“ – či formulovité vstupy – „I zavolá ho raz pred 
seba a vážnym hlasom takto k nemu prerečie“). Ostatné „doplnky“ majú opačný charak-
ter: sú to výpovede, s akými by sme sa v ďalších rozprávkových zbierkach stretli iba 
zriedkavo (napr. vnútorná reč kráľoviča), nakoľko ich prítomnosť, realizácia i významo-
vé kontexty presahujú rámec poetiky rozprávky, ako sa ustálila na pozadí ďalších dvoch 
rozprávkových edícií, kde mala implikovať folklórne podanie a urobila to natoľko pre-
svedčivo, že sa chápe ako klasická, konvenčná, či dokonca sa zvykne stotožňovať s poe-
tikou folklórnej prózy.20 

Odchýlky publikovaného textu oproti rukopisnému naznačujú, že Čipkov text neja-
ký autorský subjekt výraznejšie prepracoval: čiastočne reorganizoval jazykové usporia-
danie pôvodného textu, rozšíril ho s využitím látkovo-motivickej, tropologickej a jazyko-
vej základne predlohy a časť textu spracoval samostatne. Uplatnil pritom upravovateľský 
aj umelecko-tvorivý prístup. Autorskú „vrstvu“, ktorú týmto postupom vytvoril, môžeme 
presne identifikovať – predstavuje ju „rozšírenie“ textu J. D. Čipku, ale tiež jeho „reduk-
cia“ v zmysle eliminácie rozprávačského štýlu a obraznosti z predlohy. (Takto môžeme 
uvažovať v prípade, že sa na publikovaný text dívame ako na prepracovanú verziu Čip-
kovho rukopisu. Možný je však aj postup „opačný“, a síce doslovne prevzaté časti z Čip-
kovho textu vnímať ako „vrstvu“, ktorú autor knižnej rozprávky vložil do iného, autorsky 
spracovaného textu.) Podstata toho, čo označujem ako „vrstva“, však zostáva zachovaná: 
je ňou vklad tvorivého subjektu, ktorý natrvalo modifikoval pôvodný text, pričom až 
takto modifikovaný text-palimpsest vstupuje do literárnej komunikácie a tradície (nie 
Čipkov text, ktorý vo vzťahu k publikovanej rozprávke predstavuje jej priamu predlohu). 
Keďže nepoznáme prvopis danej rozprávky, nemôžeme vylúčiť, že uvedené operácie 
urobil s textom J. D. Čipka. Rovnako však môžeme uvažovať o tom, že ich urobil J. Fran-
cisci. O druhej možnosti ako pravdepodobnej svedčí celkový spôsob spracovania roz-
právkovej látky, ktorý je pri oboch sledovaných textoch odlišný, pričom táto odlišnosť 
zostáva markantná i napriek tomu, že druhý text bol pravdepodobne napísaný na podkla-
de prvého. Text J. D. Čipku manifestuje svojské chápanie a spracovanie rozprávky, 
usmerňované slobodným, tvorivým prístupom bez obmedzenia akýmkoľvek metodolo-
gickým imperatívom, zjavným na pozadí sledovaných rozprávkových edícií. Jeho zaují-
mavosťou je, že ako jediný z Čipkovej zbierky Codex tisovský B je z hľadiska spracova-
nia najkonvenčnejší (ako jediný napr. rešpektuje formulovité rámcovanie).21 Tlačená 
verzia síce individualizované znaky autorovho rozprávačstva koriguje, posúva text sme-
rom k „tradičnejšiemu“ spracovaniu, ale samostatne (od predlohy nezávisle) spracované 
časti textu odkazujú k inému autorskému subjektu – napr. tým, že tento subjekt na rozdiel 
od J. D. Čipku neexponuje obraznosť korešpondujúcu s romantickým stvárnením priesto-
ru, ktorá je pre rozprávky tohto autora príznačná, ale ťažisko jeho výpovede sa presúva 

 20 Východisko v stotožnení poetiky rozprávok, ako sa realizovala v zbierkach Slovenské povesti (1858 – 
1861) a Prostonárodné slovenské povesti, s poetikou folklórnej prózy pozri aj napr. v monografii MAR-
ČOK, Viliam: O ľudovej próze. Bratislava : Mladé letá, 1978.

 21 Bližšie PÁCALOVÁ, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratisla-
va : Ars Poetica – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 93 – 106.
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z priestoru do vnútra postavy. Prikláňam sa preto k možnosti, že za autora rozprávky Tri 
citróny zo Slovenských povestí možno považovať, podobne ako v prípade rozprávky Po-
polvár najväčší na svete, J. Francisciho. 

Palimpsest palimpsestu 

Posuňme sa ešte o krok ďalej. V Prostonárodných slovenských povestiach publiko-
val P. Dobšinský rozprávku Tri citróny. V redakčnej poznámke odkázal na J. D. Čipku, 
ale priamou predlohou pre jeho text nebol rukopis tohto autora, ale rozprávka z Francisci-
ho Slovenských povestí. P. Dobšinský tento text spracoval upravovateľským prístupom 
(aby bolo porovnanie názornejšie, opäť uvádzam Francisciho text aj s pôvodným grafic-
kým vyznačením, z ktorého sú čitateľné jednotlivé autorské „vrstvy“):

Francisci: „Bou raz jeden velmi bohatí starí král, a ten král mau jedneho jeďinkjeho 
sina, krásneho ako ruža, mocnjeho ako dub. Toho sina všetkím tím, od čoho bi šťesťja 
jeho života záviselo zaopatriť, bola najsrďečňejšja a ostatňja žjadosť jeho duše.

I zavolá ho raz pred seba, a vážnim hlasom takto k ňemu prerečje: ‚Sin muoj, 
radosť moja! viďíš, že sa mi hlava zabelela, ako visoká jedla, keď ju bjeli srjen pokrije, 
a ako zralí klas ku zemi sa chíli. Moja hodina sa približuje – dňes zajtra oči zatvorím; 
a ešťe ňeznám v akom stave ťa zaňehám. – Žeň sa, sin muoj, žeň! nach ťa viďím 
v celom tvojom šťestí, a nach ťa požehnám, skorej, ako mi oči zatlačíťe.‘ 

Tu oťec prestáu hovoriť, a sin ňič ňeodpovjedau, hiba sa velmi zamisleu, lebo 
mu žeňeňja dosjal aňi len na misel ňebolo prišlo: a takí zamislení od otca i odišjeu.

Seďemďesjat seďem dňí od toho času pominulo, a mladí Králoučík sa ňežeňiu. Jest-
li čo na sveťe, tak isťe otcovu vuolu bi zo srdca rád bou viplňiť, ale čo že keď ňebo-
lo ďjeučaťa, ktorou bi mu srdce bi mu bolo mohlo zalúbiť. Tisíc a ťisíc ích viďeu 
krásnich ako lalie, a žjadna mu ňebola po vuoli. A tu upadou náš Králoučík do velkjeho 
ňepokoja, lebo mu aňi otcovu vuolu zlomiť, aňi seba na mesto šťesťja do ňešťesťja 
uvrhnúť ňeprichoďilo.“22

Dobšinský: „Bol raz jeden veľmi bohatý starý kráľ, a ten kráľ mal [jedného] jedin-
kého syna, krásneho ako ruža, mocného ako dub. Tohto syna opatreného vidieť, to bola 
jeho ostatnia a najsrdečnejšia žiadosť. 

I zavolá ho raz pred seba a vážnym hlasom [takto k nemu] prerečie: ,Syn môj, radosť 
moja! vidíš, že sa mi hlava zabelela, ako tá [vysoká] jedla, keď ju biely srieň pokryje, a já 
schýlil som sa k zemi, ako zralý klas, keď blíži sa k žatve. Dnes zajtra oči zatvorím a ešte 
neznám, v akom stave ťa zanechám. Žeň sa, syn môj, žeň! nech ťa vidím zaopatreného 
a nech ťa požehnám, skôr ako mi oči zatlačíte.‘ 

Otec zamĺknul – a milý syn zamyslel sa. Myslel, načo dosiaľ ešte nepomyslel. Ale 
nič nevymyslel, čoby bol poviedal na to drahému otcovi; len taký zamyslený aj od otca 
odišiel. 

Sedemdesiat sedem dní od toho času pominulo, a mladý kráľovčík neženil sa. Všet-
ko na svete, aj toto rád by bol urobil otcovi po vôli; ale čože, keď nebolo dievčaťa srdcu 
 22 Tri citroni. In: RIMAUSKÍ, Janko: Slovenskje povesťi. Levoča : Jan Wertmüller a sin, 1845, s. 37.
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jeho milého. Tisíc a tisíc jich videl, krásnych ako ľalije, ale ešte žiadnej svojmu srdcu 
milej. Kde ju vziať, kde ju najsť a otca spokojiť, o tom jednom hútal naveky.“23

Takmer polovicu textu (obyčajným písmom) prevzal P. Dobšinský od J. Francisciho 
verne, a to predovšetkým tie časti, ktoré aj J. Francisci prevzal z textu J. D. Čipku temer 
bez úprav. Niektoré slovné spojenia vynechal (sú v hranatej zátvorke, podčiarknuté), 
zriedka do textu niečo doplnil (tučným písmom), no doplnené aj vynechané časti pre sa-
motný príbeh a jeho spracovanie nie sú kľúčové ani výraznejšie signifikantné. Podobne 
ako nepríznakový typ úpravy môžeme hodnotiť časti (vyznačené kurzívou), kde P. Dob-
šinský pozmenil slovosled, nepatrne zjednodušil či spresnil pôvodnú štylizáciu, zamenil 
slovo synonymným výrazom, upravil vety s ohľadom na kontextuálne nadväzovanie 
a pod., teda zásahy na hranici medzi upravovateľským prístupom a redaktorskou prácou. 
Zaujímavejšie sú však časti, kde predlohu modifikoval výraznejšie (tučné písmo v kurzí-
ve). Na rozdiel od J. Francisciho, ktorý Čipkov text „rozšíril“ samostatnými, od predlohy 
nezávislými štylizáciami, a tým vlastne modifikoval aj jeho konotačný priestor, P. Dob-
šinský využil ako materiál pre svoju rozprávku nielen látku, ale bezo zvyšku aj celý jazy-
kovo-štylistický a výrazový inventár predlohy. Všimnime si len jednu vetu: „Tu oťec 
prestáu hovoriť, a sin ňič ňeodpovjedau, hiba sa velmi zamisleu, lebo mu žeňeňja dosjal 
aňi len na misel ňebolo prišlo (...)“ Rozprávač informuje o tom, že otec prestal rozprávať, 
syn neodpovedal, zamyslel sa a myslel na veci, nad ktorými ešte neuvažoval. Rovnaké 
informácie v identickom poradí prináša aj P. Dobšinský, ale vyjadruje ich samostatne: 
„Otec zamĺknul – a milý syn zamyslel sa. Myslel, načo dosiaľ ešte nepomyslel. Ale nič 
nevymyslel, čoby bol poviedal na to drahému otcovi (...)“ Posuny oproti predlohe sú za-
ložené na synonymnom vyjadrení stavov a dejov súčasne s redukciou opisu vnútorných 
pochodov postavy (neodpovedal – zamyslel sa – myslel, na čo nepomyslel) a s využitím 
opakovania podporujúceho rytmizáciu textu: „tu otec prestal hovoriť“ – „otec zamĺkol“; 
„a syn nič neodpovedal, iba sa veľmi zamyslel“ – „a milý syn zamyslel sa“ (upozorniť tu 
treba na vložený segment „milý syn“ ako typický prostriedok vytyčovania postáv v roz-
právkach P. Dobšinského); „ani mu na myseľ nebolo prišlo“ – „myslel, na čo dosiaľ ešte 
nepomyslel“. Napokon v ukážke z rozprávky Tri citróny nachádzame (oproti Francisciho 
predlohe) ešte prirovnanie (tučné, podčiarknuté), ktoré sa v predlohe nenachádza, ale je 
v Čipkovej rozprávke, čo svedčí o tom, že P. Dobšinský pri príprave textu prihliadal aj 
k rukopisu rozprávky od J. D. Čipku. 

V rozprávke Tri citróny z Prostonárodných slovenských povestí môžeme identifikovať 
tri autorské „vrstvy“: najstaršiu tvorí Čipkov text (akási základňa) a na ňu sa navrstvujú 
mladšia od J. Francisciho (samozrejme, za predpokladu, že práve on je autorom posunov 
tlačenej verzie oproti citovanému Čipkovmu rukopisu; v prípade, že by bol autorom týchto 
posunov J. D. Čipka, uvedená „vrstva“ by bola jeho autorská) a napokon najmladšia od P. 
Dobšinského. Rozprávka zároveň dokladá, že funkciu autora treba pri týchto textoch chá-
pať v špecifických podmienkach ich vzniku. Abstrahovanie jednotlivých autorských 
„vrstiev“ v texte rozprávky umožňuje potom nazerať na funkciu autora ako na akýsi kumu-
 23 Tri citróny. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie slovenské povesti. Soš. 7. Turč. Sv. Martin, 1882, 

s. 55 – 56. 
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lovaný subjekt a ďalej uvažovať o autorskom rodokmeni rozprávky. Z autorského rodo-
kmeňa tejto rozprávky môžeme potom odčítať troch autorov (resp. dvoch autorov, ak text 
do Slovenských povestí spracoval J. D. Čipka), pričom prvý napísal rozprávku (vo vzťahu 
k abstraktu folklórnej predlohy využívajúc umelecko-tvorivý prístup), na ktorej text ďalší 
dvaja postupne navrstvili autorské „vrstvy“, uplatňujúc pritom upravovateľský a umelecko-
-tvorivý prístup (J. Francisci) a napokon prístup upravovateľský (P. Dobšinský).

Autor-palimpsest

Pri príprave rozprávky Tri citróny do tlače mali P. Dobšinský s J. Franciscim spoloč-
ný nielen upravovateľský prístup, ale aj konkrétne postupy a motivácie, predovšetkým 
snahu eliminovať tie znaky predlohy, ktoré z rôznych dôvodov vnímali ako nevyhovujú-
ce. P. Dobšinský takto vyhodnocoval prvky, ktoré nezodpovedali jeho predstave o tom, 
akú podobu „má mať“ slovenská rozprávka, pričom jeho predstavy o tejto podobe sa 
v rôznych fázach jeho práce s rozprávkou naprieč štyrmi desaťročiami menili. Kým po-
čas prípravy Slovenských povestí spolu s A. H. Škultétym hľadal „ideálnu“ slovenskú 
rozprávku a vytvoril ju v konštrukte reprezentatívneho invariantu určitej rozprávkovej 
látky, o dvadsať rokov neskôr v Prostonárodných slovenských povestiach už „ideálnosť“ 
rozprávky videl v jej „mnohých tvárach“ a pestrosti. Preto do nej zahrnul temer neupra-
vené texty najrôznejšej proveniencie od kvázi folklórnych (implikujúcich folklórne poda-
nie) až k vysoko štylizovaným, rozprávky kompilované (prevažne texty pripravené pre 
posledný zväzok Slovenských povestí, ktorý tlačou napokon nevyšiel) i preložené (zo 
zbierky Slovenské pohádky a pověsti, ktoré zamýšľal, podobne ako rozprávky z Fran-
cisciho zbierky, čitateľsky aktualizovať). Keďže len zanedbateľná časť tu publikovaných 
rozprávok pochádzala z aktuálnejších zberov či spolupráce, ktorá už nadobúda skôr črty 
národopisnej práce v užšom zmysle slova, treba podotknúť, že – s výnimkou preložených 
rozprávok zo zbierky B. Němcovej a rozprávok z Francisciho Slovenských povestí – do 
tejto edície zaradil P. Dobšinský takmer všetky rozprávky z rukopisov, ktoré pri príprave 
predošlej edície takpovediac odkladal bokom ako „nepoužiteľné“. Väčšinu z nich však 
výraznejšie neprepracoval, ale publikoval ich relatívne verne, s drobnými zásahmi, ktoré 
zodpovedajú redaktorskej kompetencii (ako v prípade vyššie citovanej rozprávky Janko 
Hraško). Ak sa pozrieme na jediný „zošit“ Prostonárodných slovenských povestí, napr. 
uvedený siedmy, do ktorého zaradil aj rozprávku Tri citróny, je zrejmé, že zbierka je zá-
merne koncipovaná tak, aby sa tým zdôraznila rozmanitosť folklórnej prózy z hľadiska 
žánrového, látkového, spôsobu rozprávania, jazyka atď. Na ilustráciu si všimnime úvody 
troch rozprávok z tohto zväzku, ako idú za sebou: 

Cesta k Slncu a k Mesiacu: „Boli dvaja mladí ľudia a mali sa radi. Ona bola jako 
holubička, on jako sokolík. Ona Hanuška, on Janíčok. Hanuška nič si z toho nerobila, že 
jej otec bol bohatý zemän a Jankov otec len chudobný bača; trebár jej Janík nič nemal, 
len či bol šuhaj šumný! Ale čože predca rekne jej otec?“24 

 24 Cesta k Slncu a k Mesiacu. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie slovenské povesti. Soš. 7. Turč. Sv. 
Martin, 1882, s. 26. 
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Popolvár hnusná tvár: „Mal edon otec troch synó, dost už narostených. Dvae starší 
buli naveky vyčifrovaní, šua (čo) len tak hviždelo za nima; ale tot najmladší, hnilaek za-
válený, zacundraný, len po peci a v popelu se válel. Inak ho ani nepozvali, len ,Popelvár, 
hnusná tvárʻ.“25

Tri zakliate kniežatá: „Bol raz jeden kráľ. Nenadobýval už, len trovil. A bol taký 
trovný, žeby bol pretrovil aj všetky poklady sveta, keby jich len bol mal. Ale čože, keď 
už ani tej nitky na ňom jeho nebolo? ,Eh,ʻ povedá, ,pomoc ľahká – a – čo nebolo, 
bude! Oddám sa na zverinu, tej ešte dosť po horách a na tú poľovať nezbráni mi žia-
den duch.ʻ To aj urobil. Čo tam dakde ešte mal jeden zámok, na ten utiahnul sa a od-
tiaľ chodil poľúvať do hôr na tú zverinu. Čo ulovil, z toho živil sa so ženou aj s troma 
dcérami.“ 26 

Pri každej z nich pritom P. Dobšinský uplatnil iný prístup k spracovaniu predlohy: 
rozprávku Cesta k Slncu a k Mesiacu spracoval na základe Němcovej podania v Sloven-
ských pohádkách a pověstech prekladateľsko-upravovateľským prístupom, Popelvár 
hnusná tvár odtlačil s minimálnymi redaktorskými zásahmi z rukopisu S. Ormisa (re-
daktorská úprava) a napokon rozprávku Tri zakliate kniežatá napísal na základe textov 
od S. Ormisa a K. Venicha (kompilačno-štylizačná metóda, umelecko-tvorivý prístup).

Ak na tomto mieste opomenieme žánrové, jazykové a národopisné kritériá, ktoré 
determinovali podobu Prostonárodných slovenských povestí, v zbierke nachádzame aj 
rozprávky, ktoré nesú výraznejšie stopy individuálnych autorských predstáv o podobe 
rozprávky, ako sa vykryštalizovali v prvej polovici štyridsiatych rokov u jednotlivých 
autorov – teda tie špecifiká a charakteristiky, ktoré A. H. Škultéty s P. Dobšinským 
v spoločnej edícii pracne redukovali (napokon, z tohto dôvodu v Slovenských poves-
tiach figuruje J. D. Čipka len ako autor východiskových textov výlučne pri rozpráv-
kach, ktoré vznikli kompilačno-štylizačnou metódou na podklade viacerých predlôh, 
ako napokon dokladá aj ukážka z rozprávky Laktibrada). P. Dobšinský síce oceňoval 
rozprávačský talent tohto autora, ale väčšinu jeho textov prepracoval (alebo aspoň sčas-
ti upravil), nakoľko v podobe, ako ich autor napísal, neboli podľa P. Dobšinského na 
prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov vhodné pre knižné vydanie. V relatívne 
autentickej podobe, po tom, čo prešli redakčnými úpravami alebo boli spracované upra-
vovateľským prístupom, ich publikoval až v nasledujúcej edícii. Z rovnakého dôvodu 
mal P. Dobšinský kritické výhrady aj voči textom J. Francisciho. Bol ochotný publiko-
vať ich len pod podmienkou, že budú dôkladne prepracované, no niektoré z Francisciho 
rozprávok boli preňho do tej miery nevyhovujúce, že rezignoval na ich spracovanie, 
ako napr. Tri zakliate kniežatá zo Slovenských povestí (1845). Rozvláčny rozprávačský 
štýl nekompatibilný so stereotypnou formulovitou naráciou folklórnej rozprávky, re-
dundantné vedľajšie dejové línie, kompozičná nevyváženosť a zvlášť náročný jazyk 
a preexponované štylizácie boli pre P. Dobšinského neprijateľné do tej miery, že túto 

 25 Popelvár, hnusná tvár. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie slovenské povesti. Soš. 7. Turč. Sv. 
Martin, 1882, s. 31. 

 26 Tri zakliate kniežatá. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie slovenské povesti. Soš. 7. Turč. Sv. Mar-
tin, 1882, s. 38. 
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rozprávku spracoval na podklade textov iných autorov a ako jedinú z Francisciho zbier-
ky ju neprevzal do Prostonárodných slovenských povestí.27

Na tomto mieste sa dostávam k ďalšej motivácii Dobšinského úprav Francisciho 
spracovania rozprávky Tri citróny, ako aj ostatných rozprávok, ktoré do svojej samostat-
nej edície prevzal zo Slovenských povestí. Cieľom upravovateľského prístupu P. Dobšin-
ského pri tejto rozprávke bolo eliminovať exponované charakteristiky rozprávačského 
štýlu z predlohy – „prepísať“ Francisciho autorskú „vrstvu“. Pri všetkých textoch prevza-
tých z Francisciho zbierky uplatnil upravovateľský prístup, avšak nie v rovnakej miere 
a rozsahu. Do niektorých zasahoval minimálne, iné prepracoval výraznejšie. Vo vzťahu 
k celku zbierky je pritom zaujímavé, že kým ďalšie texty prevzal z rukopisov viac-menej 
verne, iba s nepatrnými redaktorskými zásahmi, a to dokonca aj rozprávky v nárečí alebo 
také, ktoré svojou podobou implikujú neštylizovaný záznam folklórnej predlohy (Popel-
vár hnusná tvár), všetky rozprávky z Francisciho Slovenských povestí spracoval upravo-
vateľsky.28 Považoval to za nevyhnutnosť, pretože podobu, v ktorej boli publikované 
v roku 1845, vnímal ako neprijateľnú, nielen čo sa týka jazyka. 

Výhrady, ktoré mal P. Dobšinský voči Francisciho rozprávkam, súvisia primárne 
s prístupom k spracovaniu folklóru a nepriamo s rozdielmi vo výklade rozprávok, ako 
aj funkciách ich vydaní. Ako bolo uvedené, Francisciho prístup k spracovaniu rozprá-
vok nebol natoľko exaktne metodologicky prepracovaný ako prístup A. H. Škultétyho 
a P. Dobšinského, či presnejšie – v porovnaní s ich exaktne uplatnenou metodológiou 
– vlastne ani nebola žiadna, čo sa najvýraznejšie prejavilo na výslednej podobe zbierky 
a ešte nápadnejšie na rozprávkach, ktorých je J. Francisci autorom. Vydanie rozprávok 
totiž vnímal ako v prvom rade vlastný ambiciózny projekt, ktorým reagoval na aktuálne 
dobové potreby: od začiatku štyridsiatych rokov bola rozprávka na Slovensku takpove-
diac v kurze, o potrebe vydať rozprávky knižne sa v kuloároch hojne diskutovalo 
a J. Francisci na túto potrebu spontánne odpovedal. Na rozdiel od neskorších vydavate-
ľov rozprávok však nemal ucelenú predstavu o funkciách a kultúrno-edukačnom pôso-
bení svojej zbierky; skôr naopak, ako plynie z úvodu k Slovenským povestiam, nadvä-
zujúc na koncept S. Reussa, bol modelovým čitateľom jeho zbierky vzdelanec, ktorý 
ich využije pre vznešené ciele v intenciách mytologických prístupov. Rozprávky vní-
mal J. Francisci v duchu romantickej predstavy ako prototyp umenia, čo podmienilo aj 
jeho prístup k ich spracovaniu. Kým A. H. Škultéty s P. Dobšinským sledovali pri písa-
ní rozprávok predstavu ideálu, ktorý mal reprezentovať „ducha národa“ (hoci bol tento 
ideálny koncept prekrytý množstvom praktických funkcií a národnoobrodeneckých 
cieľov), Francisciho vnútorný „spor“ o podobu rozprávky bol užšie romantický: jednak 

 27 Na rozdiel od B. Němcovej, ktorá rozprávky z Francisciho Slovenských povestí prevzala do Slovenských 
pohádek a pověstí, na čo v Doslove upozornila, P. Dobšinský na túto súvislosť – bežnému čitateľovi 
Prostonárodných slovenských povestí na začiatku osemdesiatych rokov, kedy bola Francisciho zbierka 
takmer nedostupná, neznámu – neupozornil a v redakčných poznámkach odkázal na autorov, ako ich 
avizoval J. Francisci. Naopak, pri rozprávkach prevzatých od B. Němcovej v redakčných poznámkach 
upozornil, že ide o jej spracovanie (výnimkou sú iba tie, čo autorka spracovala na podklade rozprávok od 
S. Chalupku).

 28 Konkretizáciu Dobšinského postupu pozri PÁCALOVÁ, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollá-
ra po Pavla Dobšinského). Bratislava : Ars Poetica – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010, s. 302 – 314.
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v zmysle výraznej inklinácie k mytologickým konceptom, jednak v zmysle subjektív-
nych cieľov a rozporov. 

V obšírnom liste A. H. Škultétymu a Š. M. Daxnerovi sa J. Francisci v januári 1844 
vyznáva z úskalí, na ktoré naráža pri písaní rozprávok, pričom ako zdroj svojich rozpakov 
identifikuje funkcie rozprávkových vydaní v dobovom kontexte: „Čo sa môjho napísania 
Berony týka, priznávam sa, že sa aj mne samému znepáčila, keď som ho o nejaký čas 
pozdejšie čítal. A tak to bolo aj so všetkým, čo som napísal. Teraz, asi mesiac tomu, som 
celkom prestal písať, zajedno pre ustavičné nepokoje a búrky, neistoty a trápenia, ktoré 
nás teraz morili, za druhé aj preto, že som nespokojný s predošlým mojím spôsobom pí-
sania, o lepšom premýšľam. Neúplnosť a nedokonalosť mojich povestí pošla z toho, že 
som nemal ešte ustálenú myšlienku o forme – písal som teda, ako sa mi kedy zazdalo; a tu 
v povestiach mojich často v jednej a tej samej rozličnosť štýlu a neistota hlavného ťahu 
formy. Po druhé som neveľký pozor dal na slová, čo sa ich volenia a umiestenia týka. Toto 
by sa ale v prehľade a v potrebnom prepracovaní, doplňovaní a usporiadaní, čistení a utí-
naní bolo doplnilo a usporiadalo, očistilo a poutínalo. Čo ale jednému i druhému počiatok 
dalo, je, že som bol v neistote, čo za cieľ mám vo vydaní našich povestí označiť, čo nimi 
docieliť – či náboženstvo staroslovanské Slovákom objasniť, či domáci a spoločenský 
život ich vystaviť, či úradné a filozofické pochopy ich ukázať a vykladať, či len samé 
umenie, t. j. báseň prostonárodnú, svetu na obdiv predložiť v celej jej kráse a lesku.“29 
Potenciálne ciele vydania rozprávok, ako ich autor zhrnul v tomto liste, upozorňujú na 
dobovo aktuálny raster záujmov o tento žáner, ktorého korene možno hľadať v nemeckej 
mytologickej škole. J. Francisci sa tu odvoláva len na domáci kontext, a to polemicky 
k výkladu rozprávky od S. Reussa: „Prvé, čo sa mi zablyslo, bolo umenie, a toho som sa 
tým viac pridŕžal, čím silnejšie p. Reuss v jeho poznamenaniach k povestiam hlavne 
a potom aj v samých na morálku dorážal. V poznamenaniach týchto som videl na niekto-
rých miestach len reflexiu, ktorá tam ako pravdivosť stála. Vyznať musím, že p. Reuss 
študovaním, rozmýšľaním a pozorovaním znamenite zaopatrený pekné poznamenania 
o povestiach našich napísal; ale dodať musím aj to, že dosť zhusta vytiahne z povesti 
alebo vtisne do nej aj, čo v nej nieto. A toto platí takmer úhrnom o hlavnej myšlienke 
povesti. On tu vidí všade mravnosť a to je spolu aj pravda, aj nepravda, lebo je aj mrav-
nosť, ale ešte aj viac od mravnosti. Táto teda jednostrannosť, bo sa mi jednostrannosťou 
hneď zdala, ma na druhú cestu zvrátila, a ja som upadol v mysli do druhého extrému, t. j. 
chcel som povesti naše tak čisto zo stanoviska čistého umenia písať, ako sa mi zdalo, že 
ich p. Reuss zo stanoviska samej morálky píše.“30 Možnosť písať rozprávky „zo stanovis-
ka čistého umenia“ je opodstatnená konceptom rozprávky ako „prostonárodnej básne“, 
ktorý je charakteristickou črtou romantického chápania umenia a jeho vzťahu k folklóru 
a v domácom kontexte zväčša osciluje okolo Štúrových názorov prezentovaných v pred-
náškach o poézii slovanskej. J. Francisci sa od nich výraznejšie neodkláňa. Jeho argu-
mentačná línia s dôrazom na slovenskosť a charakter slovenského umenia a života, ktoré 
„musia byť vytlačené v povestiach našich“ a „pozostávať v plastičnosti, úplnosti a za-
okrúhlenosti obsahu aj formy“, kopíruje Štúrovu koncepciu slovanského umenia. Prítom-
 29 ELIÁŠ, Michal: Listy Jána Francisciho 1. Martin : Matica slovenská, 1991, s. 51.
 30 ELIÁŠ, Michal: Listy Jána Francisciho 1. Martin : Matica slovenská, 1991, s. 51.
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ný je iba jeden originálny akcent, ktorým sa J. Francisci odlišuje od dobových výkladov 
rozprávky na Slovensku a užšie sa primkýna k aktuálnym konceptom európskeho roman-
tizmu, a to dôraz na umelecký status rozprávky, priamo interferujúci s nemeckou roman-
tikou. „Povesti naše sú umenie, a nie náuky mravnosti“, píše v citovanom liste, čím ne-
priamo anticipuje Novalisovo „rozprávka je akoby kánon poézie – všetko poetické musí 
byť rozprávkové“, ktoré je esenciálnou podstatou romantického výkladu rozprávky. Po-
doba Slovenských povestí – a zvlášť rozprávok, ktoré pre ňu napísal J. Francisci – napo-
kon zreteľne odráža dobovú atmosféru a myšlienkové pnutie, v ktorého centre sa J. Fran-
cisci pohyboval a do značnej miery ho usmerňoval. V tomto zmysle Francisciho zbierka 
najužšie komunikuje s dobovým ovzduším mesianistických predstáv o nadchádzajúcich 
veľkolepých dejinných udalostiach, ktoré tieto rozprávky „veštia“. Je preto prirodzené, že 
keď sa k Francisciho rozprávkam o viac ako desaťročie dostali A. H. Škultéty a P. Dob-
šinský, kvalitu jeho textov posudzovali odlišnou optikou, čo o ďalších dvadsať rokov 
neskôr viedlo P. Dobšinského k tomu, že ich výraznejšie „prepísal“. A podoba, v akej boli 
rozprávky zo Slovenských povestí z roku 1845 publikované vo vydaní Prostonárodných 
slovenských povestí, si vyžaduje aj „prepísanie“ autora, z J. Francisciho na P. Dobšinské-
ho, alebo pripísanie ďalšieho člena do autorského rodokmeňa tej ktorej rozprávky. 

Štúdia vznikla ako súčasť kolektívneho grantového projektu Autor a subjekt I. Po-
doby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre. VEGA 2/0166/10. Vedúci riešiteľ 
Mgr. Ľubica Somolayová, PhD.
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