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The goal of the article is to show cultural enviroment factors which de
termined the form and reception of two parallel collections of fairytales, 
Slovenské povesti (1858 - 1861) by August Horislav Škultéty and Pavol 
Dobšinský and Slovenské pohádky a povesti ( 1857 - 1858) by Božena 
Nemcová, accenting the differences in the concept of fairytales and the 
publishing of them, and mainly how the subjects traditionally called pub
lishers or editors understood their own function and role. Recognizing the 
roles and functions of the subjects of the processes (those of authors' and 
those of publishers ') proved to be essential for the form of the collections 
in question - it is closely connected to the Romantic concept of authorship 
as they have lately been seen in relation to Rukopis královédvorský/Dvur 
Králové manuscript and Rukopis zelenohorský/Zelená Hora manuscript by 
David L. Cooper (2012). The categories and aspects related to forgery as 
one of the Romantic forms of authorship which the American bohemist 
writes about correspond in several respects with the process and phenom
enon accompanying the edition of Slovenské povesti and subsequently con
dition the Slovak national revivalists' attitude to the collection (in a nar
rower sense the reception of Slovenské pohádky a povesti). The categories 
such as authenticity, originality and simulation make it possible to view 
the authors of the fairlytales in Slovenské povesti in the literary-theoretical 
sense with regard to the category of author without the traditional burden 
ofthe folklorist approach, which has so far refused to identify the particular 
fairytale authors. 
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V rokoch 1857 a 1858 vydala Božena Nemcová v Prahe nákladom Josefa Šálka 
šesťzväzkovú zbierku Slovenské pohádky a povesti, v ktorej publikovala šesťdesiatpäť 
rozprávok, ako ich spracovala na základe vlastného zberu folklórneho materiálu z ciest 
po Slovensku, ktoré uskutočnila v prvej polovici päťdesiatych rokov, na základe rozprá
vaní drotárov z okolia Trenčína, ktorí ju navštívili v jej pražskom byte, podľa desiatich 
rozprávok zo zbierky Jána Francisciho Slovenskje povesťi z roku 1845, jedenástich zápi
sov rozprávok od Ľudovíta Reussa a iných zápisov a rozprávaní. Koncom päťdesiatych 
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rokov, v čase, keď spisovateľka podľa J. Janáčkovej zažívala tvorivú krízu, 1 predstavo
val slovenský folklór pre B. Nemcovú nový zdroj inšpirácie a lákavú tvorivú výzvu, 
motivačne dotovanú hlbokým záujmom o kultúru a mentalitu slovanských národov. Vy
danie svojej zbierky vnímala ako dôkaz osobného vrúcneho vzťahu k Slovákom a inoslo
vanským národom širšie a vysoko si preto cenila zvlášť obojsmernú kultúrnosprostredko
vateľskú funkciu svojej knihy: Slovákom chcela ukázať, ako sa ona sama i celý český 
národ zaujímajú o ich kultúru, Čechom - ktorí podľa nej o vydaní doposiaľ jedinej zbier
ky slovenských rozprávok „v Praze ničehož nevedeli"2 - chcela prostredníctvom svojho 
spracovania priblížiť „bohatý poklad národní poesie lidu slovenského".3 Očakávanej 
vďačnosti ani bazálneho pochopenia zo strany slovenských intelektuálov sa však nedoč
kala. Skôr naopak: ohlasy na Slovenské pohádky a povesti prišli B. Nemcovej rovnako 
zaťažko ako reakcie Slovákov, na ktorých sa obracala počas prípravy tejto zbierky; zaťaž
ko zvlášť preto, že ich príčiny vnímala ako nepochopiteľné.4 V tejto súvislosti je zaují
mavé, že literárna historiografia doposiaľ vzťah slovenských národovcov k B. Nemcovej 
hodnotila prevažne pozitívne,5 bezproblémovo až adoračne a problém kritickej recepcie 
nielen jej zbierky slovenských rozprávok, ale aj jej osobnosti zo strany Slovákov v aktuál
nom dobovom kontexte stál v ústraní. Práve rekonštrukcia okolností vzniku zbierky Slo

venské pohádky a povesti a jej recepcia vypovedá o neuralgických bodoch tohto vzťahu 
a nasvecuje ho z iného uhla pohľadu. 
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1 JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Ediční poznámka. In: NEMCOVÁ, Božena: Lamentace. Dopisy mužum. Ed. 
Jaroslava Janáčková. Praha : Český spisovatel, 1995, s. 230. 

2 Z listu A. Sládkovičovi, 20. novembra 1856. In: Božena Némcová. Korespondence II. 1853-1856. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 31 O. Pisateľka v liste generalizovala svoju osobnú neinformovanosť 
na skúsenosť „všetkých Čechov", z čoho B. Haluzický usúdil, že v roku 1845 pravdepodobne nečítala 
oznámenia o príprave zbierky slovenských rozprávok, ktoré vyšli v časopise Kwi!ty a Česká Včela spolu 
s rozprávkami Cesta k slnci a Nejmladší sestra (HALUZICKÝ, Bohumil: Božena Némcová a Slovensko. 
Bratislava: Tatran, 1952, s. 158). V súvislosti s jeho záverom však treba poznamenať, že tzv. oznámenia, na 
ktoré sa odvoláva, informovali o príprave zbierky slovenských rozprávok skôr implicitne a čitateľ ich s me
nom J. Francisciho nemohol spojiť; pričom autorom pripojených rozprávok je S. B. Hroboň, v ktorého po
zostalosti sa nachádzajú ich rukopisy. Nie je preto vylúčené, že uvedené texty B. Nčmcová mohla čítať, ale 
v čase písania listu A. Sládkovičovi si na to nepamätala. Pre spisovateľku bola skutočnosť, že „poslal sice 
Rimavský do Prahy sto exempláru, ale knehkupci, a ten, jak je známo, radeji své oznamuje a prodává než 
cizé, a proto o nich mlčel a po čase nazpetje poslal" (cit. list A. Sládkovičovi), dostatočným dôkazom toho, 
že Česi slovenské rozprávky (a prostredníctvom nich slovenskú kultúru) nepoznajú, čo predstavoval jeden 
z nosných dôvodov, že si zaumienila vydať ich v Čechách. Akokoľvek literárna historiografia kladie pri 
zdôvodňovaní jej motivácií dôraz na myšlienku slovanskej vzájomnosti a proslovanskú orientáciu B. Nem
covej, ktoré zaiste nemožno spochybňovať, nie je na škodu brať do úvahy tiež momentálne tvorivé rozpo
loženie spisovateľky, ktoré J. Janáčková označila ako tvorivú krízu - v slovenských rozprávkach našla 
nový, významný a pre svoju ďalšiu tvorbu produktívny zdroj inšpirácie. 

3 NEMCOV Á, Božena: Doslov. Cit. podľa: Boženy Ni!mcové Sebrané spisy. Sv. 8. Slovenské pohádky 
a povesti. Praha:!. L. Kober, 1889, s. 250. 

4 Zvlášť citlivo vnímala B. Nčmcová neochotu Slovákov zaslať jej zápisy rozprávok na ďalšie spracova
nie; k tomu bližšie PÁCALOVÁ, Jana: Božena Nemcová a (slovenská) rozprávka. In: BLÁHOVÁ, Ka
terina ( ed.): Cizí, jiné, exotické v české ku/tufe 19. století. Praha : Academia, 2008, s. 306 - 318; P ÁCA
LOV Á, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratislava: Ars Poetica, 
2010,s.177-208. 

5 Výberovo napr. HALUZICKÝ, Bohumil: Božena Ni!mcová a Slovensko. Bratislava : Tatran, 1952. 
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Vďaka rozhodnutiu vydať slovenské rozprávky v Prahe bola B. Nemcová tŕňom 
v oku nielen vydavateľom slovenských rozprávok. Jej korešpondencia so slovenskými 
adresátmi z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov svedčí o tom, že časť sloven
ských intelektuálov, s ktorými sa B. Nemcová počas ciest po Slovensku stretla, ktorých si 
vážila a na ktorých názore jej záležalo, prijímala jej osobnosť a aktivity - a to nielen 
v súvislosti s vydaním slovenských rozprávok - neutrálne až negatívne,6 čo nezodpove
dá stereotypnej predstave o „našej pani Božene", ktorú Slováci milovali, kamkoľvek pri
šla. Listy spisovateľky z tohto obdobia sú plné lamentácií7 a žalôb na nepochopenie zo 
strany Slovákov, ich „neochotu" zaslať jej zápisy rozprávok, o ktoré opakovane prosila, 
ani sa inak podieľať na príprave zbierky, ktorú pripravuje, aby tým prispela k zbrataniu 
Čechov a Slovákov,8 ba dokonca vôbec reagovať najej listy. Hlboké rozčarovanie, ktoré 
v týchto rokoch v súvislosti s prípravou svojej knihy prežívala, napokon zavŕšilo vydanie 
prvého zväzku Slovenských povestí (1858 - 1861) od Augusta Horislava Škultétyho 
a Pavla Dobšinského, ktorí sa v jeho úvode svojrázne „vyrovnali" s konkurenčným vyda
ním rozprávok od českej spisovateľky. Jednak podstatne skreslili povahu tejto edície, keď 
ju predstavili ako reedíciu Francisciho zbierky z roku 1845 a vydanie rozprávok zo zbier-

6 Zvlášť vzťah S. Chalupku k spisovateľke bol podstatne rezervovanejší, ako si bola ochotná pripustiť 
(bližšie v korešpondencii, v poslednom vydaní napr. listy č. 3 75, 384, 405, 454), aj ako sa zvykne inter
pretovať. K jediným z mála zachovaných nepriamych svedectiev o Chalupkovom vzťahu k B. Nemcovej 
patrí poznámka z úvodu komentáru k rozprávke Ľubka a Kovovlad, ktorú v roku 1870 uverejnil alma
nach Tábor. Píše v nej: „Poviedku túto ukoristil som od jednej slepej stareny Horňo-Lehotskej. Má ju 
i B. Nemcová; ona počula ju u mňa od inej Lehotianky a napísala si sama" (cit. podľa DOBŠINSKÝ, 
Pavol: Prostonárodnie slovenské povesti. Sv. 2. Turč. Sv. Martin, vl. nákladom, 1880, s. 37), čím popiera 
vyjadrenie spisovateľky z doslovu k Slovenským pohádkám a povestem, že látku tejto rozprávky odpísa
la z jeho zbierky: „O Kovladu - Slovenský junák - Zlá nocka - Peračina vypsány jsou ze zbírky 
p. S. Chaloupky, faráre v Horní Lhote ve Zvolensku" (NEMCOV Á, Božena: Doslov. Cit. podľa: Boženy 
Nemcové Sebrané spisy. Sv. 8. Slovenské pohádky a povesti. Praha: 1. L. Kober, 1889, s. 248). Potreba 
spresniť zdroj, ktorý pri svojej rozprávke uviedla B. Nemcová, spájajúc svoje spracovanie tejto rozpráv
ky s menom S. Chalupku, sugeruje, akoby sa chcel dištancovať od jej textu, resp. od toho, aby bolo jeho 
meno spojené so spracovaním rozprávky B. Nemcovou. 

7 Na lamentáciu ako charakteristický znak listov B. Nemcovej upozornila J. Janáčková vo výbere z jej 
korešpondencie. In: NEMCOVÁ, Božena: Lamentace. Dopisy mužum. Ed. Jaroslava Janáčková. Praha : 
Český spisovatel, 1995. 

•v liste S. Chalupkovi v tejto súvislosti napísala: „Kéž bych mohla vzbudit sjednocenost a shodu úplnou 
mezi národem československým, vene, milý pfíteli, že bych za to život dala; ovšem by to malá obet by la 
za tak velký cíl, ale já bych více obetovat nemohla! Ta snaha prispet alespoň malou částkou k této vzá
jemnosti je moje nejvrelejší a já se budu vždy vynasnažovat, seč síle moje, aby sa uskutečnila. - vydání 
Vašich povestí, a to v Praze a v nárečí slovenském, je první krok, a tuším dosti dôležitý, ač se to mnohým 
snad nebude zdát" (In: Božena Nemcová. Korespondence II. 1857-1858. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2006, s. 303). Podobne sa vyznávala A. Sládkovičovi: „( ... ) neboť bych ráda nás všecky Čecho
slované videla spojeny v jeden svorný celek! Pak by to jiste jinak bylo všecko - ale ta nesvornost, to je 
kletba, která nás tlačí než všechny pouta, a té používaji i nepfátelé, aby nás zahubili! - Kéž bych tuto 
pravdu každému Slováku, každému Moravanu i Čechu povedít mohla a vlít jím do srdce lásku vzájem
nou. - K tomu však patrí také poznání a to se docílit môže jen literaturou, výmenou plodu duchovních, 
a tu by se nemeli pro nejakou písmenku vôdcové lidu nesvorit, kde účel tak svatý a veliký! - Tak alespoň 
já vždy jsem mínila. Vydávání Slovenských povestí v nárečí slovenském v Praze je sice malá jen známka 
vzájemnosti slovanské, ale pfece známka - a to je, co mne hlavne teší" (In: Božena Nemcová. Korespon
dence II. 1857 - 1858. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 311; zvýr. B. N .). 
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ky Ľ. Reussa zo začiatku päťdesiatych rokov, ktorá pre nepriazeň nakladateľov ostala v ru
kopise, pričom rozprávky z vlastného zberu B. Nemcovej zamlčali, jednak sa svojím vyda
ním vymedzili voči jej knihe, argumentujúc pritom „národnou cťou":9 „Aj bol pripravený 
do tlače zväzok druhý (po vydaní Slovenských povestí J. Franciscim; pozn. J. P.), ale že sa 
nenašiel nakladateľ, obdržala povesti doň určené p. Božena Nemcová z Prahy a koncom r. 
1857 spolu aj s tými zo zväzku Rimavského na svetlo ich vydala. Z jednej strany sme tu 
vďační tomu, že ctená spisovatel'kyňa tieto skryté poklady Tatier pred oči najbližšieho brat
ského kmeňa vystavila, ale z druhej strany všetko sa nám tak vidí, že by nás to ani pred 
svojimi, ani pred zrakom celého Slovanstva nectilo, keby sme my naše povesti z vlastného 
domu, v opravdivom slovenskom kroji, vypraviť či nechceli, či nevedeli."10 

V liste Gustávovi Zechenterovi-Laskomerskému, ktorý B. Nemcovej zaslal prvý 
zväzok Slovenských povestí, bezprostredne odpovedala rozhorčenou kritikou pasivity 
slovenských vydavateľov: „Za povesti srdečne dekuju; jsem tomu ráda a teším se z toho, 
že chtejí Slováci ve sbírce pokračovat, více se teším z toho než Slováci nad mojím vy
dáním, jak z predmluvy vidno. - Ráda bych vedela, proč by to melo Slovanstvo znectit, 
že Češka vydala a do bratrského jazyka preložila povesti slovenské, jež Slováci ješte 
vydané nemají. - Pročpak se neozývají o to, když Nemci pohádky slovenské do svých 
sbírek shánejí, která také ješte nikde tištené nejsou ve sbírkách Slováku? ( ... )Mne pohání 
více účel k sbírání národních poezií než industrie; užitek, který mi z prací spisovatelských 
vyplývá, je po čertu Skrovný, dokonce pfi povestích, to mne ale nevadí pfi ďalším U veci 
té pokroku. Zdá se mi ale, jako by i mnozí Slováci mysleli, že to byla jen industrie a že 
jsem je, po česku pravíc, oklamala. - Mínení moje, jak sám víte, nebylo zpracovati je tak, 
ale nechati je slovenské, když se ale báli nakládatele vydati je skrze odbyt, zpracovala 
jsem dle rady prsf. Hattaly a mého zdání a pfidala k ním i oné, co jsem sama sebrala i do
stala z Bystrice a odjinud. - Všechje 65; od Reussovcu 11, Rimavského sbírka 10 obnáší, 
je tedy mých nejvíc, co jsem sama sebrala. - Sbírku tu byla bych vydala, i kdybych ne
byla od Rimav. dovolení k prekladu ani sbírku od Reusse dostala, ale pozdeji, až bych 
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9 Na základe tohto argumentu B. Haluzický poukazuje na to, že Nemcovej zbierka predstavovala pre slo
venských intelektuálov rozhodujúci motív pre to, aby po Francisciho zbierke konečne vydali ďalšie zväz
ky slovenských rozprávok. Argumentuje tiež Škultétyho listom A. Sládkovičovi z 22. februára 1858: 
„Asi pred dvomi rokmi cestovala po krajoch našich pani Božena Nemcová z Prahy a bola by rada dostať 
všetky povesti naše, ale toho neobčiahla; len tie už do tlače, a tuším aj niektoré druhé, odpísané, na veľkú 
prosbu oddal jej brat Reuss." B. Haluzický ďalej vyvodzuje: „Škultéty pripomína v liste, že jemu a Dob
šinskému ,nejde o osôbky naše, ale nám ide o česť národnú. Či vidíte, už pani Božena Nemcová z vydran

kaných povestí našich vydala druhý sväzok, a náš Lomidrevo a naša Mahuliena budú vykračovať v kroji, 

ktorý im podľa pražskej módy pristrihnúť ráčili. Veľmi by nás to nectilo i pred nami samými i pred celým 
Slovanstvom, keby sme Povesti naše na vlastnú ruku z vlastného domu do sveta vypraviť či nechceli či 
nevedeli.' Napísal tu Škultéty, pravda, bezprostrednejším tónom, to, čo stojí v úvode k ,Slovenským po
vestiam"' (HALUZICKÝ, Bohumil: Božena Nemcová a Slovensko. Bratislava: Tatran, 1952, s. 171 -
172). Vplyv Slovenských pohádek a povéstí na vznik edície Slovenské povesti B. Haluzický, aj pod vply

vom sugescie z korešpondencie B. Nemcovej, ktorá sa pred viacerými adresátmi opakovane vyjadrovala 
o tom, že si je vo vzťahu k slovenskému vydaniu rozprávok svojej „iniciačnej funkcie" vedomá a je na 

ňu hrdá, hodnotí ako rozhodujúci. Domnievam sa však, že redukovať motívy a okolnosti vzniku tejto 
edície na zadosťučinenie „národnej cti", ako ich autor interpretuje, je nepresné a zavádzajúce. 

10 ŠKULTÉTY, August Horislav - DOBŠINSKÝ, Pavol: Úvod. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné 
slovenské povesti. Zv. 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 426. 
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byla více ješte sebrala. Abych si vydala slovenské povesti, když je sama seberu, neohlí
žejíc se na to, či se to Slovákum líbí, nebo ne, to mi ani císai' pán nezabrání, to je svoboda 
spisovatelská, použíti a sebrati, kde se co dá. - Já psala Reussovi, že nemožno, abych je 
v slovenčine vydala, že je tedy preložím a puvodní rukopis jím pošlu, aby je melí, kdyby 
je chteli nekdy v puvodnímjazyku vydat ( ... )Tím, co praví v pi'edmluve- ,jen z té jediné 
príčiny že je vydávají, protože já je vydávám a aby svet nemysli!, že je nechtejí neb neumí 
vydať - tím si neudelali páni vydávatele velký kompliment. Když vyše! první svazek 
Slovenských povestí od Rimavského, to bylo vr. 1845 - od té doby uplynulo 12 let; proč 
si nezpomnéli páni spisovatelé a sbératelé povestí, že by to byla svatájich povinnost a ke 
cti jím sloužilo, aby je vydali, za celých 12 let? Či jim bylo ti'eba čekati na takovou po
hnútku? Či to nejsou ti samí spisovatele, co tehdáž byli? - Či jste vy narodomilcové 
slovenští tak skrblí byli, že jste nechtéli rok po roce alespoň na jeden svazek obetovati, 
když se už nakládatel nenašel? Či jsou lepší časy? - Všecko je to, jak to bylo, ani tá zlá 
léta neuškodila, jen energie chybela. Ale nyní, když jsem já vydurila zaprášený poklad 
a zapomenutý z Reussové komory a použila ho, nuž se zdá Slovákum, že je to pro ne 
nečest!" 11 A aby svoju prácu uviedla na pravú mieru aj pred širšou čitateľskou obcou, 
nielen v privátnej komunikácii, do práve pripravovaného posledného zväzku svojej zbier
ky zaradila Doslov, v ktorom podrobne a vecne12 priblížila okolnosti vzniku Slovenských 
pohádek a povestí, svoj edičný zámer a textotvornú stratégiu a pri každom texte dôsledne 
uviedla svoj zdroj; taktne bez toho, aby sa akokoľvek vymedzovala voči edícii Sloven
ských povestí. 13 

II. 
V odmietnutí Slovenských pohádek a povestí A. H. Škultétym a P. Dobšinským ne

možno vidieť iba konkurenčné dôvody či výlučne malichernosť aktérov tohto „sporu". 
V cit. liste G. Zechenterovi-Laskomerskému spisovateľka pomenovala viaceré relevant
né momenty, avšak práve také, ktoré z pohľadu slovenských vydavateľov nemohli obstáť 
rovnako, ako pre B. Nemcovú neboli opodstatnené kritické výhrady A. H. Škultétyho a P. 
Dobšinského k jej práci. Za touto „neschopnosťou" nájsť spoločný zorný uhol je možné 
vidieť nielen rozdiely v koncepciách folklóru a jeho vydaniach, ale aj v chápaní vlastnej 
funkcie a roly pri jeho vydávaní ako súčasť romantických konceptov autorstva. 

Pre B. Nemcovú bol dôležitý argument spisovateľskej slobody vo vzťahu k spraco
vaniu a publikovaniu slovenských rozprávok. Tento argument bol však pre A. H. Šku!-

11 Z listu G. Zechenterovi-Laskomerskému, 6. júla 1858. In: Božena Nemcová. Korespondence III. 1857-
1858. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 360; zvýr. B. N. 

12 V protiklade k patetickej štylizácii Úvodu A. H. Škultétyho a P. Dobšinského B. Nemcová píše: „Nemo
hu opomenouti, abych ukončujíc sbírku techto slovenských povestí, nezmínila se o nekterých okolnos
tech, ježto se jí blíže týkají, k lepšímu veci té poznání a porozumení" atď. (NEMCOV Á, Božena: Doslov. 
Cit. podľa: Boženy Nemcové Sebrané spisy. Sv. 8. Slovenské pohádky a povesti. Praha : I. L. Kober, 1889, 
s. 245). 

13 V tejto súvislosti uvádza B. Nemcová iba to, že pri svojej práci brala do úvahy skutočnosť, že si Slováci 
„beztoho povesti svoje o nedlouho sami a lépe vydají" (s poznámkou pod čiarou: „Již se stalo"). Cit. 
podľa NEMCOVÁ, Božena: Doslov. Cit. podľa: Boženy Nemcové Sebrané spisy. Sv. 8. Slovenské pohád
ky a povesti. Praha: I. L. Kober, 1889, s. 247. 

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 2 119 



tétyho a P. Dobšinského neprípustný: samých seba dôsledne označovali ako vydavateľov 
a svoju rolu hodnotili ako sprostredkovanie folklórneho dedičstva čitateľovi. B. Nemco
vá svoju rolu vo vzťahu k spracovaniu folklórnej prózy reflektovala ako spisovateľskú 
a takto ju vnímala aj česká kultúrna verejnosť. 14 Na druhej strane, kultúrne a literárne 
prostredie, v ktorom tvorila, malo vhodné predpoklady na to, aby vo vzťahu k folklórne
mu materiálu mohla uplatniť rýdzo (a neskrývane) slobodný tvorivý prístup. Na rozdiel 
od slovenských „vydavateľov" nemusela svoju prácu prezentovať ako zbieranie a vydá
vanie rozprávok, aby tým zaplnila isté vákuum. Koncom päťdesiatych rokov 19. storočia 
bola situácia v českom kultúrnom prostredí (a zostaňme výlučne v oblasti vydávania 
folklóru ako dokladu o kultúrnej vyspelosti svojho nositeľa) iná ako na Slovensku, kde 
bola dovtedy publikovaná iba jediná útla zbierka rozprávok od J. Francisciho a úsilím 
slovenských národovcov bolo takpovediac všetkými silami si uzurpovať akékoľvek mož
nosti vydavateľsky sa prezentovať vo svojom jazyku pre slovenského čitateľa. Rozpráv
ky v Čechách vychádzali hojne časopisecky od tridsiatych rokov 19. storočia, kde mali 
svoje pevné a samozrejmé miesto, 15 a knižne bolo do roku 1857, keď vyšiel prvý zväzok 
Slovenských pohádek a povestí, publikovaných viacero zbierok celonárodného charakte
ru, aj regionálnych, vrátane Nemcovej Národních báchorek (1845 - 1847),16 pričom sa
mozrejmosťou boli i navzájom si konkurujúce projekty, programy a koncepcie rozprá
vok, ktoré našli paralelne ohlas v teoretickom výklade rozprávok v duchu mytologických 
koncepcií. 17 

V súvislosti s podmienkami a charakterom literárneho prostredia, v ktorom B. Nem
cová napísala zbierku slovenských rozprávok, a zároveň v súvislosti s „genézou" jej 
vlastného písania je zaujímavé, akým spôsobom kontakt so slovenským prostredím mo
difikoval jej vlastný prístup k spracovaniu rozprávok i ďalšiu literárnu tvorbu. 18 Ako upo
zornila J. Janáčková, „zatímco začínající pohádkai'ka vzhlížela k Erbenovi jako k nedo
stižnému vzoru a postupne si pilne razila vlastní cestu vedie neho, v dotyku se slovenskou 
inspirací se Nemcová rozhodla vybočit od své di'ívejší praxe i od jí známého Erbena 
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14 A v súlade s tým aj literárnohistorická reflexia, čo na Slovensku pri recepcii rozprávkových zbierok pub
likovaných v 19. storočí ešte stále(!) nie je samozrejmosťou. 

15 Skutočnosť, že rozprávka v tomto období bola prirodzenou súčasťou literárneho priestoru v Čechách 
a dostával sa jej adekvátny publikačný priestor, dokladá napr. záujem Jana Nerudu na tom, aby B. Nčm
cová do prvého ročníku almanachu Máj napísala rozprávku (na Slovensku bola situácia opačná - roz
právka sa dostávala na stránky časopisov len sporadicky až od sedemdesiatych rokov, aj to najmä prác
nou zásluhou P. Dobšinského). 

16 MALÝ, Jakub: Národní české pohádky a povesti (1838), MIKŠÍČEK, Václav: Národní báchorky ( 1845), 
Pohádky a povídky lidu moravského (1847), KULDA, Beneš Method: Moravské národní pohádky a po
vesti z okolí Rožnovského/Pohádky a povesti národu Moravského (1854), MENŠÍK, J. st.: Moravské 
národní pohádky a povesti z okoli Jemnického/Pohádky a povesti národu Moravského (1856); bližšie 
LANGER, Gudrun: Das Märchen in der tschechischen Literatur von 1790 bis 1860. Wilhelm Schmitz 
Verlag in Giessen, 1979. 

17 K mytologickým prácam v českojazyčnom kultúrnom prostredí pozri ČERNÝ, Marcel: Kare! Jaromír 
Erben jako badatel v oblasti slovanského bájesloví (Nekolik poznámek k bezmála 140 let odpočívajícímu 

erbenovskému projektu). In: ERBEN, Kare! Jaromír: Slovanské bájesloví. Praha: Etnologický ústav AV 
ČR, v. v. i. - Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2009, s. 21 - 64. 

18 Nadväzujúc na vyššie uvedenú poznámku, B. Nčmcová napokon pre almanach májovcov nenapísala 
„peknú slovenskú rozprávku", ako znela redakčná objednávka, ale novelu Pohorská vesnice. 
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zi'etelným pi'íklonem k pohádce dle ústního podání"19 
- inšpirovaná „zábleskami novej 

vnímavosti"20 v súvislosti s orálnou tradíciou, ktorú spoznala na Slovensku, sa B. Nem
cová vydala „na kontroverzní pudu narativu blízkého orálnímu podání". 21 V tomto mo
mente akoby sa česká spisovateľka dostala k bodu, ktorý bol príznakový aj pre prácu 
A. H. škultétyho a P. Dobšinského - príznakový v zmysle toho, čo svojou edíciou zamýš
ľali docieliť, resp. ako čo ju navonok prezentovali. 

Rozprávky, ktoré A. H. Škultéty a P. Dobšinský publikovali v Slovenských poves
tiach, vydávali za folklórne. V úvode k svojej zbierke síce poznamenali, že rozprávky, 
ktoré prinášajú, pripravili „z nadrečených zbierok ( t. j. prostonárodných zábavníkov a kó
dexov, ako o genéze zaznamenávania rozprávok na Slovensku vyššie informovali svojich 
čitateľov; pozn. J. P.) do tlače",22 čím pripustili, že publikované texty nie sú záznamy 
folklórnych rozprávaní, ako sa neraz snažia sugerovať interpretácie tzv. zberateľskej čin
nosti tejto generácie, ale vznikli na podklade starších zapísaných textov. Skutočnosť, že 
bezprostredným vzorom pre nich nebola folklórna tradícia (folklórny rozprávač) ale star
šie zápisy, však neznamená, že svojim čitateľom neponúkajú „opravdivé" a „pôvodné" 
slovenské rozprávky. Podľa vlastných slov vydávajú A. H. Škultéty a P. Dobšinský „pa
miatky z dávnovekej minulosti" celkom „neporušené". Ich práca s folklórnym materiá
lom a povaha jej výstupov ale ukázala, že rozprávky, ktoré vo svojej zbierke publikovali, 
nie sú zápisy folklórnych rozprávaní, ako svoje publikačné výstupy navonok prezentova
li, ale literárne konštrukty - palimpsesty, skonštruované tak, aby zodpovedali konceptu 
ideálneho (modelového) folklórneho rozprávania. Hodnotou, ktorú A. H. Škultéty 
a P. Dobšinský pri svojej práci sledovali, bol ideál, ktorý mal namiesto skutočných uká
žok folklórnej tradície reprezentovať jej nositeľa a keďže bol skonštruovaným ideálom, 
vypovedal o svojom „nositeľovi" iba to, čo mal a mohol. Rozprávky zo zbierky Slovenské 
povesti preto neodrážajú skutočnú podobu folklóru a nemožno ich hodnotiť ako vzorky 
folklórnej tradície. O čom ale vypovedajú, to je koncept ich tvorcov, ktorý vydaním Slo
venských povestí sledovali aj dôsledne naplnili. Sugescii, že prinášajú folklórne rozpráv
ky, uverili nielen samotní ich tvorcovia a ich súčasníci, ale aj niekoľko generácií odbor
níkov z radov literárnych historikov a folkloristov. 

V Úvode k Slovenským povestiam pritom A. H. Škultéty a P. Dobšinský nezastierali, 
že folklórny materiál Slovákov neakceptujú v jeho celistvosti a prirodzenosti, ale podro
bujú ho prísnej selekcii. Zrejmé je to z ich vymedzenia „opravdivej a pôvodnej povesti 
slovenskej" - pretože, ako avizovali, iba takú nájdu čitatelia v ich zbierke. Pod „opravdi
vou a pôvodnou povesťou slovenskou" nechápali akýkoľvek prozaický folklórny prejav, 
ktorý žije vo svojom prirodzenom prostredí, tak ako to vnímala B. Nemcová, ale len taký 
útvar, ktorý zodpovedá vybraným kompozičným, naratívnym a jazykovým kritériám 
(„spôsob vypravovania" a „usporiadanost"'), látkam, motívom, zobrazeniu („obrazotvor-

19 JANÁČKOV Á, Jaroslava: Božena Nemcová. Pi'íbi!hy-situace - obrazy. Praha : Academia, 2007, s. 238. 
20 JANÁČKOV Á, Jaroslava: Božena Nemcová. Pfíbi!hy-situace - obrazy. Praha : Academia, 2007, s. 147 

-148. 
21 JANÁČKOV Á, Jaroslava: Božena Nemcová. Pfíbi!hy-situace- obrazy. Praha : Academia, 2007, s. 241. 
22 ŠKULTÉTY, August Horislav - DOBŠINSKÝ, Pavol: Úvod. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné 

slovenské povesti. Zv. 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 424. 
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nosť" a „matéria") s dôrazom na estetické pôsobenie a ideál mravnosti (posledné krité
rium česká spisovateľka nezohľadňovala, ako svedčia jej postrehy o povahe a charaktere 
folklórnych rozprávaní): „Zato ale každé vypravovanie, ktoré v týchto novších časoch 
pomedzi slovenskú pospolitosť koluje, nie je hneď opravdivá a pôvodná slovenská po
vesť, prípoviedka, poviedka, rozprávka. Dosť i nehodných toho mena rozprávok medzi 
ľudom sa rozpráva. Čo je opravdivá a pôvodná povesť slovenská, to sa musí ukázať 
a dokázať zo spôsobu a usporiadanosti jej vypravovania, z obrazotvornosti, ktorou sa 
maľujú predmety, a z matérie, ktorá sa vypravuje. To pritom samo v sebe rozumejúc, že 
povesť musí byť i pekná, i mravne bezúhonná. "23 

Motívom selekcie folklórneho materiálu na základe uvedených kritérií bolo poskyt
núť modifikovaný obraz o národnom folklóre v súlade s predstavou, ktorú mali A. H. 
Škultéty a P. Dobšinský o výpovednej hodnote folklóru vo vzťahu k jeho nositeľovi. 
A keďže „prostonárodnú poéziu" vnímali v duchu Štúrovej inštrukcie ako „kvety hlboko 
z národného ducha u nás Slovákov vyrastené",24 svojmu čitateľovi namiesto autentických 
ukážok folklórnej tradície, ako to na piesňovom materiáli urobila kollárovsko-šafárikov
ská generácia, ponúkli vlastnú predstavu o tom, aké sú tieto „kvety". 

Za „opravdivú, pravú" - rozumej vhodnú na uverejnenie, skúmanie a ďalšie literárne 
alebo dramatické spracovanie - rozprávku považovali A. H. Škultéty a P. Dobšinský iba také 
rozprávanie, ktoré zodpovedá vopred určeným kritériám. (Pričom k vyššie uvedeným sa 
v čase prípravy Slovenských povestí významne pridružil žánrový aspekt, ktorý v zhode s my
tologickými konceptmi viedol k preferencii čarovných rozprávok, čo ešte viac prehÍbilo roz
diel medzi podobou folklórnej prózy, ako ju zachovala orálna tradícia, a sugesciou o podobe 
folklórnej prózy, ktorú prinieslo toto knižné vydanie rozprávok; rozšírenie pozornosti na os
tatné žánre zaznamenávame až začiatkom osemdesiatych rokov v edícii Prostonárodné slo
venské povesti.) Jednotlivé vyššie vymedzené kritériá zostavovatelia bližšie konkretizovali, 
a to s dôrazom na ústnu tradíciu. Akcentom na ústnu tradíciu ako nosný verifikačný moment 
„pravosti" nimi publikovaných rozprávok ako rozprávok folklórnych významne podporili 
základnú sugesciu, že nimi publikované rozprávky sú autenticky folklórne. 

Ku konkretizácii toho, aký má byt' „spôsob vypravovania (rozprávania)", čiže 
„prostonárodný slovenský, t. j. vo formách gramatických, výrazoch, figúrach atď., slo
vom v reči a vo vyjadrení cele tak vyvedený, ako si to slovenský ľud sám rozpráva",25 

pripojili A. H. Škultéty a P. Dobšinský poznámku pod čiarou, ktorej obsah B. Haluzický 
interpretoval ako skrytú kritiku na Nemcovej spracovanie slovenských rozprávok:26 

„Môže síce pravá slovenská povesť aj ináč ako takto, aj v cudzej reči vypravovaná byť; 
ale, rozumie sa, nebude to viac originál. " 27 Dôraz, ktorý kládli na spôsob rozprávania, 
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23 ŠKULTÉTY, August Horislav - DOBŠINSKÝ, Pavol: Úvod. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné 
slovenské povesti. Zv. 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 424. 

24 ŠKULTÉTY, August Horislav - DOBŠINSKÝ, Pavol: Úvod. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné 
slovenské povesti. Zv. 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 423. 

25 ŠKULTÉTY, August Horislav - DOBŠINSKÝ, Pavol: Úvod. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné 

slovenské povesti. Zv. 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 424. 
26 HALUZICKÝ, Bohumil: Božena Némcová a Slovensko. Bratislava: Tatran, 1952, s. 172. 
27 ŠKULTÉTY, August Horislav - DOBŠINSKÝ, Pavol: Úvod. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodné 

slovenské povesti. Zv. 1. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 424. 
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zvlášť čo sa týka jazykovo-štylistického stvárnenia a rečníckej obradnosti, zodpovedá 
požiadavkám na spôsob spracovania rozprávok, ktoré na začiatku štyridsiatych rokov 
postuloval Samuel Reuss a ktoré sa pre túto generáciu slovenských rozprávkarov stali 
záväznými - figurujú v úvode k publikačne nezrealizovanej zbierke zo začiatku päťde
siatych rokov z autorskej dielne Ľ. Reussa, J. D. Čipku a A. H. Škultétyho, ako aj u A. 
H. Škultétyho a P. Dobšinského, pričom treba poznamenať, že nosné princípy chápania 
folklóru, prístupu k jeho spracovaniu a vydávaniu priniesol do tohto projektu prvý z au
torsko-zostavovateľskej dvojice práve zo svojho staršieho projektu. To, aby publikova
né rozprávky korešpondovali so spôsobom, akým ho na jazykovej úrovni stvárňuje 
folklórny rozprávač, pociťovali A. H. Škultéty a P. Dobšinský ako zvlášť významné 
kritérium verifikácie svojich rozprávok ako rozprávok slovenských a folklórnych, ako 
záruku ich pôvodnosti, neporušenosti, autentickosti. Požiadavka „prostonárodného slo
venského rozprávania" - onen „opravdivý slovenský kroj", na ktorý sa odvolávali - sa 
vzťahovala jednak užšie k spôsobu rozprávania z hľadiska naratívnych a štylistických 
kvalít, aké sú príznačné pre folklórneho rozprávača (postulovanie očakávania, že pub
likované rozprávky sú napísané tak, „akoby" ich rozprával nositeľ a interpret folklórnej 
tradície, a následne naplnenie tohto očakávania),28 jednak sa vzťahovala k jazyku vo 
vlastnom zmysle slova (po „slovensky"). Rozprávky zo zbierky Slovenské pohádky 
a povesti tejto požiadavke nevyhovovali v žiadnom smere. B. Nemcová ich spracovala 
samostatne, v súlade s vlastným autorským zámerom a predstavou o tom, akú podobu 
majú mať rozprávky, pričom táto predstava nezodpovedala ideálu prostonárodnej poé
zie, ktorý akcentovali A. H. Škultéty a P. Dobšinský, a súčasne pásmo rozprávača pre
ložila do češtiny. Z rovnakých dôvodov však odmietli aj rozprávky J. Francisciho 
z roku 1845 - ani jeho spôsob narácie a rozprávačsko-štylistické vlastnosti nezodpove
dali ich predstavám o tom, ako má byť napísaná „opravdivá a pôvodná" povesť sloven
ská, a hoci jeho zbierka bola publikovaná v slovenčine, nešlo o kodifikovanú podobu 
ani texty v konkrétnom nárečí (ktoré akceptovali ako ukážky „vidiekohovoru" a sami 
ich na spestrenie vkladali do niektorých zväzkov svojej zbierky), ale o svojrázny lite
rárny variant slovenčiny J. Francisciho, čo bolo pre A. H. Škultétyho a P. Dobšinského 
rovnako neprijateľné ako Nemcovej čeština. Jazyk pre „vydavateľov" Slovenských po
vestí predstavoval jednu z najdôležitejších záruk toho, že publikované rozprávky sú 
pôvodnými pamiatkami Slovákov, že sú ich „prostonárodnou poéziou". 

28 Dôraz na vzor rozprávania založený na spôsobe rozprávania folklórneho rozprávača zodpovedá kon
ceptu „písaného ľudového jazyka", ktorý v roku 1864 prezentoval Berthold Auerbach v diele Schrift 
und Vo/k (Písmo a ľud); bližšie BERWANGER, Katrin: Teorie „psaného lidového jazyka" Bertholda 
Auerbacha a Babička Boženy Nemcové. In: Božena Nemcová a její Babička. Sborník pfíspevkzl z III. 
Kongresu svetové literárnevifdné bohemistiky. Ed. Kare! Piorecký. Praha : Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, 2006, s. 97 - 105). Keď sa neskôr pokúsil vysvetliť, akým spôsobom aplikoval svoju teóriu do 
vlastného rozprávačského štýlu, vyjadril sa: „V myšlenkách jsem se stále stylizoval do role ústního 
vypraveče" (cit. podľa BERWANGER, Katrin: Teorie „psaného lidového jazyka" Bertholda Auerba
cha a Babička Boženy Nemcové. In: Božena Nemcová ajejí Babička. Sborník pfíspevkzl z III. Kongre
su svetové literárnevifdné bohemistiky. Ed. Kare! Piorecký. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 
2006, s. 102). 
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Dôvody kritiky Slovenských pohádek a povestí A. H. Škultétym a P. Dobšinským,29 

ale tiež pozadie reakcií zo strany slovenských národovcov v súvislosti s prípravou tejto 
zbierky, ktoré B. Nemcová vnímala ako „neochotu" spolupracovať či „nezáujem" o vy
danie slovenských rozprávok v Čechách, boli teda hlbšie, prameniace v koncepcii rozprá
vok a ich knižných vydaní v aktuálnom kultúrnospoločenskom kontexte, čo B. Nemcová 
pod nánosom osobných útokov na svoju osobu a „spisovateľskú česť", na ktorú bola hrdá, 
nemohla pociťovať. Časť z týchto dôvodov úzko súvisí so zmenou dobovej literárnej 
paradigmy, z chápania toho, čo je národná literatúra, jej vzťahu k folklóru a zvlášť „pros
tonárodnej poézii" ako súčasti národného kultúrneho dedičstva, v ktorom romantici vide
li záruku národnej svojbytnosti a dôkaz kultúrnej vyspelosti národa, o ktorého politické 
práva bojovali, subjektov a objektov literárnych procesov atď., ale aj s premenami v chá
paní autorstva v romantizme, ako bolo naznačené vyššie. 

Práve recepcia Slovenských pohádek a povestí slovenskými národovcami a v pria
mej nadväznosti na ňu spôsob, akým o viac ako dve desaťročia neskôr P. Dobšinský za
hrnul časť z tejto zbierky do Prostonárodných slovenských povestí (1880 - 1883), sa mi 
javí ako užitočný materiál na demonštrovanie konceptov romantických foriem autorstva, 
o ktorých píše v súvislosti s Rukopisom královédvorským a Rukopisom zelenohorským30 

americký bohemista David L. Cooper v štúdii Padelky jaka romantická forma autorství. 31 

V tomto zásadnom príspevku k recepcii Rukopisov nahliada na vzťah literárnych falzifi
kátov cez nové koncepty autorstva v romantizme, ako ich v posledných rokoch v súvis
losti s anglickými literárnymi mystifikáciami rozpracovala zvlášť angloamerická literár
na veda. Zaiste, rozprávky publikované slovenskými romantikmi nie sú falzifikátmi a ani 
o nich v tomto význame nemožno uvažovať. Kategórie a aspekty súvisiace s falzovaním 
ako jednou z romantických foriem autorstva, o ktorých píše D. L. Cooper v snahe nájsť 
nový prístup k recepcii Rukopisov, však vo viacerých smeroch zodpovedajú procesom 
a javom, ktoré sprevádzajú vydanie Slovenských povestí a ďalej podmieňujú vzťahy slo
venských národovcov k nim (užšie recepciu Slovenských pohádek a povesti). V prístupe 
D. L. Coopera sa mi v kontexte sledovaného problému ako prínosný javí pohľad na ro
mantické formy autorstva cez kategórie autentickosti, originality a simulácie, prostred
níctvom ktorých možno nahliadať autorov rozprávok Slovenských povestí v literárnoteo
retickom chápaní cez kategóriu autora bez tradičného zaťaženia folkloristickým prístupom, 
ktorý doteraz odmietal konkretizovať individuálnych autorov týchto rozprávok, nakoľko 
dané texty recipoval ako folklórne rozprávky. 
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29 V súvislosti s druhým z tejto autorsko-editorskej dvojice treba uviesť, aspoň čo sa zachovanej korešpon
dencie týka, že jeho vzťah k 8. Nemcovej vyzerá vľúdnejší a zmierlivejší ako postoj A. H. Škultétyho. 
Svedčí o tom napr. list, v ktorom P. Dobšinský žiada A. H. Škultétyho, aby mu vrátil výtlačok Sloven
ských pohádek a povestí, ktorý mu zaslal pred mesiacom, pretože o nich musí napísať: „Boženine Poves
ti mi neomylne nazpet pošlite. Musíme predsa dáko slovo o nich do Svetozora putovať - banujem že som 
to predca neurobil. Chcem vlastne literárny svet pri tej príležitosti napospol na Slovenské povesti upozor
niť a Boženu tak barz nesúdiť" (ALU SNK, sign. Ml 4F26). (Nie je známe, že by jeden z tejto dvojice 
napokon Nemcovej zbierku recipoval.) 

30 V ďalšom texte, v súvislosti s úzom autora použitým v cit. štúdii, uvádzam tieto diela ako Rukopisy. 
31 COOPER, David L.: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 

ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 26 - 44. 
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III. 
Kým rozprávky B. Nemcovej, a to rovnako zo zbierky Národní báchorky, ako aj 

z výboru Slovenské pohádky a povesti, bohemistika hodnotí ako texty literárne a následne 
ich vníma ako súčasť spisovateľkinej tvorby aj súčasť českej literatúry, na Slovensku 
obdobné chápanie rozprávkových zbierok publikovaných v 19. storočí takou samozrej
mosťou nie je. Ba dalo by sa povedať, že v recepcii týchto textov, a to čo sa týka ich lite
rárnosti, hodnotenia ich tvorcov ako autorov vo vlastnom zmysle či vzťahov k iným do
bovým literárnym dielam, platia paradoxy, na ktoré upozornil v úvode svojej štúdie D. L. 
Cooper, keď napísal, že na rozdiel od ďalších „podvržených del, jako Macphersonových 
Ossianových zpevľt či Chattertornových Roweleyových básní, které do nedávné doby 
zôstaly až na výjimky vne obzoru standardních dejin anglické literatury", sa „domnelí 
autori Rukopisu, zvlášte Václav Hanka a JosefLinda, ocitli na okraji českého literárního 
kánonu a jejich ďalší studia byla studována, pokud vôbec, zpravidla jen jako nepfímý 
(jakkoli v mnoha pfípadech prukazný) dôkaz jej ich účasti na uvedených padelcích. Jako 
by tak česká literární veda oddelila Rukopisy od jej ich autoru, aby bylo možné vi det v Ru
kopis ech literaturu, zatímco jejich tvôrci zôstávají až doposud zlofečenými padelateli".32 

V podobnej „situácii" sa v slovenskom prostredí ocitli aj rozprávky a ich autori: na 
jednej strane sa zdôrazňuje kultúrnohistorický význam a hodnota rozprávkových zbierok 
publikovaných generáciou slovenských romantikov, poukazuje sa na to, že predstavujú 
jedny z najvydávanejších a najčítanejších diel, ktoré v tomto období vznikli, a v ostat
ných rokoch ich literárna historiografia konečne uznala za plnohodnotnú súčasť literatú
ry. 33 Na druhej strane, ich autorom sa takéto ocenenie nedostalo a naďalej sa na nich 
nahliada ako na zberateľov a vydavateľov folklóru, čo je paradoxné: na začiatku prehod
nocovania týchto rozprávok z útvarov chápaných ako folklórne na literárne diela vo vlast
nom zmysle slova predsa stála identifikácia textotvorných postupov ich tvorcov a povaha 
ich autorského výkonu,34 ktorá tieto texty „usvedčila" ako konštrukty - literárne štylizá
cie rozprávok podľa modelu prevzaného z orálnej tradície. Napriek týmto záverom však 
ich autori akoby ostali v tieni romantických básnikov a prozaikov - akoby povaha ich 
autorského výkonu bola o niečo menej, než je autorský výkon, ktorý podá „skutočný" 
spisovateľ pri písaní „skutočného" literárneho diela. Literárna historiografia si, zdá sa, 

32 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 26 - 27. 

33 Po prvý raz takto uvažoval Cyril Kraus v monografii Slovenský romantizmus. Vývin a tvar. Martin : Ma
tica slovenská, 1999, ktorý rozprávke priznal štatút romantickej literatúry: „V súvislosti s vývinom prózy 
sa žiada poznamenať, že jej integrujúcou súčasťou sú aj slovenské rozprávky vydané v zbierke Pavla 
Dobšinského a Augustína Horislava Škultétyho Slovenské povesti ( 1858 - 1861 ). Nie sú totiž autentický
mi záznamami textov ľudových rozprávačov, ale ich autorským spracovaním.( ... ) Rozprávky uverejnené 
v zbierke Slovenské povesti sú autorským, literárnym spracovaním či ,prerozprávaním"' (s. 133). 

34 Na uvedené skutočnosti síce poukázal už J. Polívka v Súpise slovenských rozprávok (1923 - 1931 ), no 
jeho záverom akoby odborníci nepripisovali význam. Markantnejší obrat v recepcii autorského výkonu 
tvorcov Slovenských povestí nastal až od konca päťdesiatych rokov v súvislosti s výskumom diela 
P. Dobšinského. Na povahu textotvorných procesov a kompilačno-štylizačnú metódu, kto1ú tento autor 
spolu s A. H. Škultétym uplatnil, poukázalo a konkretizovalo ju viacero výskumníkov (A. Melicherčík, 
M. Leščák, V. Marčok, C. Kraus), avšak k výraznejším zmenám v literárnohistorickom hodnotení týchto 
textov a ich autorov došlo až koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia, počnúc cit. prácou C. Krausa. 
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stále potrpí na selekciu umenia v opozícii vysokého a nízkeho, ako to bolo aj/ešte v do
bovom kontexte (napr. názory J. Kalinčiaka na vzťah folklóru a literatúry, podľa ktorého 
rozprávke, chápanej „ako" folklór, miesto v literatúre neprináleží).35 

Situácia okolo recepcie rozprávok a ich autorov zviditeľňuje v tejto súvislosti protichod
nosť teórie a praxe u romantikov aj paradoxy a obmedzenia vo vnútri Štúrových inštrukcií, 
ktoré na Slovensku predstavovali kanonickú bázu výkladu rozprávky. Na jednej strane sa 
rozprávka oceňovala ako žáner z hľadiska vlastností a kvalít, ako ich zdôrazňovala romantická 
mytologická veda, ktoré konvenovali romantickým požiadavkám kladeným na „prostonárod
né umenie", na druhej strane rozprávka zostávala na okraji literárneho prostredia. Popri „sku
točnej" - teda pôvodnej umeleckej - literatúre bola vnímaná ako niečo menejcenné, ako ukáž
ka „starožitností", vysoko oceňovaný národný poklad Slovákov, ktorý svedčí o kultúre 
a starobylosti národa, ktorý ich „stvoril", o jeho umeleckom a mravnom (mravnom predovšet
kým, ako sa romantici snažili zdôrazniť) potenciáli, ale literatúre nemohla konkurovať. 

Túto situáciu dobre vystihuje minimálne zastúpenie rozprávky v slovenských perio

dikách. (V dobovej tlači sa čitateľ so žánrom rozprávky stretával až od sedemdesiatych 
rokov 19. storočia, a to v čase, keď tu jeho prítomnosť súvisí užšie s folkloristickou a et
nografickou prácou skupiny národovcov okolo Matice slovenskej - rozprávka teda v tom
to čase nie je publikovaná primárne „ako" literatúra. Ak vezmeme do úvahy túto skutoč
nosť, výzvy J. Francisciho na podporu predaja Slovenských povestí a apelovanie za 
vydanie ich druhého zväzku koncom roka 1845 pôsobia na stránkach Orla tatránskeho, 
v ktorom inak o rozprávke, s výnimkou recenzie Francisciho knihy od Ľ. Štúra, parafrá
zujúc citát z listu B. Nemcovej - „ničehož nevedeli"-, takmer nenáležite, akontextuálne. 
O čo presvedčivejšie by vyzneli tieto výzvy, keby boli doplnené literárnymi ukážkami, 
ako to robila redakcia českých Kvetov či Českej Včely. Snáď na tento neuralgický bod 
recepčného prostredia narážala B. Nemcová, keď v listoch nedôverčivo žiadala Slovákov, 
aby sa v súvislosti s vydaním slovenských rozprávok v Čechách postarali o jediné - odbyt 
jej zbierky.36

) Ak napr. J. M. Hurban, podobne ako J. Kalinčiak skeptický voči konceptu 
literatúry postavenej na folklórnom základe a zvlášť substituovaní pôvodnej tvorby fol
klórom, publikoval v druhom ročníku almanachu Nitra prózu Š. M. Daxnera Statočný 
valach, ktorá sa vďaka iniciatíve P. Dobšinského, ktorý tento text prevzal z Daxnerovho 
rukopisu do Prostonárodných slovenských povestí, tradične hodnotí ako rozprávka, urobil 
to preto, že tento text (podobne ako o niekoľko desaťročí po ňom S. H. Vajanský) čítal 
ako poviedku, nie ako rozprávku. 37 Do svojho almanachu by nezaradil text, ktorý by 
považoval za rozprávku, a je celkom nepredstaviteľné, že by o napísanie takéhoto textu 
niekoho požiadal, čo bolo v českom prostredí bežné. 

Jeden z dôvodov vyčlenenia rozprávky súčasníkmi na okraj oficiálne akceptova
nej literatúry korešponduje s tým, čo D. L. Cooper identifikoval v pozadí oddelenia 
Rukopisov od ich autorov v literárnohistorickej reflexii tohto diela, a síce jeho výklad 
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35 KALINČIAK, Ján: Rozpomienky na Ondreja Sládkoviča. In: O literatúre a ľuďoch. Bratislava : Sloven
ské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965, s. 128. 

36 V cit. korešpondencii list č. 375. 
37 Bližšie P ÁCALOV Á, Jana: Prípad Statočný valach (Podoby, možnosti a recepcia romantickej prózy na 

príklade textu Štefana Marka Daxnera). In: Slovenská literatúra, roč. 58, 2011, č. 4, s. 339 - 347. 
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„primárne jen v jiných, obecnejších rámcích: jej ich veršových forem ve vztahu k sou
dobým prozodickým a metrickým experimentum,jejich mytických obrazu české minu
losti v souvislosti s vyvíjející se ideologií českého národního ohrození a pod.".38 V sú
vislosti s rozprávkami zohral tento dôvod úlohu v dobovej recepcii, nie jej dodatočnej 
literárnohistorickej reflexii. Rozprávky a ďalšie útvary folklórnej prózy síce romantici 
vo svojich teoretických konceptoch prezentovali ako vzor, či dokonca ideál,39 no tento 
ideál zostal skôr pekne formulovaným a dobre vyzerajúcim modelom ako inštrukciou, 
ktorú by (na výnimky) napÍňali v praxi. Nejde pritom o „neschopnost"' písať rozprávky 
či literárne texty, ktoré by boli výraznejšie poznačené vplyvom rozprávkovej poetiky, 
látok, postupov atď., ako je to napríklad v básnickom diele Jána Bottu. Skôr táto situá
cia odráža skutočnosť, že súčasníci nevnímali žáner rozprávky ako rovnocenný ume
leckej próze, či presnejšie, že žáner rozprávky, typicky dvojdomý útvar, reflektovali 
primárne v jeho jedinom prirodzenom prostredí, a to ako folklór. Práve tento dôvod 
treba vidieť v pozadí nulového zastúpenia rozprávky v dobových periodikách v sloven
skom kultúrnom prostredí na rozdiel od už spomínaného českého. Výraznejšie a ambi
cióznejšie pokusy o písanie rozprávok „ako" literatúry sa viažu do polovice štyridsia
tych rokov a súvisia buď s hľadaním spôsobu, akým písať rozprávky (v prípade 
rukopisnej zbierky Codex diversorum auctorum J. Francisciho ), alebo sú výsledkom 
chápania rozprávky ako literatúry v novalisovskom ponímaní (Codex tisovský B od 
J. D. Čipku a Codex tisovský C od Š. M. Daxnera), v čom možno vidieť užšie romantic
ký prístup k chápaniu funkcie rozprávky vo vnútri literárneho systému. V podobe, 
v akej boli tieto texty napísané, však ostali v rukopise (rozprávky z nich boli postupne 
po prepracovaní čiastočne publikované v edíciách rozprávok); pokusy o dramatické 
adaptácie rozprávkových látok, ktoré boli priamou reakciou na teoretický model drámy 
postavený na podklade rozprávky, skončili neúspechom.40 Akokoľvek bola rozprávka 
ako žáner v širšom európskom meradle „v kurze", v slovenskom prostredí si iba prob
lematicky a sporadicky hľadala dôstojné postavenie. 

Pri pokuse vymedziť miesto rozprávky v slovenskom romantizme narážame na dve 
možné perspektívy, ktoré vedú k disparátnym záverom. Prvou možnosťou je odvodzovať 
ho na základe reálnych výstupov a realizácií (vydania rozprávok, ktoré sú na slovenské 
pomery vskutku pozoruhodné,41 uplatnenie motivických, výstavbových, poetologických, 
ideových a iných podnetov v tvorbe básnikov levočského okruhu, mytologické práce 
a romantická veda). Z tohto hľadiska je rozprávka relevantnou súčasťou slovenského ro-

38 COOPER, L. David: Padčlky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 27. 

39 Bližšie PÁCALOV Á, Jana: Rozprávka ako estetický ideál slovenských romantikov. In: Slovenská literatúra 
18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 157-166. 

' 0 Pozri ČAVOJSKÝ, Ladislav: Dráma v období dozrievania romantizmu. In: CESNAKOVÁ-MICHAL
COVÁ, Milena - NOSKOVIČ, Alexander - ČAVOJSKÝ, Ladislav - LEHUTA, Emil: Kapitoly z dejín 
slovenského divadla od najstarších čias po realizmus. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, 1967,s.312-408. 

41 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že P. Dobšinský vydal Prostonárodné slovenské povesti vlastným 
nákladom; jedna z rozsahom najmonumentálnejších slovenských tlačí 19. storočia vznikla len vďaka 
tomu, že záujem o slovenskú rozprávku bol pre tohto muža celoživotnou vášňou. 
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mantizmu a jednou z jeho konštitutívnych línií (P. Zajac).42 Na druhej strane, nie všetci 
romantici boli rozprávke rovnako naklonení ako ústredné osobnosti mýtopoetickej línie 
slovenského romantizmu. Jedným z významných dôvodov toho, prečo sa rozprávka 
v slovenskom kultúrnom prostredí uplatnila prednostne (a na drobné výnimky takmer 
výlučne) ako ukážka národného folklóru, je skutočnosť, že primárne bola vnímaná ako 
folklórny žáner (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, J. Kalinčiak) a jej literárna funkcia bola značne 
oslabená („stále nie literatúra"). V pomyselnej konkurencii medzi rýdzo romantickými 
literárnymi záujmami o tento žáner a (proto )folkloristickými, (proto )etnografickými a ná
rodnoobrodeneckými záujmami slovenských romantikov zvíťazili jednoznačne tie druhé. 
Vznešené romantické ideály o hľadaní pôvodného zdroja umenia a poézie sui generis, 
ktorú v nemeckej (aj širšie európskej) romantike reprezentoval čarovný svet rozprávky, 
nahradili v slovenskom prostredí prakticky motivované záujmy. Koncept rozprávky ako 
reprezentanta národného folklóru sa romantikom hodil zvlášť v ich národnoobrodenec
kých projektoch - bol vhodne využiteľný najmä ako prostriedok čitateľskej kultivácie 
nevzdelaného národa, ktorý „v čítaní mliekom kŕmiť treba, aby k záživnejším pokrmom 
privykol".43 

Ak bola v českom kultúrnom prostredí rozprávka pestovaná ako literárny žáner, 
v slovenskom prostredí sa kládol dôraz na iné jej funkcie nie preto, že by z tohto hľadiska 
neobstála, ale preto, že sa jej tejto primárnej funkcie vôbec „nedostalo". Akoby táto situá
cia nepriamo odrážala problematické miesto rozprávky vo vnútri Štúrovej koncepcie 
umenia, kde ako prejav hierarchicky nižšieho symbolického umenia nezodpovedala ume
leckým veľdielam slovanského ducha, završujúceho vývin umenia. Ľ. Štúr si očividne 
tento paradox svojej koncepcie uvedomoval. V spise O národných povestiach a piesňach 
plemien slovanských sa síce rozprávkou zaoberal, a to pomerne komplexne, ba z hľadiska 
dobových koncepcií možno tento jeho text vnímať ako najucelenejší výklad rozprávky,44 

avšak danému predmetu sa venoval v samostatnej časti na konci spisu, vo vzťahu k jeho 
celku neorganicky, akoby išlo o akýsi „prílepok" k tomuto dielu. (Pričom treba pozname
nať, že charakter časti venovanej rozprávke v spise podmieňuje skutočnosť, že ju písal na 
podklade svojej recenzie Francisciho Slovenských povestí, čo ešte viac prehlbuje dojem 
nesúrodosti vo vzťahu k celku.) Motívom recepcie rozprávky v tomto diele nebolo vnú
torné presvedčenie o kvalitách tohto žánru, ale odpoveď na vonkajšie okolnosti - začiat

kom päťdesiatych rokov Ľ. Štúr jej recepciu v odbornej práci venovanej „slovanskému 
folklóru" jednoducho nemohol obísť. 
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42 ZAJAC, Peter: Michal Miloslav Hodža- popolvár slovenského romantizmu? In: HODŽA, Michal Milo
slav: Matora. Bratislava: Petrus, 2003, s. 741- 750; tenže: Konštrukty romantizmu v českej a slovenskej 
literatúre. In: WIENDL (ed.): H!edání literárních dejin v diskusi. Praha- Litomyšl: Paseka, 2006, s. 90 
-97. 

43 „Povesti držím za to mlieko, ktoré našim Slovákom šmakať bude a pri ktorom si čítanie vôbec obľúbia 
a i naďalej k slovenským knihám privyknú", napísal ďalej P. Dobšinský J. D. Makovickému v súvislosti 

s prípravou Slovenských povestí, 30. mája 1858 (cit. podľa MELICHERČÍK, Andrej: Pavol Dobšinský. 
Portrét života a diela. Bratislava: SVKL, 1959, s. 83). 

44 Bližšie PÁCALOV Á, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratisla
va: Ars Poetica, 2010, s. 152- 170. 
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IV. 
Vydávanie rozprávok nebolo na Slovensku iba mechanickou bezprostrednou reak

ciou na európsky záujem o prozaický folklór, ako ho udávala nemecká romantická škola. 
Našlo si tu inú zásadnú pozíciu, v ktorej možno vidieť jeden z určujúcich faktorov toho, 
prečo bol vzťah istej skupiny slovenských romantikov k rozprávkam práve taký, aký bol, 
priam vyhrotene vlastnícky, „malicherný" (v čom možno vidieť i pozadie problematické
ho vzťahu slovenských národovcov k B. Nemcovej) a čo sa v konečnom dôsledku pre
mietlo aj do podoby romantickej vedy a užšie do charakteru mytologických prác. Takpo
vediac „úzkostná" orientácia na rozprávku u A. H. Škultétyho, P. Dobšinského a ich 
blízkych spolupracovníkov plynula z pozície a funkcie rozprávky v slovenskej kultúre. 
v rozprávke našla táto generácia substitučný materiál za epické pamiatky, ktorými sa na 
rozdiel od iných slovanských národov nemohla pochváliť (na tento kultúrny „hendikep" 
vo svojich prednáškach otvorene poukazoval Ľ. Štúr, práve tak ako s obľubou ilustroval 
svoje výklady príkladmi z Rukopisov). Tým, čím boli, či presnejšie mali byť pre Čechov 
Rukopisy - ono nadšené „potešenie" z naplnenia očakávania a dopytu po type literatúry, 
ktorou by sa „národ mohl zapojit do nových velkých narativu evropské ,romantické' lite
rární historiografie; v dobove panujícím historickém chápání se totiž všechny národní li
teratury postupne vyvinuly od svých koi'enu v epice"45 

- boli pre časť slovenských ro
mantikov rozprávky. Tým nechcem stotožňovať funkciu vydaní rozprávok s funkciou 
stredovekej hrdinskej epiky, resp. jej falzifikátov pre formovanie národného sebavedomia 
a kultúry vôbec v národnoobrodeneckých procesoch, skôr poukázať práve na ich substi
tučnú funkciu ako jednu z určujúcich pre vzťah slovenských romantikov k rozprávke, 
a súčasne ako funkciu príznakovú pre slovenské kultúrne prostredie. V jej pozadí možno 
odčítať vedomie nedostatku, ktoré bolo u tejto skupiny romantikov veľmi silné, čo sa 
zreteľne premietlo do priam nekritickej reflexie rozprávok v dobovej mytologickej vede.46 

Slovenskí romantici si boli vedomí neprítomnosti hrdinskej epiky vo vlastnej kultú
re a rovnako si uvedomovali, že rozprávky ju v plnej miere nemôžu saturovať. Avšak 
vedomie prvého nedostatku pociťovali ako zásadnejšie a keďže rozprávky vnímali ako 
jediné „starožitnosti" svedčiace - v zhode s mytologickými prístupmi - relatívne kom
plexne o minulosti a „duchu" národa, snažili sa z nich vyťažiť maximum, ako o tom naj
názornejšie svedčí celoživotné dielo P. Dobšinského. Ak jeho mytologické práce, a tu 
narážam konkrétne na Úvahy o slovenských povestiach (1871), nedosahujú kvalitu myto
logických prác Karla Jaromíra Erbena či Ignáca Jana Hanuša (mimochodom, práce oboch 
P. Dobšinský poznal a oceňoval), je to práve pre (okolnosťami ospravedlniteľný?) nedo
statok kritickosti k rozprávkam a fixáciu autora na to, aby potenciál rozprávok ako dokla
dov o povahe a kultúre slovenského národa ako záruk jeho konkurencieschopnosti medzi 
inými národmi a svojbytnosti zachoval a maximálne z nich vyt'ažil. V čase, keď národov-

45 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektívy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 31. 

46 Táto skutočnosť predstavuje jeden z rozhodujúcich limitov kvality a odbornej úrovne mytologických 
prác na Slovensku, ktoré sa počnúc reflexiou J. Vlčka považujú za práce bez vedeckej erudície. Ich nedo
statočnosť v tomto smere je nápadná zvlášť v kontexte inonárodných prác tohto typu, v českojazyčnom 
kultúrnom prostredí napr. od K. J. Erbena, ktorého bájoslovné práce reprezentujú kvality romantickej 
vedy a užšie mytologickej školy. 
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ci naprieč Európou zbierali epický materiál pre dejiny svojich literárnych tradícií a „ar
cheológia" národných dejín - pre malé národy nevyhnutná podmienka konštituovania 
štátoprávnosti - priam prekvitala, bolo lepšie mať „aspoň" rozprávky, ako „nebýt scho
pen neco nabídnout", a teda „doslova nemít nie, čím by se národ mohl zapojit do nových 
velkých narativu evropské ,romantické' literární historiografie".47 V tomto smere splnili 
české Rukopisy svoju funkciu a ako ukázal D. L. Cooper, stali sa súčasťou národného 
mýtu, ktorý bol ,,velmi efektivní součástí dobového culture building".48 

V prípade rozprávkových zbierok síce nemožno hovoriť o základoch národných li
terárnych tradícií, konštituujúcich fiktívnu genealógiu ako základ modernej literárnej pra
xe, ako pri Rukopisoch poukazuje D. L. Cooper. Zvlášť v kontexte mytologických prác, 
ktoré sa o rozprávky materiálovo opierali, a následne v súvislosti s etnografickými a kul
túrnohistorickými závermi vo vzťahu k ich nositeľovi však vydania rozprávok splnili 
paralelnú funkciu. Tým, že ich autori ponúkli texty, ktoré vydávali za autenticky folklór
ne, pričom folklórnosť týchto textov nespochybňovali ani súčasníci, ani ďalšie generácie 
recipientov, súčasne vytvorili aj obraz o „pôvodcoch" týchto rozprávok. Avšak nositelia 
folklórnej tradície, ako sa javia cez rozprávky A. H. Škultétyho a P. Dobšinského, nie sú 
skutočnými nositeľmi folklórnej tradície v jej prirodzenom prostredí - sú konštruktmi 
rovnako ako rozprávky z tejto zbierky. Kým kollárovsko-šafárikovská generácia doložila 
tézu o spevavosti Slovanov zbierkami piesňového materiálu, generácia slovenských ro
mantikov vo svojich rozprávkach vytvorila viac ako iba ideál slovenskej rozprávky a slo
venského rozprávača - prispela k vytvoreniu idealizovanej predstavy o reprezentantoch 
slovenského národa. 

Vzťah k nositeľovi folklórnej tradície zdôrazňovali autori ako dôležitú záruku pô
vodnosti rozprávok zo Slovenských povestí. Nositeľ folklórnej tradície, navonok prezen
tovaný ako autorita, bol však zároveň jedným z objektov tvorivého výkonu A. H. Škul
tétyho a P. Dobšinského. Keďže texty, ktoré publikovali, neboli autentickými záznamami 
folklóru, ani jeho predpokladaný nositeľ nebol spoľahlivý. Jedným z dôležitých momen
tov mytologického prístupu k výkladu rozprávky je práve vzťah k nositeľovi, nakoľko 
folklórny materiál vypovedá predovšetkým o ňom a výklad rozprávok smeruje ku gene
rovaniu informácií o tomto nositeľovi. Ak autori vo východiskových textoch redukovali 
nenáležité, nedôstojné (zvlášť erotické, lascívne, vulgárne) prvky a prostriedky, ktoré do 
rukopisov prenikli cez autocenzúru ich autorov, prípadne zberateľov a zapisovateľov, no 
ktoré sú prirodzenou súčasťou folklórneho prostredia, robili to preto, že tieto prvky ne
zodpovedali idealizovanému obrazu o rozprávkach ani žiaducemu obrazu o pôvodcoch 
a nositeľoch týchto rozprávok, ktorý chceli ponúknuť. Autorským výkonom A. H. Škul
tétyho a P. Dobšinského preto nie je len rozprávka-palimpsest, ktorá sa chápe ako tradič
ná, klasická a ktorej umelecká hodnota sa vysoko oceňuje. Podružným výsledkom ich 
autorského výkonu je ideál „nositeľa" tejto rozprávky, v ktorom nadviazali na prácu 
J. Kollára a P. J. Šafárika. V duchu predstavy „aký je národ, také sú jeho povesti" - bolo 
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47 COOPER, L. David: Padčlky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 31. 

48 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 33. · 
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ich cieľom ponúknuť cez rozprávky účelový obraz o slovenskom národe napríklad dôra
zom na ideál mravnej čistoty, obetavosti atď„ do značnej miery napÍňajúc Štúrove tézy zo 
spisu O národných povestiach a piesňach plemien slovanských (čo v ďalšom kroku 
P. Dobšinský z rozprávok, ktoré napísal, trpezlivo materiálovo „dokladal" v Úvahách 
o slovenských povestiach. .. ). 

Jedným z východísk D. L. Coopera v prístupe k Rukopisom je pohľad na motivácie 
ich tvorcov bez tradičného zaťaženia kategóriou klamstva či podvodu.49 Oproti nim zdôraz
ňuje motív záchrany, vzkriesenia alebo rekonštrukcie „domnelej podoby" (českej epiky).50 

Podobne A. H. Škultéty s P. Dobšinským rekonštruovali nielen domnelú podobu folklórnej 
rozprávky, ktorú považovali za ideálnu, reprezentatívnu, ale rovnako skonštruovali jej do
mnelého tvorcu v prospech aktuálne sa formujúcej kultúry a obrazu o jej nositeľovi.51 

v. 
Podľa D. L. Coopera plynie „nedoriešenost"' autorstva Rukopisov „z podstaty techto 

památek ( ... ) jejich autorství implicitního. Možnost spojit skladby obou památek s kte
rýmkoli individuálním autorem byla významným argumentem kritiku stredovekého pô
vodu Rukopisu, pi'ičemž konkrétní určení autora pro ne hrálo jen druhotnou roli". 52 Iden
tifikácia a pripísanie konkrétneho autora v súvislosti s rozprávkami nehrali v slovenskom 
prostredí v dobovom kontexte rolu. 53 Dôvodom je skutočnosť, že ich tvorcovia sa vo 

49 Klamstvo a podvod vnímajú staršie výklady ako súčasť autorského zámeru falzifikátorov, hoci ich inten
cia môže byť rovnako zámerná, ako náhodná - výsledok sprenevery, dezinterpretácie, omylu (porov. 
COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 29). V cit. liste G. Zechenterovi
-Laskomerskému pomenováva B. Nemcová zámer klamať ako možný dôvod odmietnutia jej vydavateľ
ského počinu slovenskými romantikmi: „Zdá se mi ale, jako by i mnozí Slováci mysleli, že to byla jen 
industrie a žejsemje, po Česku pravíc, oklamala" (In: Božena Nemcová. Korespondence III. 1857-1858. 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 360). Charakter klamstva, na ktoré tu spisovateľka naráža 
(t. j. vydanie slovenských rozprávok v Čechách, ktoré ale - z pohľadu slovenských romantikov - v sku
točnosti nie sú slovenskými rozprávkami, iba sa za také vydávajú - predstierajú, že sú nimi) zodpovedá 
kategórii klamstva v autorskom zámere falzifikátorov. 

5° COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 31. 

51 Kým v recepcii sporov okolo Rukopisov sa podľa D. L. Coopera javí ako zásadná otázka úmyselného 
klamstva, falšovania (a to zvlášť v súvislosti s dejinami), v prípade rozprávok je presnejšie uvažovať 
o predstieraní (simulovaní) a následne sugerovaní kolektívneho autorstva, ktoré sa deje s intenciou veri
fikovať určitý text ako hodnotovo príznakový. Ako vhodný tennín (k významovému váhovaniujednotli
vých termínov bližšie COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy králové
dvorský a Zelenohorský ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 27 - 28, 
poznámka pod čiarou č. 4) sa javí pojem mystifikácia: spôsob, akým „vydavatelia" slovenských rozprá
vok prezentujú svoje texty ako texty folklórne, je vo vzťahu ku skutočným autorom týchto diel, ako aj vo 
vzťahu k ich domnelému autorovi (kolektívu, ľudu), mystifikáciou. 

52 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektívy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 27. 

53 Významnejším sa stávajú až z hľadiska neskoršej recepcie, keď by spojenie týchto textov s konkrétnym 
autorom spochybnilo folklórny pôvod, na ktorý sa ako na autoritu odvolávali ich „vydavatelia". Kultúr
nohistoricky zásadné pamiatky, ktoré boli Slovákom viac ako stopäťdesiat rokov predkladané ako roz
právky „ľudové", by sa tak stali niečím iným, než ich recipienti veria, že sú. 
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vzťahu k týmto textom prezentovali ako ich vydavatelia a rozprávky, ktoré vydávali, 
prezentovali ako rozprávky folklórne - „krásne, umné výtvory ducha a obrazotvornosti 
našich slovenských a slovanských predkov, potomstvu jako nejaký drahocenný poklad 
báječnej minulosti sverené".54 Spôsob prezentácie svojej roly vo vzťahu k textom, ktoré 
A. H. Škultéty a P. Dobšinský priniesli vydaním Slovenských povestí, zodpovedal dobo
vému chápaniu povahy týchto textov ako textov folklórnych. Na druhej strane prezentač
ná stratégia, ktorú zvolili na propagáciu svojho diela, podstatným spôsobom ovplyvnila 
- podmienila a upevnila - chápanie publikovaných rozprávok ako folklórnych. S autormi 
Rukopisov, ktorí sami seba navonok označovali za „nálezcov"55 a „vydavateľov",56 majú 
A. H. Škultéty a P. Dobšinský užšie spoločnú práve prezentačnú stratégiu. A bol to zvlášť 
spôsob, akým predstavili povahu a charakter Slovenských povestí, čo sa najvýznamnejšie 
podpísalo na ďalšej recepcii týchto textov. 

Na tento účel napísali A. H. Škultéty a P. Dobšinský Úvod k prvému zväzku zbierky 
a o dva roky po jeho publikovaní článok do časopisu Sokol, ktorý boli nútení uverejniť na 
podporu výrazne stagnujúceho predaja Slovenských povestí. P. Dobšinský, t. č. zodpoved
ný redaktor Sokola, aktuálne vyplnil rubriku „Literárny a krásoumný Vetín" článkom 
o prvých piatich zväzkoch zbierky, ktorý zdôvodnil takto: „Pod týmto názvom chceme 
zase vetiť - na miesto dosavádnych literárnych zpráv - o všetkom tom, čo znamenitejšie
ho v literatúre slovenskej sa vyskytne. Úvahy o literatúre a krásoumných výtvoroch, kni
hozorba, podrobnejšie a kratšie zprávy literárne - slovom všetko, čo sa literatúry a krás
neho umenia (hudby, maľby atď.) týka a v tomto oboru velacť. obecenstvu odporúčať 
môže, zahrnieme a sdeľovať budeme v tomto oddieli časopisu nášho. Začíname to hneď 
s dielom našinským, národním, pre celô Slovanstvo, čo sa týče jeho starobylého bájeslo-

54 In: Sokol, 1860, roč. 1, č. 23, s. 195. 
55 Bližšie k okolnostiam „objavu" Rukopisov, ich prvým vydaniam a ranej recepcii DOBIÁŠ, Dalibor: Ru

kopis královédvorský a zelenohorský: dve staletí literámího života. In: Rukopis královédvorský/Rukopis 
zelenohorský. Brno: Host, 2010, s. 213 - 233. 

56 V. Hanka bol aj prvým prekladateľom Rukopisu královédvorského do dobovej češtiny. Jazykovosprostred
kovateľská funkcia jeho subjektu vo vzťahu k tejto pamiatke zásadným spôsobom podmienila recepciu 
tohto diela, pričom vlastná textová podoba prekladu poskytla zástancom aj odporcom stredovekého pô
vodu Rukopisov kľúčové argumenty pre aj proti (bližšie DOBIÁŠ, Dalibor: Rukopis královédvorský 
a zelenohorský: dve staletí literámího života. In: Rukopis královédvorský/Rukopis zelenohorský. Brno : 
Host, 2010, s. 213 - 233). V súvislosti so sledovanou prezentačnou stratégiou vystupuje do popredia 
funkcia prekladu ako prostriedku, ktorým sa upevňuje základná sugescia stredovekého pôvodu predkla
danej pamiatky - jazykovo natoľko archaickej, že súčasnému čitateľovi ju treba jazykovo aktualizovať. 
Obdobnú situáciu predstavuje vydanie Slovenských povestí. Aj ich jazyková podoba má byť garantom 
toho, že rozprávky sú autenticky folklórne, preto autori ich jazyk dôsledne napájajú na jazyk ľudový -
čitateľovi rozprávok aktuálne dostatočne zrozumiteľný. Ich postup je ale opačný ako v prípade jazykovej 
aktualizácie Rukopisov V. Hankom. Dôraz na jazykovú autenticitu folklórneho prostredia viedol autorov 
k tomu, že svoje rozprávky neraz jazykovo archaizovali, nasycovali ich nárečovými prvkami a pod. 
(V tejto súvislosti nemožno opomenúť odlišnú situáciu vo vývine spisovných jazykov a ich noriem v čes
kom a slovenskom prostredí. Kým v čase prvého vydania Rukopisu královédvorského mala čeština vy
pracované a ustálené kodifikačné pravidlá a predstavovala svojbytný literárny jazyk, v šesťdesiatych ro
koch 19. storočia, napriek kodifikácii Krátkou mluvnicou slovenskou z roku 1852, bola jazyková norma 
tzv. štúrovskej slovenčiny stále rozkolísaná, nestála. Zásadný význam v jej ustaľovaní, ale aj v upevňo
vaní tejto podoby slovenčiny ako jazyka literárneho aj spisovného splnili práve Slovenské povesti.) 
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via a poesie, veľmi dôležitým, povšimnutia a uváženia každého Slovana zasluhujúcim, 
a tak zvlášte nám podtatránskym Slovákom, z jejichž sredku ono pochádza, ku cti slúžä
cim. Sú to, ináč pred tými, jenž jich dosiaľ dobre neuvážili dosť nepatrné: Slovenské 
povesti. "57 

Na rozdiel od Úvodu, kde tento aspekt nebol samostatne tematizovaný, položili 
autori dôraz na mytologickú hodnotu rozprávok a tú ďalej konkretizovali v texte. 
V súvislosti s významom svojej edície - nielen pre mytológiu Slovanov - sa odvolali 
na I. J. Hanuša, „bibliothekára kráľovského a českého v Prahe a bájeslovca slovanské
ho, ktorý vo svojom bájeslovnom Kalendári hovorí, že sa o sbierke našich Povestí ani 
dosť pochvalne zmieniť nemôže". 58 Dovolávanie sa dobovo akceptovanej vedeckej 
autority, ktorá sa o diele vyjadrí ako o kultúrne hodnotnom, nie je len jedným zo sig
nálov, že adresátom tohto „reklamného" textu ju vzdelaný čitateľ. Zámerom autorov 
bolo potvrdiť a verifikovať význam a hodnotu slovenských rozprávok ako „trvalých 
pomníkov národního rázu a ducha". 59 Kým ťažisko Úvodu k Slovenským povestiam 
spočíva v zargumentovaní „pôvodnosti" a „opravdivosti" rozprávok, ktoré táto edícia 
prináša, v texte zo Sokola sa k nemu pridružuje aplikačná hodnota, akcent na hodno
tový potenciál a význam týchto rozprávok pre slovenský a širšie slovanský kultúrny 
priestor, o ktorom „vydavatelia" nepochybovali a ktorého dôkazom bola pre nich ak
tuálna recepcia zbierky I. J. Hanušom v Bájeslovnom kalendári (dielo vyšlo práve 
v roku 1860). Argumentovanie nespochybniteľnou hodnotou rozprávok, v ktorú A. H. 
Škultéty a P. Dobšinský verili, a na druhej strane snaha presvedčiť svojho čitateľa 
o tejto hodnote, vypovedá o dobovo príznačnej situácii, ako „historické teorie formo
valy vnímání reality".60 

Odvolávanie sa na autoritu, ktorá má byť zárukou toho, že rozprávky zo Sloven
ských povestí sú pôvodnými slovenskými rozprávkami, ako sa tradujú vo folklórnom 
prostredí, je charakteristickou črtou prezentačnej stratégie A. H. Škultétyho a P. Dob
šinského. V Úvode k zbierke sú týmto garantom jazyk rozprávok jednak vo vlastnom 
zmysle ako jazyk národa, jednak v zmysle rozprávačských charakteristík, ako sa rea
lizujú u folklórneho rozprávača, a ďalšie charakteristiky folklórneho rozprávania 
(látkovo-motivický inventár, kompozícia, rečnícka obradnosť, poetika atď.). V stati 
zo Sokola sa k nim pridružuje argumentácia topografickým situovaním slovenského 
národa v priestore pod Tatrami, ktoré je zárukou zachovania starobylosti a pôvodnos
ti jeho mentality aj kultúrnych prejavov v nedotknutej podobe: „Povesti tyto, nie 

57 In: Sokol, 1860, roč. !, č. 23, s. 195. 
58 In: Sokol, 1860, roč.!, č. 23, s. 196. 
59 In: Sokol, 1860, roč. !, č. 23, s. 196. 
6° COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 

ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. !, s. 31. Autor na príklade nadšeného 
prijatia Rukopisov F. Palackým ilustruje „očakávanie a potešenie z jeho naplnenia", pričom práve „pop
távka po české epice v kontextu soudobého teoretického poznání minulosti, podle nebož česká epika 
musela existoval, umožňuje vyložil Hankovo a Lindovo dílo jako pokus nikoli padelat dejiny, nýbrž za
chráni! je a vzkríšit, rekonstruovat českou epiku v domnelé podobe, zaplnit vakuum v českých sbírkách 
rukopisu, které mohlo být snadno zpusobeno ničením starých českých rukopisu v husitských válkách 
a protirefeormaci" (tamže). 
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práve len slovenské ale obsahom svojim všeslovanské, inde sa v tej starej rýdzosti ani 
zachovať nemohly ako v našich tisícvekých Tatrách a v rode jej ich niemenej starom. 
Tu v dolinách našich prebýva ľud tichý, ukrytý pred pohromami sveta a zmenami 
času. On svoj ráz starodávny a s ním i tyto starobylé povesti v čistote a neporušenos
ti vekov zachoval."61 (Toto verifikačné kritérium preberajú editori z projektu rozpráv
karov okolo Ľ. Reussa, kam sa dostalo z raných úvah o rozprávkach zo začiatku šty
ridsiatych rokov od S. Reussa a úzko korešponduje s dobovými predstavami 
romantikov o topografii slovenského národa.62) 

Z hľadiska takto stanovených kritérií sú pre editorov rozprávky zo Slovenských 
povestí slovenské, pretože sú publikované po slovensky (na rozdiel od rozprávok zo 
zbierky Slovenské pohádky a povesti, ktoré danému kritériu nevyhovujú). Ďalšou záru
kou ich „slovenskosti" je ich pôvod viazaný regionálne a garantovaný romantickým 
atribútom ochrannej funkcie prírodného priestoru, ktorý zaručuje, že nositeľ týchto pa
miatok ich zachoval v ich pôvodnej „čistote". Na rozdiel od vedeckej autority 1. J. Ha
nuša, verifikujúcej kultúrnu hodnotu a funkciu slovenských rozprávok v konkurencii 
s kultúrnymi hodnotami iných slovanských a neslovanských národov, je tento nositeľ 
- nekonkretizovaný abstrahovaný reprezentant Slovákov - práve tou rozhodujúcou au
toritou, ktorá má garantovať pôvodnosť a autentickosť publikovaných rozprávok ako 
rozprávok „našich", národných, „ľudových" (v zmysle „svojstva", ako ho neskôr chá
pal S. H. Vajanský),63 čiže autoritou, ako o tejto kategórii uvažuje D. L. Cooper (ka
tegória pôvodného génia).64 

V štúdii venovanej povahe autorského výkonu „vydavateľov" slovenských rozprá
vok som ukázala,65 že jednotlivé texty koncipovali tak, aby tým evokovali folklórne roz
právanie, čo pre formálnu hranicu medzi orálnou a písomnou literatúrou znamená jej 
zdanlivé zotretie, a tým simulovanie „atribútu pôvodnosti", ktorý má byť zárukou autor
stva.66 Pôvodnosť, na ktorú sa A. H. Škultéty a P. Dobšinský odvolávajú, je však iluzórna. 
Nesúvisí s povahou orálnej kultúry v jej prirodzenom prostredí, ale je výlučne konštruk
tom týchto autorov: predstierajú folklórnu pôvodnosť a rovnako autenticitu svojich tex
tov ako textov folklórnych. Autenticitu chápe D. L. Cooper v nadväznosti na výklad Mar
garet Russetovej ako fikčnú konštrukciu, ktorá zodpovedá konceptu pravdivého 
a autentického rozprávania ako základných atribútov romanticky chápaného pôvodného 
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61 In: Sokol, 1860, roč. 1, č. 23, s. 196. 
62 K tomu BÍLIK, René: K problematike utopického miesta v slovenskej literatúre 20. storočia. In: Bude, 

ako nebolo. Podoby utopického žánru. Ivana Taranenková - Michal Jareš (eds). Bratislava: Ústav slo
venskej literatúry- Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 32-43. 

63 Bližšie TARANENKOV Á, Ivana: Svetozár Hurban Vajanský - medzi ideou národa a ideálom umenia. 
In: VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Články. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej 
literatúry SAV, 2008, s. 566 - 570. 

64 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 

ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 36. 
65 Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach slovenských romantikov)- štúdia (v ruko

pise) je výstupom kolektívneho grantového projektu Autor a subjekt!. Podoby autorstva a subjektivity 
v slovenskej literatúre. VEGA 2/0166/1 O. Vedúci riešiteľ Mg. Ľubica Somolayová, PhD. 

66 RIEGER, Stefan: Funkce autora a knižní trh. In: Úvod do literární vedy. Usp. Miltos Pechlivanos, Stefan 
Rieger, Wolfgang Struck, Michael Weitz. Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 151. 
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génia.67 V súvislosti s rozprávkami zo Slovenských povestí je fikčnou konštrukciou prija
tie perspektívy folklórneho rozprávača autorom týchto rozprávok: rozprávač v rozpráv
kach zo Slovenských povestí vystupuje „ako" folklórny rozprávač, resp. jedna z jeho mo
delových, potenciálnych reprezentácií. Vo vzťahu k „realite" autentického folklóru je táto 
reprezentácia rovnako „ideálna" ako invariantné, modelové podoby rozprávok A. H. 
Škultétyho a P. Dobšinského. 

Ústrednou stratégiou vo vzťahu k reprezentácii autorstva rozprávok zo Sloven
ských povestí je popieranie individuálneho autorstva v prospech autorstva prezentova
ného ako kolektívne (anonymné) prostredníctvom tvorivého falšovania garanta auten
tickosti a autority týchto rozprávok ako rozprávok folklórnych, čiže identity ich 
rozprávača (ako rozprávača folklórneho). Autorom, a teda garantom pôvodnosti týchto 
rozprávok ako rozprávok charakterizujúcich slovenské etnikum a kultúrne-hodnotovo 
ich verifikujúcim však nie je ľud-národ (resp. vybraný nositeľ folklórnej tradície) ani 
jeden zo sprostredkujúcich subjektov, na ktorých sa A. H. Škultéty s P. Dobšinským 
odvolávajú v Úvode k svojej zbierke aj v redakčných poznámkach k jednotlivým tex
tom (priame textové zdroje autorov Slovenských povestľ),68 nakoľko autori Slovenských 
povestí sú individuálni. V pozadí mystifikačnej hry „vydavateľov" tejto zbierky je mo
tivácia charakteristická pre romantický prístup k autorstvu i spomínanú premenu hod
notovej paradigmy v tomto období, a to dôraz na národnú identitu: „Romantická iden
tita, ať individuální, nebo národní, je založena na momentu fiktivní hry či ironické 
performance, tvorivého padelání identity."69 

67 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 36 - 3 7. 

68 Čo sa týka funkcie starších písomných zdrojov, D. L. Cooper v súvislosti s Macphersonovým dielom 
upozornil na to, že jeho materiálové východisko nebolo potrebné recipovať, pretože tieto texty sa formál
ne nezakladali na rukopisoch, ale na živej ústnej tradícii, ktorá bola zárukou autority a pôvodnosti hlasu 
barda v zmysle pôvodného génia (COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Ruko
pisy královédvorský a Zelenohorský ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. l, 
s. 39). V rozprávkach zo Slovenských povestí, je, naopak, identifikácia východiskových textov dôležitá, 
nakoľko podstatne modifikuje jednotlivé verifikačné kategórie: romantici svoje rozprávky vydávajú za 
folklórne a zdôrazňujú, že sú založené na živej ústnej tradícii, pričom toto východisko má predstavovať 
záruku ich autentickosti aj pôvodnosti, hoci v skutočnosti sa zakladajú na rukopisných zdrojoch, ktorých 
pôvod aj kvalita sú rôzne a len sčasti, takmer zanedbateľnej, sú založené na ústnej tradícii (písanie na 
základe spomienok, literárne podoby rozprávky a pod.). Rozhodujúci moment tu predstavuje koncept 
ideálnej slovenskej povesti v zmysle idealizovaného invariantu folklórnej prózy, ktorý je konštruktom 
A. H. Škultétyho a P. Dobšinského, pričom pôvod tohto konceptu je starší, z prelomu štyridsiatych a päť
desiatych rokov ako výsledok Škultétyho spolupráce s Ľ. Reussom a J. D. Čipkom. Za najnázornejší 
doklad toho, že sa autorom slovenských rozprávok podarilo vytvoriť texty, ktoré boli prijaté v zhode 
s tým, akým spôsobom boli prezentované, je skutočnosť, že tieto rozprávky lektúrou prešli do folklórne
ho prostredia, ktoré si ich osvojilo. Rozprávky zo zbierky Slovenské povestí tak podobne ako české Ru
kopisy predstavujú „pozdejší koncept autorství ve vztahu k ústní tradici než Macphersonovy Ossíanovy 
spevy: pôvodní génius je tu pfipsán nikoli individuu, nýbrž národnímu kolektivu, lidu, který je nositelem 
tradice stejne jako jej ich puvodce" (COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Ru
kopisy královédvorský a Zelenohorský ze srovnávací perspektivy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, 
č. 1, s. 39). 

69 COOPER, L. David: Padelky jako romantická forma autorství. Rukopisy královédvorský a Zelenohorský 
ze srovnávací perspektívy. In: Česká literatura, roč. 60, 2012, č. 1, s. 38. 
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VI. 
Oblúk prvej recepčnej vlny (D. Tureček)7° Slovenských pohádek a povestí sa uza

tvára začiatkom osemdesiatych rokov 19. storočia v monumentálnom vydaní Prostoná
rodných slovenských povestí. Kým v čase vydania zbierky „pohádek" P. Dobšinský z vyš
šie uvedených dôvodov odmietol Nemcovej spracovanie slovenského folklóru ako 
neslovenské, o dvadsať rokov neskôr sa k jej rozprávkam vrátil, aby ich svojským spôso
bom „prinavrátil" späť do slovenského kultúrneho priestoru. Urobil tak zaradením se
demnástich71 rozprávok z tejto edície do svojej samostatnej zbierky. V zhode s predsta
vou, že slovenské je to, čo je napísané po slovensky, ich preložil do slovenčiny 

a rozprávačsky adaptoval podobne, ako to urobil s rozprávkami J. Francisciho z roku 
1845.72 Literárna historiografia a folkloristika na Slovensku túto skutočnosť ocenila ako 
vzdanie holdu spisovateľke v zmysle uznania jej zásluh pre slovenskú kultúru. 73 

Nepovšimnutý ostal v tejto súvislosti pragmatický a praktický motív Dobšinského 
prístupu, viditeľný na pozadí koncepcie Prostonárodných slovenských povestí, na ktorý 
som upozornila vo svojej staršej práci. 74 Editor do zbierky nezahrnul rozprávky v spracova
ní B. Nemcovej ako rehabilitačné gesto ocenenia jej rozprávačských zručností a spisovateľ
ských kompetencií. Primárnym dôvodom bola skutočnosť, že prevzaté texty nemali pan
danty v domácich prameňoch - B. Nemcová podchytila vo vlastnom zbere viacero látok, 
ktoré slovenskí zberatelia, zapisovatelia ani autori nezaznamenali. Ich zaradením do Pros
tonárodných slovenských povestí zamýšľal P. Dobšinský látkovo a žánrovo kompletizovať 
obraz o folklórnej próze Slovákov, ktorý bolo možné rekonštruovať na pozadí dostupných 
rukopisných zbierok.75 Rozprávky v spracovaní B. Nemcovej vnímal ako neslovenské -
„spotvorené" (A. H. Škultéty), no stále bolí preňho súčasťou „svojstva". Ako takéto - slo
venské, národné - ich chcel ponúknuť svojmu čitateľovi. Jedinou možnosťou, ako ich ma
nifestovať i navonok ako súčasť „svojstva", bolo publikovať ich v slovenčine. 

Na závažnosť tohto zámeru v štruktúre motivácií pri zostavovaní Prostonárodných 
slovenských povestí poukazuje naoko nenápadná taktika, ktorú editor použil pri odkazo
vaní k východiskovým textom. Pri jedenástich76 rozprávkach v redakčných poznámkach 
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70 TUREČEK, Dalibor: Synopticko-pulzační model českého literámího romantična. In: TUREČEK, Dali
bor a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno : Host, 2012, 
s. 106-112. 

71 V Prostonárodných slovenských povestiach sú publikované pod názvami O dvanástich mesiačikoch, 
O hlúpej žene, Soľ nad zlato, Petor a otec nebeský v širokom údolí (pod tento titul zaradil P. Dobšinský 
štyri rozprávky, ktoré autorka uvádza samostatne), Bača a šarkan, Drotári a ten špatný, O Víťazkovi, 
Starý Bodrík a vlk, Cesta k slncu a mesiacu, O zakliatej sestre, Pecko-sprostáčik, Peračina, Ako šlo vajce 
na vandrovku, Salaš na Čertovici. 

72 Bližšie PÁCALOVÁ, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratisla
va : Ars Poeti ca, 201 O, s. 300 - 318. 

73 Napr. HALUZICKÝ, Bohumil: Božena Nemcová a Slovensko. Bratislava: Tatran, 1952, s. 175. 
74 PÁCALOVÁ, Jana: Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratislava: Ars 

Poetica, 201 O, s. 289 - 334. 
75 Tento zámer naznačil P. Dobšinský aj v Príhovore k svojej zbierke: „Podávam teda verejnosti povesti nové, 

čiže lepšie rečeno dosiaľ naskrze nečítané" (DOBŠINSKÝ, Pavol: Príhovor. In: DOBŠINSKÝ, Pavol: Pros
tonárodné slovenské povesti. Zv. 2. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958, s. 467). 

76 Prvých jedenásť rozprávok uvedených v poznámke pod čiarou č. 71. 
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dôsledne uviedol nielen svoj priamy zdroj (B. Nemcovú), ale aj informátorov, ako ich 
spisovateľka priznala v Doslove. V porovnaní s informačnou hodnotou iných redakčných 
poznámok v tejto edícii ide o prekvapivú dôslednosť P. Dobšinského.77 Ako nedôsled
nosť či dokonca zábudlivosť potom nemožno interpretovať skutočnosť, že pri rozpráv
kach Peračina, Salaš na Čertovici a Ako šlo vajce na vandrovku, ktoré rovnako prevzal zo 
zbierky B. Nemcovej, jej meno, resp. odkaz na Slovenské pohádky a povesti neuviedol, 
ale odvolal sa priamo na spisovateľkine slovenské zdroje.78 (Pričom rovnakú stratégiu 
uplatnil pri rozprávkach, ktoré prevzal od J. Francisciho.) Za týmto nenápadným „opo
menutím" možno vidieť skutočný zámer P. Dobšinského, motivovaný rovnakými okol
nosťami ako pri zostavovaní edície spred dvadsiatich rokov (v čom možno vidieť jeden 
z početných dôkazov jeho mimoriadne kontinuálneho a vnútorne homogénneho prístupu 
k rozprávkam). Kým v zbierke Slovenské povesti spolu s A. H. Škultétym tvorivo falšoval 
identitu rozprávača simulovaním kolektívneho autorstva tu publikovaných textov, tieto tri 
rozprávky, prevzaté od B. Nemcovej bez toho, aby to editor na rozdiel od ostatných jede
nástich priznal, sú dokladom, že v tvorivom falšovaní národnej identity pokračoval ďalej. 

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