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1. Prolog k 8. ročníku konference Kniha ve 21. století  

Ve dnech 10. – 11. března 2011 proběhl 8. ročník konference Kniha ve 21. století, kterou 

každoročně pořádá Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty 

Slezské univerzity v Opavě.  V letošním roce se řešila problematika vztahu mezi knihou, 

knihovníkem a knihovnou. Účastníci tak mohli shlédnout řadu prezentací nejen studentských 

projektů, ale i odborných příspěvků z oblasti informační vědy a knihovnictví či moderovanou 

diskusi s představiteli projektů NAKLIV (Národní Klastr Informačního Vzdělávání)  

a PARTSIP (Partnerská Síť Informačních Profesionálů) z Kabinetu Informačních studií  

a knihovnictví Masarykovy univerzity. 

8. ročník konference byl ve znamení setkávání převážně akademických pracovníků  

a studentů. Čtvrteční část programu patřila výhradně studentským projektům realizovaných na 

Slezské univerzitě a ohlédnutí se zpět do historie vzniku těchto aktivit. V páteční části, 

koncipované jako hlavní program, byla přednesena řada odborných příspěvků, které 

prezentovali akademici z českých i slovenských univerzit zabývajících se vzdělávání v oboru 

informační vědy knihovnictví. Druhá část hlavního panelu patřila opět studentským projektům 

tentokráte z Masarykovy univerzity v Brně. V závěru akce proběhla moderovaná diskuse 

s představiteli projektů NAKLIV a PARTSIP na kterých Slezská univerzita v rámci 

spolupráce participuje. 

Celá konference proběhla ve velmi neformální atmosféře, pevně věřím, že ke spokojenosti 

všech zúčastněných.  

 

Mgr. Jan Matula 

garant 8. ročníku K21 
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2. Nadežda Čeklovská 

 

 

K možnostiam interpretácie vizuálneho a výtvarného v umeleckom 

literárnom texte 21. storočia  

 
 
 „... postmoderná filozofia diskurzívne artikuluje to, čo moderné umenie už umelecky 

predviedlo a precvičilo...“ W. Welsch 

 

Abstrakt: V príspevku tvoriacom východiská pre náš výskum vizuálneho a výtvarného 

v umeleckom literárnom texte 21. storočia, sa pokúšame skúmať špecifiká a (spolu)pôsobenie 

týchto dvoch fenoménov v gnómických svetoch slovesného a výtvarného umenia (často sme 

totiž svedkami toho, ako literárnovedná prax vylučuje zo svojej kompetencie skúmanie 

vzťahu vizuálneho a výtvarného v slovesnom texte, pričom význam oboch pojmov viac-

menej synonymizuje
1
). Vychádzame pritom z predpokladu o genealogickej inšpirácii 

postmoderného myslenia moderným umením
2
.  

Klíčová slova: výtvarné umenia, viuální realita 

Abstract: In the paper forming the basis for our visual and art  in arts literary text 21st 

century, we try to examine the specifics and (co) action of these two phenomenon in gnóm 

worlds of verbal and visual art (often because we are witnessing of literary practice excludes 

from its scope of examining the relationship of visual and verbal art in the text, the 

importance of both concepts synonym).  We proceed from the assumption of genealogical 

inspiration postmodern thought by modern art.          

Key words: fine arts, visual reality 

 

Analógia medzi textom a obrazom, ktorá nás posúva k symbolickým kombináciám foriem, 

rozpoznaných už ikonologickou metodológiou (napr. interes E. Panofského o grafické listy 

Albrechta Dűrera, zavŕšený rekonštrukciou umelcovho písomného odkazu), priniesla 

poznanie (Beltingovej) antropologickej teórie obrazu – teda poznania obrazu ako dvojníka 

tela (kultúrna história obrazu sa odráža v kultúrnej histórii tela). Ak Belting na príklade 

                                                             
1 pozri Gbúr, J.: Vizuálne a výtvarné v slovesnom texte. In: Estetika v horizontoch interdisciplinárnosti. Prešov:  

Filozofická fakulta v Prešove, Katedra estetiky a vied o umení, 1999, s. 60. 
2 Welsch, W.: Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993, s. 70.  
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zobrazovania zosnulých tvrdí, že ide o primárny význam obrazu per se 
3
 a nie o akúsi 

anomáliu, tak realita súdnoprávneho vzťahu v antickom svete nás postaví pred otázku, do akej 

miery maska, resp. odliatok disponuje potenciálom zachovania rodu. /Podľa Plínia „existujú 

dva druhy podobností: Právoplatná je podobnosť cez generáciu (spôsob, ako vyjadriť svoj 

prírodný zákon), alebo cez prenos (spôsob, ako vyjadriť súdnoprávnú inštitúciu). 

Neprávoplatná je podobnosť cez permutáciu, pretože narušuje tak prírodný zákon, ako  

aj súdnoprávnú inštitúciu.“
4
/  

V rámci kritiky tradičných mimetických teórií, ktoré realistickú metódu ponímali ako zhodu 

obrazu s vizuálnou realitou, sa súradnice vnímania posúvajú od „Platónovho obrazu“ 

(závislom na určitom origináli) k štatútu obrazu ako najsilnejšieho nástroja pre vyjadrenie 

národnej identity a v súvislosti s kognitívnou hodnotou obrazov môžeme uvažovať nad 

funkciou ich vizuálnej reprezentácie v rámci celej palety diskurzov (pričom Ricoeurova téza 

odkrývania sveta nás vedie k otázkam, do akej miery sémantická autonómia textu spôsobuje, 

že vzťah medzi udalosťou maľovania  a významom obrazu sa stáva  komplexnejším
5
).  

Všeobecne známe základné druhy výtvarného umenia (architektúra, sochárstvo, maliarstvo...) 

disponujú širokým repertoárom žánrovej rozmanitosti, pričom niektoré (napr. kresbu) 

môžeme ponímať ako samostatné alebo pomocné médiá. Poznanie, že sochárstvo, maliarstvo 

a grafika ako voľné druhy umenia „budujú svoj tzv. druhý, nadstavbový plán intenzitnejšie 

ako ich druhový partner – užité umenie, ktoré má bifunkcionálny charakter, to značí, že 

okrem estetickej funkcie plní aj praktické funkcie priemyslového výtvarníctva“
6
, nás vedie 

k úvahám nielen o špecifickom žánrovom tvárnení (zátišie, veduta, portrét, krajina, ...) 

a reflektovaní kompozícií (symetria, asymetria, rytmus, proporcionalita, perspektíva, ...), ale 

stavia nás aj pred problém skúmania vyjadrovacích a výrazových prostriedkov príznačných 

pre výtvarné umenie (škvrna, bod, línia, plocha, tvar, svetlo verzus tieň, farba, priestor, ...) 

a prostriedkov výstavby kompozície (symetria verzus asymetria, rovnováha verzus 

nerovnováha, pohyb, protiklady, súzvuky, ... ).  

Na vysvetlenie toho, ako sa princípy, ktoré avizujeme v zmysle formovania výtvarného 

umeleckého diela, podieľajú na konštruovaní jeho finálnej podoby, uvedieme pár príkladov.  

                                                             
3 pozri Filipová, M. – Rampley, M.: Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace. Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta – Seminář dějin umění: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & 
Principal, o. s. 2007.  
4 Hubermann – Didi, G.: Pred časom. Bratislava: Kalligram, 2006, s. 86.  
5 pozri Ricoeur, P.: Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997, s. 47.  
6
 Gbúr, J.: Vizuálne a výtvarné v slovesnom texte. In: Estetika v horizontoch interdisciplinárnosti. Prešov: 

Filozofická fakulta v Prešove, Katedra estetiky a vied o umení, 1999, s. 61.  

 



6 
 

Vo fauvizme H. Matissa sa elementárne kvality farby čoraz viac abstrahujú od motívu 

a autonomizujú, v prípade konštruktivistických diel, v ktorých forma prevláda nad farbou, 

nám na reprezentovanie našich téz poslúži emblémové dielo „otca“ ruského suprematizmu 

a geometrickej abstrakcie Kazimira S. Maleviča z roku 1913, Čierny štvorec na bielom pozadí 

(obr. 1). Vizuálne vnemy sú v súvislosti s ohlášaním bezpredmetného smeru už nepodstatné 

a umelec sa sústredí na geometrické tvary a dvojdimenzionálne zobrazenia, pričom 

kompozíciu chápe ako súlad rytmov, rozvádzaných v obraznom priestore (napríklad na 

spôsob hudobného kontrapunktu). Iný spôsob znázornenia pohybu a rytmu môžeme vidieť na 

obrazoch Bridget Rileyovej (pop art). Stretávame sa s prípadom, keď statický obraz 

„rozkmitá“ do pohybu divák pohybom svojich očí (obr. 2).  

 

obr. 1.  

                                               

                            

 

 

 

 

 

Kazimir S. Malevič: 

Čierny štvorec na bielom pozadí 

Obr.2 

Bridget Riley: Blaze 

          

         Nazdávame sa, že dané princípy by sa okrem 

pôsobenia vo výtvarných dielach dali aplikovať  

aj na diela slovesné a ukázať, akým spôsobom a do 

akej miery sa podieľajú na jeho komponovaní.  
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 Známy argument  Apollónia z Tyany v dialógu o umení, ktorý vedie so svojím študentom, 

„hovorí“, že nik by nikdy nechválil nakresleného býka (má na mysli predhistorické jaskynné 

umenie), keby nemal v mysli predstavu zvieraťa, ktorému sa podobá. Táto informácia nás 

posúva ďalej, a tak môžeme uvažujeť nad atribútmi schopnosti vnímať. Myšlienku Wolfganga 

Welscha, že „vizuálne pole je poľom prehľadu, prezerania, ovládania a má v princípe 

homogénnu, izotropnú a z jedného bodu ovládateľnú štruktúru“
7
, kým „pole sluchu je 

konštituované prinajmenšom bipolárne a okrem toho je štruktúrované vektorovo 

a udalosťami“
8
 môžeme ozrejmiť aj poukázaním na Hesseho román Hra so sklenými perlami. 

V ňom samotný akt „hry so sklenými perlami“- ako akt budúcnosti, osvedčiaci sa vo sfére 

klasickej filológie a logiky ako istý druh jazyka ľudí ducha, predpokladajúci okrem znalostnej 

vybavenosti aj istú dávku fantázie (ako základ pre dimenziu a štruktúru hry používali 

napríklad i konfuciovskú rituálnu schému čínskeho domu v podobenstve so začleňovaním sa 

človeka do sveta), poníma hudbu ako jav, ktorý „prechádza  z témy do témy, z tempa do 

tempa, odohrá sa, zavŕši a necháva sa za sebou“
9
, pričom nikdy nie je „unavená, ospanlivá, 

ale vždy bdelá, vždy dokonale prítomná“
10

.   

 

„Maliarstvo je nemou poéziou  

a poézia hovoriacim maliarstvom.“  

Simonides  

          

Samotný obraz (vo sfére výtvarného umenia), ako konkrétny hmatateľný vizuálny a mentálny 

prejav tohto druhu umenia (vznikajúci z určitého popudu), môže byť v konečnom dôsledku 

i abstraktným fenoménom tvoriacim sa až v mysli diváka. Tvrdenie Wolfganga Welscha, že 

nie každé umelecké dielo je „uzavreté, monadické, auratické, autonómne“
11

, ale že 

reflektujeme aj diela „otvorené, demystifikované, sieťové“
12

, potvrdzuje existencia „izmov“ 

vznikajúcich už koncom 19. storočia. Tieto prichádzajúce prúdy (a ich vznik a vývoj 

prebiehajúci dynamickým, nesúvislým a často protirečivým spôsobom na rozličných 

úrovniach), totiž prinášajú okrem abstrakcie rodenej z lyrického gesta (príp. geometrie), či 

nového spôsobu zobrazenia priestoru, aj avizované odmietanie tzv. uzavretých tvarov.  

(Známe pokusy S. Mallarmého, G. Apollinaira, F. T. Marinettiho, J. Seiferta, či T. Tzara ako 

                                                             
7 Welsch, W.: Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993, s. 23.  
8 Ibidem.  
9 Hesse, H.: Hra so sklenými perlami. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 331.  
10 Ibidem.  
11 Welsch, W.: Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993, s. 45.  
12 Ibidem.  
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„projekty zvizualizovanej básne a obrazu“
13

 i v zmysle typografického usporiadania písmen 

a slov v podstate nadväzovali na antickú tradíciu básne carmen figuratum.)         

Podstata pozornosti spočívajúca v jej selektívnosti a samotný proces vnímania, ktorý v nás, 

vyžadujúc neustálu modifikáciu dohadov vo svetle našej skúsenosti, vytvára istotu trvalosti 

vecí, uvedieme aj na príklade, ktorý svojho času projektovali T. Lipps. a G. T. Fechner. Lipps 

predpokladal, že predmet estetického pozorovania si vnútorne osvojujeme  tým, že pohyb 

a činnosť vkladáme do foriem. Tak aj v línii môžeme vidieť pohyb, rozprestieranie sa, 

ohraničovanie sa a pod. Fechner zasa pri svojich pokusoch predkladal prítomným ľuďom 

rôzne geometrické útvary vystrihnuté z papiera, pričom zistil, že s klesajúcim stupňom 

vzdelania stúpa relatívna obľúbenosť štvorca (osoby s vyšším stupňom vzdelania dávali 

prednosť vzoru zlatého rezu).  

Osobitný prípad nachádzame pri jave synestézie, pri tzv. farebnom sluchu (Vasilij Kandinskij 

vo svojom diele „O duchovnom v umení“ opísal synestetické spolupôsobenie farby a formy 

(napr. špicatá žltá farba pôsobí v trojuholníku ešte špicatejšie a hĺbka modrej farby sa v kruhu 

ešte viac prehĺbi, alebo ne/synestetik Arthur Rimbaud, ktorý vo svojej básni Samohlásky 

spája zvuk každej samohlásky s farbou). Nazdávame sa, že skúmanie javu, spočívajúceho 

v tom, že akýkoľvek podnet pôsobiaci na zodpovedajúci zmyslový orgán vyvoláva mimo vôle 

subjektu spolu s pocitom špecifickým pre daný zmyslový orgán aj pocit alebo predstavu 

charakteristickú pre iný zmyslový orgán (počuť farby – fotizmus, vidieť tóny farebne – 

fonizmus), môže predstavovať ďalší adekvátny „priestor“ pôsobenia výtvarného a vizuálneho 

v slovesnom „svete“.  

Opäť si kvôli názornosti pomôžeme Hrou so sklenými perlami, v ktorej hrou imaginatívnych 

síl, predstáv vlastného ja v zmenených situáciách a prostrediach, cez meditácie a vnemy 

okolitého sveta, sa učili, ako obozretne vnikať do uplynulých kultúr a „spoznávať svoju 

vlastnú osobu ako masku, ako pominuteľný šat akejsi entelechie“
14

. Predpokladáme, že 

„hľadanie“ synestetických foriem problémovo zaťažených dialógov 
15

 v textoch môže 

predstavovať ďalšiu líniu nášho skúmania.  

Uvažovanie o problematike vizuálneho a výtvarného v slovesnom texte otvárame najskôr 

aplikovaním teórie S. Rakúsa– látka  (mimoliterárny podklad, zásobáreň témy, životná, 

arteficiálna, umelecká a literárna skutočnosť), téma (literárne transformovaný rozsah 

                                                             
13 Ibidem, s. 60.  
14 Hesse, H.: Hra so sklenými perlami. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 91.  
15 pozri Gbúr, J.: Vizuálne a výtvarné v slovesnom texte. In: Estetika v horizontoch interdisciplinárnosti. Prešov: 

Filozofická fakulta v Prešove, Katedra estetiky a vied o umení, 1999, s. 63.  
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životných javov, ktoré si autor vybral z látky), problém (konfliktné a významové zameranie 

témy, disproporčné zameranie témy)
16

.             

„Vizuálne v tomto kontexte nevnímame ako priamy zrakový odraz predmetného sveta, ale 

ako zrakový obraz subjektívneho odrazu tohto sveta“
17

 a „keďže zrakové obrazy predstavujú 

v určitom zmysle prvotný odraz skutočnosti, spájame ich – pracovne – s prvým členom 

tvorivého oblúku s látkou. Za priesečník vizuálneho a výtvarného v literárnom texte 

považujeme rovinu témy, kde dochádza k selekcii problémotvornej látky, k jej 

komponovaniu“
18

. Ak otázka týkajúca sa faktu, „či súčasťou autorovho postoja 

a zobrazovacieho systému budú aj výtvarné komponenty“
19

 spočíva v tom, či autor bude 

v rámci kompozičných postupov využívať „také princípy, ktoré sú súčasťou systému 

kompozičnej skladby výtvarného umenia“
20

,poukazujeme na fakt, ktorý sme už spomínali, 

a teda týkajúci sa prostriedkov výstavby kompozície diela vo výtvarnom umení. V rámci 

kompozície (ako vonkajšej a vnútornej výstavby diela, teda architektoniky a kompozície 

v užšom zmysle slova – podľa F. Všetička) sa nám „vynára“ otázka vzťahu problému, témy, 

tvaru a významovej zložky estetického znaku (podľa O. Sabolová), ktorý sa „stáva meradlom 

estetickej úrovne či hodnoty umeleckého diela, ale zároveň aj funkčnosti kompozície. Keď 

kompozícia viac odráža ´iba´ tematickú zložku umeleckého textu, hoci aj inovačným, 

netradičným, experimentálnym spôsobom, tak sa javí ako určitý tvarový, formový 

l´artpourl´artizmus. Funkčnosť kompozície teda naplno odhaľuje až priestor problému 

prozaického diela“
21

.          

Nazdávame sa, že by bolo zaujímavé skúmať i pôsobenie a funkciu kompozičných 

princípov
22

 (napr. kontrastný princíp, symetrický, klimaxový, diadický, variačný, farebný, ...), 

a to vo vzťahu vizuálneho a výtvarného v prozaickom texte (napríklad do akej miery sa 

vizuálna podoba umeleckého textu zúčastňuje na jeho stavbe a recepcii, a pod.).   

Postupy, ktoré sme naznačili v súvislosti s vizuálnym a výtvarným v umeleckom texte 

21.storočia,  predstavujú hlavné body nášho skúmania nielen literárnych prostriedkov vo 

výtvarnom umení, ale aj opačne, teda, výtvarných prostriedkov v umeleckých literárnych 

textoch.       

                                                             
16 pozri Rakús, S.: Poetika prozaického textu (látka, téma, problém, tvar). Prešov: Náuka, 2004, s. 5.   
17 Gbúr, J.: Vizuálne a výtvarné v slovesnom texte. In: Estetika v horizontoch interdisciplinárnosti. Prešov: 

Filozofická fakulta v Prešove, Katedra estetiky a vied o umení, 1999, s. 61.  
18Ibidem.  
19 Ibidem.  
20 Ibidem.  
21 Sabolová, O.: K problematike vzťahu kompozície a sémantiky v prozaickom texte. In: Realizácie textu. 

Levoča: Modrý Peter, 1994, s. 22.   
22 podľa F. Všetička: Kompoziciána. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986.  
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3. Libor Martinek 

Dvojjazyčná periodika a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé 
světové válce 

 

Abstrakt: Předmětem autorova odrazu je dvojjazyčnost Slezského Těšína (po 1920 Český 

Těšín), a to formování této dvojjazyčnosti v novinách a v literárních knihách po roce 1989. 

Eseje jsou založeny především na literární produkci vydavatelů a speciálních literaturách  

a kulturních časopisech. Autor se zaměřuje na žánr poezie, která se zdá být nejen nejčastější, 

ale také nejcharakterističtější v žánru systému dané oblasti, což svědčí nejen na množství 

sbírek, antologií a sbornících srovnávány s prózou regionu. 

Klíčová slova: dvojjazyčnosti, lexikografické a hermeneutické přístupy, sociálně-kulturní  

a sémiotika-kulturní interpretace, média, vydavatelé, speciální literární a kulturní časopisy, 

literární díla 

Abstract: The subject of the author’s reflection is a bilingualism Silesian Těšín (after 1920 

Czech Těšín), namely the shaping of this bilingualism in newspapers and in literary books 

after 1989. The essays are primarily based on a literary output of publishers, and special 

literary and cultural magazines. The author focuses on a genre of poetry that seems to be not 

only the most frequent but also the most characteristic in the genre system of the given area, 

which is testified not only by the amount of collections, analects, anthologies, and almanacs 

making comparison with the prose of the region. 

Key words: Bilingualism, lexicographic and hermeneutic approaches, socio-cultural and 

semiotics-cultural interpretations, media, publishers, special literary and cultural magazines, 

literary works 

 

Polský tisk a média na českém Těšínsku byly vždy důležitým faktorem národnostní identity,  

i důkazem společenské a kulturní (v určitých obdobích i politické) aktivity místního polského 

obyvatelstva, podílely se výrazně na jeho společenském vývoji a byly zároveň i jeho 

produktem.
23

 

Po rozdělení Těšínského Slezska mezinárodní arbitráží v roce 1920 mezi část 

československou a polskou umožňovalo tehdejší technické vybavení poměrně bohatou 

vydavatelskou činnost, takže místní tiskárny byly schopny vydávat polské tiskoviny. Tato 

                                                             
23 ZAHRADNIK, S. Vydavatelská činnost a sdělovací prostředky. In: KADŁUBIEC, K. D. a kol. Polská 

národní menšina na Těšínsku v České republice (1920–1995). Ostrava: FF OU, 1997, s. 121. 
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činnost se stala zároveň hlavním zdrojem příjmů těchto nakladatelství.
24

 Dobré dopravní 

spojení a hustá síť pošt umožňovaly distribuci tiskovin, určených hlavně pro polské 

odběratele. Většina polské vydavatelské činnosti v meziválečném období měla podobu 

literárních děl, jubilejních a příležitostných publikací, tištěných zpráv, školních příruček, 

časopisů a kalendářů. Skoro roční trvání polské vlády na českém Těšínsku (1938–1939) se 

projevilo snížením vydavatelské aktivity. Boj o udržení polské orientace tohoto regionu ztratil 

původní smysl, a tak část dosavadních místních zakázek byla převzata celostátními 

vydavatelstvími, část prostě už neexistovala. Období německé okupace znamenalo téměř 

úplný útlum vydavatelské činnosti.
25

 Po válce se podstatně zmenšila polská vydavatelská 

produkce časopisů a kalendářů (nikoli vlastní vinou nakladatelů).
26

 Na druhé straně rostl počet 

populárně-vědeckých a literárních publikací.
27

 

Regionální polský historik Stanisław Zahradnik dělí polské časopisectví na českém Těšínsku 

na časopisy všeobecně informační (národní polské, socialistické, komunistické, polskému 

duchu cizí
28

), na časopisy s konkrétním zaměřením (náboženské, mládežnické, dětské, 

odborné, hospodářské, literární, kulturně-osvětové), časopisy úřední, samostatné přílohy 

novin a časopisů a časopisy vícejazyčné.
29

  

Po válce od roku 1945 vychází Głos Ludu
30

, který zprvu redigovali Andrzej Kubisz
31

 (1915–

1998) a spisovatel Henryk Jasiczek (1919–1976), postupně vycházejí další časopisy: kulturně 

společenský měsíčník Zwrot, časopisy pro děti a mládež Jutrzenka, Ogniwo, Nasza Gazetka. 

Důležitým faktorem z hlediska literárního života jsou i samostatné přílohy novin a časopisů, 

například po válce vycházela v l. 1947–1949 kulturní příloha Głosu Ludu, s názvem 

Szyndzioły
32

 (Šindele) v redakci spisovatele Pawła Kubisze (1907–1968).
33

 Nověji vycházela 

při Głosu Ludu jednostránková kulturní příloha Jemioła (Jmelí), kterou od listopadu 2001 do 

                                                             
24 ZAHRADNIK, S. Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848–1938, 

Opole 1989. 
25 ZAHRADNIK, S. Vydavatelská činnost a sdělovací prostředky, op. cit., s. 122. 
26 ZAHRADNIK, S. Polska działalność wydawnicza na Zaolziu 1920–1995, Zwrot, 1996, č. 7, 2–3; č. 9, s. 37–

41; č. 10, s. 31–36; č. 11, s. 24–28. 
27 ROSNER, E. Literatura polska z czeskiego Śląska. Cieszyn: Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, 1995, s. 

88–89. 
28 V polsky psané stati S. ZAHRADNIKA Polska działalność wydawnicza na Zaolziu 1920–1995, Zwrot, 1996, 

č. 10, s. 31, se při rozdělení polských časopisů setkáme s pojmem „obce”. 
29 ZAHRADNIK, S. Vydavatelská činnost a sdělovací prostředky, op. cit., s. 124–126. 
30 První číslo vyšlo 6. června 1945. Původně týdeník, později vycházející obden. 
31 Syn spisovatele Jana Kubisze (1848–1929). 
32 Jde o slovo převzaté z těšínského nářečí, ve spisovné polštině je ekvivalentem slova szyndzioł – gont. Srov.: 

GOLEC, J. Cieszyński słownik gwarowy, 3. vyd. Cieszyn 1995, s. 58. 
33 První číslo vyšlo 2. března 1947, poslední 20. listopadu 1949; celkem vyšlo 23 čísel přílohy. Číslo mělo čtyři 

strany, s výjimkou speciálních, svátečních vydání, které měly stran více (většinou 8, výjimečně 12 stran). 
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dubna 2008 redigoval spisovatel a novinář Kazimierz Kaszper (*1946).
34

 Głos Ludu vydával 

vlastním nákladem také kalendáře (celkem osm ročníků).  

V redakcích polských novin a časopisů působili spisovatelé z řad polské menšiny,
35

 například 

kromě P. Kubisze, K. Kaszpera a H. Jasiczka to byli Wilhelm Przeczek (1936–2006), 

Władysław Sikora (*1933) a jeho syn Jacek Sikora (*1964), který je v současnosti redaktorem 

Głosu Ludu. Po roce 1968 postihly starší generaci „vyhazovy“ z redakcí a zákaz publikování 

těch autorů, kteří se přiklonili na stranu obrodného procesu v KSČ a v československé 

společnosti a veřejně protestovali proti vstupu armád Varšavské smlouvy do Československa. 

Diskuse se vedly o literární náplni a především o poměrném zastoupení literární tvorby autorů 

polské národnostní menšiny na stránkách polských novin a časopisů vycházejících na českém 

Těšínsku – tedy například o tom, kolik by mělo být zastoupeno z tvorby polské národnostní 

menšiny, kolik z polské národní literatury, kolik ze světové literatury v překladech (počítaje 

v to i literaturu českou) a jaká jsou v tomto ohledu očekávání polských čtenářů z českého 

Těšínska. 

Dvojjazyčně vycházel v letech 1959–1989 týdeník OV KSČ a ONV ve Frýdku-Místku 

Ozvěny – Echo. Šéfredaktorem byl Vlastimil Jalůvka.
36

 Objevovalo se v něm kromě českých 

příspěvků poměrně značné množství polských textů, a to zejména do roku 1968, kdy polskou 

rubriku Echo vedl polskojazyčný básník Bronisław Bielan (*1936). 

Ve dvou jazycích vychází Přítel lidu (od r. 1959), časopis Slezské církve evangelické a. v. – 

Przyjaciel Ludu Pismo Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. Jde o nábožensky laděný 

měsíčník, který publikuje také literaturu – náboženské básně, povídky, vzpomínky věřících 

atd. 

Nejprve jako Časopis pracujících Třineckých železáren, později Týdeník Třineckých 

železáren vychází Třinecký – Hutník – Trzyniecki (od r. 1948). Šéfredaktory byli jak Češi, tak 

Poláci Alois Rebec, Józef Bardoń, Evžen David, Jan Szurman, Vítězslav Pastrňák, Alojzy 

Knobloch, Jan Rozsypał, Tomáš Kubeš, Jiří Wawrzacz.
37

 V redakci tohoto závodního 

týdeníku pracoval v letech 1968–2000 třinecký polský spisovatel Kazimierz Jaworski, díky 

jehož aktivitě se v něm objevovalo poměrně značné množství polských textů, včetně těch 

                                                             
34 Jemioła vycházela od 15. 11. 2001 do 1. 4. 2008 jednou týdně vždy v úterý, celkem vyšlo 326 čísel přílohy. 
35 Srov. práci S. ZAHRADNIKA Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919–2004, 

Opole: Uniwersytet Opolski, 2007. 
36 6 s., il., 48 cm. 
37 Třinec: Závodní odborová skupina Bah spol., n.p. Třinec, TŽ, a.s., Třinec, 1948–; 2-8 s., il., 32, 47 cm, 

čtrnáctideník, od r. 1951 týdeník. 
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z oblasti kultury, ale také česká literatura (povídky v překladech Javorského). Kromě toho 

týdeník přinášel zejména v letech 1990–2000 polské texty v literárním jazyce nebo v nářečí 

od lidového spisovatele Adama Wawrosze (1913–1971), jenž po válce pracoval v Třineckých 

železárnách v dělnické profesi, poté v kulturních zařízeních v PZKO, ale pak se vrátil do 

železáren, kde byl redaktorem Třineckého hutníku. Po odchodu redaktora Jaworského do 

důchodu se v redakci tohoto závodního týdeníku nikdo literární a kulturní problematice 

systematičtěji nevěnuje. Třinecké železárny byly také mecenášem kulturní a literární tvorby,  

o čemž se zmíním později podrobněji.  

V prostředí průmyslového Třince, v jeho čtvrti Konská (kdysi šlo o samostatnou obec, jež 

byla v r. 1946 sloučena s Třincem), vycházel v letech 1991–1993 dosti nepravidelně Místní 

zpravodaj pro Konskou a okolí Pokos: Podnikání – kultura – osvěta – sport, ale „pokos“ 

zároveň znamená v polštině řadu pokoseného obilí nebo trávy, sklizeň obilí nebo sena. 

Vydavatelem a šéfredaktorem byl Oskar Lanc (1932–2008).
38

 Téměř polovina textů byla 

polské provenience. Celkem vyšlo devatenáct čísel Pokosu. Lanc vydal také dvakrát 

Třineckou ročenku – Rocznik Trzyniecki 1995 a 1996 (132 a 103 s.), kde se kromě 

historických a aktuálních materiálů objevily také literární texty, povídky, básně a články  

o místních autorech, o regionální literatuře apod. 

Literární revue Weles založili na přelomu let 1996–1997 dva mladí autoři – Bogdan Trojak 

(*1975), pocházející z rodiny hlásící se k polské národnosti a žijící v obci Vendryně, a Čech 

Vojtěch Kučera z Třince. Tento Vendryňský poetický magazín vydávala nepravidelně 

„Vendryňská Literárně-estetická Společnost zřízená pro Těšínské knížectví“.
39

 Později se 

vydavatelem časopisu stalo občanské sdružení Weles usilující o rozvoj literárního života na 

Moravě s důrazem na brněnský region. Do č. 18 měl Weles více časopisecký charakter, od č. 

19 spíše sborníkový, formátem poněkud připomínající třeba pražskou literární revue 

Souvislosti. Od č. 9 z r. 1999 redakci řídí pouze Vojtěch Kučera a časopis od č. 13 z r. 2001 

přesídlil do Brna, do r. 2001 vyšlo 13 čísel Welesu; od č. 19 Welesu z r. 2004 se stává novým 

šéfredaktorem Miroslav Chocholatý, který v letech 2002–2003 a posléze v letech 2007–2008 

působil jako redaktor; od č. 30 z r. 2008 je šéfredaktorem Ondřej Slabý. Z původního složení 

redakce „vendryňského“ Welesu v ní tedy nikdo nezůstává, ale Vojtěch Kučera vystupuje za 

Weles po nějakou dobu jako jeho jednatel a spolu s Bogdanem Trojakem patří do autorského 

okruhu časopisu.  

                                                             
38 Se souhlasem MÚ Třinec vydaly místní samosprávy v Konské a v Českém Puncově; 4–12 s., il., 31 cm. 
39 1997–; 54 s., il., 23 cm. 
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První čísla Welesu uveřejňovala literární tvorbu v polském jazyce bez překladu do češtiny, 

zejména autorů z řad polské národnostní menšiny žijících na českém Těšínsku (Henryka 

Jasiczka, Jacka Sikory, Władysława Sikory, Renaty Putzlacherové). Počítalo se patrně 

s místní čtenářskou obcí, která je na česko-polském pomezí bilingvní,
40

 uveřejňovaly se 

rovněž texty psané těšínským nářečím, jak beletristické (Olgy Kufové), tak různé citáty  

a úryvky z místních kronik, urbářů, kalendářů, vzpomínek pamětníků a podobných místních 

písemných zdrojů, ukázky slovesného folkloru.
41

 To dodávalo prvním ročníkům Welesu 

nezaměnitelně lokální slezskou příchuť, podtrhovanou navíc poměrně častými Trojakovými 

beletristickými úvahami o duchu jednotlivých míst Slezska nebo reportážemi Ivana Motýla 

z Opavska a Ostravska. Postupně byl tento regionalistický (nikoli nutně provincionalistický) 

model časopisu opouštěn, zřejmě s přílivem širšího okruhu přispěvatelů, včetně zahraničních, 

nejvíce po přemístění redakce do Brna. Nicméně ke slezské či jiné lokální oblasti (Šumava, 

Vysočina, severní Čechy) se redakce pravidelně vracela a vrací dodnes, například v rubrice 

Slezské studio, novější čísla přinášejí ukázky z tvorby krajově vymezené (severní Morava, 

Sudety). 

Dnes už skoro každá vesnice nebo město na území českého Těšínska vydává nějaký 

zpravodaj v jazyce českém s občasnými polskými texty.
42

 Někdy jsou v těchto tiskovinách 

zařazeny také texty literární, ale o tom dosud nemáme podrobnější přehled.  

Nezanedbatelný význam měly a mají polské i vícejazyčné kalendáře.
43

 V meziválečném 

období vycházelo ročně deset kalendářů v nákladu minimálně 3 000 kusů, což znamená, že 

                                                             
40 Ve shodě s Edwardem Balcerzanem považujeme bilingvismus (dvojjazyčnost; angl. bilingualism, rus. 
dvujazyčije) za „jeden z centralnych obiektów zainteresowania interlingwistyki, dyscypliny językoznawczej, 

która ukształtowała się w pierwszych dziesiątkach lat XX w. Dla interlingwisty bilingwizm jest przede 

wszystkim wynikiem współdziałania dwu języków etnicznych, pozostających ze sobą w kontakcie, przy czym w 

grę wchodzi tu zarówno kontakt kauzalny, tymczasowy, więc epizodyczny, jak i permanentny. Zakłada się nadto 

(…) że współdziałanie to nie po prostu rozrzut pojedynczych przypadkowych zapożyczeń czy naleciałości 

z jazyka L1 w jazyku L2, lecz gra dwu systemów. Współpraca, ale i walka, dwu struktur semiotycznych.“ 

(BALCERZAN, E. Dwujęzyczność jako przedmiot badań lingwistycznych i literackich, in: idem, Literatura z 

literatury /strategie tłumaczy/,  Katowice: „Śląsk“, 1998, s. 8.) Používání těšínského nářečí mluvčím v běžné 

komunikaci nepovažujeme za případ trojjazyčnosti (trilingvismu). 
41 Polská národnostní menšina je územně nejkompaktnější. Většina osob hlásících se k polské národnosti žije na 

území Těšínského Slezska. V rodné obci Bogdana Trojaka Vendryni v okrese Frýdek-Místek se podle sčítání 
lidu z r. 2001 hlásilo k polské národnosti1 353 osob, což je 35,2 % z celkového počtu obyvatel, v rodném Třinci 

Vojtěcha Kučery, jenž na rozdíl od Trojaka pochází z české rodiny, hlásilo se k polské národnosti při sčítání 

obyvatel 6 892 osob, relativní hodnota v procentech nebyla v tomto případě uvedena. Více než 70 % Poláků 

v ČR sídlí v okresech Karviná a Frýdek-Místek.  

(http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/4114-03). 
42 Např. Zpravodaj města Jablunkova, Zpravodaj města Českého Těšína aj. Dvojjazyčně vychází také Měsíčník 

Třineckého farního společenství MOST. 
43 ZAHRADNIK, S. Vydavatelská činnost a sdělovací prostředky, op. cit., s. 126; týž, Polskie kalendarze 

zaolziańskie, in: Kalendarz Śląski 1992, Czeski Cieszyn 1991, s. 44–55. 
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každá polská rodina na českém Těšínsku musela koupit nejméně dva kalendáře, nepočítaje 

v to kalendáře vydávané mimo region (například církevní kalendáře tištěné v Polsku). 

V současnosti vychází jen jeden polský kalendář – Kalendarz Śląski
44

, vychází od roku 1962, 

vydavatelem bylo nejprve Krajské nakladatelství v Ostravě, pozdější Profil, po zániku Profilu 

je vydavatelem PZKO; prvním redaktorem byl H. Jasiczek, po Jasiczkově nuceném odchodu 

ze Zwrotu se v redakci vystřídala řada osobností
45

, v letech 2004–2005 byl redaktorem 

Kazimierz Gajdzica, poté 2006–2007 Daniel Kadłubiec, 2008 Jan Kubiczek, 2009 Kazimierz 

Santarius. Kalendarz Śląski vychází v nákladu okolo 7 500 kusů (ne vždy se prodá jeho 

náklad, byť je cena nízká).  

Česko-polský Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki vychází od roku 1953  

a vydavatelem je Slezská církev evangelická augšpurského vyznání. Na obsahové složce 

kalendářů se vždy významně podíleli polští spisovatelé českého Těšínska, z literárních žánrů 

byly preferovány prozaické útvary (povídky, anekdoty, humoresky, ty nezřídka v nářečí, 

odborné statě a články), poezie (ve spisovném jazyce i v nářečí), epistulární literatura, 

memoáry a vzpomínky atp.  

Polské kalendáře na českém Těšínsku sehrávaly důležitou úlohu při utváření národnostního 

vědomí a života, zároveň představují nenahraditelný pramen pro badatele v různých oblastech 

života kraje a jeho obyvatelstva.
46

 

V odborovém Kulturním domě Třineckých železáren
47

 vznikla Grupa Literacka ’63, založená 

Bronisławem Bielanem (*1936), Januszem Gaudynem (1935–1984), Władysławem Młynkem 

(1930–1997), Gustawem Pyszkem (1931–1988), Gustawem Sajdokem (1935–2002), 

Adamem Wawroszem, k níž se připojili Maria Chraścinová (*1942), Kazimierz Jaworski 

(*1940), Ewa Milerska (1915–1985), Gabriel Palowski (1921–1999), Gustaw Przeczek 

(1913–1974) a Jan Pyszko (1925–2008). Členové Literární skupiny ’63 odmítli svazující 

estetické normy literatury 50. let a zjednodušenou podobu regionalismu a navázali buď na 

poezii generace soustředěné kolem časopisu Współczesność, vydávaného v Polsku, nebo na 

zkušenosti polské literatury meziválečného období, zejména avantgardy, autentičnosti, 

lingvistické poezie, civilismu a jiných uměleckých proudů. Nevyhýbali se ani vlivům 

                                                             
44 Navazuje na Kalendarz Głosu Ludu, který vycházel od roku 1946 (redaktory byli A. Kubisz, H. Jasiczek, G. 

Przeczek, G. Halama), od r. 1954 přechází redakce pod Zwrot, redaktorem Kalendarza Zwrotu byl P. Kubisz.  
45 J. Korzenny, D. Kadłubiec, G. Przeczek, B. Bielan, P. Przeczek, H. Bittmarová, K. Kaszper, E. Świderová, M. 

Grzegorzová, A. Humelová, J. Rywik, E. Macura a O. Tobolová. 
46 ZAHRADNIK, S. Polskie kalendarze zaolziańskie, op. cit., s. 44–55. 
47 Od r. 1996 je majitelem Kulturního domu Třineckých železáren akciová společnost TRISIA, v níž Třinecké 

železárny nejsou jediným akcionářem. 
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moderních tendencí ve světové literatuře, které byly v Československu populární v době 

částečného uvolnění kulturní politiky od počátku 60. let. V popředí jejich zájmu stáli Isaak 

Babel (1894–1941), Ernest Hemingway (1899–1961), Michail Šolochov (1905–1984), John 

Steinbeck (1902–1968), z polské literatury zejména Adolf Rudnicki (1912–1990), Kazimierz 

Brandys (1916–2000) a Jerzy Andrzejewski (1909–1983).
48

 Většinu členů nové literární 

generace za pár let na počátku tzv. normalizace po r. 1969 postihl zákaz publikování.  

Díky vzniku Literární skupiny ’63, která byla pro SLA novým konkurenčním prvkem, zvětšil 

se nejen počet literárních aktivit na českém Těšínsku, ale značně se také rozšířil okruh 

píšících osob i účastníků literárních akcí. Literární skupina ’63 také objevila a zaktivizovala 

mnoho literárně nadaných osob v Třinci a jeho okolí, čímž přispěla k určité proměně umě-

lecké kultury a oživení literárního života v tradičním zemědělsko-průmyslovém regionu. 

V rámci obecného programu se Literární skupina ’63 snažila oslovovat děti a mládež, od 

poloviny 70. let pro ně pravidelně vyhlašovala literární soutěže. Tato činnost zaznamenala 

úspěch nejen objevem nových talentů, ale odrazila se i na počtu členů skupiny. V r. 1985 

Literární skupina ’63 registrovala čtyřicet řádných členů.
49

 

Ne všechny publikace třinecké skupiny byly vydařené. Prvky estetiky „opožděného“ 

socialistického realismu najdeme až na nepatrné výjimky v tvorbě většiny autorů, kteří 

přispěli do česko-polské antologie Městu – Miastu Třinec 50. To můžeme přičíst faktu, že 

vesměs šlo o autory menšího literárního talentu, kteří ve své tvorbě akceptovali skutečnost 

totalitní společnosti, do počátku 80. let 20. století jim byly cizí zkušenosti polského března 

1956 a nebrali si za vzor literární výdobytky, které vneslo do literatury od konce 50. let 20. 

století několik generací polských básníků v Polsku a v Československu. Ve svých 

nepočetných příspěvcích bili hlavou o umělecký strop a nemohli unést tíhu skutečnosti 

zobrazované jinak než tendenčně. Ukázky v antologii reprezentují básnický „malý realismus“, 

což je původně označení pro romány a povídky, které vycházely v letech 1962–1966 v Polsku 

a byly charakteristické uměleckou průměrností, souhlasem s realitou, zobrazovanou výlučně 

zvnějšku, nikoli zevnitř poznávacího subjektu (to snižovalo noetickou hodnotu této prózy), 

objevovaly se v nich stereotypní až banální výpovědi, jejich jazyk degradoval na úroveň 

                                                             
48 Srov. SIKORA, W. Obraz literatury polskiej na Zaolziu, Annales Silesiae XXI. Wrocław: Wrocławskie 

Towarzystwo Naukowe, 1991, s. 61. 
49 KASZPER, K. Cztery dekady. In: Odnajdywanie siebie, Almanach Grupy literackiej ’63 (1963–2003). Red. 

Piotr Horzyk. Ostrava: Hejtmanství kraje moravskoslezského, 2003, s. 3–4. 
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provinčních tiskovin apod.
50

 Snad to byla obava ze zásahu cenzury do jubilejní publikace, 

snad značný spěch při její přípravě, který diktoval jinak zkušenému editoru antologie J. 

Gaudynovi zařadit ty a žádné jiné autory, ty a nejiné ukázky z jejich poezie: „Niewiele jest 

miast, które w stosunkowo krótkim okresie czasu doczekały się takiego rozwoju jak nasze. 

Wielka w tym zasługa huty trzynieckiej, tej życiodajnej weny naszego Miasta i okolicy. Na 

odnotowanie zasługuje również kulturalny rozwój Miasta. Koncentruje się wokół domu Kul-

tury RZZ HT WSRP. W ramach tej instytucji pracuje również Grupa Literacka ’63. 

Miejscowi twórcy mają możliwość systematycznego rozwoju swoich talentów, możliwość 

tworzenia kultury w formie narodowej, w treści socjalistycznej.“
51

  

Ještě v r. 1990 v almanachu Grupy Literackiej ’63 Przemijanie dni, který vyšel u příležitosti 

sto padesáti let od založení Třineckých železáren a v němž se setkalo jedenáct autorů 

spojených s Literární skupinou ’63, máme co činit se souborem „utworów opiewających 

piękno pracy, ale równocześnie dostrzegających niebiezpieczeństwo zniszczenia 

ekologicznego. Modemy zauważyć bardzo zróżnicowany styl poszczególnych prac oraz 

poziom, ale też należy pamiętać, że do publikacji tej zostały wybrane utwory, które powstały 

na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.“
52

 

Pokud vycházely do roku 1989 na Těšínsku dvojjazyčné beletristické publikace, jako byla 

Městu – Miastu Třinec 50, šlo o společné publikování českých a polských autorů zároveň. 

Nikoli o projevy bilingvismu u konkrétního autora, s tím se setkáváme až později. 

Pochopitelně celá řada textů těšínských autorů píšících polsky byla přeložena do češtiny  

a naopak mnozí z nich překládali české kolegy do své mateřštiny a publikovali jejich práce 

buď v polském menšinovém tisku, nebo v Polsku. Například W. Sikora vydal v r. 2002 

vlastním nákladem sbírku básní s česko-polským názvem Hustý život býval – Gęste było 

życie. Zahrnuje již publikované verše z l. 1961–1997 a jejich překlady do češtiny z pera 

Lubomíra Jaworského, Pavlíny Jaworské, Oldřicha Rafaje, Ericha Sojky a Libora Martinka. 

Zrcadlově, česko-polsky, vyšla sbírka W. Przeczka Stoletý kalendář – Stuletni kalendarz 

(Český Těšín, 2001), pro niž české znění pořídil Karel Vůjtek.  

Dvojjazyčně vyšla sbírka Renaty Putzlacherové (*1966) Małgorzata poszukuje Mistrza – 

Markétka hledá Mistra (Český Těšín, 1996), kterou přeložili do češtiny Vlasta Dvořáčková  

                                                             
50 Srov. např. STĘPIEŃ, M. O „małym realizmie” młodej prozy. In: Czy mały realizm? Red. Jacek Kajtoch a 

Jerzy Skórnicki. Warszawa: Iskry, 1967, s. 98. 
51 GAUDYN, J. Szanowny Czytelniku! In: Městu – Miastu Třinec 50, Red. Janusz Gaudyn. Třinec: DK RZZ 

HT, 1981 (vnější strana obálky). 
52 HŁAWICZKA, T. Szanowny Czytelniku! In: Przemijanie dni, op. cit., s. 1. 



19 
 

a Erich Sojka. Autorka dospívá ke kritice androcentricky orientované a „otcovským 

zákonem“ definované kultury, v níž není ženský subjekt (ženskost) vyjádřen, nebo je po-

tlačen. Lyrický subjekt (Markétka, Markéta, Margot, Margarita) nepodléhá falešnému 

emancipačnímu úsilí vyrovnat se muži a mužům (Mistrovi a mistrům), nýbrž akcentuje  

a preferuje svou odlišnost, jinakost. Problémy sebeidentifikace a sebeartikulace, básnířkou 

ironizované, spočívají i v tom, že emancipační procesy předpokládají určitou společenskou 

pozici ženského subjektu. V případě spisovatele jde o vztah k moci řeči. Neběží jenom  

o rodové rozdíly jako určující příčiny ovlivňující způsob identifikace a sebevyjádření 

subjektu. Odlišující tendence v oblasti archetypů obou pohlaví jsou ve smyslu ontologickém 

mezi faktory, které působí spolu se škálou činitelů jiných (jako národnost, věk, profesní  

a umělecké zázemí, náboženství apod.).
53

 Dvojjazyčně byla vydána i zatím poslední sbírka 

básní Putzlacherové Angelus (Český Těšín 2006), český překlad vytvořil režisér Těšínského 

divadla a básník Radovan Lipus. Česky až na drobné výjimky Putzlacherová poezii nepíše, 

ale je aktivní jako překladatelka polské poezie do češtiny a české do polštiny. 

Dvojjazyčně v překladu z polštiny do češtiny vyšla také sbírka generačního vrstevníka 

Putzlacherové, novináře a básníka Jacka Sikory Příliš pozdě na jaro – Zapóźno na wiosnę 

(Český Těšín, 2007).
54

 Sikora studoval v Praze, proto nelze nepřipomenout Sikorův názor, 

který souvisí s hledáním určitých podstatných tvůrčích kontaktů mezi polskou menšinovou  

a českou literaturou (hovoří se často o „vlivech“ Bohumila Hrabala nebo Oty Pavla na místní 

prozaiky). U mladší generace autorů jistě tyto podněty spíše než vlivy utvrzovalo jejich 

studium na českých univerzitách. Jacek Sikora v rozhovoru „Jsme pokolením individualistů“, 

který vedl Kazimierz Kaszper a přeložil Jan Drozd,
55

 přiznává: „Ve druhé či třetí třídě střední 

školy jsem objevil beatniky a českého básníka Václava Hraběte. To byl můj první vzor, první 

poetika, která mne opravdu zaujala. Potom přišel čas na Stachuru a Milczewského-Bruna, 

fascinaci prokletými básníky... Poezie pokolení Prvního letu, do kterého patří otec, zpočátku 

ke mně nehovořila, bližší mi byla poetika (...) pokolení Šerosvitů (Światłocieni), což potom 

zrodilo fascinaci Novou vlnou (Nowa Fala). Později, současně s mladými herci, zvláště 

s Januszem Klimszou, jsem začal odkrývat poetiku Herberta a Szymborské a konečně 

Grochowiaka, který svého času znamenal pro mne mnoho. (...) Na nás [tj. na J. Sikoru a J. 

                                                             
53 Srov. FARKAŠOVÁ, E. Spory o kategóriu subjektu vo femistickej filozofii. In: Konec ontologie? Red. Ivana 

Holzbachová, Josef Krob, Josef Šmajs. Brno: FF MU, 1993, s. 152. 
54 Texty ve sbírce přeložil do češtiny Libor Martinek a napsal k ní doslov. 
55 Originální text článku nemáme k dispozici. 
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Klimszu; doplnil L. M.] měla Praha velký vliv – jako metropole a velké kulturní centrum –  

a zároveň dlouhý pobyt v českém prostředí.“
56

  

 

V poválečném období velmi aktivně překládali českou (i slovenskou) literaturu do polštiny 

mnozí polští spisovatelé z českého Těšínska jak pro polská média a vydavatelství v regionu, 

tak pro média a vydavatelství v Polsku; v této činnosti pokračují i po r. 1990.
57

  

Obsahem polské vydavatelské činnosti na českém Těšínsku byly – jak je snad již patrné 

z našeho příspěvku – publikace psané polsky (nebyla nouze ani o publikace v těšínském 

nářečí) s primární orientací na úzký komunikační okruh v rámci polské menšiny. Výjimkou 

byly jedině dvojjazyčné česko-polské publikace a tiskoviny, které však převážně nebyly 

distribuovány mimo region.
58

 Překladů do češtiny se dočkala pouze některá umělecky 

významná díla autorů polské národnostní menšiny, ale tato popularizace měla různou 

intenzitu v různých obdobích kulturního vývoje v Československu a v České republice, 

přičemž byla výrazně ovlivňována politickou situací ve státě a různými dalšími 

mimoestetickými faktory. Současný nárůst počtu titulů dvojjazyčných publikací, ať už 

beletristických nebo publicistických, může být dán pragmaticky, ekonomicky, kulturní 

aspirací, bilingvismem autora nebo literární módou. Můžeme konstatovat, že polský 

národnostní tisk a další vydavatelská činnost nepředstavovaly onen kýžený most, který by 

umožňoval výměnu kulturních informací mezi oběma etnickými skupinami jak 

v Československu, tak v regionu českého Těšínska, kde byla podobná výměna 

zprostředkována jen zčásti.  

 

 

 

 

                                                             
56 SIKORA, J. Jsme pokolením individualistů, Alternativa nova, 1998, č. 9–10, s. 415–416. 
57 Srov. MARTINEK, L. Několik poznámek k literární a kulturní aktivitě polských spisovatelů v České 

republice. In: Žijeme spolu, nebo vedle sebe? Sborník z konference o literatuře a kultuře národnostních menšin v 

České republice. Praha: Obec spisovatelů, 1998, s. 42–52; MARTINEK, L.: Současná překladatelská aktivita 

polských spisovatelů českého Těšínska. In: týž: Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: 

Slezská univerzita, 2004, s. 146–160. 
58 Srov. bibliografii česko-polských publikací in: ZAHRADNIK, S. Vydavatelská činnost a sdělovací 

prostředky, op. cit, s. 140–141.  
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4. Martina Petríková 

 

O spolubytí obrazu a textu alebo O spolubytí s literatúrou pre deti 

v podmienkach knižnice  
 

 

Abstrakt: V príspevku sme uvažovali o možnostiach spolubytia obrazu a textu na príklade 

básnickej zbierky Milana Rúfusa Anjeličku, môj strážničku a textu  Píšťalkár z knihy Erika 

Jakuba Grocha. V zbierke básnických modlitieb a v rozprávke sa rozohráva dialóg medzi 

slovom autora a obrazom ilustrátorky Jany Kiselovej-Sitekovej. Prostredníctvom 

interpretačných procesov a prienikov do textu ako obrazu životného problému, 

prostredníctvom prieniku do výtvarne realizovanej výpovede obrazu už len zdôraznime, že 

súhra dvoch druhov umení nie je len výrazom vzájomného zbližovania sa v zámeroch 

a taktikách tvorivých osobností, ale je aj ponukou pre čitateľa. Je ponukou vstúpiť do dialógu 

s dielom, a preto prinášame návrh na prácu s umeleckým textom Milana Rúfusa 

v podmienkach knižnice. 

Kľúčové slová: Básnická modlitba, básnický obraz, rozprávka, obraz, symbol, dialóg medzi 

slovom básnika a obrazom, duchovná a estetická hodnota, tradícia, motív anjela, dieťaťa, 

výtvarná reč, pieseň, práca s textom v prostredí knižnice. 

Abstract: About coexistence image and text or About coexistence with literature for children 

in library enviroment  

In this paper we consider about cooperation's possibilities of image and text in the collection 

of poems of Milan Rúfus (Anjeličku, môj strážničku) and on text's example of Erik Jakub 

Groch (Píšťalkár). In the collection of poetic prayers and story the dialogue between a word 

and the image of illustrator Jana Kiselová-Siteková is playing. Through the interpretative 

processes and intrusions into poetry as the image of life problems and to artistically realized 

image we emphasize that the interplay of two kinds of art is an expression of mutual 

convergence between the intentions and tactics of soul lightward and operating in the world. 

We add a proposal to work with the literary text in terms of library. 

Keywords: Poetic prayer, poetic image, fairy tale, image, symbol, dialogue between a word 

and the image, spiritual and aesthetic value, tradition, angel theme, child theme, art speech, 

song, working with text in library enviroment. 
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Sú texty, ktoré sa svojím vzťahom k transcendentnej realite podieľajú na 

metamorfóze kultúrno-spoločenského kontextu. S príznakom nositeľa duchovnej hodnoty 

signalizujú morálnu premenu sveta. Ak sa etická hodnota snúbi s estetickou hodnotou a ak sa 

rozdúchavajú aj vo výtvarnom výraze kníh, potom možno hovoriť o šťastnom spolubytí 

obrazu a textu, ktoré bude svedectvom o kondenzácii zmyslu knihy v 21. storočí, o smerovaní 

k duchovnej kultúre. Miestom, v ktorom sa môže napĺňať zámer „dotknúť sa“ transcendentna, 

nemusí byť len priestor rodiny a školy, ale môže, ba musí ním byť aj prostredie knižnice. 

Analytické a interpretačné procesy, ale aj tvorivá práca s literárnym textom, teda výber 

vhodných metód a stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa v podmienkach knižnice môžu 

podporovať čitateľské záujmy detského recipienta, keďže čitateľom sa nerodíme, ale stávame 

(Liba, 1987, s. 71). Aj preto okrem prieniku do zbierky básní-modlitieb a do rozprávky 

prinášame návrhy na prácu s literárnym textom v prostredí knižnice. Z radu kníh, ktoré 

ohlásili 21. storočie s jeho potrebou transcendencie, vyberáme knihy Milana Rúfusa a Erika 

Jakuba Grocha. 

Kniha veršov Milana Rúfusa Anjeličku, môj strážničku (2008) určená predovšetkým pre 

detského recipienta, no nielen preňho, bola vydaná vo vydavateľstve BUVIK v roku 2008 a je 

komponovaná ako partnerský rozhovor básnika a ilustrátorky. Zbierka veršov pozostáva 

z Venovania a z jedenástich básní, ktoré sú „otvárané“ úvodnými slovami modlitby určenej 

pre najmenšie deti – Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku... V básňach sa obmieňa 

motív, objekt záujmu a modlitby, za ktorý sa básnický subjekt modlí spolu s dieťaťom. Ide 

o prosebné básnické modlitby či o modlitby básne za mamičku, otecka, sestričku, bračeka, za 

babičku a starkého, teda za členov rodiny, ale aj za prírodné skutočnosti, za jablonku, 

hviezdičku, slniečko a za Zemičku. Básnik postupuje od známeho, najbližšieho, citovo 

najdôležitejšieho k (s)poznávanému v širšom okruhu a súvislostiach, k univerzálnejšiemu. 

Subjekt básne oslovuje a obracia sa v druhej osobe na strážneho anjela ako na duchovnú 

bytosť reprezentujúcu transcendentný moment vo svete. Chápe ho ako prostredníka medzi 

nebom a zemou. Centrálne motívy anjela a dieťaťa, prosebnej modlitby a básne sa rozrastajú 

o ďalšie motívy významovo späté s detstvom, no nie sú stvárnené  len slovom, ale  

aj obrazom. Ide o „kresbomaľbu“ charakterizovanú ako techniku, ktorá sa v prípade Jany 

Kiselovej-Sitekovej vyznačuje jemnou farebnosťou a ľahkými líniami, vyjadrujúcimi čistotu 

a bezbrannosť detského sveta a ktoré zároveň mlčky pripomínajú, že ho treba stále 

ochraňovať (Bábiková, 2009). Z výtvarného hľadiska dominuje obraz anjela a dieťaťa, ktoré 

sú zobrazované vedľa seba, v dotykovej vzdialenosti, ale aj v dotyku dlaní (pozri Rúfus, 2008, 

s. 2 – 3). Z kompozičného hľadiska ide o centrálne postavy obrazu, stvárnené na horizontále 
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a v harmonickom vzťahu vyjadrenom číslom dva, čo asociuje pokoj. Rovnako je to 

s farebnosťou obrazu. Farby vstupujú do vzťahov a navodzujú ideálnu komplementárnosť 

(červená – zelená, oranžová – modrá...), ba v priestore vystupujú teplé farby do popredia 

a potvrdzujú dôležitosť stvárňovaných figúr. Hrajúce sa deti sú zobrazované vedľa seba vo 

väčšom počte podobne ako anjeli, ktorí sa vznášajú. Využíva sa aj multiplikácia, 

znásobovanie počtu stvárneného objektu, napr. na predsádke, dvojliste spájajúcom knižný 

blok s obalom knihy. Ďalej je to obraz rodiny, kolísky, bábky a hračiek i fantastických 

rozprávkových bytostí (z rozprávok o princeznej na hrášku, o Palculienke, o Dlhom, 

Bystrozrakom a Širokom, z príbehov o Guliverovi a pod.), vtáčat (sýkoriek, lastovičiek, 

volaviek, sojky, rybárika, havrana a pod.), zvieratiek (sobov, mačiek, psíkov a pod.), kvetov  

a listov stromu (jablonky), lúčnych kvetov (pastierskej kapsičky, margarétok, žltých 

i červených lúčnych kvetín), trávy a mora, hviezdičky a slnka, snehových vločiek a mračien, 

neba a zeme či modlitby symbolizovanej obrazom zopätých dlaní anjela, anjelských krídel. 

Nebo a zem sú uvádzané do rovnocenného vzťahu, nebo sa zrkadlí
1
 vo vode  alebo sa jej 

podobá a naopak (pozri Rúfus, 2008, s. 36). Svet je tvorený nebom, zemou i vodou, zem je 

zaplnená deťmi a ostatnými stvoreniami v súlade so stvoriteľským zámerom, priestor medzi 

nebom a zemou je vypĺňaný anjelmi a rozprávkami (pozri Rúfus, 2008, s. 16 – 17, s. 24 − 27) 

a tí a tie v podobe dobra pre deti dokážu spolu s prírodným krásnom napĺňať a naplniť svet 

zmyslom. Rovnocennosť neba a zeme (pozri Rúfus, 2008, s. 2 – 3) je kompozične vyjadrená 

dotykmi medzi nimi, ako aj medzi zemou a morom, ich vzájomným splývaním, 

prestupovaním či zrkadlením sa neba vo vode. Zakrivenie
2
 horizontálnej línie Zeme asociuje 

jej rozľahlosť. Horizont kopíruje znížené rozhranie medzi morom a zemou, ktorú zapĺňajú 

detailné zobrazenia stebiel tráv i hláv vtáčat podľa vertikály. Vzniká zdanie plnosti sveta. Na 

výjav sa pozeráme zhora, smerom od horizontu Zeme, zdola sa dívame na to, čo vzrastá 

k nebu. Podobné asociácie navodzuje aj nízko položený úbežník
3
. Zrkadlenie sa neba vo vode 

zas symbolizuje ich vzájomnú blízkosť. Tú potvrdzuje aj prerastanie kvetenstva do neba 

(pozri Rúfus, 2008, s. 9), pričom dôraz sa kladie na detaily drobných kvetín. Otec, mama 

a deti spolu so psíkom, ako miniatúry, sa pohybujú po horizonte. A keďže je horizont 

posunutý bližšie k nebu, čo môže súvisieť so stvárnením (posvätnosti) rodiny, na svet sa 

dívame zhora a nadobúdame pocit rozľahlého zemského priestoru. 

Obraz anjela môžeme spojiť s dynamickým, ale aj statickým princípom, keďže anjeli sú 

stvárňovaní ako lietajúce, vznášajúce sa bytosti (obraz i motív krídel a širokých nadýchaných 

sukieň), ale aj ako odpočívajúce a stišujúce duchovné bytosti (pozri Rúfus, 2008, s. 5 – 6). 

V zobrazení rovnocennosti anjela a dieťaťa, ktorých figúry sledujú dve na sebe nezávislé 
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vertikály a ktoré sú spojené dotykom dlaní, pôsobí dominantnejšie postava anjela 

v nadýchanej sukienke, aj keď nemá hmotnejší výraz. Jeho telo totiž dopĺňajú krídla a je 

stvárnený vo svetlých tónoch farieb.  

Anjeli sú stvorenia obdivujúce krásno a tešiace sa z neho v prejave participácie na prírodnom 

krásne  − kvetín a vločiek snehu (pozri Rúfus, 2008, s. 24, s. 26 – 27), sú to aj bytosti 

obaľujúce (vystieľajúce) priestor a čas detstva duchovnom prostredníctvom ochrany dieťaťa 

a modlitby pre dieťa v medzipriestore a v medzičase zrenia. Rozprávka, modlitba a prírodný 

svet so svojimi etickými a estetickými momentmi disponujú potenciálom pôsobiť vo svojej 

najprieraznejšej (najfantastickejšej, najmohúcnejšej) a pritom najcitlivejšej podobe na 

senzibilitu dieťaťa. Farby a ich tóny sú tlmené a zemité, nebadateľne zastúpené sú biela a sivá 

(pozri detaily obrázkov kvetín, vločiek, oblakov a sivastý odtieň stmievajúcej sa či tmavej 

oblohy, biela býva označovaná za výraz absolútna, čistoty a svetla). Pozadie maľované na 

plátno je  výsledkom harmonického ladenia farieb, ide o tlmené zelenkasté (symbolizujúce 

život a počiatok stvorenia), modrasté (reprezentujúce nebo i vodu, ba i nekonečno), hnedožlté 

tóny (zeme), ktoré sú nanášané kombinovanou technikou, no predovšetkým technikou 

akvarelu, takže vytvárajú zaujímavý éterický efekt (napr. efekt roztečeného neba, z ktorého 

sneží, pozri Rúfus, 2008, s. 26 – 27). Tvoria podklad, konečné pozadie (zemeguľu, zem ako 

horizont, ku ktorému dorastá či sa rozpína skúsenosť dieťaťa, pozri Rúfus, 2008, s. 2 – 3) pre 

stvárňované objekty (motívy) v popredí. Tie zobrazené predovšetkým technikou kresby sú 

dominantnou figúrou obrázku (pozri obrázky anjela a dieťaťa – obr. 1, rozprávkovej bytosti, 

páru sýkoriek, Rúfus, 2008, s. 5 – 6, s. 15, s. 28, s. 38) alebo z kompozičného hľadiska 

dominujú detaily vypĺňajúce celý priestor strany či dvojstrany (pozri obrázky sveta 

s horizontom, sveta v kvetoch a obklopeného pastierskou kapsičkou, sveta rozprávky, Rúfus, 

2008, s. 2 – 3, s. 9, s. 12 – 13, s. 16 – 17 a pod.). Už formát plátna predĺženého podľa 

horizontálnej osi posilňuje dojem rozľahlého sveta kvetín. V ňom je v netradičnom postavení, 

asi v jednej štvrtine plochy, stvárnené drobné dievčatko, ktoré sa hrá s bábou. Vizuálnym 

ohniskom sa stáva dievčatko s bábou, ktorej pohľad priťahuje pohľad pozorovateľa. Ohnisko 

kompozície sa zrovnoprávňuje s drobnými detailmi plochy, s kvietkami červenej farby. 

Zároveň sa uplatňujú svetlé okrové tóny farieb, ktoré zjednocujú pozadie obrazu. Výraznejšie 

farebné kontrasty sú príznačné pre objekty v popredí, povedzme kontrast medzi aktívnymi 

farbami (žltou a červenou) na pozadí tmavej (pasívnej) zelenej farby, ale aj kontrast medzi 

modrou a červenou farbou sukienky dieťaťa, anjela (pozri Rúfus, 2008, s. 38, s. 6). Prípadne 

ide o zvýraznenie detailov, zachytených krehkou líniou kresby, dominujúcich na obrázku, 

v pomere k žiarivej červenej alebo žltej farbe kvetov je použitá tlmená zelená farba 
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pastierskej kapsičky a stoniek i listov kvetov a trávy (pozri Rúfus, 2008, s. 12 – 13, s. 9). 

V pomere k prírodnému krásnu zastúpenému kvitnúcou korunou stromu v tlmených farbách 

je na sukienkach anjelov použitá žiarivá červená – symbolizujúca aktivitu – (pozri Rúfus, 

2008, s. 24). Obrázok má znížený horizont, takže sa na svet koruny stromu a na nebo 

s anjelmi dívame zdola, čím sa posilňuje dojem rozľahlosti neba. Oporným bodom 

kompozície je strom, ktorý je zároveň dominantou plochy. Oproti plnosti a kráse prírody, 

oproti dynamike a mnohosti anjelského princípu sa zobrazuje ľudský prvok, participujúci na 

prírodnom i duchovnom aspekte bytia. Zastupuje ho figúra dievčatka, ktoré pozoruje so 

zdvihnutou hlávkou svet nad sebou. 

V prípade kresby detí a rozprávkových bytostí sú postavy zvýrazňované použitím červenej, 

modrej, prípadne zelenej farby (podčiarkujú rôznorodosť detí a fantastických bytostí) na 

tlmenom pozadí svetlých bielych a hnedožltých, prípadne modrastých tónov (pozri Rúfus, 

2008, s. 30 – 31, s. 16 – 17). Obrázok hrajúcich sa detí na zemi pod slnkom presahuje plochu 

strany a rozširuje ju o druhú, príp. tretiu stranu, čím sa násobí stvárnený priestor Zeme (pozri 

Rúfus, 2008, s. 30 – 32). Na obrázku dominuje slnko s ľudskou tvárou, ktoré pôsobí staticky, 

ale v pomere k nemu sú na ploche strany zobrazené drobné hrajúce sa deti, ktoré kompozíciu 

dynamizujú. Horizont je nezreteľný, no napriek tomu môže čiastočne usmerňovať zrak 

pozorovateľa smerom nadol, k zemi zaplnenej deťmi.  

Hovoriť možno o koexistencii veľkého a malého, imaginatívneho a pravdepodobného, ako  

aj o neobvyklosti, prípadne fantastickosti proporcií, tvarov a postáv (kalichy kvetov a v nich 

vločky – rozprávočky, anjeli a pod.), čo vyplýva z reakcie na tému a problém básní, ale aj 

z drobnokresby a dôrazu na detail, a tak sa miniatúrna plocha stane priestorom na otváranie 

sa zeme nebu a neba zemi, pre ich zrovnoprávňovanie a zduchovňovanie.  

Využívajú sa pritom priestorové opozície popredia a pozadia, stvárňovaný prírodný svet na 

zemi je svetom otvoreným nebu a transcendentným momentom, ktoré vyplývajú zo (zámeru) 

stvorenia sveta. Zelený svet je plný živých bytostí (detí, anjelov, zvierat a kvetín), prírodné 

krásno je mystifikované, napr. svojím prerastaním k výškam neba na ploche zaokrúhľujúceho 

sa horizontu zeme, presnejšie na ploche mikropriestoru, vyplnením (dvoj)strany stromom 

a jeho „obývaním“ vtáčatami v nepomernej veľkosti a dopĺňaním anjelmi taktiež 

v nepomernej veľkosti, čím sa rozdúchava fantastickosť zobrazenia. Avšak je  

aj poľudšťované a zduchovňované zasadzovaním detského alebo anjelského prvku do jeho 

štruktúry. Dochádza k zrovnoprávňovaniu dieťaťa a prírody, vtáčaťa a stromu, anjelov i detí 

a pod., čo sa výtvarne vyjadruje prostredníctvom symetrie tvarov, porovnateľných proporcií 
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(anjel – dieťa) a veľkostí (dieťa – kvet) porovnávaných skutočností (pozri Rúfus, 2008, s. 12 

– 13). 

Je pritom zrejmé, že oproti sukcesívnosti epickej výpovede sa stavia simultaneita ako 

výstavbový princíp lyriky, ktorý sa úročí aj vo výtvarne realizovanej výpovedi obrazu. 

A obraz ako autonómny významový celok nemá úlohu „prerozprávať príbeh“ za textom 

básne, ale chce byť jej partnerom. Báseň ako obraz životného problému sa tak v Rúfusovom 

prevedení, vo vzťahu k modlitbe a so zameraním na detského čitateľa, stáva rozhovorom 

s výtvarným obrazom, s anjelom strážnym z lásky a z úcty k blízkym i k prírodnému 

životnému svetu a zemi i jej stvoreniam. Tento rozhovor je realizovaný s tušením 

o prítomnosti a sprítomňovaní toho, čo je očiam neviditeľné, čo je nezobraziteľné. Anjeli 

strážcovia nás majú viesť k dobrým myšlienkam a chrániť nás od zlého, modliť sa  

a prednášať naše modlitby Bohu, v čom tkvie ich funkcia – premosťovať nebo a zem („Hľa, 

ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré 

som ti pripravil.“ Ex 23, 20). V prípade básní modlitieb Anjeličku, môj strážničku... možno 

jednoznačne, už v nadväznosti na úvodné slová žánru prvej modlitby a vo väzbe na básnikovu 

nemožnosť štylizovať sa (pozri Rúfus, 1998, s. 130) v básni hovoriť o premosťovaní 

individuálnej, v čase znovuobnovovanej (v pamäti) i sprostredkúvanej (básňou) skúsenosti 

a konvenčnej formy premieňanej na nekonvenčnú modlitbu každodennú s kvalitami esteticky 

účinného artefaktu. Potenciál riešiť problém (samota – prítomnosť všeobjímajúceho, 

starostlivého bdelého vedomia, neláska – prítomnosť citu lásky a dotyku matky a otca, 

ohrozenia – bezpečia, reality – jej vystieľania  imaginatívnymi momentmi 

a ozmysluplňovania duchovnými princípmi, neprirodzenosť – prirodzenosť vecí a javov vo 

svete, nezakorenenosť – zakorenenosť vo svete a pod.), presnejšie predchádzať 

problémovému „zneniu“ života dieťaťa sa v nej  realizuje v podobe subjektívnej intervencie 

subjektu básne a jeho lyrického druhu skúsenosti a poznania.  Paradigmatický výstavbový 

princíp vo výpovedi o svete konfrontuje prvky a aj prostredníctvom obrazov (metafor, 

opakovacích figúr predovšetkým na úrovni vstupnej formuly básní) rozvíja obrazotvornosť, 

rozdúchava cítenie a myslenie dieťaťa, pomáha ustrážiť svetelnosť a čistotu jeho sveta. 

Už básnikovo Venovanie zbierky Božiemu dieťaťu využíva bohatú symboliku a metaforiku. 

Synekdochické pomenovanie dieťaťa ako hlávky maličkej (Rúfus, 2008, s. 4), rozvíjané 

priradením dieťaťa k Božím deťom (ibid., s. 4), vyústi do poznania sprostredkovaného 

symbolom srdca a širšie metaforou „máš v srdci svojho Strážnička“ (ibid., s. 4), podľa 

ktorého nie je samo a nechcené. Oslovovanie dieťaťa, potenciálneho recipienta ukotveného 

prostredníctvom metafory „pod modrou strechou neba“ v domovskom priestore pod 
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kuratelou všeobjímajúceho vedomia, vyúsťuje do výziev „Buď teda šťastná, veselá“ (ibid., s. 

4), „Stráž si v ňom (srdci, dopln. M. P.) svojho anjela, ako on  stráži teba“ (ibid., s. 4). Tým 

sa nastoľuje participačný vzťah medzi pozemským a nadpozemským svetom, medzi zemou 

a nebom, medzi dieťaťom a anjelom, navodzuje sa pocit zainteresovanosti na veciach z nášho 

(neprestajne sa rozširujúceho) dosahu. 

Utvrdzujúci vzťah medzi nebom a zemou je vyjadrený básnickým obrazom a umocnený 

výtvarným stvárnením. Pravidelný rytmus a naúčavý tón textu idú ruka v ruke. Účinok 

sémantickej stránky textu je zosilňovaný obrazmi s konkrétnym obsahom (hlávka, dieťa, 

srdce, anjel, strecha, nebo), ich zážitková hodnota rastie (prostredníctvom konotácií 

básnického obrazu) cez napojenia na detskú skúsenosť (postaviť dom so strechou, bývať pod 

strechou domu...), cez jej rozširovanie do duchovnej, teda zmyslovo neuchopiteľnej sféry, ale 

aj využívaním farebnosti. To, čo je neviditeľné či nezobraziteľné, pomáha (v kontúrach cez 

konotácie) dotvoriť slovo (básnický) obraz, to, čo je nevypovedateľné, pomáha dopovedať 

výtvarná zložka textu. Ide o dvojstranu – textovú časť, báseň a výtvarnú časť, obraz dieťaťa 

s anjelom, pričom sa využíva symbolika objatia malého väčším, dieťaťa a anjela ako 

centrálnych objektov na ploche strany s preferenciou zemitej (ukotvujúcej) farby v kontraste 

k svetlým (preduchovňujúcim) tónom tvárí. 

Modlitba báseň Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku... je prvou zo súboru 

prosebných básní. Spolu s obrazovou časťou na dvojstrane  minimalizuje problémovosť sveta 

dieťaťa v závislosti od umocňovaných schopností duchovnej bytosti („Anjeličku, môj 

strážničku,/ unesieš ma na malíčku/ ako kvapku rosy“, Rúfus, 2008, s. 7), teda opateru duše 

ako potenciálneho zdroja kolízií tematizuje ako úlohu naplniteľnú duchovne nelimitovanou 

bytosťou z viery a chcenia. Obrázok, komunikujúci s básňou má podobu dvoch na ploche 

stránky súmerne stvárnených objektov, anjela a dieťaťa v kolíske. Z kompozičného hľadiska 

sú zobrazení podľa dvoch nezávislých vertikál. Farebne ich zjednocujú hnedožlté tóny farieb 

a oddeľuje ich, no pritom umocňuje pôsobivosť obrázku červená na rúchu anjela ako 

aktívneho strážcu. K zjednoteniu dochádza aj prostredníctvom jednoduchých 

(zaokrúhľujúcich) línií (svätožiary, zadného a predného štítu kolísky) harmonizujúcich či 

stabilizujúcich tento tichý svet (modlitby anjela a pokojného spánku dieťaťa). Ide o svet 

vzájomnej podobnosti v čistote a pokoji, dlane anjela zopnuté k modlitbe sú zárukou bezpečia 

a pokoja dieťaťa uloženého v kolíske. Modliaci sa anjel a dieťa v kolíske majú temer povahu 

ikony, modlitby písanej farbami, sakrálneho obrazu zobrazujúceho premostenie pozemského 

a nadpozemského sveta. Ikona má vizuálnymi, výtvarnými prostriedkami prehĺbiť 

duchovnosť, umožňuje uzrieť viditeľné vyjadrenie neviditeľného, tajomného či duchovného 
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sveta. Ďalšie z básní tematizujú pozitívne prejavy rodinného života dieťaťa a života prírody  

a Zeme, rozdúchavanú citovú skúsenosť, aby ju ustrážili pre večnosť. Spomedzi jednotlivých 

básní modlitieb ešte vyberáme v súlade s naším zámerom báseň Anjeličku, môj strážničku, 

opatruj moju babičku. Báseň je napísaná na ploche jednej strany, no spolu s obrazovou časťou 

zapĺňajú štyri stránky. Dvojstrana, ktorú ilustrovala Jana Kiselová-Siteková v nadväznosti na 

túto modlitbu báseň rozkryla široký priestor pre fantáziu. Vedľa seba a potom v radoch, 

simultánne radí kalichy kvetov a v nich pestrofarebné rôznorodé vločky, rozprávočky na 

modrastom pozadí neba. Plocha dvojstrany organizovaná podľa horizontály vytvára priestor 

pre rozľahlý imaginatívny svet, ktorý možno zviazať so zemou „len“ cez obrazy kalichov 

kvetín. V mikropriestore kalicha, nosiča malého sveta rozprávky sa umocňuje a rozohráva hra 

fantázie. Oproti sukcesívnosti epického príbehu sa na obrázku využíva výtvarná skratka, za 

príbeh rozpráva obraz centrálnych figúrok príbehu. Fantazijné a duchovné momenty 

zachytené na ploche dvojstrany prenikajú aj do domovského pozemského priestoru, čo sa 

výtvarne realizuje ako prienik minimalizovanej fantastickej figúrky na plochu tretej strany, 

plochu s pozadím steny s namaľovanou vzorkou.  

Lyrický subjekt tejto prosebnej básne je ešte úspornejší vo výraze.  V čase overovaná 

skúsenosť subjektu básne podmieňuje tušenie o možnosti životného problému. Subjekt 

očakáva problém v perspektíve, no rieši ho či zmierňuje prostredníctvom modlitby už teraz. 

Ľudský svet je limitovaný konečnosťou, no pre nekonečno a s ním zviazané hodnoty sa 

možno vo viere rozhodnúť, a tak prelomiť konečnosť do nekonečna. Takže problém tejto 

básne, ba i ďalších Rúfusových básní netkvie v bezprostrednom ohrození či obmedzení 

života, ale v potrebe umocniť silu viery, rozdúchavať ju z potreby hatiť limity života pre 

dobro a krásu, ale vlastne pre krásu a dobro, lebo sú jedným. Paradigmatický princíp sa 

uplatní pri výstavbe veršov, pri priraďovaní kalichov kvetín do paralelných radov vo 

výtvarnej realizácii, na úrovni celkov básní, pri opakovaní vstupnej formuly modlitby, pri 

vzniku metafory. Tu sa primeriavajú a premeriavajú možnosti usúvzťažnenia prírodnej 

a rozprávkovej fantastiky, násobí sa a „nadýchava“ potenciál fantastických, ale vlastne 

duchovných skutočností, svety snehových vločiek sa stávajú v metafore svetmi rozprávok, 

štrbina medzi pozemským a nadpozemským sa vyplní. Za jej vystieľaním stojí múdrosť 

človeka, získaná v čase a odovzdávaná z generácie na generáciu aj prostredníctvom 

rozprávky, aj prostredníctvom modlitby, aj prostredníctvom básne, v trojjedinosti ich 

spolubytia v Rúfusovom básnickom výraze, vo farebnom i posvätnom obraze detstva. Básne 

sú i chválou a radostnou oslavou života znásobeného dobrom a krásou, sú pripodobnením 

života nebu, čo sa aj v nadväznosti na ľudovú múdrosť znovupripomína v strofách básne 
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venovanej babičke – „Koľko sneh má vločiek,/ toľko pozná starká naša/ krásnych 

rozprávočiek.// A keď mi ich rozpráva,/ nezaspím,/ jój, kdeby!/ Ako taký anjeliček/ bývam 

v siedmom nebi.“ (Rúfus, 2008, s. 19) 

Dopovedzme o súhre slova a obrazu, o spolubytí básnického obrazu a obrazu stvárneného 

farbami a tvarmi. Konštanty básnického a výtvarného spôsobu stmeľovania pozemského 

a nebeského sveta sú síce vo svojich prostriedkoch odlišné, ale vo svojich zámeroch 

a dosahoch sú stratégiami rovnakého druhu. Chodia po podloží svojho rodu (modlitba, 

rozprávka – plátno, hnedožlté, zelené, zemité a modrasté tóny farieb), rastú k nedozerným 

výškam cez svoju kultúrnu víziu skutočnosti (jazyk, slovo, motív anjela, dieťaťa a pod. – 

výtvarná reč, obraz s jemnou farebnosťou a ľahkými líniami, motív anjela, dieťaťa a pod.), 

aby ju uchovávali v jej „páperovej“ (ľahučkej a krehkej) podobe pre detstvo, aby ju videním 

večnosti rozhojnili pre Večnosť. 

Rozprávková kniha Jakuba Erika Grocha Píšťalkár, ktorú namaľovala Jana Kiselová-

Siteková, vyšla v roku 2006 vďaka občianskemu združeniu Slniečkovo a zároveň získala cenu 

Bibiany za najkrajšie ilustrácie. Knihu z kompozičného hľadiska tvoria dve prózy 

sprevádzané ilustráciami Jany Kiselovej-Sitekovej. Ide o poetický text, ktorý spolu s obrazmi 

nadobúda výrazne lyrický tón. Obraz je v rovnocennom vzťahu so slovom, netvorí „iba“ 

výtvarný rámec príbehu Píšťalkára alebo príbehu Dievčatka so zápalkami. Obrázok na obale 

knihy sa vyznačuje výraznou jednoduchosťou. Znázorňuje Píšťalkára hrajúceho na píšťale 

s privretými očami a uberajúceho sa za hlasom píšťaly. Nahý chlapec, centrálna figúra na 

plátne stabilného tvaru, je obklopený niekoľkými jednoduchými, vidlicovito sa 

rozkonárujúcimi stonkami kvetín ukončených drobným bieloružovým kvetom. Pozadie 

farebne súznie s figúrou stvárnenou v popredí, pôsobí étericky aj vďaka plynulému prechodu 

ružovkastých tónov oblohy do jej belaso sfarbenej spodnej časti, pričom vzniká zdanie, že 

postava sa pohybuje či smeruje mimo pozemský priestor. Krehká línia kresby taktiež dodáva 

obrazu jemnosť i ľahkosť a postavu prostredníctvom dojmu transparentnosti zasadzuje do 

nepozemských súvislostí. Obrázok na predsádke, dvojliste spájajúcom knižný blok s obalom, 

je komponovaný pozdĺž horizontálnej osi. Zobrazuje postavu anjela na periférii dvojlistu, 

vysunutú v smere k vnútornému okraju formátu, čím sa v kompozícii vytvára napätie. Anjel je 

stvárnený na zelenom (trávovom) pozadí s plotom z konárov, plot pôsobí ako zátarasa  

a pozadie navodzuje emotívny dojem monotónnosti i obmedzenej preniknuteľnosti. Postava 

anjela, figúra popredia, je namaľovaná v zemitých až tmavých farebných tónoch, sivou farbou 

sú sfarbené krídla, farebný a svetelný kontrast možno vybadať z pomeru tela k bledej tvári  

a k svätožiare anjela. Centrálnym objektom prvej stránky knihy je obrázok ústrižku plátennej 
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tkaniny s jemnou štruktúrou a minimalizovanou postavou Píšťalkára hrajúceho na píšťale, čím 

sa intenzifikuje prostota či jednoduchosť výrazu. Hlavný titul umiestnený na druhej strane 

obsahuje mená spisovateľa a ilustrátorky, sú umiestnené pod miniatúrnou plochou obrázku 

s dvomi vtáčatami. Incipit textu je tradičný: „Bol raz jeden človek.“ (Groch, 2006, 3. 

dvojstrana) Text začína opisom postavy Píšťalkára, vytýčením cieľa jeho púte – „cesty“ 

a vyjadrením spôsobu či prejavu jeho bytia: „Bol celkom nahý, chodil za svojím nosom 

a pískal si stále tú istú pieseň“ (ibid., 3. dvojstrana). Príbeh sa problematizuje až vtedy, keď je 

Píšťalkár konfrontovaný so svetom, s inými ľuďmi, keď je uvádzaný do komunikačnej 

situácie a má odpovedať na tri otázky v súlade so symbolikou čísla tri („A prečo sa 

neoblečieš?“, „A kam ideš?“, „A prečo si pískaš stále tú istú pieseň?“, ibid., 3. dvojstrana). 

Oproti problémovému vyzneniu života Píšťalkára optikou väčšiny sa presadzuje jeho 

prirodzený spôsob prežívania a bytia vo svete, ktorého zmysel sa rozkrýva na ceste životom. 

Otázky sú opakovane uvádzané časticou „A“, ktorá vyjadruje neutíchajúci záujem 

a zdôrazňuje opytovacie zámeno. Z rytmického hľadiska zohrá svoju úlohu prízvuk. 

V textovom priestore sa uplatnia aj obstupné takty, keď sa prízvučná slabika nachádza v ich 

vnútri a na začiatku taktov stoja okrem častíc v opytovacích vetách aj neprízvučné spojky „A“ 

v ďalších dvoch vetách. Disproporčné zameranie témy (pozri Rakús, 1994) vyvažujú 

Píšťalkárove odpovede, no predovšetkým jeho nekomunikačné konanie. Odpovede 

relativizujú hodnotu otázok („Nikdy mi to nenapadlo,“ „Neviem,“ „Nikdy som o tom 

nepremýšľal,“ ibid., 3. dvojstrana), tie v pomere k bytiu človeka na ceste majú nulový 

význam. Z kompozičného hľadiska a vo vzťahu k žánru rozprávky postavu preverujú na jej 

nikdy nekončiacej či neprerušovanej ceste („A pískal si ďalej.“, ibid., 3. dvojstrana). Obrázok 

ako partner textu je nakreslený na plátne formátu krajiny. Pozadie je stvárnené 

prostredníctvom farebných odtieňov zelenkastej a hnedožltej farby. Prelínajúce sa svetlé tóny 

farieb ustupujú do pozadia a obraz pôsobí étericky. V popredí a v druhom pláne sú organické, 

prirodzené tvary, stromy zoskupované do lesa s rozkošatenými korunami, ktoré v druhom 

pláne prerastajú do nebeského priestoru. Postava Píšťalkára je v súlade s príbehom zobrazená 

na svojej ceste, ktorá je ústredným motívom i princípom textu. Vyšší či nadpozemský priestor 

ilustrátorka otvára prostredníctvom pohľadu zhora, prostredníctvom optiky približujúcej 

rôznorodé vtáčatá lesa a navodzujúcej dojem hĺbky. Štvrtá dvojstrana je pokračovaním 

príbehu, ak ho tradične „čítame“ zľava doprava. Ide o obrázok, ktorý vypĺňa celú plochu  

a zobrazuje rôznofarebnú lúku – plnú nesúrodých polí (žltých, bielych, modrých  

i ružovkastých) kvetín krehkých a nejednoznačných (rozplývavých) tvarov. Plocha lúky 

prechádza do pozadia stvárneného akvarelom. Zakrivený horizont
4
 lúky pôsobí ako horizont 
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sveta na Píšťalkárovej ceste, ktorá sa na ploche obrázku lomí smerom dole. Zvýšený horizont 

podnecuje pohľad zhora a navodzuje dojem rozľahlosti sveta. V symbolike lúky sa ohláša 

farebná, rôznorodá a krásna skutočnosť. Cesta pokračuje a zauzľuje sa v situácii pozorovania 

a počúvania rozhovoru anjelov. Rozvíja sa v textovom priestore bez obrázkovej časti, pričom 

biela plocha ako aktívny výtvarný prvok podporuje sémantickú hodnotu textu. Napätie sa 

stupňuje, do tretice sa kumulujú výpovede anjelov a tie zdôrazňujú zásluhy, za ktoré anjeli 

získali krídla („A mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi dobrý,“ „A mne preto narástli 

krídla, lebo som bol veľmi skromný,“ „No a mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi 

tichý,“ ibid., 5. – 6. dvojstrana). Oproti dobrote, pokore a tichosti sa presadzuje princíp zla, 

pýchy i chválenkárstva a jeho následky v duchovnej sfére možno vybadať v prejave farebného 

oddeľovania sa od princípu svetla prostredníctvom princípu farebnosti („V tej chvíli mu krídla 

trochu zožltli“, „aj jeho krídla stmavli a zožltli“, „V tom okamihu mal krídla škaredé a temné 

ako ostatní.“, ibid., 5. – 6. dvojstrana). Symbolika krídel a ich bielej farby vo význame 

čistoty, dokonalosti, pravdy sa konfrontuje s temnými tónmi hriechu a duchovnej smrti. 

Obrázok piatej dvojstrany znázorňuje anjelov roztrúsených v priestore v pomere 

k dominantnému objektu v popredí, ktorým je vták. Jeho oko je umiestnené v centre plochy 

obrázku a je symbolom vizuálneho, no pravdepodobne aj vševediaceho a všadeprítomného 

duchovného princípu. Kresba simultánne znázorňuje sukcesívnosť konania,  

ak predpokladáme, že sa nemožno vyhnúť následkom odklonu od princípu dobra pod 

kuratelou vševediaceho vedomia. Ďalšia dvojstrana je výtvarným stvárnením dosahov situácie 

ohrozenia mravného života v podobe pokušenia, v prejave „ega“. Ide o harmonicky pôsobiacu 

kompozíciu s ôsmimi anjelmi usporiadanými v dvoch štvoriciach nad sebou. Obrázok je 

členený aj prostredníctvom svetelných polarít. V popredí je tmavými tónmi farieb zobrazený 

anjel, ktorý je obrátený chrbtom k pozorovateľovi. Figúra je rámcovaná bledými svetlými 

odtieňmi ďalších anjelov, ktorí tak ustupujú do pozadia. Anjel je stvárnený ako anjel 

„limitovaný“ veľkosťou svojich krídel v dôsledku duchovného zlyhania. Textová časť 

tematizuje ďalšiu prekážku na ceste života, vysokú horu: „A keď prišiel k úpätiu vysokej hory, 

ani mu nenapadlo zastaviť sa. Iba kráčal a pískal si a stúpal, až bol odrazu celkom hore, na 

samom vrchu hory.“ (ibid., 7. dvojstrana) Postava na nikdy nekončiacej ceste v súlade so 

žánrovým povedomím a s očakávaním, ktoré vyplynie z tonality obrazov ako sekvencií 

príbehu (existujúcich v priestore) a sekvencií príbehu ako obrazov (existujúcich v čase), sa 

svojej ceste nespreneverí. A tak sa jej cesta neuzatvára, ale pokračuje a rozdúchava symboliku 

neprerušovanej duchovnej cesty smerom hore: „Ale pretože o tom nikdy nepremýšľal, stúpal 

ďalej.“ (ibid., 7. dvojstrana) Textová časť je uzavretá obrázkom vysokej hory ako zoskupenia 
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stromov, centrálneho objektu plochy strany, komponovaného podľa vertikálnej osi. Po 

vrchole hory kráča Píšťalkár vystupujúci z obmedzení pozemského sveta.  

Dopovedzme o texte rozprávky pri čítaní jej obrazov. Súhra dvoch druhov umení je výrazom 

vzájomného zbližovania sa v zámeroch a taktikách duše, hľadiacej znútra na svetlo (Erik 

Jakub Groch, Deťom, In: To), smerujúcej k svetlu a pôsobiacej vo svete. 

 

V príspevku sme uvažovali o možnostiach spolubytia obrazu a textu na príklade básnickej 

zbierky Milana Rúfusa Anjeličku, môj strážničku a textu  Píšťalkár z knihy Erika Jakuba 

Grocha. V zbierke básnických modlitieb a v rozprávke sa rozohráva dialóg medzi slovom 

autora a obrazom ilustrátorky Jany Kiselovej-Sitekovej. Prostredníctvom interpretačných 

procesov a prienikov do textu ako obrazu životného problému, prostredníctvom prieniku do 

výtvarne realizovanej výpovede obrazu už len zdôraznime, že súhra dvoch druhov umení nie 

je len výrazom vzájomného zbližovania sa v zámeroch a taktikách tvorivých osobností, ale je 

aj ponukou pre čitateľa. Je ponukou vstúpiť do dialógu s dielom, a preto prinášame návrh na 

prácu s umeleckým textom Milana Rúfusa v podmienkach knižnice. 

 

„Pane, modlitbu som zabudol, ale môžem Ti porozprávať príbeh, ako som zabudol modlitbu.“ 

chasidské  rozprávanie 

 

Cieľ: Hľadanie zmyslu básne-modlitby Milana Rúfusa v „dialógu“ s výtvarne stvárneným 

obrázkom prostredníctvom tvorivej interpretácie literárneho textu, prostredníctvom 

uplatňovania čitateľských skúseností, kompetencií, ale aj prostredníctvom fantázie. 

Identifikovanie znakov lyrickej výpovede. Hľadanie stratégií emocionalizácie, kreativizácie 

a axiologizácie v umeleckom texte a možnosti ich tvorivej aplikácie vo vzťahu k recipientovi 

textu. 

  

V reakcii na slová Jany Kiselovej-Sitekovej („Otvorila som si text – veršíky číre ako kvapka 

rosy – a čítam. – Koľko sneh má vločiek, toľko pozná starká naša krásnych rozprávočiek. – 

A vznikla dvojstrana. S kalichmi kvetov a v nich vločky – rozprávočky. Nikdy som sa osobne 

nestretla s pánom Rúfusom.“) sa staňte maliarmi a nakreslite, namaľujte alebo vystrihnite 

svoju vločku rozprávočku v kalichu kvetu. 

Vysvetlite, v čom spočíva podobnosť vločky a rozprávočky, hľadajte spoločné a odlišné 

znaky.  
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Zdôvodnite výber rozprávky a kvetu, hľadajte podobnosti, uvažujte o krásnej (estetickej) 

stránke sveta v živote a v literatúre. 

Vcíťte sa do obrázku, ktorý ste nakreslili, buďte vločkou, čo vyjadríte pantomímou, a potom 

vyrozprávajte rozprávku svojho detstva: „Som rozprávkou o...“, „Rozprávali ma, keď chceli 

uspať deti...“, „Som obývaná...“, „Bývam vo svete, v ktorom sa premeriava dobro so zlom...“ 

Ak pracujete v skupine, vločky premiešajte a poprepájajte rozprávky (ich motívy, postavy, 

dejové segmenty, fabuly, priestory...) svojho detstva tak, že vytvoríte „Rozprávku o...“. 

Dramatizujte. Realizujte dialóg alebo nechajte zaznieť „mnohohlas“ rozprávkových bytostí 

z rozprávok vločiek. 

Pozrite si obrázok Jany Kiselovej-Sitekovej s vločkami rozprávočkami a hádajte, ktoré 

z rozprávok sú zobrazené na ploche obrazu. 

Hľadajte podobnosti medzi rozprávkou, modlitbou a obrázkom ilustrátorky. Uvažujte 

o literárnej a výtvarnej tradícii a ich možnostiach pri tvorbe umelecko-estetického artefaktu  

a vo vzťahu k modelu literárnej komunikácie. Uvažujte o farbách, tvaroch, o pozadí  

a objektoch (figúrach) obrázku. 

Interpretujte báseň modlitbu Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju babičku. Identifikujte 

kľúčové slová, básnické obrazy, motívy básne, príp. ich nakreslite. Hľadajte súvislosti medzi 

nimi (konotácie obrazov), ako aj súvislosti medzi fragmentom elementárnej modlitby 

Anjeličku, môj strážničku a textom básne. Vytvorte „pojmovú mapu básne“, v prieniku 

konotácií obrazov a motívov básne sa pokúste odkryť zmysel básne modlitby.  

Uvažujte o tom, akú úlohu zohrá modlitba v texte i nad textom (metaforický plán textu) či za 

textom (katarzný priestor textu) básne (pozri Rakús, 1995). 

Hľadajte básnické obrazy, trópy a figúry. Usúvzťažňujte protikladné interpretácie výpovedí, 

doslovný a metaforický význam slov, aby ste „rozkryli“ problém vzniku metafory, keďže 

„neexistuje sama v sebe, ale v interpretácii a cez ňu“ (Ricoeur, 1997, s. 72). 

Hľadajte problém textu a rekonštruujte „príbeh za básňou“, aby ste odkryli príčinu vzniku 

básne modlitby. 

Uvažujte o prieniku fantastických momentov či aspektov rozprávky do sveta ľudí, no 

predovšetkým detí. Porovnávajte príznaky a znaky ich prítomnosti v umeleckom texte a vo 

výtvarnom stvárnení.  

Hľadajte možnosti a „cesty“ prieniku duchovných aspektov do sveta ľudí. Uvažujte o ich 

prenikaní do sveta básne, širšie textu a cez neho do životnej skutočnosti. 

Pri reflexii  ďalších básní zo zbierky Anjeličku, môj strážničku použite podobný postup 

a metódy.  



36 
 

Vystrihnite hviezdu, centrálny motív básne Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju 

hviezdičku..., a na jej cípy napíšte svoje priania, z prianí vytvorte modlitbu. 

V reakcii na básnickú modlitbu Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku..., nakreslite 

symbol duše, doň vpíšte radostné okamihy vášho života a vytvorte ďakovnú modlitbu. Ak 

nemôžete vytvoriť modlitbu, porozprávajte príbeh o tom, ako ste modlitbu zabudli, stratili 

alebo hľadali či našli. 

Nakreslite objekt (napríklad kvetinu...), druhý plán kreslite alebo maľujte bielou farbou (jej 

symbolika sa spája čistotou, s vysokými, ba absolútnymi hodnotami a nekonečnom). Vyberte 

si adekvátny námet (napríklad ľadové kvety, ktoré môže maľovať aj mráz...), aby ste kresbou 

či maľbou asociovali nielen fantastické, ale aj duchovné momenty vo svete. Do tretice 

zvýraznite pozíciu pozorovateľa jeho zakomponovaním do plochy obrazu. Môže ísť o pozíciu 

„diváka“ alebo aj vševediaceho vedomia, ktoré stvárnite prostredníctvom adekvátnych 

motívov alebo symbolov.  

Poznámky 

1 Aj na Monetových maľbách lekien sa zviditeľňuje „spôsob, vďaka ktorému sa zdá, že 

oblaky a kvety zaberajú rovnaké miesto.“ (Danto, 2008, s. 140) 

2 Zakrivenie horizontálnej línie spochybňuje aj stabilné postavenie človeka na Zemi (pozri 

Kentová, 1996, s. 26). 

3 Úbežník: „V maliarstve založenom na lineárnej perspektíve je to jediný bod na horizonte, 

v ktorom sa zbiehajú všetky línie ustupujúce od diváka.“ (Kentová, 1996, s. 62) 

4 Zakrivený horizont rozrušuje „ilúziu, ktorú ponúka horizont v duchovnej rovine: 

ubezpečenie o našej stabilnej pozícii na Zemi.“ (Kentová, 1996, s. 26) 
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5.   Pavol Rankov 

 

Intímne a privátne informácie v nových médiách a sociálnych sieťach  

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zmenami, ktoré nastali vo vzťahy súkromnej a verejnej sféry 

pod vplyvom masmédií a nových sociálnych médií. Postmoderná intimita je ovplyvnená 

procesmi mediovaného voyeurizmu a mediovaného exhibicionizmu. Autentickosť, aktuálnosť 

a moment odhalenia sú metódy na zaujatie pozornosti rovnako v masovej komunikácii ako  

aj v sociálnej sieti. 

Klíčová slova: Intimita v ére elektronických médií, verejna a súkromna sféra, Masové médiá 

Abstract:The article analyses changes between private and public sphere caused by mass 

media and new social media. Postmodern intimacy is influenced by mediated voyeurism  

and mediated exhibitionism. Autenticity, disclosure and recency are methods to capture 

attention both in mass communication and in social networks. 

Key words: Intimacy in the era of electronic media, public and private sector, mass media 

 

Úvod 

Hranica medzi skrytým a viditeľným existuje v ľudskej spoločnosti odnepamäti a celkom 

zrejme sa mení od kultúry ku kultúre, ale kolíše aj v rámci tej istej kultúry, od človeka 

k človeku. Z hľadiska vizibility je v protiklade skryté, tajné, súkromné voči otvorenému, 

prístupnému, verejnému. Z aspektu kolektivity je zasa v protiklade individuálne voči 

skupinovému (Weintraub 1997, s. 5). Ich hranice sú však často neostré, takže ide o postupný 

prechod na osi od úplne skrytého na jednej strane až po úplne viditeľné na opačnej strane. 

 

J. Meyrowitz hovorí, že v nomádskych kultúrach lovcov a zberačov je hranica skrytého  

a viditeľného veľmi tenká. Život nomáda prebieha pred očami iných, čo vedie k častým 

zásahom komunity do jeho života. Dokonca aj vodca riadi skupinu pod priamym a neustálym 

dohľadom členov (Meyrowitz 1999, s. 106). Preto aj J. Patočka označoval prvotné spoločnosti 

ako „veľké domácnosti“ (Patočka 1990, s. 40-45). Vo feudálnej aj rannej industriálnej 

spoločnosti mala rozhodujúci vplyv na pomer skrytého a viditeľného sociálna príslušnosť. 

Život vyšších vrstiev bol skrytý v dokonalom súkromí palácov a víl, kde hostia mali prístup 

len do vyčlenenej časti, zatiaľ čo okná domácností nižších vrstiev boli neustále otvorené do 
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ulice (Prost 1998, s. 4). Remeselník prijímal svojich zákazníkov v dielni, ktorá bola 

súčasťou domácnosti. 

Intimita v ére elektronických médií 

Veľký vplyv na vzťah skrytého a viditeľného majú okrem morálky, tradície či životného štýlu 

aj používané komunikačné médiá. Dokonca sa domnievam, že obsah pojmu súkromie  

a hranice privátnej sféry sa vždy nanovo redefinujú s novým médiom. V tomto kontexte sa 

v príspevku zameriame na vplyv komunikačných technológií od druhej polovice 20. storočia, 

pretože aj dnešné nové médiá vstupujú do kultúry sformovanej televíziou, rozhlasom a tlačou. 

A podobne aj používatelia nových médií si nesú návyky a stereotypy vytvorené masmédiami 

a ich „univerzálnym referenčným rámcom“ (Jirák – Köpplová 2003, s. 193). Príspevok  

v blogu alebo status v sociálnej sieti potom nemusí byť nahradením informácií z masmédií, 

ale ich recykláciou (nové sociálne médiá recyklujú obsah tém a spôsob ich podania, recyklujú 

teda kultúru). 

Atribútmi dnešnej, postmodernej intimity, ako ju nazýva G. Bianchi, sú mediálne 

sprostredkovanie (napríklad kauza Monika Lewinski - Bill Clinton, smrť princezny Diany 

a pod.), digitalizácia intimity (napríklad cez web kamery), destabilizácia a neistota intimity 

(voľné spolužitie v porovnaní s pevnými rodinnými zväzkami v minulosti) (Bianchi 2004). 

Masové médiá priniesli do intímnej sféry domova verejné témy. J. Meyrowitz hovorí, že 

„obývačka , kuchyňa a spálňa sa integrovali do rozsiahleho verejného priestoru“ (Meyrowitz 

1999: 105). Diváci či poslucháči sú v intímnom prostredí svojich domácností niekoľko hodín 

denne konfrontovaní s verejnými informáciami, ktoré neprichádzajú od blízkych ľudí, ale 

vytvorili ich neznáme tímy tvorcov. Obyčajní ľudia sa cez médiá dozvedajú detaily 

o privátnom živote ľudí s vysokým statusom, deti vidia intimitu dospelých.  

Súvisiacim fenoménom je erotizácia, ba až orgazmizácia každej ľudskej aktivity, ako nám to 

prezentuje reklama. Používanie telového šampónu, chuť čokoládovej tyčinky či jazda 

automobilom vyvoláva podľa reklamy pocity imitujúce vyvrcholenie pohlavného aktu. Aj L. 

Pennyová upozorňuje na „orgiastické účinky inzerovaného produktu“, ktorými nás 

bombarduje reklama (Pennyová 2010, s. 14). Tým sa performatívne znaky vysoko intímnych 

a privátnych pocitov dostali do okruhu verejnej komunikácie a zaujali miesto určitých 

modelov a vzorov. 

Masové médiá však aj priamo zaútočili na intimitu a súkromie. Najskôr bulvarizáciou zbavili 

súkromia hviezdy šoubiznisu a politikov. Potom ponúkli svoj mediálny priestor aj pre obrazy 

intimity obyčajných ľudí, teda de facto členov publika, a to najmä formátmi reality TV  

a reality show. Publikum vidí túto mediovanú realitu ako zdanlivo nezrežírovanú 
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a nearanžovanú skutočnosť, zároveň je to čosi, čo by malo zostať skryté. Masové médiá takto 

pestujú v publiku zvláštny tzv. mediovaný (mediated) voyeurizmus. C. Calvert jeho počiatky 

jeho vidí v senzácie chtivej bulvárnej tlači konca devätnásteho storočia. Umožňovala 

čitateľom nahliadnuť na to, čo chcelo zostať utajené (Calvert 2000: 43). Mediovaný voyeur je 

od objektu svojho záujmu oddelený v čase a priestore, pozorovanie cez médium mu dáva 

pocit bezpečia. Popularita mediovaného voyeurizmu vyplýva z toho, že ukazuje autentickú 

skutočnosť a pravdu, obsahuje vzrušujúci moment odhalenia, čím publiku dáva pocit 

prítomnosti, účasti na dianí (Calvert 2000, s. 102). Ani jedna z týchto motivácii explicitne 

nepriraďuje mediovaný voyeurizmus k sexuálnym úchylkám (Miller – Shepherd 2004).  

 

Zveriť sa či zverejniť sa? 

Samozrejme, ľudia si vždy šepkali klebety, vždy sa zverovali najbližším o intímnych 

detailoch svojho života. Ale až do vzniku bulváru neboli informácie tohto typu 

zaznamenávané a publikované, nezanechávali po sebe písomnú či obrazovú stopu. Dnes 

diskurz bulváru preberajú aj reality show. Z. Bauman hovorí, že televízne programy typu 

reality show ponúkajú verejný priestor na riešenie súkromných vecí, zverejňovanie tajomstiev 

a dôverností (Bauman 2004, s. 129), aké predtým ľudia zverovali najbližším. Ak 

publikum má nepretržite možnosť sledovať zásahy masových médií do intimity a súkromia, 

môže to prinášať efekt relativizácie (devalvácie) významu súkromia pre život človeka. 

Súkromie po zverejnení totiž prestáva byť súkromím, človek odchovaný médiami zmysel 

súkromia nechápe a neváži si ho.  

V minulosti typickým človekom bez súkromia bol otrok, naopak, ochrana súkromia bola 

dôležitou agendou boja za občianske práva. Práve dnes, keď komerčné korporácie a štátna 

moc môžu vďaka informačným technológiám získať veľa poznatkov o osobnom živote 

jednotlivca, ľudia sa súkromia vzdávajú a dobrovoľne šíria informácie o sebe do okolia. Fakt, 

že sociálne siete vyžadujú od účastníka, aby si vytvoril verejný profil, považujem v tomto 

kontexte za ich významný znak.  

Človeka, ktorý sa zbavuje súkromia a publikuje ho verejnosti, môžeme označiť za 

mediovaného exhibicionistu (analogicky ku Calverovmu pojmu mediovaný voyeur). Svet 

vníma cez jeho mediálne obrazy, takže za reálne považuje len to, čo je v médiách (Baudrillard 

1993, s. 70, Calvert 2000, s. 85). Preto sa správa tak, akoby ho nepretržite sledovalo 

imaginárne publikum.  

A potom – celkom prirodzene – túži po sebarealizácii prostredníctvom medializácie vlastnej 

osoby, chce sa dostať na obrazovku, monitor či displej tých druhých. A. Keen hovorí o kulte 



41 
 

seba-vysielania (selfbroadcasting) a sebapropagácie (self-advertisement) (Keen 2007, s. 7). 

Jednotlivec používa na autoprezentáciu nástroje a logiku, ktorej ho naučila masmediálna 

reklama korporácií.  

Prostredníctvom profilu v sociálnej sieti sa predstavuje formou pripomínajúcou divadelné 

predstavenie, účinkuje vo svojej identite, ale hranice medzi scénou a zákulisím sa stierajú. 

Ukazuje intímne veci zo zákulisia, ale pritom stále „účinkuje“ ako na pódiu (Pearson 2009). 

Zároveň s touto sociálno-psychologickou zmenou postmoderného človeka prišla aj zmena 

technologická: nové sociálne médiá umožňujú, aby triviálne informácie, ktoré majú pôvod 

v každodennom, často intímnom a privátnom živote, boli medializované. Intímne sa dnes 

stáva verejným aj preto, lebo to technológia umožňuje.  

 

Zmena vzťahu verejnej a súkromnej sféry 

Aj keď je vstup k privátnym a intímnym informáciám v nových médiách obmedzený na 

priateľov, ich počet sa spravidla pohybuje v desiatkach až stovkách, keďže uloviť priateľov je 

v sieti súčasťou imidžu. Priemerný počet priateľov v sociálnej sieti je asi 130 až 150 (Rivière 

2010, Tufecki 2010), čo je evidentne minimálne desaťnásobok až dvadsaťnásobok počtu 

priateľov, s ktorými sú zdieľané intímne informácie v reálnom svete. Ak by sme si predstavili 

ešte aj priateľov našich priateľov, dostávame sa k desaťtisícom ľudí, čo je už početnosť 

publika masmédií.  

Profil na sociálnej sieti je teda kvázi-súkromná sféra, ale potenciálne verejná sféra. „To je 

nielen posun hranice privátne/verejné, ale principiálne preskupenie oboch týchto sfér (Tufecki 

2010). Napokon, podobnou zmenou prechádza v dôsledku sociálnych sietí aj pojem 

priateľstva, keď prichádzajú ponuky zaradiť si niekoho medzi Priateľov. V reálnom živote 

ľudia prehodnocujú, čo a ako povedia, podľa toho, komu to hovoria, v sociálnej sieti šíria 

k stopäťdesiatim priateľom to isté posolstvo. Je to podobné ako unifikované vysielanie 

masmédiá.  

E. Pearsonová zaviedla metaforu spálne zo skla (glass bedroom metaphor), ktorou popisuje 

intímne vzťahy v sociálnych sieťach. Vo vnútri takejto spálne prebieha intímna komunikácia, 

ale pod dohľadom cudzích ľudí pohybujúcich sa okolo. Spálňa zo skla nie je súkromný 

priestor ani zákulisie (Pearson 2009). Účastníci intímnej komunikácie ignorujú ostatných 

naokolo a predpokladajú, že tí ich nebudú sledovať (Nardi – Schiano – Gumbrecht 2004). Na 

profile v sieti paralelne prebiehajú intímne aj komunitné interakcie, takže jednotlivec musí 

využívať svoje sociálne zručnosti, aby vedel, čo a ako vyjadriť (samozrejme, v skutočnosti sa 

mu nie vždy to darí). Robards vychádzajúc z metafory spálne zo skla hovorí o modeli 
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kontrolovanej priehľadnosti (controlled transparency), kde je kontrolovaný vstup (majiteľ 

profilu si vyberá Priateľov), ale pritom transparentný obsah (pre Priateľov) (Robards 2010, s. 

6). Metafora spálne zo skla teda automaticky počíta s mediovaným exhibicionizmom  

aj voyeurizmom. 

 

Ako zaujať v sociálnej sieti? 

Na knižné vydanie, teda publikovanie svojho denníka mali doteraz právo len výnimoční 

ľudia, ktorí naozaj mali verejnosti čo povedať. Takýto denník bol písaný akoby pre 

budúcnosť, po autorovej smrti denník objavia a vydajú. Predstava o čítaní príspevkov v blogu 

alebo statusov v sociálnej sieti je úplne iná. Autor 2.0 píše pre svojich súčasníkov, dokonca od 

nich očakáva v reálnom čase spätnú väzbu, komentár, hodnotenie alebo aspoň „pochvalné 

kliknutie“. Práve komentáre sú častým dôvodom, prečo sa adolescenti rozhodli písať verejný 

blog, a nie súkromný denník (Usková – Blinka – Šmahel 2008, s. 7). Tradičný denník bol pre 

autora psychologickou nutnosťou (autoterapiou), profil v sociálnej sieti je spoločenskou 

nutnosťou (normou). Podľa B. Robardsa neúčasť v sociálnych sieťach sa rovná sociálnemu 

vylúčeniu (exklúzii) (Robards, 2010, s. 1). 

Internetový a masmediálny priestor je však preplnený. Občan informačnej spoločnosti je 

zaplavovaný nezvládnuteľným množstvom mediálnych informácií. Pre zákon digitálneho 

darwinizmu prikazuje získať so pozornosť, zaujať, lebo v tejto spoločnosti prežije len ten, kto 

je najhlasnejší a najviditeľnejší (Keen 2007, s. 15). Ako teda v internete zaujať svojim 

príspevkom v situácii, keď príspevky distribuuje väčšina populácie? Alebo: Aké je publikum, 

ktoré sa na sociálnej sieti snažíme zaujať? Typickou vlastnosťou súčasného človeka je 

„zvedavosť bez hlbšieho záujmu“ (Ferianc 2004, s. 107). Nedá sa mu vnucovať, treba ho 

zvádzať. Na to sa autorovi v sociálnych médiách celkom prirodzene núka arzenál využívaný 

aj v masmediálnom bulvári.  

V prvom rade je to dôraz na skutočný život, teda autentickosť. Povedať o sebe pravdu, 

nepretvarovať sa, je znakom dôvery v intímnych vzťahoch. Kľúčovým slovom v blogosfére je 

„vlastný názor“. Bloger publikuje len vlastné názory a tým má byť ospravedlnené všetko od 

faktických omylov až po neznalosť gramatiky.  

Sociálne médiá a sociálne sieti sú nástrojom na prezentovanie seba. V sociálnom médiu ide 

o to byť sebou, ukázať autentické Ja. Ľudia bežne zverejňujú svoje fotografie či bydlisko, 

vystupujú pod skutočným menom, resp. pod identifikovateľnou prezývkou, ktorou ich 

nazývajú aj v reálnom živote. P. Rivière upozorňuje, že v sieťach anonymita postupne 
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koroduje a už neplatí aforizmus z deväťdesiatych rokov, „na internete nikto nevie, že ste pes“ 

(Riviére 2010).  

Komunikácia vo Webe 2.0 má komunitný charakter. Tieto komunity kopírujú komunity 

z reálneho sveta. Potvrdil to aj výskum slovenskej on-line generácie. Z tých, čo komunikujú 

na webe, „takmer dve tretiny (74 %) komunikujú najmä s ľuďmi, ktorých poznajú aj osobne 

a stretávajú sa s nimi aj v bežnom „offline“ živote“ (Vrabec 2009, s. 16). Iný výskum 

potvrdzuje, že informácie, ktoré o sebe na blogoch prezentujú českí adolescenti (napr. 

vek, bydlisko, škola), sú len výnimočne vymyslené, „čo odkazuje práve na tendenciu písať 

blog pre svojich skutočných priateľov, nie pre anonymných a neznámych ľudí z virtuálneho 

priestoru“ (Usková – Blinka – Šmahel 2008, s. 2). To znamená, že v nových médiách nejde 

o anonymnú komunikáciu, ale o komunikáciu, ktorá reprodukuje tradičné väzby a vzťahy. 

On-line identita dopĺňa a podporuje identitu z reálneho sveta.  

V tejto etape rozvoja sociálnych médií teda neplatí názor K. Jarrettovej, ktorá nepovažovala 

blogera za osobnosť, ale iba za entitu v databáze. Bloger je podľa nej simulakrum, dynamická 

reprezentácia, suma informácií označená menom (Jarett 2004). Jarettovej tvrdenie sa skôr 

vzťahuje na sociálne siete pre viacero účastníkov či hráčov v prostredí virtuálnej reality (typu 

Second Life). Tie priam vyzývajú užívateľov na zmenu identity, takže subjekt stráca 

charakteristiky bio-psycho-sociálnej bytosti a stáva sa vo vzťahu k sebe samému len 

avatarom. 

Popretím anonymity v sociálnych sieťach je aj obľúbenosť zverejňovania vlastných fotografií.  

Práve z týchto fotografii sa dá odhaliť miera narcizmu a exhibicionizmu subjektu. Pózovité, 

štylizované fotografie zverejní narcis, bežný používateľ uprednostňujú skôr momentky 

(Wojciechowski – Mikuláš, 2009).  

Druhým nástrojom ako zaujať, je v masmédiách aj v internete fenomén aktuálnosti. 

V televízii nám núkajú najnovšie správy, v rádiách najnovšie hity, v kinách najnovšie filmy. 

V sociálnych médiách sa boj o aktuálnosť prejavuje chorobnou túžbou neustále aktualizovať 

svoj užívateľský profil a informovať o každom svojom kroku, čo sa nazýva (diagnostikuje)  

aj ako syndróm statusu na Facebooku (Facebook status syndrome). Ja to jeden z prejavov 

virtualizácie sveta, premeny reálneho diania na informácie. „Imperatív neustáleho 

aktualizovania užívateľského profilu transformuje offline činnosti v reálnom svete na online 

aktivity“ (Mikuláš 2010). 

Tradičný, knižne vydaný denník, čítajú čitatelia lineárne a chronologicky, od najstaršieho 

prvého zápisu po posledný. Naproti tomu blog alebo statusy v sociálnej sieti sú zoradené 

antichronologicky, na prvom mieste hore je najnovšia správa. Stráca sa odstup medzi časom 
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písania a časom čítania, medzi momentom reálnej akcie a časom textu, ktorý o nej referuje. 

Nové médiá predpokladajú nelineárne seriálové čítanie podobné sledovaniu televíznych 

seriálov, kde najdôležitejšie je to najnovšie. Zvyšovanie frekvencie aktualizácie statusov je 

možné hlavne na tých sociálnych sieťach, ktoré umožňujú vstup a zasielanie správ 

prostredníctvom mobilných telefónov. Takýmto zvyšovaním naratívnej frekvencie sa 

distribútor statusov snaží nielen o vyššiu dynamiku, ale chce dosiahnuť aj vyššiu naliehavosť 

obrazu, ktorý o sebe vytvára. „Čím viac aktuálnych statusov je obsiahnutých v rámci systému, 

tým viac spätnej väzby je v ňom prítomnej, čo len podčiarkuje automatickú stimulačno-

reakčnú logiku sociálnych sietí. Čím viac narcizmu, predvádzania sa, tým viac voyerizmu  

a záujmu o dianie vo všeobecnosti“ (Mikuláš 2010). 

Samozrejme, väčšina ľudí neprežíva život akčného hrdinu, a tak musí posielať aktuálne 

statusy o banálnej každodennosti svojho života, o škole, zamestnaní či bežných 

voľnočasových aktivitách. Slovná úspornosť a obsahová hustota si vyžaduje silnú tému, ale  

aj majstrovského autora. Pochopiteľne, väčšinu na Facebooku nemôžu tvoriť majstri, ale iba 

utáraní a zacyklení amatéri. Status môžeme označiť za miniatúru, ak tento termín označuje 

nielen rozsah, ale aj intelektuálnu a estetickú úroveň. 

Ďalším nástrojom na upútanie pozornosti, ktorý využívajú masmédiá aj sociálne siete, je 

moment odhalenia. V masmédiách ide spravidla o odhalenie toho, čo malo zostať skryté 

v živote celebrity, v sociálnych médiách ide najčastejšie o sebaodhalenie. Toto je mediovaný 

exhibicionizmus v najužšom zmysle slova. Ak sa podarí takýmto sabeodhalením prekvapiť, 

správa splnila svoj účel. Nástrojom je odkrývanie vlastných emócií. Autobiografický 

charakter textov v sociálnych sieťach nových médií má vplyv na ich náladu a emocionalitu. 

Nadmieru často vyjadrujú afektívnosť, egoizmus či egocentrizmus autorov. Táto vlastnosť 

správ v sociálnych médiách má tiež blízko k masmediálnym správam, ktoré sú plné 

sentimentu a prehnaných emócií. V profiloch aj televízii je viac zaľúbenosti než lásky a viac 

nenávisti než konsenzu.  

 

Namiesto záveru 

Web 2.0 je dynamický systém permanentne inovovaných médií, ktorých životnosť závisí 

rovnako od módy ako od vzájomnej kanibalizácie. Vo svojom príspevku som teda prezentoval 

len momentálnu situáciu, ktorá sa pod vplyvom budúcich nových médií môže veľmi rýchlo 

zmeniť. Nazdávam sa však, že trendy mediovaného voyeurizmu a exhibcionizmu, ktoré 

poukazujú na zmenu, ba rozptýlenie hranice medzi intímnou a verejnou sférou v komunikácii, 

sú dlhodobého charakteru a treba s nimi počítať aj v budúcnosti. 
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(Príspevok bol spracovaný v rámci výskumnej úlohy VEGA 1/0429/10) 
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