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Možnosti knižníc pri integrácii postihnutých detí

GABRIELA ŠKOVRANKOVÁ

Dovoľte ľuďom, aby boli šťastní podľa
ich vlastného uváženia.

B. PRUS

Nikomu sa lepšie nepodarilo vystih-
núť situáciu človeka so špeciálnymi po-
trebami tak ako Boleslawovi Prusovi
v uvedenom motte. Odlišnosť vždy
vzbudzuje záujem v pozitívnom i nega-
tívnom slova zmysle. Žiť s touto od-
lišnosťou nie je lahké pre toho, kto je
jej nositeľom, ale ani pre jeho okolie.
Hladanie ciest, metód a terapií podne-
covalo UNESCO v rokoch 1930-1999
a vyhlasovalo aktivity na odstránenie
negramotnosti a diskriminácie vo vzde-
laní. Základom bola Komenského zása-
da, že zo vzdelania sa vylučuje iba ne-
človek. Tento trend priniesol aj nový
názor na ludí so špeciálnymi potreba-
mi.

Závažnosť tohto celosvetového prob-
lému viedla OSN v roku 1971 k vy-
pracovaniu listiny Základné práva po-
stihnutých osôb, v ktorej zaväzuje
signatárov zabezpečovať týmto Tudom
rovnaké možnosti vzdelávania a uplat-
nenia sa v živote ako zdravej populácii.
Signatármi dokumentu bola aj vtedajšia
ČSSR. Negatívom jeho realizácie v pra-
xi bola snaha neprezentovať túto klien-
telu na verejnosti, akoby neexistovala.
Následky tohto javu pociťujeme i v sú-
časnosti. Ešte stále pretrváva postoj,
ktorý chápe jedinca ako hendikepovanú
osobu. V bývalom západnom svete je
postihnuté dieťa, resp. dospelý prijíma-
ný ako osobnosť so špeciálnymi potre-

bami, ktorej úspechmi sa treba chváliť,
a úcta k okoliu tohto jedinca je samo-
zrejmosťou. Vdaka profesionalite tímo-
vej práce sa mnoho vecí podarilo zme-
niť aj u nás. Pozitívnym príkladom tohto
trendu sú knižnice. Mnohé reagovali
vytváraním bezbariérových prístupov
a tam, kde to nebolo možné, zabezpe-
čovali informačnú službu, ktorá tieto
nedostatky minimalizovala. Kniha sa
takto sprístupnila aj deťom, pre ktoré sa
stáva druhom rehabilitácie.

Zakladanie herní v rámci knižníc pre
deti s rôznymi problémami zdravotné-
ho či psychického charakteru je moder-
nou cestou pomoci takémuto človeku.
Možnosti dieťaťa napr. s poruchami uče-
nia sú v jeho bežnej societe obmedze-
né, klasifikácia porúch a prístup k nim
sa neustále mení. Čo bolo dobré včera,
už dnes nezodpovedá modernému tren-
du a skôr brzdí, ako pomáha. Mnohé re-
habilitačné pomôcky a hlavne počítače
zmenili svet ticha na blízku realitu do-
siahnutelnú z akejkoľvek pozície. Mo-
derná medicína našla mnohé postupy
a rehabilitačné pomôcky, ktoré umož-
ňujú integráciu na úrovni normy.

Klasifikácia porúch
a ich špecifické prejavy

Základné delenie vychádza zo zmys-
lových, pohybových a psychických
porúch. Takto simplicitne sa však ne-
vyskytujú, ich predstavenie by bolo za-
vádzajúce.

Zmyslové poruchy sa delia na poru-
chy zraku a poruchy sluchu.
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Fyziologické poruchy sú rôznorodé,
od pohybových porúch cez paraplegi-
kov, deti s percepčno-motorickými po-
ruchami, poruchami koordinácie, kom-
binované poruchy a iné.

Psychické poruchy sa delia na poru-
chy učenia vyplývajúce z ADHD (At-
tention Deficit Hyperactivity Disorder
- čiže hyperkinetické poruchy) a ADD
(porucha správania). Nie sú to poruchy
IQ.

Mentálne poruchy sa delia podlá per-
centa postihu na subnormu a debilitu,
s imbecilným dieťaťom sa v takej inšti-
túcii, ako je knižnica, nestretneme.

Knižnica môže sprostredkovať kultúr-
no-vzdelávací rast človeka so špeciál-
nymi potrebami lepšie ako ktorákoľvek
iná inštitúcia. Nezdieľa problematický
prístup rodiny a pristupuje ku klientovi
bez zbytočnej sentimentality. Rešpek-
tuje jeho možnosti integrácie a nehod-
notí ho, ako to musí realizovať škola.
Odpadá teda frustrujúci faktor toľko
diskutovaného hodnotenia a pristupuje
faktor empatie. Pracovníci knižníc dis-
ponujú vo veľkej väčšine vysokým mo-
rálnym kreditom, širokým rozhľadom
a nemalým potenciálom vedomostí.

V oblasti zmyslových porúch zraku sa
stretávame s klientom väčšinou vidia-
cim, ale s rôznym rozsahom poškodenia
zraku, od úplnej slepoty až po slabozra-
kosť, alebo s praktickou slepotou ľudí
s narušenou sietnicou, ktorí vnímajú svet
ako cez závoj alebo veľmi špinavé okno.
Knižnica v tomto prípade zohráva veľmi
dôležitú úlohu informačného faktora.
Takto postihnuté dieťa nemá dostatok
schopností ani vedomostí, aby sa vedelo
samostatne rozhodnúť a vyhľadať si pri-
meranú literatúru, hoci po nej bytostne
túži. Potrebuje pomoc. V knižnici by
mal byť aspoň jeden počítač na zväčšo-
vanie písma s možnosťami rôznofareb-
ných pozadí obrazovky. Dieťa si takto

môže samostatne čítať knihy a má pocit
spolupatričnosti s ostatnými čitateľmi,
čo znižuje frustračný faktor jeho exis-
tencie. Má možnosť v neobmedzenom
časovom priestore uskutočňovať svoje
pokusy s knihou a overiť si bez stresu
svoje možnosti. Vynikajúcou metódou
je integrácia týchto detí do kolektívu de-
tí s dobrým zrakom. Aktivity knižnice
sa môžu uskutočniť napr. pri hrách na
moderátorov a hlasnom čítaní.

Kreatívne podujatia v oblasti rozvo-
ja čítania, v ktorom sme v posledných
rokoch mierne zaostali, ale v súčasnos-
ti sa znovu rozbieha, rozvíjajú tieto pro-
gramy: pre čitateľa s ťažkou poruchou
zraku môžeme v spolupráci s knižnicou
v Levoči - medziknižničnou výpožič-
nou službou - zabezpečiť knihy s Bra-
illovým písmom. Výborným spôsobom
je využitie zvukových kníh, načítaných
hercami, profesionálnymi i dobrovoľ-
nými čítačmi. Načítané knihy by mohli
slúžiť i starším čitateľom, ktorí zrak stra-
tili. Na rozvoj motoriky, ktorá je v dô-
sledku poruchy zraku neistá, môžeme
čitateľovi prideliť pomocníka. Týmto
spôsobom zabezpečíme dobrú orientá-
ciu postihnutého a v procese socializá-
cie zároveň druhému dieťaťu poskytne-
me empatickú skúsenosť v tolerovaní
iných.

V posledných rokoch vzniklo viace-
ro oddelení pre nevidiacich v knižni-
ciach väčších miest. Bratislavská Mest-
ská knižnica má takéto oddelenie, ktoré
otvárala princezná Diana. Pani Laura
Bushová, pôvodným povolaním kni-
hovníčka, tiež kládla dôraz na význam
knižníc pre integráciu hendikepova-
ných. Sama totiž pomohla svojmu man-
želovi, ktorý trpí dyslexiou, práve skú-
senosťami zo svojej knižničnej praxe.

Najťažšou poruchou zmyslov je po-
rucha sluchu. Kým o nevidiacich hovo-
ríme, že svet nevidia, ale o ňom vedia,

BIBIÁNA BIBIÁNA



o nepočujúcich a deťoch so zvyškami
sluchu hovoríme, že svet vidia, ale mu
nerozumejú. Kým s nevidiacim alebo
slabozrakým sa dohovoríme, s dieťaťom
s ťažkou poruchou sluchu komunikácia
viazne. Bolo by pri dnešných problé-
moch nereálne žiadať vysoké školy, aby
svojich absolventov, ktorí budú komu-
nikovať s ľuďmi, naučili znakovú reč,
ktorá je ako komunikačný prostriedok
zakotvená v zákone. Hoci by takáto
možnosť pre sluchovo postihnuté dieťa,
väčšinou oddelené od reality vonkajšie-
ho sveta, mohla byť pozitívna. Práve
v knižnici by však mohli vznikať rela-
tívne dobré aktivity, ktoré by pomocou
dramatoterapie založenej na pantomí-
me, priblížili dieťaťu, za jeho aktívnej
účasti, svet literatúry.

Ak si chceme priblížiť svet nepoču-
júcich, môžeme s deťmi urobiť jedno-
duchý, ale veľmi účinný pokus. Do vi-
dea vložíme kazetu s rozprávkou (podľa
možností nie veľmi známou) a vypne-
me zvuk. Môžeme vložiť aj cestopis ale-
bo iný program bez zvuku, ideálny je
rozhovor dvoch osôb. Potom dáme prí-

tomným deťom interpretovať, čo sa na
obrazovke dialo. Dozvieme sa, že po-
chopili obsah úplne inak. (Pozor však
na „slúchadlové deti", lebo tie sa počú-
vaním hudby z rôznych prehrávačov na-
učili výborne čítať z pohybu úst a vedia
presne, o čom sa hovorí.) Tento pokus,
alebo ak chcete hra, nám priblíži svet
nepočujúcich detí, ktoré po knihe sia-
hajú váhavo, pretože mnohé vzťahové
situácie dobre nechápu. Snaha detí po-
chopiť nepočujúceho kamaráta umož-
ňuje aktívnu spoluprácu a zníženie
frustrácie. Opäť je tu prvok bez hodno-
tenia, koľko čoho a ako kvalitne prečí-
ta. Bez prehnanej snahy rodiča, aby
zajtra v škole obstál, pretože knižnica
tomuto dieťaťu nekladie limity, ale na-
opak, umožňuje mu neverbálnu komuni-
káciu s knihou. Nie je tu ani stresujúca
situácia povinného hodnotenia školskej
práce, iba prvok vzdelávania a zábavy.
Dieťa, ktoré má problémy so sluchom,
často počas práce v škole chválené za
aktívnu snahu hovoriť a vyslovovať, sa
snaží komunikovať slovne aj s knihov-
níkom. Možno spočiatku budú na oboch

ŠTEFAN CPIN/L. Kuchta: S flintou pod kabátom
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stranách rozpaky, ale čoskoro sa rozvi-
nie ten žiaduci vzťah medzi pracovní-
kom knižnice a dieťaťom.

Fyziologické poruchy majú zdanlivo
najjednoduchší princíp riešenia - bez-
bariérový prístup. Zdá sa to jednoduché,
ale nieje. Knihovníci vedia, že toto die-
ťa sa síce do knižnice dostane, ale ďa-
lej je odkázané na pomoc, lebo sú tu eš-
te úzke uličky medzi regálmi, vysoko
položené knihy, objemné zväzky atď.
Nedá sa uspokojiť s tým, že do knižni-
ce je bezbariérový prístup a vec je vy-
riešená. Knižnica si môže z mladých či-
tateľov vybudovať tím aktivistov, ktorí
postihnutému pomôžu. Zdraví pomoc-
níci zistia, že vôbec nie je jednoduché
„takto sa voziť". Postihnuté deti sa zas
naučia fungovať bez obáv, že im ublížia
alebo sa im budú posmievať. Prospešná
môže byť aj beseda s vozíčkarom alebo
dieťaťom s barlami, ktoré by vypoveda-
lo o svojich pocitoch, možnostiach a ob-
medzeniach. Napríklad deti so skolió-
zami a lordózami by nemali nosiť ťažké
predmety, ale dvíhajú, nosia ťažké kni-
hy a nik im nepomôže, veď sú zdanlivo
„normálne". Zatiaľ deti s fyziologickým
postihom majú najlepšieho priateľa kni-
hu a počítač, ktorý im pomáha v oblas-
ti pocitov. Tu sa cítia rovnocenní, tu sú
dokonca lepší, šikovnejší.

V súčasnosti je knižnica kultúrne-vý-
chovným stánkom ovplyvňujúcim zdra-
vý vývoj dieťaťa. Často sa tu prvý raz
stretne s počítačom mimo školy a má
možnosť bez stresu pochopiť princípy,
ktoré mu v škole ušli.

Osobitný význam nadobúda knižni-
ca v čase, keď sa súkromný nákup kníh
znižuje na minimum. V čase, keď hod-
notová orientácia vydavateľstiev je roz-
kolísaná. V čase, keď z komerčných
dôvodov je vkus obyvateľstva živený
sentimentom. Aj do knižníc sa tlačí bra-
ková spisba, knihy, ktoré majú lákavú

farebnosť aj kvalitný papier, no nie ob-
sah. Práve knižnica môže prezentáciou
literatúry, besedami s tvorcami, drama-
toterapiou a odporúčaním či spoločným
čítaním v klube záujem a vkus čitateľov
ovplyvniť.

Dôležitá je úloha knižnice pre deti so
zníženým prahom vnímania myšlienko-
vých procesov a spojov, s mentálnym
postihnutím. Ich nepokoj, listovanie,
vyžadovanie neustálej pozornosti oko-
lia, spôsobuje knihovníkom veľa prob-
lémov. V tejto kategórii nastupuje po-
treba tréningu a nesmiernej trpezlivosti.
V spojení so školou alebo kvalitným
špeciálnym pedagógom treba organizo-
vať návštevy knižnice a postupne pes-
tovať návyky správneho správania sa
v knižnici. Mentorsko-negativistický
prístup je nevhodný, dieťa pri ňom ne-
raz sklzne do agresie alebo zanevrie na
knihu a knižnicu. Ani izolácia tejto sku-
piny detí nie je správnym riešením, le-
bo môže vyústiť do asociálneho sprá-
vania z pocitu, že tam, kde všetci
nachádzajú empatiu, práve ony boli od-
mietnuté. Pri odbúraní negativizmu,
zvládnutí asertívneho prístupu stáva sa
dieťa jedným z najvďačnejších návštev-
níkov knižnice.

Zastarané názory na kategóriu detí
s poruchami učenia sú často príčinou
celoživotných tráum ich samotných
i tých, ktorí s nimi pracujú. Nieje to ne-
vychovanosť ani drzosť, čo poháňa tie-
to deti k správaniu vymykajúcemu sa
norme. Tieto deti boli ešte donedávna
zaraďované do osobitných škôl, hoci ich
IQ bolo vysoké. Ide o poškodenie cen-
trálneho nervového systému (CNS)
v rôznom rozsahu. Výskumy ukázali, že
pravá polovica mozgu, ktorá funguje
ako určitá brzda ľudského správania, je
trvalo poškodená. Chýba rýchly posol,
ktorý funguje u zdravého jedinca ako
donášač toho, čo sa stane, keď urobíš to
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či ono. Tento syndróm pomalého uve-
domovania si dôsledkov vedie k tomu,
že dieťa koná nepremyslene a často
v rozpore s normou. Prejavuje sa nepo-
kojom, zameriavaním sa na detail, ne-
rešpektuje príkazy, nesústredí sa, nevy-
drží čakať, mení neustále miesto. Ale
dieťa si postupne osvojuje návyky po-
trebné k sociabilnému správaniu a pa-
cifikuje sa. Známy je fakt, že v dospe-
losti je úspešný, dosahuje výborné
výsledky, a ak nestratí motiváciu a ne-
rezignuje, vyniká inteligenciou a origi-
nálnymi nápadmi. S touto poruchou sa
spája aj problém moderného veku, a to
dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia, dyzor-
tografia. Včasná a správna diagnostika
je v rukách neurológov, psychológov,
psychoterapeutov v spolupráci s rodi-
nou a školou. I keď dieťa s takouto diag-
nózou spôsobuje knihovníkom nemalé
problémy, práve oni môžu dobrým prí-

stupom zvýšiť jeho frustrované sebave-
domie a socializáciu.

Ak vezmeme do úvahy možnosti kniž-
nice pri socializácii a integrácii postih-
nutých detí, ak si ozrejmíme ich spolo-
čenskú prospešnosť, musíme dospieť
k úsudku, že je to problém hodný celo-
svetového záujmu a predmet medziná-
rodnej spolupráce. Spolupráca je nevy-
hnutná už i preto, že napr. tvorba
špecifických kníh pre nevidiacich alebo
so znakovou rečou je nesmierne nároč-
ná a drahá. Na jej zmy sluplnosť poukazu-
je i usporadúvanie viacerých medziná-
rodných seminárov knižníc z Európy
a zámoria. Výmena skúseností a ich
uplatňovanie rozširuje možnosti tvore-
nia spoločných projektov na zintenzív-
nenie záujmu o knižnicu. Prvoradým cie-
ľom každej verejnej a štátnej správy by
mala byť preto snaha zlepšovať podmien-
ky knižníc a ich finančné zabezpečenie.

Obyčajné zázraky
Cyklus výstav NÁVŠTEVA V ATELIÉRI približuje deťom pohľad na rôzne spôsoby výtvarnej tvorby a zá-

roveň predstavuje zaujímavé osobnosti slovenského výtvarného života. Vďaka spolupráci s výtvarnými umel-
cami BIBIÁNA ponúka aj nevšednú možnosť nazrieť do ich myšlienkových pochodov a prístupov k tvorbe,
aby malí návštevníci dokázali vnímať mágiu tvorivého procesu.

Koncom januára pripravila BIBIÁNA štvrtú výstavu z tohto cyklu pod názvom Obyčajné zázraky. Vý-
stava vypovedá o výnimočnej každodennosti a každodennej výnimočnosti v tvorbe Fera Liptáka. Prezentu-
je maľbu, tvorbu interiérov, scénografiu (najmä v súvislosti s projektom Maringotka, Teatro Tatro) a filmo-
vú tvorbu (v konfrontácii s maľbou a scénografiou).

Pre maľbu tohto autora je charakteristická záľuba v hľadaní poézie v každodennosti. Jeho hrdinom je čer-
vený človiečik s veľkou hlavou, ktorý sa stal najobľúbenejším objektom detí - sedia s ním za stolom a pijú
čaj LIPTÁK, hýbu s ním ako s bábkou, prenášajú ho z miesta na miesto a spolu s ním objavujú krásu, zaují-
mavosť či dômyselnosť celkom všedných vecí a vecičiek.

V druhej časti výstavy odhaľujú tajomný svet komediantov - očarúva ich maringotka, klauni a ich triky
a zázraky. Liptákova scénografia využíva princípy sviatku, divadla v divadle. Autorky výstavy Andrea Šte-
fančíková a Zdenka Pašuthová sa rozhodli zdôrazniť prirodzenú príťažlivosť fantazijného sveta pod cirkuso-
vým šapito, ktoré aj v dnešnom priveľmi realistickom svete deti fascinuje. Ich reakcie akoby potvrdzovali
slová Martina Sulíka, ktorý pri príležitosti vernisáže napísal: „...Fero Lipták je homo ludens - človek hravý.
Hra je pre neho spôsob premýšľania o svojom okolí, spôsob spoznávania sveta. Jeho obrázky nám často s ve-
selým úsmevom našepkávajú, že veci sú iné, ako vyzerajú, a Že by sme mali lepšie vážiť slová..." A Dušan
Dušek dodáva: „ Obrazy Fera Liptáka odhaľujú naše pretvárky. Hovoria o nich chápavo, no zároveň ironic-
ky až sarkasticky. Zrazu na nich všetci hráme v jednej a tej istej groteske. Toto divadlo je vlastne zrkadlom,
v ktorom vidíme samých seba so všetkými našimi slabosťami a úbohosťami - a predsa, aj s nimi máme šan-
cu, aby sme sa jeden druhému, no najmä každý tomu vlastnému obrazu s chuťou a s úľavou zasmiali..."

A Čo je najzaujímavejšie na tejto výstave? Deti ju cítia, chápu, vnímajú všetky tie obyčajné zázraky...
Možno práve v tom sa prejavuje nezameniteľná Liptákova jedinečnosť - dokázal si uchrániť zázračne úprim-
ný detský pohľad na svet okolo nás i v nás.

Námet a scenár: Zdenka Pašuthová a Andrea Stefančíková. Výtvarno-priestorové riešenie: Andrea Stefančíko-
vá. Dramaturgia: Eva Cárska. Výstava bude v BIBIÁNE otvorená do 16. apríla 2006.

Dagmar Valčeková
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Bez ľudí nevedel dýchať

VLADO BEDNÁR
z pohľadu literárneho publicistu Petra Glocka ml.

Humorista a satirik Vlado Bednár, spi-
sovateľ, ktorý svojím predčasným odcho-
dom zo života akoby postupnosťou rokov
uvoľnil aj svoje miesto v edičných plá-
noch vydavateľstiev, by sa bol 11. februá-
ra dožil 65 rokov. Napriek tomu, že od je-
ho smrti uplynulo len dvadsaťdva rokov,
zdá sa, že pre jednu celú čitateľskú ge-
neráciu zostal takmer neznámym auto-
rom. Jeho výnimočná osobnosť zaujala
literárneho publicistu Petra Glocka ml.
U ž počas vysokoškolského štúdia sa sta-
la témou jeho rigoróznej práce s názvom
Zmysel pre humor ako symptomatický
znak tvorby a života Vlada Bednára. V ro-
ku 2004 vyšla vo Vydavateľstve Matice
slovenskej v Martine jeho monografia Ide
dravec tvrdo na vec s podtitulom Humo-
rista a satirik Vlado Bednár. Obsahuje
rozsiahlu analýzu a interpretáciu tvorby
Vlada Bednára a súčasne je doplnená
rozhovormi a spomienkami jeho priate-
ľov. Z iniciatívy Petra Glocka ml. vyšiel
roku 2005 v Zlatom fonde Vydavateľstva
Slovenský Tatran aj dvojzväzkový výber
z tvorby Vlada Bednára.

• Je zaujímavé, že práve teba, prí-
slušníka mladšej generácie, oslovilo li-
terárne dielo Vlada Bednára. Čo pod-
nietilo tvoj záujem o jeho tvorbu?
Pamätáš si, s ktorým jeho dielom si sa
stretol po prvý raz ako čitateľ?

Ako vstup do nášho rozhovoru by som
rád zreprodukoval niekolko viet, ktoré
tvorili úvod jedného z mojich štyroch

rozhlasových pásiem o Vladovi Bedná-
rovi: „Mnohí z vás akiste zažili ten ne-
všedný pocit duševnej blízkosti k človeku,
ktorému ste nikdy nehľadeli do očí, ne-
potriasli rukou, nepovedali ,dobrý deň',
a predsa mu ho prajete, pretože si vážite
toto nekaždodenné priateľstvo. Hovorím
o vzťahu čitateľa a autora a o tom zvlášt-
nom iskrení, prenášajúcom sa prostred-
níctvom písaného slova. To je tá pravá
mágia literatúry - sveta najrozmanitej-
ších pováh, kde už mnoho ráz zaznel po-
myselný cinkot pohárov ako vyjadrenie
porozumenia so spisovateľom, s ktorým
ste v skutočnosti možno nikdy nesedeli za
jedným stolom. A predsa si pripíjate na
znak obdivu jeho tvorivého ducha..."

A teraz posuniem svoju odpoveď do
vecnejšej roviny. Vlado Bednár ma už vy-
še jedno decénium fascinuje všetkým,
čím môže spisovateľ upútať čitateľa. To
znamená štýlom písania, originálnymi
myšlienkami, svojským videním sveta
a najmä v našich literárnych končinách
málo pestovaným inteligentným humo-
rom a satirou, ktoré dávajú jeho knižkám
špecifický ráz. Počas štúdia Bednárovej
tvorby prečítal som všetkých jeho šest-
násť kníh. Náhodným výberom som ako
prvú doslova na počkanie „zhltol" jeho
útlučkú a posmrtne vydanú knižku Pev-
né lano, čo však bolo len rýchlo stráviteľ-
nou chuťovkou pred bohatým a pestrým
menu, ktorého pomerne vysokú kvalita-
tívnu latku nasadila už autorova prvotina
Uhni z cesty. Bednár si ma od prvopo-
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Prevzaté z albumu UMENIE PRE DETI (Vydavateľstvo BUVIK 1999)
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čiatku získal svojím bezprostredným
vzťahom k čitateľovi, ktorého zabáva,
vťahuje do bludiska svojich nápadov,
slovných hier, no súčasne, pevne zakot-
vený v realite, ho podnecuje k (za)mys-
leniu. Bednár takmer demonštratívne dá-
va najavo radosť zo života, čitateľovi ju
však nevnucuje, nenadbieha mu, aj keď
stojí o jeho pozornosť. Je prirodzený, ori-
ginálny, preto ma oslovil aj z odstupu nie-
koľkých desaťročí.

• Vlado Bednár bol podľa jeho blíz-
kych a priateľov človek, okolo ktorého
bolo stále rušno. Jeho výlety do príro-
dy, ktorú antropomorfízoval najmä vo
svojich knižkách pre deti, hovoria však
o človeku, ktorý sa paradoxne upro-
stred ľudí okolo seba cítil osamelo.
Myslíš, že niektoré udalosti v Bedná-
rovom živote podstatným spôsobom
ovplyvnili jeho charakteristické život-
né postoje?

Vlado Bednár sa do pamäti svojej ge-
nerácie zapísal ako charizmatický bo-
hém, zakladateľ množstva neformálnych
spolkov, tovarišstiev, spoločností, „ata-
man" expedícií a organizátor rôznych sú-
ťaží. Bol zanietený ochranár, vášnivý tu-
rista, koketoval s horolezectvom, miloval
huby. Všade mal veľa priateľov, ktorými
sa rád obklopoval. 2il naplno a bez zá-
bran, čo v čase „normalizovanej" neslo-
body vzbudzovalo rešpekt a, samozrej-
me, motivovalo k aktivite aj druhých.

Na druhej strane je tu tá Bednárova
niekde i ostentatívne vyjadrená osame-
losť, ktorú by som dokonca označil za
najväčšiu „udalosť" v jeho živote. Neu-
stále sa s ňou totiž konfrontoval ako člo-
vek aj autor, no väčšinou z tohto zápasu
vyšiel víťazne. Bednár napriek údajne
kontroverznej povahe potreboval teplo
domova (bol tri razy ženatý) i priateľské
objatia či rady od ľudí svojej krvnej sku-
piny. Za všetkých jedenástich, uvede-

ných a citovaných v mojej knižke Ide dra-
vec tvrdo na vec, by som spomenul To-
máša Janovica, ktorý na moju otázku
o prameni Bednárovho ľudomilstva po-
vedal: „Pred mnohými rokmi sme nezá-
väzne žartovali: ,Nevädze, kúkoľ, vlčie
maky... človek je taký.' A ja teraz (už váž-
ne) dodávam: Vlado Bednár bol jedno-
ducho taký. Prahol po ľuďoch, hoci ne-
raz zádrapčivým spôsobom. Čím som
starší, tým väčšmi si uvedomujem, že po-
vaha je povaha - nepustí. Keby sa Vlado
Bednár zaťal, a on sa dokázal zaťať, pre-
žil by aj bez vzduchu, ale bez ludí by ne-
vedel dýchať. Vrelo nesúhlasil s okrídle-
nou Sartrovou vetou: ,Peklo, to sú tí
druhí!' Pre Vlada Bednára bola peklom
samota."

• Ako dvadsaťtriročný debutoval ro-
mánom Uhni z cesty (1964), ktorý je ge-
neračnou výpoveďou súčasníka, čo sa
s riadnou dávkou nespokojnosti vŕta
v povrchných medziľudských vzťa-
hoch. Ako toto dielo prijala dobová
kritika a ako sa naň dívaš ty, prísluš-
ník dnešnej mladej literárnokritickej
generácie?

Aj bez vekového limitovania sa môj
pohľad na Bednárov debut bude zrejme
v mnohom zhodovať s tou časťou skúse-
nejšej literárnej kritiky, ktorá si naň aspoň
matne spomenie. Román Uhni z cesty
považujem z viacerých aspektov za auto-
rovu „rozbehovú" prózu, čo sa nevyhla
nováčikovským „kazom", no i tak upúta-
la svojou originalitou a vzhľadom na pô-
vodcov vek aj hĺbkou myšlienok. A ak
by sme sa cez poznanie autorových na-
sledujúcich próz spätne vrátili k tomuto
dielu, zistili by sme, že už v ňom sa na-
plno odkrylo tajomstvo spisovateľovho
umenia, vnútorne prítomné v téme, jazy-
ku, spôsobe komunikácie s čitateľom,
v komponovaní príbehu. Bednár nám aj
vo svojej prvotine, ako neskôr napríklad
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v próze Koza, priam vnucuje presvedče-
nie, že dej a hrdinovia sú určite vymys-
lení. Napokon, hovorí o tom sám: „Toto
dielo nemá so skutočnosťou nič spoloč-
ného, žiadna postava nie je pravdivá. Ani
Živá nie je. Podobnosť nie je ani čisto ná-
hodná. Nikto z mojich postáv nežil, neži-
je a nebude žiť. Nič v diele nie je pravda,
všetko je vymyslené. Postavy a situácie
som si vydumal vo voľnom čase sám. Vy-
cumľal som si to všetko z prsta, druhého
od kraja na ľavej ruke. Hrdinovia sú ob-
javom mojej fantázie. Keby sa niekto
predsa len cítil dotknutý alebo, nedajbo-
že, urazený alebo, nedajbože, by sa mu
niektorá z postáv podobala, prídem osob-
ne odprosiť do bytu. Nedajbože!"

Zdanlivá nezáväznosť spisovateľovho
tónu, vyplývajúca z prvého dojmu, sa
však postupne mení na poznanie, že au-
tor sa neuspokojuje so servírovaním ľah-
kého zážitku slasti a od začiatku si so
striedavými úspechmi vytvára vlastnú
koncepciu, založenú na distingvovanom
výraze a umení premeniť banálne na
zvláštne, jednotlivé na typické. Bednár
chce na pozadí oslobodzujúceho smiechu
zaujať myšlienkou, neraz prekvapujúco
osobnou a dráždivou.

Román Uhni z cesty bol vo svojom ča-
se prísľubom diela, ktoré sa rozrástlo do
pomerne komplikovaného rébusu pre
každého recenzenta. Podľa Igora Hoche-
la a jeho „novej" čitateľskej skúsenosti
knižka Uhni z cesty patrí k tomu najlep-
šiemu, čo Bednár napísal. V monografii
Ide dravec tvrdo na vec mi to v našom
vzájomnom rozhovore vyargumentoval
poznaním, že „naozaj vystihuje veľa pod-
statného o mentalite slovenského člove-
ka a jednoducho nám pomáha pochopiť,
akí sme. Navyše sa v nej prejavuje Bed-
nárovo jazykové majstrovstvo. Kto sa
chce presvedčiť o tom, ako tvorivo sa usi-
lovali prozaici v 60-tych rokoch pracovať
s jazykom, nech po nej siahne ".

• Hrdinami Bednárových prvých próz
sú väčšinou nespokojní mladí I n d i a ,
ktorí túžia žiť naplno a podľa svojich
vlastných predstáv o slobode. Takých
nájdeme aj v knihách Divné hrušky
s divnou chuťou (1966), Nebrnkaj mi na
city (1967) a Veterné mlyny (1967). Po-
dľa tvojich slov „Bednár necháva svo-
jich mladých rebelantov konať, búriťsa,
no ich správanie nadľahčuje humorom
a recesiou, ktoré sa väčšinou viažu
k prostrediu školy". Vtedajšia literár-
na kritika zaradila knižku Nebrnkaj
mi na city medzi najväčšie umelecké
hodnoty slovenskej prózy pre mládež
60. rokov 20. storočia. Myslíš si, že Bed-
nárovi rebelantskí hrdinovia majú
šancu osloviť aj dnešného mladého člo-
veka?

Najprv sa kratučkou retrospektívou
odvolám na dobovú kritiku. V roku 1966
uverejnil Ivan Kadlečík v málo známom
Kroku recenziu na knižku Divné hrušky
s divnou chuťou, kde píše, že Bednár v nej
„ viac cíti, čo nechce a čo odmieta - ako
vie, čo chce" a so štipkou irónie vyslo-
vuje obavy o „komunikatívnosť tohto ty-
pu prózy", čo sa však presne štyridsať ro-
kov po ich uverejnení ukázalo ako
neopodstatnené. Desať poviedok zbierky
jednoznačne oslovuje aj súčasného do-
spievajúceho človeka dôrazom práve na
zmyslovú skúsenosť, ktorá nemusí vždy
vyústiť do racionálneho zovšeobecnenia.
To, koniec koncov, nebolo vlastné ani
Bednárovi. Jeho špecifický vzťah ku sku-
točnosti výstižne vyjadrujú slová Tomá-
ša Janovica: „Napriek nie najlepším skú-
senostiam život bol preňho divom, aj keď
divným ".

Vlado Bednár uviedol do literatúry ne-
tradičný typ mladého hrdinu, ktorý si z ra-
dov svojich rovesníkov dokáže získať
mnohých sympatizantov, čo rovnako ako
on odmietajú karieristicko-konformistic-
ký svet dospelých. Jeho prejav nevôle,
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hraničiacej až s bezcitnosťou či cyniz-
mom, je tvrdou odpoveďou na vyprahnu-
tosť medziľudských vzťahov, ale i na
vlastné životné prehry. Bednár presved-
čivo vystihol bytostný pocit dospievajú-
ceho človeka, jeho opozično-ironický
dešpekt voči morálnym defektom, kon-
venciám a deformáciám života.

Takto by som teda chcel navnadiť aj
dnešného teenagera, aby siahol po Bed-
nárových knižkách, v ktorých sa určite
nájde, ak, samozrejme, bude rešpektovať
autorov nárok na dobový jazyk (najmä
slang) a „kulisy" už v mnohom odlišné-
ho sveta.

• Po viac ako desaťročnej odmlke
v tvorbe pre dospelých sa Bednár uvie-
dol románom Vajce v stodole (1978),
ktorým sa definitívne zaradil do paro-
dicko-groteskného smeru v slovenskej
próze. O rok nato vyšiel jeho román
Koza s podtitulom Lacný príbeh (1979),
ktorý bol o niečo neskôr realizovaný na
doskách Divadla Andreja Bagara
v Nitre. Tieto romány sú v porovnaní
s predchádzajúcimi autorovými diela-
mi v trochu inej polohe.

Áno, je tu zjavný posun najmä v na-
stavení optiky, keď sa z rebelujúceho ak-
téra, hlboko ponoreného do dennodenné-
ho zápasu o vlastnú identitu, stáva skôr
uvážlivejší, ľudsky vyzretejší, hoci rov-
nako zásadový a vtipný pozorovateľ ži-
vota. A kde sa z hľadiska reflexie auto-
rovho diela kritický záujem o súčasnosť
spája s vyspelou štylistickou kultúrou.

V románe Vajce v stodole sa Bednár
zameral na humorno-satiricko-vážny
opis atmosféry slovenského vidieka, po-
siateho mnohými nekonvenčnými ľud-
skými typmi, na ktoré nazerá s láskavým
úsmevom a pochopením pre slabosti člo-
veka, no zároveň rozhodne zavrhuje filo-
zofiu írečitých starousadlíkov, pohŕdajú-
cich prišelcami, nestotožňuje sa s ich

chápaním domova, vlasti, vylučujúcim
iné predstavy o rodnom kraji, iné, menej
tradičné hodnoty. Autor sa pridáva do
prúdu literatúry odmietajúcej paušálne
názory na „zdravé" korene.

Bednárovo úsilie o dobrosrdečnú
úsmevnosť sa najvýraznejšie zhmotnilo
vo viacerých postavách a postavičkách
z fabrického prostredia. Spisovateľ de-
tailne (s faktografickou dôslednosťou)
podáva profil fabriky, fungujúcej ako sú-
rodý organický mechanizmus, kde si
mnohí potrpia na starovekú hierarchiu
hodnôt, osobitne, citujem z knižky, „nie-
ktorí baťkovia", ktorí sa „celý život vy-
pracúvali až na takmer zodpovednú funk-
ciu zástupcu niekoho nezodpovedného ".

Bednár na modeli jedného podniku ob-
nažuje podstatné javy vtedajšej „normál-
nej" spoločnosti: byrokraciu, úplatkár-
stvo, prezamestnanosť atď., vykresľuje
typológiu jednotlivých „nenahraditeľ-
ných" tragikomických persón a ich „ne-
zastupiteľnú" úlohu pri chode závodu.
Čerpá z bohatej zásoby vlastných zážit-
kov, ktoré spriada do dejovo výdatného,
informačne a situáciami doslova nabité-
ho, kompozične náročného rozprávania.
Pre neho akoby každá z postáv bola dôle-
žitá, ich prítomnosť robí z románu pest-
rý, plastický a v pravom zmysle slova ži-
votný príbeh.

Ďalší román Koza predstavuje vrchol-
nú úroveň humoristicko-satirickej línie
Bednárovej tvorby. Koza je symbol, ume-
lecké zveličenie, prostriedok groteskné-
ho karikovania moderného zlatokopa -
príživníka, snoba, malomeštiaka. Je to
nápad hodný groš, ktorý sa v rukách hlav-
ného hrdinu mení na objemný mešec.

Ivan Sulík svojho času označil Bedná-
rovu Kozu za jednu z najlepších kníh ro-
ka 1979. Kritikovi totiž neunikol význam
Kozy ako knižky o neumieraní... o neu-
mieraní satiry na Slovensku. Satiry smieš-
nej, inteligentnej, hodnotnej. Trochu ne-

BIBIANA l l BIBIÁNA



učesanej, ale hravej, uvolnenej, jedineč-
nej. A čo je paradoxné - dobrosrdečnej.
Bednár síce zosmiešňujúco píše a vývi-
novom zaostávaní v istých oblastiach
nášho myslenia a dosť výrazne (hoci eš-
te nie celkom adresne) poukazuje na mo-
rálne deformácie súčasného človeka, no
nekáže, ale odporúča, nekarhá, ale pria-
teľsky, aj keď s bodrým úsmevom figlia-
ra, hovorí, kde iní pokrytecky mlčia.

Vlado Bednár má medzi slovenskými
prozaikmi jedinečné postavenie, pretože
urobil zo satirického umenia životne a es-
teticky naliehavý žáner. Humor a satira
boli pre neho doslovne spôsobom vide-
nia sveta. Cez tento priezor pozoroval ži-
vot, často sa voslep a impulzívne vrhal
do jeho prúdu, aby si z týchto výprav do
všetkých sfér (aj periférií) skutočnosti
priniesol korisť či už v podobe slova, mo-
tívu, látky, alebo jednoducho poznania
zmyslu a opodstatnenosti svojho nezišt-
ného konania. Vlado Bednár nehľadal
veľké témy ani veľké konflikty. Bol však
ustavične v pohybe, medzi ľuďmi, v uli-
ciach mesta. Traduje sa, že miloval ces-
tovanie natrieskanými vlakmi, pretože
v nich zakaždým našiel námet na povied-
ku alebo aspoň rázovitý prototyp nejakej
postavičky svojho rozpísaného románu.
Jeho majstrovstvo tkvelo v danosti vy-
stihnúť zo zdanlivej jednotvárnosti živo-
ta to, čo bolo na ňom výnimočné, ne-
všedné a, pravdaže, aj vtipné.

Bednár predstavoval symbol slobodné-
ho ducha, vnútornej nezávislosti. Bol sku-
točný filantrop, veril v „zákon zachovania
dobrej nálady", pričom s rovnakou inten-
zitou rešpektoval starú krčmovú pravdu,
že „žije len ten, kto má nepriateľov", a že
„kapor v bahne zosmradne, ak ho nepre-
háňa dravá šťuka " (obe životné múdros-
ti sú z knižky Vajce v stodole).

• Po Bednárovej predčasnej tragickej
smrti (17. januára 1984) bol divadelne

adaptovaný román z jeho rukopisnej
pozostalosti Libero (1985). Text insce-
noval v Nitre režisér Jozef Bednárik,
ale literárna kritika ho prijala dosť re-
zervovane. Rok po Bednárovej smrti
vyšla aj jeho zbierka noviel Dračie žily
(1985) s veľavravným podtitulom Kni-
ha osamotených, ktorú možno charak-
terizovať vyššou latkou náročnosti.
Uzatvára toto dielo Bednárovu tvorbu
pre dospelých?

Román Libero sa nesie v znamení po-
dobného kompozičného princípu, na
akom sa zakladal román Koza. Aj v ňom
ide o vykonštruovanú, humoristický nad-
sadenú modelovú situáciu. Autor hyper-
bolizoval reálne možný príbeh jazykom
aj kompozíciou scén. Predmetom uvede-
ného autorského postupu sa stal fenomén
fanatického futbalového fanúšikovstva.
Bednár v románe rozohral celý rad ko-
mických akcií - a tie mu zasa poskytli
priestor na kritiku konzumizmu, malo-
meštiackych manier a hlavne na odsúde-
nie praktík príznačných pre šport.

Rezervovaný postoj literárnej kritiky
voči tomuto dielu reprezentuje napríklad
názor Vladimíra Petríka. V Novom slove
z roku 1985 Bednárovi vyčíta, že „kriti-
zuje skutočnosti, ktoré' sú evidentné; na
korene týchto nešvárov nesiahol". Za
ďalší nedostatok Libera považuje oslabe-
ný vzťah k reálnemu životu a pred situ-
ačnou komikou uprednostňuje skôr tvor-
bu charakterov. Z Petríkovho ostrejšieho
tónu je čitateľný nesúlad medzi spisova-
teľovou koncepciou a očakávaním kriti-
ka, „unaveného" z autorovho permanent-
ného výmyselníctva.

Zhovievavejšie Libera prijal Jozef
Bžoch, ktorý si na margo tohto diela tak-
mer pred dvadsiatimi rokmi (vo svojej
knižke Literárne soboty) s povzdychom
zaprorokoval, že „humoristický román
bednárovského typu sa už asi nikdy ne-
zopakuje". A mal pravdu.
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Zjavne vyššie autorské nasadenie cítiť
z knihy noviel Dračie žily, ktorá je ty-
picky bednárovská, no predsa iná ako
všetko ostatné, čo napísal. Autor nám
v nej dáva príležitosť oveľa hlbšie nazrieť
do vnútra hrdinov i seba samého. Každá
z noviel je svojráznou psychologickou
štúdiou o ľuďoch vytrhnutých z nepre-
hľadného toku každodennosti, vytisnu-
tých na okraj spoločnosti. Sú to outside-
ri, ktorí si svoje miesto v živote hľadajú
sami, majú svojské názory na svet, spo-
ločnosť a okolie, v porovnaní s inými roz-
mýšľajú a konajú nekompromisnejšie,
priamočiarejšie i spravodlivejšie. Preto
sa vo svojej osamotenosti vynímajú, čím
pôsobia čudácky a podozrivo.

„Bolo by to iba smutné, keby to nebo-
lo aj trochu veselé', " píše Vladimír Mi-
náč na prebale knihy. Atak sa spolu s ním
môžeme zabávať na grotesknej stránke
hrdej nezlomnosti, s akou Bednárove po-
stavy odmietajú konvencie, zlozvyky,
hlúposť, pohŕdajú nízkymi túžbami po
hmotnom blahobyte, zisku aj pokrytec-
tvom v medziľudských vzťahoch. Ich
izolácia je tak nielen vynútená, ale aj
dobrovoľná. Stáva sa prostriedkom hľa-
dania hlbších súvislostí, zmyslu života,
plnosti v prázdnote a krásy v šedivosti
plynutia.

Dračie žily v podstate uzatvárajú Bed-
nárovu tvorbu pre dospelých, no takou či-
tateľskou čerešničkou na torte s vroče-
ním 1987 je útla zbierka prozaických
drobničiek Pevne' lano, ktorú z autorovej
rukopisnej pozostalosti a čŕt, zápiskov
publikovaných časopisecký zostavil ďal-
ší majster satiry Tomáš Janovic. Ako
uvádza v úvode knižky, jej názov je viac
než symbolický: „ Vlado Bednár, tak ako
každý z nás, poznal aj čierne chvíle sa-
moty a úzkosti, a tých chvíľ nebolo málo.
Vtedy sa zachraňoval lanom, aké' vie pou-
žívať iba múdry človek — lanom humoru
a sebairónie."

A na úplne skompletizovanie Bedná-
rovej tvorby spomeniem zaujímavosť až
raritu, že roku 1991 pod spoločným ná-
zvom Sibyla vyšla vo vydavateľstve Tat-
ran jedinečná kniha, ktorú Vlado Bednár
spracoval (doslovne citujem) „podľa pra-
meňov arabských, biblických, talmud-
ských a mnohých iných najstarších, star-
ších i novších, s dokladmi podľa Biblie
Kralickej a s porovnaním viacerých pro-
roctiev Sibyly s proroctvami iných vý-
znamných veštcov od najstarších čias".
Perličkou je poznámka redakcie, že ru-
kopis knihy od roku 1970 ležal v trezore
vydavateľstva...

• Ako spisovateľ pre deti Bednár de-
butoval roku 1974 detektívno-roz-
právkovou fériou Dobrodružstvá troch
mudrlantov. Túžbu po dobrodružstve,
detektívnu zápletku a humornú až gro-
tesknú konfrontáciu rozprávkového
sveta s dobovou realitou tvorivo spojil
do sviežeho a čítavého rozprávania.
Humor v tejto knižke je postavený na
komickej konfrontácii reálnych a fan-
tazijných obrazov, ktorých zmyslom je
postrehnúť rozdiel medzi radosťou
z nezištného poznávania a medzi zot-
ročujúcou túžbou mať za každú cenu
aj to, čo mi nepatrí. Myslím si, že Dob-
rodružstvá troch mudrlantov sú ak-
tuálnym čítaním aj pre dnešné deti.
Zaujíma ma však, ako Bednárov debut
zapadol do vtedajšieho kontextu det-
skej literatúry.

Pri hodnotení Bednárových knižiek pre
detského čitateľa treba najskôr zdôrazniť,
že slovenská literatúra sa doteraz môže po-
chváliť len malou skupinkou autorov, kto-
rí sa s rovnakým zanietením a umelecky
presvedčivo vedeli prihovoriť dospelým
i deťom. A ešte podstatne menšiu spisova-
teľskú rodinku tvoria tí, čo to vo svojej
tvorbe dokázali bez striktného uprednost-
ňovania jednej či druhej vekovej kategó-
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rie. Priam ukážkovým príkladom tejto
schopnosti je Vlado Bednár, ktorý potvr-
dzuje známu pravdu, že aj detská kniha
môže dospelému čitateľovi poskytnúť je-
dinečný čitateľský zážitok.

Takto som si teda aj ja spokojne hovel
pri autorovom debute pre deti, ktorý kon-
textovo v mimoriadne kvalitnej podobe
nadväzuje na trendy už zo 60. rokov, keď
detská literatúra paralelne s prózou pre
dospelých okrem humoru a irónie začí-
na úspešne apliko-
vať aj absurditu
a grotesku. Tie sa
okrem Bednáro-
vých próz spoľah-
livo ujali v poézii
a rozprávkach Ľu-
bomíra Feldeka,
ale i v poézii Mi-
roslava Válka, To-
máša Janovica,
a o čosi neskôr aj
v dielach vtedy sa
etablujúcej duše-
kovsko-hevierov-
skej generácie.

V knižke Dob-
rodružstvá troch mudrlantov si to Bed-
nár s úsmevom na tvári namieril do prí-
rody, aby tam pri svojich trampských
výpravách spolu s mladými čitateľmi
spoznával stromy, kvety, lesnú zver,
aby s nimi pri ústí do tajuplnej hory pre-
kročil pomyselný prah medzi reálnym
a rozprávkovým svetom. Autor si nad
týmto prechodom neláme hlavu a jeho hr-
dinovia sa razom ocitajú vo vysnívanej
sedemdesiatej siedmej krajine, kde nič
nie je nemožné. Bednár cielene využil
svoj nápad na rozohranie príbehu s prí-
mesou paródie, absurdného humoru
a slovno-situačných gagov. Všetko však
zodpovedá úrovni vnímania desaťroč-
ných čitateľov, v tomto prípade najmä
chlapcov.

Slovenská smrť
Za Vladom Bednárom

Zomrel kamarát môj. Spadol do jamy,
keď si niesol fľašku vína v taške.
Keď dumám nad jeho zlámanými rebrami,
dumám vždy aj o tej nerozbitej fľaške.

My Slováci takto umierame:
Pri páde si nechránime nijakú časť tela,
iba fľašku. Nech sa čo chce zláme,
iba fľaška nech zostane celá.

Skalný čitateľ a kritik Bednárovho die-
la Július Noge k stretu skutočného sve-
ta vtedajších detí s rekvizitami a posta-
vami rozprávkovej krajiny v Zlatom máji
z roku 1976 poznamenal: „Je to veselá
konfrontácia, lebo obidva svety práve tí
desaťroční dobre poznajú, poznajú ich
.pravidlá hry', a tak výborne pochopia aj
hru, ktorú sa s nimi hrá autor. Je ab-
surdná, ale nie nezmyselná, naopak, v jej
podtexte je nedidaktickým spôsobom

povedané aj to,
Že svet rozprávok
a svet dnešných
vedecko-technic-
kých dobrodruž-
stiev spája túžba
človeka objavo-
vať, hľadať, pre-
konávať obmedzu-
júce zákonitosti
v prospech člove-
ka."

ĽUBOMÍR FELDEK

• O päť rokov
po svojom „det-
skom" debute
pokračoval Vla-

do Bednár Veľkou dobrodružnou
vlastivedou (1979), v ktorej trojica bra-
tislavských chlapcov putuje turistický-
mi trasami od bratislavského Kamzí-
ka až po Košice. Aj keď má táto próza
jednoznačne náučný charakter, infor-
mácie, ktoré poskytuje, sú podávané
prostredníctvom osobných zážitkov
a bezprostredných vzťahov k prírode,
podporených recesiou, intelektuálnym
humorom a hyperbolický smerovaný-
mi výmyslami. Nájdeme v nej prvky
autopsie a zdá sa, že chlapci z Dunaj-
skej ulice sa len trochu presunuli do
inej vekovej kategórie. Z Bednárovho
životopisu a aj z tejto knižky je zrejmé,
že si väčšinu literatúry odžil na vlast-
nej koži.
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Pokiaľ sa pohybujeme na pôde Bedná-
rovej detskej tvorby a jeho nezištného
vzťahu k prírode, tak toto platí na sto per-
cent.

Programovo turistická Veľká dobro-
družná vlastiveda je určená deťom od de-
väť rokov, čo teda zahŕňa aj podstatne
staršiu generáciu čitateľov (dospelých ne-
vynímajúc), schopných oceniť predo-
všetkým to, že za autorovými výmysla-
mi, recesiou a smiechom naozaj cítiť jeho
osobnú skúsenosť a zážitok. A v tom je
táto kniha nadčasová, ale i literárne mi-
moriadne hodnotná.

Vlado Bednár v živote i vo svojich
knižkách často smeroval z mesta čo naj-
bezprostrednejšie k prírode, s ktorou, ako
sa vyznáva v ďalšej knižke Čo mi kvety
natárali, uzavrel pakt o vzájomnom neú-
točení: ,Jtfám kopce rád, neubližujem im
a ani ony mne." Bednár ich brázdi krí-
žom-krážom, aby spoznával nepoznané,
objavoval nepovšimnuté.

„Príroda, to nie je pre Vlada Bednára
len ideálne životné prostredie, ale aj sym-
bol aktivity, akási praktická citová vý-
chova i škola fantázie. A predovšetkým
skúšobný kameň charakterov," napísal
roku 1988 v Zlatom máji Kornel Fôldvá-
ri, ktorý takto v kocke vystihol ráz v pod-
state všetkých Bednárových detských
kníh.

• Bednárove dôverné kontakty s prí-
rodou sa premietli aj do voľnej trilógie
rozprávok s prírodnou tematikou - Čo
mi kvety natárali, Moje najmilovanejšie
zvieratá a Hubárske rozprávky. Prvý
rozprávkový cyklus vyšiel v roku 1982.
Autorova priorita v tomto prípade ne-
spočíva v sprostredkovaní presných
faktografických informácií, ale vo vy-
tvorení plnohodnotných kontaktov
s prírodou, ktoré posilňujú a zušľach-
ťujú aj vzťahy medzi ľuďmi. Dá sa tá-
to časť tvorby Vlada Bednára jedno-

značne zaradiť do kategórie náučnej li-
teratúry?

Knižka Čo mi kvety natárali obsahuje
desať pôvabných príbehov. Sú to všetko
rozprávky veselé, ich hrdinami sú zväč-
ša dievčatá a chlapci podobní tým, kto-
rým je kniha určená. Samotné kvety vy-
stupujú až v pointe každej rozprávky, kde
sa rozlúskne tajomstvo ich bizarných ná-
zvov. K nim autor vymyslel aj primera-
ne bizarný príbeh. Ten by mal podľa tá-
rania a klebetenia kvetov vysvetliť,
odkiaľ asi pochádzajú pomenovania ako
klinček neskorý, smola lekárska, ježiba-
ba guľatohlavá, starček bludný či mäto-
noh trváci. Vierohodnosť jednotlivých
príbehov je (samozrejme, aj s vedomím
autora) spochybniteľná, no Bednár svoje
neviazané výmyselníctvo uzemňuje in-
formáciou o mieste výskytu a vzácnosti
jednotlivých rastlín. Nevtieravé tak det-
ského čitateľa zábavnou formou poučí
aj bez poučovania.

• Druhá časť voľnej trilógie Moje naj-
milovanejšie zvieratá (1986) je rozprá-
vaním pána Rybičku o jeho stretnu-
tiach so zvieracími kamarátmi. 1\i sa
Bednár prejavil nielen ako vtipný,
spontánny a vynaliezavý rozprávač,
ale aj ako chápavý zvierací psychológ
s pozorovacou schopnosťou, ktorá pre-
niká do detailov sveta, čo nás nielen ob-
klopuje a preniká, ale aj obohacuje
a poľudšťuje. Jeho humorný a láskavý
pohľad na svet sa nekoncentruje do
niekoľkých vygradovaných epizód, je
všadeprítomný v jeho špecifickom
spôsobe rozprávania ako tá najväčšia
prirodzenosť a samozrejmosť. Bednár
sa nehrá na veľkého kamaráta detí, ale
svojím blízkym vzťahom k svetu, kto-
rý má k deťom najbližšie, sa stáva ich
bezprostredným partnerom. V mno-
hých smeroch sa stáva ich dôverníkom
s prirodzenou autoritou, ktorý im pod
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rúškom zdanlivej naivity a čudáctva
otvára najvnútornejšie poschodia svo-
jej duše.

Aj keď táto časť trilógie, podobne
ako Hubárske rozprávky, vyšla až
posmrtne, dal by sa jej vznik, aspoň
orientačne, zaradiť do určitého kon-
krétneho autorovho životného obdo-
bia?

Roky vydania oboch častí trilógie
zdanlivo „tlačia" ich vznik do úplne zá-
verečnej fázy Bednárovho života. Mne sa
však ako rozhlasovému redaktorovi po-
darilo z nášho archívu zistiť, že prvý raz
sa Bednárove „prírodné" rozprávky dáv-
nejšie pred ich knižným spracovaním ší-
rili éterom. Bolo to začiatkom 80. rokov
a vysielal ich vtedajší Československý
rozhlas.

Knižky Vlada Bednára pre deti tak
možno ťažko zasadzovať a seleklovať do
nejakého autorovho životného obdobia,
ktoré by nesúviselo aj s jeho tvorbou pre
dospelých. Práve naopak, takéto kom-
plexné uvažovanie vrcholí vo vzácnom
poznaní rovnováhy a súvzťažnosli
oboch pólov Bednárovho Ivorivého za-
merania. Ani v knižkách pre nižšie ve-
kové kategórie sa lotiž nevzdal šlýlu,
klorým zaujal i dospelého čitateľa: jed-
noduchého, priamočiareho, civilného
a schopného sprostredkovať relatívne
veľké množstvo informácií a zážitkov,
kde nechýba poetický výmysel, ale ani
pravé zrnko múdrosti. Bednár aj tu do-
kázal povýšiť všednú až banálnu realitu
do nových významov. A úspešne sa ve-
del priblížiť reči a mysleniu detského či-
tateľa.

• Časť Bednárovej tvorby pre deti je
spojená s menom básnika Tomáša Ja-
novica. Ich spoločnému leporelu o prs-
toch na rukách My sme majstri nad
majstrov (1983) a rozprávkovej kari-
katúre Snehuliaci (1985) predchádza-

la divadelná hra Vzducholoď a niekoľ-
ko rozhlasových hier. Aký je tvoj po-
hľad dlhoročného rozhlasového redak-
tora na rozhlasovú spoluprácu Vlada
Bednára a Tomáša Janovica?

Vlado Bednár spolu s Tomášom Jano-
vicom n-apísal rozhlasové hry pre deti Po-
žičaná gitara a Klúčikové kráľovstvo.
V roku 1983 autorsky pripravil s Tomá-
šom Janovicom a Jánom Melkovičom
cyklus rubrík Traja mudrlanti do rozhla-
sového sobotného mesačníka zábavných
foriem Somzafór. Dokumentačné hod-
notné sú najmä dosiaľ archivované prvé
časti cyklu, v ktorých autori sami účin-
kovali.

Diela oboch humoristov som počul
i čítal a podľa ich kvalily musím uznať,
že išlo o spoluprácu par excellence. Na
záver nášho uvažovania o diele Vlada
Bednára by som si však dovolil irochu
modifikovať tvoju otázku a adresoval by
som ju žijúcemu členovi tohto tvorivého
dua, Tomášovi Janovicovi, ktorého od-
poveď anticipuje oveľa zaujímavejšie
rozprávanie. „ Každý z nás písal tak, ako
mu zobák narástol, a pretože každému
narástol inak, nemohli sme písať spoloč-
ným perom - zobákom. Teda nijakí Iľf-
Petrov ani ,Rimskij - Korsakov'. Próza
bola dielom Vlada a piesne a básničky
mojím. Pravdaže, tému a všetky nuansy
sme dlho rozoberali pri dlhých posede-
niach za dlhým stolom vo vieche, kde sa
pomestila kopa spolustolovníkov... Aj od
Vlada Bednára som sa tam naučil, že
dôležité je nielen to, čo hovoríme, ale aj
ako. Je rozdiel, či povieme:, Dajte mi ci-
garetu!'... Alebo: ,Všetci sme rodina.
Slováci. Vezmem si od vás cigaretu, faj-
čiť budem sám.' Z takýchto vetičiek mi
bolo (a je) teplučko pri srdci. Aj vďaka
Vladovi Bednárovi viem, že štýl je na-
ozaj človek."

Pripravila ĽUBICA KEPŠTOVÁ
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Slovenská reflexe literatúry pro deti
v českém kontextu (1993 - 2003)

JAROSLAV TOMAN

Zhroucení totalitního režimu po
listopadových událostech roku 1989,
prevážené zásadními společensko-poli-
tickými zmenami, rozpad česko-slo-
venské federace a vznik dvou republik
v roce 1993 výrazné poznamenaly i bi-
laterálni vztahy Cechu a Slovákú v kul-
túre, umení a literatúre a obrazily se ta-
ké v oboustranné reflexi a recepci
literatúry pro deti a mládež.1 Ve zcela
nové situaci, spjaté s tržní ekonomikou,
soukromým podnikaním, demonopoli-
zací a komercionalizací knižního trhu,
náhle vyvstaly pred obéma národními
literatúrami dosud netušené interní
problémy, na jejichž ŕešení se museli
autori, vydavatelé i vedci soustfedit pfe-
devším.2 V dôsledku toho docházelo
k oslabovaní vzájemné komunikace ve
sfére personálni a inštitucionálni, vážia
informovanost o literárni produkci i ba-
datelských aktivitách.

Divergentní tendence ve vztazích
mezi detskou literatúrou a její historic-
kou, teoretickou a kritickou reflexi
v českých zemích a na Slovensku po
osamostatnení obou republik markant-
né dokládají koncepční a obsahové pro-
mény časopisu Zlatý máj. Toto jedineč-
né odborné periodikum vytváŕelo od
roku 1956 společnou publikační bázi
pro exaktní reflektovaní principiálních
otázek literatúry pro deti a mládež a roz-
hodující mérou stimulovalo její rozvoj.
Ale již záhy po listopadu 1989 se v nem

objevovaly oboustranné signály, vzbu-
zující obavy z perspektívni ztráty jeho
česko-slovenské platformy.3 Tyto oba-
vy se naplnily už v roce 1993, po roz-
padu federativního štátu. Na aktuálni si-
tuaci v české a slovenské kultúre
jasnozrivé zareagoval vedoucí redaktor
jeho slovenské časti Ondrej Sliacky sta-
tí Tušenie konca, v níž dokonce pŕed-
povédél jeho budoucí zánik, avšak zá-
roveň vyjadril praní, aby i nadále zústal
pojítkem mezi obéma národními litera-
túrami.4 Zlatý máj pák procházel per-
manentním krízovým obdobím hledání
a formovaní vlastní identity a dostával
se do vleklých ekonomických a poslé-
ze i existenčních potíží, vrcholících ro-
ku 1997 jeho definitivním zánikem.
Ten neodvrátila ani sebezáchovná opat-
rení redakční rady: zmena jeho tradič-
ního pojetí a redukce jeho obsahu. Ča-
sopis rezignoval na své literárnévédné
zaméíení a postupné se vyprofiloval
v populárné-informativní a publicistic-
ký čtvrtletník pragmatické orientace.
Publikační možnosti českých badatelú
se tu omezily na marginálni rubriku Sta-
te, úvahy a názory.

Logickým vyústením této situace byl
odchod jeho slovenských spolupracov-
níkú z redakce a roku 1993 založení sa-
mostatné národní revue o umení pro de-
ti a mládež Bibiány pfi stejnojmenném
Mezinárodním domé umení pro deti
v Bratislave. Jejím šéfredaktorem se
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stal O. Sliacky. Osamostatnení a kon-
cepční odlišnost obou časopisu, ale i je-
jich komplikovaná distribuce do zahra-
ničí vedly k jisté izolovanosti českých
a slovenských védeckovýzkumných ak-
tivit a ké stále zjevnéjší vzájemné nein-
formovanosti a omezování publikač-
ních kontaktu. Tuto vývojovou tendenci
presvedčivé dokladá práve Zlatý máj.
V jeho l .-3. čísle roku 1993 v podstate
doznívá federatívni pojetí, periodikum
ješté zústává vcelku zasvéceným zdro-
jem poznaní slovenské knižní kultúry
a detské literatúry. Pŕevážily v nem
zvlášté recenze nové vyšlých titulu
a český čtenáŕ se také mohl seznámit
s rozmanitými recenzními prameny na
Slovensku (Hlas ľudu, Nový čas, Rom-
boid, Slovenská literatúra, Slovenské
pohľady, Slovenský denník aj.). Zlom
nastáva ve 4-5. čísle Zlatého máje, te-
dy na sklonku prvního roku samostatné
existence obou republík. Absence slo-
venského kontextu detské literatúry
v tomto časopise de facto trvá až do je-
ho zániku. Informace o slovenské kniž-
ní produkci v rubrikách Novinky pre-
kladové literatúry a Recenze jsou spíše
výjimkou (Myší koiíšek P. Dobšinské-
ho - 1994, č. 5-6; Nám se ješté nechce
spát. Pohádky na dobrou noc D. He-
viera - 1994, č. 4; Noha k nohe V. Kli-
máčka - 1997, č. l, s nezvyklým re-
dakčním dovétkem: „Možná, že by tato
mimoŕádná knižka méla inšpiroval i né-
které naše nakladatelství k českému
vydaní."). Obdobnou pozici zaujímal
i český kontext detské literatúry, na
stránkach Bibiány v letech 1994-1997.5

Po zániku Zlatého máje prevzal jeho
roli púvodné regionálni Zpravodaj
Ústavu literatúry pro mládež PdF MU
v Brne, vycházející od roku 1991 a v ro-

ce 1996 pfejmenovaný na Ladení. Ten-
to kvartálník pro teórii a kritiku detské
literatúry se postupné vyhranil v jedi-
nečný odborný časopis s celonárodní
pôsobností. Jeho obsahové gros tvorí
recenze knižních novinek literatúry pro
deti a mládež, ale dúležité místo vyme-
zuje rovnéž literárnévédné reflexi. La-
dení, v podstate navazující na pfedlis-
topadovou federálni koncepci Zlatého
máje, se bez zábran otevfelo publikač-
ním aktivitám slovenských badatelú.

Potrebný, vysoce erudovaný sloven-
sko-český komparatívni pohled vnášejí
do teoreticko-kritické reflexe detské li-
teratúry pfedevším pravidelné príspev-
ky Viery Zemberové z Prešovské uni-
verzity. Jejich frekvence, tematická šíre
a rozmanitost jsou obdivuhodné. V le-
tech 1996-2003 v Ladení uverejnila 13
závažných statí a štúdií, v nichž napr.
na adaptaci a pfevyprávéní lidové po-
hádky demonštruje jevové, vývojové
a komunikatívni sepétí národní literár-
ni tradice, literárního života a literárni
výchovy na díle dvojdomého autora
S.Rakúse Mačacia krajina spojujícího
aspekt dítéte s aspektem dospelého,
osvétluje poetiku a promény moderní
pohádky, je zasvécenou prúvodkyní po
kvalitní produkci detské literatúry
90. let na Slovensku, ale téz kriticky
hodnotí její stav, trendy i problémové
okruhy, zaznamenáva radikálni zmeny
ve společenském postavení a tvúrčí
stratégii soudobého autora i jeho det-
ského čtenáre, upozorňuje na otfesné
projevy komerčního zneužití a pragma-
tické intence v pohádkové tvorbe pro
nejmenší nebo se zamyslí nad vývojo-
vými peripetiemi, výsledky a součas-
nou pozici slovenské a české vedy
zabývající se literatúrou pro deti a mlá-
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dež.6 Pro V. Žemberovou je príznačné,
že ve všech svých pfíspévcích publiko-
vaných v Ladení vesmés priblíži ké slo-
vensko-českému literárni mu kontextu.
Nadnárodní fenomén kultúrni a literár-
ni vzájemnosti, oprený o spolčenou his-
torickou paméť a povedomí blízkych ja-
zyku, akcentuje zejména ve statích,
v nichž s dúvernou znalostí mapuje si-
tuaci v české knižní produkci pro deti
a mládež vydávané v pfekladech na Slo-
vensku a ve kterých konštatuje, že čes-
ká kniha, zvlášté klasická a autorská
pohádka, tu má své pevné místo, pred-
stavuje vytríbené hodnoty, vychází
v renomovaných nakladatelstvích a je
uvádéna do slovenského kontextu pro-
fesionálni mi pŕekladateli. V četných re-
cenzích badatelka približuje českým
čtenáfúm Ladení nejhodnotnéjší novin-
ky slovenského knižního trhu i teore-
tické publikace, predstavuje mu nová
výrazná nakladatelství detské knihy
a pripomína jubilující autory domáci
tvorby. Pro vystižení doby, kdy český
Zlatý máj zaniká, jsou symptomatická
její následující slova uverejnená v ča-
sopise Ladení (1998, č. 3, s. 26), která

jako by završovala jednu vývojovou
etapu česko-slovenských vztahú v lite-
ratúre pro deti a mládež: „ Tak ako Zla-
tý máj po roku 1993 pozabudol na slo-
venský svet v detskej literatúre a vo vede
vôkol nej, aj Bibiána má svoju dlžobu
voči aktuálnemu českému priestoru
a mala by ju odčiniť. I preto, aby sme
nepremýšľali o tvorbe pre dieťa vedľa
seba a nežili už iba zo spomienok na mi-
nulosť. "

Prenikavý pohled na slovenský kon-
text detské literatúry 90. let 20. století,
vybízející k badatelské konfrontaci
i prekladové a vydavatelské aktivite,
poskytují českým zájemcúm na strán-
kach Ladení syntetizující pfehledové
a bilanční štúdie Zuzany Stanislavové,
rovnéž z Prešovské univerzity. Autorka
v nich napríklad postihuje nové trendy
a díla výrazných umeleckých kvalít,
v širokém žánrovém záberu a s kritic-
kým nadhledem hodnotí knižní produk-
ci za uplynulá roční období.7 Ve slo-
vensko-českých souvislostech je pák
možno postfehnout jevy a vývojové ten-
dence analogické i špecificky národní
a také nosnou a podnetnou metodológii
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literárnévédného zkoumání a nové vy-
mezování jeho terminológie.

K obnove prirazeného dialógu mezi
obéma blízkymi kultúrami, prispívají-
cího k vzájemné inspiraci a obohacova-
ní, vyzýva ve své stati uverejnené v La-
dení roku 1996 literárni vedec Milan
Jurčo.8 Východisko z oboustranné izo-
lovanosti spatruje v systematické vý-
mene hodnôt mezi českou a slovenskou
literárni entitou.

Novátorské pojetí ontogeneze a ve-
kové kategorizace detského a mladého
čtenáfe uplatňuje v príspevku publiko-
vaném v Ladení roku 1997 literárni ve-
dec púsobící na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre Viliam Obert.9 Mimo
jiné se v nem zamyslí nad čtenáFskými
kompetencemi a príčinami čtenáfských
krizí prepubescentního, teenagerského
a adolescentního veku. Jeho vývody
jsou nesporné podnétlivé i pro české ba-
datele zabývající se problematikou lite-
rárni komunikace a recepce detí a mlá-
deže.

Do slovensko-českého kontextu sou-
časné detské literatúry sporadicky vstu-
pují prostrednictvím svých článku, re-
cenzí, glos a informací v časopise
Ladení také „dvojdomý" spisovatel Pe-
ter Stoličný (zajímavý vhled do tvúrčí
dílny poskytuje napi. jeho interwiev
s D. Hevierem nebo recenze autorské
pohádky I. Galove Lieskulka, vycháze-
jící ve slovensko-české mutaci) a Bar-
bara Brathová, komentující domáci i za-
hraniční aktivity Mezinárodního domu
umení pro deti Bibiána v Bratislave, za-
méfené na knižní ilustraci.

Ďalším periodikem, který od roku
1996 ve své rubrice Literatúra pro deti
a mládež poskytuje prostor také pro te-
oretickou a kritickou reflexi slovenské

detské literatúry, je Tvorivá dramatika,
vycházející trikrát do roka. V ní svými
pravidelnými vstupy zdomácnéla zvláš-
té Marta Zilková. Její receptivné a so-
ciologicky orientované štúdie patrí
k nejrenomovančjším a vždy pFinášejí
objevné pohledy na problémy a zpúso-
by jejich Fešení, jimiž bezesporu obo-
hacují i české teoretické myslení o lite-
ratúre pro deti a mládež a jejím pFíjemci:
ať jde o nové definovaní pojmu teena-
gerská kultúra, zpochybňující ustálené
vekové kategórie a provázené apologe-
tikou populárni četby mládeže, o trefné
postižení charakteristiky a typológie
dnešního detského recipienta a stano-
vení nových úkolu pro literárni vedu pri
výchove kultivovaného mladého čtená-
Fe nebo o zevrubné recenze, sledující
zejména postmoderní poetiku ve slo-
venské tvorbe určené détem, její pozi-
tívni a negatívni projevy a dúsledky.10

Není náhodné, že českým čtenáfúm ča-
sopisu predstavuje napr. knihy V. Kli-
máčka Noha k nohe, J. Satinského Roz-
právky uja Klobásu, D. Taragela
Rozprávky pre (ne)poslušné deti a ich
starostlivých rodičov.11

Zaslouženou pozornost vzbudilo
u českého odborného publika také vy-
stoupení M. Žilkové na literárnévédné
konferenci v Praze, porádané roku 1999
Obcí spisovatelú a Českou sekcí IBBY.
Její príspévek vyšel pod nazvem Litera-
túra pre mládež z aspektu jej funkcií v ro-
čence Zlatý máj (2000).12 Z postmoder-
ních promén detské literatúry a jejího
nedospelého recipienta tu badatelka vy-
vozuje její nové postavení a funkce.

Když v roce 1997 Z. Stanislavevá ve
svém vystoupení na slovakistické kon-
ferenci v Brne hovorila o česko-sloven-
ském kontextu literatúry pro deti a mlá-
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dež v 90. letech, ješté se zmiňovala o na-
hodilosti vzájemných kontaktu, založe-
ných víceméné na osobních vztazích.
Zároveň poukazovala na dosud nevyu-
žité možnosti komplexnejší a inštituci-
onálni spolupráce, jež by mohla byt pro
obe strany v mnohém podnetná. Naprí-
klad slovenská veda o detské literatúre
by podlé ní mohla inšpiratívne ovlivnit
český kontext „svojím nasmerovaním
na komunikačné, axiologicko-genolo-
gické i historiografické otázky detskej
literatúry. "n Tato slova naprosto vysti-
hovala tehdejší situaci. Ale v jejím
dalším vývoji došlo k výraznému zlep-
šení. Zasloužila se o to hlavné vzájemná
konfrontace všdeckovýzkumných vý-
sledku na pravidelné pofádaných konfe-
rencích a seminárích organizovaných
vysokoškolskými a univerzitními praco-
višti. Pozdéji k nim pribylo i společné
ŕešení grantových projektu. Kontakty
tak zintenzivnély a získaly systémový
a inštitucionálni rozmer. Zlom nastal
približné v roce 1997. K poznaní slo-
venské literatúry pro deti a mládež
v českých zemích nejvíce prispela spo-
lečná vedecká rokovaní v Brne a Ostra-
ve. Na slovenské akademické pude
v tomto ohledu prevzala iniciatívu Pre-
šovská univerzita.

Již na počátku 90. let se téžišté čes-
kého teoretického myslení o detské li-
teratúre presunulo na bohemistické ka-
tedry pedagogických a filozofických
fakúlt vysokých škôl a univerzít. Jeho
centrem se stal Ústav literatúry pro
mládež PdF MU v Brne. V letech
1991-1995 poŕádal pravidelné odborné
semináre i mezinárodní vedecké konfe-
rence o aktuálni problematice literárni
tvorby, četby a kultúry určené détem
a mládeži. Slovenští partneri na téchto

akcích, zvlášté po rozpadu federativní-
ho štátu, participovali minimálne. Zna-
telné oživení vzájemných česko-slo-
venských kontaktu po roce 1997 se
promítlo i do jednaní brnenských kon-
ferencí Promény literatúry pro mládež
- vstup do nového tisíciletí (2000)
a Cesty současné literatúry: tradičnost
- inovace (2003). Konfrontace se slo-
venským kontextem se na nich stala sa-
mozrejmostí. Referující V. Žemberová
zde podala v širších společenských a li-
terárních souvislostech jedno z nejpre-
ciznéjších poetologických vymezení
postmoderní pohádky, postmoderniz-
mus motivoval i jej í zamyslení nad pro-
ménami společenského a individuální-
ho postavení dnešního spisovatele ve
sváru tradice a inovace.'4 Autorčino tvr-
zení, že inovační trendy ve slovesném
umení ješté nemusí znamenal odmítnu-
tí, či dokonce destrukci tradičního, stá-
le vyznívá nekonvenčné.

Mimofádný ohlas v českých badatel-
ských kruzích vzbudil konferenční
pfíspévek Z. Stanislavové, proslovený
na téma K hodnotovému aspektu funkč-
nosti v literatúre pre mládež, v némž na
základe interpretace nékolika součas-
ných slovenských knih pro deti náleže-
jících k literatúre faktu poukázala na je-
jí estetizující (zážitkové) modifikace.
Tento pfíspévek otiskly i Literárni no-
viny (2000) s redakčním dovétkem, že
„je zajímavý i pro laickou verejnosť',
a postaraly se tak o jeho začlenení do
kontextu celonárodní české literatúry
a kultúry.15

Spolupráce pri zkoumání detské lite-
ratúry mezi Masarykovou a Prešovskou
univerzitou vyvrcholila společným fe-
šením védeckovýzkumného grantové-
ho projektu, jež se promítlo jednak do
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uspofádání konference 'Žánrové kon-
texty v literatúre pro mládež (v pfelo-
mech posledního tŕicetiletí), konané na
PdF MU v Brne (2001), jednak do vy-
daní konferenčního sborníku v prešov-
ském nakladatelství Náuka. Partnerský
kontext by l zastoupen syntetizuj ícím
pohledem Z. Stanislavové na vývojové
promény slovenské prózy pro deti
a mládež od 60. let 20. století po sou-
časnost z hlediska jejích žánrových
a hodnotových aspektu16 a literárnéteo-
retickým príspévkem V. Zemberové, jež
podrobila analýze a interpretaci kategó-
rii času v autorské stratégii prední
slovenské prozaičky Alty Vášové, pro-
jektované do její tvorby pro deti a mlá-
dež, a která také ve svém úvodním
vystoupení poučené referovala o polis-
topadové literárne vedné práci jubilant-
ky - brnenské badatelky Véry Varejko-
vé, oceňujíc její významný prínos
teoretické reflexi detské literatúry v čes-
kých zemích.17

Na Ostravské univerzite se od roku
1997 pod patronací PdF a jejího Kabi-
netu literatúry pro mládež, jazykové
a literárni komunikace začaly konat se-
mináre zabývající se odborné-didaktic-
kými a komunikačními aspekty se zfe-
telem k detskému vnímateli, pod
sjednocujícím nazvem Slovo a obraz
v komunikaci s détmi. Máji interdiscip-
linárni povahu. V letech 1997 - 2003 tu
prebehla rokovaní o literárni tvorbe pro
mládež a jejích čtenárích, o slove, ob-
razu a plastice v komunikaci s detským
príjemcem, o didakticko-metodických
otázkach detského čtenáŕství, o zpúso-
bech a prostŕedcích komunikace s han-
dicapovanými détmi, o detské literatú-
re a její recepci na sklonku 20. století,
o humoru a hre v komunikačním aktu

dítéte nebo o komunikaci s détmi v pro-
ménách doby, a to za pravidelné a stále
četnéjší účasti slovenských badatelú.
Z nich nejvíce podnetu pro českou ve-
du o detské literatúre vnesly do jednaní
svými referáty V. Žemberová a Z. Sta-
nislavová.

V. Zemberová ve svých vystoupeních
napi. zkoumá z hlediska komunikativ-
né-recepčního optimálni vztah mezi
současným detským čtenárem a tvúr-
cem moderní autorské pohádky a vy-
mezuje konštanty a promény její mor-
fológie, v postmoderních pohádkových
textech odkrýva a demonštruje princíp
hry, zamyslí se nad projevy feminismu
v četbé mládeže a v souvislosti s det-
skou literatúrou si ujasňuje termino-
logické sousloví dvojdomý autor.18

Pritom zpravidla neopomíjí ani sloven-
sko-český kontext.

Z. Stanislavová zaujala české účast-
níky ostravských „kulatých stolu" jed-
nak svými prenikavými genologickými
sondami, postihujícími v kontextu sou-
časné slovenské literatúry psané pro de-
ti napr. typológii a hodnotové aspekty
leporela, modely a modifikace literatú-
ry faktu nebo podoby humoru v poézii,
jednak brilantními syntetickými refle-
xemi vývojových tendencí a promén
detské literatúry na Slovensku v 90.1e-
tech 20. století.19 Její referáty v kompa-
rativním pohledu mimodék odhalily
„bila místa" v české literárni vede (na-
pr, stagnaci ve výzkumu literatúry fak-
tu) a zároveň upozornily na analogické
problémy i styčné a paralelní oblasti
zkoumání (M. Rosová - leporelová
tvorba, J. Toman - literárni humor, S.
Urbanova - detská literatúra 90. let).20

Rozvíjející se spolupráce mezi Os-
travskou a Prešovskou univerzitou pfi
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zkoumání detské literatúry kulminova-
la participací slovenských partnerú na
týmovém Fešení védeckovýzkumného
grantového projektu Filozofické fakul-
ty OÚ, jehož výsledkem bylo vydaní
obsáhlého reprezentativního souboru
samostatných štúdií (za redakce hlavní
fešitelky a koordinátorky projektu
S. Urbanove) pod nazvem Sedm klíčú
k otevfení literatúry pro deti a mládež
90. let XX. století (2004).21 Khlubšímu
poznaní polistopadové reflexe a recep-
ce české literárni tvorby adresované

slovenským détem významné prispela
štúdie Z. Stanislavové,22 prenikavou
analýzu domácího i zahraničního ko-
miksu a obrázkového seriálu na českém
knižním trhu 90. let podala ve svém
príspevku slovenská badatelka žijící
v Praze Anna Zelenková-Mikušťáko-
vá.23 Prepojovaní česko-slovenského
kontextu v pramenných odkazech jed-
notlivých spoluautorú tohoto sborníku
je evidentní.

Je potéšitelné, že obraz slovenské li-
teratúry pro deti a mládež se od roku

JOZEF CESNAK/1. Gallo: Láska padá do Hrona
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1997 dostáva i do povedomí účastníka
slavistických a bohemistických konfe-
rencí, konaných v České republice. Na
slavistickou problematiku, včetné slo-
vakistiky, se orientují konferenční jed-
naní, garantovaná FF MU v Brne, na je-
jichž organizaci se podílí i Slovanský
ústav AV v Praze. V letech 1997 a 1998
tu referovala o vztazích mezi českou
a slovenskou literatúrou pro deti a mlá-
dež v 90. letech a o vývoji detského pí-
semnictví na Slovensku po roce 1945
Z. Stanislavová. V roce 1997 rovnéž ho-
vorila na konferenci Česká a slovenská
literatúra dnes, porádané Ústavem pro
českou literatúru AV a Slezskou uni-
verzitou v Opave, o hodnotových
aspektech slovenské literatúry pro deti
a mládež 90. let a roku 1999 na pražské
konferenci venované české literatúre,
kultúre a společnosti normalizačního
období zaujala svým referátem o do-
máci slovesné tvorbe 70. a 80. let 20.
století, určené détem a mládeži, odha-
lujíc v kontextu obou národních lite-
ratúr prekvapivou analógii.24 Jejím pri-
činením pronikla (prostfednictvím
vydaných sborníkú) slovenská detská
literatúra i do zorného pole českých li-
terárních védcú, primárne soustfedují-
cích svúj badatelský interes na tvorbu
pro dospelé.

Závérem je možno ŕíci, že po vzniku
samostatných republík, s následnou au-
tonomizací kulturního, umeleckého a li-
terárního života, iniciovala sbližování
česko-slovenského kontextu v literatú-
re pro deti a mládež zvlášté strana
slovenská. Nelze si však současné ne-
povšimnout, že tato iniciatíva a neutu-
chající vstrícnost vzešly z nékolika
badatelských individualít se silným fe-
derálním cítením a že byla podmínéna

dlouholetými osobními vztahy. Vzá-
jemné poznávaní literárné-estetických
hodnôt bylo také zprostredkováno pre-
devším kvalitní teoretickou a kritickou
reflexí, jež, zdá se, v dané situaci téméŕ
vyčerpala své možnosti, ale která se ne
vždy adekvátne projevila ve vydavatel-
ských počinech nebo ve čtenáfské re-
cepci detí. Mnohé by bezpochyby na-
povédéla analýza štatistických dát
týkajících se prekladu slovenských kníh
pro deti a mládež vydaných po roce
1993 u nás nebo zkoumání podílu slo-
venských autorú adél v současných čes-
kých čítankách pro základní školy.25
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Letí, letí, čo má KRÍDLA
Jeden z modelov dávneho sveta bol znázornený ako poetické bludisko stvorené rukou Všemo-

húceho. Tak alebo onak, bolo to vyslovenie názoru na svet, ktorý človeka obklopoval, na ktorom
mu bolo dané žiť a s ktorým sa preto musel zoznámiť. Skôr či neskôr, keď sa ľudia naučili plávať,
prišiel rad na lietanie. K realizácii tejto túžby potrebovali ludia to, čo im príroda odoprela: Krídla!

Krídla sú témou výstavy, ktorá mala vernisáž 16. februára 2006 v BIBIÁNE. Autori rozdelili vý-
stavu na štyri tematické celky: KRÍDLA v MYTOLÓGII, KRlDLA v PRÍRODE, KRÍDLA v TECH-
NIKE, KRÍDLA v UMENl. Úvodná časť expozície predstavuje svet mýtov, bájí, povestí a rozprá-
vok. Výtvarne spracováva fantastické bytosti: chiméru, lietajúceho koňa Pegasa, sirény. Do tejto
oblasti boli zahrnuté i bytosti duchovné - anjeli. Svet prírody predstavuje džungľa colníka Russe-
aua, ktorá je zabývaná niekoľkými mimoriadnymi exemplármi z ríše vtákov a hmyzu. Časť o ume-
ní pripomína Leonarda dá Vinciho, renesančného vynálezcu a konštruktéra, nemenej významného
„výmyselníka" Julesa Verná a, samozrejme, nezabudlo sa ani na raritné lietajúce stroje 19. storočia.

Záverečná časť expozície sa dotýka krídel ireálnych, krídel neviditeľných, teda krídel fantázie.
Krídla sú prostriedkom, ale i symbolom lietania. Tým, ktorým ich príroda dala, slúžia k preko-

návaniu vzdialeností. Tým, ktorým ich nedala, teda nám ľudom, navždy zostanú impulzom k na-
podobňovaniu, k inšpiráciám či aspoň k snívaniu! Výstava, ktorá sa začína pripomenutím bájneho
labyrintu gréckeho staviteľa Daidala, je predznamenaním ďalšej výstavy, ktorú v BIBIÁNE chystá-
me, výstavy LABYRINTY.

Výstava Letí, letí, čo má krídla spracováva priam filozofickú tému, a predsa je pre malých
návštevníkov pútavá, poučná i čarovná. My dospelí zväčša strácame potrebu objavovať, obdivovať,
oddávať sa snívaniu, nenájdeme si čas zamyslieť sa nad tým, že veľa vecí okolo nás je nezvyčaj-
ných a krásnych. Ale vždy je tu niečo, čo môže človeka povznášať... A toto posolstvo chceli autori
deťom odovzdať. Stačí si prečítať motto výstavy: „Keby nebolo krídel, Pegas by bol len obyčaj-
ným koňom a anjeli by nám nepripadali takí božskí..."

Námet a dramaturgia Pavel Uher, scenár Kristína Kúdelová, výtvarno-priestorové riešenie Ondrej
Slivka. Výstava potrvá do 20. júla 2006.

Pavel Uher
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Poloha pri srdci
K jubileu Dušana Dušeka

„... a keď raz vyleziem na strechu,
nemám na komíne sedieť preto, aby
všetci videli, ako som vysoko, ale pre-
to, aby som bol bližšie k ornamentom
dymu, oblohe a lastovičkám, aby som
si ich lepšie prezrel a mohol o nich
pravdivejšie napísať."

(Dušan Dušek:
Pravdivý príbeh o Pačovi)

Aj takto, so sympatickou skromnos-
ťou a latentnou pokorou pred pravdi-
vosťou umeleckého obrazu a váhou slo-
va vidí svoju prítomnosť v literatúre
čerstvý šesťdesiatnik Dušan Dušek (na-
rodil sa 4. l.1946). Osobne som sa s ním
stretla len párkrát, ale vždy znova som
si potvrdzovala fakt, že v citovanom vý-
roku odhadol svoju „filozofiu" literár-
nej tvorby velmi priliehavo. Je v tom
výroku totiž všetko, čo taký výstup na
strechu (reálny aj pomyselný - metafo-
rický) môže obnášať: kus odhodlania
vykonať čin - aj kus obavy z pokíznu-
tia, panoramatickosť pohladu, ktorý sa
naskytá z výšky - aj ozvláštnená per-
spektíva videnia detailov. A rozhodne je
v metaforicky poňatom lezení na stre-
chu čosi, čo dodáva pravú chuť hlavne
knihám pre deti: príležitosť vidieť det-
stvo zblízka i z odstupu, vnímať svet po-
hľadom, ktorý už vie všetko o dospe-
losti, ale pritom nezabudnúť, ako chutí
detstvo. Preto sú v poviedkach i roz-
právkach Dušana Dušeka zašifrované
autentické vône, zvuky, chute a farby,
radosti i žiale, tajomstvá a objavy de-
saťročného záhoráckeho chlapca, kto-

rým Dušek nikdy neprestal byť (a ani
prestať nechcel).

O Dušekovi poviedkárovi, básnikovi,
dramatikovi všeličo prezrádzajú už ná-
zvy kníh (je nepodstatné, či ide o knihy
pre deti, alebo pre dospelých): napríklad
túžbu pozerať sa a vidieť veci, ktoré sú
povrchnému pohľadu skryté, ktoré sú ta-
jomné, a preto magicky príťažlivé (Oči
a zrak, Dvere do kľúčovej dierky), po-
trebu cítiť a nasávať svet všetkými zmys-
lami (Poloha pri srdci, Dúšky), vnímať,
zažívať čas viazaný na silu a nehu spo-
mienky (Kalendár, Milosrdný čas), sní-
vať, vymýšľať si a spomínať (Prášky na
spanie. Kufor na sny, Pešo do neba)...
Deň po dlhom daždi je uňho voňavý, li-
terárna postava naplnená záhoráckym
furtáctvom má milo familiárne meno
Pištáčik, deti a vrabce (vtáky) majú k se-
be neskutočne blízko a starí rodičia sú
ešte z krásne patriarchálneho sveta: bab-
ky pečú deťom buchty a dedkovia si do-
kážu s deťmi vymýšľať. A predovšetkým
majú ešte čas na seba a na autentickú ko-
munikáciu.

To, čo na Dušekovej tvorbe pre deti
očarúva, je hĺbka a citlivosť, s akou sa
medzi rokom 1976 (Najstarší zo všet-
kých vrabcov) a rokom 1987 (Dvere do
kľúčovej dierky, r. 1991 vyšiel už len vý-
ber z tvorby Rodina z jedného kolena) vo
svojich poviedkach a rozprávkach dotý-
ka detstva. Nejde pritom azda o obraz
detstva ako idyly, strateného raja či času
sladkého ničnerobenia, na aký sa dobre
spomína. Dušekova výpoveď o čase ľud-
ského dozrievania, to je raz nahmatáva-
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Prevzaté z albumu UMENIE PRE DETI (Vydavateľstvo BUVIK 1999)

BIBIÁNA 28 BIBIÁNA



nie skrytých tajomstiev (Zimomriavky,
Dvere do kľúčovej dierky), inokedy fe-
nomenológia detského žiaľu (poviedka
Na konci záhrady), detského sklamania
(poviedka Hojnosť - obidve zo zbierky
poviedok Pravdivý príbeh o Pačovi) či
detskej úzkosti (Deň po dlhom daždi bý-
va voňavý). V jeho prózach sa nájde dosť
miesta rovnako pre vzájomné prekárame
- dobromyselné (Babka na rebríku)
alebo aj drsnejšie (Pišíáčik), ako aj pre
príbeh, ktorý konkretizuje (epizuje) spo-
mienky, skúsenosti, pocity nažité v det-
stve. Hoci autenticita Dušekovej výpo-
vede korení v dobrej pamäti na pocity
zažité v detstve, nie je jeho próza
spomienková; napriek istej miere pat-
riarchálnosti nie je jeho epický svet
starosvetsky. Dušek totiž nahmatáva
nadčasové problémy detstva, epický
stvárňujúc vnemy a pocity charakteris-
tické pre tento úsek ľudského žitia. Jeho
jazyk je jazykom súčasných detí, lebo je
presvedčený o tom, že „detská reč je na-
ozaj živá voda jazyka". Pre jeho štýl je
charakteristické to, čo vyjadril ako zása-
du dobrej literatúry: „aby myšlienkam
bolo voľno a slovám tesno". V rozhovo-
re s Natašou Ďurinovou (Namiesto od-
povede mám otáznik, Zlatý máj, 1990, č.
1) vymedzil post spisovateľa pre deti ako
post človeka, ktorý „mal by deťom po-
vedať všetko, čo vie, čo je aspoň trošku
zaujímavé', humorne' a láskavé', inokedy
zase bolestne', ale nikdy by ich nemal po-
účať. " V inom rozhovore (s Kvetou Slo-
bodníkovou Hádam na tú strechu ešte
vyleziem, Bibiána, 2001, č. 4) konštato-
val: „Deťom som vždy chcel pošuškať
o živote skôr niečo pekné, nezakrývať,
nekamuflovať, ale poskytnúť im niečo, čo
aj pohladká ich dušičku." Prózy Dušana
Dušeka pre deti skutočne hladkajú dušu
čitateľa, milosrdne zjemňujú krutosti ži-
vota prostredníctvom náznaku, humoru
a pritlmenej, nevtieravej hravosti (ka-

lambúry, metafory, rozličné slovné hrač-
ky). Lebo humor považuje Dušek za fe-
nomén, ktorý „ vítajú deti i dospelí", po-
mocou ktorého sa dá dospieť od
konfliktov „k akejsi pohode alebo aspoň
dobrej nádeji". Z takého presvedčenia
vyrastá Dušekov svet presvietený slneč-
nou atmosférou, prívetivosťou a neagre-
sivitou, čo ale vonkoncom neznamená
bezkonfliktnosť. Konflikty a napätia sú
však posunuté do vnútorných priestorov
hrdinovho sveta, sú intenzívne prežíva-
né, ale na povrch sa predierajú fragmen-
tárne, eliptickou, úspornou výpoveďou.
Poetickosť jeho príbehov pramení zo
schopnosti senzualisticky vnímať svet,
objavovať zázrak každodennosti, nosiť
v sebe harmóniu. Príbehy Dušana Duše-
ka jednoducho majú v sebe (ako to sám
vyjadril v Pravdivom príbehu o Pačovi)
„trocha smútku a trocha muziky", roz-
mer charakteristický pre život ako taký.

Cenou Trojruža, ktorá mu bola za
tvorbu pre deti a mládež roku 1992 ude-
lená, akoby sa uzavreli Dušekove ambí-
cie prihovárať sa deťom novými povied-
kami a rozprávkami. Ako keby naozaj
prestal dôverovať svojej schopnosti liezť
aj naďalej po streche, z ktorej vidieť do-
ďaleka, do detstva a detskej fantázie,
a pritom sa nešmyknúť ani nespadnúť...
Zdá sa, že Dušan Dušek sa vskutku dô-
sledne pridržiava známeho výroku Kar-
ia Čapka: „Není nedústojné psát pro de-
ti, nedústojné je psát pro ne špatné."
V tom zmysle teda neriskuje stratu autor-
skej dôstojnosti, to radšej prestal pre de-
ti písať. Toto rozhodnutie ho zaiste ako
autora ctí, ale ...

Pán Dušek, v slovenskej detskej lite-
ratúre je po Vás prázdno. Chýba kus po-
hody a dobrej nádeje, ktorú ste svojimi
prózami šírili. Ak je to len trochu mož-
né, hádam na tú strechu predsa len eš-
te vylezte...

ZUZANA STANISLAVOVÁ
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Napadlo mi, že v kvetoch hortenzií, v ich červených a modrých
lupienkoch by mohlo byť plno dobrých príbehov. Už o vôni ve-
černej a temnej záhrady musí byť pekný príbeh. Predstavoval by
som si to tak, že jeden lupienok by porozprával o zlatom chrobá-
kovi, ktorý u neho občas prespí, druhý o včele a tretí o ľahkej
kvapke rosy. Všetko by to boli milé a pekné príbehy, jeden krat-
ší, iný dlhší. V jednom by sa hovorilo o tráve, v ďalších o vetre
a daždi. Niektoré by trvali aj hodinu. Niektoré aj dve: čím dlhšie,
tým lepšie, lebo pri dlhých si môžete aj pospať a nikto to nezba-
dá. Spali ste už v nočnej záhrade? Môžem vám povedať, že ani
v jednom sne pod perinou som nevidel toľko farbičiek a necítil
toľko vôní ako v ležadle pod zelenými jablkami.

Aj teraz vám chcem porozprávať jeden príbeh. Ale nie je ani
z kvetov, ani z lístia, povedal mi ho Pačo - najhorší chalan z našej
chodby. Vždy, ked chcem pracovať, začne behať po schodoch a tak
trieska loptou do dverí, až sa mi od strachu chvejú fúzy pod nosom.
Hovorí, že nemá rád spisovateľov, že si len vymýšľajú a nikdy ne-
hovoria pravdu. Neviem, či som spisovateľ, hoci naozaj rád píšem
a usilujem sa písať pravdivo. Pačo hovorí, že také príbehy sú pre
škôlkarov a že keby on bol spisovateľom, písal by také dobré a prav-
divé príbehy, až by sa zelenalo. Tomu som celkom nerozumel, no
hovoril som si - prečo nie? - možno ten najpravdivejší príbeh je
naozaj zelený. Neodvážil som sa ho spýtať, ako to myslel, no po-
vedal som mu, že si veľmi rád vypočujem niektorý z jeho príbehov.

„To by sa vám tak hodilo," povedal Pačo.
„Nehodilo," povedal som, „ale rád sa od teba niečo naučím."
Potom sa dva dni neukázal; ani na chodbe som ho nepočul. Na

tretí deň ma čakal pred domom a povedal mi tento príbeh. (Ne-
zmenil som na ňom ani jedno slovo, nepridal nijakú čiarku alebo
bodku, nijakú pomlčku - len aby bol pravdivý.) Tu je:

Pačo mal chuť na zmrzlinu. Už od rána sedel na kraji cesty a po-
zeral sa na druhú stranu ulice, kde bola cukráreň. Sedel a prehltal.
So závisťou si obzeral šťastných človiečikov, ktorým sa na slnku to-
pila zmrzlina a robila im ornamenty na čistých tričkách, krásne bod-
ky, sladké kvety. (To je básnické prirovnanie, povedal Pačo.) Roz-
mýšľal aj nad tým, že do jedného z tých prckov nenápadne vrazí,
a keď bude mať malý reči, zmastí ho a zmrzlinu mu zoberie. (Nič
neprikrášľujem, povedal Pačo.) No potom sa toho plánu vzdal. Ne-
bude si špiniť ruky s nejakými nositeľmi pančucháčov. Keby tak bo-
la aspoň fľaša od mlieka. Aspoň jedna. No aj to bolo márne, lebo
Pačo poznal každý kút svojho revíru a chodil na pravidelné ob-
chôdzky, či náhodou niekto pre neho neodložil sklený poklad.

Každý pondelok dostával od mamy desať korún, s ktorými mal
vydržať do konca týždňa. Čo to bolo? Nič. V utorok ráno už nikdy
nemal ani dvadsať halierov.
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Slnečné ráno bez zmrzliny mu celkom pokazilo náladu. Poma-
ly vstal, dal si ruky do vreciek a pomaly sa pobral do parku; pred
sebou kopal malý kamienok. Čo s takým dňom? (No povedzte,
povedal Pačo. To je, ako keby ste vy nemali dobré pero. Bolo by
vám do smiechu? Nebolo, povedal som.) Kamienok sa odrážal od
stĺpov pouličných lámp, raz mu skoro padol do kanála, nadska-
koval na dlaždiciach a občas sa ukryl do trávy. Pačo ho vždy na-
šiel a znovu si ho prihrával, robil kľučky a hravo obchádzal sú-
perových obrancov, jedného za druhým, v duchu už bol pred
brankárom a videl, že ten od strachu beží z brány preč, no vtom
si spomenul, že nemá na zmrzlinu a čistý gól školácky zahodil.
(Som najlepšie krídlo v našej škole, povedal Pačo. Viete?) Po
zmrzline mám najradšej futbal. Nevedel som. Ale teraz už viete?
Viem.) Kamienok oblúčikom vletel do kríkov.

Chcel som ho nechať - nájde si iný alebo úplne prestane hrať
futbal, ale potom si zrazu spomenul na jeho čudnú zlatú farbu
a chcel ho znovu mať. Začal ho hľadať a našiel Pikiho.

Ešte nevidel krajšie a milšie šteňa. Celý bol hnedý, skoro až čer-
vený, a pritom mäkký a huňatý a ešte všelijaký iný, smiešne kučera-
vý, a pritom nešťastný. Ležal pod kríkom a plakal. Pačo hneď ve-
del, že sa stratil, lebo v očiach mal toľko smútku, že to každý musel
vidieť. (Na prvý pohľad.povedal Pačo. Na prvý aj na druhý, aj na
tretí. Neveríte? Verím, verím, povedal som.) Po bruchu sa priplazil
k jeho natiahnutým rukám, a keď ho Pačo neodohnal, olízal mu
ich a šťastne začal vrtieť malým chvostom. Potom zakikiríkal.
Aspoň Pačovi sa to zdalo a až po chvíli zistil, že to bol najhlas-
nejší štení brechot. Povedal mu: Ešte! A znovu sa ozvalo iba „ki-
ki". Kiki? povedal Pačo, za také meno by sa ti posmievali všetky
psy. Budeš Piki.

Strávil s ním celé predpoludnie a stále sa nemohol nabažiť je-
ho mäkkej srsti; stále ho musel hladkať. Behali spolu v parku.
Piki sa potkýnal a robil kotrmelce, usmieval sa a naháňal Pačo-
vu vreckovku. Potom ho vzal domov, dal mu mlieka a zase be-
hali medzi stromami, a zasa ho hladkal po srsti. Všetko by bolo
krásne, keby Piki nevybehol z parku a nebežal ulicou k cukrár-
ni. Pačo ho dobehol, zdvihol zo zeme a vtom zasa zbadal jed-
ného prcka, ako sa opiera o najlepší výklad na svete a rozpus-
tená zmrzlina mu kreslí obrázky na čistobielom tričku. Bol to
okamih. Potom sa zjavil Piki. Pačo ho videl pred sebou a cel-
kom zabudol, že ho drží na rukách, lebo k nosu mu už ako vče-
la priletela vôňa zmrzliny. Rozhodol sa, že Pikiho predá a bude
mať aspoň dvadsať veľkých zmrzlín. S tým sa už dá týždeň vy-
držať.

Na tomto mieste Pačo príbeh skrátil. Jednoducho nedokázal psí-
ka predať, nikto ho nechcel, hoci sa každému páčil. Spustil cenu
až na sedem korún, ale ani to nepomohlo - kupca nenašiel.

<>co
LJU
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Z ^ Okolo piatej sedel opäť na chodníku a smutne sa pozeral na dru-
^ LU hú stranu cesty. Z cukrárne občas vyšiel šťastný človiečik a na-

>C/) >CD máčal si do zmrzliny nos. Piki spal. Ležal pri Pačových nohách
Z3 )̂ a zohrieval mu palce, ticho dýchal a zo spánku niečo hovoril. Pa-
O O čo ho nepočúval a vlastne sa na neho hneval, lebo mu len narobil

chute a potom mu nepomohol, keď ho chcel predať. Dvere na cuk-
rárni sa znovu zavreli za jedným šťastlivcom. Chudák Piki si ro-
bil výčitky, a mal preto strašné sny, plné bitiek a velikánskych
psov. Žalostne kňučal, no potom sa celkom strhol, postavil sa na
nohy a zabrechal. Vtedy ho už Pačo počúval a dobre urobil, lebo
Piki nezabrechal „kiki", ale rovno „pačo". (Takého múdreho psa
som ešte nevidel, povedal Pačo. Naučil sa moje meno.) Pača to
tak dojalo, že aj on sa postavil na nohy a ľudskou rečou povedal:
Piki, Piki. V duchu si teraz vyčítal, že ho chcel predať, že bol ta-
ký hlúpy a nevedel oceniť výborného psa a výborného kamaráta.
Pohladkal ho a povedal: Nepredám ťa ani za nič. Piki od radosti
vyskočil a rozbehol sa.

Pačo sa s hrôzou pozeral, ako beží pod kolesá auta, počul, ako
škrípu brzdy, a videl, ako Piki zmizol v rozvírenom prachu. Po-
tom už nevidel nič. V očiach mal plno slz.

Sedeli sme s Pačom pred domom a boli sme ticho ako muchy.
Potom som povedal:
„Pomohlo by ti desať korún?"
„Na čo?" povedal Pačo.
„Predsa na zmrzlinu.
Pačo mlčal. Pozeral sa k rohu domu a rukou od seba niečo od-

háňal. Asi jednu z tých múch. Dal som mu peniaze.
„To bol naozaj dobrý príbeh," povedal som. „Pravdivý."
„Ďakujem," povedal Pačo.
„Páčil sa mi- Môže byť z teba spisovateľ."
„Už musím ísť."
„Dobre. Bež!"
Pačo sa naozaj rozbehol. Ostal som ešte chvíľku na lavičke

a rozmýšľal som o nesmrteľnosti letných chrústov a všelijakých
ďalších hlúpostiach. Po takom smutnom príbehu som sa na nič iné
nezmohol. Bolo mi Pikiho ľúto; mimovoľne som sa obzrel za Pa-
čom.

Teraz už nebežal, ale trielil, a pritom sa stále obzeral. Keď zba-
dal, že aj ja sa na neho pozerám, pridal ešte viac.

Spoza rohu vybehol malý pes a strašne tenko brechal - od Šťas-
tia bol celý bez seba. Podľa toho, ako mi ho Pačo opísal, nemo-
hol to byť nikto iný ako Piki. Vstal som a povedal som si, že pôj-
dem do záhrady, budem sa robiť, že naozaj spím, a možno sa mi
podarí vypočuť si niekoľko príbehov červených a modrých hor-
tenzií. Možno sa od pravdy budú zelenať.
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Psychoanalýza zla
MIRON ZELINA

„Nato Kain povedal svojmu bratovi
Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na po-
li, Kain napadol brata Ábela a zabil ho.
Tu riekol Boh Kainovi: Kde je tvoj brat
Ábel? A on odvetil: Neviem, či som ja
strážcom svojho brata? Nato Boh riekol:
Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata
volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliat-
bou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa,
aby prijala krv tvojho brata z tvojich
rúk..."

(Prvá kniha Mojžišova 4, 8-16)

Možno niet naliehavejšej, vážnejšej
a ťažšej otázky, ako je otázka pôvodu
a fungovania ľudského zla. Odkiaľ sa
v nás berie zlo? Je nevyhnutné, aby sme
boli zlí? Dennodenne čítame v novinách,
sledujeme v televízii hrôzostrašné uda-
losti, ako sa zlo prejavuje, ako sa vy-
škiera našim slovám o dobre, láske, hu-
manite, porozumení. Rozbíjame atóm,
klonujeme bytosti a nevieme si rady
s ľudským zlom?

Človeka niekedy chytá pesimizmus,
keď napriek krásnym slovám a vyhláse-
niam o láske, demokracii, humanizme sú
neustále vojny, vraždy, teroristické úto-
ky, násilie, nenávisť, konflikty. To všet-
ko je tu okolo nás. Každý deň napĺňajú
tieto udalosti naše vedomie, kŕmia nás
úzkosťou a strachom z nášho bytia. Je ne-
bezpečie, že sa pomaly staneme imún-
nymi a budeme brať správy o zle ako
správy o počasí, ako o niečom, čo je ne-
vyhnutné, mimo nás, riadené a určované
niečím alebo niekým, čo nemôžeme ani
poznať, ani ovplyvniť.

Sme skutočne bezmocní?

Prisadol si ku mne v krčme. Asi päť-
desiatnik, šedivé' vlasy, neupravený.

„Nezaplatili by ste mipivo?" opýtal sa.
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„Zaplatím, ale viete, ja som psychológ
a budem vás spovedať. Môžem?"

„A ja som sociológ, volám sa Rado,"
začal prísediaci sám od seba. „Pred tro-
ma mesiacmi ma prepustili z práce - ru-
šilo sa pracovisko. Potom mi prišla man-
želka na to, že mám frajerku. Pohádali
sme sa, dal som jej zaucho a strčil som
do nej. Spadla. Mala modriny. Zavolala
políciu a vyhnala ma z domu. Jednodu-
cho mi vyložila kufre na chodbu a zam-
kla. Najedoval som sa. Rozkopol som
dvere a potom som išiel do krčmy. Napil
som sa. Porozbíjal som obloky na nie-
kolkých autách. Teraz som stíhaný na slo-
bode, hrozí mi až trojročné väzenie..."

Odmlčal sa. Odpil si. Čakal, že sa nie-
čo opýtam.

„Ešte pred polrokom ste boli dobrým
občanom a odrazu skoro zločinec. Ste
sociológ... V čom to je, že sa stalo, čo sa
stalo?"

„Vlastne neviem... je to zhoda okol-
ností? Zlyhal som ako manžel? Neovlá-
dal som sa ? "

Chvíľu bolo ticho, díval sa niekde von
zo špinavého obloka. „Užpredtým som
bol nervózny, nepokojný, dolahol na mňa
vek. Mladosť preč a staroba pred dvera-
mi. A nič."

„ Čo nič? " spytujem sa.
„Viete, aké' som mal plány v robote?

A doma? A s deťmi? A vo všetkom? Nič
sa nepodarilo. Nič sa nenaplnilo. Všetko
stratilo zmysel a v prvom rade ja sám
pred sebou..."

Potom hovoril a hovoril, boli z toho
dve pivá. Medzitým von začalo pršať,
husto a drobno.

Čo je zlo?
Zo sociológa, vysokoškolsky vzdela-

ného občana sa stal agresor, trestanec.
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Ako je to možné? Treba si povedať, čo to
je agresia, zlo a ako sa prejavuje.

„AGRESIA - útok na prekážku ale-
bo bariéru na ceste k uspokojeniu po-
treby, alebo na podnet, alebo na osobu,
na ktorú sa agresia presunula."

(D. Krech, R. S. Crutchfield, E. L. Bal-
lachey: Človek v spoločnosti. SAV, Bra-
tislava 1968)

Prejavy agresie:
• Obranné agresívne reakcie - ide o bio-

logickú adaptáciu, ktorá slúži ochra-
ne istých hodnôt a života jednotlivca.
Aby nastúpila, musí sa objaviť situácia
ohrozenia;

• Inštrumentálna agresia - ide o agre-
siu, ktorou človek nechce druhému
človeku spôsobiť utrpenie, ale chce do-
siahnuť nejaký cieľ. Napríklad človek,
ktorý sa tlačí do preplneného autobu-
su, používa agresiu fyzickú - strká do
ostatných, tlačí ich, predbieha tých,
ktorí boli pred ním, i slovnú - nadáva,
šomre, hundre, kričí;

• Deštruktívna agresia - ide o takú agre-
siu, keď človek nemá uspokojené zá-
kladné potreby. Napríklad hladujúci
človek, ktorý ukradne niečo v samo-
obsluhe alebo prepadne banku. Patrí
sem aj domáce násilie, týranie detí, te-
roristické útoky, bitie detí, šikanova-
nie, ničenie vecí, vojny, prepady, fy-
zické ublíženia atď.;

• Hravá agresia - uplatňuje sa najmä
v športoch, ale napríklad aj pri nácvi-
ku vojnových hier, obchodnej asertivi-
tý, presadzovaní sa na trhu;

• Závisť, pomsta a žiarlivosť sú tiež dru-
hy násilia a zároveň formy agresie;

• Sadizmus a masochizmus - v prípade
sadizmu chce človek vládnuť nad dru-
hým človekom, je to realizovaná túžba
ovládať ho, ponížiť, zotročiť. V prípade
masochizmu ide o sebatrestanie nielen
formou až fyzického sebaublíženia, ale
aj vo forme sebaobviňovania, ponižo-
vania sa. Sadizmus a masochizmus sú
definované už skôr ako psychopatolo-

gické javy, a tak sa stávajú predmetom
záujmu psychiatrie.

Ako sa dá vysvetľovať prítomnosť
zla v človeku?

Medzi najznámejšie vysvetlenia príčin
a mechanizmov zla, teórie agresívneho
správania patria tieto:

1. Freudová psychoanalytička teória
2. Teória Ericha Fromma
3. Etologická teória Konrada Lorenza
4. Teória sociálneho učenia Banduru
Okrem toho existuje veľa ďalších teó-

rií agresie.

Freudová psychoanalytička teória
ľudského zla

Žigmund Freud, viedenský psychiater,
tvorca psychoanalýzy, ktorý sa zapodie-
val psychickým životom človeka a patrí
medzi popredných velikánov vedeckého
myslenia XX. storočia, nemohol vyne-
chať tému ľudského zla zo svojej teórie.
Najskôr zdôrazňoval sex a sexuálnu ener-
giu ako pôvod zla a hybných síl v člove-
ku. V neskoršom veku pansexualizmus
zamenil za biofíliu a nekrofíliu, kde už
ide o celkovú energiu rastu, rozvoja (bio-
fília) a o energiu deštrukcie, ničenia
a smrti (nekrofília). V dvadsiatych ro-
koch minulého storočia Freud pokročil
ďalej, keď hovorí o dvoch základných in-
štinktoch, a to inštinkte života - EROS
a inštinkte smrti - TANATOS. Vďaka
energii prvého si človek obstaráva potra-
vu, dbá o svoje bezpečie, množí sa, mi-
luje. Inštinkt smrti je protikladom k in-
štinktu života.

Tanatos môže byť nasmerovaný:
- proti samotnému človeku - auto-

deštrukcia s vyvrcholením v samovraž-
de, ale patrí sem aj sebaľútosť, submisia,
určité formy obete, masochizmus;

- proti prostrediu, okoliu, v ktorom
človek žije. Môže to byť agresia proti prí-
rode, hmotným statkom, veciam;

- proti ľuďom - nielen vo forme fy-
zického ublíženia, ale aj formou hádok,
nenávisti, zrady a podobne.
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FERDINAND HLOŽNÍK/K. Móric: Explózia

Energia spojená s inštinktom smrti sa
v organizme hromadí a musí byť realizo-
vaná priamo uvedenými tromi smermi,
alebo môže byť sublimovaná, čo je pozi-
tívne odreagovanie, riešenie nahromade-
nej energie tanata. Freud v počiatkoch za-
stával názor, že tanatos je sila zdedená,
organicky podmienená, že je súčasťou na-
šej biologickej vybavenosti, je súčasťou
našej spoločnej výbavy so zvieratami, kde
bez pudu sebazáchovy nieje možný život.
Inak povedané, bez smrti niet života.

Freudova teória agresie však nie je len
pesimistická a nezmeniteľná. Freud ho-
vorí, že sublimovať môžeme tanatos na-
príklad do tvorivej činnosti, intelektovej
práce, športu. Základom pre to, aby člo-
vek ovládal svoje pudy a inštinkty a do-
kázal ich „kanalizovať" pozitívnym sme-
rom, je výchova. Výchova podlá neho je
sublimáciou sexuálneho pudu a energie
tanatos do ludsky a spoločensky prijateľ-
ných foriem.

Freudovu teóriu zaradujeme medzi te-
órie agresie, ktoré majú biologickú pod-
statu, ale je možné ju pozitívne autore-
gulovať ľudským Ego cez mechanizmy

sublimácie. Dôležitým momentom celej
výchovy chápanej ako suiblimácia je
vzdelanie a múdrosť človeka, ktoré sú
predpokladom takého uplatnenia Ega,
ktoré vedie k autoregulácii. Agresia vo
Freudovom poňatí nemá len negatívne
funkcie, ale tiež pozitívne.

Rado hovorí: „Pobabral som si život.
Stále som si myslel, že mám dosť času.
A čas ma predbehol. Myslel som si, že
drobné hriechy nie sú hriechy. A vypom-
stili sa mi. Strácam pôdu pod nohami. Ne-
viem, čo budem ďalej robiť..."

Nechcelo sa mi prerušiť jeho monológ,
ale pomyslel som si: Nastavil si svoju
zlosť a agresiu nielen proti manželke,
dverám, autám, ale aj proti sebe. A si
v moci tanata...

Teória agresie Ericha Fromma
Fromm menuje tri orientácie človeka,

ktoré sú najhoršie a najnebezpečnejšie
v intenciách psychológie ľudského zla.
Sú to:
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— láska k smrti, deštrukcii;
— zhubný narciz.rn.us;
— symbiotická incestuálna fixácia —

chorobná závislosť.
Tieto tri orientácie vytvárajú SYN-

DRÓM ROZPADU, ktorý núti ľudí ničiť
za účelom skazy a nenávidieť za účelom
nenávisti. Ako protiklad syndrómu roz-
padu postavil Erich Fromm SYNDRÓM
RASTU, ktorý sa skladá:

- z lásky k životu (biofília) - protiklad
lásky k smrti;

- z lásky k človeku - protiváha narciz-
mu;

- z nezávislosti - protiváha symbiotic-
kej incestuálnej fixácie.

„Len u menšiny ľudí je jeden alebo
druhý syndróm plne rozvinutý. Nedá sa
však poprieť, že každý človek kráča do-
predu tým smerom, ktorý si zvolil, sme-
rom k životu alebo smerom k smrti, sme-
rom k dobru alebo smerom k zlu."
(E. Fromm: Lidské srdce, Mladá fronta,
Praha 1969).

Zlo je špecificky ľudský jav. Je to po-
kus upadnúť späť do predíudského stavu
a vyradiť to špecificky ľudské: rozum, lás-
ku a slobodu. Zlo však nieje len čosi ľud-
ské, zlo je aj tragické: človek sa nikdy ne-
môže uspokojiť so zlom ako s riešením.
Zlom sa človek stráca sebe samému pri
tragickom pokuse zbaviť sa bremena
svojho človečenstva. A potenciál zla sa
ešte zväčšuje tým, že človek je vybave-
ný predstavivosťou, schopnosťou pred-
staviť si všetky možnosti zla a želať si ich.

Ľudské srdce sa môže zatvrdiť, môže
sa stať neľudským. Všetci sme určení fak-
tom, že sme sa narodili ako ľudia, a je te-
da našou nikdy sa nekončiacou úlohou
rozhodovať sa. S cieľmi musíme zároveň
voliť prostriedky. Nesmieme sa spoľah-
núť na to, že nás niekto zachráni, ale vždy
si musíme uvedomiť fakt, že zlé rozhod-
nutia nás zbavujú možností zachrániť se-
ba samých.

„Zlo nejestvuje nezávisle a pre seba,
je to neexistencia dobra, stroskotaný po-
kus žiť."

E. Fromm

Stratil náš sociológ rozum, lásku, ná-
dej a slobodu ? A je to beznádejná stra-
ta? — premýšľam medzitým, čo si k pivu
vypýtal aj cigarety a chce, aby som ich
zaplatil. Krčma sa plní ľuďmi, ktorí sú
veľmi zahľadení do svojich pohárov bez-
nádeje či neradosti.

PohFad Konrada Lorenza na zlo
Lorenz vychádzal najmä z pozorova-

nia a štúdia zvierat a z analýzy ich sprá-
vania, hlavne rýb a vtákov. Urobil záver,
že samce týchto živočíchov napádajú
iných samcov častejšie ako samice. Ale
keď z akvária odstránime všetkých sam-
cov, na ktoré má samec útočiť, napadne
po určitom čase aj samice. Keď vyberie-
me z akvária aj samice, tak napáda atra-
py podobné rybám svojho druhu. Z to-
ho zjednodušene vyplýva, že samec
musí byť agresívny a je mu v podstate
jedno, čo je predmetom jeho agresie.
Tieto pozorovania a mnohé iné z ríše
zvierat viedli Lorenza k uznaniu určitej
sily, ktorá pobáda zvieratá k agresii. Tú-
to silu označil za vrodený inštinkt agre-
sie, ktorý je základom agresívneho sprá-
vania.

Teórie tohoto druhu tvrdia, že násilie
je zabudované v podstate života. Prežijú
najzdatnejší, menej silní a menej agre-
sívni hynú. Silní prežívajú na úkor sla-
bých. Boj o život sa odohráva už na úrov-
ni génovej vybavenosti jednotlivcov.
U ľudí by sa dalo predpokladať, že gény
pôsobia na správanie človeka veľkou si-
lou, ale od človeka sa očakáva premýš-
ľanie, rozhodovanie a ovládanie génovej
sily.

Teória Lorenza aj Freuda majú veľa
spoločného, aj keď jeden ju vyvodzuje
zo správania pacientov a druhý zo sprá-
vania zvierat. Obe zdôrazňujú vrodený
inštinkt agresie, obe hovoria o tom, že
energia agresie musí nájsť uplatnenie,
realizáciu, a to aj bez podnetov zvonku.
Práve zabúdanie na vonkajšie vplyvy je
hlavným nedostatkom oboch teórií, aj
keď Freud modifikoval svoje názory
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v druhej polovičke svojho života cez
teóriu sublimácie.

Teória sociálneho učenia Banduru
A. Bandura vypracoval frustračnú teó-

riu agresie. Človek, ktorý je frustrovaný
neuspokojením potreby, alebo má zablo-
kovanú cestu k cieľu, alebo je rozrušený
nejakou stresujúcou udalosťou, prežíva
nepríjemné EMÓCIE. Odpoveď, ktorú
táto nepríjemná emócia vyvolá, sa bude
líšiť v závislosti na druhoch odpovedí,
ktoré sa jednotlivec naučil používať pri
zvládaní stresujúcich situácií. Frustrova-
ný jednotlivec môže:

- hľadať pomoc u druhých ľudí;
- správať sa agresívne;
- stiahnuť sa;
- pokúsiť sa prekonať prekážku s pou-

žitím tvorivých síl;
- otupiť sa drogami či alkoholom.
Zvolí takú odpoveď, ktorá ho najús-

pešnejšie zbavovala frustrácie v minu-
losti. Z tohto hľadiska vyvoláva frustrá-
cia agresiu hlavne u ľudí, ktorí sa naučili
odpovedať na nepriaznivé situácie agre-
sívnym správaním a za toto správanie bo-
li odmenení, napr. dobrým vlastným
pocitom, úspechom, hmotne, láskou a po-
dobne. Teória sociálneho učenia je jedna
z najviac akceptovaných. Moderná kon-
zumná spoločnosť, postavená na konku-
rencii, peniazoch, obchode, zábave pod-
poruje svojimi „odmenami" orientáciu
človeka na tržné a zábavné hodnoty, Čím
devalvuje hodnotu človeka ako tvorivej,
duchovnej bytosti.

Náš sociológ je silne frustrovaný
hneď v niekoľkých smeroch. Nedosiahol
v práci to, čo chcel dosiahnuť. Stratil
lásku manželky, náklonnosť detí, stráca
vieru v seba. Rieši to agresiou, alkoho-
lom, stiahnutím sa. Nepoužíva svoj ro-
zum, tvorivosť, ale dáva priechod emó-
ciám. Premýšľam, či sa pustiť do
psychoanalýzy jeho stavu alebo dopiť
pivo a navrhnúť mu nové stretnutie, ale-
bo odísť bez slova do hustnúceho daž-

ďa. Navrhujem, že o týždeň bude tu mať
nové pivo.

Čo robiť proti erózii zla
Uskutočňovať prevenciu, odstraňovať

príčiny zla v týchto oblastiach:
1. zlepšiť fyzické a psychické zdravie

ľudí;
2. zlepšiť výchovu a vzdelávanie žia-

kov;
3. minimalizovať chudobu a sociálne

problémy;
4. pripraviť každého na sebapoznanie,

sebareguláciu.
K. F. Stoneová a H. Q. Dillehunt (Self

Science: The Subject Is Me. Santa Mo-
nica: Goodyear Publishing Čo,. 1978)
navrhujú zaviesť do vzdelávania pred-
met: VEDA O SEBE. Obsahoval by tie-
to témy:
' Sebauvedomenie: pozorovanie seba

a rekognoskácia vlastného cítenia a poci-
ťovania. Napríklad každý deň zaznamená-
vať, ako sme sa pri jednotlivých činnos-
tiach cítili, hľadať možnosti pozitívneho
cítenia a pozitívneho myslenia v bežnom
živote;

Robenie osobných rozhodnutí: pre-
šetrovanie činností, skutkov a rozpozná-
vanie ich následkov. Rozpoznávanie, aká
je úloha myslenia a rozhodovania pri ľud-
skom cítení a prežívaní;

Riadenie svojho prežívania a poci-
ťovania: monitorovanie pomocou vnú-
tornej reči a hovorenia o pocitoch a pre-
žívaní. Zachytenie negatívnych správ,
ako je sebazhadzovanie. Nachádzanie
ciest, ako sa vysporiadať so strachom
a obavami, so zlosťou a smútkom, ako aj
agresiou;

Zvládanie stresu: spoznanie hodnoty
cvičenia, vedenej imaginácie, relaxač-
ných metód. Poznanie a uplatňovanie, ná-
cvik metód prekonávania stresu a záťaže;

Empatia: porozumenie citom a poci-
tom iných, vžitie sa do iných ľudí, sú-
stredenie sa na prežívanie a city a to per-
spektívne aj tu a teraz;

Komunikácia: efektívne rozprávanie
o svojich citoch a prežívaní, dobré počú-
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ŠTEFAN CPIN/ V. Síkula: Prázdniny so strýcom Rafaelom

vanie, správne kladenie otázok, rozlišo-
vanie medzi tým, čo človek hovorí,
a medzi tým, čo robí, čo cíti. Poznáva-
nie komunikácie neurotika, agresívneho
človeka, egoistu atd. Verbálna a non-
verbálna komunikácia a porozumenie
Ja-správam. Komunikácia v konflikte,
konštruktívne hádky a pod.;

Sebaotvorenie: otvorené hodnotenie
seba a iných, úprimnosť k sebe, kongru-
encia, výstavba právd vo vzťahoch k ľu-
dom. Riziká hovorenia o sebe a svojich
pocitoch, svojom prežívaní, sebaodhaľo-
vacie techniky pred inými ludmi;

Vhfad: identifikácia vzorcov správa-
nia vo vlastnom citovom živote a presné
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poznanie, reálne poznanie svojich reak-
cií a reálne vnímame okolitého sveta.
Aplikovať tézy o vhľade v náročných ži-
votných situáciách, napr. pri alkoholiz-
me, drogách, rozchodoch s dievčaťom
a pod.;

Sebaakceptácia: cítiť a vidieť seba
v pozitívnom svetle; poznať vlastné sily
a možností, svoje pozitíva; rozvíjať, bu-
dovať schopnosti byť samým sebou; po-
znať aj svoje obmedzenia, ale bojovať
proti nim, resp. ich kompenzovať;

Osobná zodpovednosť: vymedzenie
svojich zodpovedností, rozpoznávanie
dôsledkov rozhodnutí a činností, akcep-
tovanie vlastných pocitov a nálad; uspo-
riadanie si hierarchie cieľov, hodnôt
a zodpovedností; definovanie, za čo sme
a za čo nie sme zodpovední vo svojom
osobnom a profesionálnom živote;

Asertivita: presadzovanie svojich
práv, ale nenapádanie práv ostatných.
Rozpoznávanie a riadenie svojho správa-
nia medzi pasivitou, konformitou a agre-
siou;

Skupinová dynamika: kooperácia.
Vedieť, kde a s kým a ako spolupracovať.
Problémy altruizmu a sebapresadenia
v skupine, vzťah k autoritám a vodcom;

Riešenie konfliktov: ako riešiť kon-
flikty so spolužiakmi, rodičmi, učitelmi,
sebou. Identifikácia konfliktov. Model
víťazstva a prehry v konflikte. Vyjedná-
vanie, dohody, tolerancia, ústupky.

Autori týchto osnov rozpísali jednotli-
vé témy do cvičení a textov, pre jednot-
livé ročníky základnej a strednej školy,
takže tvoria systematickú prácu na kulti-
vácii osobnosti. Dôraz sa kladie na auto-
reguláciu, sebakultiváciu, sebatvorbu.

Stretli sme sa znova v tej krčme o týž-
deň. Rado nepriniesol so sebou dobré
správy, nádej a radosť. Býva striedavo
u kamarátov alebo pod mostom. Berie už
podporu v nezamestnanosti. Je zaraste-
ný. S manželkou a deťmi sa nestretáva.
Robotu si nevie nájsť. Platím mu pivo, za-
číname preberať krok za krokom budúc-

nosť. Tu a teraz, zajtra a potom... Medzi
rečou vraví:

„Čítam Herberta Marcusa - Jedno-
rozmerného človeka. Píše o tom, ako po-
raziť negatívne myslenie, ako zvíťaziť
nad nešťastným vedomím... Vypísal som
si, Ma, tu na pivnú podložku: človek pre-
konáva zotročenie tým, že finalitu vedo-
me organizuje... Zaplatíte mi ešte pivo?"

Odpovedal som: „Áno ".

Čo povedali o ľudskom zle géniovia
Albert Einstein a Žigmund Freud
V roku 1931 vyzval Stály výbor pre li-

teratúru a umenie pri Spoločnosti ná-
rodov v Paríži (predchodca dnešného
UNESCA) niektoré významné osobnos-
ti svetovej vedy, medzi nimi aj Alberta
Einsteina, aby vo výmene listov medzi
zvolenými partnermi vyjadrili svoju pod-
poru myšlienkam a cielom Spoločnosti
národov. Einstein si vybral za partnera
Freuda. Obidva ich listy vyšli v nemčine,
francúzštine a v angličtine v Paríži roku
1933.

Einstein vyšiel vo svojom príspevku
z otázky, či existuje cesta, ako uchrániť
ľudstvo pred fatálnym nebezpečenstvom
vojny, a formuloval základný rozpor
takto: Administratívne by sa dala vojna
vylúčiť ľahko medzinárodnou dohodou,
v ktorej by sa všetky štáty zriekli časti
svojej suverenity a prenechali výhradné
právo riešiť spory nadnárodnej nestran-
nej inštitúcii. Proti tomu však hovorí
fakt, že väčšina tých, ktorí vojnami naj-
viac trpia, sa dajú vždy strhnúť mocen-
skou menšinou k nacionálnej nenávisti
a k vojne, takže je nevyhnutné konšta-
tovanie, že človek disponuje potrebou
nenávidieť a ničiť. Einsteinova otázka
Freudovi ako odborníkovi na psycholó-
giu znie: Existuje možnosť ovplyvniť
psychický vývoj človeka tak, aby sa stal
rezistentnej ši voči psychózam nenávisti
a ničenia?

Freud reagoval na výzvu Einsteina
a dal si za úlohu z psychologického hľa-
diska formulovať problém, ako zabrániť
vojne.
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Záujmové rozpory medzi fud'mi, píše
Freud, sa zásadne riešia použitím násilia.
Tak je to v celej ríši zvierat, z ktorej by
sa človek nemal vylučovať. U človeka
pristupujú k tomu ešte konflikty názoro-
vé. Ciel je stále rovnaký: protivník má
byť zneškodnený, ochromený alebo pri-
nútený, aby sa vzdal svojich nárokov
a odporu. To sa naj dôkladnejšie dosiah-
ne jeho zabitím. Má to podľa Freuda dve
výhody: nemôže dôjsť k opakovaniu od-
poru a prípadní ďalší odporcovia sú za-
strašení. Navyše sa tým uspokojuje jeden
zo základných ľudských pudov.

To je počiatočný stav, vláda väčšej mo-
ci, hrubého či rozumom podporovaného
násilia. Od násilia viedla cesta k právu.
Táto cesta bola určovaná tým, že väčšia
sila jedného mohla byť vyrovnaná spoje-
ním mnohých slabých. „Ľunion fait la
force" - v jednote je sila. Teda právo je
moc spoločenstva. Právo je presadzova-
nie násilia spoločenstvom. Zákony po-
tom určujú, do akej miery musí jednotli-
vec obmedziť svoju slobodu, násilné
užívanie vlastnej sily, aby bolo možné
zabezpečiť spolužitie.

Psychoanalytičke učenie o pudoch
umožňuje však načrtnúť aj nepriamu ces-
tu k likvidácii vojen. Ak je ochota k voj-
ne výrazom deštruktívneho pudu, je lo-
gické poslať do boja proti nemu jeho
protihráča - eros. Všetko, čo upevňuje ci-
tové väzby medzi ľuďmi, pôsobí proti voj-
ne. Tieto väzby môžu byť dvojaké. Sú to
vzťahy k milostnému objektu, aj keď bez
sexuálnych cieľov. Iný druh citovej väz-
by je identifikácia. Na nich spočíva
v podstate výstavba ľudskej spoločnosti.

Druhé opatrenie, ktoré by sa mohlo uro-
biť proti vojne, sa týka vodcov a podria-
dených, závislých. Tí druhí tvoria väčšinu
ľudstva a potrebujú autoritu, ktorá by za
nich prebrala rozhodovanie, ktorému sa
potom skoro bezvýhradne podriaďujú.
Preto by sa malo venovať viac pozornosti
výchove samostatne mysliacich ľudí hľa-
dajúcich pravdu, ktorí by sa nedali zastra-
šiť. Netreba zdôrazňovať, že prehmaty
štátnej moci a cirkevný zákaz myslieť nie

sú z pohľadu výchovy priaznivé. Ideálnym
stavom by bolo spoločenstvo ľudí, ktorí
podriadia svoj pudový život diktatúre ro-
zumu. Nič iné nezaistí také dokonalé
a odolné spoločenstvo ľudí aj za cenu vzá-
jomnej citovej abstinencie. Ale to je naj-
skôr veľmi utopická idea - hovorí Freud.
Z psychologických čŕt kultúry sa dva
zdajú najdôležitejšie: zosilnenie intelektu
a blokovanie sklonov k agresii so všetký-
mi výhodami aj nebezpečnými následka-
mi. Nieje asi utopickou nádejou, že vplyv
obidvoch momentov, t.j. kultúrneho po-
stoja a oprávneného strachu pred násled-
kami budúcej vojny, v dohľadnom čase
s vojnami skoncuje. To napísal Freud v ro-
ku 1933. O necelých desať rokov vypukla
druhá svetová vojna (parafrázované podľa
S. Freud: O človeku a kultúre. Odeon, Pra-
ha 1989).

Nielen z povedaného, ale z celej Freu-
dovej práce vyplýva, že hlavným činite-
ľom boja proti zlu, ľudskej deštrukcii
a násiliu je výchova.'

Princíp slasti tvorí životnú energiu.
Princíp reality reguluje túto energiu. Vo
výchove, ktorá reguluje, sublimuje deš-
trukčnú silu človeka, môže byť výcho-
disko z odvekého ľudského marazmu.

Zlo nevyplýva zo samotných pudov,
ale z porušenej rovnováhy medzi pudom
a jeho reguláciou. Cestu k dobru Freud
videl hlavne v úsilí jednotlivca o seba-
pochopenie a sebadisciplínu. Freudové
závery o možnostiach „kultúrnej práce",
teda zvládnutí pudovej energie, vyznie-
vajú niekedy dosť pesimisticky. Kde bo-
lo Ono má vzniknúť Ja, hovorí Freud,
a zápas o kultúru, skultúrnenie človeka je
základnou formulou Freudovej antropo-
lógie, alebo ak chceme, humanizmu. Su-
perego pôsobí ako vnútorný cenzor, ako
svedomie, ktoré tyranizuje, ale aj skul-
túrňuje. Procesu skulturňovania vďačíme
jednak za to najlepšie, čím sme sa stali,
jednak za značný diel toho, čím trpíme.

Keď má zlo triumfovať, potrebuje len
jedno: aby slušní ľudia mlčali, nič ne-
robili.

BIBIÁNA 40



Ako na detskom obrázku
K nedožitej sedemdesiatke Jána Stacha

ĽUBOMÍR FELDEK

l
Budú to mať ťažké životopisci básni-

ka Jána Stacha! Nezanechal autobio-
grafiu ani nič, čo by sa jej aspoň vzdia-
lene podobalo. Z jeho života by si mohli
všeličo pamätať jeho priatelia. A ženy.
Ale neviem o nikom, kto by tie spo-
mienky už dal na papier. Ako to už bý-
va na Slovensku zvykom - to, čo by bo-
lo treba napísať, si ludia iba znova
a znova rozprávajú na súmraku pri po-
háriku a napokon si to nenapísané od-
nášajú do hrobu.

No keby to aj všetci napísali - väč-
šinou by to boli spomienky zo štu-
dentských čias a z dospelosti. Máloke-
dy máva pamätníkov rané detstvo - ak
o ňom nenapíše básnik sám, je pre li-
terárnu históriu takmer stratené. Čosi
z toho nám však pomôže zachrániť
pozorné čítanie básní. Stacho bol ur-
čite presvedčený, že najlepším živo-
topisom básnika je báseň a svoje
spomienky na detstvo roztrúsil vo ver-
šoch.

Narodil sa ako novoročný darček -
1 .1 . 1936 v Tmavé. Otca nepoznal -
opustil jeho matku ešte skôr, než si ho
mohol zapamätať. Pamätal si ho iba
z matkinho rozprávania - a pamätal si
ho nádherne. „Keď ju opúšťal, mal opá-
sanú zásteru plnú zrna. Ako sa vzďaľo-
val krížom cez pole, videla ho, ako to
zrno rozsieva, a počula ho spievať,"
rozprával mi raz o ňom.

Kto zráta všetky tie vykročenia do pó-
la a všetko to zmo, porozosievané v Sta-
chových básňach? Akoby v nich jeho od-
chádzajúci otec bol ešte vždy na dohľad.

Zaslzí sviečka k stolu. Ticho vzlyká.
Život ju gniavi. Spieva na život,
keď si tvár chlebom stiera z tanierika.
Nad sviečkou krúži kŕdeľ nočných psôt.

K ústam si čučky zodvihneme plásty.
Keď jej med potom vstúpi do jazyka,
rozhovorí sa o stratenom šťastí.

Žihadlo krvou až do srdca vniká.
Taký bol ten tvoj otec... Škoda slov.
Slza je včela s čírou lampičkou.

(Z básne 5 medom na jazyku a mama,
Svadobná cesta, 1961)

Aj tie tri bodky za slovom otec ako-
by vypadli z rozsievačovej zástery.

O otcovi a takisto o iných blízkych
ľuďoch, ktorí sa zapísali do jeho detskej
duše, sa dozvedáme z jeho veršov len
sporadicky. Ak sa to však stane, sú to
nádherné momentky.

Hrmí. Kôň dupe po pieskovej pláni.
A lampa ďalej čierna zostala.
Žeravý uhlík na dedovej dlani
Žmurká jak mačka, keď je ospalá.

(Z básne V modrom svetle blesku, Sva-
dobná cesta, 1961)
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Ustavične však je vo veršoch prí-
tomná matka - a právom. Mala iba je-
ho a sama ho vychovala. Celý život tvr-
do pracovala ako robotníčka a snívala
o tom, že synovi tak vydláždi cestu na-
hor. Akoby sa synov úspech mal stať
ušľachtilou pomstou jeho otcovi: „Po-
zri, koho si opustil!" Určite si musela
odtŕhať od úst, aby jej syn mohol dostať
vzdelanie. A hoci ich vzájomný vzťah
nebol ideálny, študent Stacho sa jej od-
vďačoval tým, že s vyznamenaním zma-
turoval a s červeným diplomom vyštu-
doval medicínu. Aj keď potom dal pred
ňou prednosť literatúre, hrdosť na to, že
bol pôvodne lekárom, sa z jeho poézie
nevytratila nikdy:

Prikrčený, dva kroky za plukom,
s červeným krížom na chrbte,
ako pavúk
na smrť budem číhať
a naopak.

(Z básne Elégia, Svadobná cesta 1984,
štvrté vydanie)

No nielen ako študent - svojej mat-
ke sa Stacho odvďačil aj ako básnik.
Pomník, ktorý jej postavil v poézii, to
je skoro vždy pieta. Plačúca matka. Sl-
za, „ včela s čírou lampičkou ", nechýba
ani v básni Hlad atď., ktorá zazname-
náva okamih, keď sa Stacho stáva gym-
nazistom a zažíva atmosféru kláštorné-
ho internátu. (Tu kdesi treba hľadať aj
počiatok jeho záľuby v pátose, i počia-
tok cesty od jednoduchej poetistickej
metafory k zložitejšej barokovej.)

V septembri v štyridsiatom šiestom
zdvihol som päste z nahluchnutých už

vrát.
Hľadal som Jeho.
Nad znervózneným mestom
zakrúžil holub,

otvoril nebo zobáčikom,
vstúpil som.
Za hrdzavým vzlykom
začul som cherubínov hrať.

Rytmy
rozhorúčených nôh.
Šelest reverend.
Anjeli v čiernom
vo vyziabnutom prítmí,
Boh.

Tak mama priniesla kufor,
trocha si aj poplakala,
odišla potom v Kristupánu.
V ručníčku si odnášala
hlavu ustaranú.

(Z básne Hlad atď., Svadobná cesta,
1984, štvrté vydanie)

Zjednodušená literárnohistorická in-
formácia hovorí, že po autohavárii
v septembri 1973 ostal Stacho až do
konca života pripútaný na lôžko. I ja tú-
to formuláciu občas používam kvôli
stručnosti, ale nie je to pravda. Stacho-
va autohavária bola skutočne ťažká. Dl-
ho bol po nej v bezvedomí, no napokon
jeho vitalita zvíťazila nad smrťou a spa-
mätal sa tak úspešne, že dokonca napí-
sal knihu Z prežitého dňa, v ktorej opäť
nechýba pieta:

Škoda ho, škoda básnika či vtáka.
Po vtáčom žil on. Prelietal.
Let nad oblaky stále naňho čaká.
Len matke zostal ľudský žiaľ.

(Z básne Bolesť, Z prežitého dňa, 1978)

Stacho sa znova objavil na ulici, v ka-
viarni - a hoci nepil, hoci kríval, chodil
o palici a trochu pomalšie rozprával,
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zdalo sa, že to je alebo čoskoro bude
znova ten starý Stacho. Čo ho defini-
tívne zložilo na lôžko, nebola teda au-
tohavária.

Pani Stachová bývala v Trnave, kde
jej Jano vybavil malý byt. Ked sa však

potom on sám ocitol v Bratislave bez
bytu, vymenil matkin trnavský byt za
byt v Bratislave - bol na dnešnom Ja-
kubovom (vtedajšom Leninovom) ná-
mestí a bol dostatočne veľký na to, aby
v ňom Jano mohol bývať spolu s mat-
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kou a Vierkou Baumanovou, ktorá bola
vtedy jeho ženou. Isté nezhody, aké už
prináša takéto spolužitie, spôsobili, že
matka sa jedného dňa zbalila a vrátila sa
do Trnavy, kde si našla podnájom. Ne-
viem už presne, ako Janova bytová ana-
báza pokračovala a ako sa dostal do ďal-
šieho bytu - či došlo k ďalšej výmene
bytov, alebo to bolo nejako inak - isté
však je, že v období, o ktorom rozprá-
vam - v období po autohavárii - zachy-
táva moja pamäť Jana Stacha v byte
v Prievoze na ulici Staré záhrady. V tom
období nemal nijakú ženu, ale nebýval
v tom byte sám. Potreboval opateru, a tak
sa znova z Trnavy do Bratislavy presťa-
hovala pani Stachová.

Byt bol trojizbvý, v jednej izbe býval
Jano, v druhej jeho matka. Ich izby ne-
susedili. Bola medzi nimi ešte izba, kto-
rú by sme mohli nazvať hosťovskou, no
v skutočnosti ju nikto nepoužíval. Ak
prišli hostia, sedeli v Janovej izbe pri je-
ho posteli. Hosťovská izba bola pýchou
pani Stachovej. Nebolo v nej síce nič,
iba stôl, stoličky a možno nejaký sek-
retár, no zato sa tam ustavične leskli par-
kety, ktoré pani Stachová leštila znova
a znova. Každý hosť, ktorý cez túto izbu
prechádzal do Janovej izby, mal pocit,
že prechádza cez klzisko.

A práve táto matkina poriadkumilov-
nosť sa stala Janovi Stachovi osudnou.
Jedného dňa - v čase keď už vychádzal
do mesta - raz, keď sa vracal domov,
pošmykol sa na čerstvo vyleštených
parketách v hosťovskej izbe, spadol
a zlomil si stehnovú kosť v krčku tak ne-
šťastne, že už sa nikdy viac nepostavil
na nohy.

K tej hosťovskej izbe sa viaže aj jed-
na moja spomienka, ktorá, dúfam, ne-
pretrhne niť tejto úvahy. Zhodou okol-
ností zasiahla Janova autohavária aj do

môjho života. Kým sa mu to nestalo, žil
som na volnej nohe. V čase jeho re-
konvalescencie ma však oslovili z vy-
davatelstva Slovenský spisovatel (kde
bol vtedy zamestnaný ako vedúci re-
daktor Kruhu milovníkov poézie), či by
som ho nešiel na pár mesiacov, kým sa
vystrábi, zastupovať. Súhlasil som -
a po jeho druhom úraze som tam uvia-
zol na trinásť rokov.

Počas svojho pôsobenia vo vydava-
teľstve som sa usiloval, aby sa na Sta-
cha nezabudlo - nielen ako na básnika,
ale ani ako na prekladateľa poézie. Vy-
myslel som edíciu Básnický preklad
a v nej, pod názvom Preklady (1983),
vyšiel súbor všetkých Stachových pre-
kladov. Náhodou som sa v tom istom
roku stal aj členom poroty Ceny Jána
Hollého, ktorá sa každoročne udeľuje za
najvýznamnejšie nové preklady. Byť
jedným z členov poroty nie je bohvie-
ako silná pozícia, no mal som v tejto
disciplíne už istú autoritu, a hlavne, is-
tú autoritu malo aj meno Ján Stacho.
Vďaka tomu sa mi podarilo presvedčiť
celú porotu, aby porušila štatút a udeli-
la za rok 1983 Cenu Jána Hollého Já-
novi Stachovi za knihu Preklady, hoci
išlo o staršie práce. Členovia poroty
uznali najmä dva dôvody, prečo treba
porušiť štatút: Ján Stacho Cenu Jána
Hollého ešte nikdy nedostal a po auto-
havárii nový preklad už neurobí.

Cenu sme sa mu - bolo to kedysi na
jar 1984 - vybrali odovzdať do Starých
záhrad dvaja - predseda poroty literár-
ny vedec Ján Števček a ja. Zorganizo-
val som aj televíziu: zároveň s nami tam
dorazil aj televízny mikrobus. O tom, že
sa blížime v takejto zostave, som zavo-
lal pani Stachovej vopred, aby sa na to
pripravili. Keď sme vstupovali do bytu,
myslel som si, že sa to celé odohrá pri
posteli, ale čakalo nás prekvapenie - vy-
obliekaný Ján Stacho sedel pri stole
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v hosťovskej izbe. Po prvý raz si táto ne-
používaná miestnosť mala zaslúžiť svo-
je meno.

Pani Stachová zalamovala rukami:
„ Predstavte si to, pán Feldek! Hovori-
la som mu, ž.e môže ostať v posteli, no
on si nedal povedať, a len že musia mu-
sí sem. Odmietla som mu pomôcť - po-
mohol si sám. Od rána sa sem presúval
kúštiček po kúštičku, trvalo mu to nie-
koľko hodín, ale muselo byť po jeho."
Režisér to počúval so znechuteným vý-
razom tváre a rozhliadal sa po hosťov-
skej izbe, v ktorej nenachádzal vhodné
pozadie. „Kde máte knihy?" opýtal sa
Jana. „ Vo vedľajšej izbe, ale tam je ro-
zostlaná posteľ," povedal Jano. „Keď
nechce, aby bola na obrazovke posteľ,
urobte to tu," prihovoril som sa aj ja,
lebo som tušil, že sa v režisérovej hla-
ve prihlasuje k slovu zaužívané klišé.
Keby bol Stacho roľník, vyniesli by ho
do póla. Ale keďže je spisovatel... A na-
ozaj sa to stalo! „Posteľ nám nepreká-
ža, " zvolal režisér a obrátil sa ku ka-
meramanovi. „My potrebujeme knihy.
Chyť ho za nohy."

Kameraman chytil Jana Stacha za no-
hy, režisér popod pazuchy a cestu me-
dzi hosťovskou a susednou izbou, ktorá
Janovi trvala niekoľko hodín, absolvo-
vali za niekoľko sekúnd. Aspoňže ho ne-
nútili ležať. Posadili ho tak, aby bolo
vidno knižnicu za jeho hlavou, redak-
torka povedala úvod, Ján Števček i ja
svoje príhovory, laureát nám odpove-
dal, prevzal Hollého cenu, kamera všet-
ko zachytila - a rozlúčili sme sa s dob-
rým pocitom, že sme nielen odovzdali
cenu do správnych rúk, Stachovi, bás-
nikovi a prekladateľovi, ale sme aj spes-
trili život Stachovi, televíznemu divá-
kovi. Keď totiž redaktorka dva razy
zopakovala pani Stacho vej, kedy pres-
ne to majú pozerať, aby im to neušlo,
pani Stachová zvolala: „Ojoj, Jankovi

to neujde. Veď on nerobí nič iné, len po-
zerá televíziu. Len čo odídete, budem
mu ju musieť zapnúť, hneď odteraz zač-
ne čakať, kedy sa tam uvidí."

Aj ja som na to čakal, a keď sa v ur-
čený deň a hodinu nič nevysielalo, mys-
lel som, že nastala nejaká zmena v pro-
grame, a zavolal som redaktorke, aby
som sa dozvedel nový termín a mohol
ho oznámiť aj Janovi.

„Nebude sa to vysielať nikdy," po-
vedala mi redaktorka Agáta Horvátho-
va skoro s plačom. „Alebo sa stratil pás,
alebo sa čosi pokazilo a nepodarilo sa
to nafilmovať."

Nemal som síl to Janovi zatelefono-
vať, nechal som ho ďalej čakať. Na to,
kedy sa uvidí v televízii, čakal možno
až do smrti - a možno na to ešte stále
čaká v nebi.

Nuž tak to bolo s tou hosťovskou iz-
bou - ale buďme spravodliví, Stachov
druhý úraz nemajú na svedomí len tie
vyleštené parkety, iste k nemu prispela
aj jeho neistá chôdza po autohavárii.
A tá autohavária sa podpísala aj na roz-
hodnutí lekárov, že nebudú Stacha ope-
rovať - báli sa, že by operáciu nezvlá-
dol. V tom sa možno mýlili, Stacho mal
nielen silný organizmus, ale aj silnú
vôľu žiť, možno by operáciu prežil.
A keby ju aj nemal prežiť, mohli mu vy-
hovieť. On sám ako lekár vedel posúdiť
riziko a dožadoval sa vabank operácie,
ponúkal sa, že podpíše reverz, ale všet-
ko márne. Operáciu mu odopreli. A tak
- aký paradox! - ten optimizmus, čo ho
neopustil ani po hrôzostrašnej autoha-
várii, pri ktorej vraj vyletel z auta a zlo-
mil hlavou strom, začal ho opúšťať po
nevinnom domácom úraze, po ktorom
ostal natrvalo pripútaný na lôžko. I on
sám sa postupne opúšťal. Ďalšiu knihu
už nenapísal.
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Nerád by som pani Stachovej ublížil,
ale musím v tejto súvislosti zaznamenať
ešte jeden dôležitý Janov výrok. Keď
som sa ho pri jednej návšteve opýtal,
prečo už nič nepíše, zasmial sa: „A na-
čo? Keď niečo napíšem, mama si to pre-
číta, pokrčí a hodí do koša. Vraj — čo
mám čo písať také sprostosti."

Úraz, ktorý privodili Janovi nalešte-
né parkety, z neho urobil znova dieťa.
Nemohol žiť bez cudzej pomoci - vo
všetkom, dobrom i zlom, bol odkázaný
na svoju matku. Akoby opísal v živote
kruh a vrátil sa na svoj vlastný začiatok.

Janovi Stachovi sa po celý život ne-
podarilo vytvoriť si stály vzťah s nija-
kou ženou, aj keď sa o to viac ráz po-
kúšal. A tak sa po autohavárii ukázalo,
že matka je jedinou stálicou, na ktorú sa
môže spoľahnúť. Iste by sa našla aj iná
žena, ktorá by sa oňho aj v tom ťažkom
období dokázala s láskou starať. Veď na-
pokon Jano Stacho matku prežil a mu-
sel sa oňho starať niekto iný. Ale pani
Stachová bola po autohavárii pri jeho
posteli prvá, a kým žila, nijakú inú že-
nu (okrem prvej manželky Eriky a dcé-
ry Ester) k jeho posteli už nepustila.

Nuž, keby Stachov príbeh poznal ne-
jaký psychoanalytik, zvýskol by asi od
radosti. Lenže tak, ako nemá na Slo-
vensku kto písať životopisy básnikov,
ani psychoanalytikmi slovenská veda
veľmi neoplýva. A chvalabohu, že ne-
oplýva. Načo vykladať Stachov príbeh
psychoanalytičky? Bol to predovšet-
kým príbeh básnika, na ktorom sa pod-
písal aj alkohol - ale veď aj alkohol pat-
rí k poézii.

Po liehu som sa spotil
ospalý ako med.
Čierny mrak, biely motýľ.
Znie agátový kvet.

Dozvonil biely agát,
blyslo sa, zhasol pyľ.

Dážď začal o plech plakať.
Ach, spln sa začadil.

(Z básne Ako na detskom obrázku, Sva-
dobná cesta, 1961)

A ak budeme pozorne čítať, aj v tej-
to básni, napísanej zdanlivo iba na
počesť liehu, zazrieme mihnúť sa tieň
básnikovej matky. Mihne sa už v ná-
zve, za tým detským obrázkom. Pri-
pomenú nám ju slová med a agát -
pani Stachová celý život pracovala
ako robotníčka v trnavskom záhrad-
níctve. A okrem toho si musíme spo-
menúť na verše, ktoré sme už citovali,
na slzu, tú „včelu s čírou lampič-
kou". A ešte je tu aj ten plačúci dážď.
Dážď ako pieta. Dážď plačúci nad tr-
navskou rovinou, po ktorej ktosi od-
chádza:

Z trnavskej roviny pod nebo žito horí.
To vzletné holuby ufrkli k anjelom.
Aj stromy polnočné vyhupli z teplej

kôry,
v nahote blikajú jak pieskovcový lom.

Len básnik nevzlieta. Básnik je v boli
nemý.

Sršanie iskier ho naveky púta k zemi:
Pod ťarchou jagotu nie, nevládze sa

vzniesť.

Len anjel básnicky krídlami leto
meria,

kým básnik odchádza na nohách
do večera

a čuje v zátylí obrovský tikot hviezd.

(Z básne Letný večer, Z prežitého dňa,
1978)
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Post scriptum
Takmer by som bol zabudol, že do

tejto úvahy patrí aj celkom prvá Sta-
chova knižka - knižka pre deti Čokolá-
dová rozprávka. Je to tá, čo vyhrala sú-
ťaž Mladých liet roku 1957 a potom
vyšla s ilustráciami Albína Brunovské-
ho roku 1959. Aj Albín Brunovský ňou
debutoval ako ilustrátor.

Našťastie mi tá knižka - už potom,
ako som odovzdal tento príspevok šéf-
redaktorovi Bibiány -náhodou padla do
ruky. Našiel som v nej dvakrát aj svoje

meno: v tiráži som uvedený ako zodpo-
vedný redaktor. A na prvej strane mám
venovanie: Lubovi Jano, Trnava 20.
VII. 59.

A hla, ako sa tá Čokoládová roz-
právka začína:

Janko sedí v izbe sám,
rozmýšľa a trie si bradu:
„Mám si kúpiť čokoládu
či kvet mame k meninám?"

Ľ. F.

Čokoládová rozprávka
JÁN STACHO

Janko sedí v izbe sám,

rozmýšľa a trie si bradu:

„Mám si kúpiť čokoládu

či kvet mame k meninám?"

„Načo bude mame kvet?

Čokoládka bude sladká!"

Janko udrel do prasiatka,

nastala tma, grošov niet.

Trblietaj sa, grošík, svieť.

Janko okom k nebu hľadí:

„Nič nebude z čokolády,

musím zohnať mame kvet!"

Kvety bijú do očí,

len ich zviazať do kytice.

Janko na sklo tisne líce,

každý kvet sa rozmočí.

„Obstaraní kvet do rána!

Asparág sa k zemi stáča

cez okraje kvetináča..."

No bola to fontána.

Celý mokrý núra zas:

„Čo to kvitne v kúte dvora?

Či to nevädze tam horia?"

Janko váha, beží čas.
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Nešťastného Janíka
kytka pestrých kvetín vábi,
beží, vejú na ňom háby,
no kytica uniká.

Janko má už toho dosť!
Hviezdy miznú, noc sa míňa.
Moriak vbehol do kurína,
za moriakom jeho chvost.

Janko zniesol ťažký trest.
Groše lezú do prasiatka,
posledný sa vzadu šmatká,
vliezol, preto nieto hviezd.

Opäť sedí v izbe sám,
rozmýšľa a trie si bradu:
„Mám si kúpiť čokoládu,
či kvet mame k meninám?"

Čokoládu, pochýb niet,
hryzie Janko pomaličky.
Veď ju dostal od mamičky,
za to, že jej kúpil kvet.

ALBÍN BRUNOVSKÝ/ J. Stacho: Čokoládová rozprávka
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MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ

Sen ako svojrázny prejav duševnej
činnosti charakterizovanej predovšet-
kým vysokou mierou obrazotvornosti,
narúšaním kauzality a hraníc časopries-
toru predstavuje nielen rozsiahly štu-
dijný materiál pre psychiatrov, psycho-
lógov či psychoanalytikov, teológov
a literárnych vedcov, ale zároveň slúži
ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie pre
mnohých básnikov či prozaikov.

V tejto štúdii sa zameriame na typ au-
torskej rozprávky, v ktorej je sen ako
stav nepodliehajúci zákonom logiky, ne-
rešpektujúci kategórie priestoru a času*
jedným zo základných kompozičných
činiteľov. Pokúsime sa analyzovať špe-
cifický priestor sna a jeho umeleckú
transformáciu v symbolickej rozprávke
Zlatý Solivajsovej Svietnik s holubičkou
(1968), v nonsensovo ladenej rozpráv-
ke Jaroslavy Blažkovej Minka a Pyža-
minka (2003) a v symbolicko-poetic-
kej rozprávke Jána Milčáka Zuzanka
a pán Odilo (2004).

O knihe Minka a Pyžaminka Jarosla-
va Blažková v rozhovore s Antonom
Balážom2 sa vyjadrila takto: „Je to
v mojom živote prvý raz, čo som napí-
sala knižku o dievčatách pre dievčatká
zhruba od siedmich do desiatich ro-
kov. " Kým Zlata Solivajsová je v ob-
lasti tvorby pre deti známa ako autorka
rozprávok, Jaroslava Blažková sa do
povedomia mladšej čitateľskej generá-
cie dostala hlavne spoločenskou prózou
s chlapčenskými hrdinami. Tento sno-
vo-asociatívne ladený rozprávkový prí-
beh je teda z hľadiska kontextu jej tvor-
by netradičný.

Ján Milčák je v kontexte literatúry
pre deti a mládež známy ako autor roz-
hlasových hier a symbolicky ladených
rozprávok s príklonom k poetizácii
a minimalizácii výrazu do gnómických
výrokov. Jeho posledná knižka Zuzan-
ka a pán Odilo pokračuje v tejto línii,
a preto ju z hľadiska jeho tvorby chá-
peme ako rozvíjajúcu autorovu poetiku,
podľa ktorej by „rozprávka mala byť
krehká ako osuhel na januárových lis-
toch".3

Známy český psychiater V. Vondrá-
ček definuje sen ako montáž spo-
mienok, asociácií a spracovaných
telesných pocitov ovplyvnených aj
prostredím.4 Túto definíciu sna možno
aj z hľadiska analýzy vybraných próz
pokladať za východiskovú, predovšet-
kým tú jej časť, v ktorej sa hovorí
o spracovaných telesných pocitoch. Vo
všetkých troch prózach je totiž výcho-
diskovou situáciou choroba hlavnej hr-
dinky sprevádzaná horúčkou a tento
stav je vlastne základnou podmienkou
formujúcou sujet.

Horúčku ako fyziologický stav, kto-
rý niekedy sprevádzajú halucinácie5

alebo halucinačné sny, možno v týchto
textoch pokladať za spúšťací mechaniz-
mus zdanlivo absurdných asociácií,
uprostred ktorých sa dievčatká ocitajú
ako viac či menej zainteresované aktér-
ky príbehov. Ich sny teda nie sú vše-
obecne známym prejavom každodenné-
ho spánku, ale sprievodným príznakom
či dôsledkom choroby, a preto majú aj
niekoľko spoločných špecifických čŕt,
ktoré sa pokúsime pomenovať.
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Vráťme sa teda k východiskovej si-
tuácii - chorobe dievčatka, ktorá ju po
odchode zaneprázdnenej matky núti
zostať osamote na lôžku. Takáto navo-
nok pasívna pozícia zákonite vyvoláva
vnútornú aktivitu, motivovanú potre-
bou komunikácie s okolitým svetom.

Postavy novších próz, Minka a Zu-
zanka, udržiavajú kontakt s mamou
prostredníctvom mobilného telefónu.
Mobilný telefón, výdobytok modernej
techniky, sa v oboch textoch očitá ako
dôležitý prostriedok komunikácie. No
funkcia tohto prístroja je zároveň jed-
ným zo znakov, ktorým sa tieto prózy
od seba odlišujú. Kým v rozprávke Ja-
roslavy Dlážkovej mobilný telefón slú-
ži hlavnej postave výhradne na komu-
nikáciu s matkou, v rozprávke Jána
Milčáka je mobilný telefón, ktorý má aj
svoje meno - Zelený pavúčik, hlavným
sprostredkovateľom Zuzankinho kon-
taktu nielen so skutočným, ale najmä
s rozprávkovým svetom. Práve v tele-
fóne sa Zuzanke predstaví pán Odilo -
jej sprievodca svetom fantázie.

K ďalším paralelám týchto dvoch tex-
tov patria postavy sprievodcov fantá-
ziou. Pán Odilo nielen ako reprezentant
rozprávkového sveta, ale aj sveta do-
spelých pomáha Zuzanke spoznávať
skutočné hodnoty priatelstva. V prípa-
de Minkinej sprievodkyne Pyžaminky,
takisto pochádzajúcej z rozprávkového
sveta, možno skôr hovoriť o akejsi dru-
hej tvári tej istej osoby, resp. dvojníč-
ke6, čomu nasvedčuje aj jej meno, kto-
ré vo svojom základe ukrýva meno
skutočného dievčatka - Pyžaminka.
Obidva texty akcentujú hodnoty sku-
točného priateľstva, ktoré by malo byť
založené na vzájomnom porozumení,
oddanosti a nezištnej pomoci. Tak si
Minka s Pyžaminkou vzájomne pomá-
hajú pri prípravách na nočnú slávnosť,
pri hľadaní elektrizujúcej vody pre pre-

fíkané líšky alebo pri odklínaní princa
premeneného na ropuchu. Pán Odilo
pomáha Zuzanke nájsť a získať rybu
Mladenku do akvária a aj ďalších ka-
marátov - kúzelníka Hókusa Pokúša,
motýľa Ľahkého Frediho, ale najmä Ju-
raja, ktorému pomáhajú zabrániť poto-
pe spôsobenej pokazeným vodovod-
ným kohútikom. V neposlednom rade
tieto rozprávkové postavy prispievajú
k zmierneniu príznakov choroby hlav-
ných hrdiniek, pričom v závere sa mu-
sia spolu rozlúčiť, tak ako sa dievčatká
čoskoro rozlúčia aj so svojou chorobou.

Veronkine stretnutia s rozprávkový-
mi bytosťami - ožívajúcimi predmetmi
v jej blízkosti (holubičkou na svietniku,
sviecami Svetluškou a Plamienkom či
bábikou Milkou) - sú v porovnaní
s Milčákovou a Blažkovej prózou ove-
ľa výraznejšie a explicitnejšie zobraze-
né ako dôsledok jej nepriaznivého fy-
ziologického stavu, hoci ich funkcia
v texte je veľmi podobná: predstavujú
neobmedzenosť a neohraničenosť fanta-
zijného priestoru, v ktorom sa sviece na
svietniku rozprávajú s holubičkou ale-
bo sú deťmi zakliatymi zlou Lesnou
žienkou. Aj ich symbolický význam je
porovnateľný: akcentujú pocit spolu-
patričnosti, potrebu priateľstva a obeto-
vania sa pre dobro iného.7

Čo sa týka komunikácie s okolitým
svetom, Veronka má ako literárna po-
stava v porovnaní s Minkou a Zuzan-
kou jednu „výhodu" - pri jej lôžku sa
častejšie objavujú aj jej blízki - mama,
brat, otec, no ich prítomnosť v texte fun-
guje ako ohraničujúci prvok vytrháva-
júci Veronku (spočiatku na krátku chví-
ľu a neskôr úplne) z halucinačných
snov. Práve takto ostro naznačená hra-
nica medzi skutočnosťou a snom v ko-
nečnom dôsledku pôsobí aj oveľa in-
tenzívnejšie na čitateľa, ktorý si
uvedomuje ťaživosť Veronkinho stavu.
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Z komparatívneho hladiska je v pró-
zach zaujímavá aj funkcia vody ako
substancie so symbolickými a archety-
pálnymi vlastnosťami. Voda v rozlič-
ných podobách (dážd, more, slzy, pra-
meň, jazierko) plní vo všetkých troch
rozprávkach predovšetkým ozdravujú-
cu, životodarnú funkciu: V Milčáko-
vom texte je to najmä dážď v závere,
ktorý zmyje všetku nečistotu, a „ulica
po daždi vyzerá... slávnostne" (s. 51),

a voda prináša Zuzanke priateľov (Ju-
raja a rybu Mladenku). Zuzankin plač,
ktorý je prvoplánovo motivovaný pred-
stavou blízkeho príchodu ryby Mladen-
ky a potrebou zabezpečiť jej slané pro-
stredie, na druhej strane akoby privolal
aj Zuzankinu mamu Moniku.

U Blažkovej sa s ozdravujúcou a re-
generujúcou silou vody stretávame na
mieste, kde unavené a zablatené diev-
čatá premenené na líšťatá hľadajúce

NADÁ RAPPENSBERGEROVÁ/E. Cepčeková: Marcela, neplač!
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elektrizujúcu vodu odnášajú do svojho
kráľovstva vodné víly a umývajú ich
v „hojivej vode". Dievčatá sa v nej
„člapkali, pišfali a smiali sa, plávali,
ponárali sa jedna cez druhú. A zdalo sa
im, že by nedbali zostať tam ako vodne'
Žienky naveky" (s. 56). Tento stav pre-
zentovaný v priestore textu ako blaho-
darný kúpel pomáhajúci dievčatám
pokračovať v začatej ceste v rozpráv-
kovom svete vyznieva v netextovom
priestore ako upokojujúci obklad zmier-
ňujúci Minkinu horúčku.

Navyše vodné bytosti (vodné žienky,
Mermejdušky8 či ryba Mladenka), kto-
ré v hĺbkovej psychológii stelesňujú
„určite' obsahy nevedomých vrstiev
osobnosti a vystupujú obyčajne v žen-
skej podobe "g, zohrávajú dôležitú úlo-
hu pri usmerňovaní konania hlavných
postáv. U Solivajsovej je symbolika vo-
dy ako prostriedku na zmierňovanie ho-
rúčky azda najväčšmi čitateľná - sved-
čí o tom najmä namočená bábika Milka,
ktorá sa vo Veronkiných predstavách
premenila na vodu na Sahare, „aby sa
Veronka mohla napiť. Lebo ak sa nena-
pije, iste zahynie od smädu" (s. 20). Jej
premenu v závere vysvetľuje Veronke
mama: „Dali smejú sušiť, lebo ti spad-
la do vody, v ktorej sme ti namáčali ob-
klady" (s. 46).

Iný živel s bohatými symbolickými
vlastnosťami, ktorý sa objavuje v Soli-
vajsovej texte, je oheň v Ohňovej zemi.
Okrem životodarných, ale aj ničivých
vlastností rovnako ako voda veľmi úz-
ko súvisí s momentálnym fyziologic-
kým stavom dievčatka, pretože okrem
spaľujúceho ohňa tu nájdeme aj tekutý
oheň - more, ktoré striedavo hreje
a chladí. Takéto predstavy môžu byť vy-
volané potením pri vysokých horúč-
kach. Človeku je veľmi horúco, začína
sa potiť, čím sa zároveň jeho telo
ochladzuje.

Spoločné znaky majú dve novšie roz-
právky aj vďaka spôsobu transferu hlav-
ných postáv z vnútorného, uzavretého,
dôverne známeho priestoru na iné mies-
ta v otvorenom, neznámom a neohrani-
čenom priestore - Zuzanka sa z poste-
le vo svojej izbe presúva cez okno
k Jurajovi a moru v jeho izbe na bru-
chatej perine nesenej motýľom a Minka
sa zo svojej postele presúva cez otvore-
ný plafón k Pyžaminke do rozprávko-
vej krajiny na kavčom pere. Obidva
„prepravné prostriedky" svojou ľahkos-
ťou evokujú predstavy čohosi nehmot-
ného, ako je napríklad sen.

V rozprávke Zlatý Solivajsovej sa
vzhľadom na závažnosť zdravotného
stavu hlavnej protagonistky presúvajú
zo svojho miesta iba postavy ožívajúce
v jej blúznivých snoch. Takto odlieta
holubička zo svietnika, aby sa pozrela
po svete a priniesla Veronke správy
o ňom aj s prísľubom, že cez deň bude
pri nej a odlietať bude iba v noci, keď
bude Veronka spať. Aj o premene Svet-
lušky a Plamienka na sviece sa Veron-
ka dozvedá iba sprostredkovane, zo
svojho lôžka, z ktorého skôr podvedo-
me vníma svetlo svietnika.

Ako sme už hovorili, hranice medzi
snom a skutočnosťou sú v Svietniku
s holubičkou presne vymedzené a po
dočítaní rozprávky nejestvuje takmer
nijaká pochybnosť, že všetky nadpri-
rodzené javy sa odohrávali iba vo Ve-
ronkinej mysli rozjatrenej chorobou.
Svedčia o tom nielen prehovory postáv
jej príbuzných, najmä matky, ktorá jej
chodí pravidelne vymieňať obklady, dá-
va sa jej napiť a prezlieka ju do suché-
ho pyžama, ale aj komentáre rozpráva-
ča: „... mamička priniesla Veronke čaj
s malinovou šťavou, pohladila ju po
vláskoch a povedala: — Musím ti dať su-
chú košieľku. Celá si spotená. Ale Ve-
ronka nevníma, čo jej vraví mamička.

BIBIÁNA 52



Poddajné sa nechá preobliecť, dychtivo
sa napije čaju a opäť upadá clo ťažké-
ho, zmäteného sna" (s. 16).

Fakt, že medzi snom a skutočnosťou
sú pevne vymedzené hranice a prekra-
čuje ich iba chorobou rozvírená Veron-
kina predstavivosť, podčiarkuje aj bez-
prostredné pomenovanie tohto stavu -
zmätený sen. Takéto priame označenie
stavu vytvárajúce v naračnom priestore
deliacu líniu medzi reálnym a ireálnym,
podčiarknuté aj záverečnou pasážou,
v ktorej Veronka „pomaly začala chá-
pať, čo je naozaj a čo sa jej snívalo "
(s. 45), sa v dvoch ďalších analyzova-
ných textoch nenachádza. Nikde v pró-
ze Jaroslavy Dlážkovej ani Jána Milčá-
ka nenájdeme zmienku o sne, hoci je
práve on sujetotvorným činitelom všet-
kých troch textov.

V rozprávke Jaroslavy Dlážkovej sa
Minka akoby v snovom opojení presú-
va do rozprávkovej krajiny, kde zažíva
dobrodružstvá s Pyžaminkou, ktorej
meno takisto evokuje spánok a sen,
a keď sa tento sen skončí, zobúdza sa vo
svojej izbe, no prítomnosť perleťového
gombíka, ktorý pri rozlúčke darovala
Minke Pyžaminka, v Minkinej „pom-
padúrke" po prebudení akoby stierala
hranicu medzi snom a skutočnosťou,
a dokazovala tak Pyžaminkinu existen-
ciu. Stretnutia s antropomorfizovanými
bytosťami, vodnými vílami a transfigu-
rácie hlavnej hrdinky sa však dejú vý-
lučne v priestore „nad plafónom".

V rozprávke Jána Milčáka hranice
medzi reálnym a ireálnym takmer ne-
jestvujú. Pán Odilo sa najskôr predsta-
ví Zuzanke ako nehmotný hlas obyva-
tela mobilného telefónu, no neskôr sa
zjaví v Zuzankinej dlani, kúpe sa v ly-
žičke s mliekom. Zuzanka sa na svojej
bruchatej perine spolu s pánom Odilom
očitá v otvorenom priestore nad mestom
a prilieta k Jurajovi - skutočnému

chlapcovi so skutočným problémom,
ktorý vyriešia netradičným spôsobom,
a v závere rozprávky akoby sa s pánom
Odilom nakrátko stretla aj Zuzankina
matka.

V Zuzankinom mobilnom telefóne sa
ozývajú hlasy skutočných osôb - ma-
my, pani Dlhoprstej, Juraja - rovnako
ako hlasy rozprávkových bytostí - Hó-
kusa Pokúša, ryby Mladenky. Skutočný
Zuzankin kocúr Fúzik sa jej prihovára
ľudským hlasom.

Práve toto vzájomné prestupovanie
hraníc sna a skutočnosti vnímame ako
jeden z konštantných znakov tvorby Já-
na Milčáka, ktorej prostredníctvom
akoby chcel autor priviesť čitateľa k po-
stihnutiu zázračnosti každodenného ži-
vota a vyzdvihnutiu schopnosti detí
a (niektorých) dospelých vidieť zázraky
v tých najnepatrnejších a v najvšednej-
ších detailoch. Ako píše Zuzana Stani-
slavová, „detské'postavy v Milčákových
rozprávkach sú nositeľmi ozvláštnené-
ho videnia, ktoré ešte neobmedzujú ro-
zumné hranice medzi reálne možným
a tým, čo je možné iba vo fantázii, medzi
logickým a v prísne kauzálnom zmysle
nelogickým"™. V prípade nateraz po-
slednej knižky je spolu s dieťaťom no-
siteľom ozvláštneného videnia aj pán
Odilo, ktorý svojím mentálnym založe-
ním reprezentuje svet dospelých, no
vzrastom a otvorenosťou myslenia má
blízko k dieťaťu.

Ján Milčák svoju autorskú filozofiu
približujúcu jeho texty k filozoficko-
symbolickým rozprávkam uplatňuje aj
v rovine jazykovo-štylistických pro-
striedkov, ktoré sú založené na názna-
kovitosti, metaforickej skratke, gnó-
mickosti, čím jeho texty nadobúdajú
výrazný poetický charakter a pôsobia
veľmi sugestívne.

Ak budeme vychádzať z Frommom
postulovanej koncepcie sna, v ktorej
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tvrdí, že „navzdory všem podivným
vlastnostem snu, jsou pro nás sny reál-
ne, dokud sníme; tak reálne jako která-
koliv zkušenost, kterou máme za bdení.
Ve snu není zadné Jakoby'. Sen je prí-
tomný, reálny zážitek, který vyvoláva
dve otázky: Čo je to realita? Jak vime,
Že to, čo sníme, je neskutečné a že to, čo
zakoušíme za bdení, je skutečné?11,
môžeme konštatovať, že najbližšie k tej-
to koncepcii majú práve pre spomínané
atribúty texty Jána Milčáka.
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ka a Pyiaminka. Bibiána, 11, 2004, č. l,
s. 51-58. Vondráček (2003, s.52) zasa spája
problém dvojníka aj s deuteroskopiou, pri kto-
rej sa (vnútorné) predstavy predierajú do von-
kajšieho priestoru, a tak nadobúdajú telesnosť,
pričom chorý je presvedčený o ich reálnej
existencii.
Ak však vezmeme do úvahy čas vzniku tejto
prózy, nadobúdajú prehovory Solivajsovej an-
tropomorfizovaných postáv ešte jeden dôleži-
tý symbolický rozmer, a tým je vyjadrenie po-
treby slobody a odsúdenie akejkoľvek formy
nátlaku.
Z angl. mermaid - morská panna.
BIEDERMANN, H.: Lexikón symbolov. Bra-
tislava, Obzor 1992, no na vodu a vodné by-
tosti spojené s archetypálnou animou upozor-
ňuje predovšetkým Čarí Gustáv Jung, jeden
z najvýznamnejších predstaviteľov hlbinnej
psychológie.
STANISLAVOVÁ, Z.: Autor, text, generácia,
región. Prešov, Metodické centrum, 2001.
FROMM, E.: Mýtus, sen a rituál. Praha, Au-
rora, 1999.

BIB v Budapešti a Nadlaku
V rámci prezentácií výstav Bienále ilustrácií Bratislava otvoril 12. januára 2006

v Slovenskom inštitúte v Budapešti riaditeľ BIBIÁNY Peter Čačko výstavu Ilustráto-
ri ocenení na BIB 2005. Expozícia obsahovala diela laureáta Grand Prix Aliho Re-
zu Goldouziana z Iránu, piatich ilustrátorov, ktorým medzinárodná porota udelila
ocenenie Zlaté jablko, a piatich nositeľov Plakety BIB. Jej súčasťou boli aj plagáty
propagujúce víťazné práce. Po skončení bola výstava 18. februára 2006 reinštalova-
ná v Dome Slovákov v rumunskom Nadlaku. Na vernisáži riadite! BIBIÁNY ozná-
mil, ie podobné výstavy uvidí počas tohto roka verejnosť aj v Berlíne, Prahe, vo Vied-
ni, Bologni a inde. Výstava v Nadlaku potrvá do 16. marca 2006. (dv)

BIBIÁNA vo Viedni
Prezentácia jubilejného 20. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava sa uskutočnila 8.

marca 2006 v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Výstavu Ilustrátori ocenení na BIB
2005 uviedol riaditeľ BIBIÁNY Peter Čačko. Jej súčasťou boli aj tvorivé dielne, kto-
ré dramaturg BIBIÁNY Pavel Uher koncipoval na motívy rozprávky bratov Grim-
movcov Pastierik prasiat. Autor workshop aj osobne viedol. BIBIÁNA tak nie po pr-
vý raz prezentovala vo Viedni aj iné oblasti svojich aktivít venovaných rozvoju
tvorivosti detí. Výstava potrvá do 10. apríla 2006. (dv)
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Mačky vo vreci
MILOŠ ONDRÁŠ

Meno Jaroslavy Blažkovej, spisova-
teľky, ktorá od začiatku 60. rokov vná-
šala do literatúry pre deti a mládež nové
estetizujúce impulzy a relativizovala le-
gitímnosť pochybných ideovo-spoločen-
ských noriem, sa po predchádzajúcom,
vyše dvadsaťročnom ideologicky moti-
vovanom vylúče-
ní zo slovenskej
literatúry postup-
ne vracia nielen
do literárnoved-
ného kontextu,
ale aj do širšieho
čitateľského po-
vedomia. Záslu-
hu na tom majú
jednak reedičné
vydania jej kniž-
ných titulov zo
60. rokov, ale pre-
dovšetkým vnú-
torná potencia jej
literárnych tex-
tov, ktoré svojou
nadčasovou vý-
povednou hodno-
tou a invenčným
i čitateľsky prí-
ťažlivým výrazovým stvárnením doká-
žu oslovovať aj dnešné dieťa. Aj vzhľa-
dom na tieto skutočnosti nemá reedičné
úsilie vydavateľstva Q 111, ktoré sa roz-
hodlo pokračovať vo vydávaní prozaic-
kých prác Jaroslavy Blažkovej napísa-
ných v 60. rokoch (Môj skvelý brat
Robinzon, Ako si mačky kúpili televí-
zor, Ohňostroj pre deduška, Rozprávky
z červenej ponožky), len charakter re-

AROSLAVÄ
BIAŽROVÁ

habilitačnej satisfakcie voči literárne-
mu dielu perzekvovanému predchá-
dzajúcim politicko-spoločenským sys-
témom.

Seriálovo komponované autorské roz-
právky Mačky vo vreci, ktoré vychádza-
jú po prvýkrát knižne opäť zásluhou

v y d a v a t e ľ s t v a
Q 111, boli po-
sledným oficiálne
publikovaným li-
terárnym textom
autorky v 60. ro-
koch na Sloven-
sku a vychádzali
na pokračovanie
v detskom časo-
pise Zornička
(1968-1969).
Zjednocujúcim
sujetovo-kompo-
zičným prvkom
rozprávkového
seriálu Mačky vo
vreci je motív pu-
tovania hlavné-
ho detského pro-
tagonistu ľvana,
ktorému nevlast-

ná matka, zlostná Kokrhela, prikázala
utopiť dvadsať novonarodených ma-
čiatok. Motív cesty autorka významo-
vo prepojila s poznávacím a sebapo-
znávacím procesom hlavného hrdinu,
ktorý sa pri prekonávaní prekážok
správa v zhode so základnými ľudský-
mi etickými konštantami, akými mô-
žu byť prejavy zľutovania, žičlivosti,
pomoc nevládnemu, odvaha, vernosť,
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pracovitosť, rozveselenie smutného,
pravdovravnosť, nestrácame nádeje
v krízových situáciách, vrátenie nájde-
ných vecí, zdvorilosť, tolerantnosť,
uznanie vlastnej chyby, odpustenie.
I napriek explicitnému identifikovaniu
a pomenovaniu týchto morálnych kate-
górií prostredníctvom postáv neskízla
autorka do priamočiarej výchovnosti.
Tá je esteticky pritlmená jednak bez-
prostrednou dejovou akciou, ktorá
predchádza uvedenému zovšeobecne-
niu konkrétnej morálnej kategórie, ale
aj intertextuálnou aktualizáciou postu-
pov, charakteristických pre výstavbový
kontext čarodejnej ľudovej rozprávky.
Prejavuje sa to aj doslovným opakova-
ním replík, typických pre postavy -
pomocníkov, vyskytujúcich sa v uvede-
nom žánri ľudovej slovesnosti (naprí-
klad: „Že si bol, Ivanko, žičlivý, oslo-
bodil si ma od zakliatia. Odteraz som
mača Marcelína. Budem ti na dobrej
pomoci.")

Akt odkliatia sa v Dlážkovej rozpráv-
kovom putovaní viaže s fenoménom po-
ludštenia, ktorý môžeme interpretovať
v dvoch navzájom sa prelínajúcich vý-
znamových rovinách. Raz ako proces
antropomorfizácie zvieracích protago-
nistov (poľudštenie mačiek), ale súčas-
ne aj ako zázračnú metamorfózu pod
vplyvom konania dobra, smerujúcu
k prejavom ľudskej spolupatričnosti
a porozumenia. S tým súvisí aj odklon
od obligátneho potrestania zla, kon-
štantného v čarodejnej ľudovej rozpráv-
ke. Zlo v Dlážkovej zobrazenom roz-
právkovom svete nie je v závere
potrestané, ale pochopené - s následným
odpustením a recipročnou ľudskou ka-
tarziou postáv spredmetňujúcich ľud-
ský egoizmus.

Pravdaže, autorská rozprávka Jaro-
slavy Dlážkovej ponúka svojou alego-
rickou významovou nadstavbou aj po-

tenciu (hlavne pre dospelého čitateľa)
identifikovať v niektorých postavách aj
podoby spoločenských anomálií prí-
značných pre dobový kontext 60. ro-
kov. Najnápadnejšie sa táto spoločen-
sko-kritická konotácia zvýznamňuje
prostredníctvom postavy Turoňa, jeho
ňuchacích psov i sliedivého a ľstivého
Fera, ktorí predstavujú „úrad" a konajú
v mene „zákona" , pričom zneužívajú
svoje postavenie vo svoj prospech, či
dokonca donucujú k predávaniu vlast-
ných priateľov.

Popri týchto vážnejších aspektoch
rozprávkového cyklu má však kniž-
ka nepochybne aj svoje humornejšie
stránky. Tie sú čitateľné predovšet-
kým na tých miestach, kde tradičný
materiál ľudovoslovesnej provenien-
cie podlieha určitým transformač-
ným procesom, prípadne je umiestňo-
vaný do nového, modernejšieho, ne-
rozprávkového kontextu. Tieto mo-
difikácie potom prestupujú rôzne
úrovne literárneho textu: od frazeo-
logických spojení cez motívy, posta-
vy až po rozsiahlejšie sujetové kon-
štrukcie.

Detskému príjemcovi autorka pri-
spôsobila aj dikciu rozprávania, pre kto-
rú je typické tvarovo paralelné nad-
väzovanie vetných i polovetných
konštrukcií, kumulatívnosť motivic-
kých segmentov formou opakovania
a postupného rozrastania sa o nové mo-
tivické časti, rytmizácia prozaického
textu prostredníctvom rýmových zhôd,
veršové vložky riekankového a piesňo-
vého charakteru.

Znovuoživenie mačiek z Dlážkovej
rozprávkového vreca v podobe nového
knižného vydania a s novými ilustrácia-
mi Martiny Matlovičovej preto vzhľa-
dom na uvedené kvality knihy v žiadnom
prípade nebude spojené s kupovaním
mačiek vo vreci.
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Išiel Ivan hustou horou. Na pleci vrece, vo vreci sedemnásť
mačiatok. Rozkázala mu ich utopiť zlostnica Kokrhela. Tu
zapraskalo v kroví a na chodník skočil vlk.

- Cha! - povedal. - Aké šťastie stretnúť spišskú klobásu vo
štvrtok na obed!

Ivan sa zľakol, no aj tak zdvorilo vysvetlil: - Nie som spišská
klobása. Som Ivan. Nie je štvrtok. Je streda a nie je obed, ale
podvečer.

-Budem mať teda v stredu na podvečeru malého Ivana, mňam,
mňam.

- To prosím, nie. To nepôjde!
- Prečo, moja chutná huspeninka?
- Pretože ... pretože ... eh ... ja som, prosím, čarodejník. Len

sa otočte, pán vlk, ukážem vám, ako sa viem prečarovať.
Vlk sa zarehotal a otočil sa. A Ivan fŕŕr na borovicu aj s vre-

com a s tromi oslobodenými mačičkami.
- Dobre, prekabátil si ma, - uznalo vlčisko. - No nie celkom.

Tu si sadnem a budem tu sedieť, kým mi sám neskočíš do papu-
le, alebo kým mi sem nezhodíš tie pagáče, čo pri tebe sedia! Len
tak sa zachrániš!

- To nie sú žiadne pagáče. To sú moje mačky, moje priateľky.
A ja ich nezhodím, aj keby som tu mal načisto umrieť.

Len čo to Ivan povedal, z vreca vyliezli dve ďalšie mačiatka
a zarecitovali: - 2e si bol, Ivan, odvážny aj verný, vyslobodil si
nás z toho ošklivého mecha. Odteraz som mačka Otília a mač-
ka Cecília. Budeme ti na dobrej pomoci.

- A hneď začali spievať. Otília vysoko: il, il, il, Cecília hlbo-
ko: yl, yl, yl. K tomu Ruženka lalala, Marcelka lilili a Gabriela
lololo. Spev to bol krásny. Lenže vlk nemal rád hudbu a tobôž
nie spev. Zapchal si uši a vzal nohy na plecia.

Išiel Ivan hustou horou. Na pleci vrece, vo vreci pätnásť
mačiek. Rozkázala mu ich utopiť zlá Kokrhela, čo ho cviči-
la za zbojníka. Aby sa ho každý bál. Aby vedel dupať a zia-
pať a nadávať. Aby slabším ubližoval a potom sa im smial:
ha, ha, háááá!

Ako tak Ivan ide, vyjde z lesa a tam z priekopy počuje čudné
krop, krop.

Ivan sa nakloní a zbadá pokrivený plechový bubienok. Jedi-
ná palička kropí bubon drevenými slzami. A tie slzy: krop, krop,
kropkajú.

Ivan skočí do priekopy, vytiahne odtiaľ bubon. Okruhliakom
vyklepe pokriveninu, z agáta odfikne halúzku. Šmyk a šmyk, vy-
strúha druhú paličku. A už zase možno bubnovať. No ešte tam
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v jarku clivo čeria hrable štrbavé zuby. Ivan opäť urobí: šmyk,
šmyk a nasadí im nové agátové zuby. A je to!

V tú chvíľu sa z vreca vydriape ďalšia mačička. V ohnivom
kabáte - Karolína: ~ Že si bol, Ivan, pracovitý, oslobodil si ma
Z Kokrhelinho mecha, -povie Karolína dunivým hlasom. Schmat-
ne bubon a bum, bum, masíruje ako generál.

Ostatní za ňou: Ivan a mačky Ruženka, Marcelka, Gabika, Otí-
lia, Cecília. Spievajú a bubnujú. A na konci sprievodu, čuduj sa
svete, na jedinej nohe, skáču vďačné hrable. Všetkými zubami
sa škeria: HE, HE, HE.

Ponorí sa cesta opäť do hory, a tak opäť ide Ivan hustou
horou. Na pleci vrece, vo vreci štrnásť mačičiek. Má ich uto-
piť. Tak rozkázala zlá Kokrhela.

A tu cesta vyjde na lúku. V krásnej tráve sa tam rozvaľuje pe-
rina. Na perine sa rozvaľuje veľký Turoň. Turoňov frkotáč sa
čľapká v potoku. Jednou rukou ho zlostný šofér Fero umýva, dru-
hou rukou chytá pre Turoňa pstruha na obed. Turoň si sedí a roz-
kazuje. Tak je naučený. Keď začuje spev a bubnovanie, zafučí.
Keď zazrie Ivanov sprievod, rozkáže:

- Poď sem, chlapec! Odkiaľ máš tie zvery?
- Z domu. Sú to moje mačiatka.
Dobre. Kúpim ich. Päť korún dám za kus. Tu máš, kúp si fut-

balovú loptu.
- Lenže ja ich, pane, nepredám! Sú to moje priateľky!
- Päť korún je za priateľa málo? Dobre. Dám ti desať.
- Nepredám ani za desať.
- Dám ti dvadsať korún! A dám ti aj príma udicu. Aha! A pre-

veziem ťa na aute!
- Priatelia sa, pane, nepredávajú. Ani za udicu, ani za auto,

ani za nič na svete. Nepredám ich!
-Nepredáš? Potom ti ich zoberieme. Nemáš na ne povolenie.

A my sme úrad! Fero, dones klietky!
Fero vyskočil. Chytil za krk Ruženku, no Ivan mu ju vytrhol.

Gabriela ho poškriabala. Otília ho pohryzla. Cecília mu prehryzla
tenisku. Marcelka mu vyšklbla hrsť vlasov. Karolína ho klepla
paličkou od bubna.

A z vreca čerstvo oslobodená, biela Erika, mu šľahla pazúrom
po nose.

Fero kvičal. Turoň kričal. Hrable oboch ešte trochu vyobšívali
a Ivan s priateľkami utekal. Potom hrable doskackali za kama-
rátkami a škerili sa: HE, HE, HE.

No Turoň sa tak ľahko nedá. Pozor, Ivan! Pozor, mačičky!
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LIBUŠA FRIEDOVÁ

Rozprávky zo skrine

Bratislava, Regent, 2005. II. Martin Kellenberger.
104 s.

Libu.ša Friedová je čitateľskej verejnosti
známa ako autorka rozprávkových kníh
Magdalénka a škriatkovia (1982), Roz-
právky v dome (1988) a Rozprávky s pod-
kovičkami (1999), v ktorých sa prihovára
kultivovanému čitateľovi, vťahuje ho do
partnerského dialógu a pomáha mu rozvíjať
jeho fantazijný potenciál. Aj pre tieto zna-
ky jej tvorby bolo pre mňa potešujúce zis-
tenie, že sa na pultoch kníhkupectiev obja-
vila ďalšia jej kniha Rozprávky zo skrine.

Názov knižky vyznieva tajomne - skri-
ňa je miesto, kde sa veci nielen ukladajú,
ale dá sa v nej všeličo ukryť, aj rozprávka.
Niekedy sa stáva, že na ukryté veci v skri-
ni zabudneme a natrafíme na ne až po ne-
jakom čase. Sú veci, ktoré po dlhšom čase
strácajú na hodnote alebo populárnosti. Na-
príklad módne nohavice mrkvového strihu.
Existujú veci, ktorých hodnota je trvalá
a čas (strávený hoci aj na tom najtajnejšom
mieste) im nijako neublíži. Medzi také pat-
ria aj rozprávkové knižky.

Kompozične sú Rozprávky zo skrine roz-
delené do dvoch celkov. Prvý - Detektívne
rozprávky - zjednocujú postavy psieho de-
tektíva Rexa (komisár Rex?) a jeho malej
panej a priateľky Evičky. Rexo má veľa spo-
ločných vonkajších znakov so slávnym
Sherlockom Holmesom - nosí pepitovú ba-
retku, v zuboch má fajku, a keď si so zá-
hadným prípadom nevie rady, „hrá" na hus-
liach, lebo aj on ako iní slávni detektívi si
pri veľmi ťažkých prípadoch bystrí rozum
vlastným husľovým koncertom. Má aj po-
mocníka - kocúra Emila, ktorý mu vždy
vnukne nejakú spásonosnú myšlienku a pri-
vedie ho k úspešnému rozriešeniu prípadu,
za čo ho potom Evička odmení kyslým cuk-
ríkom, suchou chlebovou kôrkou či kúskom
slaninky. Odmeny sú primerané prípadom,
ktoré Rexo rieši. Je to napríklad záhada ze-
lených svetielok v tme (kocúrie oči), potom

stratenej mrkvy v zajačinci alebo zmiznu-
tého vajíčka v kuríne. Hoci autorkin zámer
zoznámiť čitateľa so životom na dvore
a zvieratkami, ktoré sa v dnešnom civilizo-
vanom svete stávajú pre deti pomaly rari-
tou, je chvályhodný, musíme zároveň kon-
štatovať, že spracovanie tohto (pomerne
frekventovaného) námetu neprináša nič
osobitne nové alebo prekvapujúce. Príbe-
hom s personifikovanými zvieracími po-
stavami a jedinou personálnou postavou
chýba vnútorný dynamizmus, rozlúštenie
záhady je predvítateľné, a preto ani nesme-
ruje k nejakej výraznejšej pointe.

Zjednocujúcim prvkom druhého celku -
Lietajúcich rozprávok - sú rôzne podoby
lietania. Je to buď skutočné lietanie - na pa-
dáku alebo v balóne - alebo lietanie odo-
hrávajúce sa skôr vo fantázii postavy či
v sne. Motív lietania je pre dieťa príťažlivý,
pretože evokuje pocity slobody a nespúta-
nosti, a hoci človeku nebola daná schopnosť
lietať, môže tak urobiť kedykoľvek vo svo-
jej fantázii. Takéto lietanie sa odohráva vo
väčšine rozprávok druhej časti knihy: raz le-
tí Hanička na koncertnom klavírnom krídle
na súťaž do sály Doremifasolasido, inoke-
dy letí malý chlapec v tanieri plnom hráš-
kovej polievky na severný pól, aby mu tam
polievka vychladla a mohol ju zjesť, alebo
k sebe vždy na inom „prepravnom pro-
striedku" prilietajú chlapec Ďuďo a dievča
Ora, aby spoločne rozospievali zvädnutý
baobab, našli synčeka, malého darebáčika,
veľryby grónskej, umyli mydlovými bub-
linkami starú zaprášenú vežu či poliali
krhlami pustú holinu, ktorá potom zakvitne
rôznofarebnými kvetmi. Lietanie a voda nás
odkazujú k archetypom ako prejavom ne-
vedomia a zároveň poukazujú aj na to, že
vo všetkých kútoch sveta môžu byť detské
sny veľmi podobné, aj keď sa zobúdza kaž-
dý na svojom vankúši. Každý na opačnom
konci sveta.

Azda najvtipnejšia zo všetkých lietajú-
cich rozprávok je Tretia lietajúca rozpráv-
ka o milej zábudlivej babke, v ktorej je ba-
dateľný autorkin cit pre slovo, jeho
asociatívne možnosti, ako aj významovú
rôznorodosť. To sa odráža napríklad hneď
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R E C E N Z l
v úvodnej babkinej replike, v ktorej kon-
štatuje: Viem, že som zábudlivá, však ja na
to zabudnem! Babkina zábudlivosť je zdro-
jom mnohých humorných situácií, napokon
ju privedie až k lietaniu v balóne. Keby pri
ňom nezačula hlasné mňaukanie svojho do-
máceho maznáčika, nespomenula by si ani
na návrat domov a pán hlavný štartér by zo-
stal bez jediného náhradného balóna, čo jej
dal, aby si ho priviazala o kôš, do ktorého
mala pôvodne nakúpiť múku na koláčiky.

Friedovej zmysel pre inteligentný humor
sa prejavuje najmä v lexikálnej rovine vy-
tváraním nezvyčajných spojení. Koncertné
šaty, ktorých označenie je motivované mo-
mentálnou činnosťou ich majiteľky, môžu
byť rovnako kotrmelcové šaty, keď v nich
robíte kotrmelce. No aj táto hra so slovom
sa mi miestami zdá samoúčelná - napríklad
keď baobab pozdravuje všetky babky ba-
obabky a dedkov baodedkov alebo keď ver-
ná Marienka hovorí svojmu snúbencovi
Tonkovi: Keď budeš nabudúce veselo pa-
dať z lietadla a budeš mi mávať, bude to
znamenať, že za moju vernosť padáš ku mne
aj ty verne!

Žiaľ, samoúčelnosť sa netýka iba lexi-
kálnej roviny. Mnohým z príbehov v tejto
knižke chýba výraznejšia motivácia (to pla-
tí predovšetkým o Štvrtej lietajúcej roz-
právke o chlapcovi a baranovi) a pomerne
veľa slov pokrýva iba malý referenčný
priestor. To sa týka i jednotlivých podtitu-
lov vnútri kapitol (Ako sa to všetko začalo
v polievke, Načo si chlapec šťastne spome-
nul, Ako to bolo ďalej, Čo bolo na sever-
nom póle), ktoré príbeh zbytočne rozdro-
bujú a vytvárajú dojem, že čitateľa treba
viesť, aby sa v texte nestratil.

Spomínané nedostatky úzko súvisia aj so
štylistickou rovinou textu. Azda aj dôsled-
nejší redaktorský zásah by v texte elimino-
val chybné či kostrbaté konštrukcie typu:
Napokon mi psí osud dožičil, načo (tu ide
o predložkové spojenie uvádzajúce pred-
metovú vetu) už roky čakám!; A najmä -
kde (kadiaľ, kade, kam) vedú stopy!; Veľmi
pekné hotovo! No tento dar nieje iba tak...

A tak pri najnovšej knihe Libuše Friedo-
vej musím so sklamaním skonštatovať, že

môj čitateľský zážitok nebol úmerný rados-
ti, ktorú som mala, keď sa mi kniha dosta-
la do rúk. Nonsensovo-parodicky ladené
Rozprávky zo skrine, miestami spestrené
prvoplánovými a nie velmi vydarenými
veršíkmi, nie sú výzvou k partnerskému
dialógu s kultivovaným detským čitate-
ľom, na aký sme boli pri tvorbe tejto autor-
ky zvyknutí.

MARKÉTA ANDRICÍKOVÁ

ŠTEFAN MORAVČlK

Zimkomriavky

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006.
11. Ondrej Zimka, 88 s.

Už z ,jazykohravého" názvu najnovšej
knihy Štefana Moravčíka vyplýva, že Zim-
komriavky sú zbierkou básní inšpirovanou
obrazmi maliara Ondreja Zimku. Ide teda
o spojenie umeleckého slova s výtvarným
umením.

Treba podotknúť, že za potenciálnych ad-
resátov osemdesiatich dvoch básní určite
nemožno považovať detského čitateľa. Ho-
ci Moravčík je zástancom názoru, že na die-
ťa je potrebné klásť vyššie nároky než pod-
liezať latku, Zimkomriavky neumožňujú
dieťaťu plnohodnotne prijať jeho estetické
posolstvo. Ich ideálnym príjemcom môže
byť tak dospievajúca mládež, ako dospelí či-
tatelia, ktorých životná skúsenosť už môže
nachádzať styčné body s intelektuálnosťou
a esteticko-umeleckým výrazom autorovho
synkretického básnického cyklu.

Spojenie slova s výtvarným umením sa
u Moravčíka odzrkadlilo v prvom rade
v špecifickej a jemu vlastnej nápaditosti po-
vedať staré známe veci novým spôsobom,
pričom sa v nich odrazilo najmä senzuálno-
natur(al)istické vnímanie každodennosti.
V Zimkomriavkach je citeľné, že autorovou
najsilnejšou stránkou je jeho dvojdomosť.
Umožňuje mu totiž i v tvorbe pre dospelých
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uplatniť aspekt dieťaťa - nielen v motivic-
kom prepašovaní rozprávkových postáv
(piadimužík, čert, strigôň, víly), ale ne-
zriedka aj v jednoduchom rýme, pripomí-
najúcom navonok detskú hravosť a humor,
no s vážnejším a náročnejším obsahom.

Z celej zbierky vyžaruje niečo rýdzo slo-
venské, čo je ťažko pomenovať, ale odráža
sa to v obraznosti, ktorá má akúsi rozpráv-
kovo-rustikálnu povahu: všetko odplávalo
dolu vodou, kosa, rubač, ani ryba — ani rak,
slza je rosa, všetko znie ako pieseň, mlieko,
chalúpka, hlina, zem, dedina a pod. Mo-
ravčíkova obraznosť nepochybne čerpá aj
zo svojej „záumnosti" blízkej Hroboňov-
skému razeniu: snehpáperie, lístiaže, po-
tmekrál, sladkostroj, peklaklam, strakato-
makatá, bubrina a pod.

Sila autentickej výpovede, resp. to, čo
Moravčík nazýva „vyčisťovaním sa", vyvie-
ra z rozvíjania inak kontrapozične orien-
tovaných motívov: erotiky - náboženstva
a veselosti - vážnosti. Erotický obdiv k diev-
čenstvu a ženstvu (milovanie, libidohlad,
mnohoprs, lono, Venuša) sa uplatňuje na po-
zadí náboženskej symboliky a motívov
(kríž. Traja králi, archanjel, Boh, Madona,
pátricky, Kristus, svätá), kým závažná sprá-
va o živote a realite (dobrý človlk ešte žije,
kráľom je tu demokrad, nevstúpiš do toho
istého obrazu, môj dom nie je hrdý hrad
a pod.) sa na povrch dostáva vo veselom ša-
te jazykovej hravosti a šantenia so slovom
vo všetkých rozmanitých polohách, ktorý-
mi slovenčina oplýva. Moravčík takto od-
krýva významovú podstatu slov (láskylač-
ne - láskyplne, mátomŕtvych - mátoživých,
parákrotkých -parádivých), kalambúrne sa
pohráva (sypú sa snehy — si pusa z nehy; na-
še role sa - na šero lesa; ešteže na svete —
ešte žena svätá;), fonologicko-sémanticky
i eufonicko-štylisticky testuje jazyk (rozpi-
tá šerom - rozšitá perom; kotva som mu -
sotva komu; na jar bál - narajbal; bol by
o bytí bitých; nech sa milá milo mýli s mi-
lým) a nezdráha sa ani funkčne využiť rod-
né záhorácke nárečie (nechpuače, bude me-
nej scai).

Napriek tomu, že autorov zmysel pre hra-
vosť a humor v jazyku je v slovenskej lite-

ratúre dobre známy, najnovšej zbierke ne-
možno vyčítať stagnáciu, ktorá by umelec-
ké slovo neprezentovala tvorivo. Moravčík
si aj v Zimkomriavkach urobil z jazyka nie
ciel, ale prostriedok svojho sebavyjadrenia
- a to vonkoncom nie banálneho, čím cyk-
lus najnovších básní zotrváva v progresív-
nej línii slovenskej literárnej tvorby. Chva-
labohu.

Určite nie náhodou sa Zimkomriavky do-
stali na knižné pulty v zimnom období, kto-
ré čo do atmosféry jasne nahráva recepcii
Moravčíkovej poézie, prešpikovanej zimou
od názvu až po vnútro básní. Horizontálne
sa tu zima objavuje vo svojej podnebnej
(klimatickej) podobe, vertikálne zas cez po-
hrávanie sa s významovou motiváciou me-
na naráža na synkretické prestupovanie slo-
va a výtvarného umenia v diele maliara
Ondreja Zimku. Na overenie vlastnej re-
cepcie čitateľa je v zbierke Zimkomriavky
(vrátane obalu knihy) použitých jedenásť fa-
rebných reprodukcií Zimkových obrazov.
Podobne ako ony aj Moravčíkova štylizá-
cia autorskej osobnosti je v recepcii a in-
terpretácii obrazov napriek jazykovej hra-
vosti a nápaditosti náročná, verím však, že
práve preto si najnovší Moravčíkov básnic-
ký opus svojho čitateľa nájde.

RADOSLAV RUSŇÁK

MICHELLE PAVEROVÁ

Brat Vlk (Kronika temného
dávnoveku)

Nitra, Enigma, 2005, prel. Eva Preložníkov.4. II.
GeoffTaylor, 237 s.

Magická a fantastická tematika je neod-
mysliteľnou súčasťou literatúry pre deti
a mládež, ba dokonca možno tvrdiť, že po
komerčnom (literárnom i filmovom) úspe-
chu niektorých takto orientovaných diel sa
v ostatnom čase stáva jej dominantou. Spi-
sovateľka Michelle Paverová však magično
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R E C E N: Z l E
vo svojich knihách obohacuje aj o dimen-
ziu autentickosti, prípadne ho dopĺňa o di-
dakticko-edukatívny rozmer.

Pomerne jednoduchý príbeh chlapca To-
raka, ktorý je vyvolený, aby zachránil svet
pred démonom temnoty, začína čitateľ reci-
povať v najdramatickejšej chvíli chlapcov-
ho života - v momente smrti jeho otca. Či-
tateľ je in medias res vtiahnutý do deja a až
následne v rámci prvej kapitoly autorka re-
konštruuje všetky predchádzajúce udalosti
(doterajší Torakov život, ale aj smrteľný
útok démonického Medveďa).

Od druhej kapitoly sa príbeh odvíja chro-
nologicky a lineárne, a čitateľ tak môže „bez-
prostredne" zdieľať spolu s Torakom jeho
dobrodružstvá. Po otcovej smrti je chlapec
odkázaný sám na seba, pričom ho okrem ná-
strah prírody ohrozuje aj démon z Inosveta
vtelený do obrovského Medveďa. Tento dé-
mon nepredstavuje nebezpečenstvo len pre
Toraka, ale zároveň i pre celý súveký svet
a jedine Torak je, podľa starého proroctva,
predurčený, aby ho mohol zničiť: „Tieň
padne na Les. Nikto nad ním nezvíťazí. Po-
tom príde On, Počujúci. Bojuje vzduchom
a hovorí tichom. Počujúci obetuje krv srd-
ca Hore a Tieň bude zničený" (s. 69).

Démoni, prastaré proroctvá, tajomné re-
likvie, šamani a kúzelníci bývajú klasický-
mi rekvizitami fantastických príbehov, M.
Paverová však popri týchto osvedčených
magických artefaktoch využíva aj kúzlo prí-
rody. Podľa vzoru pôvodných prírodných
náboženstiev antropomorfizuje les, rieku,
sneh, ľad, horu, zvieratá, stromy a obdarú-
va ich vôľou a schopnosťou cítiť a konať. Na-
priek tomu alebo práve preto, príroda zo-
stáva pre Toraka i pre čitateľa záhadou,
ktorú síce pozná, ale nie vždy jej rozumie.
Dokonca i samotný Duch sveta (záchranca,
ktorého ide Torak požiadať o pomoc) zo-
stáva tajomstvom, a hoci sa o ňom uvažuje
ako o živej bytosti, ktorá občas v prestroje-
ní zavíta aj medzi ľudí, do príbehu zasiah-
ne len sprostredkovane - nespútanou silou
lavíny, a pomôže tak Torakovi zničiť dé-
mona.

Popri Torakovi je druhou významnou
„postavou" príbehu vlk. Chlapec ho počas

svojho putovania nachádza ešte ako mláďa,
ktorému zahynuli rodičia. Medzi chlapcom
a zvieraťom vznikne pevné puto. Oboch to-
tiž spájajú isté spoločné znaky - Torak i vlk
sú sirotami Torak pochádza z vlčieho klanu
a po smrti matky ho otec dal dojčiť vlčici,
preto Torak rozumie vlčej reči. Ako sa čita-
teľ neskôr dozvie, zviazaní sú i spomínaným
pradávnym proroctvom. Vlk sa stáva chlap-
covým sprievodcom, ale aj bratom a spo-
ločníkom. Podľa môjho názoru je táto „po-
stava" v celom príbehu najzaujímavejšou.
Autorka veľmi presne a až zoologický pre-
cízne popisuje správanie sa vlkov. „Vlčie
mláďa na neho už čakalo. Triaslo sa od zi-
my, ale radostne zavylo a vyskočilo na neho
so širokým vlčím úsmevom. Nielen tak, že po-
krčilo ňufák a natiahla pery, ale smiala sa
celým telom. Stiahlo uši dozadu, naklonilo
hlavu nabok, hojdalo chvostom, načahovalo
predné laby, poskakovalo sem i tam a vy-
skakovalo do vzduchu " (s. 26). Takéto opisy
dodávajú celému textu istý charakter realis-
tickosti, a ako som na začiatku spomínal, kni-
ha okrem estetickej funkcie môže veľmi ne-
násilne plniť aj úlohu edukatívnu.

Podobná presnosť a hodnovernosť ako pri
opisoch vlčieho správania sa v texte obja-
vuje aj pri opisoch života pravekých lovcov
a zberačov. Autorka, ako tvrdí v poznámke
za textom, sa neuspokojila len s informá-
ciami vydedukovanými z archeologických
nálezov, ale sama na vlastnej koži si vy-
skúšala počas svojho pobytu v severnom
Fínsku život týchto ľudí.

V ďalších kapitolách knihy sa chlapec
Torak dostáva do zajatia havranieho klanu,
ktorý ho chce na základe nesprávnej inter-
pretácie spomínaného proroctva obetovať,
no Torakovi sa našťastie podarí ujsť. Na je-
ho putovaní za Duchom sveta sa k nemu pri-
dáva dievčina Renna. Autorka tým roztvo-
rila čitateľský diapazón a do klasickej
„chlapčenskej" dobrodružnej lektúry prida-
la postavu, s ktorou sa môžu identifikovať
aj čitateľky. Renna v príbehu vystupuje ako
emancipovaná mladá žena, ktorá sa svojimi
schopnosťami vyrovná mužom, ak ich do-
konca aj neprevyšuje (je napríklad najlep-
šia lukostrelkyňa v klane). V porovnaní so
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svojím bratom Hordom víťazí tiež po strán-
ke etickej a povahovej.

Príbeh putovania Toraka, Renny a vlka je
vystavaný do premysleného dramatického
oblúka, pričom dobrodružstvo a nebezpe-
čenstvo graduje v závislosti od zmenšujúcej
sa vzdialenosti k Hore - sídlu Ducha sveta.
Momenty napätia sa striedajú s chvílami
krátkodobého uvolnenia, ktoré však v sebe
prináša predzvesť ďalšieho dobrodružstva.
Autorka veľmi efektne pracuje s prvkom ta-
jomstva, či už ide o výklad proroctva, minu-
losť Torakovho otca alebo záhadnú bytosť,
ktorá v istej časti príbehu chlapca a jeho spo-
ločníkov sleduje. Snáď najväčším prekvape-
ním je odhalenie, že démonický Medveď bol
vyvolený z Inosveta preto, aby zabil Tora-
kovho otca. A že Torakov otec patril medzi
najmocnejších dobrých čarodejníkov na sve-
te. Autorka čitateľovi v tomto kontexte na-
značuje aj existenciu zlých čarodejníkov,
ktorí pod názvom Požieračí duší škodia ľu-
ďom a proti ktorým má Torak, ako následník
svojho otca, bojovať. Čím de facto vytvára
priestor pre ďalšie pokračovania.

Pomerne prekvapivá je i záverečná in-
terpretácia proroctva: „Počujúci obetuje krv
srdca hore." Nejde totiž o doslovné pocho-
penie, ako sa nazdávali ľudia z klanu hav-
ranov, ale o metaforický výklad -Torak mu-
sí vrátiť vlka, ktorý bol súčasťou jeho
samého, späť prírode, musí teda obetovať
svoje priateľstvo.

Zaujímavosťou textu je dvojitá optika
rozprávača. Čitateľ môže jednotlivé udalos-
ti dobrodružstva vnímať prostredníctvom
personálneho rozprávača cez postavu Tora-
ka, ale aj cez optiku vlka. Tento efekt Pa-
verovej umožňuje nielen opisovať správa-
nie sa vlkov, ale domýšľať si, prípadne
interpretovať ich pocity a myšlienky.

Popri mnohých pozitívach, ktorými ten-
to text jednoznačne oplýva, do istej miery
mi prekážala či už vedomá, alebo nevedo-
má podobnosť s dielom J. R. R. Tolkiena.
Okrem základnej idey, t. j., že relatívne bez-
významný človiečik má zachrániť svet (tú-
to ideu však v kontexte literatúry možno
chápať aj ako univerzálnu), sa v Paverovej
texte nachádzajú oveľa zreteľnejšie parale-

ly s Pánom prsteňov. Postava, ktorá nesie
Nanuak (esenciu čistého bytia), pociťuje ne-
výslovnú ťažobu: ,JJnedako skryli Nanuak,
plamene ohníka znovu narástli a tiene sa
skrátili. Vzduch v jaskyni prestal praskať.
Torak mal pocit, akoby ho niekto zbavil ťaž-
kého bremena " (s. 118) - podobne ako Hob-
bit Frodo, ktorý nesie Prsteň. Rovnako i zá-
verečný zápas Horda a Toraka s následnou
Hordovou smrťou pádom do priepasti evo-
kuje zápas medzi Glumom a Frodom. Táto
aliterácia je snáď len daňou istej momen-
tálnej literárnej tendencii.

Na záver možno dodať, že na rozdiel od
vymyslených svetov iných fantastických
a magických príbehov, ktoré zapĺňajú pul-
ty kníhkupectiev, M. Paverová zaujímavým
spôsobom oživuje reálnu históriu ľudstva
a pokúša sa viac-menej úspešne rekonštru-
ovať život našich predkov.

Kritici od šesťdielnej série kníh, ktorá by
mala niesť súborný názov Kronika temné-
ho dávnoveku, očakávajú veľký čitateľský
úspech. Ani ja nepochybujem o kvalitách
tohto diela, len mi je trošku smutno, pretože
popri reklamne zdatnejších zahraničných au-
torov sa akosi pozabudlo, že podobnou lite-
rárnou témou sa predsa zaoberali aj spisova-
telia v bývalom Československu (napr. diela
B. Fialu s kongeniálnymi ilustráciami Z. Bu-
riana) a ich knihy dosahovali rovnako vyso-
kú literárnu i historiografickú úroveň.

PETER KARPINSKÝ

STAV KULTÚRY PRE DETI
A MLÁDEŽ

Zborník

Nitra, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
FFUKF2005. 212 s.

Seminár, ktorý predchádzal vzniku re-
cenzovaného zborníka, sa uskutočnil ako
súčasť štátneho programu Účasť spoločen-
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R E C E
ských vied na rozvoji spoločnosti. Organi-
zovanie podujatia inicioval Ústav literárnej
a umeleckej komunikácie na FF UKF v Nit-
re v spolupráci s vydavateľstvom Buvik
a Nitrianskou galériou.

Tematicky rôznorodo zamerané texty
publikácie spája jeden spoločný menovateľ:
záujem o súčasný stav kultúry (a teda aj
umenia) pre deti a mládež na Slovensku.
Editorka Marta Žilková v štúdii naznaču-
júcej smerovanie výskumu, vychádza zo
skutočnosti, že v tvorbe pre mladých ľudí
dominuje prevaha vizuálneho umenia (film,
videohry), komercializácia a vznik nových
umeleckých druhov a žánrov ako dôsledok
„komputerizácie" umenia. Zároveň kladie
dôležitú a v časoch „amerikanizácie" mi-
moriadne aktuálnu otázku nasmerovanú na
budúcnosť národných kultúr. Poukazuje pri-
tom na skutočnosť, že slovenské televízne
stanice namiesto vlastnej produkcie radšej
preferujú nákup zahraničných programov.
Ide prevažne o formáty zamerané na maso-
vého diváka (reality show), a to aj v prípa-
de verejnoprávnej televízie. Americký kon-
text tak vstupuje do domáceho prostredia
a v zásadnej miere ovplyvňuje kultúru prí-
jemcov. Citujem: „Nie náhodou filmový Su-
perman nahrádza deťom rozprávkových hr-
dinov. " Autorka ďalej prichádza k záveru,
že pôvodná tvorba pre deti a mládež na Slo-
vensku nielen stagnuje, ale že dokonca sa
siaha „aj na publicistické programy
s odôvodnením, že ich deti nepočúvajú či
nesledujú." Týmto, ale aj mnohými ďalšími
argumentmi pregnantne zdôvodňuje potre-
bu mapovania vývojových trendov v maso-
vých médiách, ktoré sú dnes dominantným
zdrojom zábavy detského príjemcu.

Problémom identity, virtuálnej reality
a metafory sa venuje príspevok Evy Parilá-
kovej, v ktorom sú porovnávané knihy Čin-
tet (D. Pastirčák), Tuláčik a Klára (E. J.
Groch) a séria Harry Potter (J. K. Rowlin-
gová). Upozorňuje sa tu najmä na odlišný
vzťah k popisovaniu magických svetov jed-
notlivých autorov, pričom sa zdôrazňuje roz-
diel medzi „efektnosťou" Harryho Potiera
a schopnosťou pracovať s „tajomstvom"
v diele Čintet. V poslednom menovanom

diele totiž dominuje obraznosť, ktorú zo se-
miotického hľadiska charakterizuje tzv. „vý-
znamová vertikála" (schopnosť odkrývať aj
tie najhlbšie sémantické vrstvy). Tajomstvo
tu nieje vyjadrené explicitne, ostáva naopak
skryté a tušené. Štúdia tak naznačuje dve po-
doby kultúry - kultúra ako zasväcovanie
(znak je tajomstvom) a kultúra ako efektná
hra (tu ide o zoradenie napínavých udalostí,
ktoré držia príjemcu v neustálom údive a pre-
kvapení). Pariláková zároveň upozorňuje na
problematickosť pri overovaní recepčných
dosahov na detského príjemcu, ktoré nevie-
me celkom overiť z dôvodu odlišného („do-
spelého") prežívania sveta. Poukazuje aj na
psychológiou zachytenú skutočnosť, že „nie
je dobré žiť celých dvadsaťštyri hodín inten-
zívne hlboko a duchovne. Nieje to fyzicky ani
duševne únosné."

Premenami súčasnej filmovej a televíz-
nej tvorby sa zaoberá Juraj Malíček v štú-
dii Hollywood dneška deťom. Autor tu
analyzuje povahu situačných komédií a ak-
tuálnych animovaných filmov americkej
proveniencie, pričom sa zameriava na pre-
menu, ktorá sa odohráva v tvorbe určenej
deťom. Poukazuje na infantilizačné prvky,
ktoré sú do jednotlivých diel integrované
tvorcami zámerne, aby oslovili okrem do-
spelého aj detského recipienta. Tým sa -
v duchu súčasného postulátu komerčného
úspechu - rezignuje na komunikáty určené
výlučne deťom. Vytvárajú sa „produkty",
ktoré oslovujú všetkých bez ohľadu na vek.
Na konkrétnom interpretačnom materiáli
(seriály Priatelia, Dva a pol chlapa a ani-
mované filmy Príbeh hračiek, Hlodá sa Ne-
mo, Mravec Z) demonštruje Malíček zá-
kladné zmeny v prístupe k tvorbe pre
mladého diváka. Prvú zmenu charakterizu-
je ako rezignovanie na variácie existujúcich
rozprávkových príbehov. Tento prístup vy-
striedala práca s pôvodnými námetmi a sce-
nármi, ktoré s „ rozprávkovými klišé, téma-
mi a motívmi korešpondujú až sekundárne,
a to vo svojom spracovaní." Druhou zá-
sadnou zmenou označuje autor dôraz na
„remeselne precízne pretavenie námetu
a scenára do výslednej podoby fámu. " No-
vé diela Hollywoodu určené detskému prí-
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jemcovi teda fungujú ako dramaticky ná-
ročnejšie celky s obsahovým ohľadom na
svojho diváka. Dochádza tak k zbližovaniu
sveta detí a dospelých, čo na druhej strane
vedie k stále výraznejšiemu nedostatku
tvorby určenej výhradne deťom (najviac sa
to prejavuje v televíznych žánroch).

V zborníku sú zastúpené aj „tradičné"
umenia. Eva Kapsová (Dieťa vo výtvarnom
umení) a Dana Kubalová (Kolorit afan-
tasknosť v detskej ilustrácii) píšu o dneš-
ných špecifikách výtvarného umenia. V štú-
dii Evy Kubalovej je komparatívnou
metódou zachytená „podvojnosť" ilustrač-
ných štýlov aplikovaných v detských pub-
likáciách. Popri ilustráciách s prirodzenou
farebnosťou sa totiž objavujú aj obrázky vy-
užívajúce krikľavé, neónové farby. Ako prí-
klad prvého typu ilustrácií uvádza práce
ukrajinského výtvarníka Vladyslava Jerka
z knihy H. Ch. Andersena Snehová kráľov-
ná, s čím kontrastuje vkusová škola z diel-
ne Walta Disneyho (Ariel, malá morská ví-
la). „Prirodzenú fantastiku", autorka
považuje za podnetnejšiu pre tvorivosť die-
ťaťa, pretože „vponúknutej kresbe akoby sa
rátalo s jeho prispením ".

Výtvarnému umeniu sa venuje aj Štefan
Gero (Premeny obrazového repertoáru de-
tí pod vplyvom masmédií), podľa ktorého sa
deti zmenám v súčasnom umení nebránia
a „postupne sa učia používať rôzne nové vý-
razové prostriedky", pričom im prispôso-
bujú aj obsah a spôsob zobrazovania.

V štúdii Hudba pre deti a mládež vyjad-
ruje jej autorka Renáta Beličová presved-
čenie, že „jedným z výrazných znakov hu-
dobnej kultúry mládeže je jej rozdrobenie sa
do minoritných subkultúrnych žánrov, čo je
však typickým znakom kultúry dneška".

O súčasných inscenačných formách pre
deti píše Dagmar Inštitorisová v príspev-
ku O novom v divadle pre deti. Do zborní-
ka prispeli aj Eva Vitézová (Buvik ako sy-
nonymum domova), Mária Valentová
(Moderný rozprávkar Ľubomír Feldek a tra-
dičná ludová rozprávka), Lucia Spálová
(Význam rozprávky pri zvládaní úzkosti
a strachu u dieťaťa predškolského veku),
Martin Jurčo (Perspektívy rozhlasovej

publicistiky pre deti a mládež), Gabriela
Magalová (Časopisy pre deti a mládež na
Slovensku), Vlasta Hochelová (Potreba
mediálnej výchovy) a Eva Fandelová
a Blandína Šramová (Mediálny a multi-
mediálny aspekt detskej kultúry v sloven-
skej spoločnosti). Detskou televíznou re-
klamou sa zaoberá Mariana Vargová,
podľa ktorej sa v tejto oblasti v budúcnos-
ti ešte viac zvýši „preferencia obrazu pred
textom a banalizácia jazyka, zníži sa hod-
nota obsahu".

Hodnota publikácie Stav kultúry pre de-
ti a mládež spočíva v presnom pomenova-
ní a triezvej analýze kultúrnych a umelec-
kých javov a problémov súčasnosti
s platnosťou nielen pre Slovensko. Skupina
fundovaných autorov (vedeckých a peda-
gogických pracovníkov, ako aj ľudí z pra-
xe) tak predkladá kompaktný prehľad skú-
maného predmetu, ktorému nechýba hĺbka
a názor.

MARIÁN KLUVANEC

KVETÁ DAŠKOVÁ

Pipo, Vankúšik, Nitka a ich
zvierací kamaráti
Bratislava, Q 111, 2005. II. Vladimír Cap.

Kvetu Daškovú ako prozaičku poznáme
najmä vďaka textom, v ktorých sa usiluje
priviesť dieťa k poznaniu zákonitostí okoli-
tého sveta a života, predovšetkým k prob-
lému spolužitia človeka s prírodou. Vo
svojich prózach zdôrazňuje potrebu úcty
k prírode a jej tvorom, pričom tento vzťah
sa v tematickej roviny premieta do krátkych
výkladov o zvieratách, vtákoch, stromoch
či rastlinách, s ktorými sa dieťa vo svojom
živote bežne stretáva a ani si neuvedomuje
ich význam.

Pipo alebo Piporopip je malé strašidiel-
ko, ktoré sa v próze Kvety Daškovej obja-
vuje už po druhýkrát. No kým v prvom prí-
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E C E
páde (Príbeh troch miest. So strašidielkom
Pipompo Bratislave) sme sa s ním mali mož-
nosť zoznámiť ako so sprievodcom po hlav-
nom meste Slovenska, teda v prostredí prí-
stupnom širokej verejnosti, v najnovšej
knižke sa strašidielko sťahuje do intímnejšie-
ho priestoru jednej rodiny. V postave babky
Hortenzie, priamej rozprávačky, môžeme
pomerne ľahko identifikovať samu autorku,
o čom svedčia viaceré miesta v texte, ako aj
jej fotografia s troma štvornohými kamarát-
mi na obálke knihy či záverečný nekrológ za
oblúbeným kocúrikom Lukinom, ktorého
ktosi zámerne otrávil. Napokon aj jej literár-
ne meno (Hortenzia) vyznieva ako séman-
tické spresnenie jej skutočného mena (Kve-
tá). Takto koncipovaná postava rozprávačky,
priamej účastníčky všetkých všedných i ne-
všedných príbehov, poskytuje autorke prie-
stor na vnášanie subjektívnejších názorov na
súčasný svet a život, ktorý hodnotí a ko-
mentuje z pohľadu staršieho a skúsenejšieho
partnera dieťaťa. Ako rozprávačka má v tex-
te mnoho polôh -je chápavou a vynalieza-
vou partnerkou strašidielka Pipa; je trpezli-
vou babkou dvoch vnúčat, chlapca Nitku
(Filiposa) a dievčatka Vankúšika (Táley),
ktorá sa spoločne s dedkom Petrom usiluje
deťom vytvárať to povestné zábavné staroro-
dičovské prostredie; no a v neposlednom ra-
de je aj vášnivou ochranky ňou zvierat a prí-
rody.

Najprv nás oboznamuje s tým, ako sa
stretla s malým strašidielkom, ktoré sa spo-
lu s domácimi zvieratami - kocúrikom Lu-
kinom, psíkmi Abarkou, Cirkom a Kubom,
stalo neoddeliteľnou súčasťou každodenné-
ho života jej, napohľad celkom obyčajnej,
rodiny. Čo je však na tejto rodine od začiat-
ku trocha nezvyčajné, to sú už spomínané
mená niektorých jej členov - babka Hor-
tenzia, vnuk Filipos, vnučka Tálea či dcéra
Florentína. Pôvod nevšedných mien pomá-
ha rozprávačke a čitateľovi ozrejmiť Pipo
a rozuzlenie je napokon vcelku vtipné. Pou-
kazuje na to, ako si ľudia v minulosti radi
vymýšľali príbehy o strigách a vílach a vždy
sa našiel niekto, kto týmto príbehom uveril.
Napríklad aj rozprávačkina stará mama
uverila manželovej výhovorke, že ho na

ceste domov, vyplnenej nejakým tým po-
hárikom na zahriatie, zdržali strigy a lesné
víly žiadajúce ako daň za prepustenie rôz-
ne nevšedné (stridžie) mená, ktoré budú
musieť nosiť jeho potomkovia až do sied-
meho pokolenia. V inom príbehu autorka
zasa rozohráva pomerne všednú situáciu
s andulkou, ktorá vyletela z klietky a späť
sa ju rodine podarilo dostať aj vďaka výdat-
nej Pipovej asistencii. Pipo pomáha jed-
notlivým členom rodiny vyviaznuť z roz-
ličných nepríjemných situácií, ako je
napríklad krádež auta, či zamknuté kľúče
v dome alebo zamotaný kocúrik v chmeľo-
vých šľahúňoch a podobne, a tiež sa zúčast-
ňuje všelijakých veselých príhod. Možno ho
vnímať ako rodinný talizman, s ktorým si
všetci výborne rozumejú.

Na iných miestach v texte sa rozprávač-
ka stavia do pozície staršieho človeka, tro-
cha ťažkopádnejšieho na to, aby si zvykol
na výdobytky modernej vedy a techniky
a aby vládal držať krok so všetkými trend-
mi tejto doby. Nostalgicky pôsobí spomien-
ka na nožík-rybku, ktorý sa azda už ani
nevyrába. S jemnou dávkou skepsy sa vy-
jadruje k rozmanitým módnym hitom, akým
bola pre jej vnúčatá istý čas aj kolobežka:
Pred dvoma či tromi rokmi si Nitka a Van-
kúšik vyžobronili dvojkolieskový módny hit
zvaný kolobežka. Lenže móda je už raz ta-
ká: prinesie novinku a ani sa nenazdáš, už
ju aj odnesie. Azda najviac sa z tohto ne-
veľmi kladného postoja k moderným vymo-
ženostiam prenáša do slov jej manžela -
dedka Petra, ktorý je rozhorčený z toho, že
dnešné deti akoby mali uši a oči prišité k ob-
razovkám počítačov a televízorov a na prs-
toch majú pľuzgiere od vyťukávania ese-
mesiek. Aj všetky hračky, čo majú, sú
Z obchodu. A žeby si zašantili spolu niekde
v prírode ? Máš ho vidieť! Na výlety sa tu-
ším chodí len do plechových škatúl hyper-
marketov. Hoci je toto konštatovanie dosť
priamočiare, žiaľ, nedá sa s ním nesúhlasiť,
rovnako ako sa nemožno čudovať pohorše-
niu starších ľudí nad spôsobom súčasného
života. Na druhej strane je však potešiteľné,
že tieto deti majú aj vďaka svojim starším
príbuzným možnosť zažiť radosť z vyrába-
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nia a púšťania si šarkanov, z lezenia po
stromoch, oberania sliviek či počúvania
rozprávok. V tomto bode pokladám za po-
zitívum textu aj dialóg rozprávača s det-
ským čitateľom, v ktorom je dospelostný
rozmer zjavný, nie však mentorujúcim
spôsobom. Skôr tu možno vybadať spon-
tánny záujem rozprávačky - modernej bab-
ky - pochopiť detské zmýšľanie a zároveň
ho nenásilne obohatiť o rokmi overené a zú-
ročené životné skúsenosti.

Najpresvedčivejšia je však autorka na
miestach, kde sa vyznáva zo svojho vzťahu
k prírode a zvieratám. V kapitole Ako sme
s Pipom boli sovami sa nachvíľu (skôr vo
svojich predstavách) premenia na sovy, aby
lepšie pochopili ich spôsob života. (Tu mi
však nedá nespomenúť jednu nepresnosť tý-
kajúcu sa schopnosti sov vidieť v tme - so-
vy sa totiž v tme neorientujú ani tak zrakom,
ako skôr vynikajúcim sluchom). V kapitole
Ako Pipo hral myškám na husliach sa zasa
pokúša nájsť nejaké kompromisné riešenie
nepríjemnej situácie spôsobenej jesenným
sťahovaním sa myší do ľudských obydlí. Daš-
ková sa svoj úprimný vzťah k prírode a jej
obyvateľom usiluje preniesť aj na dieťa, po-
máha mu vžiť sa do situácie zvieratka a vy-
tvára paralely zvieracieho a ľudského spôso-
bu existencie. Tu sa zračí jej bytostný záujem
o prírodu a všetko živé v nej, jej ekologické
zmýšľanie a ochranársky postoj. Asi aj preto
považovala za potrebné v závere knižky roz-
lúčiť sa so svojím kocúrikom - najdúchom,
ktorého ktosi nemilosrdne zahubil.

Autorkin vzťah k jazyku sa zasa preja-
vuje na lexikálnej úrovni. Dašková jazyk
pokladá nielen za nástroj dorozumievania,
ale aj hry, či už s jeho formálnou alebo sé-
mantickou stránkou. Vytvára nové slová,
resp. slovné spojenia založené najmä na
analogickom tvarovaní, zodpovedajúcom
detskému mysleniu, ktoré text oživujú a po-
máhajú dieťaťu lepšie pochopiť zmysel vy-
povedaného. Veľmi vtipne vyznieva naprí-
klad prirovnanie: Zvedavosť ma zožierala
ako hrdza starú podkovu na kôlni; alebo fra-
zeologizmy typu mať náladu nad psa (mať
dobrú náladu) či tváriť sa rozjesenene (ne-
byť veselý), alebo rozložené kompozitá na

okamih alebo na dva mihy oka;, hľaddo-
ďaleka (ďalekohľad). Autorka väčšinou tie-
to novotvary vkladá do úst Pipovi, ktorý ako
bytosť pochádzajúca z iného sveta a blízka
detskému recipientovi má na takýto hravý
prístup k jazyku nárok.

Za problematickejšie pokladám niektoré
vnútorné vysvetlivky a komentáre, pretože
niekedy zbytočne rozdrobujú myšlienku
a odvádzajú čitateľa od podstaty, ku ktorej
výpoveď smeruje. Napríklad: Takže sme
v tom nevelmi útulnom zvyku pekne zam-
knutí, a to navzdory či práve preto, že už nik
poriadne nevie, ako a prečo vznikol. Ale-
bo: Je to možne', veď ako som už povedala,
a ako to aj on sám rád o sebe hovoril, Pe-
tinko, teda Pipinko, je veľmi múdry vták.
Potom sa pri vysvetľovaní môže ľahko stať,
že vo vete chýba slovo: Ale keby si mi ten
hladdoďaleka (ako vidíš, Pipo si slovo ďa-
lekohľad nielen rozložil, ale i po svojom zlo-
žil) (chýba požičala), bol by som veľmi rád.
Tu však treba apelovať aj na úlohu jazyko-
vého redaktora, ktorý by si takéto drobné
nedostatky mal všimnúť a v texte ich opra-
viť. Nemuseli by sme potom upozorňovať
na to, že spojenie Pipove znamenie má ne-
správnu príponu v privlastňovacom prídav-
nom mene, že slovo dookola je iba príslov-
ka a nemožno ju použiť v predloŽkovom
spojení dookola záhrady, že o chvíľu neskôr
je tautológia a pod.

Najnovšiu knihu Kvety Daškovej možno
čítať viacerými spôsobmi - buď ako zábav-
né čítanie plné viac či menej pravdepodob-
ných príhod so strašidielkom Pipom a oby-
vateľmi jedného pekného domu, alebo ako
poučné čítanie zahrňujúce predovšetkým
poznatky z botaniky a zoológie, alebo ako
pokus o partnerský dialóg dospelého s die-
ťaťom miestami odľahčený humorom
a zmyslom pre recesiu, no občas aj vážny.
Ilustrácie Vladimíra Cápa, v ktorých sú do
akvarelov na počítači, vmontované foto-
grafie rozkošného strašidielka Pipa, svojím
humorným ladením podčiarkujú predovšet-
kým zábavný aspekt textu, čo je v literatú-
re pre deti legitímny spôsob, ako ich prilá-
kať k čítaniu.

MARKÉTA ANDRICIKOVÁ
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Správa o Michalovi Nawkovi, Dorothee Šolčine,
vtáčej svadbe a lužickej srbčine

ĽUBOMÍR FELDEK

Kajki nank, tajki Jank - nie, toto nie
je zaklínadlo, to je lužickosrbské prí-
slovie, ktoré sa pekne rýmuje aj po slo-
vensky - Aký ňaňko, taký Janko.

Nie náhodou máme ekvivalenty aj
pre najstarobylejšie lužickosrbské slo-
vá, ako sú naň (otec) alebo črij (črie-
vica). Od chvíle, čo moderná jazyko-
veda objavila indoeurópske jazyky,
vieme, že v rámci nich existujú aj šty-
ri západoslovanské: poľština, čeština,
slovenčina a lužická srbčina.

Hoci je história Lužických Srbov
úctyhodné dlhá, dnes prežívajú ťažké
chvíle a sú ohrození zánikom. Done-
dávna ich bolo stotisíc, teraz odhadujú
svoj počet na polovicu. Do svojej ma-
terčiny majú preloženú Bibliu i Ho-
méra, ale praktický život ich núti k bi-
lingvizmu, a keď si chcú povedať čo-
si zložitejšie, uchyľujú sa aj medzi se-
bou k nemčine. Ešte vždy to však ne-
vzdávajú, bojujú o prežitie a aj nám
by mohli byť vzorom v tom, aký vý-
znam pripisujú svojej kultúre a ako si
ju aj dnes, v čase globalizácie, usi-
lovne pestujú.

Prirodzene, pozornosť venujú najmä
svojmu jazyku, veď jeho hodnota bu-
de vždy rovnako veľká, bez ohľadu na
to, koľko ľudí ním bude hovoriť. Zma-
povaný ho majú najmä v dvoch zá-

kladných jazykovedných dielach: Puč-
nik po homjoserbščinje a Prawopis-
ny slownik hornjoserbskeje réče. Obe
mám v knižnici a vďaka nim viem, že
lužická srbčina je jazykovou klenotni-
cou. Zachoval sa v nej napríklad sta-
rosloviensky duál (skloňovanie po-
dvojných podstatných mien, z ktorého
sa v slovenčine nájde už len zopár
čriepkov - očima, ušima). Alebo aj ta-
ká pozoruhodnosť, akou je osobitná
koncovka pre slobodnú ženu (-ec/-ic)
a osobitná pre vydatú (-o\va/-ina).
Kým by tam povedzme nejaká naša
Anča Halušková bola slobodná, písala
by sa Anča Haluškec. Lužický Srb sa
teda už vo chvíli, ked mu žena prezra-
dí svoje meno, dozvedá aj to, či je voľ-
ná alebo zadaná.

Nemenšiu pozornosť ako jazyku ve-
nujú Lužickí Srbi aj svojej literatúre.
Keď nedávno hľadali najvýznamnej-
šieho Lužického Srba všetkých čias, na
prvých troch miestach sa umiestnili
básnici, ktorých tam vedia naspamäť
starci aj školáci.

Jeden z tých troch básnikov bol aj
Michal Nawka.

Práve pri príležitosti 120. výročia je-
ho narodenia som sa aj ja, spolu s Pet-
rom Čačkom, naším najvýznamnejším
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prekladateľom lužickosrbskej literatú-
ry, vybral do Budyšína - toto mesto,
ktoré je hornolužickým centrom, náj-
deme na mape Nemecka pod menom
Bautzen. Bolo to v dňoch 18.-21. no-
vembra 2005, keď Lužickí Srbi uspo-
riadali svoj každoročný sviatok poézie
- 27. ročník venovali Nawkovi.

S hostitelmi sme si pri tejto príleži-
tosti mohli zaspievať aj slovenské ľudo-
vé piesne, každý vo svojej reči - Bole-
ráz, boleráz i viaceré ďalšie totiž do
lužickej srbčiny preložil práve Michal
Nawka. Zároveň sme mali možnosť sle-
dovať vystúpenia rôznych recitátorov aj
súborov, dospelých i deti, a pochopili
sme, z čoho pramení velká popularita,
ktorú má tento básnik u všetkých gene-
rácií: svojich verných si vychovával už
od najútlejšieho veku.

Domov som sa vrátil s odhodlaním
predstaviť Nawkovu poéziu alebo aj
tvorbu ďalších lužickosrbských básni-
kov slovenskému čitateľovi aj v kniž-
nej podobe. Dal by Boh, aby som svo-
je predsavzatie mohol uskutočniť.

V prekladoch, ktoré pripájam k tej-
to správe, mi však ide o čosi iné. Rád
by som prostredníctvom originálov
a prekladov niekoľkých básní pre deti
predstavil samotnú lužickú srbčinu -
veď aj keď často hovorievame o slo-
venčine ako o najľubozvučnejšom slo-
vanskom jazyku a túto hrdosť nám nik-
to len tak ľahko nevezme, pravda je
taká, že slovanských národov, ktoré si
o svojom jazyku myslia čosi podobné,
je viac a určite medzi nimi nechýbajú

ŠTEFAN CPIN/ V. Sikula: Prázdniny so strýcom Rafaelom
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ani Lužickí Srbi. Pozrieť sa cez ich ja-
zyk na ich národné sebapotvrdzovanie
- či to nie je pre nás Slovákov tak tro-
chu aj príležitosť na pohľad do spätné-
ho zrkadla? Navrávame si, že s nami je
to dnes už inak, že my sme hrozbe ná-
rodného zániku úspešne odolali a do-
čkali sme sa napokon aj svojej samo-
statnej štátnosti - no ktovie, či nežná
globalizácia nie je dnes pre našu ná-
rodnú existenciu oveľa väčším nebez-
pečenstvom, než bola v minulosti ná-
silná asimilácia, a či teda nie sme na
tom iba o málo lepšie než Lužickí Sr-
bi. A možno aj horšie - pretože si to
nebezpečenstvo na rozdiel od nich
vôbec neuvedomujeme. (Ked nič iné,
mal by nás varovať aspoň katastrofál-
ny úpadok spisovnej slovenčiny v mé-
diách.)

Takisto by som rád oboznámil slo-
venského čitateľa so starobylým lužic-
kosrbským sviatkom - vtáčou svad-
bou. Opisuje ju aj báseň Ptače činki.
Jej autorkou je Dorothea Šolcina a do-
zvedáme sa z nej, že tak ako naše de-
ti dávajú do okna svoje topánky
v predvečer Mikuláša, lužickosrbské
deti dávajú do okna alebo predo dve-
re prázdny tanier v predvečer (alebo
zavčasu ráno) 25. januára. A v ten deň
si potom na tanieroch nájdu sladkosti
- to sa vraj vtáčiky takto revanšujú de-
ťom za to, že im cez zimu nedali za-
hynúť hladom a sypali im do kŕmidie-
lok zrno.

Zhodou okolností som vlani revi-
doval pre knižné vydanie aj svoj star-
ší preklad Shakespearovej hry Sen
svätojánskej noci (Ikar, 2005), a tak
mám v čerstvej pamäti, čo hovorí voj-
voda Teseus, keď nájde v aténskom le-
se dva zaľúbené páriky: „Valentína

bolo už dávno - dnes sa paria vtáci ? "
(„Saint Valentíne ist pást: Begin the-
se wood - birds but to couple now? ")
Podľa ľudovej povery si totiž na sväté-
ho Valentína nevyznávali lásku iba
ľudia, ale v tento deň (alebo noc) sa
parili aj anglické vtáky. Shakespeare
bol veľký znalec anglického folklóru,
ale zaiste netušil, že kdesi žijú nejakí
Lužickí Srbi, ktorých deti oslavujú
vtáčiu svadbu ešte skôr - už 25. ja-
nuára.

(Keby sa k tomu mohol vyjadriť Ján
Kollár, určite by povedal, že ten an-
glický sviatok vôbec nie je anglický -
ale že ho Angličania prevzali od Lu-
žických Srbov.)

VTÁČIE ČARY
Dorothea Šohľina

Milé deti,
ktoré z vás ešte nedávalo do okna

tanier v predvečer vtáčej svadby?
Všetky ste to už robili! Tento staroby-
lý sviatok, ktorý pripadá na 25. janu-
ára, pestujú Lužickí Srbi už celé stá-
ročia. V predvečer vtáčej svadby
kladú deti prázdne taniere do okien
alebo pred dvere, aby im vtáčiky moh-
li na ne tajne naklásť koláčiky a iné
sladkosti. Vraví sa, že vtáky sa tak
odvďačujú deťom za to, že na ne pa-
mätali v zime a sypali im do kŕmidle -
lok zrno. Na 25. január pripadá ten
sviatok preto, že niektoré druhy vtá-
kov začínajú hniezdiť a klásť vajcia
naozaj už v januári. Aj dnes sa v škôl-
kach a školách dodržiava tento zimný
sviatok nielen v Hornej Lužici, ale aj
v iných krajoch. Ak si aj vy chcete
usporiadať svoju vtáčiu svadbu,
môžete si na nej zaspievať aj túto no-
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vú pieseň. A môžete si popri speve aj
vymaľovať obrázky.

Nech vám to pripraví veľa radosti!

Vždy v januári, v zimnom čase
sa vtáčia svadba koná zase
a štebot, džavot, krákanie sa
vždy ozýva až po nebesá.

Drozd vyspevuje, až sa potí,
a sýkorka si s vrabcom nôti
a hudú všetci od radosti,
že patria medzi vzácnych hostí.

Aj bocian sem už s krikom letí:
„Všetky tie starostlivé deti,
čo do kŕmidielok nám v zime
sypali - my dnes pohostíme!"

No zrazu rozruch: „Kde je ženích?
Kde nevesta? Ved sme tu pre nich!
Či si ten párik zažartoval
a s koláčmi sa niekam schoval?"

Už letí celá vtáčia rada
a mladý párik všade hrada.
Ved je to div a hanba iba,
ked svadba je - a párik chýba.

Ej, nehľadali oni márne -
dym zaviedol ich do pekárne.
Dym zavoňali hostia všetci:
„Ved oni pečú koláč v peci!"

Naozaj piekli koláčiky,
aj bábovky, aj pampúšiky.
A už ich mali celú kopu -
ked zrazu čo to? Vtáky klopú!

Už v pekárni je celý kŕdeľ
a zvučí štebot z vtáčích hrdiel.
„Sem koláče," znie štebotanie,
„nech nečakajú deti na ne!"

Už vyťahujú na lopári
pekári z pece vtáčie dary.
Už majú vtáky plné koše -
a nielen koše, no aj nose.

Už taniere sú v oknách všade
a koláčiky na ne kladie
tu škovránok, tam zase straka
a hudú: „Vdaka, deti, vdaka!"

Tak svadobčania deťom hudú
a celý deň tak húsť im budú.
Napokon zvolá ženích bodrý:
„Kto druhým pomáha, je dobrý!"

Z POÉZIE MICHALA NAWKU

NAŠE SKALY

Lužica je krajik malý,
ma pák jará dobre skaly.
Zornowc twjerdy kamjeň je,
tysacy let pretraje!

NAŠE SKALY

Lužica je krajik malý,
má však veľmi dobré skaly.
Ten náš granit tvrdý je,
tisícročia prežije!

NANK A DŽÉČO

Nanko, poj sej že mnu hráč!
Lube džeco, njemóžu.

Čehodla to njemóžeš?
Dokelž chwile nimam.

Čehodla to dyrbiš džélac?
Zo bych pjenjezy zaslúžil.
Čehodla by pjenjezy zaslúžil?
Zo bych tebi jédže kúpil.

Ja wšak nétko hlódny njejsym.
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OTEC A DIEŤA

Pod sa so mnou pohrať, tatko!
Nemôžem sa, moje zlatko.

A prečo sa nemôžeš?
Lebo nemám čas sa hrať.

A čo musíš porábať?
Nuž, peniaze zarábať.

Načo musíš zarábať?
Na jedlo pre teba, zlatko.

Veď ja, tatko, nemám hlad.

DOM

Hila päta bom!
Wšitke džéči dom!
Lišku z jamy njehoríče,
wona z wami njepóridže.

Hila päta bom!
Wšitke džéči dom!

Wjelka sobu njebjerče,
wón was wšitkich zežerje.

Hila päta bom!
Wšitke džéči dom!
Kotrež domoj njepórídže,
w nocy wonka zahinje.

DOMOV!

En ten tiky, ence bence,
domov, všetky deťúrence!
Nechajte spať líšku v diere,
tá sa s vami nepoberie.

En ten tiky, ence bence,
domov, všetky deťúrence!
Zatvorte pred vlkom dvere,
nech vás v noci nezožerie.

En ten tiky, ence bence,
domov, všetky deťúrence!
Kto sa domov nepoberie,
navždy zmizne v nočnom šere.

Jubilanti
Ustálilo sa, že ilustračná časť jednotlivých čísel Bibiány prezentuje buď ak-

tuálne výtvarne' udalosti, alebo pripomína aktivity niektorého z významných
výtvarných jubilantov. V roku 2006 je tých jubilantov hojne, a tak sa redak-
cia Bibiány rozhodla publikovaním ilustračných ukážok popriať všetko naj-
lepšie, veľa tvorivej invencie viacerým. Veľa zdravia sme chceli zaželať pre-
dovšetkým najstaršiemu z nich, maliarovi a ilustrátorovi Ferdinandovi
Hložníkovi (18. 11. 1921), žiaľ, jeho údel náš zámer predstihol. Ferdinand
Hložník umrel 27. februára 2006 v Bratislave. A tak i v zastúpení Slovenskej
sekcie IBBYa BIBIÁNY, medzinárodného domu umenia pre deti, blahoželá-
me k životnému jubileu grafičke a ilustrátorke Nadi Rappensbergerovej (24,
1.1936), grafikovi a ilustrátorovi Jozefovi Cesnakoví (6. 2.1936) a grafikovi
a ilustrátorovi prof. VŠMU Igorovi Rumunskému (10. 3. 1946). K ukážkam
z ich tvorby, ktorou obohatili umeleckú úroveň modernej slovenskej knihy pre
deti a mládež, sme pripojili aj reprodukcie ilustrácií z dvoch kníh výnimoč-
ného zjavu slovenskej knižnej ilustrácie pre deti Štefana Cpina, od ktorého
smrti (2. 9. 1971) uplynie 35 rokov. (os)
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SUMMARY
The Bibiána review, Ihe press body of the

Slovák IBBY division, financially sponsored by
the Ministry of Culture of the Slovák Republic,
has started its 13th volume by the present issue.
In the course of its existence the review has be-
come a recognized magazíne, promoting de-
manding literary culture. Its writers háve belon-
ged to eminent specialists, working fór Slovák
Universities. The review does nôt comprise on-
ly literary studies and essays reflecting pro-
blems of literatúre (or children and youth. The
specialized texts of psychological, sociological,
ethical and didactic character háve reguiarly
occurred in its contents. The present issue, fór
example, begins with the study The Hands of
Understanding Held Out, whose author Gabrie-
la Škorvánková, deals with integration of han-
dicapped children and specially investigates the
role of libraries in this process. In the interview
He WasnotAble toBreathe without People, Ľu-
bica Kepštová talks with a young literary publi-
cist Peter Glocko, jr., about the writer Vlado
Bednár, who belongs to the exceptional phe-
nomena of modem Slovák children's literatúre.
Although tragic death pút an end to the joumey
through life of this literary prankster, his writings
háve always reflected values that address
a child by humorously optimistic vision of life.
The author of the next contribution is dr. Jaro-
slav Toman, an associated professor at the Fa-
culty of Education in České Budéjovice. In the
study Slovák Reflection of Literatúre fór Child-
ren in the Czech Context the author examines
presentations of the Slovák children's literatúre
of 1993 - 2003. His findings show that mutual
inter.-literary relations, remarkably interrupted af-
ter splitting Czechoslovakia in 1993, still conti-
nue. The Czech professional public háve been
gaining information about the level of Slovák li-
teratúre fór children and youth especially thanks
to prof. Zuzana Stanislavová and prof. Viera
Žemberová of Prešov University. The next ar-
ticle of prof. Stanislavová , The Position Next
to the Heart, is addressed to a Slovák reader. It
is a reminiscent of anniversary of an outstan-
ding prose-writer, lyric story-teller and fairy tale
writer Dušan Dušek. In the concluding congra-
tulation, prof. Stanislavová calls on the writer,
who has nôt released any new book fór child-
ren fór quite a long time, to fill this gap again,
as it has been desperately empty. On this occa-

sion the Bibiána presents the new generation
interested in children's literatúre with Du-
šek's heraldic short story The True Starý of Pa-
čo. Also in this issue the psychologist prof. Mi-
ron Zelina of the Faculty of Education of
Comenius University in Bratislava continues
his serieš of psychoanalyses. This time he fo-
cuses on psychoanalysis of evil, investigating
roots of this human and social phenomenon,
its impact on behaving a man and at the sa-
mé time presenting strategy how to suppress
it. He finds the process of humanizing educa-
tion the most powerful factor, able to minima-
lize this phenomenon. Since in the autmn this
year the intemational conference dealing with
similar problems will bé held at Prešov Uni-
versity , the study The Phenomenon ofEvílis
in fact its prologue. In the essay Like in the
Children's Picture, the doyen of modem Slo-
vák literatúre fór children Ľubomír Feldek
slightly reveals the seal of secrecy of the last
years of physical suffering of his friend and ex-
cellent modemistic poet Ján Stacho on the
occasion of his 70th birthday he did nôt live to
see. His impressive talking is supplemented by
a recurrent release of Stacho's poém fór child-
ren The Chocolate Fairy Tale This work, along
with Feldek's poetic composition The Play fór
Your Blue Eyes, started the history of modem
Slovák artistic literatúre fór children at the end
of 50s of 20'" century. In the study On the Co-
lour Wings of a Dream, the postgraduate štu-
dent of Prešov University Markéta Andričíko-
vá investigates the motif of a dream in the
current authoŕs fairy tale. The young literary cri-
tic Miloš Ondráš is presenting the aulhoŕs fai-
ry tale, The Cats in a Bag, created by the foun-
der of modern Slovák children's literatúre
Jaroslava Blažková and made into a book af-
ter 40 years. Like in every issue, also in the
present Bibiána book review column, literary
critics present the latest book production fór
children. In the conclusion the writer Ľubomír
Feldek informs the readers of Bibiána about
his impressions of the festival of poetry that
has become a regular manifestation of unique
cultural identity of Lusatian. The translations
of representative poetry fór children áre the
part of his "business trip report" to Germany,
where the Sorbs live.

Transl. Jana Zlatošová
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