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Pohlad na pôvodnú literárnu produkciu
pre deti a mládež v roku 2001 bude naj-
efektívnejšie otvoriť cez generačnú rekon-
štrukciu autorského potenciálu, ktorý sa
v tejto oblasti v minulom roku tvorivo rea-
lizoval. Pritom si uvedomujeme, že o „ge-
nerácii" v tradičnom literárnohistorickom
chápaní sa v súčasnosti ťažko dá hovoriť. Te-
da len velmi volne rozumejme pod pred-
metným pojmom zoskupenia autorov, ktorí
sú približne porovnateľného veku a literár-
nych skúseností.

V roku 2001 pokračuje trend z minulého
roka, trvá teda príliv nových mien do kniž-
nej tvorby pre deti. Svoje prvé knižky pre de-
ti vydali L. Hevesiová, P. Karpinský, D. Ka-
zová, Ľ. Kepštová, J. Kollár, B. Mydlíková,
K. Vulganová. V poradí druhú knižku ponú-
kli niekoľkí minuloroční (G. Futová, B. Mik-
šíková, S. Popovič) alebo trochu dávnejší de-
butanti (T. Križka, R. Smatanová). Stálu
prítomnosť potvrdilo viacero zástupcov
strednej generácie (D. Hevier, J. Bodnárová,
Š. Moravčík, Z. Zemaníková, M. Komoro-
vá, A. Marec, D. Hivešová-Šilanová) a akti-
vizovala sa generácia detského aspektu. Po-
pri autoroch, ktorí boli v 90. rokoch
permanentne alebo aspoň sporadicky činní
(J. Pavlovič, V. Šikula, L. Švihran, J. Beňo,
K. Dašková, J. Navrátil), sa po desaťročnej
odmlke pripomenuli R. Dobiáš, P. Ševčovič,
z najstaršej generačnej vrstvy M. Haštová.

Celkový pohľad na knižnú ponuku roka
2001 dotvárajú diela klasickej i modernej
detskej literatúry, ktoré sú buď novým vý-
berom z tvorby známych autorov (básnické
knižky T. Janovica Drevený tato a Roz-

právkové varechy vyšli v Mladých letách
pod názvom Veselá knižka do prvej lavice,
reprezentatívny výber z povestí J. C. Hron-
ského, vydaný vo Vydavateľstve Matice slo-
venskej, dostal jednoduchý názov Sloven-
ské povesti), alebo reedíciou známeho
textu. Vo vydavateľstve Mladé letá boli tak-
to nanovo vydané knihy M. Grznárovej
Maťko a Kubko, J. C. Hronského Smelý Zaj-
ko v Afrike, M. Ďuríčkovej Jasietka, Ľ. Pod-
javorinskej Zajko Bojko, M. Rúfusa Mod-
litbičky, Pamätníček, J. Šrámkovej Biela
stužka v tvojich vlasoch, H. Zelinovej Do-
videnia, Zuzanka, vo vydavateľstve Regent
próza P. Glocka Ja sa prázdnin nebojím, vo
vydavateľstve IRľS próza P. Holku Prekáž-
kar v džínsach, vo vydavateľstve Buvik kni-
ha N. lanskej S dievčiskom sa nehráme
a výber z detského folklóru Zenilo sa mo-
tovidlo, vo vydavateľstve Perfekt edícia Za-
marovského kníh: l. vydanie eposu Aene-
as, nové vydania kníh Vzkriesenie Olympie,
Ich veličenstva pyramídy. (Z uvádzaných
reedícií sú cenné predovšetkým knižky J.
Šrámkovej, P. Glocka a P. Holku, pretože
svojou umeleckou hodnotou i tematikou as-
poň čiastočne vypĺňajú dlhodobú absenciu
príbehov pre dospievajúcu mládež.) Kaž-
doročnú súčasť knižného trhu tvoria, sa-
mozrejme, výbery z ľudových rozprávok,
predovšetkým z rozprávok P. Dobšinského.

Zásluhou vrstevnatej generačnej štruktú-
ry autorov pôvodnej tvorby i zásluhou ree-
dičnej stratégie niektorých vydavateľstiev
sa v roku 2001 v porovnaní s predchádza-
júcimi rokmi (ked takmer jednoznačne do-
minovala rozprávka) v istom zmysle začal
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nanovo pluralizovať žánrový pôdorys det-
skej literatúry. Fantastika v rozličných žán-
rových podobách však aj tentoraz zostáva
najviac využívaným, umelecky asi naďa-
lej najefektívnejším prostriedkom štylizo-
vania dobovo aktuálnej výpovede. Práve do
jej okruhu patrí i próza, ktorú bez nadsade-
nia možno považovať za literárny počin ro-
ka 2001 - kniha Daniela Heviera Krajina
Agord (HEVI). Hevierova publikácia nie je
výnimočná aktuálnosťou témy (problém zá-
vislosti človeka na droge v jej akejkoľvek
podobe bol v minulých rokoch už aj v slo-
venskej detskej literatúre viackrát spraco-
vaný), ale vysokou estetickou úrovňou lite-
rárnej i výtvarnej realizácie témy (autor si
knihu sám ilustroval, rozsah ilustračnej
i textovej časti prísne limitoval vždy prie-
storom jednej strany), ujasneným autorským
zámerom a voľbou optimálnej a objavnej
autorskej stratégie pri jeho realizácii. V tom
zmysle je príznaková už kompozícia (iniciá-
lové využitie veľkých písmen medzinárod-
nej abecedy na každej strane knihy je čita-
teľný signál prirodzenej usporiadanosti
života, ktorú závislosť deštruuje). Surrealis-
tický spôsob „vyplavovania" obrazov
z podvedomia a zmyslové skonkrétnenie ich
grotesknej podstaty, princíp psychického
automatizmu, asociácií, ale aj hry s formou
či významom slova autor (bez stopy donu-
covania) podriadil svojmu strategickému
zámeru: vytvoriť „hmatateľnú", predmetnú
predstavu o stave závislosti. Vymodeloval
tak paralelný svet vybudovaný z vizuálne,
ale aj auditívne, čuchovo a hmatovo skon-
krétnených pocitov či predstáv sprevádza-
júcich závislosť: tieto pocity sú (v súlade
s pocitovosťou závislých i s autorovou tole-
ranciou voči slobode osobného rozhodnu-
tia) načrtnuté ako kvalitatívne ambiva-
lentné - príjemné (voľnosť, ľahkosť, bezsta-
rostnosť, zabudnutie, magickosť) i mučivé
(depresia, úzkosť, beznádej, nepokoj, exis-
tenciálna osamelosť). Nebezpečnú príťažli-
vosť drogy Hevier evokatívne naznačuje
v svojráznom „prológu", ktorý tvorí báseň
Psst! (prebraná z jeho zbierky Nonstop,
1981), a explicitne vypovedá v listoch psy-
chológa deťom a rodičom, ktoré zasa tvoria
epilóg knihy. Zdá sa, že v Krajine Agord do-

spel Hevier k jedinečnej syntéze brilantne
realizovanej estetizovanej hry, cez akú sme
ho vnímali najmä v 80. rokoch, s postupmi
estetizácie poznania, ako ich čitateľ mohol
sledovať v jeho tvorbe z deväťdesiatych ro-
kov.

V oblasti fantazijnej, rozprávkovej pró-
zy pre deti možno hovoriť ešte o dvoch po-
zoruhodných či zaujímavých výkonoch.
Jedným z nich je v poradí druhá knižka Sá-
vu Popoviča O malom tučnom dievčatku
(A-HA public). Podobne ako v prvotine, aj
v tejto próze Popovič počíta so širším kul-
túrnym povedomím príjemcu. Vzájomné
protirečenie medzi generalizovaním situá-
cie v motte („Tento príbeh sa môže stať kaž-
dému z nás, závisí len od nás.") a priesto-
rovou konkrétnosťou vlastného príbehu
(príbeh sa stal „na jednom ostrove na seve-
re Európy", a „musím potvrdiť, že tento
zvláštny príbeh sa odohral práve tu") je
vlastne mystifikáciou. Skúsenejšieho čita-
teľa práve úvodná generalizácia a následný
odkaz na severské lokality Európy dosta-
točne inštruuje k tomu, aby zmysel roz-
právky vnímal aj ako zovšeobecnenie stvár-
neného životného problému, ale zároveň
aby pritom hľadal a využil i súvislosti
s osobnosťou H. Ch. Andersena a s jeho die-
lom (niektorý čitateľ by možno našiel aj fi-
liácie života Liv Ullmannovej), aby si teda
konkretizoval významový náboj textu naj-
mä na pozadí známeho sujetu rozprávky
Škaredé káčatko. Popovič ho však dobovo
aktualizoval: znakom škaredosti a spolo-
čenskej neúspešnosti je tučnota, a tým sa
zreteľne polemizuje s konzumným ideálom
našej doby, absolutizujúcej kult krásneho
tela a ignorujúcej skryté osobnostné hodno-
ty. Na druhej strane svetlo, ktoré sprevádza
vnútornú premenu dievčatka smerom k vy-
rovnanosti s vlastným výzorom, možno vní-
mať ako znak osobnostnej charizmy. Popo-
vičovo vnímanie dieťaťa ako partnera je
založené na otvorenosti, na až šokujúce pria-
mej iniciácii dieťaťa do riešenia problémov
ľudskej osobnosti, a tak priamo a drsne po-
menúva veci zo života dospelých (dievčat-
ko „našlo svoju strhanú matku opitú fajčiť
cigarety s dlhou špičkou."). V takejto sú-
vislosti siaha po hyperbole i po modelovos-
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ti, aby sa proces identifikácie so sebou sa-
mým ako životný problém stal vypuklejším
a dramatickejším. Ako narátor pôsobí spon-
tánne, v tom rámci dosť nonšalantne a en-
tropicky. Pripomína typ hravého mystifiká-
tora, tak trocha podobného rozprávačovi
Vlada Bednára, ale so zrejmým zameraním
na konkrétny problém človeka v súčasnom
„postmodemom" svete. V tom zmysle zrej-
me vytvára sériu symbolických rozprávok:
v prvotine Malý Leonardo (A-HA public
2000) ponúkol rozprávku o túžbe človeka
po slobode a poznaní, pričom aluzívne vy-
užil intertextové súvislosti so životom a die-
lom Leonarda dá Vinei. V rozprávke O ma-
lom tučnom dievčatku vytvoril (opäť
s pomocou intertextových relácií) metaforu
o tom, aké dôležité pre sociálnu interakciu
jednotlivca je pozitívne prijať seba samého
takého, aký som.

Druhou pozoruhodnou rozprávkovou
knižkou z minulého roka je debut (čo sa tý-
ka tvorby pre deti) prešovského prozaika
Petra Karpinského Ako sme s Tukťukom
ťukfukovali (Mladé letá). Štylisticky i lite-
rárne kultivované príbehy hovoria o nejed-
noduchej prostote jestvovania, o potrebe
komunikácie, tolerancie a porozumenia
medzi ľuďmi, aj o tom, aký je svet zaují-
mavý, ak sa naň vieme pozerať. Fakt, že
zmysel a krásu má len taký svet, v ktorom
máme „spriaznenú" dušu a kde v rovnová-
he a vo vzájomnej tolerancii jestvuje bez-
starostne nekomplikovaný, i rozvážny
a zvažujúci rozmer, je zviditeľnený pro-
stredníctvom vzťahu rozprávača a imaginár-
nej postavičky Tukťuka (akéhosi bytového
škriatka, v mnohom pripomínajúceho zve-
davé, naivné a hravé dieťa). Rozprávanie má
príznak „dospelostne" triezvej, epický po-
kojnej výpovede, ktorá prejavuje porozu-
menie k svojráznej logike a nekonvenč-
nému videniu detského sveta, ba až
neskrývané potešenie, vďačne sa ním ne-
chávajúc inšpirovať. Intelektualizovaná su-
jetová i jazyková hra na úrovni nonsensov,
sylogizmov i paronymie je striedmo, funkč-
ne využitým zdrojom vtipu a dôvtipu, kto-
rý primerane nadlahčuje a spriehľadňuje
významovú orientáciu rozprávok na ele-
mentárne hodnoty ľudských vzťahov. Kľúč

k interpretácii prózy ako výpovede o osa-
melosti i družnosti, stereotypnosti a ozvlášt-
není v živote, o súvzťažnosti pevných pra-
vidiel a spontánnosti ponúka dedikácia
knihy synovcovi a „ťukťukom, bez ktorých
by život bol málo pestrý". Karpinského roz-
právky signalizujú príchod talentovaného
prozaika s vyvinutým zmyslom pre nepate-
tickú, krehko formulovanú sémantiku textu
a poctivosť literárneho „kumštu".

Vo všeobecnosti možno povedať, že viac
alebo menej úspešné úsilie vytvárať v roz-
právkovej tvorbe ponorný významový plán
charakterizuje v roku 2001 skôr mladú než
skúsenú generáciu. Takýto zámer je viditeľ-
ný aj v debutoch Jozefa Kollára (inak au-
tora pre dospelých) a Dagmar Kazovej. Pri
Kollárovej prvotine pre deti Srdce čiernej
labute (SOFA) sa žiada povzdychnúť si spo-
lu s P. Libom (s jeho dávnejším komentá-
rom literárnych úprav folklórnej rozprávky)
- „Pán Boh ťa ochraňuj, rozprávka" , hoci
v Kollárovom prípade nejde o folklórny
text. Autor sa v rámci autorskej rozprávky
usiluje o vysoko estetizované príbehy, pri-
čom niektoré mytologizujúcim prvkom pri-
pomínajú rozprávky typu Teda Hughsa (Prí-
behy z počiatku sveta), iné poetizáciou
civilných reálií andersenovskú rozprávku,
ďalšie novoromanticky ladenú hesseovskú
rozprávku. Pokus o symbolický plán však
u autora zlyháva, najmä v sujetovej rovine.
Expozícia konfliktu je spravidla nefunkčné
obšírna (hoci sa nedá povedať, že rozvláč-
na, prózy sú štylizované vcelku kultivova-
ne), konflikt dostáva málo naračného prie-
storu a kľúčové sujetové sekvencie sú akési
„nedomotivované". Navyše, tematický po-
hyb od mýtických a univerzálnych javov
(vznik slnečnej sústavy) cez civilné až ba-
nálne reálie (lietadlá, vrtuľníky, Amerika),
až po novodobé sociálne fenomény (továr-
nici, nezamestnanosť) umocňuje dojem ek-
lektickosti týchto rozprávok: ich poetika ne-
rešpektuje ani folklórny archetyp, ani nijaký
jestvujúci model umelej rozprávky, ani ne-
ponúka novú, originálnu autorskú koncep-
ciu žánru.

Andersenovsky naladila svoje príbehy,
nazvané jednoducho Rozprávky (Trnava,
Helda s.r.o.), Dagmar Kazová. V cykle ôs-
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mich próz starostlivo a miestami naozaj
dôvtipne vypracovala druhý významový
plán. Prostredníctvom neho reaguje na do-
bovú morálku človeka ako jednotlivca, aj
ako spoločenského a spolitizovaného tvora.
Jej rozprávky sú vtipnými podobenstvami
(v niektorých prípadoch priehľadne mieria-
cimi do pomerov na Slovensku) o ľudskej
hlúposti, chytráctve, bezohľadnosti, karie-
rizme, hmotárstve, o podrazoch v osobnom,
spoločenskom, politickom jestvovaní. Prob-
lematikou, ktorú pranierujú, aj spôsobom
sujetovania sú to však rozprávky pre do-
spelých, nie pre deti.

Kniha ďalšej debutantky, Kristíny Vul-
ganovej, Astík a Obík. Rozprávky o dvoch
psíkoch nezbedníkoch (Agentúra K-Kristí-
na Rybárová) pripomína tak trocha čapkov-
ský (Dášenka) prístup k animálnemu svetu.
Jednoduché príbehy hovoria o tom, ako dve
šteniatka s naivitou príbuznou ľudským
mládatám postupne poznávajú svet v prie-
store mestského bytu a vidieckeho domu.
Nekomplikované rozprávanie i stavba suje-
tu majú švih a z animálneho uhla videnia
zasa pramenia mnohé vtipné momenty. Au-
torke sa darí udržať pozíciu sveta zvieratiek
a sveta ich „pánikov" v paralele, pričom sa
pri stvárnení ich vzájomnej komunikácie
poväčšine zaobišla bez lacných personifi-
kačných klišé. Problematické sú niektoré
nevkusné a nefunkčné (návšteva zapácha-
júceho chlapa), resp. veľmi konvenčné epi-
zódy (epizóda s oživenými hračkami). Vcel-
ku je to však vydarený rozprávkový debut
zábavného, ale rozhodne nie bezduchého
typu.

Predstavitelia staršej generácie (J. Na-
vrátil, J. Pavlovič) publikovali zabehnuté,
konvenčné modely rozprávok. Knižnou po-
dobou bábkovej hry Jána Navrátila (Bu-
dzogáň, zbojnícky kapitán), vydanej pod
názvom Budzogáň - dievčenský kapitán
(Regent), dostali deti tradičnú, humorne la-
denú parodickú rozprávku, v ktorej sa látka
zbojníckych povestí a sujet ľudových roz-
právok systematicky a vtipne obracia naru-
by. V tomto smere Navrátilova knižka pred-
stavuje umelecky spoľahlivý štandard, hoci
v jej poslednej tretine už čitateľ pociťuje
miernu únavu z nadbytočného sujetového

nadstavovania príbehu. Ako zábavný typ
prózy môže byť Navrátilova knižka celkom
úspešná. V kontexte súčasnej detskej litera-
túry potvrdzuje stálu aktuálnosť humornej
paródie, aj keď je to citeľne paródia v tak-
povediac „tradicionalizovanej" podobe.

Nová kniha Jozefa Pavloviča Zajkovia
Majko a Kajko (IKAR) je dalšou z radu vý-
znamovo jednoplánových a lineárnych ani-
movaných rozprávok založených na hra-
vých kúskoch poľudštených zvieratiek a na
mystifikovanom výklade javov zo zvieracie-
ho sveta. Kniha je dokladom autorových
rutinérskych dispozícií a v kontexte detskej
literatúry zapadne do sféry remeselne zdat-
ne realizovaného infantilizmu. Detského či-
tateľa so zmyslom pre imagináciu ťažko za-
ujme. K takémuto typu rozprávok majú
blízko i príbehy vekovo a tvorivo mladšie-
ho Václava Šuplatu v knižke Prečo... (Ju-
nior). Firmu Junior máme zafixovanú ako
monopolného vydavateľa komerčnej litera-
túry pre deti, zdá sa však, že z času na čas
sa aj tam voľačo vydarí aspoň na úrovni
umelecky autentickej sej zábavnosti. Toto
konštatovanie však platí aj vo vzťahu k mi-
nuloročnej produktivite V. Šuplatu. Popri
knihách Farebná abeceda, Maco Viktor po-
zná svet, na všetko vie odpoveď, Kocúrik
LEO si hľadá priateľov, kde rozmnožil už
beztak dosť početné triviálne veršované abe-
cedáre, verše o zvieratkách, resp. komerčné
animované rozprávkové útvary, vytvoril
v knihe Prečo... príbehy, ktoré svojou mys-
tifikačnou paródiou báje tak trochu pripo-
menú Kiplingove Rozprávky pramatky ken-
gury. V každom prípade vzniklo príjemné,
nenáročne hravé, ale vynaliezavé výmysel-
nícke rozprávanie o tom, prečo sú vybrané
zvieratká práve také, aké sú.

Konvenčné animované rozprávky čitateľ
nájde i v poradí už v druhej knihe Blaženy
Mikšíkovej Belások a Belásenka (Mladé le-
tá). Ako sa zdá, Mikšíková sa rozhodla vy-
tvárať triviálny seriál s nasledujúcou suje-
tovou schémou: malý motýlik poznáva svet,
dospeje, stretne motýliu slečnu a spolu od-
letia pred blížiacou sa zimou ((Belások,
2000). Tým sa vytvára potenciálna možnosť
na pokračovanie (stalo sa v knižke Belások
a Belásenka), v ktorom motýle z predchá-
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dzajúceho príbehu privedú na svet ďalšieho
mladého motýlika (tentoraz Modráčika),
ten poznáva svet a zažíva pritom v porov-
naní s prvou knihou tematicky mierne ino-
vované dobrodružstvá atd. Môže sa to celé
opakovať dokola a donekonečna. Bezprob-
lémový, idylický svet chrobáčikov ako
maska ľudského sveta ponúka teda len dosť
infantilnú zábavnosť, ba aj zopakovaný
„čepčekovský" model rozprávky, ktorý sa
v prvom autorkinom opuse ešte dal akcep-
tovať, pôsobí teraz akosi starosvetsky.

Rozprávky v knihe veršov a próz Ľud-
mily Hevesiovej Huráreň (TÍMY) majú za-
sa skôr didaktický charakter. V každom
z piatich príbehov táto debutantka ponúka
jednoduchý, vtipne zašifrovaný poznatok
vecného alebo morálneho charakteru. Tre-
ba podotknúť, že deti v prvočitatelskom ve-
ku, teda medzi 5-1. rokom, práve takéto
príbehy prijímajú celkom rady, pretože ne-
náročný (nie však ponižujúco triviálny) sé-
mantický kód dokážu rozlúštiť, esteticky za-
šifrovanú informáciu alebo výchovnú
inštrukciu vedia vylúsknuť, a to v nich vy-
voláva príjemný pocit úspešnosti. Tento po-
cit je velmi dôležitý pri nácviku čítania
a v tom zmysle možno Hevesiovej debut za-
radiť k typu inteligentne napísanej „čítan-
kovej" literatúry, teda k takej tvorbe, v kto-
rej sa estetický princíp nevtieravo, ale
viditeľne spája s pragmatickými zámermi,
čo sa autorke objavnejšie podarilo realizo-
vať najmä v prozaických textoch.

V posledných rokoch je typ tvorby s prí-
znakom utilitarizmu pomerne častý najmä
u začínajúcich autoriek (poväčšine vskutku
ide o ženy). Objavuje sa aj v žánrovej ob-
lasti príbehov zo života detí, ktorá v roku
2001 v porovnaní s predchádzajúcimi rok-
mi zmohutnela. Práve v tomto žánrovom
rámci možno zaznamenať návrat tradičnej
poviedky pre prvočitateľov postavenej na
sujetovom využití detskej zvedavosti a na-
ivity. Poviedky takéhoto charakteru ponúk-
la vo svojom debute Už budeme dobrí.
Príbehy tety Bašky (Príroda) Baska Mydlí-
ková. V type mravoučného príbehu-exem-
pla síce pedagogicky taktne, ale príliš pria-
močiaro upozorňuje dieťa na to, čo patrí
k prednostiam a čo k nedostatkom v det-

LUBOSLAV PAĽO/
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skom správaní. Aj ona modeluje nenáročný
sujetový rébus, v rámci ktorého deti ľahko
rozlíšia, či hrdina konal správne alebo nie.
Takmer bezproblémový život detí sprevá-
dza bezmedzná láskavosť a „božská" trpezli-
vosť dospelých. Ešte výraznejší idylický, ba
až infantilný charakter nadobúda detský ži-
vot v próze Ruženy Smatanovej Môj ka-
marát kocúrik (Mladé letá). Po prvotine Pr-
vý bozk (1996) je táto kniha sklamaním.
Vypĺňa síce medzeru v dlhodobejšie absen-
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tujúcich príbehoch pre začínajúcich školá-
kov, ale hrdinovmu poznávaniu predmetné-
ho sveta (lebo o to ide) chýba „tenzia z ne-
poznaného", oná „mikovská" kvalita textu,
ktorá dodávala najlepším poviedkam tohto
typu, ako ich poznáme v podaní Jarunkovej,
Ďuríčkovej či Gašparovej, vnútorný drama-
tizmus. A tak hoci vzťah chlapčeka a ma-
čiatka v časopriestorovej schéme jedného
kalendárneho roka tesne pred školopovin-
nosťou je stvárnený sympaticky a láskypl-
ne, ako celok je kniha posunutá k triviálnej
idyle: zásluhou samozrejmostí, ktoré chlap-
ček „objavuje" (na jednej strane je päťroč-
né dieťa vyspelejšie, na druhej strane detské
repliky sú miestami nedetsky kvetnaté), aj
zásluhou ideálne tolerantných rodičov a prí-
kladného charakteru hrdinu. Infantilizova-
ný text je vhodný naozaj nanajvýš na tech-
nický nácvik čítania (kniha vyšla v rade
Prvé čítanie).

V oblasti príbehov o deťoch môžeme
v produkcii minulého roka evidovať aj dve
ďalšie tvarové modifikácie. Jednu podobu
tvorí príbeh kontaminovaný rozprávkovou
fantastikou (Rudolf Dobiáš: Mojka, Jojka,
komínová striga a baranček Albert, Q 111),
resp. prvkom paralelného sveta (Peter Šev-
čovič: Adam a Šišibus, Vydavateľstvo Ma-
tice slovenskej). V tomto smere sa zaktivi-
zovali predstavitelia staršej generácie
a v súčasnom kontexte detskej literatúry
v istom zmysle „resuscitovali" jeden z tých
modelov spoločenskej prózy, ktoré boli ak-
tuálne pred dvoma desaťročiami. V Dobiá-
šovej próze smeruje žánrová synkrétnosť
poviedky s autorskou rozprávkou k roz-
právkovému útvaru, pričom sa aktualizuje
ekologický moment. Komínová striga a dy-
miaci komín sú čitatelným znakom smogu
(i negatívnej energie), biely baranček je už
menej čitateľným znakom čistého prostre-
dia (fyzického i psychického) a dobrej ná-
lady, úsmev je deklarovaným symbolom ra-
dosti zo života. Zmysel príbehu, teda
ekologické kultivovanie prostredia i ľud-
skej duše, je však zakódovaný ťažkopádne,
pre deti bude zrejme ťažko dešifrovateľný.
V povedomí detských čitateľov zostane pró-
za s najväčšou pravdepodobnosťou len prí-
behom o dvoch dievčatkách, ktoré na po-

tulke mestom v jeden daždivý deň postretá-
vajú rozličné karikované postavy a svoju
dobrú náladu prenesú aj na ne. Dobiášovej
próze chýba čosi, čo by sa dalo nazvať „ver-
tikálnou komponovanosťou", teda systémo-
vým prepojením významovej a výrazovej
roviny textu. Peter Ševčovič v príbehu
Adam a Šišibus prvok alternatívneho sveta
využil v rámci spoločenskej prózy. Urobil
z neho zábavný, ozvláštňujúci príznak
a okrajovejšie aj médium výpovede o so-
ciálnych a environmentálnych problémoch
súčasnosti. Zámer využiť „odcudzený" po-
hľad bytosti z iného sveta na kritiku domá-
cich pomerov však tiež nerealizoval naj-
šťastnejšie. Obsah výpovede (absurdné
praktiky spoločenského a politického živo-
ta na Slovensku) je totiž detskému svetu skú-
senostne vzdialený, preto sporadické naráž-
ky na túto tému bude detský čitateľ vnímať
ako neústrojné a nezaujímavé (a zasa na vy-
tvorenie nejakého druhého, hlbšieho význa-
mového plánu nestačia). Ševčovičova kniha
zostáva teda predovšetkým úsmevným roz-
právaním zo života detí s prvkami nadsádz-
ky a karikovania sveta dospelých. Autentic-
ky vyznieva predovšetkým vzťah medzi
chlapcom a starým otcom i vzťah chlapca ku
kanárikovi (teda prevtelenej bytosti odina-
kiaľ s menom Šišibus), ktorý mu citovo kom-
penzuje dedovu dlhodobejšiu neprítomnosť.

Inú kategóriu príbehov zo života detí tvo-
ria prózy, ktoré - akceptujúc osobitosti det-
ského videnia sveta - reagujú na viaceré ak-
tuálne problémy našej doby, vnímajúc ich
ako faktickú, hoci boľavú súčasť života
a zaznamenávajúc ich bez „barličiek" roz-
právkovej štylizovanosti. V tejto línii zrelá
prozaička Jana Bodnárová v novej po-
viedkovej knihe Barborklno kino (BAUM)
tematizovala schopnosť objavovať okolitý
svet cez zaostrenie na detail. Imaginárna ka-
mera, vytvorená z prstov a dlaní oboch rúk,
umožňuje hrdinke všimnúť si predtým ne-
zbadané veci a javy, precítiť pomyselný
ponor do pocitu človeka, ktorý stratil osob-
nostnú identitu, je manipulovaný, bezbran-
ný voči násiliu, diskriminovaný a pod. Po-
hľad cez detail ponúka napínavé, veselé
i groteskné obrázky zo života, ale umožňu-
je aj naznačiť závažné sociálne problémy
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(bezdomovci, bezprizorné deti). Predovšet-
kým však poskytuje možnosť uvedomiť si
relativitu ľudských činov, postojov a hod-
nôt. J. Bodnárová v sujetovo krehkom, s ná-
znakom pracujúcom príbehu rekonštruuje
detské dozrievanie, jeho priebeh v závislosti
od toho, ako sa poznanie dotýka hĺbavej
a citlivej detskej duše. Je to kniha nevtiera-
vej výchovy k emocionalite a empatii, roz-
právačský triezvo smerujúca k čitateľnej
metafore o hodnotách života videných na
pozadí ideálu harmónie krásy, dobra a prav-
dy. Schopnosťou funkčne spojiť estetické
stvárnenie s komunikačné zreteľným vyjad-
rením problému je Bodnárová na rovnakej
vlne s D. Hevierom.

Gabriela Futová po čitateľsky úspeš-
nom debute Naša mama je bosorka! (Mla-
dé letá 2000) v knihe Hľadám lepšiu mamu
(Mladé letá) vystavala detský príbeh bez
asistencie paralelného sveta. Opäť ponúkla
rozprávačský dynamický, dejovo príťažlivý
a sémanticky naplnený príbeh, tentoraz
o anabáze trucovitého a svojhlavého diev-
čatka, ktoré sa počas prázdnin rozhodne
nájsť náhradnú matku, zhovievavejšiu k je-
ho prianiam. Postupne obehne s kufrom ce-
lú rodinu, všetkých pouráža, a napokon ob-
javí nielen silu rodinného puta, ale aj
nevyhnutnosť sebaovládania a tolerancie vo
vzťahu k iným. Pod povrchom tohto roz-
právania sa aj tu skrýva významový plán
o nezameniteľnosti blízkeho človeka, o pra-
vých a falošných hodnotách života, aj
0 schopnosti priznať si a napraviť spôsobe-
né chyby. Futová opäť dokázala spracovať
tému všedného dňa vtipne, svižne, s vyso-
kou dávkou porozumenia a taktu vo vzťahu
k dieťaťu. Organicky zapracovala do textu
aj určitú modelovosť situácií a (v podtexte
identifikovateľný) jemný nostalgický plán
z pocitu osamelosti. Svet dospelých mode-
luje z uhla hrdinkinho pohľadu, jej kontro-
verzného postoja, načrtáva ho úspornými
obrysmi, postavy dospelých však napriek
tomu nevyznievajú ako lacná karikatúra.
Sociálnu realitu dokázala teda Futová načrt-
núť úsporne a pritom ju uchopiť v jej pod-
state, prirodzenej problémovosti, v dialek-
tike veselého i smutného, vážneho
1 humorného. G. Futová svojou druhou kni-

hou potvrdila minuloročný predpoklad, že
do prózy pre deti pribudla talentovaná au-
torka.

Zo staršej generácie prispel do kategórie
sujetovo ozvláštnených príbehov o deťoch
aj Ján Beňo prózou Záhada vtáčej záhra-
dy (Mladé letá). Schému tradičného chlap-
čenského prázdninového príbehu aktuali-
zoval environmentálnou problematikou,
dramatizoval j u motívom detektívneho pát-
rania po záhade mŕtvych vtákov v okolí
chalupy a preteplil prostým, úprimným
vzťahom vnuka a starých rodičov. Vznikol
tak príbeh spoľahlivých, hoci nijako nie vý-
nimočných kvalít, z ktorého dýcha člove-
čina a ktorý má aj potrebnú dávku napätia,
vytvoreného bez prepiatej či vyumelkova-
nej akčnosti. Prostredníctvom zrozumiteľ-
ného náznaku a bez mentorovania vy-
povedá aj o defektoch vo vzťahoch ľudí
k prírode i k sebe navzájom.

V porovnaní s minulými rokmi teda po-
čet i kvalita príbehov zo života detí narást-
li a ako sa ukazuje, rozšírilo sa aj ich poe-
tologické a tematické rozpätie. Hodnotovo
pozoruhodnú oblasť pôvodnej produkcie ro-
ka 2001 tvoria aj prózy s prírodnou temati-
kou. V tejto súvislosti má umelecky len cel-
kom okrajový význam taká podoba témy,
akú ponúka Jozef Valentíny v knihe Deti
medzi šelmami (Bratislava, PARPRESS),
teda látkovo zrejme autentické, ale slabo zli-
terárnené, empiricky ladené historky o stret-
nutiach ľudí s dravcami žijúcimi na našom
území (s medveďom, rysom, vlkom). Pôso-
bivú podobu dostala prírodná téma skôr
v prózach Kvety Daškovej Všetky moje
zvieratá (Q 111) a Márie Kastovej Vtáčiky
zo starej horárne (Mladé letá). Základom
obidvoch próz je tak trocha podobná straté-
gia: pripomenúť si čas vlastnej ľudskej mi-
nulosti cez chvíle, ktoré zostali nezabud-
nuteľné. Prírodný motív sa potom stal
dominantným rozmerom textu preto, lebo
takéto chvíle sa u obidvoch autoriek spájajú
s bezprostredným kontaktom s kúskom prí-
rody (so zvieratami, ktoré sa ocitli v ich ro-
dinnom mikropriestore). Pre prózu M. Haš-
tovej je rozhodujúca pocitová atmosféra, na
ktorej silne participuje najmä spomienka na
blízkych. V tomto priestore sú vecné infor-
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mácie o exotickom vtáctve vlastne len ne-
zámernou a sprievodnou tematickou súčas-
ťou spomínania. Pre osobnosť Daškovej je
zasa neodmysliteľný poznávací aspekt, atak
v jej rozprávaní o vzťahu človeka a zvieraťa
(predovšetkým psa) je premyslene dávko-

vaná suma vecných informácií zámernou
súčasťou textu. Autentickým, zažitým zá-
ujmom, imponujúcou mierou znalostí, tole-
ranciou a nesentimentálnou obetavosťou
človeka vo vzťahu k prírode pripomína Daš-
kovej kniha Moricovu prózu Z poľovníckej
kapsy. Jej narácia, rovnako však i narácia
M. Kastovej, je neštylizované úprimná -
bez pózy, a aj preto veľmi presvedčivá, ľstý
sujetový stereotyp, ktorý u obidvoch auto-
riek možno vybadať, má tiež svoj efekt:
upevňuje čitateľovo vedomie o tom, že
úspechy i sklamania, pocit spolupatričnosti
a citovej väzby v kontakte s prírodou doká-
žu rovnako intenzívne obohatiť vnútorný
svet človeka a kompenzovať dôsledky frust-
rujúcej spoločenskej či osobnej situácie.
Dve autorky, predstaviteľky dnes najskúse-
nejších generačných vrstiev, prišli teda v do-
be hravej virtuálnosti s niečím, čo potvr-
dzuje stálosť tradičných hodnôt. Mária
Haštová sa vrátila k svojim koreňom:
k pôsobivej citovej atmosfére dávnej knihy
Zo starej horárne. Kvetá Dašková sa zasa
osvedčila v tej línii literatúry faktu, ktorá
podáva vecné poznanie autentizované sil-
ným osobným zážitkom.

Na rozdiel od pozoruhodnej úrovne prí-
behov o deťoch zostala próza venovaná ži-
votu dospievajúcich naďalej chudobná.
Z pôvodnej tvorby je tu vlastne iba veľmi
štandardný príbeh o maturantoch od Ma-
rianny Komorovej Jej veličenstvo dospe-
losť (Agentúra K-Kristína Rybárová) a na-
najvýš ešte próza Vincenta Šikulu
Vincúrko (ARKUS). Komorová sa v rámci
príbehu všedného dňa usiluje načrtnúť či
stvárniť kresťanské princípy rodiny. Jej zá-
ber problematiky je veľmi široký a v tom
zmysle dosť povrchný. Starý problém autor-
kiných postáv, nedostatok epického času
pre ich vývin, sa prejavil aj tu. Šikulov Vin-
cúrko je návratom k odzbrojujúco čistým,
v tom zmysle bezbranným postavám pro-
stých rozprávačov a zabávačov, s úprimným
a trochu karnevalovým vzťahom k svetu. Je
to v istom zmysle aj fragmentárna rekapi-
tulácia či rekonštrukcia osudu „inakého"
človeka v spoločenských peripetiách druhej
polovice 20. storočia, ktorá je skôr čítaním
pre dospelých.
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Popri rozprávkovej fantastike, spoločen-
skej a prírodnej próze aj literatúra faktu má
pomerne široké tvarové i hodnotové spekt-
rum. V tomto žánrovom okruhu Kvetá Daš-
ková pokračuje v línii zážitkovo imagino-
vaného vecného rozprávania, tentoraz
v pozoruhodnom projekte realizovanom
v spoluautorstve s Evou Gaálovou a Alf-
rédom Komárekom - v reprezentatívnej
publikácii Tri mestá, s trojčlenným vysvet-
ľujúcim podtitulom So strašidielkom Pi-
pom po Bratislave, Čo videl Arko v Buda-
pešti, Viedenský vrabčiak Čivko (Q 111).
Spolu s fiktívnym neposedným sprievod-
com prevedie čitateľa po vybraných pa-
mätihodnostiach Bratislavy a zábavným
spôsobom mu priblíži ich súčasnosť i histó-
riu. V porovnaní s ostatnými dvoma časťa-
mi knihy práve Daškovej text pôsobí roz-
právačský najživšie a vo vzťahu k výberu
a forme spracovania informácií pre špeci-
fického adresáta azda najprimeranejšie.
Ako celok prispieva kniha k lepšiemu vzá-
jomnému poznaniu troch susediacich náro-
dov (z ktorých každý je z inej jazykovej
a kultúrnej oblasti, hoci všetky sú stre-
doeurópske) prostredníctvom základných
informácií o ich „srdciach" (hlavných
mestách).

Do kontextu subjektivizovane a estetizo-
vane ladenej fakticity patrí tretí diel svoj-
ráznych „potuliek" Štefana Moravčíka po
priestore, nazvaný Veselé potulky po svete
(Vydavateľstvo Matice slovenskej). (Len
pre oživenie podotknime, že Moravčík pr-
výkrát takto putoval po Slovensku, potom
po hlavnom nieste Bratislave.) Opäť ide
o svojráznu encyklopédiu koncipovanú ako
antológia prevzatých, čiastočne aj vlastných
textov rozličnej žánrovej príslušnosti (od
hravých nonsensov cez anekdoty, legendy,
povesti, rozprávky, fragmenty historických
pamiatok a pod). Vzniká tak mozaikovo
komponovaný vtipný zemepis, v rámci kto-
rého sa deti dozvedia veľa zaujímavého
a nového, aj sa zároveň zabavia.

V protiklade k Moravčíkovej antológii,
v ktorej si mladí čitatelia môžu ľubovoľne
listovať a zabávajúc sa nasávať nové po-
znatky, niekoľko ďalších publikácií z roka
2001 si vyžaduje významnú mieru sústre-

denia a „študijné" čítanie. Vecnú podobu má
putovanie po stopách literárnych tvorcov na
Slovensku vo vlastivednej publikácii Jaro-
slava Rezníka Túry do literatúry. Po lite-
rárnych stopách Slovenska (Slovart). Tento
špeciálny literárny „atlas" spisovateľov,
usporiadaný podľa ich geografického rodis-
ka, realizovaný profesionálne a prehľadne
a vybavený bohatou fotodokumentáciou
i elektronickým nosičom s autentickými na-
hrávkami hlasov vybraných osobností lite-
rárneho života, je prepracovanou a rozšíre-
nou reedíciou autorovej staršej publikácie
(Po literárnych stopách na Slovensku). Vec-
né, popri tom aj emocionálne poznanie po-
núka i historiografická publikácia skúsené-
ho prozaika a autora literatúry faktu Dušana
Kováča Dvadsiate storočie-storočie svetla,
storočie temná (Qlll). V intenciách rozpo-
ruplného názvu vytvára autor na pozadí pre-
hľadnej periodizácie predstavu o 20. storo-
čí. Pri každej perióde vychádza z výpočtu
najdôležitejších udalostí a orientuje sa na
výkladové podanie ich etiológie, charakte-
ru a dôsledkov. Celkový obraz obdobia do-
tvárajú autentické slovné i obrazové doku-
menty, svedectvá, ale aj príbehy, ktorými
exemplifikačne konkretizuje suché fakty.
Prehľadne a účelne komponované poznatky
sa v ďalšom zväzku z edície Malé encyklo-
pédie osobností pre deti, teda v publikácii
Pavol Dobšinský (ARKUS), pokúša pred-
ložiť aj Ladislav Švihran. Poznatky sú tu
utriedené v trojstupňovej hierarchii: najvše-
obecnejšiu informáciu o chronológii života
a osudov Dobšinského ponúkajú nadpisy
kapitol, konkrétnejšiu správu o jednotlivých
etapách jeho života podáva marginálna vý-
poveď a podrobnejší výklad poskytuje jed-
nostranový stĺpec textu. Súčasťou stránky sú
krátke výkladové heslá vybraných pojmov.
Stĺpcový text o Dobšinského živote však
pôsobí dosť „učebnicovo", sucho a nezá-
živne.

V súvislosti s vcelku pozoruhodnou
úrovňou literatúry faktu v roku 2001 treba
ešte hádam spomenúť knihu Ivana Štúra
Neviem, čo so sebou. Rozhovory o dospie-
vaní (Mladé letá). Je postavená na dialógu
medzi pohľadom dospelých a pohľadom do-
spievajúcich na to, čo je pre zdravý, múdry
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a zodpovedný život človeka najdôležitejšie.
Aj v tomto prípade treba oceniť vysokú mie-
ru človečieho porozumenia a taktu, s akou
psychológ dokumentuje i komentuje jednot-
livé, mnohokrát velmi subtílne a tabuizo-
vané stránky života. Len okrajovo v tomto
kontexte podotknime, že moment estetizá-
cie dokáže urobiť príťažlivým aj publikáciu
typu príručky, ako je to u Daniela Heviera
v jeho špeciálne komponovanej zbierke dik-
tátov Heviho Diktátor (HEVI). Popri hravej
recesii poväčšine celkom dobre udržal aj
systémový prístup k nácviku jednotlivých
pravopisných javov. Žiacka knižka Milana
Lechana (Žilina, Knižné centrum) je však
už len štandardne hravou paródiou inštitu-
cionálneho dokumentu.

S témou, ktorá sa vo sfére literatúry fak-
tu tematicky najviac presadila, teda s po-
hľadmi do kultúry a histórie, súvisí aj po-
vesťový žáner. V minulom roku slovenská
literatúra nezaznamenala jeho vysokú frek-
venciu a ani hodnotou v podstate nejde o nič
pozoruhodnejšieho. Okrem už spomenuté-
ho výberu z tvorby Jozefa Cígera Hron-
ského Slovenské povesti (Vydavateľstvo
Matice slovenskej), ktorým sa po dlhom ča-
se nanovo predstavuje autorova žánrovo
i štylisticky originálne vypracovaná histo-
rická povesť, o profesionalite môže byť reč
v tematicky i žánrovou formou veľmi rôz-
norodej knihe Zuzany Zemaníkovej Po-
nitrianske povesti a povrávky (Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej). Historické, miestne
i démonologické látky, povesti i povrávky,
sú rozdelené do siedmich cyklov a pribli-
žujú históriu, historky a bájoslovie Nitry
a priľahlých obcí. Dikcia textov aj ich žán-
rová forma nápadne pripomína povesti Š.
Moravčíka z minulých rokov. Miestne i his-
torické povesti, tentoraz s väzbou na región
Kežmarku, sústreďuje cyklus próz Antona
Mareca Kežmarská čierna pani. Povesti
o Kežmarku (VIVľT). Autor znovu uplat-
nil osvedčený postup komponovania vec-
nej informácie s príbehom. Rozprávačský
uspokojivo odvedená práca trpí nedostat-
kom, ktorý je pre Mareca príznačný: ab-
senciou odkazu na pramene, z ktorých svo-
je látky, neraz známe z iných spracovaní,
čerpá.

V roku 2001 nastala po dlhom čase tro-
chu zaujímavejšia situácia aj v poézii pre
deti a mládež. Pravda, v básnickej tvorbe
pre mládež je stále evidentná identita poé-
zie a textov populárnej piesne, a tak ju aj
v minulom roku reprezentuje práve knižné
vydanie poptextov, tentoraz Ľuboša Ze-
mana, s názvom Trištvrte na jeseň
(IKAR). Do štyroch cyklov sú texty uspo-
riadané podľa toho, kto je interpretom (Elán,
Robo Grigorov, Vašo Patejdl, Ľuboš Ze-
man). Predstavujú reprezentatívnu ukážku
typickej tematiky i poetiky populárnej pies-
ne a mládeži môžu konvenovať témou lás-
ky, generačným protestným gestom, mani-
festovaním nekonformnosti s dospelosťou
a s dobovým životným štýlom, náladou eu-
fórií, sklamaní i túžob a pod. Kaleidoskop
poptextov, lyrických básní, sentencií a bon-
motov Kamila Peteraja Breviár lásky
(IKAR 2001) zaiste môže kalkulovať s ú-
spechom u dospievajúcich najmä vďaka prí-
ťažlivosti témy.

V básnickej tvorbe pre deti síce toho ve-
ľa nepribudlo, ale za pozornosť celkom ur-
čite stojí vydarený debut Ľúby Kepštovej
Komínový panáčik (Mladé letá), doteraz
publikačné činnej časopisecký. V jej ver-
šoch pre malých čitateľov je sympatické to,
ako prirodzene a samozrejme využíva vy-
sokú mieru porozumenia voči detskému
svetu, estetické cítenie vo vzťahu k ume-
leckému textu a kultivovanosť vo vzťahu
k technickej stránke poézie. Aj k jazyku sa
správa zdržanlivo, nepredvádza vyumelko-
vane eskamotérske kúsky, skôr sa spolieha
na pôsobivosť prirodzeného výrazového
bohatstva slovenčiny, a tak hravé možnos-
ti jazyka využíva striedmo a funkčne. Na
pozadí dlhoročnej nadvlády poézie upred-
nostňujúcej samoúčelnú a už značne ošú-
chanú estetizovanú hru s jazykom (v roku
2001 zotrvačné funguje v básnickej zbier-
ke Štefana Moravčíka Náš pes má kura-
ciu hlavu, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov, a zotrvačníkovo
v ďalšej zo zbierok Danuše Dragulovej-
Faktorovej Há? Dánky? Hádanky! Há-
danky a veršované rozprávky o hádanke
Dánke, riekanke Anke a ich krajanke Jan-
ke (DAXE) pôsobí Kepštovej kniha veršov
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ako vítaný návrat ku komunikačným di-
menziám slova.

Hravý príznak svojrázne modifikovala
Daniela Silanová-Hivešová v básnickej
skladbe-pásme Zvončekový mužíček (Vyda-
vateľstvo Spolku slovenských spisovate-
ľov). Skladba je postavená na zámernom vy-
užívaní auditívnych efektov, ktoré sa
asociujú v súvislosti so zvonom a jeho zvu-
kom. Tieto efekty sú personifikované v in-
timizovanom mikrosvete imaginárnych
zvončekových ludkov. Kohéznosť textu
podporuje kompozícia rámcovania veršo-
vaných pasáží prozaizovaným rozpráva-
ním. Kniha D. Šilanovej-Hivešovej o zvon-
čekovom svete a jeho láske k hudbe
evidentne vyvoláva pocit pohody, vedie die-
ťa k tomu, aby dokázalo objavovať krásu
a dobro v sebe i okolo seba, hoci miestami
sa autorka neubránila statickosti, stereotyp-
nosti a azda i nadbytku slov. Zvončekové-
ho mužíčka však zaiste ocenia detské poe-
tické divadlá a niektoré pasáže aj malí
recitátori.

Osobitný blok poézie tvorí duchovne
orientovaná básnická tvorba. Tu sa objavili
dve publikácie Ladislava Fričovského, vy-
dané vo vydavateľstve Tranoscius: Desato-
ro pre deti s básňami Ladislava Fričovské-
ho a Krédo pre deti s básňami Ladislava
Fričovského. Fričovský, nadväzujúc na
podobne spracovaný Detský Otčenáš
(2000), v priebehu dvoch rokov vytvoril
voľný triptych veršovaného výkladu zá-
kladných kresťanských textov s jasnou
kristianizačnou a pastoračnou ambíciou.
V tom zmysle nedosahujú jeho texty vyš-
šiu literárnoumeleckú úroveň, zamýšľaný
pragmatický účel však zaiste splnia. Na
rozdiel od Fričovského poézia Teodora
Križku v zbierke Pošepkala vločka nehu
do oblôčka. Zimné listy Lenke (DON BOS-
CO) nepochybne chcela byť autentickou
reflexívnou duchovnou lyrikou. Križkove
verše však pôsobia kŕčovite, prešpekulo-
vané, miestami aj mentorujúco. Jeho štyli-
zované partnerstvo s lyrickým adresátom
(Lenkou) nevyznieva príliš prirodzene,
a tak zbierka zostala zaujímavá najviac
epištolárnou formou básní. Opäť sa teda
ukázalo, že spirituálne ladená poézia, resp.

spirituálna literatúra pre deti a mládež ako
celok, len ťažko dokáže prekonať dvojaké
obmedzenie: búd evidentnú utilitárnosť,
alebo rovnako evidentnú patetickú, štyli-
zovanú pózu.

Sumarizujúci pohľad na detskú literatúru
v roku 2001 ukazuje, že skúsenejší autori sa
viac pridržiavajú línie spoľahlivej tradič-
nosti, uspokojujúc sa s konvenciou (vlast-
nou alebo vytvorenou v literárnej tradícii
posledných desaťročí) a s hodnotovo štan-
dardnou úrovňou literárnych diel pre deti.
Výnimkou je v tomto smere iba Daniel He-
vier. Sporadicky však práve starší dokážu
revitalizovať silu tradície realistického roz-
právania (Dašková, Kastová). Čo sa týka
mladých autorov (rozumej: mladí krátkou
prítomnosťou v tvorbe pre deti), len menšia
časť sa prejavuje „avantgardne" (Popovič,
Bodnárová, Futová) - teda aj väčšina z nich
nadväzuje skôr na spoľahlivé tradície. V tom
rámci časť nových autorov tvorivo pozoru-
hodne zužitkovala skúsenosť z „hravej" es-
tetiky (Karpinský, Kepštová), v niektorých
prípadoch možno diela vnímať ako určitý
prísľub do budúcnosti (Vulganová, Hevesi-
ová). Pravdaže, aj naďalej pomerne počet-
ná vrstva autorov oživuje didaktické či zá-
bavné podoby detskej literatúry v ich
neproduktívnej, triviálnej realizácii. Napriek
tomu sa zdá, že hodnotová rovina detskej
pôvodnej tvorby, predovšetkým prózy, a jej
žánrová štruktúrovanosť sa pomaly stabili-
zujú. Hoci skôr ojedinelé ako plošne, pred-
sa len možno zaznamenať prehlbovanie
prieniku do aktuálnej problémovosti doby,
v ktorej žijeme. Uskutočňuje sa to na úrov-
ni esteticky nesamoúčelných analytických
prienikov do autentického životného pocitu
jednotlivca - dieťaťa i dospelého. Ak zo-
hľadníme skutočnosť, že pomerne stabilizo-
vanou (s čitateľnými plusmi a mínusmi) sa
stáva aj situácia vo vydavateľskom a distri-
bučnom prostredí detských kníh a v jej spo-
ločenskom statuse, potom sa dá predpokla-
dať, že krízové deviate desaťročie 20.
storočia je hádam zažehnané a že ho po-
stupne vytesnia roky, ktoré budú priazni-
vejšie naklonené umeleckým hodnotám (aj
ked také hodnoty zrejme nikdy nebudú mať
početnú prevahu).
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