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V posledných dvoch-troch rokoch bolo 
možné v slovenskej literatúre pre deti 
a mládež zaznamenať mierne vzostup-
nú úroveň v oblasti tvorby pre dospie-
vajúcich; išlo predovšetkým o diev-
čenský román, pričom treba pravdaže 
podotknúť, že prínos bol viac v kvan-
tite než v kvalite. Nárast príbehov pre 
dospievajúcu mládež pokračuje však 
ako trend aj v roku 2008, a tak bilanč-
ný pohľad na literárnu tvorbu pre de-
ti a mládež v roku 2008 začnime prá-
ve z tejto strany.

ROVESNÍCI V PRÍBEHOCH 
ZO ŽIVOTA MLADÝCH

V minulých rokoch (azda takmer 
desaťročiach) boli v kontexte spo-
ločenskej, resp. psychologickej pró-
zy zo života detí a mládeže zriedkavé 
najmä chlapčenské romány nie dob-
rodružného, ale spoločenského typu 
určené pubescentom. Poteší teda už 
skutočnosť, že v roku 2008 sa v tom-
to žánrovo-tematickom okruhu obja-
vili hneď dva debuty, aj keď z hodno-

tového hľadiska značne kontrastné. 
Spomedzi nich je totiž pozoruhodná 
najmä próza Juraja Šebestu Keď sa 
pes smeje. Možno dokonca povedať, 
že čitatelia už dávno nemali možnosť 
stretnúť sa s knihou pre mládež, v kto-
rej by sa takým komplexným a auten-
tickým spôsobom monitoroval proces 
súčasného dospievania a ktorá by zá-
berom životnej problematiky a hĺb-
kou ponoru do nej tak úspešne plnila 
ambíciu osloviť nielen dospievajúcich, 
ale aj dospelých čitateľov. Prostredníc-
tvom gymnazistu Tomáša a jeho rodi-
ny autor totiž presvedčivo monitoruje 
dospievanie ako neľahký proces seba-
identifi kácie a formovania hodnotovej 
orientácie človeka a ponúka aj smut-
no-smiešnu analýzu psycho-sociálnych 
problémov človeka dnešnej doby s jej 
paradoxmi. V centre udalostí celkom 
bežného života je priemerná bratislav-
ská, národnostne zmiešaná (morav-
sko-slovenská) rodina žijúca v pane-
láku (mama psychologička, otec pô-
vodne historik, výskumník SAV, v čase 
príbehu realitný agent), ktorá je mo-
delom neúspešného úsilia intelektu-
álov o lepšie hmotné zabezpečenie 
rodiny (nesplniteľný sen o vlastnom 
dome) a ktorá v oblasti vzájomných 
vzťahov prechádza rozličnými peri-
petiami, typickými pre život človeka 
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v dnešnej dobe. V tej súvislosti próza 
tematizuje viaceré doposiaľ skôr ob-
chádzané problémy (staroba pozna-
čená duševným úpadkom, problém 
doopatrovania starých chorých ľudí 
a otázka podielu neplnoletých detí na 
tejto povinnosti), resp. bežné motívy 
(prebúdzajúca sa erotika pubescen-
tov, vzťah medzi človekom a psom) 
obohacuje o novú, aktuálnu výpoved-
nú hodnotu. Nadpriemerná inteligen-
cia, citlivosť a osobnostná zrelosť pro-
tagonistu modifi kujú spôsob, akým re-
fl ektuje seba samého, svojich rodičov 
(vrátane ich manželskej krízy), starých 
rodičov, psa a širšiu societu, subjek-
tívny ľudský čas i dobu, v ktorej žije. 
Takáto koncepcia protagonistu-roz-
právača umožňuje autorovi ponúknuť 
krutý i láskavý pohľad na život a v sú-
vislosti s použitou rozprávačskou per-
spektívou dospievajúceho hrdinu 
funkčne uplatniť v jazykovo-štylistickej 
rovine bratislavský slang, bohemizmy 
a celkom ojedinele i vulgarizmy. Juraj 
Šebesta vstúpil teda do literatúry pre 
mládež sugestívnym spôsobom, ktorý 
nemožno prehliadnuť a aký tu už dl-
ho chýbal.

Prózou o chlapčenskom dospie-
vaní debutovala aj Jana Pudláková. 
Jej román Byť tak Bondom predsta-
vuje však v porovnaní so Šebestom 
len kvantitatívne rozšírenie žánrového 
spektra. Hrdinom príbehu, ktorý by sa 
celkom priliehavo mohol označiť aj ako 
román zo školského prostredia, je do-
spievajúci Ján Bonďo (odtiaľ prezývka 
Bond), a ak by sme uverili informácii 
na prebale knihy, malo by aj v tomto 
prípade ísť o moderného, inteligent-
ného chlapca prežívajúceho každo-
denný život v škole a doma. Avizovaná 
tematická orientácia síce súhlasí, iba-
že každodennosť je v tomto prípade 
veľmi podobná nudnému stereotypu. 

Príčinou je jednak slabšia schopnosť 
autorky rozohrať a pointovať drobné 
epizódy, z ktorých sa rozprávanie skla-
dá, jednak ťažkopádna jazykovo-šty-
listická úroveň textu spôsobená napr. 
zlým slovosledom a komplikovanými 
súvetiami (tak sa predsa mladí nevy-
jadrujú!), napokon aj nepresvedčivým 
modelovaním postáv: jedna druhej sa 
podobajú ako vajce vajcu, dospelí sú 
navyše karikovaní (čo však vyzerá ako 
vedľajší produkt prozatérskej neskúse-
nosti autorky, konkrétne pokusu apli-
kovať v rozprávaní aspekt dospieva-
júceho), motivácia akcií je miestami 
nejasná alebo naivná a pod. Použitie 
študentského slangu nedodalo textu 
ľahkosť a švih (ako napr. v texte Ju-
raja Šebestu), miestami jeho nadužitie 
skôr prekáža a zbytočne na seba upo-
zorňuje ako na transparentný aktua-
lizačný príznak. (Už len na okraj po-
znamenajme, že čitateľskej príťažlivos-
ti textu zrejme nepridá ani jeho málo 
prehľadná typografi a.)

Kdesi uprostred na naznačenej 
plusovo-mínusovej osi sledovaného 
žánrovo-tematického okruhu mož-
no umiestniť prózu Zmätené dvojič-
ky zo slepej uličky napísanú v dvojau-
torstve Gabriely Futovej a Romana 
Brata. Podtitul Neobyčajné postre-
hy dvoch obyčajných školákov sa sí-
ce ukazuje byť viac slovnou hračkou 
a reklamným sloganom ako výstižnou 
charakteristikou románu, ale próza ur-
čená dospievajúcim chlapcom i diev-
čatám je predsa len zaujímavá prinaj-
menej z dvoch aspektov. Jednak pre 
voľbu mužsko-ženského dvojpohľadu 
na ten istý problém: dievčenské ka-
pitoly, v ktorých je rozprávačkou Ria, 
sú dielom Gabriely Futovej, kapito-
ly s rozprávačom Riinho dvojčaťa Ri-
ša vytvoril zasa Roman Brat. Táto roz-
právačská dvojperspektíva umožňuje 
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konfrontáciu dvoch rodových aspek-
tov v nazeraní na súrodenecké vzťa-
hy, na život v rodine, škole, na kama-
rátstva i trampoty s prvými láskami, na 
podrazy, ktoré spôsobíme alebo nám 
spôsobia a ktoré treba prežiť a pod. 
Pravdaže, nie vždy sa podarilo vyjad-
riť práve rodovú osobitosť jedného či 
druhého pohľadu rovnako úspešne, 
ale životná každodennosť je zachyte-
ná autenticky a vôbec nie nezaujíma-
vo. Azda nie celkom dotiahnuté zostali 
veci ozvláštňujúce všednosť (hoci bez-
výhradne patriace k životu), napr. fakt 
šikanovania ( je nahodený tak nejako 
krátkodycho: v priebehu ďalšieho dia-
nia akoby „prizabudnutý“ či vyriešený 
narýchlo, slovom – nedotiahnutý), ka-
rikujúci prvok (v prípade asociálneho 
„týpka“). Medzi tínedžermi však próza 
zrejme dobre zarezonuje vďaka tema-
tike, možnosti nahliadať do „mužsko-
-ženských“ aspektov dospievania a ži-

vosti narácie; chýba jej však hlbší po-
norný kód, ktorým by dokázala osloviť 
aj dospelých.

Osobitnú pozornosť si zaslúži diev-
čenský román, ktorý je v roku 2008 za-
stúpený naozaj početne: pre dievčatá 
vyšiel v poradí druhý román Zuzky 
Šulajovej Dievča z minulosti, druhý 
román Martiny Solčanskej Počkám 
tu na teba a ako voľné pokračovanie 
jej minuloročného debutu (Aprílové 
dievča) román Očistec bláznov, kto-
rý by však bolo korektnejšie zaradiť 
už k „ženskej“ literatúre (v konvenč-
nom, a teda neveľmi lichotivom význa-
me slova). Ako debutantka sa v tomto 
žánri uviedla sedemnásťročná Domi-
nika Ponechalová románom Punko-
vá princezná a tiež Jaroslava Kuch-
tová románom Túto noc nezaspím; 
knižnú podobu získala prvá sloven-
ská e-kniha z roku 2001, novela Sylvie 
Mozerovej Motýlik. V minulosti (naj-
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mä v 60. a 70. rokoch 20. storočia) bol 
v dievčenských románoch v popredí 
psychologický ponor do duše dospie-
vajúceho dievčaťa v procese hľadania 
hodnotovej orientácie pre ďalší život 
a oporného bodu, častokrát v momen-
te, keď sa rozpadala istota rodinného 
hniezda (tento motív odzrkadľoval čo-
raz častejší reálny dobový fakt rozpa-
du „nukleárnej“ rodiny). Dievčenský 
román v jeho najkvalitnejšej realizácii 
(K. Jarunková, E. Gašparová, J. Šrám-
ková) bol socio-psychologickou ana-
lýzou ľudského dozrievania v dobovej 
spoločenskej realite, zaznamenáva-
júcou prirodzené prepojenie intímne 
osobného so spoločenským. Dievčen-
ské romány z roku 2008 (v tom pokra-
čujú v trende z roku 2007) sa v tomto 
smere vracajú k dávnym konvenciám 
žánru a približujú sa skôr k tzv. „žen-
skej“ (t.j. sentimentálnej, ľúbostnej) li-
teratúre než k spoločenskej próze. Ich 
sujetový priestor patrí predovšetkým 
problémom prvých lások.

Čo je teda charakteristické pre diev-
čenský román 2008? V podstate fun-
guje podľa tradičných rodových ste-
reotypov. Ona, hlavná hrdinka, je 
v každom prípade krásna, inteligent-
ná, popri tom môže byť úspešná ako 
študentka (Kuchtová, Šulajová), resp. 
ako hudobníčka (Ponechalová). On, 
objekt záujmu dievčenskej protago-
nistky, spravidla nie je jediný na ob-
zore možných partnerov, môžu byť 
k dispozícii hneď niekoľkí (aby sa zdô-
raznila prestížna hodnota ženskej hr-
dinky a prípadne aj vyprofi loval epický 
konfl ikt), buď je od začiatku príťažli-
vý (Kuchtová), alebo spočiatku od-
mietaný (Solčanská), môže byť trocha 
tajomný a iritujúci (Šulajová). V suje-
te slúži náhoda ako východisko vzťa-
hu, rozohrá sa veľká láska, zasahu-
jú „úklady“ okolia (nežičlivá kamarát-

ka, rodina, iný chlapec) alebo osudu 
(nepredvídané okolnosti), nasledu-
je prekonávanie úkladov, sklamanie 
v láske, ale napokon záverečný šťast-
ný koniec (alebo aspoň jeho perspek-
tíva), čo znamená zblíženie s osudo-
vou láskou, mládencom, ktorý tu buď 
celý čas bol, ale bol považovaný len 
za priateľa (spolužiak Lukáš u Kuch-
tovej), resp. bol dlho odmietaný (Sol-
čanská), alebo sa objaví v súvislosti 
s určitou atraktívnou aktivitou hrdin-
ky (hudba, jazda na koni), resp. s ro-
mantickou dejovou analógiou (tajom-
né sny ako signál reinkarnácie hrdinky 
u Šulajovej). Atraktívne témy (hudba 
– Ponechalová, jazdectvo a reinkarná-
cia – Šulajová, študentské vzplanutie 
k učiteľovi – Kuchtová) spravidla suje-
tovo dotujú inak jednostrannú a dosť 
triviálnu orientáciu na ľúbostný vzťah. 
Spomedzi dievčenských románov 2008 
sa najviac približuje k rozmeru spo-
ločenskej prózy román Martiny Sol-
čanskej Počkám tu na teba. Podarila 
sa jej určitá miera introspekcie hrdin-
ky a rovnako sa jej podarilo prekro-
čiť zameranie hrdinky len na rodové 
vzťahy. Nevtieravo a sujetovo orga-
nicky zapracované sa tu mihnú i dro-
gy a „zlatá“ žúrujúca mládež. A tak na-
priek istej idealizácii mužských postáv 
obraz života vyznieva u nej ešte naj-
plastickejšie zo všetkých dievčenských 
próz, ktoré boli v r. 2008 k dispozícii. 
V ostatných prípadoch vidno náznak 
pokusu o ponor nielen do problema-
tiky prvých lások aj u Kuchtovej, ktorá 
oživila príbeh autentickým stvárnením 
platonickej lásky študentky k profeso-
rovi, aj trpkou skúsenosťou z prvého 
sexu. V prípade Ponechalovej je evi-
dentné, že mladučká autorka ešte ne-
má nažité na hlbší pohľad do ľudské-
ho vnútra. Šulajová sa zasa usiluje 
ozvláštniť príbeh jednak typom pro-
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tagonistky ( je z dvojičiek), jednak ro-
mantickým prepojením línie jej aktu-
álneho osudu s osudom v minulos-
ti, osnovaným na reinkarnácii; dejová 
príťažlivosť je tak vyššia, ale výpoved-
ná hodnota zostala plytká a žáner sa 
posunul k romanticko-dobrodružné-
mu typu s prvkami sentimentálnej pró-
zy. Solčanskej román Očistec bláznov 
má už všetky znaky populárneho žen-
ského čítania. Novela Motýlik je síce 
veľmi otvoreným stvárnením drogovej 
závislosti a s tým spojeného tragické-
ho osudu dievčaťa, ale rozprávanie je 
značne stereotypné, aj v tomto prípa-
de miestami s prvkami sentimentali-
ty. Vo všeobecnosti teda možno pove-
dať, že dievčenská próza z roku 2008 
odzrkadľuje profi l životných hodnôt 
ovplyvnený povrchnosťou, fetišizáciou 
hmoty i kultom telesnej krásy.

Čitateľom mladšieho školského ve-
ku nepriniesol rok 2008 v oblasti prí-
behov zo života rovesníkov veľa no-
vého: za reč stoja v podstate tri titu-
ly. Vydavateľstvo Perfekt zostavilo už 
štvrtý zväzok z výsledkov poviedko-
vého projektu, ktorý v posledných ro-
koch celkom úspešne pomáha oživo-
vať pôvodnú tvorbu v tomto žánrovom 
okruhu. Poviedkový súbor Trapoška 
(ilustrovaný výtvarnými dielami z BIB 
a nazvaný podľa víťaznej poviedky 
Gab riely Futovej) je aj tentoraz tema-
ticky pestrý, reagujúci s vážnou spo-
luúčasťou aj s humorným nadhľadom 
na aktuálne psycho-sociálne problémy 
detí i dospelých. Mnohé sú pokusom 
zvnútra, z aspektu prežívania, refl ek-
tovať „inakosť“, či už je dôsledkom ra-
sovej príslušnosti alebo psychickej, či 
fyzickej odlišnosti; v iných sa objavuje 
problém násilia, šikanovania, rozpadu 
rodiny, ale aj staroby, smrti. Viaceré 
sa zasa orientujú na špecifi ká detské-
ho vnímania sveta, detského prežíva-

nia bežných radostí i smútkov. Vyda-
rené sú najmä tie príbehy, v ktorých 
sa autori dokázali vyhnúť transparent-
nému a povrchovo efektnému temati-
zovaniu problému a využiť schopnosť 
evokovať pocity detského hrdinu, od-
krývajúce neľahký, neraz trápnosťa-
mi a sklamaniami sprevádzaný proces 
formovania životných hodnôt. Z hľa-
diska vekovej adresnosti sú povied-
ky zamerané prevažne na rozhranie 
predpuberty a ranej puberty.

Na mladších (začínajúcich) čitateľov 
sa orientuje Gabriela Futová v próze 
Dokonalá Klára. V duchu osvedče-
ných rozprávacích postupov (charak-
teristická je pre ne svižnosť, autentici-
ta detského uhla videnia, optimizmus) 
presvedčivo vykreslila model rozmaz-
naného dieťaťa, malej prváčky so 
syndrómom „primadonstva“, ktorý 
v nej pestuje i nekritická láska dospe-
lých v rodine. S takýmto typom posta-
vy sa v tvorbe Gabriely Futovej stre-
távame častejšie, ale opäť raz možno 
oceniť spôsob, akým autorka dokáže 
skĺbiť zábavnosť s nenápadným, dô-
vtipne realizovaným výchovným efek-
tom. Dievčatko totiž napokon po via-
cerých nie práve príjemných skúse-
nostiach samo (len s nenápadným 
usmernením starého otca) pocho-
pí, že všetku múdrosť sveta ani zďa-
leka nezjedlo a na svete môžu byť ši-
kovní aj iní, že vyvyšovanie sa nad 
iných vedie k osamelosti, a teda via-
cej sa oplatí kooperácia než nafúka-
ný individualizmus. Súčasťou knihy je 
scenár divadelnej hry O voňavej Jel-
ke a audionahrávka dramatizácie, čo 
je okrem iného aj dobrý marketingový 
ťah. Mladším čitateľom venoval prózu 
Príbehy psa Bukyho aj Igor Majzlan. 
Je to prázdninový príbeh chlapca, kto-
rému pes, dočasne zverený rodine do 
starostlivosti, pomôže prekonať nielen 
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fóbiu z tohto druhu zvierat, 
ale aj pocit osamelosti v si-
tuácii, keď sa po presťaho-
vaní ocitne v prostredí ne-
známeho, anonymného, 
cudzo pôsobiaceho sídlis-
ka. Nenáročné príbehy ho-
voria s porozumením pre 
chlapčenský i animálny svet 
o tom, ako sa rodí priateľ-
stvo a ako dorastá až do 
pochopenia a zažitia fak-
tu nezameniteľnosti toho 
druhého.

STÁLE ŽIVÁ 
FOLKLORISTIKA PRE DETI
V tejto súvislosti bude reč predo-

všetkým o ľudovej rozprávke, ktorá sa 
už dobre vyše sto rokov teší pozor-
nosti autorov píšucich pre deti. Adap-
tujú ju pre detského čitateľa, mnohí sa 
priživujú na čitateľskom záujme o ňu 
a necitlivými zásahmi do jej stáročia-
mi vybrusovanej štruktúry ju degradu-
jú ako literárny útvar aj ako žáner; iní 
sa naopak usilujú zachovať jej arche-
typ, ale pritom sa realizovať ako auto-
nómne tvorivé bytosti. V tvorbe roka 
2008 boli prítomné oba prístupy.

Líniu, ktorá rešpektuje folklórny ar-
chetyp a pritom sa neukracuje ani ako 
autentická umelecká tvorba, repre-
zentujú najmä Ondrej Sliacky a Šte-
fan Moravčík; obaja siahli po rozpráv-
kový materiál aj do etno-fondov SAV. 
Ondrej Sliacky publikoval dva zväz-
ky slovenských ľudových rozprávok 
vo vlastnom podaní: Hovoriaci vtáčik 
a Braček jelenček. Potvrdil sa v nich 
ako dôverný znalec fi lozofi e a esteti-
ky folklórnej rozprávky, ktorý rešpek-
tuje jej archetyp a zároveň sa realizu-
je ako svojbytný autor. Uvedomuje si, 
že dnešné dieťa, ovplyvnené médiami 

založenými na rýchlosti a povrchnosti, 
väčšinou nemá už dostatok trpezlivos-
ti na to, aby sa sústredilo na dlhé prí-
behy napr. autentických Dobšinské-
ho textov. Sliacky takéto sujety citli-
vo upravuje; poslúžia teda jednak ako 
zaujímavé, dynamické čítanie, jednak 
možno predpokladať, že aspoň u čas-
ti čitateľov vyvolajú aj záujem o zozná-
menie sa s pôvodným Dobšinským. 
Štefan Moravčík prispel do kontextu 
autorských podaní ľudových príbehov 
knihou Záhorácke rozprávky alebo 
Proč majú prasce ocase na vrcúl-
ky. Ponúkol v nej vo vlastnom výbe-
re a podaní pôvodné sujety záhorác-
keho rozprávkového folklóru z fondov 
Jazykovedného ústavu SAV. Ich osobi-
tosťou je zachovanie záhoráckeho dia-
lektu v dialogických replikách postáv 
a originalita viacerých sujetov.

Spoľahlivým sprostredkovateľom ľu-
dovej rozprávky pre deti býva aj Pe-
ter Glocko. Jeho prístup k folklóru je 
aj v roku 2008 dvojaký. V súbore roz-
právok O troch perách z veterného 
draka (Hrdinské a rytierske rozpráv-

ĽUBOSLAV PAĽO / Jean de La Fontaine: Bájky
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ky pre deti prerozprával a napísal Pe-
ter Glocko) v zmysle podtitulu sústre-
dil vybrané rozprávkové sujety ľudovej 
proveniencie. V druhej knihe, Roz-
právky z čarovnej záhrady, si však 
popri folklórnych fi liáciách uplatnil 
už rozsiahlejšie autorské „právomoci“ 
a posunul sa do pozície modernej au-
torskej rozprávky (čo preňho tiež nie 
je neznáma poloha). Rozprávač je šty-
lizovaný do postavy Rozprávkara a su-
jety autentických ľudových rozprávok, 
bájí a bájok vkladá do poetizovaných 
príbehov o priateľstve tejto postavy 
a jeho múzy, imaginatívnej Rozpráv-
nice, s deťmi. Spájajú sa tu teda prv-
ky reálneho detského života s fantas-
tikou ľudovej i autorskej proveniencie 
a s dávkou štylistickej ornamentálnos-
ti. Aj vzhľadom na takúto koncepciu 
možno o čitateľskej úspešnosti pred-
metného typu príbehov u detí vyslo-
viť pochybnosti.

Aj príbehy Petra Vlčka Rozprávky 
pre deti a ich dobrých rodičov sú na-
viazané na folklórne sujetové archety-
py; autor ich však využíva príliš sofi sti-

kovane a kniha ako celok 
je žánrovo i hodnotovo 
nevyvážená. Folkloristi 
by asi nemali veľa radosti 
z toho, ako autor pracu-
je s ľudovým archetypom. 
Napr. zachová tradičný 
protiklad dobra a zla, ale 
zlo je bezzubé a dobro 
sa k svojmu víťazstvu do-
stáva príliš ľahko. Viaceré 
rozprávky majú zasa ten-
denciu smerovať k sym-
bolickému typu, ale mno-
hokrát balansujú na hra-
ne sentimentality (ba aj 
za ňou). Sujetové zvraty 

nerešpektujú rozprávkovú „logiku“, fe-
nomén premeny postavy sa udeje prí-
liš hladko, bezvýrazne, a teda oslabuje 
sa účinnosť textu, jeho emocionálno-
etický rozmer, ktorým ľudová rozpráv-
ka zasahuje čitateľovu dušu. Vlčkove 
príbehy sú príkladom dosť svojvoľné-
ho využívania (zneužívania?) pôdory-
su folklórnej rozprávky.

Povesť, ktorá ako ďalší z ľudových 
žánrov zabývaných v literárnej tvorbe 
pre deti a mládež viackrát v niekto-
rých rokoch zaznamenala bohatú pro-
dukciu, v roku 2008 zostala skôr na 
okraji pozornosti. Do kontextu poves-
ťovej mapy prispeli vlastne len Peter 
Vrlík s Petrom Mišákom publikáciou 
Povesti z Liptova. Do troch cyklov sú 
tu komponované známejšie i menej 
známe povesťové príbehy etymologic-
kého typu, povesti etiologického typu 
o hradoch a povesti tematicky viazané 
na zbojníkov a ich poklady.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 
– A PREDSA V KRUHU
Už niekoľko desaťročí je zato rok 

čo rok vďačným objektom spisovateľ-

ĽUBOSLAV PAĽO / Jean de La Fontaine: Bájky
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ského záujmu moderná autorská roz-
právka, hoci kvantita je len zriedkavej-
šie sprevádzaná aj adekvátnou kva-
litou. Ani v roku 2008 to nie je inak: 
väčšiu časť tejto produkcie pozname-
nala nízka nápaditosť, bezvýraznosť 
až šedivosť. Ak sa totiž povie moder-
ná autorská rozprávka, očakávame 
text so stopami originálneho autorské-
ho rukopisu. Toto očakávanie naplnilo 
však len niekoľko rozprávkových kníh. 
Patrí k nim nový príbeh Jána Milčá-
ka Rozprávkový vláčik. Jeho hrdina-
mi sú traja seniori, ktorí sa vydajú na 
cestu lokálnym vláčikom a dokážu ju, 
ako vlastne celú realitu okolo seba, za-
žívať ako krásne dobrodružstvo. Dôle-
žité nie je len vzrušenie z putovania, 
ale hlavne pocit slobody, možnosť ko-
nať i spomínať, ako sa im páči. Z hľa-
diska veku nie sú to hrdinovia priam 
typickí pre autorskú rozprávku (ale za-
sa ani nie celkom neobvyklí), ale svo-
jou podstatou zostávajú blízki detskej 
mentalite, ba v mnohom podobní de-
ťom. Opäť sa raz potvrdilo, že u Jána 
Milčáka si aj dospelé postavy zacho-
vávajú schopnosť vnímať svet ozvlášt-
nene a s dávkou očarenia. Láskavosť, 
zdvorilosť a jemný vtip, aké charakteri-
zujú Milčákovu tvorbu, sú prítomné aj 
v tomto prípade. Postavy patriace do 
kategórie seniorov sú aj hrdinami (už 
podstatne konvenčnejších rozprávok 
než je Milčákova) príbehov Danuše 
Dragulovej-Faktorovej Príbehy z poš-
társkej kapsičky. Rozprávanie o star-
núcom poštárovi Vilkovi, jeho bicykli 
Brunovi a pritúlanom kocúrovi Murko-
vi uplatňuje pritlmený animačný prin-
cíp, ktorý sa stáva zdrojom nevtieravej 
komiky. V popredí príbehov je dôraz 
na statočne vykonávanú prácu, priateľ-
stvo a potrebu ľudskej blízkosti.

Vďačnou témou autorských roz-
právok je zvieracia ríša; v hodnoto-

vo rôznorodej realizácii neobišla ani 
rozprávkovú tvorbu 2008. Jednou 
z najlepších rozprávkových kníh tejto 
tematickej orientácie z minulého roka 
je Psia škola kocúra Červenochvos-
ta Gabriely Futovej, ktorá ako roz-
právkarka (v ostatných rokoch nie pr-
výkrát) vtipne stvárňuje spolužitie ľudí 
a zvierat. V tomto prípade ide o prí-
beh kocúrika, ktorý sa ocitne v do-
mácnosti s dvomi pudlíkmi. Realita 
psieho a kocúrieho sveta je nasviete-
ná z uhla vynaliezavo štylizovanej per-
spektívy animálneho rozprávača. Mlá-
ďací uhol pohľadu vnáša do textu zá-
bavné situácie, ku ktorým dochádza 
pri konfrontácii jednak sveta zvierat 
so svetom ľudí v situáciách, ktoré ko-
cúrik zažije pri poznávaní dovtedy ne-
známych ľudských spôsobov života, 
jednak pri konfrontovaní mačacej pri-
rodzenosti so psou mentalitou. Ako to 
u Futovej býva, príbeh nenápadne po-
tvrdzuje hodnotu a dôležitosť domo-
va. Animálny typ rozprávača využila aj 
Eva Gajdošová v próze Šibal Macko. 
Do jednoduchého rozprávania o živo-
te psa v jeho prvom roku života vsu-
nula základné informácie týkajúce sa 
psích zvyklostí a postupného poznáva-
nia sveta, do ktorého mláďa prichádza 
a v ktorom žije. Nuž, Čapkova Dášen-
ka to síce ani zďaleka nie je, ale úprim-
ný vzťah ku zvieratku i snahu vtipne 
rozprávať reálne motivované príbe-
hy o ňom tejto knižke uprieť nemož-
no. Rušivo však pôsobia veršované 
pasáže (na hodnotovej úrovni triviál-
nych klapancií); ich úlohou bolo zrej-
me ozvláštniť text, v skutočnosti však 
celkový v podstate dobrý dojem z prí-
behov kazia. Ľudský a animálny svet 
sa dostávajú do kontaktu aj v rozpráv-
kovej knihe Petra Gajdošíka Zvierat-
ko pre Tadeáša. Autor však pomer-
ne mechanicky pokračuje v línii, ktorú 
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nasadil vo svojom vydarenom debute 
Zverinec na siedmom poschodí. Prí-
behy o zvieratách, ktoré sa postup-
ne vystriedajú v jednom panelákovom 
byte a sú zdrojom zábavne podaných 
trampôt celej rodiny, pôsobia teda už 
trochu monotónne. Jedinou zmenou 
v porovnaní s prvou autorovou kni-
hou je totiž skutočnosť, že sa tentoraz 
spájajú s chlapcom (mladším bratom 
hrdinky z autorovej prvotiny) a že sa 
viažu na iné druhy zvierat, než boli 
hrdinami príbehov v prvej knihe auto-
ra. Gajdošík má však epický talent, ale 
v tejto chvíli potrebuje nájsť preň nový 
zdroj inšpirácie.

Svet zvierat nadobudol príznak zvie-
racích bájí či legiend v knihe Edity Ri-
hariovej Malý tučniak. Ako Pán stvo-
ril zvieratká. Jednotlivé príbehy roz-
právkovým spôsobom odpovedajú na 
otázku, prečo je výzor či spôsob živo-
ta vybraných zvierat práve taký, aký je. 
Sympatická je v tejto súvislosti posta-
va Pána Boha, ktorý v nich vystupuje 
ako láskavý stvoriteľ so zmyslom pre 
humor. Mravné posolstvo vyplýva zo 
sujetu celkom prirodzene a bez mo-
ralizovania. Rozprávky tak predstavu-
jú jednoduchší variant príbehov, aké 
vo svetovej literatúre poznáme napr. 
z tvorby R. Kiplinga alebo T. Hughsa.

Profesionálnu skúsenosť so slovom 
prezrádza kniha Alojza Nociara Roz-
právky od Adamka. Dominuje v nich 
hrový princíp: hravosť sa podpísala 
pod rámcujúcu líniu knihy (rozpráva-
nie o spisovateľovi Adamovi, ktorý sa 
rozhodol napísať rozprávky, rozohrá-
vanie paralely nedzi ľudským a vrab-
čím), pod spracované motívy (malý 
rušeň, autíčko, prechladnutý autobus, 
bager so zlomeným zubom, vrabce, 
prasiatko, strašiak a pod.) aj pod for-
mu rozprávok (vtipná hra so slovom). 
Nič nové pod slnkom Nociarove roz-

právky nepriniesli, ale arzenál tvori-
vých postupov súčasnej autorskej roz-
právky využili seriózne.

Ani ostatná rozprávková tvorba 
z minulého roka neoslňuje; jej časť je 
síce štylisticky kultúrna až kultivovaná, 
chýba jej však iskra a významová ver-
tikalita. Určitým sklamaním boli Las-
tovičie rozprávky Stanislava Štepku, 
ktoré ani motivicky, ani rozprávačsky 
nepripomínajú tragikomickú múdrosť 
predstavení Radošinského naivného 
divadla. Zostali len jednoduchým, te-
maticky konvenčným animovaným prí-
behom o priateľstve lastovičiek a de-
tí. Od známeho divadelného umelca 
sa zrejme čakalo viac než štandard aj 
v tvorbe pre deti. Rovnako neprekro-
čila štandardnú úroveň ani Marta 
Hlušíková vo svojej knižnej prvotine 
Kde pavúky tkajú cukrovú vatu, ho-
ci jazykovo-štylistická úroveň podania 
svedčí o tvorivých dispozíciách autor-
ky. V podstate však ide o tradičné prí-
behy založené na animácii hračiek. 
Objavom nie je ani fakt, že rozprávač-
kou je jedna z hračiek, nech je to ho-
ci aj ručne vyrobená striga. Slabšia dy-
namika príbehu tiež neprispieva k je-
ho čitateľskej príťažlivosti.

Spomedzi ostatných autorských roz-
právok ešte niekoľké znesú aké-také li-
terárne kritériá. Patria k nim rozprávky 
Ady Žigovej O snehuliakovi s horú-
cim srdcom, ktoré sú však hodnotovo 
nevyvážené a z času na čas v nich na-
trafíme na celkom evidentný moraliz-
mus. Prózy predstaviteľa najstaršej au-
torskej generácie Pavla Štefánika Lie-
tajúca babka a iné rozprávky sú (na 
škodu veci) žánrovo rôznorodé: popri 
poviedkach zo života detí sú do kni-
hy zaradené aj animované rozprávky 
a ich vzájomná kontextová komuni-
kácia je nejasná. Príbehy potrebova-
li dôkladnejšiu selekciu, teda minimál-
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ne oddelenie rozprávkových textov od 
textov, ktoré žánrovo patria skôr k po-
viedkam o deťoch. Ako kniha povie-
dok (bez animovaných zvieracích roz-
právok pôsobiacich z kompozičného 
hľadiska neústrojne) by publikácia bo-
la úspešnejšia.

Každoročne sú v tvorbe pre de-
ti početne zastúpené konvenčné roz-
právkové príbehy na motívy zviera-
tiek, rastliniek, miniatúrnych bytostí. 
Ich literárna hodnota je v každom prí-
pade problematická, ide potom už len 
o mieru úbytku na estetickej hodno-
te, o mieru podcenenia detského inte-
lektu či neujasnenosti zámeru. Vzhľa-
dom na svoju didaktickú utilitárnosť 
môžu mať dokonca v radoch dospe-
lých vychovávateľov aj „odberateľov“. 
Pristavme sa teda aj pri takejto pro-
dukcii a aspoň naznačme jej (pseudo)
hodnotové parametre.

Šesť tradičných rozprávkových prí-
behov o zvieratkách Márie Taškovej 
Rozprávky z lesa smeruje k predči-
tateľom alebo prvočitateľom. Sujeto-
vá jednoduchosť ich na to predurčuje, 
ale spôsob podania a typografi a i prí-
liš veľký rozsah textov tomu odporujú. 
Literárna hodnota príbehov je kolísa-
vá (popri vtipnej rozprávke O lenivom 
vrabcovi alebo Kohútikove čižmičky 
sa objaví moralizmom poznamenaná 
rozprávka Maškrtný medvedík alebo 
pomerne rozvláčne príbehy ďalších 
troch rozprávok), v ich pozadí je cí-
tiť inšpiráciu literárnymi zdrojmi. Ne-
objavné sujety, ťažkopádne rozprá-
vačské postupy, bezbrehá animácia 
a konvenčné motívy sú bežné aj in-
de. Tak je to v knihe Márie Fazeka-
šovej Jazmínkine rozprávky, v ktorej 
je zastúpené pestré tematické všeličo 
s vysokou dávkou triviality. Konvenč-
nosť a trivialita charakterizujú i pro-
zaický súbor Petra Kubicu Rozpráv-

ky víly Púpavky. Ako sa zdá, v autor-
skej rozprávke poklesnutých hodnôt 
sa dôkladne zabývali škriatkovia, pri-
čom vo viacerých prípadoch tento 
motív nabalil na seba aj didaktické či 
moralistické aspekty, ako je to v kni-
he Ivany Jungovej O škriatkovi Bo-
nifácovi; prostoduchý príbeh pomer-
ne priamočiaro pobáda deti ku vzá-
jomnej pomoci, poriadkumilovnosti 
a iným cnostiam. Publikácia Kataríny 
Petkaničovej O škriatkovi Dubáčiko-
vi. Rozprávky z Dúbravky zasa otvo-
rene deklaruje propagačno-reklamný 
zámer orientovaný na zdravý životný 
štýl: jednotlivé texty jednak informujú 
o liečivých účinkoch vybraných rastlín, 
jednak sú moralizujúcimi exemplami 
toho, čo sa stane dieťaťu, ak sa dosta-
točne nestará o svoju hygienu. Po-
dobný didaktický zámer (rozprávko-
vým spôsobom sprostredkovať deťom 
informáciu o vlastnostiach alebo vyu-
žití vybraných druhov rastlín) sledujú 
aj príbehy Roberta Hončariva a Vie-
ry Dobiášovej Rozprávkový herbár. 
Oveľa vyššiu literárnu hodnotu majú 
potom svojou koncepciou neskrývane 
didaktické príbehy Bambuľkine dob-
rodružstvá (Rozprávky podľa rovno-
menného televízneho seriálu), kto-
ré podľa televízneho seriálu pre deti 
prerozprával publicista Peter Guldan. 
Tieto rozprávky slávia momentálne vo 
videopodobe comeback a je predpo-
klad, že ani kniha nebude neúspešná.

ŽÁNRE Z OKRAJA POZORNOSTI

V slovenskej tvorbe pre deti a mlá-
dež k nim určite patrí fantastika (fanta-
sy). Ak sa aj objaví, hodnota tejto lite-
ratúry spravidla nie je vysoká (odhliad-
nime od výnimiek typu Daniel Hevier 
alebo Daniel Pastirčák). Aj táto žánro-
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vá oblasť si obyčajne udržiava určitý 
rozprávkový príznak. Tak je to aj v akč-
nom príbehu typu humorno-fantastic-
kej paródie hviezdnych vojen a vesmír-
nych odyseí Ivana Holuba Vesmírni 
piráti. Tak trochu komiksovo koncipo-
vané rozprávanie o anabáze chlapca 
Luku, ktorého v dôsledku nedorozu-
menia unesú vesmírni piráti, je posta-
vený na paródii supermanských typov 
postáv, tradičnej predstavy pirátov, 
hľadania zakopaných pokladov a iných 
rekvizít dobrodružnej prózy.

Historicko-dobrodružná próza tiež 
býva v slovenskej pôvodnej tvorbe 
zastúpená len zriedkavo, v minulom 
roku románom Zuzany Kuglerovej 
Dcéra Riečnej panny. Kuglerová sa 
v posledných rokoch vyprofi lovala na 
autorku historicky orientovanej prózy 
(či už povesťového, alebo romanticko-
dobrodružného typu). V tomto prípa-
de na základe mohylových hrobov ob-
javených na území Slovenska vytvori-
la fi ktívny, romantický príbeh o osude 
prenasledovaných dcér egyptskej krá-
ľovnej Nefertiti a spojila ho s naším 
územím a so životom našich predkov. 

Bohato fabulované rozprávanie, po-
stavené na osudovej láske a nenávisti, 
tajomnosti a dejových zvratoch, roz-
členila do troch častí, pričom v každej 
z nich použila rozprávačskú perspektí-
vu iného z troch protagonistov. Kugle-
rová dokáže snovať zaujímavý a napí-
navý romanticko-dobrodružný príbeh, 
v ktorom história je len (dumasovsky 
povedané) klincom, na ktorý si vešia 
svoj kabát.

POÉZIA STÁLE V OFSAJDE

Bez prekvapení zostala aj v roku 
2008 oblasť poézie pre deti (básnic-
ká tvorba pre mládež sa vlastne na-
dobro vytratila). Spoľahlivé hodnoty 
ponúkli Milan Rúfus a Jana Šimulčíko-
vá. Milan Rúfus publikoval útlu zbier-
ku detských prosebných modlitieb na 
dobrú noc Anjeličku, môj strážničku. 
Dá sa povedať, že je to jednoduchšia 
(formálne i významovo – keďže urče-
ná pre menšie deti) obdoba jeho zná-
mych modlitbičiek, štylizovaná ako 
prosba dieťaťa za základné, najdôleži-

SVETOZÁR MYDLO / Alojz Nociar: Rozprávky od Adamka
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tejšie hodnoty sociálneho i predmet-
ného sveta. Defi lujú tu teda rodičia, 
starí rodičia a súrodenci, predmet-
ný svet je zastúpený synekdochicky: 
jablonkou, hviezdičkou, slnkom a na-
pokon planétou Zem. Žáner riekan-
ky tvorí podložie básničiek Jany Ši-
mulčíkovej Už dočiahnem na kľučku. 
Z textov určených pre predškolákov 
sála detský optimizmus, nefalšovaná 
radosť zo života a dobre odpozorova-
né situácie i postrehy z detského sve-
ta. Možno povedať, že po dlhom čase 
sa v ponuke detskej poézie objavili pô-
vodné riekanky pre deti, ktoré sú moti-
vicky svieže, súčasné, rozumejú auten-
tickému svetu detí, a pritom rytmicky 
dynamické a vydarene usporiadané aj 
do výsledného knižného tvaru. O po-
znanie menej iskry majú básne knižky 
Jozefa Moravčíka Jakubovca Alenka 
v krajine oblakov. Spája sa v nich prí-
rodná tematika s jazykovou hrou, ale 
výsledok nie je ničím objavný. Do škol-
ského prostredia umiestnila svoje ver-
še pre deti štandardnej hodnoty Anita 
Tešovičová už názvom knihy Školská 
brána otvorená. Tendencia k jazyko-
vej hravosti charakterizuje aj verše Já-
na Čápku Čvirikance a básne Milana 
Kendru Rok nakúka spod klobúka, 
ktoré sú v súlade s názvom kompo-
nované podľa ročných období. Gab-
riela Dittelová sa vo svojej Štrbavej 
knižke zasa pokúsila o satirickú poé-
ziu pre malých školákov, ktorá mies-
tami skĺza do didaktických polôh. Ani 
jedna z týchto troch básnických kni-
žiek nedosiahla lepší štandard sloven-
skej detskej poézie.

KNIHY NA ÚŽITOK A ZÁBAVU

V roku 2008 sa v tvorbe pre deti ob-
javilo aj niekoľko úžitkových publiká-

cií interaktívneho charakteru. Taká je 
napr. publikácia Jána Vrabca Leo-
narda (Kreslíme a maľujeme) a pub-
likácia Daniela Heviera Heviho ško-
la tvorivosti. Ich úžitkovosť je trans-
parentná a cielená. Neskrýva sa za 
trápny príbeh, tak sa skrýva v knihe 
Danuše Dragulovej-Faktorovej Prí-
hody uja Hrmotku, ktorá sa pokúsila 
sprostredkovať deťom zásady správnej 
životosprávy spôsobom takým starým 
ako azda detská literatúra sama.

V istom zmysle slova má úžitko-
vý charakter aj publikácia editova-
ná Danielom Pastirčákom Rozpráv-
ky z Lepšieho sveta. Interaktivita je 
tu však iného ladenia: je vlastne pô-
vodnou hybnou silou textu, pretože 
z nej a ňou publikované texty vznika-
li. Vznikli ako voľný prúd detskej pred-
stavivosti, ponárania sa do tvorby prí-
behu, vyplavovania z podvedomia, 
v rámci čoho dospelý pôsobil viac-me-
nej ako facilitátor.

Na zabavenie detských čitateľov 
(ale možno tak trocha aj na zadive-
né zistenie – že veď takto myslíme, pí-
šeme, hovoríme neraz aj my!) poslú-
ži publikácia Jozefa Pavloviča Jožko 
Mrkvička. Moja supernajlebšia kniš-
ka. Opäť v nej ožila postavička nepo-
riadneho, ale zato sebavedomého žia-
ka, ako typ vymodelovaná ešte v Sl-
niečku J. C. Hronského.

NAMIESTO ZÁVERU

Knižná produkcia roka 2008 ako 
celok nijako mimoriadne nepotešila, 
ale ani nezarmútila. Priniesla niekoľ-
ko výrazných literárnych činov, a hoci 
by sme ich spočítali na prstoch jednej 
ruky, aj tak pomáhajú udržiavať pre-
svedčenie, že slovenská detská kniha 
je stále tu.




