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Tak ako v ostatných rokoch, aj v ro-
ku 2011 vyšlo pre deti a mládež niekoľ-
ko desiatok kníh pôvodnej tvorby; väčši-
nu tvorili prozaické opusy. O mnohých 
prózach však platí, že slovenskej kultú-
re určenej deťom a mládeži by sa ni-
jako nebolo uškodilo, keby boli zosta-
li ležať na písacom stole alebo v počí-
tači autora. Na druhej strane však tak 
ako každý rok vyšlo aj viacero próz, kto-
ré sa oplatí deťom či dospievajúcim po-
núknuť bez zaváhania. Poskytujú totiž 
mladým čitateľom nie prostoduchú, ale 
zmysluplnú zábavu – tie najlepšie spolu 
s čímsi, čo možno nazvať vzrušujúcim 
podvedomým pátraním po zmysle tex-
tu ako znakového systému, spojeného 
dokonca s katarziou. Pri takých prózach 
sa v nasledujúcich úvahách pristavíme 
dlhšie, lebo práve ony ponúknu čita-
teľovi posolstvo v príbehu, ktorý je vý-
znamovo vrstevnatý. A pretože rok 2011 

priniesol príbehy predovšetkým vo for-
me autorskej rozprávky a spoločenskej 
prózy, rozhodujúci podiel rozsahu tejto 
refl exie o hodnotách a pseudohodno-
tách pôvodnej tvorby pre deti a mládež 
minulého roka sa bude dotýkať práve 
dvoch spomínaných žánrových oblastí.

AUTORSKÁ ROZPRÁVKA
Intertextualita v službách 
rozprávkového posolstva

Využívanie rozličných spôsobov me-
dzitextového nadväzovania v pôvodnej 
tvorbe pre deti sa v posledných rokoch 
ukazuje v rozprávkovom žánri ako plod-
ný trend prinášajúci významovo viac-
úrovňové, hodnotovo najkvalitnejšie 
príbehy. V roku 2011 je jednou z najvy-
darenejších rozprávok tohto typu próza 
Jána Uličianskeho Analfabeta Negra-
motná (TRIO Publishing, s.r.o.), vyda-
ná v rámci projektu Čítajme s porozu-
mením (v tom zmysle opatrená rovno-
mennou príručkou Timotey Vráblovej). 
J. Uličiansky je rozprávkar, ktorý si dáva 
záležať na tom, aby jeho text vypovedal 

zuzana
stanislavová

Hodnoty a „hodnoty“

Prozaická tvorba pre deti 
a mládež v roku 2011
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o aktuálnych životných problémoch člo-
veka. V najnovšej rozprávke sa životným 
problémom protagonistky Betky Bábi-
kovej, pre averziu ku knihám a čítaniu 
prezývanej Beta Analfabeta, stala ab-
sencia otca, na ktorého jej matka a stará 
matka upierajú právo až v takej miere, 
že nepozná ani jeho meno a nesmie mu 
teda dať ani vianočný darček; na protest 
proti tomu utečie na Štedrý deň z domu 
a náhodou sa ocitne v knižnici. Táto ná-
hoda sa stane sujetovou zápletkou: pro-
tagonistka totiž zostane v knižnici zavre-
tá s knihami, z ktorých (ako nečitateľ-
ka) nepozná ani tie najznámejšie detské 
príbehy. Postupne sa stretáva s prota-
gonistami siedmich próz: Janko Hraško, 
Pinocchio, Pippi Dlhá Pančucha, Anna 
zo Zeleného domu, Traja pátrači, Har-
ry Potter a Čarovný chlapec. Každý vy-
braný prototext teda patrí k inému žán-
ru ( je tu ľudová rozprávka, autorská 
rozprávka v troch typových modifi ká-
ciách, dievčenský román, detská detek-
tívka, fantastika), pričom žánrové špe-
cifi kum jednotlivých próz je vynalieza-
vo transponované do sujetového alebo 
naračného profi lu Uličianskeho príbe-
hu. Rozprávač pripomenie kľúčové mo-
menty z jednotlivých príbehov a napo-
jí ich na životnú situáciu protagonistky 
tak, aby sa postupne vyjavoval a riešil jej 
vzťah ku knihám i k otcovi. Konfrontá-
ciou postáv a epizód zo známych sujetov 
s Betkinou neznalosťou sa teda tvorí no-
vý príbeh, ktorý protagonistku posúva 
k riešeniu jej životného problému a čita-
teľa k záujmu o čítanie; použité intertex-
tové operácie totiž zviditeľňujú, aké ne-
príjemné je byť nekultúrnym. Rozprávač 
si počína ako režisér, ktorý permanent-
ne komunikuje s virtuálnym čitateľom, 
čím sa jednak dynamizujú a ozvláštňu-
jú textové pasáže založené na refl exív-
nosti či deskripcii, jednak sa jemne iro-
nizuje fakt nečitateľstva. Zvolený narač-

ný postup dovoľuje relativizovať to, čo 
by mohlo vyznievať príliš jednoznačne 
alebo sentimentálne, napríklad závereč-
ný happy end, keď sa ukáže, že policajt, 
zasahujúci v knižnici, je protagonistkin 
dlho hľadaný otec (motív podobný ako 
v staršom diele Peter Kľúčik). Vynalieza-
vú aktualizáciu známych sujetov (do is-
tej miery zábavný prvok) využil J. Uli-
čiansky ako zá klad výpovede o znepo-
kojujúcich sociálnych javoch, akými sú 
neúplnosť rodín, generačné nedorozu-
menia, pocit nedostatočnej emocionál-
nej opory v dospievaní, ale aj alarmujú-
ci pokles čitateľskej kultúry detí. Vytvo-
ril knihu, ktorá v netextovom priestore, 
„medzi riadkami“, vyzýva čitateľa k za-
chovaniu vlastnej kultúrnosti, k tomu, 
aby sme sa učili hľadať hodnoty tam, 
kde sú zdanlivo neviditeľné či „neaktu-
álne“.

Hra so sujetovým pôdorysom folk-
lórnej rozprávky a vytváranie aluzív-
nych a parodujúcich intertextových ko-
notácií sú vlastné aj autorskej rozprávke 
Miloša Koptáka Včelár (Bratislava, ASIL 
2010). Sujetová línia prozaického debu-
tu tohto úspešného ilustrátora pripo-
mína systémovo parodovanú folklórnu 
rozprávku: hrdina sa vydá do sveta, aby 
sa zbavil toho, čo ho ťaží (včely v bru-
chu). Putuje po radu (nie k Slnku ale-
bo Veternému kráľovi, ale k profesorovi 
biológie), na ceste stretne postavu, kto-
rej sľúbi pomoc (nie je to napr. prievoz-
ník, ale personifi kovaná Únava), bytosti, 
ktorým pomôže (trpasličí národ – roz-
rieši ich spor o veľkosť sôch, ktoré sta-
vajú; spor pripomína svojou malicher-
nosťou Swiftov Liliput), resp. ktorým 
nedokáže pomôcť (zrasteného dedka 
s babkou), pričinením pomocníka (vče-
ly) splní ťažkú úlohu (nie je to boj s dra-
kom, ale písomný test z biológie), a tak 
môže predniesť svoje prosby (nie dedo-
vi Vševedovi, ale roztržitému profesoro-
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vi). Získa odpoveď na svoju otázku (ako 
sa zbaviť včiel v bruchu) aj na otázku 
Únavy (ako dlho treba kráčať proti ča-
su, aby nezostarla). Cestou späť preko-
ná ďalšie prekážky (popletené inštruk-
cie chrobáka pripomínajúce Odyseovo 
blúdenie) a vyrieši svoj problém (s po-
mocou Únavy vstúpi do Ticha, nechá 
sa uštipnúť včelou, a tak sa roja zbaví). 
Do fi ktívneho sveta z aktuálneho sa pro-
tagonista dostáva prostredníctvom sna, 
v závere príbehu sa prebudí a zistí, že 
svet i on sám sú v poriadku. Groteskno 
a absurdita sa v tomto príbehu spájajú 
s dobrodružnosťou a poetickou symbo-
likou, zdôrazňujúcimi elementárne hod-
noty vzájomnosti a pomoci.

INTERTEXTUALITA AKO 
MYSTIFIKAČNÁ HRA

Aj Čiernobiela kniha rozprávok 
(VIRVAR) Ľubomíra Feldeka má hrové 
intertextuálne parametre. Feldek však 
paródiu a mystifi káciu čitateľa využíva 
predovšetkým v majstrovskej hre na roz-
právku. Je známe, že v 70. rokoch rea-
lizoval texty knihy Na motýlích krídlach 
na základe ilustrácií z pozostalosti Ľu-
bomíra Kellenbergera; tentoraz vytvoril 
rozprávky na grafi ky z pozostalosti Albí-
na Brunovského. Pri tvorbe rozprávok 
sa inšpiruje folklórom, obmieňa a aktu-
alizuje známe rozprávkové motívy tak, 
že zostane len náznak pôvodiny. Ale aj 

VIERA KRAICOVÁ / M. Rázusová-Martáková: Sedmikráska



4 BI BIANA

tam, kde prerozpráva tri národné va-
rianty folklórnej rozprávky (francúzsky, 
nemecký, slovenský variant Popolušky), 
je autorsky originálny (napr. rámcujú-
cou situáciou je voľba kráľovnej krásy, 
do textov sú vkladané rozšafné veršo-
vané pasáže a pod.). Prístup k folklór-
nemu dedičstvu je teda v mnohom po-
dobný ako v jeho Veľkej knihe sloven-
ských rozprávok. Rozprávky usporiadal 
do tematických cyklov a osobitnú roz-
siahlu časť knihy tvorí veršovaná Povesť 
o krásnej Ašme. Úvodná rozprávka vy-
svetľuje s dávkou mystifi kačnej imagi-
nácie genézu knihy, poetická hra auto-
ra potom smeruje k imaginatívne stvár-
nenému posolstvu o relativite svetských 
hodnôt, o oddanosti a nesmrteľnej ľud-
skej túžbe po láske a kráse.

Medzitextové konotácie majú mno-
hokrát skrytejšiu podobu. K takémuto 
typu príbehov patrí najnovšia rozprávka 
Petra Karpinského Sedem dní v pivni-
ci (il. Zuzana Bočkayová, Perfekt), kto-
rá sa dá čítať aj ako rozprávkové puto-
vanie protagonistu za strateným šťastím 
– putovanie vybudované na báze etické-
ho pôdorysu hrdinskej rozprávky. Pod-
statu šťastia tvorí harmonická a úplná 
rodina prašiškriatka Celestína ako spo-
ločenstvo bytostí spojených vzájomnou 
nehou a starostlivosťou. Jeho sedem-
dňové putovanie po pivnici, aby našiel 
a oslobodil svojich rodičov unesených 
švábmi, sa začína až existenciálne vyjad-
reným pocitom osamenia a pokračuje 
dobrodružnými zážitkami hrdinu a jeho 
druhov Mole a Pavúka až po vybojova-
nie slobody pre rodičov a pre všetkých, 
ktorí sa stali väzňami zla zosobnené-
ho švábmi. Z triviálneho a svojou pod-
statou „nízkeho“ priestoru pivnice au-
tor vytvoril vzrušujúci exotický priestor, 
v ktorom putujúci Celestín zažije mno-
hé dobrodružné situácie, stretne priate-

ľov i nepriateľov a v ktorom musí mno-
hokrát prekonať sám seba, len aby spl-
nil svoje poslanie. Dobrodružný príbeh 
situovaný do prostredia „nízkeho“ au-
tor naplnil vysokými hodnotami, aký-
mi sú láska a obetavosť v rodine (vďa-
ka nim protagonista znova a znova pre-
konáva svoju nehrdinskosť), priateľstvo 
a nezištná pomoc, pričom nechýba ani 
citlivo využitý zmysel pre humor. V po-
solstve o sile lásky a oddanosti, preko-
návajúcej všetky ťažkosti a nebezpečen-
stvá, spočíva nepatetický humanizmus 
príbehu.

Dobrodružné putovanie charakte-
rizuje aj tretiu zo série rozprávkových 
kníh Branislava Jobusa o mufl ónovi ces-
tujúcom na kamióne Ako mufl ón Anci-
jáš cestoval na Západ (il. Igor Dereve-
nec, Slovart). Dobrodružný princíp je tu 
však naplnený prostoduchosťou: muf-
lón v tepláčikoch ako kamionista so zá-
ľubou vo vážnej hudbe cestujúci po sve-
te, jeho kamaráti dážďovka a havran či 
rôzne absurdné situácie a bláznivé ná-
pady sú dosť samoúčelné (pobavia naj-
mä dospelého recesistu) a nutkavá po-
treba mufl óna konať dobro pôsobí ste-
reotypne. Uvedené rekvizity stačia iba 
na klišéovitý príbeh (občas s motívmi 
odťažitými detskému svetu) s priehľad-
ným úsilím o atraktívnosť. Hoci v porov-
naní so svojimi predchádzajúcimi kniha-
mi je evidentné, ako sa B. Jobus naračne 
posúva na osi kultúrnej štylizácie textu.

ROZPRÁVKA AKO 
DOBRODRUŽNÁ CESTA 

ZA POZNANÍM
(ale aj ako cesta len za zábavou)

Napokon dobrodružný princíp s prv-
kami parodovania (v tomto prípade vy-
nálezcovstva) nechýba ani novej autor-
skej rozprávke Jozefa Kollára Krajina 
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Bodliačikovo. Príbehy malého Pípího 
a veľkého vynálezcu Leo Narda (Forza 
Music). V tejto interaktívne koncipova-
nej próze autor vytvoril imaginárnu ríšu 
obývanú animovanými bodliakmi. Sle-
dujúc jednoduchú zábavnosť, vyjadru-
jú aj jeho príbehy celkom elementárne 
hodnoty, akými sú rodinná spolupatrič-
nosť, idea vzájomnej pomoci, odvaha. 
Autor sa v porovnaní so svojimi prvý-
mi knihami pre deti naračne síce zlepšil, 
ale rozprávkam predsa len chýba vnú-
torný dramatizmus, na základe ktoré-
ho čitateľ uverí, že ide o životne dôleži-
té hodnoty (ako je to napr. u Karpinské-
ho). Sujety balansujú na hrane banality 
a interaktivita (hravé úlohy za jednot-
livými príbehmi spojené tematicky) je 
v niektorých prípadoch taká formálna, 
že nemá šancu čitateľa aktivizovať. Kni-
ha ponúka najmä prvoplánovú zábavu.

LYRICKÁ IMAGINÁCIA AKO 
VÝRAZ FILOZOFICKÉHO 

POSOLSTVA
(alebo aj významového zahmlievania)

Ako rozprávkar, ktorý siaha po bás-
nivej imaginácii a nahmatáva pôvab 
skrývajúci sa v realite aktuálneho sve-
ta, sa v súčasnej literatúre pre deti na-
trvalo etabloval Ján Milčák. K takýmto 
prózam patrí aj jeho Trinásta komna-
ta (Modrý Peter). Svorníkom dvanás-
tich drobných epizód je druháčka Ka-
tarínka. Svet, v ktorom sa pohybuje, 
je vytvorený podľa zákonitostí detské-
ho synkrétneho vnímania, teda celkom 
samozrejme spája prvky aktuálnej rea-
lity s prvkami fantázie, postavy perso-
nálne s animálnymi (pričom sa stretne-
me aj s postavami známymi z jeho star-
ších kníh – putovanie postáv z knihy 
do knihy je preňho príznačné). Poetiku 
príbehu teda charakterizuje prelínanie 

skutočného a neskutočného, krehkosť 
a jemná emocionalita spojená s nená-
padným humorom. Každá epizóda má 
svoje epické jadro, ale podstatná nie je 
akcia a na tom postavený príbeh, lež 
evokácia pocitu, senzualistické kreova-
nie drobných radostí a starostí, z akých 
sa skladá život a svet. Rafi novaná jed-
noduchosť vetných výpovedí priraďuje 
k sebe jednotlivé poetické obrazy, čím 
vzniká bohatý netextový sémantický 
priestor citlivosti voči okolitému svetu, 
jeho predmetom a bytostiam. Ján Mil-
čák aj v tomto príbehu smeruje k zna-
kovo vyjadrenej pointe: k slnku, ku kto-
rému sa dostaneme len cez „zakázanú“, 
ale práve preto takú príťažlivú trinástu 
komnatu. Imaginatívny princíp použil aj 
v druhej publikovanej rozprávke Obrov 
brat (Modrý Peter). Príbeh o chlapco-
vi, ktorý nevedomky vyslobodí nenásyt-
ného, drzého a zlomyseľného vrabca-
-pokušiteľa z obrovho ucha, možno čí-
tať ako správu o tom, aby bol človek 
opatrný a prezieravý pri narábaní s ne-
známou, skrytou silou. Umelecká hod-
nota tejto Milčákovej knihy je však pod-
statne nižšia, než sme u autora zvyknu-
tí; zdá sa, že inde fungujúce naračné 
postupy tu príliš znejasňujú sujetovú lí-
niu. A keďže rozprávka má svoj pôvod-
ný rozhlasový variant – azda to tak aj 
mohlo zostať.

Zložitejším symbolickým jazykom tl-
močia posolstvo dve mladé autorky, Ma-
ruška Kožlejová a Anička Valkučáková, 
v knihe jednoducho nazvanej Rozpráv-
ky (bez datovania). Sedem lyrických 
príbehov s fi lozofi cko-symbolickým vy-
znením a s evidentným kresťansko-du-
chovným nábojom je wildovsko-hesse-
ovského ladenia a tlmočí fi lozofi u lásky, 
zmyslu života a vyšších duchovných 
hodnôt.

Mnohé rozprávky publikované v ro-
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ku 2011 sú svojou stavbou i posolstvom 
celkom jednoduché. Sú produktom au-
torov všetkých generácií a hodnotovo 
bývajú rôznorodé, v závislosti od talen-
tovej či tvorivej kondície autora. Profe-
sionálnu úroveň takéhoto typu rozprá-
vok reprezentuje Ján Turan knihou Tri 
myšky mytrišky (il. Dana Ondreičko-
vá, Daxe). Príbeh troch šibalských my-
šiek (charaktermi nie nepodobných det-
ským huncútom) a neskúsenej mladej 
mačičky, ktorú si „zotročia“, je nenároč-
nou hravou paródiou popoluškovského 
motívu so zmierlivým riešením konfl ik-
tu. Text vhodne ozvláštňuje a dynami-
zuje kombinácia prozaických a básnic-
kých sekvencií.

ROZPRÁVKA AKO 
JEDNOPLÁNOVÁ VÝPOVEĎ

(konvencia verzus banalita)

Zámer novej rozprávky Libuše Frie-
dovej Babka a kocúrik Gíra (REGENT) 
vypovedať o osamelosti v starobe, ktorú 
presvetlí zvieratko, sleduje vysoko aktu-
álny problém súčasnej staroby. Žiaľ, ani 
sujetovo, ani naračne sa autorka nevyp-
la k pôsobivému výkonu, aký predstavu-
je jej dávnejšia kniha Rozprávky s pod-
kovičkami.

Ak v týchto prípadoch (najmä v prí-
pade J. Turana) máme dočinenia síce 
s konvenciou, ale uchopenou „reme-
selne“ zručne, inak je to v rozprávke 
Martina Barčíka Baltazár Banán (Ži-
lina BasetMédia) – a v početných ďal-
ších nemenovaných prípadoch. Barčí-
kov trocha kabaretný príbeh (ako skú-
sený dramatik tohto typu sa nezaprel) 
vie byť v jednotlivostiach vtipne nonsen-
sový, ale ako celok je triviálny: vzťah ba-
nána a včely je absurdný, ale nie je to 
absurdita, na akú sa „chytí“ detský čita-

VIERA KRAICOVÁ / Išlo dievča po vodu
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teľ. Spôsob tematizácie lásky je infantil-
ný a naračná realizácia statická.

DIDAKTICKÝ ZÁMER 
V ROZPRÁVKE – A DISKUTABILNÁ 
OTÁZKA PRIDANEJ (ESTETICKEJ) 

HODNOTY

Je zaujímavé, že sledovanie didak-
tického zámeru v rozprávke nemusí 
v rukách talentovaného autora ublížiť 
jej umeleckej hodnote (dôkaz – vyššie 
analyzovaná rozprávka J. Uličianskeho). 
Pravda, sú aj také rozprávkové príbehy, 
v ktorých je zámer vytvoriť typ zmyslu-
plnej náučnej rozprávky explicitne de-
klarovaný a estetická zložka sa stáva len 
jeho „pridanou hodnotou“. V roku 2011 
takýto typ textu predstavuje voľné po-
kračovanie rozprávania Petra Stoličné-
ho o dopravných značkách (prvá časť 
vyšla v roku 2010) Rozprávky o do-
pravných značkách (nedatované). Au-
tor otvorene deklaruje pragmatický zá-
mer: ľahko, hravo a zaujímavo obozná-
miť deti s dopravnými značkami, ktoré 
sa nezmestili do prvej knihy. O prag-
matizme ako priorite svedčí jednak to, 
že kniha má podtitul Poučné čítanie 
pre škôlkarov a školákov, jednak aj to, 
že ministerstvom školstva je odporúča-
ná ako učebná pomôcka pre predško-
lákov a prvákov. Svet rozprávok zaľud-
nený zvieracími i rozprávkovými bytos-
ťami, deťmi a čarovnými predmetmi sa 
stal základom celkom vtipného, miesta-
mi až napínavého rozprávania o tom, 
ako dopadlo ich stretnutie s určitou 
dopravnou značkou. Autor pritom dô-
myselne využil a do paralely s ľudským 
svetom posunul reálne javy a zvyklosti 
zo života zvierat, pričom sujet rozpráv-
ky demonštruje funkciu konkrétnej do-
pravnej značky.

O poučenie čitateľa išlo aj Kataríne 

Habovštiakovej v knihe Krásna je na-
ša reč. Rozprávky o slovenčine (Kar-
melitánske nakladateľstvo). Základom 
príbehov sú kuriozity slovenského jazy-
ka, príslovia, porekadlá, vybrané pravo-
pisné, gramatické či lexikálne javy, ná-
rečové a slangové varianty slov a pod., 
pričom sa autorka nebráni ani exkurzi-
ám do etymológie slov, do vývinu jazy-
ka, resp. do histórie Slovanov a Slová-
kov. Sprostredkúva poznatky a usiluje 
sa stimulovať i vlastenecký rozmer det-
skej osobnosti. Naračná stereotypnosť, 
sujetová vykonštruovanosť a explicitný 
didaktizmus však spôsobujú, že estetic-
ký príznak textu čitateľ vníma ako má-
lo ústrojný.

Každý rok vychádza množstvo rozprá-
vok, v ktorých je didaktizmus výsledkom 
„kúzla nechceného“. Za všetky pripo-
meňme rozprávkový debut Janky Haluš-
kovej Kto býva s Barborkou (Vydava-
teľstvo Pectus). Konvenčne spracovaný 
ošúchaný motív o spolužití ľudí s bytos-
ťami, ktoré sú ich miniaturizovanými kó-
piami, objavenými dievčatkom jedného 
dňa v škatuli pod stolom, je rozprávač-
sky ťažkopádny, rozvláčny, so sklonom 
k idylickému sentimentu a didaxii. Au-
torke (a jej podobným) evidentne chý-
ba nielen rozhľad o poetických káno-
noch súčasnej kvalitnej detskej literatú-
ry, ale aj potrebná miera talentu.

Skryté poučenie nájdeme v próze 
Šuďo Klamár z Klamároviec a jeho ši-
balstvá (Tranoscius). Daniela Hronco-
vá-Faklová tu prerozprávala veršova-
ný epos J. W. Goetheho Reineke Fuchs. 
Adaptáciu tejto satiry o falošnosti meš-
tianskeho stavu vnímajú dospelí ako 
deprimujúci obraz pretvárky a dema-
gógie vo svete ľudí; pre deti je tu naj-
mä zaujímavý, bájkovo pôsobiaci zvie-
rací príbeh, ktorého pôsobivosť výraz-
ne degradovala jazyková, štylistická aj 
ortografi cká úroveň zliterárnenia látky, 
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priehľadne poznamenaná kalkovaním 
z nemčiny.

ROZPRÁVKA AKO KONCEPČNÝ 
CHAOS

(žánrový a výrazový)

Veľký počet rozprávkových príbehov 
vydaných v roku 2011 z rozličných dô-
vodov nedosahuje ani štandardné hod-
noty. Tak je to aj v novej rozprávkovej 
knihe Stanislava Bebjaka Rozprávko-
vá kapsička (Regent). Príbehy sú síce 
spracované zručne, ale akoby autor po-
skladal dokopy všetko, „čo dom dal“, 
a to bez ohľadu hoci aj na žáner. A tak 
pomedzi triviálne animované rozprávky 
so zvieracím hrdinom sa zapletie niekoľ-
ko poviedok zo života detí a knihu uza-
tvára opäť animovaná rozprávka. Prob-
lémom autora Rozprávkovej kapsičky je 
neobjavnosť nápadu, ťažkopádnosť na-
rácie a koncepčný chaos.

Aj Anton Rákay v knihe Kamará-
ti z hory pod Končistou (Vyd. Mati-
ce slovenskej) publikoval príbehy, kto-
ré bez systému spájajú prvky animova-
nej a biologickej rozprávky. Prispel tak 
do skupiny triviálnych rozprávok.

Folklorizované rozprávkové príbehy 
s environmentálnym aspektom sústre-
dila do knihy Princezná Magnólia Eri-
ka Matonoková (Vyd. Cuper, bez vro-
čenia). Viaceré inklinujú k žánru báje, 
mystifi kujú pôvod javu. Napodobňova-
nie ľudovej rozprávky sa ani tu neza-
obišlo bez sentimentality, resp. bez po-
užitia motívov cudzích nášmu folklóru 
(napr. elfovia). Medzi rozprávkou a po-
vesťou sa pohybuje Peter Kubica v kni-
he Javornícke rozprávky (Magma). Cel-
kovú amatérsku úroveň zvýrazňujú ver-
šované vstupy do jednotlivých príbehov.

Pre príbehy Sibyly Mislovičovej zo ži-
vota prváka Sníčky zo zázračnej poduš-

tičky (Matys) sa stala výslovnou pohro-
mou voľba priameho rozprávača: vyjad-
rovanie je ťažkopádne, statické, nedarí 
sa ani len vtipnejšie imitovať detskú reč 
(na čom mnohí autori dnes stavajú či-
tateľskú príťažlivosť textu). Nadužité sú 
zdrobneniny, nie zriedkavé sú problé-
my s ortografi ou, prechody z aktuálne-
ho sveta hrdinu do fantastického po-
mocou zázračnej podušky sú neobjavné 
a bez hlbšieho zmyslu. Veršované pasá-
že sa asi stávajú v knihách pre malých 
čitateľov módou (nájdeme ich aj u Ku-
bicu, Barčíka a inde). Ťažko si predsta-
viť, že by prváci čítali túto knihu dob-
rovoľne.

PUBLIKUJÚCE CELEBRITY A DETI 
– HRA NA ROZPRÁVKAROV?

V posledných rokoch sa na Sloven-
sku rozmohla mánia, ktorú možno ozna-
čiť ako „spisovateľstvo ako póza“: mno-
žia sa publikujúce celebrity (Z. Furková, 
Z. Studenková a i.) a publikujúce deti. 
Položme si však otázku: do akej miery je 
to skutočne literatúra?

Aj píšuce celebrity sa obracajú k roz-
právke, ako to potvrdzuje Zdena Stu-
denková rozprávaním o domácich zvie-
ratách Moji miláčikovia (CD s hudbou 
B. Kostku, texty Martin Sarvaš, Ikar). 
Autentická skúsenosť autorky (aká vô-
bec nemusí byť na škodu rozprávke) 
skrýva zárodky celkom zaujímavých su-
jetov, ktorými sa konfrontuje svet ľudí 
a zvierat, miestami k deťom posúva aj 
rôzne zaujímavé informácie. Rozpráva-
nie je však deskriptívne, miestami senti-
mentálne. Nadužité zdrobneniny, maz-
navé obraty k virtuálnemu detskému či-
tateľovi, pozérsky demonštrovaný vzťah 
k zvieratám sú kontraproduktívne: pô-
sobia neúprimne, pre deti budú zrej-
mým signálom dospelostnej nadrade-
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nosti rozprávačky. Bolo potrebné po-
staviť sa k dieťaťu ako k partnerovi, 
zdisciplinovať naráciu, zhutniť a výraz-
ne skrátiť texty – a azda z toho mohla 
vzniknúť celkom vydarená umelecko-ná-
učná kniha pre predčitateľov.

Alena Chudíková zapadá do kontextu 
píšucich celebrít ako manželka Ladisla-
va Chudíka, ktorý textom jej knihy Maj-
dalenka v záhrade (Pro) dal na CD no-
siči zvukovú podobu. Príbeh o Majda-
lenke, ktorá obhospodári zanedbanú 
záhradku a sama sa tak dostane z cho-
roby, je zásluhou nudného didaktizu-
júceho podania svedectvom o absencii 
akejkoľvek miery literárneho talentu au-
torky.

Popri celebritách sa „rozpublikovali“ 
aj tínedžeri. Ako staršia tínedžerka za-
čala svoje fantastické romány publiko-
vať aj Marja (Mária) Holecyová, kto-
rá minulého roku vydala dva posledné 
diely série Mariotovi dediči (Prekliatie, 
Odhalenie). Dievčine „dvadsiatničke“, 
študujúcej matematiku a už predsa len 
s určitými životnými skúsenosťami, ne-
možno uprieť zručnosť pri snovaní vcel-
ku originálneho príbehu – navyše situ-
ovaného do paralelného sveta na Slo-
vensku. Verme, že mieru svojho talentu 
potvrdí aj niečím iným, než len napína-
vou fantasy, aj keď so zaujímavým za-
pracovaním slovanskej mytológie.

Jednou z najusilovnejších publiku-
júcich tínedžerov je Stela Brix. Iba štr-
násťročná dievčina má na konte už dob-
rodružnú trilógiu z roku 2010 (Na kop-
ci strašidiel, V hrobke bohov, Štôlne 
dvoch tvárí, pričom počet strán od kni-
hy ku knihe utešene narastá) a v roku 
2011 vyšlo voľné pokračovanie tejto série 
Nástrahy panského sídla (Equilibria). 
Táto píšuca tínedžerka by napriek ne-
spornému literárnemu talentu ešte mala 
predovšetkým veľa čítať a rozmýšľať, ak 
chce byť spisovateľkou. Zatiaľ ju mož-

no považovať len za píšuce dieťa, kto-
ré sa inšpirovalo príbehmi typu Troch 
pátračov a má tú smolu, že nie je ob-
klopené dospelými, čo dokážu podporiť 
jej literárny talent inak, ako rovno pub-
likovaním jej literárnych výtvorov. Ony 
totiž napriek počtu strán nesú neklam-
né svedectvá literárnej nezrelosti, akými 
sú: naivnosť niektorých zápletiek i rieše-
ní, infantilita dospelých, slabá individu-
alizácia postáv, priehľadné blufovanie, 
nešikovná motivovanosť viacerých sek-
vencií deja, oslabená sujetová funkčnosť 
niektorých postáv a pod. Kvantita, žiaľ, 
neprerastá do kvality, dieťa, ktoré nemá 
ešte „nažité“ na solídnu literárnu výpo-
veď, objektívne nemôže ponúknuť viac 
než prvoplánovú zábavu. Je škoda, že 
táto komerčná doba požiera talentova-
né deti aj takýmto spôsobom.

Deti a tínedžeri, ktorí sa nám v ostat-
ných rokoch „rozpísali“, však väčšinou 
uprednostňujú módny žáner súčasnos-
ti – fantastiku. Platí to aj o prvom diele 
zamýšľanej trilógie (hic!) Xénie Faktoro-
vej Armandia a tajomné kľúče (DAXE). 
Ide o eklektickú mixáž neveľmi invenč-
ne využitých podnetov a motívov z Tol-
kiena, Pottera, Lewisa a ďalších fantas-
tík. Narácia je dosť deskriptívna. Dievči-
na by zrejme mala predovšetkým veľa 
čítať (a nie iba fantasy!), veľa rozmýš-
ľať a chodiť po svete s otvorenými oča-
mi a hlavou. Len takým spôsobom sa 
(za predpokladu, že má talent) vyhne 
tomu, aby sa z nej stala komerčná au-
torka poklesnutej napr. ženskej literatú-
ry (akou je náš knižný trh zaplavený).

(Dokončenie v 3. čísle)
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Prozaická tvorba pre deti 
a mládež v roku 2011

zuzana 
stanislavová

HODNOTY 
a 

„hodnoty“ 

PRÓZA O DOSPIEVANÍ: 
ZABLYSLO SA NA ČASY?

Takúto otázku si možno položiť v sú-
vislosti s Jurajom Šebestom: po úspeš-
nom chlapčenskom románe Keď sa pes 
smeje autor v roku 2011 „zabodoval“ ne-
konvenčným voľným pokračovaním – 
dievčenským románom Venussha. Ťaž-
ký týždeň. Komiksový román pre tí-
nedžerov a ich poľutovaniahodných 
rodičov (Edition Ryba). V súlade s tri-
násťročnou hrdinkou sú tu tematizova-
né starosti so školou, láskou a rovesník-
mi, otázky generačných vzťahov (rodičia 
zápasiaci s tým, ako porozumieť svetu 
dnešných tínedžerov; tínedžeri usilujú-
ci sa porozumieť sami sebe a zároveň 
akceptovať „rakváčsky“ svet rodičov), 
vynoria sa aj otázky týkajúce sa sociál-
neho statusu rodiny, tradičnej sociál-
nej roly otca či matky, absurdít v privát-
nej aj spoločenskej sfére. Pre spoločen-

skú prózu v podstate obligátna životná 
látka je tematizovaná s vysokou mierou 
autenticity a originality, k čomu nema-
lou mierou prispeli naračné techniky. 
V tom rámci autor hodnoverne a s es-
tetickou mierou využíva charakteristic-
ké prejavy aktuálnej sociálnej i jazyko-
vej praxe, funkčne strieda objektívneho 
rozprávača s priamou výpoveďou jed-
notlivých postáv, resp. s personalizova-
ným rozprávaním postaveným na vnú-
tornom monológu, ba siahne aj po imi-
tácii dramatického dialógu, po „fejsovej“ 
komunikácii či krátkej retrospekcii. Mno-
hotvárny spôsob narácie nielen ozvlášt-
ňuje a dynamizuje rozprávanie, ale pri-
spieva aj k členitejšiemu modelovaniu 
charakterov, umožňuje intenzívnejšie 
a komplexnejšie prenikať do vzájom-
ných vzťahov postáv či do tematizova-
nej životnej problematiky (než by to do-
volila napr. voľba výlučne trinásťročnej 
rozprávačky). Práve konfrontácia via-
cerých pohľadov na ten istý problém 
umožňuje stvárniť jeden týždeň zo ži-
vota trinásťročnej dievčiny a jej rodiny 
veľmi autenticky. Naračnú líniu dotvára-
jú komiksové pasáže: občas dynamizu-
jú deskriptívnu sekvenciu príbehu alebo 
ju rozšíria o nazeranie inej postavy, ino-
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kedy sprístupnia problém, ktorý je svo-
jou podstatou vzdialený spontánnemu 
záujmu tínedžerov, nadľahčia udalosť 
jej posunom do jemne parodickej po-
lohy, podčiarknu dramatizmus situácie, 
pomáhajú porozumieť dobre odpozoro-
vaným (a starostlivo odkonzultovaným) 
špecifi kám jazyka tínedžerov a štýlu ich 
komunikácie a pod. Komiksové sekven-
cie sú nielen funkčnou, naskrze organic-
kou kompozičnou zložkou románu, ale 
do istej miery aj jeho stavebným prin-
cípom (fi lmový strih v kompozícii, strie-
danie rozprávačských perspektív vyvo-
lávajúce dojem komiksových dialógov 
v „bublinách“, resp. fragmenty príbehu 
pripomínajúce striedanie komiksových 
„vinet“, rýchlosť a dramatickosť poda-
nia obsahu a pod.). Naračná originalita, 
vtipné podanie a dobová aktuálnosť ob-
sahu sú základom čitateľskej príťažlivos-
ti románu. Tínedžeri v ňom nájdu svoje 
reálne problémy, myslenie, jazyk, komu-
nikačné spôsoby a kanály. Dospelí čita-
telia dostávajú možnosť nazrieť do sve-
ta svojich detí, ktorý je dnes celkom iný, 
než bol svet ich mladosti, a pokúsiť sa 
mu porozumieť. Šebestov román záslu-
hou umeleckej originality a kompatibili-
ty so životnou realitou dneška zohráva 
vo vývine slovenskej spoločenskej prózy 
pre dospievajúcich rolu nie nepodobnú 
tej, akú zohral začiatkom 60. rokov 20. 
storočia román K. Jarunkovej Jediná.

K obohateniu čítania tínedžerov 
prispel aj v poradí už siedmy zborník 
vydavateľstva Perfekt s názvom Adela, 
neopováž sa!, výsledok projektu súťaže 
o najlepšie poviedky roka. V aktuálnom 
ročníku publikovalo niekoľko renomova-
ných prozaikov (P. Karpinský – víťazná 
poviedka, J. Milčák, Miloš Ferko, M. Hlu-
šíková, J. Bodnárová), takmer pravidel-
ný prispievateľ V. Hanuliak, skúsená dra-
matička Iveta Škripková, resp. autori nie 
bez iných literárnych skúseností (L. Ha-

as či M. Andrejčík) alebo tínedžerka S. 
Brix. Objavilo sa aj viacero mien zná-
mych z iných oblastí verejného života 
(I. Bielich, Z. Belková) i takých, ktoré sú 
v tvorbe pre deti nové. Aspoň dotykom 
komentujme hodnotovú úroveň zborní-
ka: aj tentoraz možno za prínos považo-
vať reagovanie na aktuálne, v mnohom 
pálčivé problémy súčasného dospie-
vania (absencia lásky, šikana, pochyb-
ný étos dnešného sveta, rasová, fyzic-
ká, psychická inakosť, problém starých 
a chorých ľudí a pod.), zaznamenáva-
nie autentických pozícií dnešných mla-
dých (vzťah k facebooku, chatu, preží-
vanie a preciťovanie priateľstva a pod.). 
Umelecká úroveň vyrovnávania sa s tý-
mito témami je pravdaže rôzna. Kým 
Karpinský, Milčák, Hlušíková, Bodnáro-
vá a Ferko (ktorý v krátkej próze úspeš-
ne odolal záťaži svojich dlhších rozprá-
vok – verbalizmu, a tak o šikane doká-
zal hovoriť hutnou skratkou, gradovane 
a s kvalitnou pointou) prezentovali ume-
leckú prózu par excellence, v ostatných 
prípadoch sa výkon pohybuje väčšinou 
na štandarde (resp. nižšom štandarde), 
ba v ojedinelých prípadoch sa stretneme 
s infantilitou (Tigrí chvost), resp. s pró-
zou amatérskeho rázu (Volám sa Jan-
ko, aby som nezabudol), čo sa do pred-
metného kontextu nehodí. Hoci sa au-
tori v pomerne vysokej miere spoliehajú 
hlavne na aktuálnosť témy, treba konšta-
tovať, že v tradícii, ktorú si vydavateľstvo 
vytvorilo, má zmysel pokračovať.

UHOL POHĽADU (OBJAVENÝ 
V 60. ROKOCH) AKO 
PRIJATEĽNÁ KONVENCIA 
(V PRÍBEHOCH O DEŤOCH)

Rok 2011 znamená dobrú úrodu 
v žánri spoločenskej prózy s detským 
hrdinom. Spomedzi publikovaných próz 
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ako najlepší vychádza debutantský det-
ský románik s názvom Bobuľa (Per-
fekt) autorsky podpísaný Margitou Ga-
rajszki (text) a Hanou Naglik (ilustrá-
cie). Ide o typ vtipného rozprávania 
drobných detských životných epizód, 
aké tradícia detskej prózy dobre pozná. 
Aj rámec príbehu (očakávanie narode-
nia súrodenca u starých rodičov a prvé 
stretnutie s ním) síce pokojne možno 
označiť ako konvenčný, ale autorsky sa 
s ním zachádza zaujímavo a vtipne. Bež-
né detské situácie robí príťažlivým naj-
mä naračný spôsob adekvátny súčasné-
mu detskému svetu a jazyku, dynamický 
a prirodzený. Rozprávač nebuduje ko-
mický rozmer textu prvoplánovou imitá-
ciou detskej naivity ani umelo neimpor-

tuje do detského vnímania novodobé ja-
vy – a predsa rozprávanie vyznieva veľmi 
živo a autenticky. Epizódy, ktoré zažije 
protagonistka Bobuľa so svojím kamará-
tom Šafi m, resp. aj s „nepriateľkou“ Sr-
vátkou, sú svieže, pôvabné a svižné, či 
už ide o zážitok dievčatka zo spoločné-
ho šmýkania sa v blate, z predávania ze-
leniny na trhu, alebo o trampoty s „po-
kladom“. Príbehom nechýba ani fantazij-
no-imaginatívny rozmer (let na Mesiac 
za slameným klobúčikom), presvedčivo 
pôsobia detské prejavy žiarlivosti, pria-
teľstva či súrodeneckej spolupatričnos-
ti. Problém však môžeme mať s autor-
mi: Je jasné, že za Hanou Naglik sa skrý-
va Silvester Lavrík; otázka je, či sa tak 
trocha neskrýva aj za Margit Garajsz-

Ľ. KONČEKOVÁ-VESELÁ / J. a W. Grimmovci: Kráľ Drozdia brada
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ki. Ono totiž to autenticky detské „mud-
rovanie“, ten spôsob prepojenia prvkov 
aktuálneho a fi ktívneho sveta, rovnako 
ako kontextové využitie niektorých vý-
razov (fučať, fučkať) sú čitateľovi pove-
domé z prvej knihy H. Naglik pre deti. 
Aká je pravda? Aký zmysel malo a má 
pre Silvestra Lavríka skrývať sa za Hanu 
Naglik? A ak sa raz skryl za Hanu Nag-
lik, kde je záruka, že sa druhý raz ne-
skryl za Margit Garajszki, že sa tretí raz 
neskryje za niekoho ďalšieho atď? Čo je 
v pozadí tejto hry na mačku a myš?

Ďalšie čitateľsky príťažlivé príbehy zo 
života detí publikovali traja skúsení auto-
ri: Roman Brat, Marta Hlušíková a Gab-
riela Futová. Roman Brat v próze Ško-
la za rohom alebo Nezbedy školáka 
Šušku (Mladé letá) s dávkou humoru 
prezentuje trampoty prváka s onesko-
renými príchodmi do školy, so šušlaním 
(odtiaľ prezývka Šuško), s učiteľkiným 
mobilom, s prednesom básne či prípra-
vou divadelného predstavenia na via-
nočnú besiedku, ale aj problém so ši-
kanovaním staršími chlapcami. Všetky 
udalosti podáva protagonista ako roz-
právač. A kdesi tam, vo voľbe priame-
ho rozprávania bude kameň úrazu tej-
to prózy. Voľba detského rozprávača 
totiž nesie so sebou dve riziká: 1. ne-
vyhnutnosť ustriehnuť výrazy, ktoré sú 
svojím „dospeláckym“ videním a vyjad-
rovaním neadekvátne veku rozprávača; 
2. prehnane imitovanú naivitu rozpráva-
ča (v predmetnej knihe sa vyskytuje vo 
vzťahu k metaforike frazeologizmov). R. 
Brat sa v snahe o čo najvtipnejšie a naj-
zábavnejšie rozprávanie týmto úskaliam 
nevyhol, a tým ani istej miere infantilizá-
cie textu. Triviálne pôsobí divadelná hra, 
ktorá tvorí „doplnok“ publikácie.

Chlapčenský svet stvárnila aj Marta 
Hlušíková v próze Čo baby nedokážu 
(Mladé letá). Aj ona si ako rozprávača 
zvolila prváka; v tom zmysle vcelku pri-

merane prispôsobila naráciu zodpove-
dajúcemu veku, hoci ani ona sa miesta-
mi nedokázala celkom vyhnúť prostodu-
chej imitácii detskej naivity, čo pôsobí 
neautenticky až mierne infantilne. Pou-
žitie detského naivného aspektu zostalo 
najmä nositeľom prvoplánovej komiky, 
postavenej hlavne na nenáročnej vtip-
nej situačnosti. Tá síce nenesie hlbšie vý-
znamové posolstvo, ale detského čitate-
ľa dokáže dobre zabaviť.

Gabriela Futová v najnovšej próze 
Brata musíš poslúchať (Mladé letá) 
opäť siahla po „zdvojenom“ rozpráva-
čovi, čo súvisí s faktom, že protagonis-
ti tvoria fi gurálnu dvojicu: dospievajú-
ci brat a jeho sestra prváčka. Tak ako 
je pre Futovú obvyklé, udalosti zo živo-
ta súrodencov osadila do aktuálneho so-
ciálneho rámca: otec odchádza za prá-
cou na celý rok do zahraničia a na sta-
rostlivosti o prváčku sa musí podieľať aj 
starší brat. Na jeho zlyhávaní ako pes-
túna sú postavené vtipné situácie, z ve-
kovo (teda aj záujmovo a povinnosťa-
mi) asymetrického súrodeneckého vzťa-
hu sa zasa rodia mnohé trampoty; oboje 
však zvýrazňuje rodinnú súdržnosť. Voľ-
ba dvoch rozprávačov striedajúcich sa 
v pravidelnom rytme dovoľuje prepo-
jiť svet dospievania so svetom predpu-
bertálneho detstva. V tom zmysle deťom 
poodchýli pohľad do „trinástej“ komna-
ty, dospievajúcim zasa pripomenie, že 
napriek všetkému sú ešte stále deťmi. 
G. Futová je zdatná rozprávačka, situá-
cie vie podávať s humorom a svižne, ale 
aj tu je naivita dievčatka miestami nepri-
meraná veku.

Próza Marianka (Matica slovenská) 
Anny Robertovej-Michalovej je rozprá-
vaním o rómskom dievčatku, ktoré spo-
čiatku vyrastá v osade iba s otcom, po-
tom v detskom domove, odkiaľ si ju 
adoptuje Nerómka. Príbeh dievčatka je 
snímaný autorským rozprávačom, ale 
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s akceptáciou zorného uhla jednak diev-
čatka, jednak šiestaka Jura, ktorý dievčat-
ko dostáva za sesternicu. Personalizova-
ný rozprávač však zostal len formálnym 
znakom prózy, neposlúžil na vierohod-
né vyjadrenie duševného sveta dievčaťa. 
Autorka kladie mnohé otázky: o problé-
me rasovej inakosti, o adopcii a staros-
tiach s tým spojených – administratív-
nych i adaptačných, dotkla sa aj domá-
ceho násilia (Mariankin otec v opitosti 
zlomí dievčatku ruku, ktorá sa zrastie 
nakrivo), ba aj zdravej životosprávy, 
usilovala sa tiež vyjadriť skutočnosť, že 
Róm by si mal uvedomovať a zachovať 
svoje „rómstvo“, ale zároveň zaradiť sa 
do civilizovaného života (o tom svedčí 
list dievčatka otcovi, tvoriaci epilóg prí-
behu). Jednotlivé epizódy sa usilujú pre-
sviedčať čitateľa, že na Rómov sa treba 
pozerať bez predsudkov. V tom zmysle 
je postava rómskeho dievčatka načrtnu-
tá romantizujúco, adaptovanie na nové 
podmienky prebehne v podstate bez-
konfl iktne a počiatočné predsudky de-
tí sa rýchlo menia na priateľstvo. Zámer 
autorky je teda načrtnutý dosť priamo-
čiaro.

TRADÍCIA SPOMIENOK 
V SPOLOČENSKEJ PRÓZE

Návraty autorov do detstva tvo-
ria osobitnú tematickú líniu spoločen-
skej prózy, ktorá nebýva zastúpená kaž-
dý rok. Spravidla majú pomerne tradič-
nú podobu, ako to v roku 2011 ukazuje 
aj v poradí tretia próza Adolfa Lachko-
viča tohto typu Háďatá a skaly. Prího-
dy Paťka Hrončeka (Vyd. Spolku slo-
venských spisovateľov). Témou sa stalo 
detstvo prežívané za vojnovej Sloven-
skej republiky a dramaticky poznačené 
vážnou chorobou matky: chlapec musí 
počas jej dlhodobého liečenia pobud-

núť v sirotinci. Popri spoločných hrách 
s kamarátmi tam zažije mnohé príko-
ria. Ide o typ prózy postavenej na po-
kojnom rozprávaní, ktorého deskriptív-
nosť nedokáže dynamizovať ani strieda-
nie pasáží s objektívnym rozprávačom 
a pasáží „citačných“, t.j. akýchsi zázna-
mov fi ktívnych rozhovorov protagonistu 
s matkou, v rámci ktorých jej vyjadru-
je svoje pocity. Takáto kombinácia roz-
právačskej perspektívy čiastočne vnáša 

Ľ. KONČEKOVÁ-VESELÁ / J. Turan: Makulienka
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do textu vyššiu mieru pocitovosti a člo-
večenskosti, subjektivizuje etické dilemy, 
s ktorými sa protagonista vyrovnáva, ale 
často ide len o mechanické zopakovanie 
toho, čo sa porozprávalo z iného narač-
ného hľadiska.

Návrat do čias vlastného dospievania 
prežitého v Trnave v 60. rokoch 20. st., 
chlapčenské zážitky, lapajstvá a túžby sú 
témou prózy Miroslava Masaryka Boli 
sme frajeri (Buvik). Veľmi autenticky vy-
znievajú najmä prvé eroticky podfarbené 
skúsenosti, prvé sklamania i momenty, 
v ktorých si hrdina uvedomuje podstatu 
skutočných hodnôt. Autor presvedčivo 
stvárnil atmosféru doby na predmestí 
malého mesta. Humor aj tragika (smrť 
psychicky chorého Rudka) pretavené 
cez citovú pamäť sú súčasťou kladenia 
si otázok o zodpovednosti za svoje ko-
nanie, o správnosti a nesprávnosti či-
nov. Próza je obrazom postupného pre-
nikania tínedžera do tajomstiev dospe-
lých, do podstaty ľudských charakterov, 
ktorá môže byť iná, než sa javí, do motí-
vov ľudského konania. Citové dozrieva-
nie je prepojené s drsnosťou, ktorá za-
krýva nesmelosť a zraniteľnosť duše do-
spievajúceho. Autor sa svojou druhou 
knihou pre mladých potvrdil ako schop-
ný rozprávač.

HISTÓRIA, POVESŤ, 
DOBRODRUŽSTVO. A KAM SA 
PODELA LITERATÚRA FAKTU 
PRE DETI?

Historický, dobrodružný a v ostat-
ných rokoch aj povesťový žáner už tra-
dične býva slabšie zastúpený – s výnim-
kou povesti nielen kvantitatívne, ale aj 
hodnotovo. Konštatovanie o nižšej kva-
lite platí v roku 2011 o historickom romá-
ne Pavla Stancela Pribina (SB PRESS), 
ktorý pomerne ťažkopádne a popisne 

rozpráva o procese zjednocovania kme-
ňov Slovienov a zápase medzi Pribinom 
a Mojmírom. Kvalitatívne výhrady mož-
no mať aj vo vzťahu k dobrodružné-
mu románu Ladislava Hrubého Brána 
do zabudnutého údolia. Dobrodružný 
román pre deti (Matica slovenská), ne-
objavne pracujúcemu s princípom „pa-
ralelného“ sveta.

Tradične dobrú povesťovú podobu, 
zapadajúcu do povesťovej mapy Slo-
venska nadobudla história v publikácii 
Petra Urbana Povesti z Pohronia (Vyd. 
Matice slovenskej). No a Kristína Šu-
dová-Tomčániová sa v publikácii Za ta-
jomstvami mesta (Vyd. Marenčin PT) 
pokúsila skĺbiť vybrané povesti o Brati-
slave s vecnými informáciami o prísluš-
ných lokalitách mesta a s prvkom inter-
aktivity, pokúšajúc sa pomocou otázok 
a úloh stimulovať záujem detí o históriu 
a pamiatky hlavného mesta.

Rok 2011 je však aj rokom totálne-
ho „prepadu“ literatúry faktu pre de-
ti. Okrem publikácie Ľubice Brix Kľú-
če od tabu, sprievodca tajomstvami ži-
vota pre malé i veľké deti (Equilibria, 
s.r.o.) orientovanej na sexuálnu výcho-
vu mladších detí v podstate nevyšlo nič. 
Leží problém v nezáujme autorov, v ne-
záujme čitateľov, v nízkej miere komerč-
ného úspechu takýchto kníh – alebo nie-
kde inde?

ZÁVER

Rok 2011 ukazuje, že pôvodná sloven-
ská literatúra pre deti a mládež je žánro-
vo výrazne „dvojfarebná“: prevláda v nej 
autorská rozprávka a spoločenská pró-
za. V tom zmysle sa teda pomerne zre-
teľne črtá línia imaginatívno-fantazijne 
orientovanej prózy a línia príbehov s re-
alisticko-mimetickým pôdorysom. V pr-
vom, rozprávkovo-fantazijnom okruhu 
tvorby možno zaregistrovať popri špič-
kových umeleckých počinoch (P. Kar-
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pinský, J. Uličiansky, Ľ. Feldek) a nie-
koľkých ďalších serióznych (M. Kopták, 
J. Milčák), resp. prijateľných výkonoch 
(P. Stoličný, J. Turan, B. Jobus, M. Kožle-
jová – A. Valkučáková) veľmi veľa nízke-
ho štandardu až hlbokého subštandar-
du, o akom nemá zmysel hovoriť. Zaplní 
však dve strany stručných bibliografi c-
kých záznamov a aktualizuje známy vý-
rok K. Čapka: „Není nedůstojné psát pro 
děti. Nedůstojné je psát pro ně špatně.“

V realisticko-mimetickej línii príbe-
hov predstavuje rok 2011 evidentné oži-
venie: pre dospievajúcich síce nevyš-
lo veľa titulov, ale niektoré (najmä pró-
za J. Šebestu, do istej miery aj zborník 

z Perfektu a próza M. Masaryka) stoja 
za viac ako za reč. Poviedky pre mlad-
ších školákov vďaka próze M. Garajszki 
a príbehom skúsených autorov R. Brata, 
M. Hlušíkovej či G. Futovej ( jej kniha má 
pritom vekovo univerzálnejšiu platnosť) 
tiež nevyšli naprázdno; okrem toho prá-
ve v tomto okruhu prózy sa zaujímavo 
experimentovalo (J. Šebesta, G. Futo-
vá). Určité vákuum zavládlo v pôvodnej 
tvorbe pre predškolákov, o hlbokom útl-
me dobrodružnej prózy a temer abso-
lútnej absencii pôvodnej literatúry faktu 
ani nehovoriac. Vstupuje (a ak, potom 
ako?) do tohto uvoľneného priestoru 
prekladová produkcia?

Ešte nedávno to bol mladý muž, ktorého detská knižka zlákala natoľko, že sa 
mu stala osudom. Najprv sa ňou zaoberá vo vydavateľstve Mladé letá ako editor 
a tajomník Kruhu priateľov detskej knihy, dnešnej obdoby Slovenskej sekcie IBBY. 
Po dvoch rokoch prichádza do Ústavu slovenskej literatúry SAV, ale svoju záľubu 
si prináša so sebou. Má šťastie, 
pretože v 60. rokoch v Ústave 
pôsobia také osobnosti ako Sta-
nislav Šmatlák, Július Noge, Zlat-
ko Klátik, ktorí sa na literatúru 
pre deti nedívajú s blahosklon-
nosťou, ale ju považujú za neod-
mysliteľnú súčasť národnej kultú-
ry. Pod ich vplyvom sa z mladé-
ho muža stáva suverénny znalec 
detskej literatúry, ktorý má nielen 
talent rozpoznávať hodnoty, ale i 
odvahu vystúpiť proti všetkému, 
čo tieto hodnoty ohrozuje. Jedno 
i druhé pritom preukazuje neoká-
zalo, viac stíšeným než zvýšeným 
hlasom, čo však povie či napíše, platí. Ten mladý muž, ktorý je už dnes súčasťou 
histórie slovenskej detskej literatúry, sa 14. októbra t. r. dožil osemdesiatich rokov. 
Jeho meno, dobré a milé ako on sám, je Henrich Pifko.

Ondrej Sliacky

Dobré a milé meno




