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FRANTIŠEK

HOLEŠOVSKÝ
ČSSR

K TEMATICKÉ DIALEKTICE
SYMPÓZIÍ BIB

Každá veda roste z praxe a ústí do praxe. Totéž platí
o umení: i to z praxe vychází a do praxe smeruje.
Predstava jednoty, integrace praxe a teórie, a praxe a umení
se nám stáva podstatou každého činu a každé myšlenky.
Leninská triáda — smyslové poznaní, teoretické zobecnení
a overení praxi — ve své časové a místní syntéze znamená
tvúrčí čin. A je to práve ilustrace, výtvarné umení spojené
s umeleckým slovem, o némž chceme s jistotou
pŕedpokládat, že je jednak nejúčinnejší tvúrčí výzvou, a že
— dále — má mimoŕádnou moc prenášet tuto výzvu do
nejširších oblastí každé lidské činnosti.
Když prípravný aktiv sympózií BIB uvažoval jejich smysl
a poslaní v současném okamžiku vývoje, dospel k záveru,
že dnes na sympoziích nemúže už jít pouze o
a) rešení dílčích teoretických otázek tvorby a recepce
ilustrací pro deti, ani pouze o
b) rozširovaní a zpŕesňování okruhu problému techto dvou
oblastí, ale že dožral čas k tomu, aby byly
c) položeny základy systému teórie ilustrace pro deti.
Dosavadní činnost sympózií, institucí a jednotlivcú tento
krok pripravila. Celá svetová literatúra, kterou dnes máme
k dispozici — zpracování historických úseku této ilustrace
v jednotlivých oblastech národních kultúr, reportáže a
štúdie o tvorbe jednotlivých umelcú a dôb, náznaky štúdií
o dílčích problémech naši disciplíny, pokusy o formulaci
smyslu a vzdelávacího vlivu ilustrace pro deti, ilustrační
analýzy a náznaky výzkumú púsobení ilustrace — to vše se
stalo základem, z nšhož Ize pristoupit k formulaci a rešení
tohoto úkolu.
To je stručné vysvetlení, jak se dospelo k syntetické
koncepci tématu tohoto sympózia

Forma a zpusoby zobrazovaní současnosti v ilustraci kníh
pro deti a mládež
a proč tento problém—téma byl zároveň diferencován do péti
dílčích témat, postihujících humanistický základ ilustrace,
zobrazení hrdiny, realistický prístup v ilustraci pro deti
a problém ilustrace poesie a ilustrace védecko-fantastické
literatúry pro deti.
Základní téma i výber podtémat zdúrazňují východisko
dneška, současnosti. Ne současnost pro současnost, ale
současnost jako zdroj a nositel budoucnosti, současnost,
z níž se rodí budoucnost. V tom je obsažen nezbytný zŕetel
progresivity, pokroku společensky zdôvodneného, který
neustupuje od podstaty dané sociálni angažovaností
ilustrace a jejím významem pro rozvoj človeka.
Aspekt současnosti — budoucnosti zahrnuje v sobé
pozorný vztah k pokrokovým tradicím. Myslíme na
nejlepší z tradic minulosti — na tradice boju národa
za právo a svobodu, na tradice vyplývající z umeleckého
cítení a tvorby lidu, na tradice svetového míru a
pfátelství, a nezištné pomoci slabým, na tradice večných
tužeb lidu sméŕujících k mravnímu, citovému a rozumovému
rozvoji.
Když jsem V minulých týdnech študoval nekteré zjevy
svetové ilustrace pro dšti, zastavil jsem se v obdivu
a s úctou u čtyr postav sovetské ilustrace. Jsou to že starších
ilustrátora pro deti Konštantín Kuznecov a Vladimír
Lebedev, že současných pák Taťána Mavrina a Maj Miturič.
Je zajímavé sledovat, jak u každého z nich jde sice o jiné
vztahy a formy zobrazovaní a funkcí ilustrace a jak preš to
každý z nich podáva dokonalou integrujíci koncepci
humanistické a realistické ilustrace pro deti. Podstata
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Kuznécovovy ilustrace je v jeho vyváženém zajmú o lidovou
hračku a o pohádkovou ilustraci, u Lebedéva se pojí zcela
ojedinelé jeho politická agitační plakátová tvorba s ilustraci
pro deti. Stačí treba srovnat jeho obrazy z „Panelu
revoluce" nebo témata zvoucí k boji a práci s ilustracemi
k Maršakovým básnírn „Cirkus", „Zmrzlina", „Včera
a dnes". Taťána Mavrina, zaujatá a oddaná umelkyne
Puškinova odkazu vtelila do ilustrace pohádky hrdinská
déjišté ruské kultúrni histórie. Dovede vidét kultúrni
minulost jako pohádkovou skutečnost, a pohádku jako
historickou realitu, závažnou pro dnešek a zítŕek. Její
obrazy starých ruských mest a vesnic žijí samy o sobé,
nepotrebuj! k oživení lidský prvek, ten je bytostné účasten
v samé krajine a architektúre. Maj Miturič konečné
s kolumbovskou objevností odhaluje détem — nejenom
sovétským — prírodu velkého Sovétského svazu od hranie
do hranie. Oba, Mavrina i Miturič, jako by predvídali, že
práve takové citové poznaní vytvárí z každého normálního
dítéte — nevstoupí-li do hry mimofádné negatívni vlivy —
nadšeného tvúrce budoucnosti.
Podobné úspechy integračních humanistických snáh
v ilustraci pro deti nájdeme i v dalších oblastech národních
kultúr. Na domáci slovenské pude nelze pominout
zakladatelský význam díla Ľudovíta Fully, učitelský vliv
Vincenta Hložníka a radu osobitých výrazu, jak nám je
dokladá tvorba Jozefa Baláže, Róberta Dúbravce, Viery
Bombové, Albína Brunovského a dalších mladých
ilustrátorú. V českých zemích je to príklad Josefa Lady,
Antonína Strnadla a Jirího Trnky a celé plejády mladých
umélcú. Doklady tvúrčího úsilí dalších kultúr nám pŕinesla
v hojné'míre dosavadní bratislavská bienále. Jejich vlivem
zaznamenávame bohatý rozvoj humanistické ideje a
společenské angažovanosti v celé svetové ilustraci pro deti.
Pokud se ilustrace pro deti v socialistických státech teší
vétší konsolidaci, je to zákonitý dúsledek uvedomelejší
sociálni koncepce ilustrační a odstránení negativních vlivú
soukromofinančních. Veríme, že tato situace zavládne brzy
v celém svete, a litujeme, že se nejeví dost presvedčivé
v ediční činnosti teórie ilustrace pro deti.
Obráťme se nyní k pojmu současnosti z hlediska
literárních a ilustračních žánru. Má snad podtéma sympózia
na zreteli jen povídku že současného života a z prírody?
Už sama podtémata ilustrace poesie a védecko-fantastické
literatúry ukazují, že nikoli. Aspekt současnosti múze byt
vúdčím zretelem ilustračního prístupu i u takových žánru,
které se zdají byt na první pohled současnosti vzdálené:
v tom tkví sila a kouzlo ilustrace. Mysleme treba na
pohádku a bájku, nebo na detský folklór, o jehož
sugestivním vlivu na detského čtenáŕe tak výstižné psal
Samuil Maršak ve svých statích „Výchova slovem". A tak

plným právem mužeme hodnotil zobrazení současnosti
i v ilustraci takových textu, jako jsou Woroszylského
Podmuch malowanego wiatru, vyznamenané hned na prvním
BIB (Murawscy), Alenka v ríši divú, Ezopovy, Lafontainovy
nebo Krylovovy bájky apod. Vidíme-li, že napr. Alenku
ilustrovala naše Dagmar Berková a polská Olga
Siemaszková, môžeme s napetím očekávat, jak se s tímto
úkolem vyporádají umelci tak svérázní a citliví jako Viera
Gergeľová a Maj Miturič. Pohádka pŕenáší fantasii včerejška
do dneška: ilustrace pomáha vnímat díla minulosti dnešníma
očima a dnešním srdcem, pomáha trvalosti literárních dél
a sama se tím stáva trvalou.
Volba podtémat našeho sympózia sledovala hlavné dva
cíle: postihnout rúzná hlediska taxonomická a vystihnout
z nich ta nejaktuálnéjší. V podtématech humanistické ideje
a realistického prístupu se nejvýraznéji jeví integrační trend
a cílové funkční zaméŕení ilustrace, požadavek realismu
odpovídá pojmom zobrazovacích forem a zpúsobú vytčením
základního tvúrčího prístupu, jemuž se formy a zpúsoby
jako osobné svobodné výrazy podrobují.
Bedrich Václavek vyjadril svého času spojení humanismu
s realismem formulí „Tvorbou k realite". Ohlásil v tomto
díle nástup nového syntetického umení. Umelec má byt
prostým délníkem lidství. Nejenom obsah, ale i forma,
zpúsob ztvárnéní jsou odrazem skutečnosti, patrí k podstate
umeleckého díla a jsou sociálne aktívni. Realismus v novém
syntetickém umení je určován společenskou socialistickou
perspektívou, „pfedevším však dialektickým nazíráním,
které nevidí jen fakta, nýbrž i spojitostí mezi nimi a celkový
smysl dynamického procesu skutečnosti". To platí plné
i dnes, a zvlásté v ilustraci pro deti, v níž mužeme právem
spatŕovat prostŕedek emocionálni a logické výzvy k budovaní
lepšího zítŕka.
V postave hrdiny se odrazí nejenom preference epické
literárni predlohy, ale i špecifický ohled na fabulační záliby
detských čtenárú. Zobrazení hrdiny v osobitém pojetí
ilustrátora je zároveň zkušebním kamenem ilustračního
výrazu — jak pokud jde o ohled na detského čtenáŕe, tak
pokud jde o vztah umélce k funkční odpovédnosti a
sociálnímu poslaní umeleckého díla. Podtémata o ilustraci
poesie a védecko-fantastické literatúry jsou pŕíkladem
žánrové klasifikačního prístupu k osvetlení problému.
V obou žánrech — v poesii i v sciencefiction — se zvlášte
výrazné projevuje optimismus života a práce, a syntéza
poesie a technického myslení.
V české a slovenské literatúre máme četné doklady
krásnych detských postav i jejich ilustračního zobrazení.
Jmenujme treba Plevova „Malého Bobeše", Majerové
„Robinsonku", Ŕíhovu „Honzíkovu cestu", nebo Králova
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„Jana", Ondrejovova Jerguše ve „Zbojnícke mladosti",
Jarunkové „Tuláka". A pravé tak bychom mohli jmenovat
jejich klasické i nové ilustrační odrazy z díla Karia
Svolinského, Františka Doubravy, Ľubomíra Kellenbergera,
Štefana Cpina, Dušana Kállaye. V hledání a ztvárňování
hrdiny jako současného vzoru détem nejbližšího múžeme jít
i do lidové pohádky, do histórie, ba hledat ho i v nejistotách
symbolu a metafory, v zastrené šifre bájky, jak ukazují
výtvory Rackhama, Hegenbartha, Jirího Trnky.
Volba žánrových podtémat poesie a sci-fi privádí do
ohniska našeho zajmú spojení poesie s optimismem. Nejde
nám o jediný jakýsi druh subjektivního optimismu. Máme
na mysli optimismus, v nemž se krása identifikuje s radostí,
optimismus projevovaný v práci a živote človeka,
optimismus smšrující k úlohám a funkcím jedince ve
společnosti a v budoucnosti. Optimistický tón ilustrace pro
deti je čosi podobného jako „mažor", durový tón
v makarenkovské pedagogice. Nemá jedinou podobu, je tak
bohaté rozmanitý jako sám lidský život. Stačí že současných
ilustrátori) vystupujících na BIB treba srovnat českého
Jágra a Borna se slovenskými ilustrátory Bombovou,
Cipárem, Dúbravcem, nemeckého Klemke a Liselotte
Schwarzovou, litevskou Valiuviene a maďarského Kasse,
švédskeho Lófgrena, holandského Velthuise a jugoslávskou
Stupicovou — abychom plné ocenili rúznorodost proudú,
jimiž se tato složka výrazu v ilustraci uplatňuje.
Snad by se patrilo osvétlit i otázku forem a zpúsobú
ilustrace — ale to je už problém tak složitý, že nemôže byt
pojednán letmo v úvodní úvaze. Mohl bych možná odkázat
na starou práci N. Vyšeslavceva (1936), který rozlišuje mezi
ilustracemi zaméŕenými k vypravení a deji, k názornosti,
a mezi tšmi, které jdou po asociatívni linii, ne po syžetové.
Je to nová škála aspektu — od dejových forem, od citového
a pŕírodního ovzduší až k rozvojové účelovým úlohám
ilustrace a k funkci ideologicky agitační, která ovšem musí
byt v jadru, v podstate ilustrace, a ne byt k ní pŕivéšována
jako dodatečná, zevní složka. Mohli bychom se spolu
s Adamovem (1959) zamyslit nad vztahem ilustrátora
ké štýlu spisovatele a hodnotit ilustrace špecificky z tohoto
hlediska. V tom zastávame ilustraci pro deti stále ješté dost
dlužni.
Nakonec — jsem o tom pŕesvédčen — souvisí
se základním tématem našeho sympózia ješté jeden vztah.
Bratislava byla svého času také sídlem Trienále insitního,

naivního umení. Nechme stranou špecifické otázky této
neprofesionálni umelecké tvorby: nicméné je jisté, že
masový, lidový zajem o aktivní podíl na tvofivém výtvarném
projevu je a bude jedním z určujících faktoru místa umení
v živote společnosti. Nedávno vyšla v Dánsku v Carlsenové
nakladatelství zajímavá obrázková knižka pro deti:
vypravení o dédečkove ceste doZápadního lesa, k vybranému
cyklu obrazu od Henriho Rousseaua. Celník Rousseau
zostane patronem zajmú prostého človeka o jeho podíl na
umení, zajmú, v nšmž Ize plným právem spatrovat novou
formu pokračovaní nékdejšího lidového výtvarného umení.
Existuje ješté jiný doklad pohledu na tento vztah. V roce
1977, pri pŕíštím bienále vzpomeneme stého výročí narození
slávneho rakouského grafika Alfréda Kubina. Kubin nebyl
ilustrátorem pro deti, i když leccos z jeho tvorby by se
mohlo štát klasickým vlastnictvím detské knihy: Hauff,
Andersen, Hoffmann, Poe, kniha o Krakonošovi, Baronu
Prášilovi apod. Poslední údobí Kubinovy grafické tvorby
bylo ovlivnéno jeho sbératelským zajmem o naivní neumelou
ilustraci rodinných kalendáru a lidových románu. Autodidakt
Kubin, když dosáhl svetového uznaní dík mimofádné
námetové oblasti fantasie a výrazu, v némž podobne jako
v malbách Vaň Goghových byl vždy prítomen faktor
rudimentární neškolené tvúrčí sily, se tu zámerné obrací
proti konvenci profesionálního výrazu. Nevytvárí tak
príklad hodný nasledovaní? Myslím na další souvislosti —
na dobu, kdy se profesionálni ilustrace pro deti tésnéji spojí
s detskou a naivní kresbou a malbou (vzpomeňme na
ilustrace Marie'Primačenkové), kdy dvojdomá oblast tvorby
a recepce ilustrace se slije v jediný proud vztahú nového
človeka k umení.
Bylo by ideálni, kdyby projevy a diskuse sympózia
naznačily aspoň podstatné vztahy že štruktúry dané
tématem a podtématy. jejich nalehavost nás núti vyslovit
ješté jedno praní: aby svazek zachycující obraz problému,
které j so u na programu sympózia, se nespokojil pouhým
stenogramem našeho jednaní, ale aby do neho pronikly
i názory a stanoviska, k nimž dá dnešní a zítrejší
prejednávaní podnet. Čili jinými slovy: aby tematická
podnétnost sympózia 5. BIB púsobila i dále v pauze mezi
dnešním a pŕíštím setkáním, a aby pronikla na všechna
místa, kde jde o krásnou ilustrovanou knihu pro deti,
o jeji tvorbu a púsobení.
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Netreba vari dokazovať, že život dieťaťa sa už od prvých
dní odohráva v úzkom kontakte so svetom dospelých. Jeho
výchovu nemožno oddeliť od súčasnosti, pravda, ak to
niekto nerobí zámerne. Zmysel nášho sympózia sa preto
nezameriava natoľko na to, aby sa potvrdila táto zjavná
pravda. Ide viac o to, aby sme sa pokúsili nájsť špecifické
črty a nároky, ktoré súčasnosť kladie na výchovu dieťaťa
a sú dôležité pre umelca pracujúceho v oblasti detskej knihy.
Je nepochybné, že je to nielen otázka dôležitosti toho, aby
sa v detských knihách odrážali hlavné problémy súčasnosti,
ale ide skôr o to, aby spisovateľ i umelec brali do úvahy
celý komplex moderných problémov pri rozvoji rozličných
vlastností v dieťati.
Jedným z takýchto problémov je — podľa môjho názoru
— rozvoj schopnosti tvorivo myslieť; dovoľujem si tvrdiť,
že riešenie tohto problému je v určitom zmysle spojené
s tým, ako kvalitne sa súčasnosť odráža v ilustrácii.
Ťažko doceniť dôležitosť bezprostredného vplyvu, aký
má umelec na zrakové vnímanie dieťaťa, pretože — ako to
dokazujú psychologické výskumy — práve rozvoj zrakového
vnímania hrá aktívnu úlohu v procese tvorivého myslenia.
Nemám tu na mysli a nebudem hovoriť len o výtvarnej
tvorivosti, ale aj celkovo o vedeckej a praktickej tvorbe.
Detská zvedavosť a tvorivá činnosť sú pre nás vždy
prekvapujúcim momentom. No zatiaľ ho dokážeme len
zaznamenať, ale nevieme ovplyvniť proces postupného
úpadku tvorivých schopností, ktorý nastáva vo veku štrnásť
alebo pätnásť rokov. Ba čo viac, v období nadbytku
informácií, v období kina a televízie, ktoré by mali
rozširovať horizonty dieťaťa, sa naopak objavujú
znepokojujúce dôkazy, že tvorivé obdobie dieťaťa sa

skracuje, teda obdobie, ktoré je i tak krátke. Podľa
prieskumu, ktorý sa nedávno uskutočnil v Japonsku,
tvorivé schopnosti detí, ktoré pravidelne pozerajú na
televíziu, sú oveľa menšie ako v priemere, i keď tieto deti
majú väčšie znalosti. Psychológovia sa už dávno zaoberajú
problémom znalostí a tvorivej činnosti. No len v celkom
nedávnej minulosti sa začala obracať pozornosť na úspechy
psychológie v oblasti výskumu tvorivej činnosti. Súčasné
psychologické koncepcie dôsledne vyzdvihujú v procese
tvorivého myslenia na prvé miesto úlohu takzvaného
„vizuálneho myslenia", pričom jeho produktivita závisí
zase od správne vycvičeného oka. Tento názor súčasnej
psychológie je pochopiteľný a blízky umelcovi tak, ako mu
vždy bolo jasné, že medzi tvorivým procesom a myslením
existuje úzka spätosť. „Kresliť — to je uvažovať" — povedal
Pavel Čisťakov, slávny ruský umelec a pedagóg. V tejto
súvislosti nemôžem nespomenúť aj veľkého českého
pedagóga, praotca ilustrovanej knihy pre deti, Jána Amosa
Komenského, ktorý videl hlavný cieľ pedagógie vo
vzdelávaní „ducha, činnosti a reči" a ktorý tvrdil, že „zrak
má medzi zmyslami najdôležitejšie miesto". Pokiaľ ide
o výchovu dieťaťa, požadoval, „aby sa zmyslové, hmatateľné
predmety správnym spôsobom predstavovali našim
zmyslom", pretože videl veľmi úzky vzťah medzi vnímaním
a myslením. Keď Ján Amos Komenský kreslil obrázky pre
deti, osobitne sa koncentroval na dve veci: zvýraznenie
sémantického vzťahu medzi predmetmi a porovnávanie
zobrazených predmetov a zjavov so zjavmi zo samotnej
skutočnosti. Práve túto okolnosť — porovnávanie —•
považoval za mimoriadne dôležitú pre rozvoj schopnosti
posudzovať, hodnotiť.
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Tieto požiadavky poukazujú na to, že je nevyhnutne
potrebné, aby sa vytvorila úzka spätosť medzi výchovou
a súčasnosťou. A táto spätosť sa prejavuje konfrontáciou
obrázku so skutočnosťou.
Tento proces konfrontácie zobrazenia a skutočnosti má
pre dieťa veľký význam a môže byť prospešný len v tom
prípade, ak dieťa nájde v knihe nielen rozprávanie, ktoré ho
zaujíma, ale aj ilustrácie, ktoré mu dajú možnosť zamyslieť
sa a porovnávať svet obrazov so svetom skutočných vecí.
Učí sa — podľa Komenského slov — „hľadať objekty pre
svoje zmysly", aktívne poznáva vzájomné vzťahy zobrazených
predmetov, overuje si ich ,,v prírode"; súčasne chápe
podstatu konvenčného zovšeobecnenia v umeleckej reči
obrazu. V mysli dieťaťa sa odohráva tento preň veľmi
zložitý proces „manipulovania sveta" a takto sa mu
vynárajú možnosti a spôsoby, ako prakticky narábať
s reálnymi predmetmi; keď bude narábať s reálnymi vecami,
dieťa pochopí možnosti ich tvorivej premeny. Reálnosť
obrazu je pre dieťa rovnako zrejmá ako reálnosť života.
Celistvosť, ktorá je charakteristická pre každé umelecké
zobrazenie a s ktorou sa dieťa oboznamuje cez ilustráciu,
je veľmi dôležitá z hľadiska rozvoja schopnosti
zovšeobecňovania.
Dieťa, ktoré začína chápať svoje okolie, žije veľmi
aktívnym tvorivým životom, ktorý na druhej strane
vyžaduje intenzívnu zmyslovú činnosť. Podľa môjho názoru
je veľmi dôležité, aby dojmy, ktoré prijíma, neboli také, že
by hamovali prirodzený proces vývoja. Naopak, tieto dojmy
by mali usmerňovať vývoj správnym smerom. Z tohto
hľadiska, žiaľ, možno vzniesť veľa výhrad na „televízne
informácie", ktorých je nerozumne veľké množstvo a neberú
do úvahy osobitnosti vnímacej činnosti u dieťaťa. My i naše
deti sme už dávno prestali rozlišovať medzi fotografickou
konvenciou a reálne chápaným svetom. Pripomeňme si len,
ako Delacroix vedel jasne vycítiť znehodnotenie formy,
ktoré je typické pre fotografiu; a pritom Delacroix vyrastal
ešte pred vynálezom fotografie. Pripomenúť možno aj nové
pokusy dokazujúce, že príslušníci mnohých kmeňov, ktorí
nevideli nikdy fotografiu, absolútne nedokážu pochopiť
fotografický obraz.
Oči, privyknuté od detstva na určité veci a ktoré
nedostali vo vhodnom čase potrebné informácie, strácajú
schopnosť prijímať určité rozdielnosti, vidieť určité
osobitnosti — veď aj oči sa vyvíjajú stálym cvičením. Chcela
by som vám pripomenúť ešte jeden známy pokus. Niekoľko
mačičiek dali od prvého dňa, čo začali vidieť, do prostredia,
kde mohli vidieť len buď horizontálne, alebo vertikálne
čiary. Keď vyrástli a pustili ich na slobodu, ukázalo sa, že
nevidia nič iné, boli prakticky slepé, narážali do vecí atď.
Pokus bol, pravda, nemilosrdný. No nie je vari ešte

nemilosrdnejší pokus, ktorý s nami robí „priamočiary"
veľkomestský život? Veď nám dáva pred zmysly len maličkú
časť z toho bohatstva foriem, ktoré existuje v prírode.
Zrakový prístroj je zaiste veľmi dômyselným zariadením,
no nedostávame ho v hotovej podobe. Jeho vývoj má svoje
štádiá, do ktorých sa dieťa dostane podľa toho, či bude alebo
nebude dostávať dostatočné množstvo potrebného materiálu.
A v tomto zmysle nič nemôže nahradiť živý obrazový
materiál, ktorý dieťaťu predkladá umelec. V určitej knihe je
možno menej informácií než povedzme vo filmovom seriáli,
no možno v nej bude viacej „stravy" pre fantáziu. Na každý
obrázok sa dieťa môže pozerať dlho, môže si pritom overovať
svoje dojmy rozličnými prirovnaniami, môže knihu vziať
kedykoľvek do rúk, vnímať jej formu, papier. Kniha
nie je v dome hosťom — tak ako televízny program. Kniha
žije v dome stále, dá sa s ňou hovoriť každý deň. Umelec,
ktorý pracuje s knihou, musí postaviť silu svojej
obrazotvornosti proti paradoxnému zmyslovému hladu
súčasnosti, môže a musí mať možnosť ukázať seba ako
príklad tvorivej individuality podieľajúcej sa na premenách
sveta.
Jednou zo základných podmienok tvorivej činnosti je,
že človek musí mať stále aktívny záujem o veci, ktoré sa
odohrávajú vo svete okolo neho. Na takúto pozíciu sa môže
dieťa dostať už najskoršom období svojho kontaktu
s umelcom, v čase, keď sa mimoriadne intenzívne vyvíja tzv.
predmetové myslenie. Ak máme usmerňovať vedomie
dieťaťa od chvíle, keď objavuje osobitnosti predmetov ich
porovnávaním s inými predmetmi alebo prostredím, až po
začlenenie mladého človeka do zložitého sveta súčasného
života a ľudských vzťahov, ak usmerňujeme toto vedomie
od jednoduchšieho k zložitejšiemu, je veľmi dôležité, aby
sme nestratili tú aktívnu pozíciu, ktorá spája dieťa
so životom, aby sme sa nedostali na cestu pasívneho odrazu.
Vo svojej tvorivej besede s dieťaťom umelec mu daný
predmet otáča pred očami tak, že sa mu tento predmet
vždy ukazuje v novej kvalite, odkrýva nové zväzky, jednak
ako reálny objekt, jednak ako výtvor fantázie, jednak ako
prejav umelcových tvorivých síl. Umelec tým, že odkrýva
objekt, odkrýva seba. Z hľadiska podpory tvorivosti
samotného dieťaťa je pritom veľmi dôležité, aby sa mu pri
príkladoch aktívnej činnosti, pri príkladoch cieľavedomého
pretvárania sveta nevnucoval spôsob, ako to dosiahnuť.
Je to možné len ak sa neprejavuje zbytočná tvrdosť, ak je
sloboda a možnosti výberu, ak je určitá „otvorenosť"
obrázku vo vzťahu k textu — no toto všetko neobmedzuje
originálnosť a nápaditosť umelcových výrazových
prostriedkov. Črty, ktoré umelec pridáva do obrazu, musí
dieťa chápať ako črty fantastických či vymyslených
predmetov, ktoré tam organicky zapadajú — čiže nie ako
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prejavy nálady umele?, ako čosi, čo je predmetu cudzie.
V tomto zmysle sa môže stať nebezpečnou štylizácia, ktorá
je príťažlivá svojou zdanlivou celistvosťou, v skutcčnosti
však zakrýva aktuálne, skutočné pocity. Absolútna prostota
komiksov s ich stereotypnou akciou je pre rozvoj tvorivých
schopností tiež veľmi škodlivá. Tento problém by si podľa
môjho názoru zasluhoval osobitný prieskum. Pripomína mi
to horizontálne a vertikálne čiary, o ktorých som hovorila
vyššie. Je známe, že deti majú rady nestereotypné
charaktery, ako napríklad Karlron. Je to pochopiteľné, lebo
stereotyp je v hlbokom rozpore s charakterom tvorivosti,
ktorá naopak hľadá z neho východisko. Je veľmi dôležité,
aby postavy v detskej knihe mali svoj charakter, originalitu
a vizuálnu unikátnosť.
Pri rozvoji tvorivých schopností dieťaťa má celkom
osobitné miesto otázka, ako sa dieťa dostáva v umelcovom
diele do styku s budúcnosťou. Ak má umelec vytvoriť obraz
budúcnosti, vytvoriť ideál, musí preniknúť priemo do srdca
životných javov súčasnosti. Vizuálny obraz budúcnosti
ukazuje dieťaťu silu a možnosti tvorivého činu, vyvoláva
v ňom aktívnu potrebu zmeniť život v súlade s ideálom.
Známy sovietsky maliar, ktorý vytvoril mnohé prekrásne
ilustrované knihy pre deti s tematikou budúcnosti, A. A.
Dejneka kedysi povedal, že možnosť predvídať budúcnosť
je výsadou výtvarného umenia. Je ešte ďalší vážny výchovný
problém, ktorý sa dá riešiť len s pomocou umelca; je to
problém, ktorý má podľa názoru psychológov veľký význam
pre rozvoj tvorivého myslenia a pre rozvoj samotného
mechanizmu vnímania. Ide tu o schopnosť uvažovať,
zamýšľať sa. Uvažovanie — na rozdiel od prostého
„pozerania sa" — to je proces postupného, osobitého
„zrakového spracovania" objektu, proces vyčlenenia
priestorových dojmov z celkového vizuálneho obrazu,
proces vyčlenenia charakteristických čŕt formy alebo iných
znakov predmetu, vyčíslenie predmetov, ich usporiadanie
s prostredím atď. Dieťa má oči veľmi bystré, no tak ako
aj dospelý človek, vidí vždy objekt inakšie, podľa toho, aký
je účel, cieľ jeho pozorovania. Organizácia uvažovania
závisí od umelca, autora ilustrácií, inými slovami, umelec
musí určiť cieľ i cestu, ako sa k nemu postupne dostať.
Uvažovanie je úzko späté s obsahom knihy — z nej čerpá
svoj motív. V nijakom prípade to nemôže byť pasívny proces,
musí to byť proces dynamický, príťažlivý, proces, ktorý má
— ak sa dá tak povedať — svoj vlastný „námet hry", na
ktorú sa mení u dieťaťa úvaha nad formou. V samotnom
procese uvažovania, najmä u menších detí, treba vytvoriť
možnosti emocionálnych zážitkov — predtuchu objavenia
čohosi nového, zaujímavého. Predvídať objav — to je
zákonitá črta tvorivého procesu. Tým, že umelec vytvorí
obraz, na ktorý sa čitateľ musí dívať postupne, vytvára

možnosť, aby dieťa pocítilo radosť, keď objaví dáky zábavný
detail, aký človek nezbadá na prvý pohľad. Takáto radosť
nad objavom môže byť aktívnym, stimulačným faktorom
tvorivosti.
Týmto sa teda končí výpočet momentov, na ktoré upiera
moderná psychológia svoju pozornosť ako na základné
podmienky tvorivého procesu. Výpočet je to samozrejme
neúplný a dal by sa rozšíriť v rámci postavenia nových úloh
na najrozličnejších úrovniach. Chcela by som však ešte
povedať niekoľko slov o probléme, ktorý je pre umelca
mimoriadne dôležitý — mám na mysli problém stupňa
konvenčnosti, aký je pre dieťa prijateľný. Objavujú sa
v tejto súvislosti rozličné názory — ktoré tu nebudem
opakovať — bola by to otázka do diskusie. Obmedzím sa
teda na vyjadrenie svojho názoru: pre dieťa nieje
konvenčnosť ako taká ničím strašným, bez ohľadu na jej
stupeň. Nebezpečné sú bezobsažné konvencie, konvencie,
ktoré sú neúmerné úlohám, konvencie, ktoré sa neopierajú
o dojmy dnešného dňa alebo nemajú v sebe dostatočnú
mieru logiky — všetci vieme, aké citlivé sú deti na
„pravidlá hry". Konvencie musia vyplývať z obrazu,
pomáhať riešiť konkrétne výchovné úlohy, najmä úlohu
vypestovať v dieťati schopnosť zovšeobecňovať, alebo
povedzme veľmi dôležitú úlohu oboznámiť dieťa
s „abecedou foriem", o ktorej kedysi hovoril Pestalozzi.
V našich časoch nadobúda táto osobitná úloha nový význam,
lebo „abeceda jednoduchých foriem" môže dieťa povzbudiť
nielen k analýze vizuálnych zložitých foriem prírody, no
pripraviť ho aj na prácu s mnohými vizuálnymi jazykmi,
lebo tu veľmi často ide v podstate o premenu zložitých
reálnych foriem predmetu na súčet jednoduchších foriem.
Súčasná intelektuálna práca vyžaduje väčší rozvoj vizuálnej
predstavivosti, teória i prax sa čoraz viacej opiera
o vizuálne jazyky, ktoré vznikajú v súvislosti s úlohami
v každom odbore činnosti. Tieto potreby života sú veľmi
naliehavé a už teraz sa ukazuje, že mnohí mladí ľudia nie sú
dostatočne pripravení na prácu s vizuálnymi jazykmi, majú
v sebe malú „vizuálnu kultúru". Dá sa to vysvetliť len
nedostatočnými skúsenosťami zo vzájomného styku
a konvenčnosťou obrazu. Schopnosť vedieť si predstaviť
reálny proces na základe jeho znakového zvýraznenia na
kontrolnom pulte alebo schopnosť predstaviť si reálnu
formu na základe jej zobrazenia v projekte alebo nákrese —
to sú návyky, ktoré sa dnes vyžadujú prakticky od každého
kvalifikovaného robotníka, nehovoriac ani o odborníkovi
s vyššou kvalifikáciou. Sú to návyky, ktoré sa nezískavajú
jednoducho, ľahko, v mnohých ohľadoch to závisí od
charakteru vzdelania. No od človeka, ktorý sa venuje
tvorivej práci, napríklad od vynálezcu, sa vyžaduje ešte
viac. Len prax porovnávania konvenčné zobrazovanej
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a reálnej formy umožní uvidieť bohatstvo možných
zjednodušených zobrazení, pozícií vo vzťahu k forme,
a v mysli človeka vytvára predstavy o priestorových
vzťahoch medzi vecami alebo o ich štruktúre. Takáto
predstavivosť je súčasťou každého tvorivého procesu a ako
rozvitá schopnosť sa objavuje ako výsledok práce
s vizuálnym materiálom. Nie je náhodné, že pri výskumoch
tvorivého myslenia jednak v ZSSR, jednak aj v iných
krajinách sa začala obracať pozornosť na špecifické črty
vizuálneho vnímania.
Pokúsila som sa teda poukázať na niektoré naliehavé
problémy výchovy, ktoré sa dnes vynárajú pred nami.
Mnohých vecí som sa, pravda, ani nedotkla. Sú napríklad
vlastné špecifiká aj v oblasti estetických problémov,
i v problémoch čisto poznávacích, no tieto otázky patria do
inej sféry. Súčasná doba vyžaduje, aby sa mnohé veci robili
na vyššej úrovni poznania, a medzi ne patrí aj tvorivá práca
umelca. No to nijako neznamená, že by umelcovi boli
celkom cudzie problémy, ktoré dnes vyzdvihuje do popredia
moderná psychológia. Umenie ilustrovania tieto problémy
do väčšej či menšej miery rieši — svedkom toho je aj
výstava, ktorá sa nám teraz predkladá. Podľa môjho názoru
je pre nás dôležité, aby sme si jednak uvedomili
nevyhnutnosť komplexného riešenia problémov, jednak,
aby sme aj našli možnosti takéhoto komplexného riešenia.
Ustavičná pozornosť rozličným stránkam problémov, ktoré
súvisia s rozvojom tvorivého myslenia u detí, účasť viacerých,
zaujímavých a tvorivých umelcov, pestrosť obrazového
zvýraznenia skutočnosti — to všetko patrí do oblasti

detskej literatúry, no žiaľ, nie sú všetky tieto veci prístupné
každému dieťaťu. Sú obmedzené možnosti kúpiť si takú či
onakú knihu a jej výber je Často predurčený vkusom
rodičov.
Chcela by som ešte obrátiť vašu pozornosť na otázku
vydávania literatúry pre deti v časopiseckej forme, ktorá
má vyplniť medzeru, a ktorá, podľa môjho názoru,
zodpovedá požiadavkám dnešného dňa. Na rozdiel od
časopisov pre dospelých takýto detský časopis by nemusel
byť periodikom v pravom slova zmysle. Objavovali by sa
v ňom rozličné tvorivé interpretácie skutočnosti, bol by
to časopis aktívne spätý s problémami súčasnosti, udržiaval
by živý kontakt s dieťaťom — akýsi obojstranný kontakt.
Takéto časopisy existujú, no, podľa môjho názoru, je ich
ešte málo a nie všetci umelci si plne uvedomujú dôležitosť
danej úlohy, hoci je známe, že rozvoj detskej ilustrácie je
úzko spätý s prácou umelca v časopisoch.
Takmer všetci významní sovietski ilustrátori detských
kníh pracovali alebo pracujú v detských časopisoch. Mnohí
z nich si v časopisoch pripravovali rozličné verzie svojich
budúcich knižných ilustrácií. Spojenie medzi časopiseckou
a čisto knižnou ilustráciou môže byť veľmi užitočné pri
riešení problému, o ktorom diskutujeme dnes — problému
súčasnosti, lebo súčasnosť sa odráža predovšetkým
v časopise. Časopis sa môže stať skutočným tvorivým
laboratóriom, v ktorom budú umelci, spisovatelia, kritici
a pedagógovia spoločne riešiť závažné problémy umenia pre
deti, a medzi nimi aj problémy vnímavosti a tvorivého
myslenia.
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ELLA

GANKINA
ZSSR

DETSKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA
A MATERIÁLNO-ESTETICKÉ PROSTREDIE
DNEŠNÉHO DIEŤAŤA

Ak mám rozobrať stanovisko našej delegácie, tak ako ho
tu vyjadril Jurij Molok, rada by som formulovala svoje
názory na problém, ktorým sa na sympóziu BIB '73
zaoberala Danuta Vroblewská z Poľska. Je to otázka, aké
miesto má detská obrázková kniha (t. j. umelecky upravená
kniha pre deti), medzi ostatnými prostriedkami
audiovizuálnej informácie.
Chcela by som rozobrať tento problém ešte širšie; to
znamená, chcela by som sa zaoberať nielen ilustráciou ako
takou, ako skôr ilustrovanou knihou, ktorá je umeleckým
dielom s vlastným figuratívnym a priestorovým významom,
a nájsť jej miesto v danom systéme terajšieho materiálneho
a estetického okolia dieťaťa, alebo — ako sa hovorí —• v jeho
materiálno-estetickom prostredí.
Šesťdesiate a sedemdesiate roky v Sovietskom zväze ako
aj v mnohých iných krajinách sveta sú charakterizované
mimoriadnym záujmom o materiálne prostredie a jeho
aktívne vytváranie najnovšími prostriedkami technológie,
architektúry a umenia.
Prakticky v týchto chvíľach, keď tu diskutujeme
o formách a spôsoboch zobrazenia súčasnosti
v ilustráciách pre deti, iný pravidelný kongres Medzinárodnej
asociácie kritikov umenia diskutuje o rozličných spôsoboch,
akými sa výtvarné umenie môže podieľať na všeobecnom
procese rozvoja techniky, vedy a umenia, a o ich vplyve
na moderného človeka.
Keď sa u nás v Sovietskom zväze diskutuje o mieste, aké
má detská kniha v materiálnom a estetickom prostredí,
vychádzame z presvedčenia, že spoločnosť potrebuje
výtvarné umenia aj v období vedeckej a technickej
revolúcie a že ho potrebuje nie menej, ale viacej ako

predtým. A nielen to. Zmizla už alternatíva „technika, alebo
umenie" (alebo ako sa u nás niekedy hovorí „fyzika, alebo
lyrika"), ba vychádza sa z faktu, že rozvoj designu,
monumentálneho umenia a úžitkových umení(nehovoriac ani
o iných druhoch umenia, ako hudba.divadlo a film)
nezmenšuje a pravdepodobne ani nezmenší význam
výtvarného umenia pri organizovaní a vytváraní estetického
prostredia človeka.
Možno sa vynorí otázka: a čo má ilustrovaná kniha pre
deti spoločné s výtvarným umením?
Túto otázku by som chcela rozobrať neskôr, až keď si
určíme, aké je materiálne a estetické prostredie dieťaťa, to
znamená, detské prostredie našich dní.
Netreba ani dokazovať existenciu diferencovanosti
súčasného materiálneho a estetického prostredia
vo všeobecnosti. Je nepopierateľné, že každé prostredie je
svojou povahou sociálne, že v jeho rámci existuje
priemyselné a domáce prostredie, verejné a súkromné
(osobné), alebo, dalo by sa tiež povedať, veľké a malé
prostredie. Prostredie dieťaťa nikdy nebolo a ani sa nedá
umelo oddeliť od prostredia dospelých. Jeho materiálne
a estetické prostredie nevyhnutne zahrňuje od kolísky
prvky prostredia dospelých. Jednako pre dieťa je typické,
že si chce vytvoriť svoje vlastné prostredie, podľa vzoru
dospelých a podľa zákonov čisto detskej fantázie.^Najprv
stavia pevnosti z piesku na brehu rieky, alebo domčeky
z ľadu v záhrade, neskôr si buduje ihrisko vo svojej izbe,
hýbe nábytkom, keď sa hrá na cestu okolo sveta, alebo
z toho, čo nájde na dvore, stavia jednoduché konštrukcie,
aby inscenovalo let na kozmickej rakete.
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Keď my dospelí kupujeme dieťaťu hračku i nábytok, keď
mu staviame ihriská v parku, vytvárame materiálne
prostredie, ktoré by malo byť optimálne a súčasne
usmerňujúce z hľadiska rozvoja schopnosti dieťaťa hrať sa,
tvoriť a konštruovať. Nie je ťažké pochopiť, akú veľkú
úlohu tu má umelecký cit: veď figuratívne myslenie dieťaťa
si vyžaduje figuratívne prostredie.
Dokonale premyslené a osobitne organizované materiálne
a estetické prostredie pre deti predstavuje jeden
z najdôležitejších výdobytkov socialistickej výstavby
v širokom slova zmysle. Škôlka a pioniersky palác v meste,
pioniersky tábor v lese alebo na brehu mora, ihrisko
v mestskom parku alebo osobitný detský park, detská
kaviareň, divadlo alebo kino, detská železnica alebo do'konca
detská dopravná loď — to všetko je len niekoľko náhodne
vybraných príkladov z nášho sociálneho a — ak tak môžem
povedať — „veľkého" prostredia pre deti, prostredia,
ktoré je doslova zaplavené najrozličnejšími prvkami
dekoratívneho designu.
V rámci tohto prostredia možno vyčleniť slávnostné
a každodenné prostredia, ale to nemá v našom prípade
veľký význam. Pre dnešné dieťa je monumentálna maľba na
múroch sanatória alebo kaviarne, monumentálnodekoratívna socha na pionierskom paláci alebo v parku taká
bežná, ako sú fresky v izbe, v ktorej sa hrá v škôlke,
reliéfy a mozaiky na chodbe školy, ako je nábytok, hračky,
šaty, topánky, taniere a príbory špeciálne vyrobené podľa
umeleckých návrhov.
Vo figuratívnych a dekoratívnych formách umelec
vytvára pre dieťa obrazový svet, ktorý mu je známy,
v ktorom žije od veľmi raného veku; je to obrazový svet,
ktorý sa dostal do mysle dieťaťa spolu s ostatnými
poznatkami verejnej, kolektívnej výchovy. (Chcela by som
ešte raz zdôrazniť, že také tradičné formy estetického
vplyvu, ako sú divadlo alebo film, sú pre nás teraz menej
zaujímavé než povedzme dekoratívny design divadelnej
budovy alebo kina. Nebudem tu ani hovoriť o takých
spoločníkoch dnešných detí, akými sú rozhlas a televízia,
ktoré nielenže sú v každom dome, ale sa už dlho používajú
pri vyučovaní v školách a pri spoločenských podujatiach.)
Jednako však, nech je už dieťa príslušníkom čo ako
vysoko organizovanej spoločnosti, nech je stupeň jeho
spoločenskej výchovy a vzdelania čo aký vysoký, každé
dieťa má svoj vlastný súkromný svet, oddelený nielen od
sveta dospelých, ale aj od veľkého, kolektívneho prostredia
detí: má svoje osobné „malé" prostredie: v rámci tohto
prostredia spolu s prostredím škôlky a školy sa odohráva
nevyhnutný a prirodzený proces fyzického a duševného
vývoja osobnosti, proces, pri ktorom je kniha verným
a spoľahlivým spoločníkom dieťaťa.

Dúfam a verím, že nikto z prítomných ma nepochopí
v tom zmysle, že popieram význam knihy pre kolektívnu
výchovu a vzdelanie, alebo — čo by bolo ešte horšie — že
tvrdím, že spoločenská výchova v rodine nie je možná.
Ani zďaleka! No moderné dieťa, takisto ako dospelý človek,
vždy túži po chvíľkach osobnej vnútornej koncentrácie,
lebo skutočne veľmi veľa vecí v oblasti vedomostí a kultúry
je možné prijímať len osobným zážitkom, osobným
preniknutím do jadra otázky.
Otázka „byť či nebyť" v súvislosti s detskou ilustrovanou
knihou a V súvislosti s jej budúcnosťou nás privádza na inú,
o nič menej dôležitú otázku vývoja moderného výtvarného
umenia, najmä na otázku životnej sily výtvarného umenia:
plátien na stenách múzeí alebo súkromných bytov, sôch
v interiéri, grafických kompozícií.
Terajší vývoj designu sa niekedy dostáva do
neoprávneného protikladu k čistej konštrukcii a k živému,
poetickému obrazu. Práve preto boli problémy maliarov,
sochárov a grafických umelcov podieľajúcich sa na tvorbe
materiálneho a estetického prostredia hlavným predmetom
jedného z nedávnych kongresov Medzinárodnej asociácie
výtvarných umení (UNESCO) vo Varne. Sovietska
delegácia tam vzniesla požiadavku aktívneho vytvárania
prostredia za pomoci výtvarného, figuratívneho umenia,
lebo umenie vytvára nielen štýl, ale aj duchovnú klímu
epochy.
A je to tak: prostredníctvom výtvarného umenia sa
človek dostane do nesmierne intímneho a hlboko osobného
kontaktu s umeleckou predstavou. Tento kontakt vyvolá
v ňom citové rozrušenie, aké nepocíti pred pomníkom na
ulici, pri pohľade na mozaiku alebo nástennú maľbu.
Psychologickú intenzitu výtvarného diela, ktoré je v súlade
s trvalou potrebou človeka prežívať zážitok osamote,
nenahradí nijaká dekoratívna forma, ani najdokonalejšia
figuratívna konštrukcia.
Výrazové prostriedky výtvarného umenia a prostriedky
umenia knižnej produkcie sú veľmi rozdielne, predsa však
je v ich cieli a koncepcii čosi, čo ich veľmi zbližuje. Jedným
z najdôležitejších dotykových bodov medzi ilustrovanou
knihou a výtvarným umením je skutočnosť, že cesta
k vnímaniu výtvarnej formy sa začína ilustrovanou knihou,
totiž ilustráciou pre deti. (Toto platí aj o mestskom dieťati,
ktoré so svojimi rodičmi už od útleho veku navštevuje
umelecké výstavy.)
To však nijako neznamená, že design detskej knihy (ale
aj knihy pre dospelých) musí využívať výrazové prostriedky
a spôsoby samotného výtvarného umenia. Naopak, skúsenosti
ukazujú, že „výtvarníctvo" knihe neprospieva, ničí jej
špecifický štýl. Ilustrovaná kniha pre deti používa vlastnú
techniku a prostriedky. Možno to znie paradoxne, ale
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techniky výtvarného umenia sú v priamom protiklade
k ilustračnému umeniu, a to z hľadiska jeho syntetického
charakteru. Priestorový a konštruktívny charakter detskej
knihy, jej vlastná vnútorná štruktúra a jej všeobecná
dynamická skladba narušujú statické plátno alebo grafický
list. Jednako však detská kniha ako prvá rozvíja v dieťati
estetický cit, ona ho prvá učí asociatívne myslieť a chápať
obraz, farbu, faktúru. A napokon ilustrovaná kniha rozvíja
návyk splynutia s umeleckým dielom, bez ktorého sa nikto
nemôže stať vzdelaným pozorovateľom umeleckého diela
a vedieť oceniť výtvarné umenie vo všeobecnosti.
Okrem toho všetkého —• kniha žije v materiálnom
prostredí ako obyčajná a nenápadná vec, ktorú ľudia
používajú dlhé roky, niekedy po dve, tri i štyri generácie.
Je neodmysliteľnou súčasťou materiálneho prostredia
dieťaťa. Je pravda, že práve preto, že ide o obyčajnú vec,
sa pri nej neobjavuje čaro slávnostnej príležitosti. Detská
kniha má figuratívnu a emocionálnu silu, akú nemá nič iné.
Je to určitý vždy prístupný mikrokozmos — individuálny
mikrokozmos umenia, v ktorom sa môžu zbiehať výrazové
schopnosti a techniky viacerých druhov tvorivej činnosti.
Nemám tu samozrejme na mysli mikrokozmos umenia,
ktorý by sa mohol objaviť aj na reprodukciách obrazov, sôch
a grafických listov. (Knihy o tom, čo je umenie a ako ho
vnímať a chápať sa vydávajú aj pre deti. Neskôr vám ukážem
jednu takúto knihu, ktorá vyšla v ZSSR.) Ide mi tu
o ilustrovanú knihu ako osobitný žáner, ktorý sprostredkuje
dieťaťu figuratívne umenie, stvárnené tvorivou prácou
veľkého majstra, ktorý dokonale ovláda techniku výtvarného
umenia—• základ všetkých krásnych umení.
Syntéza figuratívneho aspektu a literárneho charakteru
textu —• podstata detskej ilustrovanej knihy — vyžaduje
účasť umelcov širokého umeleckého profilu. Musia to byť
majstri súčasného maliarstva alebo grafiky, umelci, ktorí
predstavujú vysokú úroveň výtvarného umenia našich dní.
Je známe, že modernú ilustrovanú knihu pre deti vytvárajú
majstri moderného umenia vo všetkých krajinách sveta a že
akýkoľvek „amaterizmus" v najhorších tradíciách úžitkového
umenia, alebo prostý „designizmus" je odsúdený na
neúspech.
No nejde tu len o to, že literárny a figuratívny obraz,
alebo „obrázok a slovo" v detskej ilustrovanej knihe
organicky splývajú do určitej figuratívnej jednoty a
„stvárňujú" vkus malej ľudskej bytosti. Špecificky
charakteristická črta detskej knihy, v materiálnom
a figuratívnom zmysle, detskej knihy ako veci, ktorá
ustavične sprevádza dieťa v jeho prostredí, spočíva
v špecifických črtách používateľa tejto veci alebo — ak
chceme byť presnejší — v špecifických potrebách a
požiadavkách osobnosti dieťaťa.

Okrem toho nás nezaujíma len vplyv knihy na malú
ľudskú bytosť v systéme estetického vplyvu prostredia, ale
aj to, ako sa pomocou ilustrovanej knihy tvorí a stvárňuje
samotné prostredie.
V danom prípade kniha dokáže to i to, lebo sa opiera
o jemný mechanizmus detskej vnímavosti, ktorá sa začína
v procese čítania, vo chvíľach, keď sa dieťa posadí s knihou
v ruke.
Aby sme toto všetko pochopili, musíme si predovšetkým
objasniť podstatu detského čítania.
Ak dovolíte, budem citovať definíciu, ktorú formuloval
sovietsky spisovateľ Benjamín Kaverin v jednom zo svojich
článkov. „Domnievam sa, že hlavným charakteristickým
znakom detského čítania je skutočnosť, že je to akési
.divadlo pre seba', nezadržateľný a prirodzený sklon
k divadelnej hre, herectvu." „Divadlo pre seba", alebo ako
hovorí Kaverin „záľuba robiť zo seba a druhých .javiskovú
postavu'", ktorá sa u detí začína prejavovať asi v druhom
alebo treťom roku života, robí z čítania alebo prezerania
ilustrovanej knihy celkom odlišný estetický zážitok.
Obracanie strán s obrázkami znamená pre dieťa skutočné
divadelné predstavenie. Predstavenie je to nezvyčajne
aktívne, pokiaľ ide o citovú, psychickú a čisto fyzickú sféru.
Proces čítania je vyplnený nielen citovým vnímaním toho,
čo dieťa vidí a číta, no skrýva v sebe aj potencionálne
reakcie v súvislosti s výrazovými a tvorivými schopnosťami
dieťaťa.
Prečítaná kniha má teda svoje akési „oneskorené
účinky", a to nielen vo vnútornej a statickej sfére fantázie,
ale aj v „kinetickej" akcii, v hre (vlastnej alebo divadelnej),
v tom, že privádza dieťa ku kresleniu a iným prácam
výtvarnej alebo dekoratívnej tvorby. Napokon „oneskorené
účinky" knihy sa môžu prejaviť v aktivizácii postoja dieťaťa
k prostrediu, v jeho estetickom hodnotení prostredia
z hľadiska ilustrovanej knihy. Takto teda kniha ako súčasť
prostredia ovplyvňuje dieťa. No súčasne vzniká možnosť,
aby kniha ovplyvnila prostredie prostredníctvom svojho
čitateľa. Pre túto príčinu veľkí majstri sovietskeho umenia
hovorievali v dvadsiatych rokoch, keď zakladali nový žáner
sovietskej ilustrovanej knihy, že ilustrácia sa podieľa na
formovaní umeleckého štýlu epochy rovnakým dielom ako
maliarstvo alebo grafika.
Problémy spôsobu, akým sa ilustrovaná kniha obracia
k čitateľovi, zväzky moderného maliarstva a grafiky
s ilustráciou detskej knihy, problém vytvorenia osobitnej
„knihy na hranie", problém uvádzania divadelných prvkov
do ilustrácie, problémy osobitnej stavby detskej knihy, jej
kinematickej skladby, používanie designu, inými slovami
všetko, čo sa týka kinetického poňatia figuratívneho,
plastického aspektu detskej knihy a kinetického procesu
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samotného čítania — to všetko by nepochybne boli témy
samostatných výskumov. Ja osobne som len chcela upozorniť
na tieto problémy: ich riešenie je úlohou odborníkov.
Teraz keď diskutujeme o formách a spôsoboch
zobrazovania súčasnosti v ilustrovanej knihe pre deti, mali

by sme sa zhodnúť na jednom: ilustrovaná kniha pre deti
je a bude jedným z najdôležitejších nástrojov formovania
a vytvárania estetického prostredia dieťaťa a súčasne jedným
z najdôležitejších prostriedkov estetickej výchovy nielen
tejto generácie detí, ale aj generácií nasledujúcich.
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FORMY A SPÔSOBY
ZOBRAZOVANIA SÚČASNOSTI V ILUSTRÁCII
DETSKEJ KNIHY

Zdá sa mi, že samotná téma nášho sympózia potvrdzuje,
že naše BIB a teda aj my, „sme sa priblížili k veku
mužnosti". Na našich doterajších sympóziách sme
diskutovali na tieto témy: „Ilustrácia a jej vplyv na city
dieťaťa" (1967), „Ilustrácia ako samostatná kategória" (1971),
„Estetické a mimoestetické aspekty ilustrácie detskej
knihy" (1973). Inými slovami, diskutovali sme o veľmi
špecifických problémoch detskej knihy.
Dnes máme pred sebou problém oveľa všeobecnejšej
povahy: „Formy a spôsoby zobrazenia súčasnosti
v ilustrácii detskej knihy". Jeden zo základných problémov
modernej kultúry, vo všetkých jej oblastiach a žánroch.
Preto som na začiatku povedal „že sme sa priblížili k veku
mužnosti".
Koncepcia „súčasnosti" zahrnuje širokú škálu problémov
a myslím si, že ich netreba vymenúvať. Chcel by som len
poznamenať, že spracúvanie modernej tematiky sa stalo, ako
zaiste viete, veľmi významnou tradíciou sovietskeho
umenia, lebo práve v tejto tematike sa prejavuje úzka
spätosť umenia so životom v najširšom i konkrétnom zmysle
slova.
Moderná tematika sa dá realizovať rozličnými spôsobmi:
v monumentálnych súboroch, v lyrickej básni, na tematickej
výstave i v krajinomaľbe. Nebolo by správne uprednostňovať
jedno pred druhým. No každé umenie má svoju škálu,
svoje vlastné rozmery, svoje spôsoby a formy, svoje vlastné
názory na to, ako súčasnosť pochopiť a predstavovať.
V rámci tohto sympózia by sme mali nájsť takéto názory,
pokiaľ ide o detskú literatúru, lebo ona nie je v tomto
smere nijakou výnimkou. Preto samotné nastolenie
problému je celkom prirodzené a aktuálne.

Je aktuálne aj pre inú príčinu: pri riešení problémov,
ktoré dnes stoja pred ľudstvcm, má čo povedať aj tá
„veľmoc so suverénnymi právami a povinnosťami" (takto
nazval M. Gorkij detskú literatúru).
Podľa môjho názoru úlohou nášho sympózia nie je
vypracovať pevné a prísne pravidlá a predpisy — bolo by to
v priamom rozpore s našou témou, pretože súčasnosť je
živý a stály proces bytia, ktorého duchovný a estetický
zmysel chápeme prostredníctvom umenia. Umenie vníma
prítomnosť oveľa skôr a jemnejšie než my. Preto keď
hovoríme o umeleckých dielach vysokej úrovne, hovoríme
často o umeleckom poznávaní sveta.
Osobitne treba zdôrazniť výchovnú funkciu detskej knihy,
ale nie vo vulgárnom alebo utilitaristickom zmysle. Musíme
vychádzať zo zámeru vytvoriť ideál nového človeka, novej
socialistickej spoločnosti. Toto všetko je typické
a charakteristické pre detské knihy v socialistických
krajinách, na rozdiel od metafyzických teórií detského
vývoja, na ktorých veľmi intenzívne pracuje moderná
filozofia na Západe.
Spoločným cieľom nášho sympózia je vypracovať akýsi
prehľad umeleckých a sociálnych problémov, ktoré
predstavujú modernú tematiku v detskej knihe. Takto
dáme nový popud našej spoločnej veci — BIBu.
V rámci danej témy by sme si predovšetkým mali
objasniť zákony detského vnímania súčasnosti, vychádzajúc
pritom zo znalosti materialistických zákonov o rozvoji
vedomia dieťaťa, jeho psychológie a estetických pocitov.
Toto možno dosiahnuť vlastnou tvorivou prácou detí
vo vzťahu k detskej knihe. Referát na túto tému prednesie
moja kolegyňa, Galina Demosfenova, kritická umenia.
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Sám by som chcel povedať len niekoľko poznámok na
úvod.
Sme svedkami veľkej zmeny v koncepte samotnej
súčasnosti; vzniká okolo nás nový svet vecí. Dieťa žije
v meniacom sa svete a zmeny sa odohrávajú rýchlejšie.
Napríklad Jules Verne ešte v mojom detstve obľúbený
autor fantastických románov patrí podľa názoru mojich
detí do histórie. Pinnochio, obľúbená postava môjho detstva
ako príklad rozprávkového oživenia vecí, ustúpil dnes pred
Karlsonom, ktorý nielenže žije na streche, ale zdanlivo
prekonal aj zákony príťažlivosti.
Dieťa je nielen očarené tým, čo sa odohráva okolo neho;
let jeho fantázie, lebo životné skúsenosti má ešte malé, je
súčasne prekvapujúco úzko spätý so skutočnými potrebami
ľudstva. V. M. Konaševič, známy sovietsky ilustrátor
detských kníh, nazýva túto črtu „hmlistým predvídaním
znalosti" a rozpomínajúc sa na svoje vlastné detstvo, hovorí:
„Keď som bol malý chlapec, všetci chlapci púšťali šarkany,
a teraz tento šport už nezaujíma nikoho. Prečo je tomu
tak? Lebo otázka lietania už nie je problémom. Keď som
bol malý chlapec, neboli ešte piloti, no bolo veľmi veľa
ľudí, ktorí neverili, že lietať je vôbec možné. Pravda,
otázka pokorenia vzduchu už stála predo dvermi . . ."
V myšlienkach i hrách dieťaťa existuje teda akýsi
zárodok budúcnosti. Deti sa zmocnili sveta rozprávok
a z literatúry pre dospelých si privlastnili všetky diela,
ktoré majú v sebe fantastično a apelujú na predstavivosť.
Uvedený príklad znamená tiež, že moderná tematika sa
nikdy nemá zjednodušovať tým, že by sa zanedbávali iné
žánre detských kníh. Boli kedysi časy, keď sa pre
zjednodušené chápanie modernej témy „vylúčila"
rozprávka a takmer synonymne sa interpretovala a stavala
moderná téma. Dnes, keď všetkými možnými prostriedkami
poetizujeme stroje, nestačí to na to, aby sme obsiahli celú
koncepciu súčasnosti. Nejde len o to, že utilitaristická
kniha nereprezentuje vždy figuratívnu interpretáciu sveta,
ale aj o to, že v záplave myšlienok súčasného moderného
sveta spoločenský pokrok vyžaduje harmonický morálny
rozvoj jednotlivca a že pátosom vedeckej a technickej
revolúcie nie je nič iné ako pátos záchrany prírodného
prostredia, v tejto súvislosti vzrastá význam tradičného
animalistického žánru, ktorý kedysi stál na začiatku umenia.
Nikita Charušin — umelec-animalista — sa bude neskôr
zaoberať touto témou.
Pri úvahách nad detskou knihou prirodzene obraciame
svoju pozornosť na dieťa, lebo vychádzame zo stanoviska,
že umenie je komunikatívne, že má zbližovať ľudí, aby
nenastávalo odcudzovanie. Keď hovoríme o detskej knihe,
máme na mysli aj jej výchovnú funkciu. Preto pri diskusii
o problémoch súčasnosti opäť zisťujeme, akú účinnosť má

detská kniha, akú aktuálnu úlohu hrá v modernom živote.
Dnes posudzujeme problémy detskej knihy nielen
z hľadiska „spisovateľ — ilustrátor — dieťa", ale aj
z hľadiska materiálneho a estetického prostredia
moderného dieťaťa. Tejto téme je venovaný referát Elly
Gankiny, kriticky umenia.
Pokiaľ ide o umelecké dielo, hovorievame o rozličných
úrovniach vnímania či chápania, pokiaľ ide o detské knihy
hovorievame o vekových rozdieloch. Súčasná estetika
pripisuje veľkú dôležitosť divákovi, jeho vnímavosti, ktorá
sa stáva akousi zložkou stavby samotného diela. V tomto
zmysle je detská kniha najvďačnejším materiálom. No
niekedy zabúdame, že diferencovanie medzi týmito
úrovňami a vekovými skupinami je veľmi potrebné. Pri
našich úsudkoch o detskej knihe často upadáme do názorov
mládencov, ktorí na začiatku mužného veku túžia rozlúčiť
sa s detstvom veľmi rýchlo a s hodnotami včerajška veľmi
ľahko.
Škála vnímavosti dieťaťa, pokiaľ ide o jeho okolie, hrá
v tom všetkom veľkú a rozhodujúcu úlohu. Môže byť
odvážne bezhraničná — ako sme už videli — no má svoje
vlastné zákony. Chcel by som teraz niekoľkými slovami
porovnať, ako vníma moderný svet umelec a ako dieťa.
Hovorím o umelcovi nielen preto, že ilustrácia je hlavnou
náplňou nášho BIBu (účastníci schôdzky v Moskve v roku
1972 sa možno pamätajú, že som vtedy hovoril o detských
knihách ako o syntéze „slova a obrazu"), ale aj preto, že
slovo je do určitej miery abstrakciou, zatiaľ čo kresba je
vizuálny a konkrétny obraz prítomnosti. Okrem toho
vizuálna skúsenosť je u dieťaťa vždy pred literárnou a
výtvarný umelec vstupuje do života dieťaťa ako prvý.
Začiatkom tohto storočia ruský básnik Alexander Blok
napísal: „Slovné dojmy sú pre dieťa cudzejšie než
vizuálne . . . slovo je pre dieťa menej dôležité ako kresba,
hrá druhé husle." Podľa slov básnika maľovanie je
„učiteľom detstva".
Ak pri ilustrovaní umelec sprevádza dieťa po odľahlých
zákutiach fantázie a dieťa pociťuje voči nemu nevysvetliteľnú
dôveru, situácia je celkom odlišná, pokiaľ ide o modernú
knihu so súčasným námetom. Kritérium pravdy sa tu
odhaľuje dieťaťu jasnejšie. Je to život, ktorý vidí okolo seba.
Povedal by som dokonca, že vnímanie života zo strany
umelca a dieťaťa je do určitej miery identické. Môžete
namietať, že umelec má skúsenosti v ponímaní vecí a
v umeleckej interpretácii skutočnosti, čiže to, čo dieťa nemá.
No dieťa je obdarené takou silou fantázie (i keď je neuvedomelá, podvedomá), že mu to nahrádza nedostatok skúseností.
Často hovorievame, že dieťa verí, že rozprávka je
skutočnosťou; to je pravda. No je tu aj spätná väzba:
skutočnosť je preň rozprávkou.
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Myslím si, že toto by malo byť hlavným prikázaním pre
umelca, ktorý pracuje so súčasnou tematikou.
Takto, ak hovoríme o súčasnosti, máme na mysli širokú
škálu umeleckých hodnôt. Téme treba venovať čo najväčšiu
pozornosť, treba povzbudzovať jej spracovanie a nezabúdať
nikdy, že prítomnosť znamená predvídanie zajtrajška
a skúsenosť včerajška, objasneného — aby sme použili
Tolstého slová — „súčasným názorom na veci". Takýmto
spôsobom sa spomienky na vojnu dostali do nášho života.

Vieme, že 30. výročie víťazstva nad fašizmom sa oslavovalo
aj tu, v Bratislave. Toto víťazstvo nijako nevymizlo
z pamäti, naopak, upútava ustavične záujem nzšich detí ako
najväčší hrdinský čin ich otcov. Orest Vereysky, sovietsky
umelec a člen poroty BIBu bude tu hovoriť ako frontový
umelec. Na fronte sa začala jeho cesta k detskej knihe.
Toľko teda, pokiaľ ide o niekoľko úvodných poznámok
o téme nášho sympózia. Tieto poznámky bližšie objasnia
v referátoch moji sovietski kolegovia.
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JOSEF

JAVÚREK
ČSSR

POZNÁMKY O ILUSTRACI
PRO DETI
SE SOUČASNOU TEMATIKOU

Pri hodnocení ilustrací kníh pro deti a mládež, musíme
si uvédomit, že nejde jen o ucelenou umeleckou oblast, ale
0 velmi Široký obor užitého umení, kde vedie zretelô
estetických se uplatňují i hlediska mimoestetická.
Určujícím faktorem je i vek detí a mladých lidí a jejich
omezená schopnost vnímat pouze nekteré souvislosti.
Značnou roli zde hraje i druh literárních žánru, které
ilustrace doprovází.
Vynoruje se nám právé_v této oblasti mnoho špecifických
kritérií, které platí pouze pro vyhranené prípady. V české
knižní produkci nejvíce vymezila svúj typ v posledních
triceti letech ilustrace k pohádkové literatúre svým úsilím
vytvoŕit špecifický pohádkový svet, líšící se svou atmosférou
1 vnéjsím tvarem od bežné vizuálni reality. Tomu často
pomáha velmi odvážna tvarová i barevná stylizace.
Ilustrace dobrodružných príbehu z dalekých kraju
pŕedvádí predevším skutky svých hrdinu, soustredují se na
atmosféru pohnutého okamžiku, vyvolávaj! pocity strachu
z očekávaného nebezpečí a úlevy z jeho prekonaní. Ale to je
její jedna složka a zdá se, jak vývoj tohoto žánru ukazuje,
že ne nej podstatnejší. U dobrodružného príbehu je obvykle
atraktívni i místo, kde se príbeh odehrává, oblečení
hrdinu, ale i nástroje a predmety, kterými hrdinove
zacházejí. Ilustrace tak doplňuje konkrétni vizuálni predstavy.
Toto dokumentárni poslaní podmiňuje do jisté míry
i formu její výtvarné podoby. U Zdenka Buriana je to
podoba fotografické dokumentace, jiní se vracejí
k novinovému drevorytu a další i do doby ještš starší
k dobovému médirytu.
Podobné poslaní mívá občas i ilustrace historického
príbehu. Obvykle zdôrazňuje predevším reálie minulosti,

vzhled kroju, typické životní výjevy i dobovou architektúru.
Často se spojují tyto konkrétni informace s tvarem dobové
knižní výzdoby.
Ilustrace poézie se pák predevším soustŕeduje na citový
život mladého človeka. Touto vyhraneností kritérií se
všechny tyto žánry výrazne liší od ilustrační tvorby, která
nás seznamuje s príbehy že současnosti, s prostredím
i príbéhem, který by mél býti detskému čtenári blízky.
Klademe-li si otázku, jaká je nebo jaká by méla byt
ilustrace literárních dél pro deti čerpající z naši
současnosti, musíme si nejdfíve vymezit její rozsah. Není to
jen otázka kalendáŕního údaje príbehu. Patrí sem
pochopitelné vše čo vyrústá z bežného každodenního
života mladého čtenáŕe, čo odpovídá zpúsobu jeho myslení
i chovaní, ať jde o dílo, které treba vzniklo o generaci nebo
dve generace dríve, ale není tak presné dobové určeno,
aby je čtenáŕ mohl považoval za záležitost zcela minulou.
Jako současný bez zdôraznení dobového secesního
a místního budapeštského koloritu môže ilustrátor traktovat
Molnárúv príbeh Hoši z Pavelské ulice z pocátku tohoto
století, nekteré populárni príbehy Kästnerovy nebo cyklus
románu Arthura Ransoma o detech trávicích své prázdniny
u anglických jezer a ŕek. Na druhé strane sem patrí i ta
díla, která predvádéjí príbehy presné dobové určené, do
nichž zasahuje složité společenské pozadí současnosti
a nékdy i pfímo spojované s významnými dejinnými
událostmi. Sem patrí i díla o živote na zcela rozdílných
polednících a rovnobežkách, který je nám zcela neznámy
a pro jehož poznaní nám môže ilustrace dodávat názorné
podklady. Do oblasti literatúry, která vyrústá z naši
současnosti, bych neváhal zaŕadit ani pohádky a
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polopohádky, které z ní vyrústají a logicky nebo i zcela
absurdne ji domýšlejí a dotváŕejí. Pri tomto vymezení
dostávame velmi širokou oblast knižní produkce pro deti,
v níž však shledáme velmi málo společných znaku. Stavbu
literárního díla a potom pochopitelné i ilustrace bude
ovlivňovat vekový stupeň Čtenáre, pro nehož je dílo určeno.
A také i konkrétni zámer autora nebo ilustrátora, zdá
búdou zdúrazňovat dejovou nebo citovou stránku príbehu
nebo pŕímo dají pŕednost hlediskúm mimoestetickýmpoznávacím nebo didaktickým.
Je tedy konečný výsledek ilustrace na současné téma
vždy individuálním ivúrčím, jehož podobu nelze nikdy
predvídal. Nelze proto dát ani recepty jaký zpúsob
vyjadrovaní by byl nejvhodnéjší. Není možno se jednoznačne
postavit za požadavek realistické kresby. Zkušenosti české
a slovenské ilustrační kresby Y posledních triceti letech
tento požadavek vylučují. Čerpají své podnety s úspéchem
že všech smeru moderního malírství: Každý ilustrátor musí
prípad od prípadu hledat své osobité ŕešení. Moje poznámky
mohou pouze poukázat na nejtypičtéjší prípady
v minulosti, bez záruky toho, že stejný prístup bude platit
i v budoucnosti.
Knihy určené pro nejmladší Čtenáre nás seznamují
v jednoduchých pŕíbézích s nejbližším svetem detí, rodinou,
školou, kamarády, nejbližším okolím, mestským nebo
venkovským prostredím, technickými prostredky i zvíraty,
které je zabydlují. Ilustrátor tuto vizuálni realitu predkladá
V podstate ve schematické podobe, zobecňuje typy
i vlastnosti postav na základní vztahy k malému hrdinovi,
tatínek, maminka a další príbuzní, pani učitelka, hodný nebo
zlý kamarád, náš pes, sousedovic kočka, naše auto nebo
družstevní traktor, náznak návsi nebo mestské čtvrti.
Dôležité není konkrétni vystižení postavy. Výsledný
estetický dojem určuje grafické spojení jednotlivých čar
a rozmĺsténí barevných plôch a konečné spojení techto
kompozic s textem. Tak postupuje Helena Rokytová
ve svých kresbách ké knize Jana Rysky: Anička z I. a.
Helena Zmatlíková naproti tomu rozkresluje do podrobností
postavičky malých hrdinu ve knihách Václava Ríhy
Honzíkova cesta a Astrid Lingrenové Deti z Bullerbynu.
Nijak je zvlášť neindividualizuje ani nediferencuje,
propújčuje jim pouze obecný detský púvab. Prepracováva
vnéjší vzhled postav, který podrobuje dekoratívni stylizaci.
V duchu stejného slohového ŕešení pák upravuje postavy
dospelých i zvíŕat.
S pFibývajícím vekem se kresba postav stáva složitejší.
V príbézích se komplikují vztahy mezi detskými hrdiny.
Ti se totiž začínají projevovat jako vyhraňující se osobnosti,
mezi nimiž dochází ké kolisím a stretúm, zpúsobeným
rozdílností pováh i charakteru. Do výlučného detského

svšta pronikají pryní stíny z všední reality skutečného
života. Existenční starosti rodiču, úmrtí v rodine a nékdy
i její rozpad. Stále více do nej zasahuje negatívni činnost
dospelých, jako je jejich zločinnost v rúzných detských
detektívkach i ohlasy společenského déní, okupace, válka.
Ilustrátor predstavuje pák tyto postavy detské i dospelé
jako vyhranené společenské, charakterové i fyzické typy.
Vetšinou opouští realistickou popisnou kresbu a uchyluje
se k výtvarné zkratce vycházející z avantgardních
výtvarných smeru. Výtvarná stylizace mu umožňuje daleko
více než tradiční realistická kresba charakterizoval nekolika
tahy postavu v jejich rúzných souvislostech. Z kubistické
kresby vychází Josef Čapek v ilustracích k Rezáčové
románu: Poplach v kováŕské uličce. Jindy se ilustrátor blíži
kresbe karikaturní nebo používa stylizační a tvarové
nadsázky, která vychází z kresleného humoru. Všechny tyto
prostredky slouží k diferenciaci jednotlivých hrdinu. Ale
v tomto podaní to nejsou ješte individuality s plným
životním zázemím. Podávají jednající postavu na té úrovni,
jak ji jednáctiletý chlapec nebo dívka jsou schopní chápat,
jako nerozvrstvený monolytický typ. Cílem takové
ilustrace není tedy podat príbeh jako záznam vnéjškového
déní. Rozbíjejí tedy ilustrátori uzavrenou dejovou scénu
a radí postavy a veci vedie sebe pouze na základe vnitrních
vztahu a výtvarné kompozice. Ilustrační doprovod
predstavuje svet dítete v mnohostranných väzbách a vétší
nebo menší míra % r výtvarné stylizace pomáha začlenil do
výrazu i subjektívni svet mladého hrdiny. l mene stilizované
kresby zvyrazňují charakterisliku jednollivých poslav,
rozlišují je ve vnejším vzhledu a chovaní a snaží se lak
vyjadril jejich obecnou charakierisliku a subjekiivní vziah
detského hrdiny k nim i k sobe. Ilustrátor je často vydéluje
z konkrétni scény a zbavuje je všech souvislostí, aby tak
podtrhl toto subjektívni hodnocení. Podobné tak izoluje
z toku vypravení obrazy jednotlivých predmetu a
konkrétního prostredí. Jejich výtvarná stylizace pák určuje
jejich místo v príbehu a cilový vzlah hrdiny nebo hrdinu
k nim. Ilustrace tak nakonec komentuje citovou cestu
hrdiny príbehem, jehož citový podtexl je ve skulečnosii
námeiem iluslrálorovy práce. To je základní hodnola, jíž se
soudobá česká iluslrace odlišuje od iluslrace svých
predchodcu, i když treba zachycuje vnéjší fakta
s folografickou presností.
l tam, kde temer s fotografickou presností zachycuje
ilustrátor dopodrobna vizuálni skutečnosl v uzavrené scéne
a iím se čo nejvíce približuje pojetí popisné ilustrace, nejde
v téch lepších prípadech o vecnou realitu, ale o její citový
podtext a asociace, o atmosféru místa nebo krajiny,
o atmosféru doby nebo citový život jednajících osôb. Za
príklad nám mohou posloužit tri knihy Kamila Lhotáka.
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První z nich je snad večné současný príbeh Arthura
Ransoma, Klub lysek, jeden z príbehu dévčat, které
prožívají své prázdniny na brezích anglických jezer a rek.
Patrí mezi četbu desetiletých až dvanáctiletých, mezi ono
stretávaní zdanlivé ucelených charakteru. Ilustrátor volil
však zcela odlišnou cestu, nevšíma si ani dejové akce, ani
charakteru postav. Zajíma ho predevším prostredí,
prostredí plachetníc a motorových lodí. Využíva tak všech
asociací, libých pocitu, které v nás vyvoláva plachta lodi
nad modrou hladinou, její rýchle i ladné pohyby, rýchla
jízda motorových člunú, jejich prístav, tvar lodi i barva.
Vychází tedy z autonomního tvaru predmetu a asociací,
které vzbuzují. Tato skutečnost pák vyvoláva konkrétni
citovou atmosféru, v níž se odehrává príbeh. Podobným
zpúsobem púsobí v jiných knihách prímestská krajina se
stopami lidské prítomnosti. Tyto ilustrace tvorí prostredí
príbehu, ale nezasahuj? do príbehu prímo.
Druhá kniha Borščagovského Utkaní smrti se vrací
do okupovaného Kyjeva. Opakuje obvyklé motívy periférni
krajiny. Ovšem malá odlišující podrobnost dáva obrazu
zcela jiné hrozivé vyznení, strážni veže zajeteckého tábora,
stavby zborené po náletu, ostnatý drát na ohrade, jiná
ohrada, podlé níž vedou odsouzence na smrt, prázdna
tribúna fotbalového štadiónu s vojenskou stráží.
Borščagovského príbeh fotbalového utkaní je z téch, kam
plné vniká, a který plné určuje tragická historická realita.
Lhoták opét vychází z kresby prostredí a jeho atmosféry.
Konečné vyznení ovlivňuje malý odlišující vecný detail,
který vyvoláva zcela jiné asociace a umisťuje kresbu citové
do stredu príbehu. Knihu pák ilustrátor doprovází
jednotlivými nebo skupinovými portréty postav, které
vyzarují jistotu, zlobu, bázeň i odhodlanost a tak vyjadŕují
základní mravní i citové kategórie príbehu. Ilustrační obraz
tak predstavením jevového sveta príbehu proniká hloubéji
do dobové atmosféry príbehu a citového života hrdinu.
Tretí kniha Velké trápení Heleny Šmahelové, patrí mezi
ty, kde se čtenár setkává již s mnohorozmernými
osobnostmi, plnými rozporu ve svém citovém jednaní jak
ve svete detí tak ve svete dospelých. Ty už nelze výtvarné
charakterizovat zjednodušujíc! zkratkou. Kamil Lhoták
predstavuje tyto individuality portrétni kresbou, které nás
seznamují pouze se základními rysy postavy, z nichž si
múžeme udélat predstavu o charakterových vlastnostech
hrdinky i o hloubce jejího citového života. Neulpívá však
na podrobnostech a necháva čtenáŕi dosti prostoru, aby si
vizuálni podobu a atmosféru, jíž púsobí, mohl doplnit
vlastními zážitky z četby.
Kresby Kamila Lhotáka patrí v kontextu české ilustrace
pro mládež k tém, které spojují pokud možno požadavek
podat čo nejvíce informací o vnéjším svete, po nichž mladý

človek v určitém veku tolik touží, s umením podívat se pod
jeho povrch a najít vnitŕní smysl vecí a vnéjšího déní.
Splnit tento požadavek je nejvetším problémem ilustrací
literárních dél, které nás seznamují s milostnými citovými
zmätky doprovázejícími první lásky. Autori buďto nacházejí
východisko v doslovném sledovaní príbehu nebo jen
v obecném navození atmosféry príbehu.
Jak jsem se již zmĺnil, patrí podlé mého názoru
k současné tematice nejen prohlubující se sonda do
detského a tím i do lidského nitra vôbec, ale i extensivní
poznávaní druhým smérem, zahrnující projevy soudobého
života v rúzném životním a zemépisném prostredí.
Nakladatelství Albatros na to mélo, nebo ješté snad má
i zvláštni knižnici Kamarád. Zde nejvíce prichází v úvahu
ilustrace jako dodavatel informací o svete, o némž nemá
čtenár své vlastní vizuálni predstavy. Ovšem odtud
vytlačuj! ilustraci celkem ké prospechu veci nékteré
sdélovací prostredky, televize a obrazové časopisy, jejichž
poslaním je predevším predávaní konkrétních vecných
informací a ne estetické púsobení. Poslaním ilustrace je
podlé mého názoru vystihnout odlišnost cizího prostredí
vcelku, typický kolorit krajiny, osobitý rad architektúry,
osobitý rytmus všedního života, který se v každé zemi
diametrálne liší. Tak informuj! kresby Kamila Lhotáka^
k nékterým knihám Ransomovým o duchu anglické krajiny,
v jiných pŕípadech o atmosfére amerických mést i ruské
stepi. Jindy ilustrátor vúbec rezignuje pŕiblížit se objektívni
hodnote cizí zeme a uchýli se k básnické nadsázce sestavené
z tradičních symbolu, našich vžitých predstav a konkrétních
znaku soudobého života. Tak postupuje napríklad Kvetá
Pacovská ve svých knihách o Anglii: Zdenka Mahlera: Jak
se stati bubeníkem královské gardy a Kvety Hyršlové: Alan
v Anglii.
Současná, svou tematikou i zobrazením okolního sveta je
i moderní pohádka. Vychází totiž z aktuálni reality, která
nás obklopuje a nepopíráji ani, když ji podrobuje logice
pohádkového príbehu nebo nabízí absurdní Tešení. Tím
odkrýva radu vlastností i souvislostí, které nám pri bežných
vztazích zústávají zakrytý nebo nevyniknou v lakové
nalehavosti. Pochopitelné tento druh literárního textu si
vynucuje i odpovídající druh ilustrace. Popisná kresba by
stírala všechna jeho kouzla jak v podaní tak i v objevoväní
nových faktu. Pôvab Lhotákových ilustrací k Pohádkám
o mašinkách nevyvrací toto mé tvrzení, pretože pramení
v jeho nedostižném umení vyjádrit atmosféru tohoto
technického století. Nabízí se tedy takový druh
výtvarného projevu, který pracuje s podobnou mírou
nadsázky a spojovaní zdanlivé nesouvisejících faktu, jako
tento literárni žánr. Je to predevším kreslený humor
a výtvarný projev vyrústající že surrealismu a smeru, které
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byly jím ovlivneny. Patrí sem tedy ilustrace malífky Toyen
k Nezvalové" knize Slamený Hubert a Anička skŕítek
i pohádkové doprovody Kvety Pacovské.
Je tedy problematika ilustrace pro deti se současnou
tematikou dosti bohatá a nelze najít takové Tešení, které by

dovedlo zodpovézet všechny její otázky. Jejím závažným
pŕedpokladem i požadavkem aby zostávala současná ve
výtvarném projevu, aby V soudobém výtvarném umení
dovedla najít všechny podnety, které by odpovídaly rozvoji
literárního textu i skutečnosti, která nás obklopuje.
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ILUSTRÁCIE OBRÁZKOVÝCH KNÍH
AKO PREDMET ESTETICKÉHO ZÁŽITKU
5-8-ROČNÝCH DETÍ

Hovorím tu ako vychovávateľ k umeleckému vnímaniu
a cíteniu. Považujem ilustrácie v obrázkovej knihe za
osobitný druh výtvarného umenia, predovšetkým za diela
maliarstva a grafiky, za výtvarné umelecké diela, lebo sa na
ne vzťahujú základné princípy a črty výtvarného umenia,
ale majú aj svoje osobitné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od
všetkých ostatných foriem výtvarného umenia. O týchto
dvoch stránkach obrazu v ilustrovanej knihe bude reč.
K základným vlastnostiam ilustrácií v obrázkovej knihe,
spoločným s inými dielami výtvarného umenia patrí:
Vyjadrujú určitý vzťah k skutočnosti a životný pocit
vlastný našej socialistickej spoločnosti (byť obrátený tvárou
k životu, byť aktívnym, mať názor utvrdzujúci život, byť
plný dôvery, predstavivosti, uvážlivosť, spoločenské
vedomie, bojovnosť a zodpovednosť). Odrážajú teda
v obraznej podobe naše spoločenské bytie, sú umelecky
sformovaným spoločenským vedomím. Sú výrazne viazané
na konkrétnu predmetnosť, na druhej strane odlišujú sa
od obyčajného povrchového videnia a odrážania skutočnosti
práve formou, vytvorenou na základe princípov pretvárania
a tvorby. Lebo len v tejto forme a skrze túto formu vzniká
v diele a prejavuje sa špecifický obsah umenia. Dôraz na
umeleckú formu ako nositeľa a tlmočníka umeleckého
obsahu (Kagan) popiera značne rozšírený klamlivý názor,
akoby predmet zobrazenia a téma boli totožné s obsahom,
akoby už téma rozhodovala o kvalite umeleckého diela (čo
nevylučuje, že existujú obzvlášť dôležité spoločenské témy).
Umelecké diela a teda aj ilustrácie v knihách pôsobia
na človeka, na jeho zmysly, pocity, na jeho vôľu a konanie
celistvo. Zmysly a pocity sú pri tom určujúcimi činiteľmi,
predovšetkým cez ne obraz pôsobí, ale v tomto procese

prežívania sú neustále prítomné naše skúsenosti, poznanie,
hodnotiace postoje a súdy. Zmyslovo emocionálna jednota
zahrnujúca racionálny prvok tvorí zvláštnu silu, ktorou
umelecké dielo na nás pôsobí, ktorou pôsobia predovšetkým
na deti obrázky v ilustrovaných knihách. Rozvíja sa
spontánne práve skrze názornosť obrazu, ale za pomoci
citlivého vykladača a pedagóga môže zapôsobiť ešte mocnejšie
tým, že pozorovateľovi obrazu dôkladnejšie sprístupní túto
jednotu obsahu a formy, tým mu pomôže uvedomiť si
pôsobenie formy ako nositeľa obsahu. Čiže: formu premení
spätne na estetický a umelecký zážitok, t. j. na vzťah
hodnôt, v ktorom sa subjektívny význam zobrazeného
vzťahu k skutočnosti stane uvedomelým. Výtvarné dielo
stráca svoju osobitnú, celistvo pôsobiacu silu, ak by sme sa
pokúšali jeho obsah zredukovať výlučne na vedecké alebo
ideologické pojmy, ak by sme za vlastné jadro umeleckého
diela považovali „morálku obrazu". Umelecké diela sú
ideológiou vyjadrenou v obrazoch, a nie sformované pojmy.
Sú viac než „morálne poučenie": sú plným umelecky
zbásneným životom. Nie iba poznanie, myslenie, mravné
súdy, ale najmä aj dívanie sa, čudovanie sa, obdiv, radosť,
smiech, rozkoš, plač, hnev ako výrazy osobného vzťahu
k nášmu svetu — to všetko patrí k ich obsahu a k ich
účinku ako obrazne stvárneného vzťahu k skutočnosti.
K zvláštnostiam obrazov v ilustrovanej knihe patrí, že
vo väčšine prípadov sú vo vzťahu k istému textu, prihovárajú
sa deťom určitého veku. Povedal som zámerne: vo vzťahu
k istému textu. Nie v závislosti v zmysle podriadenia sa.
Úroda našich ilustrovaných kníh v posledných rokoch
ukazuje mnohotvárnosť vzťahov medzi obrazom a textom.
Chcem upozorniť na jej tri podoby.
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Sú obrázky, ktoré text v istom zmysle sprevádzajú,
ktoré približujú dôležité predmety a deje v ich objektívnej
podobe a v súvislostiach, a takto pomáhajú rozvíjať vecné
poznanie a predmetnú predstavivosť detí.
Sú obrázky, ktoré text sprevádzajú, robia ho názorným,
ktoré ho v určitých častiach celostránkovými ilustráciami
niekedy aj prekonávajú a znásobujú, aby takto predĺžili
ochotu dieťaťa dívať sa na obrázok a stupňovali tak jeho
pôžitok z obrazu, aby sa zadívalo a stotožnilo s dejom,
zžilo sa s ním. Sem patrí väčšia časť obrazov v našich
obrázkových knihách, a to je potešujúce.
Napokon sú obrázky, ktoré svojou obraznosťou vysoko
prevyšujú a dopĺňajú text, ktoré vytvárajú svoj vlastný,
bohatý a názorný svet a ktoré sú vo vzťahu k textu ako
osobitná hodnota a samostatné dielo. Text zatláčajú možno
dokonca do úzadia, ale bez toho, aby sa s ním dostávali do
rozporu.
Vzťahy medzi textom a obrazom sa musia cieľavedome
využiť v celom ich rozpätí, aby dali mnohotvárne možnosti
obraznému^vnímaniu sveta. Za plodné považujem to miesto,
kde sa stretávajú obidve hlavné funkcie obrazu
V ilustrovanej knihe: Vyjadrovať názory, ktoré obohacujú
predstavu o reálnych veciach a predmetoch, rozširujú
poznanie a skúsenosť a takto zachycujú objektívne stránky
vnímateľnej reality a zobrazujú ju. Názorne zobraziť poetické
jadro textu, jeho základnú umeleckú a literárnu myšlienku
v osobitnej výtvarnej forme, využívajúcej mnohotvárnosť
umeleckých možností, rovnocennej s textom. Teda nie iba
jednoduchojzobraziť predmetný svet a dej, ale v obraznom
pretvorení a prehodnotení urobiť text názorným
a zrozumiteľným, to čo text necháva otvorené
a nedopovedané tvorivo rozšíriť s rovnakým zámerom, aký
sleduje text, ale umeleckým t. j. tvorivo obrazným
spôsobom. Takto sa môžu slovo a obraz vzájomne obohatiť
a doplniť a každý svojím špecifickým spôsobom
sprístupňovať svet. Takto sa nám javia v praxi uzávery
z teoretických, umeleckých a pedagogických úvah.
Ako sa vyslovujú 5—8-ročné deti o obrázkoch
v ilustrovaných knihách? Naše prvé výskumy sa dotýkali
5—7-ročných detí. Čo súdili vo svojich spontánnych
prejavoch o ilustráciách?
Predmetný svet a udalosti, ktoré sú v texte, mali by deti
nájsť v obraznej časti a naopak. Ak videli skôr obraz, mal
by mu podľa možnosti zodpovedať text. Predmetný svet
a udalosti poznávajú deti opäť v obraze sčasti iba podľa
textu alebo podľa deja, a nie ako osobitnú obraznú formu.
Päťročné deti:
Obraz sa mi páči, lebo sú tu člny, lebo tu stojí vojak, je
tu voda a leží tu bábätko.

Obraz sa mi nepáči:
lebo sa blíži čarodejník
lebo je tu starena
lebo sa tu lezie na stromy
lebo mám túto knihu doma.
V negatívnych súdoch vidieť prvky hodnotenia, ktoré
vychádza z mravno-estetického postoja dieťaťa (čarodejník
je zlý a škaredý, na stromy sa nesmie liezť).
Sedemročné deti:
Obraz sa mi páči:
lebo ľudia majú strach a lezú na stromy
lebo idú s učiteľom do lesa, aby priniesli zvieratkám
jedličku
lebo sa tučné svine smejú
lebo sa dieťa príjemne tvári, pobehuje a má pekný oblek
Obraz sa mi nepáči:
lebo je bábätko opustené
lebo nemá peknú čiapku, malo by mať ozajstnú čiapočku
so stužkami a mašličkami
lebo sa tu zišlo toľko lodí, mali by sa rozísť
lebo siete rozvešali na celý čln, aj v popredí mohli plávať
člny a nemuseli byť všetky rad za radom
lebo všetky člny majú rovnakú farbu a voda musí byť
celá modrá
(námietka:) keď sa kúpeme v prírode alebo na
kúpalisku, tiež nie je všetko modré
lode mali byť radšej pestré a väčšie, ľudia na lodiach sú
príliš veľkí, to sa mi nepáči.
Tieto výpovede detí svedčia o tom, že by obrazy mali
zodpovedať predstavám, ktoré si deti utvorili o zobrazenej
situácii na základe svojich doterajších skúseností, vedomostí
a na základe textu. Zvláštnosti umelcovho obrazného
videnia odchyľujúce sa od detských predstáv si deti
všimnú a hneď ich kriticky hodnotia. Po sústredenejšom
pozorovaní usilujú sa potom sami si vysvetliť tie odbočenia.
Prečo plávajú všetky lode v rade?
lebo musia ísť cez úzky kanál, rybári plávajú z prístavu,
v ktorom kotvia, keby plávali vedľa seba, zrazili by sa
siete sú už natiahnuté, hoci umelec nenamaľoval rahna,
na ktorých sú pripevnené
vrtuíe lodí by sa zachytili do siete
chcú postupne jedna za druhou rozprestrieť siete.
Teda: Spontánne súdy detí o obrazoch vychádzajú z ich
doterajších vizuálnych skúseností z mora, z dojmu, ktorý
v nich vyvolali texty, alebo z pôsobenia iných obrazov (aj
filmov, napr. Kocúr v japonskom filme) uchovaných v ich
predstavách.
Ak by sa prenáhlene usudzovalo, mali by sa odporúčať
pre ilustrovanie kníh tri spôsoby:
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1. Úzke spojenie s textom
2. Čo najprimeranejšie a verné zobrazenie
3. Účinná farebnosť.
Umožnili by sme takto deťom vidieť len ich súčasné
zážitky, tie, ku ktorým práve dospeli, prispôsobili by sme sa
úrovni detského úsudku a zanedbali by sme možnosť
a potrebu obohacovať a rozširovať jeho vývin. Práve
so zreteľom na vedomosti o svete a s ohľadom na potrebu
rozširovať skúsenosti a rozlišovanie v mravnom posudzovaní
javov, ideme v texte a v obraznom zovšeobecňovaní obsahu
nad danú úroveň, aby sme podporili vývin dieťaťa, aby sme
ho vzdelávali a vychovávali. Pri hodnotení umeleckej formy
obrazov a spôsobu, akým sú vytvorené, odvolávajú sa mnohí
rodičia a pedagógovia na úroveň spontánnych prejavov
a neberú do úvahy špecifické umelecko-estetické vlastnosti
obrazu ako umeleckého diela. Obraz v ilustrovanej knihe
spĺňa svoje špecifické poslanie iba vtedy, ak má svoju
vlastnú umeleckú hodnotu a význam, a nie je iba odrazom
nášho sveta, ak vedie diváka k hlbšiemu, bohatšiemu,
a najmä k emocionálnemu vnímaniu javov pri utváraní si
vzťahu k našej skutočnosti. Platí to v celom rozsahu aj
o deťoch vekom primeraných k danej obrázkovej knihe.
Pri starostlivom pedagogickom vedení k umeleckému
vnímaniu sú schopné a náchylné rozvíjať svoje prvotné
spontánne súdy o estetických a umeleckých hodnotách
a iných súvislostiach a javoch obrazu v ilustrovanej knihe.
Sklony k estetickému hodnoteniu nájdeme už v ich
synkretických súdoch:
Päťročné deti:
Mne sa páči voda, všetko okrúhle, vlny, že sa voda
trochu pohybuje.
Mašľa vo vlasoch sa mi nepáči, lebo nemá peknú vzorku.
Detská čiapočka^by mala mať inú farbu.
Všetci majú rovnako čierne vlasy, všetci sú rovnakej
farby (rovnomerne nanesenej).
Mne sa to nepáči, lebo na jednej strane sú dva
bledomodré motýle a všetky tmavé sú na druhej strane,
mali ich lepšie rozdeliť a nenechávať všetky spolu.
Je nápadné, že sa tieto estetické hodnotenia vyslovujú
v úzkom spojení s vecnými súvislosťami a istým mravným
hodnotením — sú synkretické, ešte neodlíšené.
Aby sa zistilo, ako sa môžu vyvolať vedomé estetické
a umelecké súdy, položili sme V rámci výskumu počas
rozboru obrazu 5—7-ročným deťom otázku, prečo^maliar
alebo kreslič vytvoril obraz práve takto a nie inak.
Tu sú ich estetické hodnotenia:
Päťročné deti:
(Grube-Heinicke, Kocúr v čižmách)

Prečo poznáme hneď podľa maľby, že ide o zlého
Čarodejníka?
— lebo má také špicaté prstiská
— lebo je z kameňa
— lebo má taký dlhý nos a smiešne oči a vyzerá ako
ježibaba
— lebo má zlostné ústa
— lebo má zelené vlasy
— lebo je smiešny a zelený, má kamennú tvár
— také končiare sú na skalách — preto.
(Binder, Die windigen Brauseflaschen)
Prečo maliar neumiestnil člny osve, prečo sú v jednom
rade, prečo sú namaľované na červeno?
— lebo rybárske člny sú vždy červené
— lebo sa mu červená farba veľmi páči
— lebo už nemal inú farbu
Je voda skutočne celkom modrá?
— áno, celkom modrá, to „sedí"
— niekedy, keď je špinavá, je zelená
— potom musí maliar siahnuť aj po inej farbe
(po chvíli uvažovania): niektorá voda môže byť aj žltá
— aj tu v popredí vidno ešte člny, lebo voda je ako sklo
— lebo voda svieti
— a sú tu tiene (obraz v zrkadle vody).
Sedemročné deti:
(Binder, Die Windigen Brauseflaschen)
Prečo namaľoval maliar všetky rybárske člny na červeno?
— aby každý spoznal, že sú to všetko rybárske člny
— lebo ide o jednu skupinu lodí, ktoré patria k sebe
— áno, pravdaže, tu je to napísané CA 3, CA 4, CA 5,
CA 6 . . .
Vedúci rozhovoru: Všimnite si spoločnú prácu rybárov.
Čo je nápadné na spôsobe maľby?
(Klein, Púnktchen)
—• je horúco, preto je chlapec bosý, vojak sa potí
—• páli slnko, piesok je horúci, preto je aj taký červený,
je žeravý
—• pred stromom sú oblaky
—• lebo slnko na to všetko svieti, preto je všetko
farebné
— sú tu husté listy, neprenikne cez ne, preto sú pekné
tiene
(Lahr, Der Rittersporn blúht blau in Korn)
—• lebo hodinu stoja tu vonku a obletujú ich motýle a že
majú taký smiešny podstavec
—• srdce zvona udiera na zvony, potom bijú a zvonia,
ale prečo sú tu tieto veľké kruhy?
Vedúci rozhovoru: Čo znamenajú tie kruhy?
— lebo sa na zvony bije, hýbu sa takto a takto (dieťa
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ukazuje, ako sa zvony pohybujú) a potom sa priblíži vietor
a keď zvonia, potom to buráca a hučí takto.
Pri náležitom usmerňovaní detskej pozornosti sústredenej
na obraz a pri cieľavedomých podnetoch a otázkach, pri
spoločnom čítaní a vnímaní obrazov a textov, ukážu sa nám
teda závažné posudky a postrehy svedčiace o umeleckom
vnímaní. 5—8-ročné dieťa má už schopnosť a prinajmenšom
už náznak schopnosti, aby pochopilo ilustrátorov umelecký
zámer, ktorý je nositeľom postoja ku skutočnosti, a tak si
obohacuje a prehlbuje svoj vlastný postoj a úroveň

hodnotenia. Prirodzene, že takýto estetický a umelecký
rozbor nemá dlho trvať, musí sa spájať s aktivitou iného
druhu (predčítavanie, vyrozprávanie obsahu, jeho
znázornenie, výtvarné zobrazenie textu), ak sa však majú
využiť hodnoty obrázkovej knihy pre dôležitú a potrebnú
estetickú a umeleckú výchovu od raného veku dieťaťa,
nemôžeme a nesmieme sa jej zrieknuť. Zmysel detí pre
umenie a ich schopnosti vnímať ho sú vývinuschopnejšie než
sa často vo výchovnej praxi myslí. Treba sa ich len ujať
a rozvinúť ich.
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FRANTIŠEK

HOLEŠOVSKÝ
ČSSR

K OBRAZU HRDINY
V ILUSTRACI DETSKÉ KNIHY

Boj dobra se zlem nemúže byt vybojován bez hrdinu.
Ti, kdo v tom boji vedou, dávají osobní príklad sily,
neúplatnosti, čistoty, jsou pŕedmétem lásky jednéch
a nenávisti druhých. Boj o dobro se prevádí na boj o jejich
bytí. To platí, i když se pojem dobra premení v širší oblast
kvalít a šil, leckdy problematicky pozitivních, a když
společne s tím se zmení i vzhled a obsah hrdiny.
Hrdina detské knihy a ilustrace nemusí byt dítétem:
detský ctená? si naopak — zvlášť v určitých vývojových
údobích — s oblibou hledá svého hrdinu mezi dospelými.
Nás nyní zajíma, jak v procesu detského osvojovaní
a hodnocení hrdiny spolupúsobila ilustrace, jak si
ilustrátori uvedomovali svúj špecifický úkol v tomto smeru
a jak poprípade púsobí na ne a na ilustraci obraz hrdiny
zjiných druhú komunikačních masových prostŕedkú,
napríklad z filmu a televize.
Sám vnéjší vzhled hrdiny v ilustraci nemúže uspokojivé
vyjádrit jeho kvality — vime to tím lépe, že se o to
ilustrace i její výklad už pokoušely. Zobrazit hrdinu
v jistých situacích, tomu zase klade jisté meze sám ráz
ilustrace, který múze zachytit pouze nepatrný zlomek
dôležitého deje. Zbývá privolal na pomoc prostredí,
postavit hrdinu do príznivého nebo naopak nepŕátelského
prostredí, tak, aby hrdina nevyšel z této konfrontace
oslaben.
Moderní ilustrace pro deti ve shodé s vývojem moderní
grafiky se však zdaleka neomezuje na zpodobení lidské
postavy, jde jinými cestami k vyjadrení idejí a vztahú.
Obraz hrdiny se z ní často ztrácí. Jak tedy pomáha v tom
prípade ilustrace pri sebeidentifikaci čtenáre s hrdinou a pri
prežívaní jeho osudu? Jsme prece presvedčení, že pomoc

ilustrace má smysl, i když dáme ilustrátorovi maximum
práva na individuálni pojetí ilustrace, na umelecký
experiment, na jisté vzdálení od tradiční konvence v tomto
smeru.
Zastavíme-li se na chvíli u pohádkové ilustrace jako
u východiska, môžeme z empirie formulovat nékolik
vztahú. Otázka, které postavy hrdinu ve výtvarném
vyjadrení pohádky nejvíc upoutaly detskou pozornost,
povede k zjištení, že jich je ve srovnání s nekonečnou
škálou pohádek jenom nepatrný počet, a že jsou závislé
na výrazu ilustrátora a na jeho oblibe. Vázanost ilustrace
na text dostáva v tomto vztahú zajímavý, ale zároveň
evidentní počáteční charakter. Je totiž nezbytné, aby se
hrdina dostal jakkoli do obecného povedomí vnímatele —
textem, knihou, seriálem. Teprve potom nastupuje
čtenárúv vztah k výtvarnému zpodobení hrdiny.
Kteŕí hrdinove získali oblibu čtenárú svým výtvarným
vzhledem? Nebyly to zrovna postavy z Disneyova kresleného
filmu, které si vdéční diváci vynútili nadto i v knižních
vydáních? V nové dobé to je rozhodne Pilarúv Rumcajs
s Mankou a Cipískem, a také tu pomáha jeho filmový
a televízni prepis. Sekorúv Ferda mravenec jako by svedčil
o časové primárnosti obrazu, ale jde prece o seriál, a tam
jsou vztahy spletitejší, ne-li prímo obrácené.
Pri výzkumu detského vztahú k obrazu na národní škole
(F. H. 1960) upoutala deti v 2. ročníku loutková postava
Zlatovlásky od Hermíny Týrlové. Sluší ovšem ŕíci, že
výchovná činnost smerovala ké zdúraznéní jejich
estetických kvalit, že pri výzkumu šlo o to, aby deti po
dokonalém poznaní obsahu filmu vénovaly pozornost
charakteru jeho postav. V té dobé také vyšlo knižní vydaní
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Kainarovy Zlatovlásky s ilustracemi Aleny Ľadové,
patŕícími k nejlepšímu, čo vytvorila.
Alena Ľadová nezkrátila ve svém ilustračním cyklu dej
pohádky, dala plné místo pohádkovému prostredí a
pamatovala i na zdôraznení hlavních postav deje. Jsou jimi
shodne s Kainarovým textem Jirka, jeho čiperný psík
a Zlatovláska. Počet a rúznost situací, v nichž se postavy
v ilustračním cyklu vyskytují, jsou takové, jako by
napovídaly trend, který má vést deti od zajmú o dej
k zajmú o postavy pohádky. Už prední predsádku pokryla
ilustrátorka ôsmi oválnymi výplnémi, do nichž umístila
kromš hlavních hrdinu i zlého krále, kouzelnou babku
a další činitele deje — zlatou rybku, rybu-hada a krkavce
s živou vodou. Od samého počátku styku s knihou múze mít
díté predstavu jak o deji, tak o postavách pohádky.
Frekvenční srovnání ilustrací ukáže, že že čtyr
celostránkových ilustrací tri obsahují nekteré nebo všechny
hlavní postavy pohádky, a že že 47 púlstránkových ilustrací
18 patrí hlavním postavám.
Mohli bychom dokladal podíl hrdinu v ilustrátorčinš
zámeru na dalších relacích. Myslím treba na ideálni
prítomnost hrdinu v téch scénach a situacích, kde se reálne
neobjevují, neboť detská fantázie si je tam vkladá, sotva
začne s nimi dialóg. V této koncepci a etape ilustrace
záleží prirozené na tom, jak pritažlive ilustrátor vyjadril své
hrdiny, jak je konfrontoval s jinými postavami a vécmi, jak
stŕídá drobné zábery s velkými, jak je umisťuje do krajiny
a do interiéru.
Dobro a zlo je v pohádkách zŕetelné od sebe oddelene —
od toho je pohádka pohádkou, aby učila rozlišovat dobro
od zla, postavy, které patrí do jedné, a které do druhé sféry.
Pohádka nikdy nepočíta se složitostí lidské povahy, jak ji
ukazuje život a jak je zobrazená v tech literárních žánrech,
které odrážejí skutečný život. Z toho by mohlo vyplývat,
že ilustrace fantasijního sveta by mela zŕetelné rozlišovat
obraz hrdiny od výtvarného vyjadrení zla. Ale místo toho
se v ní setkávame s negací poriadkových obrazu zla: jsou
v ilustraci Často zamlčovaný, zakrývaný nebo tlumeny.
Nemá-li ilustrátor užít zcela naivních postupu, soustŕeduje
se radéji na kladné hrdiny pohádek a na jejich činy: ty
hrají stejné hlavní úlohu v deji i v podstate pohádky.
V úvaze, jak se projevují hrdinove v povídkách o détech
v současné literatúre, múze nám pomoci klasifikace
W. Hartmannové-Winklerové z její nedávno publikované
práce. Rozeznává:
a) povídky zachycujíci zraní a rúst hrdiny,
b) povídky o živote hrdiny, žijícího pod ochranou
silnejších, aniž sám dospeje k samostatným ŕešením
a rozhodnutím,
c) povídky o částečné samostatných kladných činech hrdiny,

d) povídky o zcela samostatných rešeních pozitivních,
e) a povídky o rešeních a rozhodnutích negativních.
Robinsonka Márie Majerové a Plevúv Malý Bobeš (také
malý Honzík z Honzíkovy cesty od Bohumila Ríhy) patrí
do prvních tri tríd. U obou chlapcú se silnéji projevuje
ochrana dospelých a jejich nesamostatnost, nebo správnéji
dílčí a scestná samostatnost, v Robinsonce zase více rysy,
uvedené pod a) a c). V prípade samé Robinsonky bychom se
mohli dovolat Chaloupkova zamyslení nad tím, čo znamenala
tato kniha v české detské literatúre. Píše, že rešení
problémové situace v její individuálni rovine znamenalo
narušení starých konvencí, a označuje jako zásluhu díla
prekonávaní klišé, schémat, ustálených šablón, predevším
pák odklon od jednoznačné objektivizace, vecnosti smerem
k vnitŕní autentičnosti díla. Posun zvnéjška dovnitr láka,
abychom z jeho hledisek srovnali i vývoj ilustrací této knihy.
Srovnejme aspoň nekteré ilustrační cykly, které
vytvorili v českých vydáních Robinsonky Karel Svolinský
a Helena Chvojková, ve slovenských predevším Jarmila
Čihánková. Uvážme pri tom srovnání, jak ilustrátor vyjadril
postavu samu a jak v činnosti a ve vztazích k jiným
postavám, uvážme i početnost ilustračního cyklu, výtvarný
výraz a pojetí ilustrace. Neméli bychom pŕehlédnout ani
místo ilustrátora v naši ilustraci pro deti.
Karel Svolinský vytvoril Čtyŕi barevné ilustrační
dvoustrany, v nichž predstavil Blaženu v jejich starostech
a snéních. Vzdor vší realite Blaženina zjevu dovedl ji
Svolinský vybavit kouzlem, které obdivujeme u jeho
pohádkových hrdinek, treba v Čarovném svete. Čtenárce se
predstavuje Blažena v podrepu mezi svými učebnicemi,
u plotny jako kuchárka, bojuje v predstavách a snech jako
Robinsonka proti divošským kanibalom. Cyklus je ukončen
symbolem vánočního stromku a Blaženiným zasnéním pred
jízdním kolem ve výkladní skrini. V nepočetném cyklu
obrazu se tedy Svolinský omezuje výhradné na hrdinku a její
spíše duchovní než reálny svet, nepouští do neho nikoho
jiného. l tato skutečnost je dana oním meziprostorem mezi
snem a skutečností, který je Svolinskému vlastní, a z néhož
nevystoupil ani v realite samé povídky.
Ilustrační cyklus Heleny Chvojkové se delí v radu
kolorovaných príloh a v drobné kresby rozeseté v textu.
Hlavní dejový dúraz je na cyklu ôsmi príloh volených tak,
aby postihly základní vztahy deje. Blažena sama se nám
predstavuje v barevné kresbe na prebalu a v záveru cyklu:
na počátku ješté se starostmi hospodyňky, na konci už opet
s učebnicemi a duchem ve škole, kterou musila na rok
opustit. Ostatní ilustrační zastavení platí Blaženiné nákupu
v mlékárne, Madiné žertu se „strýčkem", dialógu Blaženy
s Jardou Duchoném, návšteve v kojeneckém ústave, scéne
z výletu a na posledních dvou ilustracích se predstavuje
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domov: Blažena pomáha Toničce s uhlím a na vánoce
dostáva vytoužené jízdní kolo.
Už z výpočtu scén je patrno, že to není výber formálni,
že predstavuje hrdinku v pestrém strídání starostí, stesku,
radosti a tužeb, jak se nám jeví z vypravení. Ilustrační
projev Chvojkové se zrodil v dobe nástupu hodnotné
ilustrační vlny na konci predmníchovské republiky a na
počátku okupace. Preš jistou stereotypnost a blízkost
módni kresbe zostáva mu stále i dnes vlastní púvab
a svéžest, související nepochybne s kresebnou nadlehčeností
ilustrace, s dívčí bezbranností hrdinky, s tím, jak
ilustrátorka dovedla spojit odhmotnénou kresbu s živostí
výrazu a pohybu.
V perokresbách, které tvorí druhý proud ilustrační a jdou
od nejdrobnejší závérky a detailu až po rozsáhlou scénu, se
jeví souvislost projevu Chvojkové s celkem nastupující
ilustrace té doby tšsnéji, organičteji. Obe rady ilustrací
vytvárejí jednotný celek, doplňují se a ovlivňují. Hrdinka
literárního díla se v nich výstižné odrazí ve své osobitosti
a dívčí jemnosti.
Dvacítka Provazníkových perokreseb, které provázejí
text slovenského vydaní z roku 1956, patrí mezi bežné
projevy reportážne popisné kresby, jejichž tradiční
konvenčnost je jenom místy porušovaná. Zato nepočetný
cyklus ilustrací Jarmily Čihánkové v pozdčjším vydaní
znamená zajímavé vychýlení k modernímu ilustračnímu
projevu, užívajícimu i nových technických postupu a procesu.
Podoba a zevní vzhled hrdinky pozbývají na významu, její
paralela s literárním obsahem se dostáva do jiných polôh,
v nichž hrají hlavní úlohu vztahy a emoce vyjadrené ne na
jejich výtvarném odraze, ale spolutvorené součinností
vnímatele samého. Nejlépe to môžeme posoudit na vstupní
ilustraci zobrazujíci plačící Blaženu s otcem jako symbol
matčiny smrti a pohŕbu, na scéne Blaženy a kolovrátkare,
na dvojicích postav u stolu a pri umývaní podlahy, i na
záverečné ilustraci, která nám zajímavé utajuje radostný
návrat z kojeneckého ústavu a mení ho v poklidnou cestu
autem. Vztah ilustrátorky k literárnímu dílu a k jeho
hrdince se zdaleka nespokojuje koncepcí vlastního
ilustračního výrazu, ale jím a preš neho cílí do citového
ovzduší, které je v textu i v ilustraci stejné vidéno spektrem
Blaženina dívčího sveta a života.
Z rady ilustračních projevu k Plevovu Malému Bobši
všimneme si zejména ilustračních cyklu Františka Doubravy
a Štefana Cpina. Františka Doubravu predurčil k ilustraci
díla už jeho celoživotní vztah k tématice detského života
a jeho zajímavý kreslíŕský a ilustrační vývoj V tricátých
letech. Vydaní Malého Bobše s jeho ilustracemi vyšlo 1959.
Doubrava zatím dospel od pôvodní kašparovské ilustrační
perokresby, kterou rozvinul do bohatých emotivních polôh,

až k úsporné kresbe, jež sama o sobe a ješte více v živém
barevnérn doprovodu se zdá vycházet že Spálova ilustračního
exkurzu v Babičce Boženy Nemcove. Doubrava se však na
rozdíl od Špály zabýva výhradné détmi: jeho ilustrace jsou
že všech ilustrací tohoto díla nejvíce zaplnený dštmi,
príroda a udalosti odehrávajíci se mezi dospelými za pouhé
pozorovatelské účasti detí se dostávají do pozadí.
Také Doubrava vede svúj ilustrační doprovod ve dvou
proudech: v jednobarevných lavírovaných kresbách
štétcem a v kolorovaných kresbách. Nejsou to rady
nadmíru početné: barevná obsahuje deset ilustrací, z nichž
vetšina má samostatný obrazový charakter, jednobarevných
celostránkových a polstránkových je čtyŕiadvacet. Na
rozsáhlý text povídky skoro málo, zato je to cyklus, který
je schopen žít jako celek vlastním životem.
Bobeš se mezi détmi neztrácí — je vždy poznatelný,
svérazný a vystupuje v proudu ilustrací jako určitý a
pritažlivý hrdina. Už tato skutečnost hovorí o promyšlenosti
ilustrace a o príprave ilustrátora, neboť snadnému dosažení
tohoto cíle prekážel výtvarný ráz kreseb i pŕirozené
vyrovnávací zpodobení detí ve skupinových scénach.
Doubravuv cyklus nás svérazne uvádí i do lakových situací,
jejichž motivace netkví pouze v literárni predloze, ale
odkazuje na oblast špecifických výtvarných zajmú
ilustrátora, na jeho tendenci zobrazovat život detí na
základe vlastních setkání a vlastních prožitkú. To určuje
výber scén, který se nespokojuje bežnými scénami deje.
Malír si všíma Vejmoly na jeho pytlácké vycházce, Bobše
s obrazy, zobrazuje scénu u ševce a u krejčího, Bobše u pani
starostove, u hodin, s drakem v rece. l když obe motivační
zamérení, jednou více na dospelé, po druhé na neobvyklý
žánrový detský detail, jsou silné podmínena malírským
zajmem mimo ilustrovaný text, osvetlují svým zpúsobem
výstižne postavu detského hrdiny a jeho videní sveta.
Rovnovážny slovenský ilustrační cyklus k Malému Bobši
vytvoril Štefan Cpin. Také Cpinova ilustrace využíva dvou
ilustračních proudu: barevných obrazových príloh a
polstránkových perokreseb, tišténých nažlutém podtisku.
Barevné prílohy jsou pojatý jako galérie postav z Bobše.
Kromé úvodního a záverečného Bobšova portrétu se tu
setkáváme s matkou, otcem, babičkou a dédečkem,
s Bobšovými kamarády Boženkou, Toníkem, Honzíkem a
Maruškou, s dospelými Bezručkou, pani Vejmolovou
a panem učitelem, a s detskou podobizňou malého
Františka. Cpin doprovází své portréty, hluboce lidské
a velkoryse graficky pojaté, drobnými doprovodnými
perokresbami na okraji a v rozích listu a zasazuje je tak
do deje, nebo je vtahuje do konkrétního vztahu k postavám
jiným.Tím stírá jejich portrétni výlučnost i ostrí Adamovovy
argumentace, zaméŕené proti užití portrétního pojetí u tčch
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literárních dél, kde autor nezačína tím, že své hrdiny
nejprve predstaví a potom teprve uvádí do deje.
V polstránkových perokresbách se Cpin približuje
expresívni kresbe Ľudovíta Fully, tak jak ji známe
z poslední jeho tvorby, treba k ilustracím národních
pohádek. Cpinúv kresebný cyklus je početný, Cpin je velmi
vynalézavý ve volbe scén a príhod, a není ani v nejmenším
zatížen vzory ilustrace z dosavadních vydaní knihy. Dodejme
na záver, že oba proudy Cpinova doprovodu spolu velmi
dobre ladí, dokonale se doplňují. Cpin, jehož výtvarnou
fantázii jsme mohli obdivovat zejména na jeho pohádkových
skizách na výstave slovenských národních pohádek a kterou
nám hotové reprodukce nékdy skreslovaly, dosáhl
ilustracemi k Malému Bobši jednoho z vrcholu vlastní
tvorby. Preš zdanlivý odklon od úkolu, osvétlit pŕedevším
postavu detského hrdiny, splnil jej beze zbytku a nadto
svérázným zpúsobem.
V ilustračním cyklu Vladimíra Brehovského k Malému
Bobši (vyšel v Pedagogičkám nakladatelství 1959) jsou
zretelné oddelený obrazy príhod, na nichž má Bobeš prímy
podíl a v nichž se takto čtenáŕi predstavuje, a ty, které
prožívá jakoby se čtenárem, kde do obrazu zahrnut není.
Tato oscilace mezi obsahem cyklu a jeho recepcí, dvojí
úloha detského hrdiny, jednou jako nazíraného, po druhé
takŕkajako spoludiváka, nezeslabuje, ale naopak zesiluje
vztah, který k nemu detský čtenár zaujíma, jistý podíl
hrdinovy anonymity — ztrácí-li se v detské scéne, v níž
nemôže neúčinkovat —• nezmenšuje jeho význam. Bobeš
není zadný výlučný hrdina, je to obyčejný kluk, jehož
hlavním kladem je zdravá detská citlivost: ta vytvárí
základ jeho morálního a spoločenského rozvoje. Toto
stanovisko napovídá i podíl jeho anonymity v ilustračních
scénach.
Zcela výlučný ráz máji ilustrace Ondreje Sekory
k Malému Bobši z roku 1941. Zdrojem té výlučnosti je
groteskní poloha, do níž Sekora ilustraci zasadil a kterou
výrazne vyjadril už obrazem na obálce, znázorňujícím
triumfálni Bobšúv pochod zalidnenou návsí. Ale groteska
negroteska — proč by v zásade nebylo možno pojmout
Bobšovy príhody jako grotesku? Sotva je však možno od
základu zménit smysl literárního díla, který mu dáva sám
autor. A Sekora ho mení, i kdybychom prijali jeho
humoristický princíp ilustrační v zásade za možný. Sekorovy
ilustrace k Bobši jsou znakem dobové obliby jeho ilustraci.
V našem pohledu jsou poučné tím, jak ukazuj!
neprekročitelné hranice tvorivých princípu, jejichž
oplodňující krížení považujeme naopak za prospešné.
Hranice, mezní cára vede bodem, za nímž zmena princípu
má za následek bezúčelné zkažení smyslu literárního díla.
Honzíkova cesta od Bohumila Ŕíhy vyšla se dvema

ilustračními doprovody: s ilustracemi Antonína Pospíšila
a Heleny Zmatlíkové. Pospíšil venuje maximálni pozornost
samému Honzíkovi. Celý cyklus ilustraci je jím prostoupen:
pohledy na Honzíka v nejruznéjších situacích, obrazy
Honzíka o samote i ve společnosti detí a dospelých, v celé
škále zajmú a činností, které ho plne zaujímaj! a které
prežíva. Že špecifického Pospíšilova místa v naši ilustraci
vyplýva jeho pozornost k prostredí, hlavné prírodnímu.
Bohatý cyklus kreseb je mimoŕádné blízky filmovému zpracování povídky — svou reálností i nekonvenční srdečností.
Cyklus Heleny Zmatlíkové, pozdéjší než Pospíšiluv (1954
a 1960) je zasazen do pohádkové štylizovaného sveta hraček
a detských her. Je-li detský život hrou — a mél by jí
z valné časti byt — nechybí ani dekoratívne nasycené
ilustraci Heleny Zmatlíkové vlastní svébytná realita. Patrí
do ní sám Honzík, videný v okne vlaku, ve hre doma a na
dvore, nebo treba lezoucí za veverkou. Patrí do ní dédeček
a babička a hlavne Punťa, jehož dôležitá role je patrná z jeho
pojetí a výrazu, i když tomu jeho nepočetný výskyt
v ilustračním cyklu plné neodpovídá. Patrí do neho i détští
pfátelé Honzíkovi, transponovaní spolu s ním do sveta,
v némž se nemyslí na názvy a pojmenování.
Rozdílné pojetí postav a príhod malého Honzíka
v ilustracích Antonína Pospíšila a Heleny Zmatlíkové
vytvárí nadrazenou syntézu svého druhu. Pri veškeré
obtížnosti konkrétni realizace této syntézy není pochyb
o tom, že by méla mít své dôsledky nejenom v receptivním
odrazu, ale i ve stéží realizovatelné oblasti tvúrčí.
Současná ilustrace pro deti pŕináŠí ve své experimentálni
složce projevy z hlediska výtvarného mnohem složitejší
a mnohem tajemnejší, pokud jde o výtvarný obraz
detského hrdiny, než jak múze ukázat srovnání ilustračních
koncepcí nékterých detských knih. Platí to hlavné
o ilustraci určené dospívajíci mládeži. V ní se vyskytnou
nékdy ilustrace, kladoucí vysoké nároky na intuici, vkus
a estetické emoce vnímatele, nároky leckdy vyšší, než
s jakými se setkáváme v ilustracích pro dospelé. V nékterých
ilustračních projevech nejde vôbec o vztah k deji textu,
nékdy dokonce ani o syžetový aspekt literárního díla.
Cyklus ilustraci mívá komplexní ráz a zaméfuje se treba
najistou stránku osobnosti hrdiny nebo na nesnadno
postižitelné emocionálni ovzduší díla. Zevné vede cesta
od tradične chápané popisnosti ilustrace k moderním
figurálním kompozicím, či až k takovým, které jsou už na
hranici symbolického obrazu a abstraktního umení.
Nejhrubší trídéní vekové a žánrové nám vymezí
približné čtyŕi druhy literárních dél, a s nimi i hrdinu
a ilustračních prístupu. Búdou to knihy a ilustrace pro malé
čtenáre, pro dospívajíci dívky, pro hochy s oslnením dálek
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a dobrodružství činu a myslení, a konečne zvláštni čtvrtý
okruh nás vede ké klasickým dílúm svetové literatúry,
predkladaným ve výberu mládeži. Vzpomeňme treba
z nedávnych edicí na Turgenévovy Jarní vody, na
Hamsunovu Viktórii, na Chestertonovy Povídky otce
Browna, na Kouzelné dobrodružství Alaina Fourniera,
jeromovy Tri múze ve člunu a další.
Ilustrace detských hrdinu v knihách pro malé čtenáŕe
nepfipouští tak široké rozpétí výrazu — odporovalo by to
vžité predstave pŕimerenosti. Príklad ilustrací k Malému
Bobši ukázal, jak je dôležité pŕedstavit hrdinu v jeho okolí.
Jakýmsi protipólem ilustračních pojetí k Bobšovi jsou knižky
Daisy Mrázkové, napríklad, Neplač, muchomúrko.
Mrázková je autorkou i ilustrátorkou této poetické knižky.
Prochází-li malá Katerina stejné okouzlené vyprávaním
i ilustracemi, je to zásluhou autorky, která od počátku
pŕidéluje slovu i obrazu konkrétni a vyváženou úlohu.
Slovo i obraz si mohou predávat vzájemne vládu
v upoutávání pozornosti detského čtenáŕe a diváka.
A k oslnení vyprávením pristupuje oslnení barvami a
zpúsoby, jimiž se skládají do obrazu a vytváŕejí z detského
snení skutečnost.
Chlapecká detská kniha s tématy dobrodružství,
chlapeckých a velkých hrdinu je zpravidla tesne spojená
s ilustrací naznačující dej. Stará reportážni popisnost se
nicméné uvolňuje, udrobuje a tak se i tato ilustrace stáva
polem pokusu a nových výrazu, trebaže počítají s vetší
konzervatívností čtenáŕe tohoto literárního žánru a s vetší
emocionálni stržeností čtecího procesu.
Z vnéjšího okraje výtvarné škály ilustrace a jejího vztahu
k chlapeckému hrdinovi jmenujme Mikulovy ilustrace
k povídce Josefa Boučka Mlčení mužú — charakterizuj! je
lineárne geometrická strohost a výtvarné i asociačné
složité zašifrované významy. Kompozice s volným
seskupením detailu a s úsporným využitím koláže význam
ilustrace napovídají, a čo nedosloví, nezdá se už byt tak
dúležité. Lidská postava zakomponovaná štylisticky do
ilustrací dotyká se hrdinových vztahu k osobám a deji,
a není ani nutné, aby on sám hral ve výtvarném pojetí
ilustrace jedinou nebo vedoucí úlohu. Mikula zámerne
stupňuje tajemnš dobrodružný tón ilustrace až do
kriminálne detektívni polohy — i tento fakt posiluje
naznačenou úlohu chlapeckého hrdiny.
Šikulúv detský hrdina v povídce Trampoty s helikónem
se delí o vedoucí úlohu s tímto hudebním nastrojení.
Vincek je malý, helikón tím vetší, ale nakonec se sejdou
i v muzice. Jágrovy ilustrace, spíše radostné a veselé než
v pravém slova smyslu humoristické, dávají obéma hrdinúm
stejnou úlohu, a najdeme-li v nich Vincka bez helikónu,
vynahradí tento nedostatek jinde helikón bez Vincka.

Svedčí o životnosti Jágrovy ilustrace, že se v ní dostáva
stejné na pohádku jako na povídku, a na humor stejné jako
na radost. Vlastní obrysová kresba Jágrova sympaticky
oživuje nekteré staré kreslíŕské finesy a dociluje podobné
jako Strnadlova plošné kompaktnosti obrazu.
Vacova rada ilustrrcí a obrazy postav (napríklad
v Boučkové povídce Stane se této noci) nemíŕí na nositele
deje, nýbrž do prostoru výtvarného videní a tvorení. Fakt,
že ilustrátor z postav prece jenom vychází, že jich užíva
jako základu, znamená takrka jedinou souvislost ilustrace
s déjem. Vaca nejenom v této Boučkové knize, ale
i v obrazech k Povídkám otce Browna a v ilustracích
k Baskervilskému psovi opouští prostor vymezený dšjem
a životem hrdiny a vstupuje do sféry čisté výtvarnosti. Tím
se rodí i jeho právo, dávat vecnému detailu stejný význam
jako osobe. Je jenom pŕirozené, že hledá i ve vlastní
technickovýtvarné oblasti, že počíta s efekty koláže a
protisku, že hledá a nachází nové uplatnení a nové místo
pro starou funkci siluetových ilustrací.
Na ilustracích dívči četby se v poslední dobé podílely
napríklad Eva Bednárová, Dagmar Berková, Gabriela
Dubská, Jitka Kolínska, Anna Bartošova a další ilustrátorky,
vedie jejich ilustrací však sluší zaznamenat podíl špecifických
rysu vyznačujících ilustrační doprovody mužú-ilustrátorú
k dívčí tématice, napríklad Kamila Lhotáka, R. Fremunda,
Adolfa Borna, B. Habarta. Velké trápení od Heleny
Šmahelové ilustrovali napríklad Helena Chvojková, Kamil
Lhoták a Dagmar Berková. Každý z téchto projevú pŕináší
ponekud jiné doslovení textu, ale všechny tri jsou
rovnovážne hodnote literárního díla. Barevné ilustrace
Lhotákovy nám pŕedvádéjí galérii dívčích a chlapeckých
tvárí a mimo ne radu detailu, zákoutí, zátiší, které
charakterizuj! Janino životní prostredí. Je to sám sebou
výtvarné dokonalý cyklus, ale o Janiných zmatcích a
vnitrních a vnéjších konfliktech mlčí. Jemné perokresby
Heleny Chvojkové provázejí Janu jejími setkáními, jejich jas
však rovnéž prekrýva Janiny citové krize. Ty pronikají
aspoň v napovídavém náznaku ilustrace Dagmar Berkové.
Od první kresby se ztracenými sestrami v stromové aleji
až do jejich nového setkání prodírá se z podstaty ilustrací
na povrch Janino tesklivé zoufání — v symbolech
i v reálném videní. Obraz bezmocné ležící panenky, Janina
tvár za pletivem plotu, papírové rúže, lyrická paralela
holubíc, nalezené prátelství, pohled ztraceného psa —• vše
se dotyká Janina stesku a dokresluje emocionálni ovzduší
povídky. Napomáha tomu i technický charakter kresby,
organicky jednotný s celkem ilustrační kresby Berkové.
Je ponurý a ztajený i tam, kde Vyjadruje prchavé chvíle
detského štéstí.
Svým zpúsobem výlučná knižka Blázni a Pythagoras
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dostala Y barevných kompozicích Evy Bednáŕové adekvátni
ilustraci. O hrdiny prímo v ní nejde. Emílie a jej! verný
doprovod Marion a Ferdinand se v celém cyklu vyskytnou
pouze jednou ztracení u obrovského stolu Suchardových,
zády k čtenári, rovni souzeným pred soudní stolici. Nelze
ani ríci, že Bednárová smeruje k tomu, postihnout hrdiny
povídky v prostredí a v jejich konaní. Ono špecifické spojení
lyriky s konfuzností a prekotnost vypravení, o nichž se
kritika zmiňovala, se odrazí i v ilustracích. Patrí do nich
i fantasmagorická večerní scéna na námestíčku, rudá dívčí
paruka, pán Juza chvátající po snové dlažbe i kompoziční
rébus trojice hrdinu na pŕedsádce knihy. Ilustrace
Bednáŕové jsou podobné jako literárni predloha vybočením
z rady. Není-li však rada ideálem, není vybočení
prohŕeškem.
Ilustrační cykly Jitky Kolínske k Domu u nemocnice
(Valja Stýblová), Richarda Fremunda k Dšvčatúm a rece
(Ed. Petiška) a Anny Bartošove k Péti holkám na krku
(Iva Hercíková, slovenské vydaní) spojuje snaha ilustrátorú,
vyjádrit zajímavé a s ohledem na ilustrační tradice postavy,
prostredí a ovzduší príbehu. Nejpoutavšjší je z nich projev
Jitky Kolínske, který približuje čtenárce skromnou Víťu
i výtvarné, dáva místo jejím detsky prostým snúm a tlumí
poeticky rozpory, jimiž prochází. Fremundovy kresby delí
svúj obsah mezi dívčí postavy a krajinu a vyznačují se
kresebnou a citovou nadlehčeností, narušenou občas
prechodem do naivní skizy. Dvoubarevné kŕídové kresbe
Anny Bartošove prospívá globalizace kresby, jak k ní
smeŕují široké čary kŕídou. Její dívčí postavy máji až
neúméVné reálny charakter. Lze-li ríci, že Kolínska smeruje
k podstatným nedejovým momentúm textu a že Fremund
lehce doprovází dej povídky, platí o Bartošove, že vyhledává
momenty pŕedcházející nebo následujíci vrcholúm vypravení
a vytvárí tak jeho časové návazný podtext, sekundárni
linii.
Lhotákovy ilustrace se svým výrazem citové
bezprostrednosti patrí zákonite do okruhu ilustrace dívčí
četby. Nový tón prinesl do ilustrace knihy pro mládež
Adolf Born a bylo celkem prirozené, že se zameril na
dobrodružnou literatúru dobré pohody.

Smer k symbolické ilustraci zastupuje Bohuslav Habart
v knížce Jany Štroblové Nemalujte srdce na zeď. Väzba
ilustraci na myslení a cítení hrdinek, ať jde o učitelku
Markétu či Tomášovu spolužačku Zuzanu, je jasne patrná.
Habart se jeví ve svých kresbách, zúžených nékdy na dva tri
symbolizujíci detaily, jako typ ženské iyričnosti. Prostŕedky,
jimiž se takŕka cudné dotyká obsahu vypravení, souvisí
s Vltavou, ovzduším večera, skromným bytovým
interiérem, s absurdností praženeckých vztahú (Praženec je
Markétino učitelské púsobišté), s chrámovými okny, která
stejné mohou patrit sv. Vitú jako chrámu, kde se skryli
Petr s Lucií. Cyklus končí alegorickou kompozicí se zlatými
hvezdárni a otvírá dvere úzkosti, kterou pociťuje čtenárka
místo smírené Markéty.
Závery vyvozené z uvedených príkladu jsou jasné.
Počítáme-li s vlivem hrdiny v knize pro detí a mládež na
jejího čtenáre, s vlivem, který se v počátečním štádiu
projevuje zajmem o hrdinu a jeho oblibou, nemôžeme
pominout ani zpúsob, jímž ilustrátor odrazí hrdinu a jeho
místo v literárním díle. Toto konštatovaní nevede k obsahové
závislosti ilustrace na hrdinovi, neznamená ani preferenci
tradičního pojetí ilustrace, vázaného elementárne" na vzhled
hrdiny a na jeho jednaní. Náš výber príkladu ukázal
rozsáhlou svobodu ilustrátora, která presto nejenom
výtvarným výrazem, ale i rázem vztahú k projevové
a vnitŕní duševní sfére hrdiny rešpektuje zajem o osvojovací
schopnosti čtenáre.
Svobode ilustrsčního výrazu v účelném omezení
pfimérenosti ilustrace odpovídá i místo výrazu na stupnici
od konkrétni skutečnosti a realistického pohledu na hrdinu
až po symbolickoabstraktní polohy ilustrace. Pravé ty
mohou byt pro dospívající čtenáre, chlapče i dívky, velmi
podnetné, jak v domyslení lidských vztahú, tak svými úkoly,
které dávají intuici čtenáre. Špecifickým úsekem ilustrace
v této emotívne abstrahujíci rovine jsou ilustrace
v klasických literárních dílech (vydávaných pro mládež
Ve zvláštním výberu), v nichž se dospívajíci čtenár hloubéji
seznamuje s dospelým a klasickým hrdinou, a prostŕednictvím
moderní ilustrace, kladoucí zvýšené požadavky na intuici
a vkus, také s moderním ilustračním a grafickým projevem.

Poznámka:
Soustŕedil jsem pozornost pŕedevším na výtvarný obraz
hrdiny v povídce o dštech a mládeži. Zvláštním tématem by
byla otázka ilustračního pojetí hrdiny z klasické literatúry,
jako jsou treba Robinson, Don Ouijotte, Carrollova Alenka.
Výtvarné zobrazovaní téchto postav se vymyká z obecnosti
našeho tématu: aktuálni zajem současnosti platí spíše
srovnávacím analýzam ilustračních cyklu téchto del.
Současná ilustrační tvorba prináší stále nové chápaní

téchto klasických hrdinu, jak odpovídá zároveň i novému
smyslu a nové platnosti dél. Všimneme si treba ilustraci
Nikolaje Popova k Robinsonovi na BIB 1975, nebo celé
rady ilustračních pojetí, k nimž dala podnet Alenka:
ilustraci D. Berkové, N. Claveloux, Ó. Siemaszkové,
M. Mituriče, V. Gergelové.
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REALIZMUS
V ILUSTROVANÍ KNÍH PRE DETI A MLÁDEŽ
OD ROKU 1961

Ak tu mám hovoriť v rámci podtémy „Realistický
princíp v ilustrácii" o ilustrovaní kníh pre deti a mládež
v Nemeckej demokratickej republike po roku 1961, treba
pripomenúť dve veci: jednak, ilustračné umenie nevzniklo
v NDR zo „vzduchoprázdna", ale nadväzuje na veľké
tradície nemeckého proletársko-revolučného ilustračného
umenia — spomenúť tu možno len B. Fúka, S. Eka a E.
Jazdzewského, alebo aj veľkých buržoáznych umelcov —
napríklad Kreidolfa, Slovogta a Triera. Okrem toho treba
pripomenúť, že ilustrovanie kníh pre deti a mládež sa
vyvíjalo po roku 1945 vo viacerých etapách, a my sa tu
budeme zaoberať len treťou z nich. To, že sme sa rozhodli
pre túto tretiu vývojovú etapu, súvisí čiastočne s témou
tohto sympózia „Súčasnosť v ilustrácii detskej knihy", ale aj
so skutočnosťou, že v šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokoch sa badateľne prejavuje zvýšená umelecká kvalita
realistického stvárňovania, ktorá sa dá najvýstižnejšie
vystihnúť slovami Anny Seghersovej o „šírke
a mnohorakosti" umeleckých rukopisov. Vysvetľuje sato
tým, že vydavateľstvá detskej literatúry zavádzali nové
série, napríklad „Zlatý rad", „Kniha mesiaca", „Nové
vydania pre mladých ľudí" a tým dali ilustrátorom
podstatne viacej možností práce a rozvoja ako predtým.
Dôsledkom takéhoto vývoja — a tým prichádzame k druhej
príčine — bolo, že tvár ilustrácie pre deti neurčovali už len
„seniori" ilustrovania detských kníh —• ako napríklad Hans
Baltzer, Gerhard Grossmann a Werner Klemke — a umelci
strednej generácie — napríklad Horst Bartsch, Eberhard
Binder a Elisabeth Shawová, ale dostávali sa k slovu aj
príslušníci generácie tridsiatych rokov. Spomeňme na tomto
mieste iba Appelmanna, Ensikata, Goltza, Kleina, Lahra

a Zuckera. Toto viedlo, po tretie, k väčšej technickej
rozmanitosti, ktorá poznačuje individualitu rozmanitých
rukopisov ilustrátorov. Tak sa od roku 1961 objavuje popri
perokresbe viacej drevorezov, predovšetkým koláž
a olejová grafika. Všeobecne, najmä V obrázkových a
detských knihách pre nižšie vekové skupiny čitateľov sa
objavuje viacej farebnosti, ktorá v niektorých prípadoch —
najmä v ilustrovaní obalov kníh — prezrádza dokonca
vplyvy medzinárodného fenoménu, akým bol štýl pop-artu.
Teraz by sme chceli podrobnejšie rozobrať niektoré
príklady, a to z hľadiska „šírky a mnohorakosti" umeleckých
rukopisov realizmu. Venujme najprv pozornosť suverénnemu
majstrovstvu Wernera Klemkeho, ktorý rozhodujúcim
spôsobom spoluurčoval vývoj ilustrovania nielen
v päťdesiatych rokoch, ale má smerodajný podiel na úrovni
knižnej ilustrácie v rokoch šesťdesiatych a sedemdesiatych.
Považujeme ho za predstaviteľa staršej generácie, a to
nielen preto, že vytvoril pre Nemeckú demokratickú
republiku vlastný štýl obrázkovej knihy, ale aj preto, že
svojou takmer dvadsaťpäťročnou výchovnou činnosťou
pomáhal vytvárať celú novú generáciu ilustrátorov. Niektorí
spomedzi nich sa dopracovali k vlastnému rukopisu, ako
napríklad Horst Bartsch a Wolfgang Wurfel, niektorí zase,
ako napríklad Konrad Golt, Erika Kleinová, Gertrud
Zuckerová a Thomas Schleusing, nedokázali ešte celkom
zaprieť svojho učiteľa, ale sú od polovice šesťdesiatych
rokov Činní v oblasti ilustrácie detskej knihy a dostali viaceré
vyznamenania ,,Najkrajšej knihy roka" za svoje práce.
Nezvyčajným zjavom je Werner Klemke, nielen jedinečný
tvorca kníh, ale aj umelec, ktorý sa ustavične usiluje
o novú umeleckú rozmanitosť a nové výrazové prostriedky.
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Bol to on, ktorý v ilustráciách ku Grimmovým
rozprávkam, ako aj v ilustráciách kníh pre deti a mládež
zaviedol simultánny obraz — výrazový prostriedok, ktorý
sa začal objavovať koncom päťdesiatych rokov a stal sa
charakteristickým pre NDR. V maliarstve, a do určitej
miery aj v knižnej ilustrácii, vznikol takto nový výrazový
prostriedok, ktorý umožňuje súčasne zvýrazňovať rozdielne
časové roviny. Treba tu pripomenúť Lessingovo tvrdenie
z roku 1766 v jeho práci „Laokoon, alebo o hraniciach
medzi maliarstvom a poéziou", podľa ktorého maliarstvo
nemôže zachytiť celú epickú šírku, lebo zachytáva len jeden
jediný okamih, na rozdiel od literatúry, ktorá môže dej
popísať. Nové výrazové prostriedky, ako sme už spomínali,
použil W. Klemke vo farebných listoch ku Grimmovým
rozprávkam, napríklad v rozprávke ,,Kocúr v čižmách"
a „Červená čiapočka". Súčasne tým vyšiel v ústrety
zvedavosti svojich mladých čitateľov a ich túžbe po
obrázkoch so silným rozprávačským obsahom. Na tejto
ceste ho sledovali aj iní ilustrátori kníh z Nemeckej
demokratickej republiky, napríklad Wolfgang Wiirfel
v ilustráciách ku Kellerovej knihe „Ľudia zo Seldwyly",
vydanej v Berlíne v roku 1966. Klemke je umelec, ktorý má
nepochybne veľmi jemný vzťah k literatúre. Dokazuje to už
veľmi dlho tým, že má pochopenie pre literárnu štruktúru
diela a jeho optickú interpretáciu. Úloha objasňovať
literárne štruktúry vyžaduje, aby umelec vedel vystihnúť
kľúčové body deja — tak ako sa to podarilo napríklad
v poňatí dramaturgického vyvrcholenia v knihe ,,Lútt
Matten a biela mušľa" (Berlín, 1964) — ale súčasne sa
vyžaduje, aby umelec vedel stranícky vystihnúť účastníkov
konfliktu, ako sa to napríklad mimoriadne úspešne podarilo
v karikovanom stvárnení Lefueta, odporcu Timma Thalea.
Napokon to znamená, že treba vedieť jemne objasniť
zmeny, ktorými prechádza hrdina v priebehu literárneho
rozprávania. Toto sa jedinečne podarilo v tej istej knihe na
mladom Timmovi, ktorý bojuje o svoj smiech. Ak chceme
objasniť literárne štruktúry opticky, musíme tiež umelecky
vypointovať realistický obsah textu. Túto úlohu treba
celkom mimoriadnym spôsobom zvládnuť najmä v takých
knihách pre mladých ľudí, ktoré — ako napríklad kniha
J. Krúsa — pracujú do veľkej miery so symbolmi, a preto
sú veľmi náročné.
Opticky stvárniť literárnu štruktúru dokážu prirodzene
najlepšie umelci, ktorí majú dvojaké nadanie — tí, čo sú
v jednej osobe aj autormi textu aj autormi obrázkov. Ako
klasický príklad takýchto schopností možno tu spomenúť
Elisabeth Shawovú. Táto umelkyňa zvýrazňuje v knihe
„Bettina sa túla" (Berlín 1971) v štyroch variáciách jednu
historku s tou istou témou. Štvrtá epizóda je pritom
zvratom a privádza k riešeniu. Elisabeth Shawová
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presvedčivo zvýrazňuje obsahovú štruktúru rovnakou
osnovou ilustrácií. V tejto súvislosti je mimoriadne
potešiteľné, že takéto dvojaké nadanie ra objavuje aj
v mladšej generácii — napríklad Appelmann a Bluhm.
Celkom osobitný smer reaľcticľ.ej ilustrácie predstavuje
detská zábavná kniha, ktorú v Nemecku historicky zastupuje
Wilhelm Busch, Franz Graf Pocci a Walter Trier a ktorú
v súčasnosti reprezentuje meno Eberhard Binder. E. Binder,
príslušník strednej generácie, ukázal už v päťdesiatych
rokoch mimoriadne nadanie pokiaľ ide o tvorbu zábavných
detských kníh a pokračuje v tejto práci aj v šesťdesiatych
rokoch. Medzi jeho najznámejšie knihy tohto druhu patria
P. Brock „Malý Kuno" (Berlín 1963), Nils Werner
„Začarované zvieratá" (Berlín 1965), P. Brock „Toto je, ak
dovolíte, historka Petra Brocka, ktorú on — s Vaším
dovolením — nazval Oskar. Budoval pritom na pochopení
vhodného čitateľského okruhu a práve jemu si dovoľuje
túto prácu predložiť. O láskavú blahosklonnosť k svojim
obrázkom prosí Eberhard Binder . . ." (Berlín 1969) a Peter
Abrahám „Ľahkomyseľné fľaše od limonády" (Berlín 1974).
Binder docieľuje komickosť svojich kníh — ako to dokazuje
v Abrahámovej knihe „Ľahkomyseľné fľaše od limonády" —
situačnou komikou, satirickým nadsadením formy a
výberom humorných scén z textu. Je potešiteľné, že aj
Binder má už nasledovníkov v mladšej generácii —
potvrdzuje to vari kniha „Dalli a Dambo" (Berlín 1975)
s ilustráciami Konrada Golza.
S nástupom mladšej generácie sa začala v polovici
šesťdesiatych rokov zavádzať do knižnej ilustrácie technika
koláže a v ilustrácii kníh pre deti a mládež ju častejšie
používali Albrecht von Bodecker, Gerhard Lahr a Gertrud
Zucker. Svojimi realistickými montážami v knihe G.
Glogera „Friedo, nespadni" (Berlín 1967) vytvára takto A.
von Bodecker náladové obrázky a G. Lahr v knihe G.
Herolda „Žirafa Emma dlhonožka" (Berlín 1971) pôsobivé
diela, v ktorých občas používa aj fotografiu. Koláž je
zaujímavou nuansou vo výrazovej škále ilustrovania kníh
pre deti a mládež v Nemeckej demokratickej republike
a používa sa najmä v knihách s fantastickým obsahom.
Bohatstvo fantázie v ilustrácii kníh pre deti a mládež
nepredstavuje v nijakom prípade alternatívu k realistickému
zobrazovaciemu umeniu, ale naopak, je charakteristickým
prvkom jeho obohacovania. Ukazuje sa to najmä v diele
Klausa Ensikata, ktorý patrí medzi najvýraznejších umelcov
mladšej generácie, jeho dielo charakterizuje fantázia,
nápaditosť a poézia. Ukazuje sa to mimoriadne jasne v jeho
ilustráciách ku knihe J. R. Tolkiena „Malý Hobbit" (Berlín
1971), ďalej ku knihe A. Kônnera „Pfauova svadba" (Berlín
1972) ku ktorej umelec vykreslil aj text. Bohatstvo fantázie
v Tolkienovej rozprávke prišlo ilustrátorovi mimoriadne
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vhod. Týmito ilustráciami, ktoré zobrazujú neskutočné
rozprávkové bytosti, ako škriatkov a víly, sa obracia na
predstavivosť svojich mladých čitateľov a súčasne rozširuje,
ich estetickú schopnosť prežívať zážitky v našom markantne
technickom veku. Ensikat sa programovo prihlásil
ku koncepcii „Kresliť znamená odovzdávať" a tým prijal
tvorivú zásadu, ktorá je mimoriadne vhodná, aby viedla deti
prijímať ilustrácie tvorivo, to znamená, zamýšľať sa nad
obrazom až do konca a súčasne povzbudzovať k aktívnej
umeleckej tvorbe.
Z veľkého kruhu Klemkeho žiakov, ktorí sú od konca
päťdesiatych rokov a dôraznejšie od polovice šesťdesiatych
rokov činní v oblasti ilustrovania kníh pre deti a mládež,
treba vyzdvihnúť predovšetkým Manfreda Butzmanna,
narodeného roku 1942. Tematický rádius jeho ilustrácií
zahŕňa jednak politický sujet, jednak lyricky ladené
rozprávky a básne. Je až obdivuhodné, ako sa tento mladý
umelec dokáže zložito „vcítiť" do literárneho sujetu — ako
to potvrdzuje vysoká úroveň jeho interpretácie napríklad
v knihe G. Karaua „Dobrá hviezda Janusza K." (Berlín

1972), alebo takmer protichodné zobrazenia k básňam R.
Bernhofa „Kukučkina fajka" (Berlín 1973). Obrázky ku knihe
„Dobrá hviezda Janusza K." presviedčajú svojou hlbokou
prenikavosťou a pravdivosťou, zatiaľ čo ilustrácie k básnickej
zbierke „Kukučkina fajka" svojím citovým obsahom.
Prípad Manfreda Butzmanna poukazuje na skutočnosť, že na
ilustrácie kníh pre deti a mládež v NDR začína rozhodujúcim
spôsobom pôsobiť aj skupina umelcov-tridsiatnikov.
Výrazným sprievodným zjavom rastúcej šírky
a uplatňovania realistického princípu v ilustrácii je, že čoraz
viacej umelcov sa usiluje o vlastné teoretické vzdelanie
a konfrontáciu názorov. Po roku 1961 je to osobitne
charakteristické pre starých majstrov, Baltzera a Klemkeho,
prejavilo sa to však aj u príslušníkov strednej generácie —
u Barstcha, Bindera a Nasta — ba aj u príslušníkov mladšej
umeleckej generácie, z ktorej sa niektorí hlásia k slovu aj
ako kritici. Aj tento teoretický vzdelávací proces napomáha
rozvoj socialistického realizmu, ktorý za posledných 15
rokov charakterizuje v NDR veľký počet umeleckých
výrazových foriem.
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Otázka kritérií estetického hodnotenia u detí zaujímala
mnohých výskumníkov a doterajšie výsledky viedli
k viacerým záverom, ktoré zhodne zdôrazňujú mnohí
autori. Okrem iných postrehov autori zistili, že pre staršie
deti je naozaj skutočným kritériom realizmus. Obraz musí byť,
podľa názoru detí, „ako ozajstný".
Takéto výsledky priniesli o. i. výskumy J. Subesa,
o ktorých sa podrobne píše v časopise Enfance. Autor
hovorí, že malé deti neprekvapujú deformácie ani farby
odlišujúce sa od skutočnosti. No už deti od 7. roku pri
hodnotení začínajú brať do úvahy podobnosť so skutočnosťou
a tento jav Vekom narastá, čo podľa Subesovho názoru
úzko súvisí okrem iného aj s intelektuálnym vývinom
dieťaťa. Takisto P. Machotka v časopise Enfance informuje
o svojich výskumoch a vo vývine estetických kritérií u detí
rozlišuje tri štádiá.
Prvé štádium sa vyvíja v predškolskom veku a trvá do 7.
roku. Dieťa v tomto veku hodnotí obraz predovšetkým
so zreteľom na tému a farbu, jeho pozornosť sa sústreďuje
na prvky, ktoré bezprostredne poznáva.
Druhé štádium, od 7.—8. do 11.—12. rokov,
charakterizuje dôraz na realistické ponímanie (apogeum je
v 10. až 12. roku) a zjavujú sa kritériá čisto estetické,
ako je kontrast a harmónia farieb.
Tretie štádium sa začína asi v 12. roku. V tomto období
možno pozorovať oslabenie záujmu o realizmus a farbu, ako
aj prvé hodnotenia obrazov podľa ich štýlu, kompozície,
emocionálneho vyjadrenia. Objavuje sa schopnosť uvažovať
bez odvolávania sa na konkrétum.
Pri štúdiu psychologických problémov súvisiacich
s problematikou ilustrácií pre deti uskutočnila som výskumy

v ktorých kritérium realizmu v reakciách detí vystúpilo
veľmi výrazne. Zreferujem o výsledkoch svojej práce predovšetkým so zreteľom na metódu, ktorá môže čitateľov zaujať.
Vo výskumoch, ktoré poznám z literatúry, sa ako výskumný
materiál používali reprodukcie vynikajúcich maliarskych
diel. Tak napríklad vo výskumoch o reakciách detí na farbu
dávali im porovnávať obrazy Rembrandta a Matissa. Lenže
do hry tu vchádza nielen farba, ale celkom iná umelecká
koncepcia, iná kompozícia, téma a iné činitele, ktoré môžu
spôsobiť, že výsledky budú málo výrazné. Tak to bolo aj
v iných prípadoch, keď sa skúmali záľuby detí v oblasti
tematiky, pričom im predviedli desať obrazov (krajina,
architektúra, interiér, zátišie, kvety, deti atď.), medzi
ktorými boli diela Brueghela, Dúrera a Rubensa, ako aj
Gauguina, Chagalla, Matissa, vaň Gogha. Voľba mala závisieť
nielen od témy, ale aj od maliarskeho hodnotenia.
Aby sa spresnili výsledky a priblížili sa problematike
ilustrácií pre deti, navrhla som sériu experimentálnych
obrázkov, v ktorých boli veľmi zreteľne znázornené črty
výtvarnej koncepcie, podrobenej skúmaniu. Boli to prevažne
dvojice obrázkov, odlišujúce sa navzájom iba jedným
prvkom, napríklad koloritom, znázornením mimiky
u postavy na jednom obrázku, pričom na druhom obrázku
táto mimika chýbala atď.
Aby sme odlíšili činiteľ realizmu „v čistej podobe",
predviedli sme dva obrázky. Jeden predstavuje scénu v lese
s takmer fotografickou dôkladnosťou, druhý predstavuje tú
istú scénku so zdôraznením istých prvkov intenzifikáciou
farieb, zjednodušením foriem atď. V ďalšom sa prvý obrázok
bude určovať ako „naturalistický", druhý — pre nedostatok
vhodnejšieho termínu — ako „štylizovaný".
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Preskúmali sme po dvadsať detí z každej vekovej
kategórie. Štvorročných detí bolo desať. Údaje v tabuľke,
dotýkajúce sa štvorročných detí, sú v zátvorkách.

Deťom sme položili otázku: Ktorý z týchto obrázkov
pokladáš za krajší? — a požiadali sme ich o zdôvodnenie
voľby.

Výsledky voľby boli nasledujúce:

Voľba

Vek

„naturalistický" obrázok

počet
detí
/o

„štylizovaný" obrázok

10—12

12—14

(1)

6

13

14

17

19

19

(10)

30

65

70

85

95

95

(7)

13

7

6

3

1

—.

(70)

65

35

30

15

5

0

počet
detí
o/
/o

nevedeli sa rozhodnúť

8—10

počet
detí

(2)
(20)

Tak sa teda nezvyčajne výrazne načrtla u detí vzostupná
potreba konfrontovať obraz s reálnym vzorom. Nezávisle
od toho, či dáme deťom reprodukcie slávnych diel, obrázky
alebo ilustrácie o deťoch, 6- alebo 7-ročné dieťa začne
porovnávať obraz so skutočnosťou.
Nezačína sa to skôr ako v šiestom roku; vzhľadom na
intelekt dieťaťa by sa to ani skôr nemohlo prejaviť.
Trojročné alebo štvorročné dieťa zvyčajne ešte nevie
porovnať dva obrázky („Tu sú dva zajačiky krajšie, aj tu sú
dva krajšie zajačiky"), päťročné už vie porovnať dva obrázky,
ale zväčša berie obraz ako skutočnosť, no nehľadá k nej
nijaký vzťah. Potreba realizmu vzniká súčasne s narastaním
schopnosti vnímať, väčšou intelektuálnou vyspelosťou
a bohatšími poznatkami o svete.
Ak si bližšie všimneme výpovede detí, ukáže sa, že
päťročné deti ani raz neuviedli nijaký argument, ani keď
si vyberali obrázok zaradený do naturalistickej konvencie:
„Lebo je to ako ozajstné." Zdá sa, že u niektorých bola
táto voľba skôr náhodná a zdôvodnenie akékoľvek.
Napríklad: „Lebo tu zajačiky tancujú." Zato obrázok, ktorý
sme nazvali „štylizovaný", prihováral sa deťom väčšou
výraznosťou, dosiahnutou zjednodušením foriem,
zdôraznením charakteristických podrobností (zajačie uši,
veveričkin chvost) a oveľa sýtejšími farbami. Preto aj

viaceré výpovede zneli: „Lebo veverička je väčšia," „lebo
tu je veverička červená a tam nie".
Také detaily, ako je spôsob maľovania stromu, rovnako
pňa ako koruny, modrého neba, ktoré je naznačené pruhmi
nedosahujúcimi ani okraj obrázka, si deti jednoducho
nevšímali.
Spôsob rozhodovania pri voľbe sa prudko mení
u šesťročných detí. Je to až zábavné, že nielen početne je
situácia iná ako u päťročných detí, ale aj argumenty sa
uvádzajú celkom opačne ako pred rokom. Päťročným deťom
sa veverička páčila, „lebo je v ä č š i a a červená", šesťročné
deti, ktoré si vyberajú naturalistický obrázok, často
zdôvodňujú: „Lebo je menšia, krajšia." Objavuje sa aj
argument, ktorý sa s narastajúcim vekom vyskytuje čoraz
častejšie: „Lebo je ako ozajstná" — klasický argument
detského realizmu.
Už teraz si deti všímajú rozličné podrobnosti, čo je
v súlade s prebúdzajúcim sa a živo sa prejavujúcim
kriticizmom v 6. roku života, jednému dieťaťu sa nepáčia
listy na strome na štylizovanom obrázku, inému jeho kôra
(„také kostrbaté"). Napokon jedno dieťa zdôvodňuje: „Tu
sú kvietky, stromy a halúzky krajšie, ale tu (štylizovaný)
sú také, ako my kreslíme," čo je zrejme vyjadrením veľkého
nesúhlasu z úst dieťaťa.
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Kvalita zdôvodňovania, ktorá sa začína od 7. roku,
ostáva v podstate rovnaká, ibaže výpovede sa stávajú
bohatšími, obsahujú viacero podrobností a zároveň sa
stávajú syntetickejšími: „Lebo tu je taký strom, aký naozaj
rastie, také lístie, aké má byť, aj veverička je taká, aká má
byť, a táto je veľmi červená, tu je nebo celé a tamto ho niet,
aj tie zajačiky sú také ako naozaj, ale tieto majú uši hneď
od hlavy, tieto kvetinky sú všetky rovnaké, a tam, v tráve,
sú všelijaké, ako majú byť," povedal 7-ročný chlapec.
Deťom sa nepáči veverička: „Lebo má taký velikánsky
chvostisko, naozajstná ho nemôže mať taký okrúhly" (chl.
7; 3), „lebo ten chvost má taký strašný" (d. 9; 2). Zajačiky
sa nepáčia, „lebo sú také neforemné, vôbec sa zajačikom
nepodobajú" (d. 9; 2), strom — „lebo prelieza naň belasá
farba" (d. 9; 2), „akoby ho poobhrýzali nejaké chrobáky"
(d. 11; 2), ,,jc to akési rozmazané" (chl. 11; 4) atď. Veľa ráz
sa neuvážene hodnotí štylizovaný obrázok ako podobný
detským kresbám: „akoby to deti maľovali", ,,je to maľované
tak naivne, že aj ja by som to vedela". Naturalistický
obrázok vyžaduje podľa názoru detí väčšie umenie: ,,tu
(štylizovaný) je to nakreslené tak obyčajne, ale tu
(naturalistický) oveľa umeleckejšie" (d. 11; 8), „také
zajačiky a také kvetinky by som aj ja vedela, ale ten
(naturalistický) je oveľa ťažšie nakresliť, tie zajačiky, tá
tráva, všetko je ako odfotografované, veľmi pekné"
(d. 10; 5).
Deti z najstaršej vekovej skupiny formulovali svoj
úsudok synteticky: „Lebo je to (štylizovaný) oveľa
abstraktnejšie, a tu to vyzerá ako v skutočnosti (chl. 13; 5).
„Rozhodne som za takto maľované. Je to ako obraz. Je
proporcionálny, naozaj pravdivý" (d. 13; 2).
Podobné výsledky priniesol aj pokus, v ktorom šlo
o vzťah detí k farbám, použitým s väčšou či menšou
odchýlkou od toho, ako sa vyskytujú v prírode. Aj pri
tomto experimente opäť poslúžili dva obrázky
predstavujúce les v dvoch rozličných farebných
vyjadreniach. Jeden bol namaľovaný v realistických farbách,
na druhom boli stromy belasé a ružové, tráva fialová, žlté
nebo.
Najmladšie, päťročné deti sa vôbec nenamáhali
porovnávať obraz so skutočnosťou. Vyberali si zväčša
„fialový" les, lebo sa im tieto farby väčšmi páčili. Šesťročné
a staršie deti si vo väčšine prípadov vyberali „zelený" les,
no zdôvodnenie voľby znelo podobne, ako sme už uviedli
v predchádzajúcom prípade. V najstaršej Vekovej skupine
však zaznel vo výpovediach nový tón. „Ten les nie je
ozajstný," povedalo 12-ročné dievčatko, „ale farby sú dobre
zladené, a pre mňa sú najdôležitejšie farby." Takýchto
výpovedí nebolo veľa, ale boli veľmi charakteristické.
Svedčili o prevahe nad doterajším pohľadom, o protiklade

voči realistickým kritériám. Taký postoj sa načrtáva asi
v 12. roku.
V tom veku si už deti uvedomujú aj cieľavedomosť pri
použití deformácie, začínajú chápať intencie umelca
v prehodnotení skutočnosti na obraze. Pri pohľade na
ilustrácie J. Srokowského (k románu H. Sienkiewicza
V púšti a v pralese), kde umelec zmonumentalizoval postavu
slona, istý chlapec (12; 9) povedal:
— Ten slon je celkom zlý. Nohy má také veľké, ten slon
je taký veľký a Nel taká malá. Aj tie farby sú také žlté
a ružové. Dobré je iba to, že zobrazuje také veľké
nebezpečenstvo, ako s tým levom. Slon aj lev sú takí mocní
a Stanko s Nel takí malí.
Podobné reflexie vyjadruje aj jeho starší kolega:
—• Je to také prázdne. Ten maliar chcel ukázať, aký je
slon veľký, ale prehnal to. Tie nohy nie sú prirodzené
(chl. 13; 7).
Takéto výpovede otvárajú začiatok akejsi novej etapy,
obdobie väčšej vyspelosti. Chlapci V uvedených výpovediach
naozaj hodnotili kriticky, čo nebolo v súlade s ich
poznatkami, ale pochopili, prečo umelec použil túto
koncepciu, aký význam malo zväčšenie a zgeometrizovanie
zvierat.
To boli načrtávajúce sa možnosti nového postoja.
Celkove však možno povedať, že u detí do 14. roku pôsobí
veľmi silne kritérium realizmu.
V minulosti, keď sa za zásadnú funkciu ilustrácie
pokladalo znázornenie textu, žiadalo sa od umelcov —
pričom sa rátalo s požiadavkami detí — čo najvernejšie
zobraziť akciu, reálie, situácie.
Takejto zhody sa domáhajú a zároveň si všímajú všetky
rozpory s textom už celkom malé deti. „Nosil džbán vodu,
nosil, až sa mu ucho odtrhlo," čítame v texte. Zato na
ilustrácii je džbán rozbitý, no ucho nie je odtrhnuté. „Ty to
nevieš čítať," vraví trojročný chlapček starej materi,
„džbán sa rozbil, ale ucho sa mu neodtrhlo." „Aký je to
sivý koník?" spytuje sa tri a pol ročné dievčatko. „Taký
biely," odpovedá matka. „Tie koníky sú sivé, ale tu vôbec
nie," správne vraví dievčatko.
Ešte rozhodnejšie reagujú staršie deti. Všimnú si každú
odlišnosť. Obrázok sa musí zhodovať s opisom výzoru
postavy, s prostredím, kde sa dej odohráva, s podrobnosťami
v texte. Rozšírené vedomosti a poznatky o živote spojené
so známou potrebou realizmu spôsobujú, že kritika je neraz
veľmi podrobná, punktičkárska a prenikavá.
V knihe Jadwiga a Jagienka od C. Ra.czaszkowej, kráľovná
Jadwiga má trinásť rokov. Na obálke však Vidíme ženu
v plnom rozkvete, asi tridsaťročnú. V Anne zo Zeleného
vrchu je celá kapitola venovaná šatám, po akých túžila,
šatám s nazberanými rukávmi, a tieto šaty sú tu opísané
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so všetkými záhybmi, volánikmi, no najmä so spomínanými
nazberanými rukávmi. Na ilustrácii vidíme celkom hladké
šaty bez oných podrobností, takých významných pre
hrdinku knihy aj pre čitateľky. V istej zbierke poézie,
vo veršoch o Arktíde básnik hovorí o polárnych medveďoch,
čo chodia s hviezdou ako koledníci, avšak ilustrácia
predstavuje tri tučniaky, ktoré notabene v Arktíde nežijú!
Takéto nezrovnalosti sú pre dieťa, ktoré má, ako je
známe, v tomto veľké požiadavky, sú v niektorých
prípadoch naozaj „kameňom úrazu".
Často sa stáva, že hrdina knihy mení svoj výzor na
každej ilustrácii — raz je mladší, inokedy starší, má vždy
inú farbu vlasov atď. „Tie vlasy . . ." hovorí chlapec (13; 7),
prezerajúc si ilustrácie v knihe, kde sa vyskytujú spomínané
situácie, ,,má na tomto obrázku čierne, a predtým ich mal
hnedé. To ma občas znervózňuje . . . Farbí si ich, či čo!"
Autor ilustrácií by pravdepodobne povedal, že farebná
kompozícia vyžaduje v danom mieste práve takú a nie inú
farbu, lenže takéto vysvetlenie by mladého čitateľa
neupokojilo. Povedal by, že hrdinova farba vlasov je stálou
hodnotou a ostatné prvky kompozície sa musia prispôsobiť.
Deťom teda záleží na tom, aby sa ilustrácia zhodovala
so skutočnosťou i s textom, ale robiť z tohto faktu zásady
na formulovanie nejakých postulátov vo vzťahu
k ilustráciám by značilo kapituláciu voči idei rozširovania
estetických obzorov u detí.
Profesor Holešovský vo svojej krásnej knihe Tvár a reč
ilustrácií pre deti hovorí, že ilustrácia všeobecne získala
značne väčšiu autonómiu, ako to bolo v minulosti. Jej
úlohou nie je „dopovedať" text, ale vytvoriť vlastnú víziu,
pre ktorú je text podnetom, nadviazaním kontaktu medzi
dieťaťom a umením, zoznámením dieťaťa s jazykom
súčasného maliarstva v celej jeho rozmanitosti a bohatstve.
„Prízemné" záľuby detí by boli brzdou pri týchto
úsiliach, našťastie potreba realizmu nevyčerpáva všetky
možnosti absorpčnej psychiky dieťaťa.
Zoznamovať deti s rozličnými postavami umenia nachádza
úrodnú pôdu pripravenú v knižkách pre najmenších.
Pokiaľ ide o staršie deti, výborným spôsobom, ako ich
priblížiť modernému umeniu, je humor a fantázia.
Kresby, ktoré vznikli z karikaturálneho zanietenia, rady
prijímajú 8 až 14-ročné deti, no najmä chlapci, zameraní na
„ruvačky" a „prehry". Aj mladšie deti sú vnímavé na
komiku, ktorá vedie ilustrátorov ku grafickým vtipom,
grotesknej charakteristike postáv, k zábavným formám
antropomorfizácie.
Rozprávka, ktorú majú deti tak nesmierne rady, so svojou
iracionálnou atmosférou a emocionálnym napätím,
so svetom fantastických bytostí a nezvyčajných scenérií, je
skvelým poľom pôsobnosti na rozmanité výtvarné

vyjadrenia. Umelci môžu čerpať z pokladnice ľudového
umenia, hľadať komunikátora a recipienta v umení pre deti
atd., pretvárať túto „stavbu" a nadväzovať na rozličné
smery súčasného umenia. Tu môžu nájsť možnosti pre
svoju tvorivú invenciu a stretnúť sa s nadšením i pochopením
recipientov, ktorí nebudú hľadať nijaké porovnania
so skutočnosťou, lebo „to je fantázia", „to je rozprávka".
Podobné možnosti poskytuje poézia, ktorá provokuje
hľadať formy vzdialené od realizmu.
Takisto realistické knihy môžu mať ilustrácie v celkom
inej konvencii. Tak Zbigniew Piotrowski ilustroval román
Kornela Makuszyňského Satan zo siedmej triedy
grotesknými obrázkami, hoci kniha umožňovala a ponúkala
realistické riešenie. Neukázal ani hlavného hrdinu, ani
úryvky deja, ale veľmi výstižne a vtipne zinterpretoval
román, pričom konkretizoval porovnania i metafory,
narážky i asociácie, ktoré napovedal text. Sú to akoby
kresby-rébusy, obrázky-hádanky, inšpirujúce
a povzbudzujúce k mysleniu.
Podobne aj Bohdan Butenko, keď svojským spôsobom
ilustroval Kästnerovu knihu Emil a detektívi, vyhol sa
realizmu pri charakterizovaní postáv, ale grotesknými
kresbami, pripomínajúcimi detské obrázky a súčasne
vyvolávajúcimi asociácie s Miróovými magickými znakmi,
presne sleduje text. Istý chlapec sa vyjadril, že „podľa
obrázkov pána Butenka vidno, že tú knihu čítal".
Tak Piotrowski, ako aj Butenko si prestali všímať
realistickú polohu kníh, avšak zachytili iný tón, ktorý
tieto knihy obsahujú — humor. Vďaka tomu ilustrácie
splynuli s textom v zaujímavý a logický celok.
Jestvuje však istý typ ilustrácií, v ktorých je voľnosť
umelca obmedzená. Dotýka sa to kníh, v ktorých sa
ilustrátor rozhodol sprevádzať akcie ilustráciami
realistického rázu. Vtedy mladí čitatelia netolerujú
odchýlky od skutočnosti a od predstáv, ktoré im sugeruje
text. A v takomto prípade je to ťažké! Postava hrdinu,
a dokonca aj farba jeho vlasov sa musí zhodovať s opisom!
Ako je známe, dobrá realistická ilustrácia má obrovskú
poznávaciu hodnotu. Kniha z oblasti krásnej literatúry nieje
príručkou a ilustrácie nie sú učebnou pomôckou, prinášajú
však nespočetné poznatky z oblasti histórie, geografie,
techniky a iných odborov, pričom sa stávajú pre deti
bohatým zdrojom vedomostí. Sú jedným z prostriedkov
na poznávanie sveta. Je to pritom prostriedok, ktorý
vďaka svojim vlastnostiam veľmi ľahko preniká do detskej
psychiky. Bez takýchto ilustrácií nie je možné predstaviť si
literatúru pre deti a mládež.
Dobrá ilustrácia tohto typu môže mať aj vysokú
umeleckú hodnotu. Škála umeleckých vyjadrení je tu veľmi
široká. Môžu to byť ilustrácie, pri ktorých sa naplno využili
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prostriedky realistického umenia, rovnako ako obrázky
skicového charakteru, dávajúce priestor pre fantáziu
príjemcu.
Ilustrácie výrazne znázorňujúce tretí rozmer, svetlo
a tieň, kresbu perspektívy, ktoré tak veľmi vyhovujú deťom
„storočia realizmu", pripravujú ich ako nádejných
recipientov celých veľkých období maliarstva, počínajúc
renesanciou. Zároveň — ako mnohí zdôrazňujú —
poznanie konvencie realistického umenia stáva sa dobrým
základom na pochopenie moderného umenia, na prežívanie
zmien a deformácií, na precítenie revolúcie, ktorá viedla
moderné maliarstvo cez iné, nové výklady obrazovej plochy.
Prejav r e a l i z m u tak v detských kresbách, ako aj
v záľubách detí je taký zarážajúci, že sa často stával
predmetom reflexie ľudí, ktorí sa zaoberajú detskou
tvorivosťou a psychológiou dieťaťa.
Alfréd Ligocki zdôrazňuje v úvode k albumu Maliarstvo
detí podstatný kontrast v rozvoji výtvarných schopností
dieťaťa. Čaro detských obrázkov a kresbičiek sa stráca tou
mierou, ako sa tieto kresby začínajú podobať skutočnosti,
a zároveň tendencia verne predstaviť je prejavom
psychického vývinu dieťaťa ako výraz jeho úsilia
o rozumové poznanie skutočnosti.
Podobné kontrasty možno zaznamenať vo vývine
dieťaťa ako recipienta ilustrátorského umenia. Mladšie
deti majú neraz oveľa „zaujímavejší" pohľad na výtvarné
dielo, zato staršie deti svoje ohraničené záľuby (z hľadiska

požiadaviek realizmu) vedia zdôvodniť v kategóriách oveľa
vyspelejších z hľadiska estetického hodnotenia. Je tu teda
súčasne pokrok i cúvnutie. Záujem o skutočnosť, obohatenie
sa poznatkami o svete sú dôkazmi pokroku, sú takými
priaznivými symptómami, ako je zdokonaľovanie detskej
reči a jej približovanie sa k jazyku dospelých, hoci detské
chybičky, svojská logika reči a jej expresia, konkrétna
interpretácia metafory atď. majú nesmierny pôvab.
Naproti tomu ustrnutie pohľadu u starších detí, menej
fantázie, požiadavka presnej podobnosti modelu sú iste
znepokojujúce pre každého, komu je blízky estetický vývin
mládeže. Je potrebné, aby deti mali prístup
k najrozmanitejším ilustráciám, k celému bohatstvu
umeleckých foriem, pre ktoré sú mnohé literárne diela
dokonalým impulzom. Základom, o ktorý sa možno oprieť
pri výchovnom úsilí, je vzbudiť záujem o formu u detí
starších ako 10 rokov, ako aj podnietiť začínajúci sa
záujem pochopiť intencie umelca, priviesť k poznaniu, že
obraz môže nielen niečo predstavovať, ale aj vyjadrovať,
keď kritérium realizmu sa uvedomelé prestáva pokladať
za dorozumievací prostriedok expresie formy.
V tom spočívajú možnosti, ako „previesť výtvarnú
vnímavosť detí cez vysoký prah intelektuálneho dozrievania",
ako hovorí Ligocki, aby sa uspokojovaním ich hladu po
poznatkoch o svete, v ktorom žijú, nevyhovovalo ich
požiadavkám voči umeniu — otrocký stvárňovať skutočnosť.
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NIKITA

ČARUŠIN
ZSSR

OCHRANA PRRODY
A ILUSTROVANÁ KNIHA
PRE DETI

Bol som raz v zoologickej záhrade a kreslil som. Okolo
mňa prechádzala skupina ľudí. Z ohradeného priestranstva
pre zvieratá sa ozval výkrik osla. ,,Dáke zviera zomiera" —
povedal s celkom vážnou tvárou ktosi zo skupiny.
Bolo mi smutno.
Je to ojedinelý prípad, no pomyslel som na ľudí, čo
prežili detstvo bez psa.
Pomyslel som na to, že ak chceme chrániť tým prírodu,
a tým viac ak túto tému chceme propagovať prostriedkami
výtvarného umenia, ilustráciou v knihe pre deti, musíme
predovšetkým vedieť, čo máme chrániť.
Človek sa môže dívať, môže vidieť — to však ešte
nestačí.
Treba vidieť a ukázať cestu, riešenie. V tom je podstata.
Som presvedčený, že len takáto poloha má nevyčerpateľné
možnosti a že len v jej rámci sa môže prejaviť individualita
umelcovho myslenia a svetonázoru, lebo len presnosť toho,
čo človek vidí, môže vytvoriť skutočnú poéziu a umožní
vyhnúť sa štylizácii.
Nepresnosť — vytvára len poéziu v úvodzovkách, úvahy
o povrchnom jave a nie o podstate (oslí výkrik).
Ja stojím na pozícii konkrétneho a citového vzťahu
k prírode i k tvorivej práci.
Túto tematiku nemožno rozvinúť, ak by sme hovorili
len o umelcoch tvoriacich v posledných rokoch.
Táto tematika sa v našej krajine zrodila už dávno.
Medzi prvých patrili: Rylov, Vatagjn, Lev Bruni, Pjotr
Miturič, Tyrsa, Lebedev, Evgenij Carušin atď. Svojimi
vlastnými cestami sa uberali Pjotr Sokolov, Kuznecov,
Jurij Vasnecov.
Nesporná je tiež úloha spolupráce spisovateľov.

V. Biankiho, Sokolova-Michajlova, Prišvina a ďalších
so skupinami umelcov.
Vznikal takto nový vzťah k prírode, k animalizmu.
A tento vzťah sa u nás vytváral najprv v umeleckej knihe
pre deti.
Úloha ochrany prírody nezaujíma dnes len izolovaných
spisovateľov a výtvarníkov — je to úloha, ktorá sa týka
všetkých. Je to občianska úloha, pri ktorej sa spoločenskou
výchovou vytvára duchovný svet nového človeka —
človeka, ktorý je ešte dieťaťom.
Súčasťou tejto spoločenskej výchovy je súčasná umelecká
ilustrácia v detskej knihe.
Máme k dispozícii nové formy, masové prostriedky
informácie — televíziu, filmy, fotografie, vedecko-populárne
vydania kníh, brožúry atď.
No úloha umeleckej ilustrácie ostane jednako
nezmenená. Je to najpopulárnejšia a najprístupnejšia forma,
akou sa umenie dostáva k dieťaťu, najmä k malému dieťaťu.
Na výchovu, na citový život dieťaťa sa nedá vplývať
prostredníctvom filmov, televízie či iných prostriedkov tak
účinne ako ilustráciou.
Detská kniha rozširuje v posledných rokoch svoje
hranice (v tom vidím vplyv súčasnosti). V nej sú už zachytené
nielen stredné oblasti Ruska alebo jeho sever — na ktoré sa
orientovali spisovatelia a výtvarníci starších generácií.
Dnes k tomu pristupujú Ďaleký východ, Kamčatka, Juh,
Pamír, iné krajiny, svet pod hladinou morí, mikrokozmy
a kozmické svety.
Naša doba — to je poézia priestorov, vzdialeností,
rozličných prostredí.
Prírodu už výtvarný umelec nechápe geograficky,
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zvieratá už nechápe zoologický. Chápe ju a ich obrazne.
Keď prídeme do lesa, vplýva na nás celá syntéza dojmov:
vôňa kvetov, pohyb vetra, trepot krídiel, rozličné zvuky,
pocity, bežiace zviera, bežiace zviera v určitom prostredí.
Tento komplex — to je duchovná hodnota a jeho
podstata — to sú konkrétne javy.
Obraz, i keď ho umelec namaľuje s veľkým talentom, sa
nedostane do vnútra diváka, ak ho umelec nepochopil
a nerealizoval konkrétne a emocionálne.
Tradícia videnia alebo skôr myslenia má v tematike
prírody svoje osobitné miesto a význam — lebo príroda sa
mení veľmi pomaly. Veľa v tejto oblasti záleží od človeka,
od toho, či zasahuje rozumne alebo nerozumne.
Máme tu určitý styčný bod — záujem o tradíciu — pri
ktorom existuje konkrétny, živý vzťah k predmetu umenia,
k pozorovaniu a bezprostrednému vykresleniu charakteru.
Podstata ostáva, časom sa mení len štýl.
Tradičné animalistické žánre sú fakticky len predĺžením
prvej témy, ktorú výtvarne zachytil človek; na začiatku boli
kresby v jaskyniach, na skalách.
Žáner krajinomaľby sa objavil až neskôr — ale je tiež
tradičný.
Neskôr, keď sa oba tieto žánre spojili, určovali —
a myslím si, že budú určovať aj naďalej — mravnosť
človeka-umelca, krásu jeho vzťahu k životu.
Je až neuveriteľné, ako štylizácia prezradí, že predkladaná
pravda života nevychádza z toho, čo autor videl.
Rozhovor umelca s dieťaťom v ilustrácii sa musí viesť na
základe serióznosti, bez falošnej blahosklonnosti, ktorá
dieťa ponižuje.
Dieťa poznáva svet tak, ako sa mu odkrýva.
Umenie ho odkrýva obrazne, preto aj dieťa poznáva svet
obrazne. Ak je poznávanie len informatívne, radosť nad
objavovaním nemôže byť skutočná. V takomto prípade sa
nedajú dosiahnuť veľké ciele. Len ak umelec predkladá
svoju prácu emocionálne a dieťa ju prijíma aktívne, dá sa
hovoriť o tvorivej činnosti, o poznaní.

Úlohou ilustrácie v umeleckej knihe je pomáhať odhaľovať
svet prostredníctvom výtvarného umenia: ilustrácia pre
deti plní svoje vážne poslanie, len ak odhaľuje veľký obsah
veľkým umením.
Nadbytok informácií ako utilitárneho poznávania môže
viesť k infantilnosti prijímania sveta, povrchnosti poznávania,
hodnotenia, vytvárania názorov.
Ťažko sa potom rozlišuje, čo je prechodné, čo je trvácne,
čo je na druhom mieste dôležitosti.
To neznamená, že som proti akýmkoľvek spôsobom
propagácie prírody. Som proti neumeleckým knihám
fotografií, v ktorých sa umelecko-obrazný text (niekedy aj
rozprávkový) ilustruje fotografickou momentkou, ktorá
nevytvára obraz. Vzniká paradox: presná fotografia
nezodpovedá textu, ktorý vždy potrebuje obrazové
odhalenie. To isté sa dá povedať o ozvučovaní umeleckých
filmov magnetofónovými nahrávkami zvukov z prírody.
Niekedy sa stáva, že aj ľudia, ktorí majú vzťah k detskej
knihe, sa opýtajú: ,,A majú slony naozaj chvost?"
Knihu „Človek a zvieratá" považujem za skutočne
vynikajúcu z hľadiska jej novej formy umelecko-poznávacej
funkcie.
Je to kniha skutočne figuratívna.
Ako dobrý príklad vedecko-umeleckej formy by som
chcel uviesť našu knihu z tridsiatych rokov — Lesné noviny
V. Biankiho. Táto kniha vychádza z informatívno-umeleckého
materiálu a ilustroval ju V. Kurdov. Je to kniha, ktorá si
dodnes udržala svoju hodnotu. Dokonca aj rozprávkové
námety, založené na priamom pozorovaní, satú podávajú
hlboko realisticky a pravdivo.
Ilustráciami sa umelec delí o svoje skúsenosti, o svoj
emocionálny vzťah k životu a usiluje sa dať čitateľovi
jediné presvedčivé umelecké riešenie.
Vyvolať u dieťaťa záujem o prírodu je vážna úloha.
Rozvoj umeleckej vnímavosti cez ilustráciu znamená
rozvoj aktívneho tvorivého a občianskeho vzťahu k životu,
k skutočnosti okolitého sveta.
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ÚVAHA O POJME REALITY
Y DETSKEJ KNIHE
Dr. SEUSSA LORAX

Témou knihy je zničenie životného prostredia.
Podivná bytosť, ktorá má iba dlhé, akoby z látky
vystrihnuté ruky, rozpráva chlapcovi, ako došlo
k zničeniu životného prostredia: Bytosť uplietla
z „lanýžového hodvábneho stromu" akési „vence",
nevediac, načo by sa mohli použiť. Ale našiel sa na ne
kupec, išli výborne na odbyt a bolo ich treba čoraz viac
vyrábať. A tak nakoniec za pomoci celej rodiny založili si
obrovskú produkciu. Pravda, na to bolo treba čoraz viac
stromov, takže „hnedé barbalusy" sa už nemali čím živiť
a opustili krajinu. Pri výrobe „vencov" sa tvoril hustý dym,
takže aj labute začali pomaly opúšťať toto územie. Vo vode
jazera, znečistenej odpadom z fabriky, zahynuli všetky
ryby. Z času na čas objaví sa zvláštne malé stvorenie —
Lorax, ktoré upozorňuje Bytosť na neblahé následky, ktoré
bude mať znečistenie prostredia na rastliny a zvieratá; ale
zbytočné sú jeho varovania. Nakoniec sa Lorax sám
katapultuje cez jediný ešte čistý vzdušný komín. V závere
knihy zhodí Bytosť, ktorá sa utiahla do starej Veže
uprostred opustenej a celkom zničenej krajiny, chlapcovi
jediné a posledné semeno „lanýžového hodvábneho stromu",
aby ho zasadil a chránil jeho rast v čistom prostredí
a polieval čerstvou vodou.
Štýl Dr. Seussa v tejto aj v ostatných jeho detských
knihách sa vyznačuje úplným odosobnením. Príbeh, ktorý
pôsobí neuveriteľne, rozpráva v akejsi baladickej rytmickej
forme; jeho hrdinovia sú neexistujúce bytosti, majú
neexistujúce mená, pohybujú sa v neexistujúcom svete, kde
rastie „lanýžový hodvábny strom". Aj prostredie, v ktorom
sa dej odohráva, je neskutočné. Skrátka: autor-ilustrátor

v jednej osobe snaží sa čo najviac vzdialiť od skutočného,
hmatateľného sveta a posunúť svoje rozprávanie do
fiktívnej nonsens-oblasti. To sa týka napokon všetkých jeho
kníh, ktorých ilustrácie sú blízke comicsom, i keď sa
vyhýba radeniu obrazov, ktoré je pre comicsy
charakteristické. Aj farby pomáhajú posunúť rozprávanie čo
najďalej od reálneho sveta. Tak napríklad listy lanýžových
stromov sú jedovato žlté alebo červené.
Ak si predstavíme obrovský úspech, ktorý majú knihy
Dr. Seussa v USA (skoro v každej domácnosti, kde majú
deti, nájde sa aspoň jedna jeho obrázková knižka), musíme
si položiť otázku, v čom asi väzí tento úspech:
Azda v komickosti? Nesporne, ale musí tu byť ešte niečo
iné, lebo po komickosti siahajú viacerí súčasní americkí
autori-ilustrátori detských kníh, a predsa nedosiahnu taký
výnimočný úspech.
Bolo by si treba položiť otázku, či sa dá deťom priblížiť
problém, vyslovený Loraxom o zničení životného prostredia,
či už dokumentáciou — fotografiami zničených oblastí,
mŕtvych rýb v jazerách znečistených naftou a podobne. Pri
skúmaní tejto otázky sa vždy znovu presviedčame, že deti
vo veku obrázkových knižiek zostávajú voči fotografiám
prekvapivo nevšímavé. Tak napríklad fotografia
vyhladovených detí: pre dieťa, ktoré sa na ňu díva, je to
akýsi dôkaz (samozrejme podvedomý), že sa táto skutočnosť
odohráva mimo jeho sféry a netýka sa ho, pretože ani ono,
ani nik z okruhu jeho rodiny a známych nie je na fotografii
a nie je to ani jemu blízke prostredie. Ak by sme chceli,
aby sa do povedomia dieťaťa dostalo hladovanie iných detí,
museli by sme urobiť fotomontáž a hladujúce deti umiestniť
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do jeho záhrady, ulice a iných jemu blízkych priestorov.
Inými slovami: dokumentárna realita fotografie odsúva
problém v očiach pozorujúceho dieťaťa do nereálnej diaľky!
Nevie a nechce sa s ňou stotožniť. Avšak toto tvrdenie by
neobstálo pri pohyblivom obraze alebo filme; tam je
situácia celkom iná, najmä ak ide aj o dej, ktorý prispieva
k rýchlemu, občas aj k úplnému stotožneniu sa.
Tým, že Dr. Seuss zasadí realitu našej súčasnosti
(zničenie životného prostredia) do úplne vymysleného
cudzieho prostredia, umožní dieťaťu, aby si ich dalo do
bezprostredne reálneho, pochopiteľného súvisu. Pretože
tým, že odosobnené postavy s neexistujúcimi menami
v akomsi neznámom prostredí nezvyčajným spôsobom
konajú, neviažu sa na nikoho a na nič, a preto sa môžu

týkať k a ž d é h o pozorovateľa. Ide o podobné dialektické
chápanie reality, s akým sa stretávame v bájkach.
Mimoriadna účinnosť kníh Dr. Seussa je v ich zdanlivo
prostom príbehu a jeho baladickom podaní.
Dôležitá je pritom skutočnosť, že Dr. Seuss sa v žiadnom
prípade nesnaží, aby sa pozorovateľ stotožnil s „osobami"
v knihe — iba ak nepriamo — ale aby sa stotožnil s témou
a nastoleným problémom. Je to čosi ako teória reality
v dielach Berta Brechta! Pritom je podstatné a rozhodujúce,
aby napriek tomu, že všetky osoby, krajina, pojmy a mená
sú vzdialené realite, bola realita vyslovená v jadre výpovede
a bolo si ju možné overiť v skutočnom živote. Preto
pokladám knihy Dr. Seussa, najmä titul Lorax, za vyslovene
realistické, no realistické v dialektickom chápaní.
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HIERONYM

FLOREK
ČSSR

REALITA
V OBĽÚBENOSTI FARIEB
U DETÍ A MLÁDEŽE

Problematika farieb je dosť široká a zložitá.
Z praktických dôvodov nie je možné púšťať sa do všetkého,
čo s farbami nejako súvisí. Účelné je špecifikovať oblasti
skúmania tohto problému. Môžeme napr. rozlíšiť fyziku,
včítane optiky farieb. Je rozhodujúca pre televízny
komunikačný kanál. Zaoberá sa realitou, fyzikálnym javom,
presnejšie, určitou časťou elektromagnetického žiarenia,
ktoré po niekoľkonásobnom prekódovaní subjektívne
prežívame ako svetlo a farbu. Uvažuje sa tiež o chémii
farieb. Je to predovšetkým otázka pigmentov, technológie
farbív, vlastností pigmentov a iné. V umeleckej výtvarnej
tvorbe je táto oblasť preferovaná v porovnaní s predošlou.
Napokon nie zriedka sa hovorí o psychológii farieb. Stručne
možno povedať, že psychológia farieb sa zaoberá vnútorným
prežívaním farieb človekom. Príspevok je venovaný
otázkam, ktoré patria do tejto oblasti.
PROBLÉM
Farby, resp. farebné podnety sú organickou súčasťou
komplexu podnetov a informácií, ktoré získavame
z prostredia. Pre výtvarného umelca má farba osobitný
význam. Farba a tvar sú dva základné systémy umeleckého
výtvarného kódovania, výtvarnej komunikácie. Osobitne to
platí pre maliarov.
Gnostický aspekt farby. Z psychologického hľadiska je
farba dosť zložitou otázkou. Prostredníctvom farby
poznávame určité reálne vlastnosti objektov. Možno teda
hovoriť o gnostickom, poznávacom aspekte farby. Avšak
z objektívne rovnakej vlastnosti môžu mať ľudia s normálnym
farebným videním odlišné pocity farby. Existuje totiž určitá
tolerancia medzi vlnovou dĺžkou elektromagnetického
žiarenia a jej psychologickou reprezentáciou v podobe

farby. Napr. hranica medzi žltou a zelenou sa často uvádza
ako 566 nanometrov (nm). Správnejšie je však povedať, že
táto hranica má určitú šírku, v našom prípade 558—585 nm,
v rámci ktorej vznikajú medzi ľuďmi nejasnosti, či ide
o žltú alebo zelenú. To pokiaľ ide o farebný tón. Podobne
sa dá uvažovať o sýtosti farby a o svetlosti, jase farby.
Z hľadiska predmetu príspevku je dôležité uvedomiť si, že
určitú reálnu vlastnosť môžu rôzni ľudia odlišne percipovať
(Smirnov a kôl., 1959). Napriek tomu sa zhodneme na tom,
čo je zelené, žlté atď.
Emocionálny aspekt farby. Inou otázkou psychológie farby
je emocionálny, citový aspekt farby. Azda každý z nás má
určitú viac alebo menej úplnú subjektívnu hierarchiu farieb.
S farbou je spojený istý emocionálny prízvuk. Hovorí sa
napr. o farbách veselých a smutných, radostných a
žalostných, o farbách depresie a extázy a pod. Niekedy sa
priamo počíta s tým, že farby ovplyvnia náladu človeka.
Z objektívneho hľadiska je emocionálny aspekt do značnej
miery podmienený svetlosťou, jasom farby. Je tiež
pravdepodobné, že citový vzťah k farbe je ontogeneticky
závislý od situácií, Y ktorých sme sa s určitou farbou stretali.
Ak sme sa častejšie stretali so žltou v príjemných
situáciách, je pravdepodobné, že si vytvoríme k nej
pozitívny citový vzťah. Tento aspekt farby je aktuálny
v norme, ale využíva sa v psychoterapii i v diagnostikovaní
duševných ochorení. Tak užívanie niektorých drog vedie
k pocitu slasti, ktorý je viazaný na veľmi výrazné farebné
obrazy.
Stimulujúci aspekt farby. Napokon možno uviesť
stimulujúci, podnecujúci aspekt farby. V literatúre sa
vyskytujú názory, že niektoré farby (teplé) povzbudzujúcim
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účinkom na náladu zvyšujú aktivitu človeka. Iné farby
(studené) majú opačný účinok na ľudskú psychiku. Dôkazový
materiál je pre takéto jednoznačné tvrdenia sporný. Novšie
výskumy vedú k záveru, že stimulujúci aspekt farieb je
spojený s časovou dimenziou podnetu. Ovplyvňovanie
farbami je najvýraznejšie v podmieňovaní správania človeka
farebnými podnetmi. Máme na mysli využívanie farebných
podnetov ako symbolov a signálov s vopred vymedzeným
významom v určitých situáciách, napr. v dopravných,
technologických a iných.
V pocite alebo vneme farby sú zastúpené všetky
spomenuté aspekty, hoci nerovnomerne a hoci sa ich
proporcionalita môže v ontogenéze meniť. Farba je
vnútorný zážitok s určitým informačným nábojom.
Sprostredkovanie informácie prostredníctvom farieb,
farebným systémom kódovania, nie je nemenné a trvalé
zafixované. Je to dynamický systém kódovania. Popri
fyziologickej podmienenosti je závislý od miery a kvality
poznania skutočnosti jednotlivcom. V preferovaní určitých

farieb možno potom vidieť nielen určité vekové
zvláštnosti, v našom prípade detí a mládeže, ale aj stupeň
poznania skutočnosti jednotlivcom. V istom zmysle môže
byť aj indikátorom duševného života človeka a podrobnejšia
analýza farebnej hierarchie môže byť až diagnosticky
významná.
Z hľadiska zamerania nášho sympózia je dôležitejšie, že
prostredníctvom kolorov, ktoré dieťa pozná, môžeme ho
viesť k poznaniu iných stránok skutočnosti, k poznaniu
ďalších stránok reality, k iným pohľadom. Skrátka aj
prostredníctvom farieb možno človeka vnútorne obohacovať
a zušľachťovať. V našom výskume zamerali sme sa na citový
aspekt farby. Zisťovali sme poradie 8 farieb z toho 2
achromatických a 6 chromatických z hľadiska ich
emocionálnej obľúbenosti.
METÓDA
Výskumu sa zúčastnilo vyše 2000 chlapcov a dievčat
vo veku od 11 do 20 rokov včítane z niekoľkých
bratislavských základných a stredných škôl. Jedenásťročných

Obr. 1. Poradie obľúbenosti bielej a čiernej farby,
a = biela, b = čierna farba. Horizontálne chronologický
vek v rokoch, vertikálne poradie obľúbenosti farby,

Obr. 2. Poradie obľúbenosti červenej, zelenej a modrej
farby, a = červená, b = zelená, c = modrá farba. Ostatné
ako pri obr. 1.

2

J J

-J

53

bolo 105 chlapcov a 109 dievčat, spolu 214. Dvanásťročných
bolo 118 chlapcov a 131 dievčat, spolu 249. Trinásťročných
bolo 149 chlapcov a 132 dievčat, spolu 281. Štrnásťročných
bolo 131 chlapcov a 137 dievčat, spolu 268. Pätnásťročných
bolo 134 chlapcov a 108 dievčat, spolu 242. Šestnásťročných
bolo 146 chlapcov a 135 dievčat, spolu 281. Sedemnásťročných
bolo 100 chlapcov a 133 dievčat, spolu 233. Osemnásťročných
bolo 103 chlapcov a 109 dievčat, spolu 212. Devätnásťročných
bolo 121 chlapcov a 106 dievčat, spolu 227. Dvadsaťročných
bolo najmenej: 29 chlapcov a 31 dievčat, spolu 60. Celkove
výskumu sa zúčastnilo 1136 chlapcov a 1131 dievčat, spolu
2267 osôb. Z tohto hľadiska ide o najrozsiahlejší výskum
tejto problematiky u nás.
Výskum sa uskutočnil za pomoci niekoľkých pedagógov.
Žiaci dostali záznamové hárky so zoznamom farieb pod sebou
v poradí: biela, červeno, oranžová, žltá, zelená, modrá,
fialová, čierna. Ich úlohou bolo najprv si zoznam prečítať
a potom podľa uváženia farbu, ktorá sa im najviac páči,
mali označiť číslom 1, cľalšiu číslom 2 atcľ. a poslednú číslom

8. Okrem farieb, pohlavia a roku narodenia neboli na hárku
iné údaje. Pedagógovia, ktorí výskum urobili, zhodne
konštatovali, že úloha bola pre žiakov zaujímavá, radi sa jej
zúčastnili a domáhali sa niečoho podobného aj do
budúcnosti.
VÝSLEDKY
Kvantitatívne spracovanie získaných údajov sa obmedzilo
na vypočítavanie aritmetických priemerov. Tie boli
podkladom pre zostrojenie obrázkov 1, 2, 3, 4, na ktorých
sú súhrnne znázornené získané výsledky. Aspoň niektoré
z nich reprodukujeme verbálne. Chlapci vo všetkých
skúmaných ročníkoch dali na prvé miesto modrú farbu,
na druhé miesto červenú farbu s výnimkou 20-ročných (na
druhé miesto dali bielu a červenú na tretie). Na
predposlednom, siedmom mieste bola fialová, okrem 17a 20-ročných. Na poslednom, ôsmom mieste bola čierna,
ktorá bola u 17- a 20-ročných na predposlednom mieste.
Aj dievčatá dali zväčša na prvé miesto modrú farbu.
Odchýlky: 11-ročné dievčatá dali na prvé miesto červenú
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Obr. 3. Poradie obľúbenosti oranžovej, žltej a fialovej
farby, a = oranžová, b = žltá, c = fialová farba. Ostatné
ako pri obr. 1.
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a 20-ročné bielu. Na druhom mieste je u 15- až 19-ročných
dievčat biela, ale u 11-ročných je až na štvrtom mieste.
Na predposlednom, siedmom mieste je oranžová u 13- až
17-ročných, ale u 18- až 20-ročných je oranžová na
poslednom mieste. Na poslednom mieste je čierna farba,
okrem dievčat z troch posledných skúmaných ročníkov.
Ak odhliadneme od vekových rozdielov, možno
konštatovať, že chlapci a dievčatá sa zhodujú v obľúbenosti
modrej (na prvom mieste), zelenej (na štvrtom mieste)
a čiernej (na poslednom mieste). V hodnotení ostatných
farieb sa líšia. Najväčší rozdiel je v obľúbenosti bielej:
u chlapcov na piatom u dievčat na druhom mieste. Menší
rozdiel je v obľúbenosti žltej (u chlapcov na treťom a
u dievčat na piatom mieste) a u ostatných farieb.
Poradie obľúbenosi farieb bez ohľadu na vek a pohlavie
je nasledovné: modrá, červená, biela, zelená, žltá, oranžová,
fialová, čierna. K výsledkom treba dodať, že sa nezisťovalo,
či konštatované číselné a graficky vyjadrené rozdiely medzi
ročníkmi a medzi pohlaviami sú aj štatisticky signifikantné.

DISKUSIA
Domnievame sa, že výsledky vcelku potvrdzujú prijaté
teoretické východiská. Zdá sa však, že k niektorým farbám
existujú trvalejšie emocionálne väzby takmer bez ohľadu
na vek a pohlavie. Týka sa to hlavne modrej a potom čiernej.
V hodnotení obľúbenosti iných farieb vyskytujú sa väčšie
alebo menšie rozdiely. Na porovnanie uvedieme vedľa
seba poradie obľúbenosti farieb z nášho výskumu a
všeobecne platné uprednostňovanie farieb, ako ho možno
nájsť v literatúre Frieling, Auer (1965):

Obr. 4. Poradie obľúbenosti farieb 11 až 20-ročných
osôb. a = chlapci, b = dievčatá, c = chlapci a dievčatá
spoločne. Horizontálne B = biela, ČE = červená, O =

oranžová, Ž = žltá, Z = zelená, M = modrá, F = fialová,
Č = čierna farba; vertikálne poradie obľúbenosti farieb.
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ČE.
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• II.

1. modrá — modrá
2. červená — červená
3. biela — zelená
4. zelená — žltá
5. žltá — oranžová, fialová, hnedá
6. oranžová —• pastelové farby
7. fialová —• sivá
8. čierna — čierna, biela
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Spomenutí autori uvádzajú, že deti majú radšej
intenzívnejšie farby ako dospelí a vekom, že začíname
obľubovať sivé farby a pastelové tóny. Krivohlavý (1972)
uvádza, že deti vidia i také modré tóny, ktoré dospelí už
nie sú schopní postrehnúť.
Poradie preferencie farieb, či už z aspektu
emocionálneho, gnostického alebo iného, je pravdepodobne
závislé aj od situácie, v ktorej treba farby hodnotiť. Je
možné, že by sme boli získali iné poradie, keby boli žiaci
hodnotili farby z hľadiska účelu, napr. z hľadiska voľby
farby aktovky, odevu, farby školského stola a pod.
V súčasnosti sa robí výskum práve tohto problému. Naši
žiaci sa vyjadrovali o obľúbenosti farby všeobecne bez
ohľadu na konkrétny účel a situáciu.
Poradie farebnej preferencie je pravdepodobne závislé
aj od použitej metodiky. Najobjektívnejšie skúmanie
problému je viazané na fyzikálne definované kolory.
Predloha by bola určená a určitá a možnosti konfrontácie
by boli optimálne. Iný prístup spočíva v hodnotení farebných
vzoriek alebo konkrétnych farieb, správnejšie pigmentov.
Problém je len v tom, aby boli Vzorky alebo predlohy

v rôznych výskumoch identické. Je to spojené s celým
radom ťažkostí. Relatívne najjednoduchšie je kalkulovať
vo výskume s farbami, ktoré dieťa určite pozná a má
o nich predstavu. Napr. žltú farbu dieťa pozná. Možné
rôzne predstavy žltej vždy zaradí do komplexu žltej.
V našom výskume sme uprednostnili posledný prístup. Sú
s ním spojené už uvedené i iné obmedzenia. Domnievame
sa však, že poskytol dosť spoľahlivú a všeobecnú informáciu
o obľúbenosti farieb V skúmanom vekovom období.
ZÁVER
Výskumom sa zistilo, že naše deti vo veku 11 až 20 rokov
obľubujú farby v nasledujúcom poradí: modrá, červená,
biela, zelená, žltá, oranžová, fialová, čierna. Chlapci
a dievčatá majú relatívne rovnaký emocionálny vzťah
k modrej, zelenej a čiernej. V obľúbenosti iných farieb sa
viac alebo menej líšia. Z hľadiska veku najstálejší vzťah sa
zistil k modrej, potom k čiernej a červenej. Citové vzťahy
k iným farbám sú z hľadiska veku pohyblivejšie a uplatňujú
sa v nich i rozdiely medzi pohlaviami. Výsledky výskumu sú
obmedzené charakteristikami použitej metodiky.
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POHĽAD
NA SLOVENSKÚ ILUSTRÁCIU
POÉZIE PRE DETI

Keď vyčleníme z literatúry pre deti a mládež oblasť
poézie, vidíme, že je to oblasť široká, hádam najširšia,
ku ktorej pridávame prívlastok pre deti. V budúcnosti by
sa niektoré z našich sympózií mohlo venovať tejto
problematike a škála prejavov by bola rozhodne
diferencovanejšia ako v tomto prípade, keď sa tejto téme
venuje pozornosť z najširšieho hľadiska.
Je to práve poézia, v ktorej sa výtvarné dielo —
ilustrácia najorganickejšie spája s textom. Z toho som
vychádzala pri zameraní sa na určitú poéziu. Z veľkého
množstva tejto knižnej oblasti literatúry pre deti som si
vybrala ilustrovanú poéziu pre nižší stupeň školského veku.
Tomuto detskému veku sa venovali významní spisovatelia,
ktorí sa zapísali do dejín sovietskej literatúry ako zakladatelia
poézie pre deti a mládež. Sú to Samuil Maršak a Kornej
Čukovskij. Boli presvedčení, že práve tento vekový stupeň
potrebuje spevavú, rytmickú krásu ľudovej poézie, a
nachádzali v nej svoj vzor. Spomenula som ich preto, že
medzi nimi a slovenským básnikom Miroslavom Válkom je
priame pokračovanie, rovnako ako medzi ďalším slovenským
básnikom Milanom Ferkom, ktorého verše budeme sledovať
cez ilustrácie Ondreja Zimku.
Zo sledovania vystavených diel na našich bienále vyplýva,
že do ilustrácie poézie patrí veľká časť vystavených diel,
veď ilustrácia môže niesť znaky poézie, aj keď bola určená
inému druhu detskej literatúry. Sú to napríklad diela Viery
Bombovej, Jana Kudláčka, Mája Mituriča a Vladimíra
Golozubova, Marienky Stupici, Miroslava Cipára, Klausa
Enzikata a iných.
Slovenská ilustrácia poézie pre deti čerpá hlavne
zo vzťahu medzi umelou a ľudovou poéziou a z paralelného

vzťahu medzi ilustráciou a ľudovým výtvarným prejavom.
Spomeniem niekoľko príkladov týchto vzťahov, ale aj
vzťahov medzi poéziou a ilustráciou priamo, z posledného
obdobia. Napriek tomu, že termín poézia provokuje, aby
sme ju vo výtvarnej rovine rozšírili hlavne o rozprávku,
knihu pre najmenších a ľudovú pieseň, budem sa venovať
len básni umelej, predovšetkým básni lyrickej.
Lyrický a epický prúd v poézii pre najmenších čitateľov
spolu súvisia a obohatené o humor vytvárajú aj z krátkych
básní —• ako to vidíme u Maršaka, Čukovského či Válka —•
samostatné literárne diela.
V roku 1974 vyšla v novom vydaní zbierka veršov
Miroslava Válka Do Tramtárie s ilustráciami Miroslava
Cipára. Dokazuje to životnosť literárnu aj výtvarnú. Válkova
poézia je — ako som už spomenula — najvlastnejším
pokračovateľom vtipnej a snovej poézie Korneja
Čukovského. Stanislav Šmatlák vo svojej knihe Básnik
a dieťa, venuje kapitolu Čomu sa deti smejú, práve
Miroslavovi Válkovi. Báseň Ťava, ktorou sa končí
Šmatlákova kapitola, je jednou z básní v zbierke
Do Tramtárie a svojím duchom charakterizuje celú básnickú
zbierku. Cipár maľuje k básni štyri obrázky. Nie sú
pokusom o simultánny odraz deja. Zmysel básne ani nie je
v procese deja, ale sa dotýka — vtipnou konfrontáciou —
ťavej odolnosti proti smädu. Cipárov prejav odpovedá vtipu
básne a svojím výtvarným výrazom, skratkou a situačnými
náznakmi, ide cestou básnika a pokračuje za ňu. Vystupuje
v nich idealizované prostredie púšte s oázou a mestom,
bufet a jeho symbolické vyznačenie zátiším arabských nádob,
rovnako ako symbolická predstava obsluhy, spájajúca
humorne a anachronicky Európu a Orient, a nakoniec

57

groteskné domyslenie scény s ťavou ako s chodiacim
automatom, z ktorého si možno nabrať sódu alebo kofolu.
František Holešovský, vo svojej štúdii uverejnenej
v Zborníku SNG č. 4/2 o vývojovom štádiu Cipára —
ilustrátora, ktorá je určená knižkám Baran Bé, Černoške
Gnu-gu a Do Tramtárie píše, že jeho ilustrácia spočíva
vo zvláštnom spojení osobitnej štylizácie a grotesknej
polohy humoru. Rozoberá charakter jeho štylizačných
a dekoratívnych postupov. Hovorí, že slovné hračky
Válkových veršov idú v nich — svojím spôsobom — ďaleko
za výsledky, ktoré dosiahol Kornej Čukovskij, a výtvarník
ich môže len „vyvážiť" vlastnými výtvarnými znakmi.
Členenie Cipárových ilustrácií je samo osebe nositeľom
poetických kvalít a významov. V jeho ilustráciách splývajú
architektúry, ľudské aj zvieracie postavy, obrazy predmetov
a vecí. Živé dostáva znaky hračky a ľudového artefaktu,
hranice groteskného sa posúvajú do nedohľadná. Jeho
bohatá ilustračná tvorba má nesmiernu výrazovú škálu.
Je to predovšetkým neohraničená fantázia a schopnosť,
s akou dokáže výrazy, adekvátne najrozmanitejším
spôsobom, spojiť do osobitej jednoty. Stačí porovnať
ilustrácie k Válkovej zbierke s bohatým obrazovým
cyklom k folklórnej zbierke Márie Ďuríčkovej Zlatá brána
(1976).
Rovnako zaujímavý ako Cipárov je aj ilustračný cyklus
Ondreja Zimku k veršom Milana Ferka Džimbala-bala-bala
(1971). Obaja ilustrátori sú si vekovo blízki a obaja
pochádzajú z etnicky zaujímavého kraja na severozápade
Slovenska. Je z toho možné vyvodiť najmenej to, že obaja
rástli v sociálne rovnakom prostredí, Čo nie je málo pri
charaktere ich práce.
Aj Ferkove verše, rovnako ako Čukovského, majú
podobný úsmev a pochopenie pre detský svet. Ak je
u Válka možné pozorovať smerovanie od verša k prostému
detskému hovoru plného fantázie, Ferko výraznejšie sleduje
imperatív rytmu, spojeného s naivným poetizmom.
Zimka sa odlišuje od Cipára farebnosťou, ale hlavne tým,
ako posúva svoje postavy na hranicu detského videnia,
úplne bez dekoratívnych zámerov. Obľúbenou Zimkovou
farebnou skladbou je karmínovo-modrá a jedovato zelená.
Je to skutočne iná farebná škála ako Cipárove pastely
v Tramtárii, aj keď nesmieme zabúdať, že aj Cipár v iných
ilustračných cykloch je farebne červeno-modro-zelený.
Oproti Zimkovi však farby tlmí, čo je pozoruhodné pri
jeho tvarovej bohatosti.
Drobné Ži m kove maľby zapĺňajú celé strany Ferkovej
zbierky — najmä pokiaľ ide o kresbu obličajov sú príbuzné
detským maľbám na múroch a plotoch. V celostránkových
kompozíciách využíva Zimka obrazové prvky veršov, aby sa
pohral s predstavami hradov, veží a zámkov a inklinuje

k voľnej kompozícii obrazových plôch. Vidíme to na
obrázkoch k básni Rytiersky román a Šikovná mladucha.
Mohlo by sa zdať, že Zimka rytmizuje s Ferkom v slohe
„Rytier Matúš Čák!
Nabi hradný prak!
Moju milú Lakomtesu
do otroctva Turci nesú
vyprášiš im frak,
však,
rytier Matúš Čák?"
Je to však voľnejšia rytmizácia, v ktorej sa striedajú hlavy
erbov-znakov, zuby cimburia, lietajúce šípy medzi postavou
Lakomtesy a zachmúrenou tvárou fúzatého Turka.
V Šikovnej mladuche naivizuje Zimka v hre s medovníkovými
srdcami, zakladá prvky obrazu do významových celkov, ale
inakšie ako v ilustrácii k Obláčiku na retiazke, alebo Pozor
na slová. Voľne rozhádzané prvky ukladá do priestoru
medzi kľukatými cestami, radenie vecí nahrádza zhlukmi
farebných škvŕn v neprehľadnom zoskupení mačacích hláv.
Obaja ilustrátori, Cipár aj Zimka — jeden tvarovo,
druhý farebne — rozbíjajú putá fantázie a predstsvujú vzor
takého výtvarného videnia poézie, ktorý stavia na
protikladoch lyrizmu a harmónie.
Na ilustračný prejav martinského rodáka Mirka Hanáka
(zomrel roku 1970), voľne nadväzuje Jana Kiseľová
v akvarelových kresbách k veršom Dagmar Wágnerovej
Kúzelný klobúk (1971). Sú to krátke, jedno a dvojslohové
básne s námetmi z detského života a detského styku
s prírodou, často žartovného charakteru. Často ako
hádanky. Kiseľová sleduje vo svojej virtuóznej farebnej
kresbe štetcom práve túto hádankovskú tendenciu. Zdá sa,
akoby spolu s básnikom dávala deťom úlohu riešiť určité
vzťahy, zrovnávať. Voľnému spôsobu maliarskej techniky
prirodzene odpovedá istá veľkorysosť a vysoký stupeň
abstrakcie, zovšeobecnenia, ktorý je stupňovaný ešte
snahou ilustrátorky oživiť prírodné detaily personifikačným
zámerom, ktorý sa obmedzuje na vkreslenie znakov do
tvárí zobrazovanej rastlinky. Pre detského čitateľa a jeho
chápanie je to ilustrácia značne náročná. Vedie ho od
vecného obsahu k výtvarnej technike. Jej originálnosťpoetickosť nám nastoľuje celý rad ešte nevyriešených
otázok, ktorými sa na tomto mieste nebudeme zaoberať.
(Ilustrácie Blanky Votavovej k veršom Márie Topoľskej
Modrobiely svet predstavujú v našom výbere vrchol snivej
lyrickosti a navyše sledujú detskú túžbu po výtvarnom
vyjadrení básne. Obsahom básne sú veci okolo nás, pohyb
prírody v jednotlivostiach a celoročnom kolobehu. Tomuto
obsahu zostáva verná aj ilustrátorka, vytvárajúca s detskou
starostlivosťou svoje farebné kresby štetcom a jemnou
perokresbou. Nepochybujeme o tom, že pôsobia, či môžu
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pôsobiť na deti priam oslnivo. Napriek technickej
dokonalosti sú zároveň nositeľom tvarotvorného postupu,
to znamená, že nútia čitateľa zamyslieť sa nad tým, ako
vznikali, a zvádzajú k dotváraniu. Je to zároveň ilustračná
„drobnomaľba" a sotva by ju bolo možné zväčšiť bez toho,
aby neutrpel jej výtvarný charakter. Vidíme to napríklad
na obrázku spiacej víly v papradí, kresbe dvoch vtáčikov
na protiľahlej strane alebo na obrázku k básni Obláčky, či
More. Básnický obraz „mora" zo zeleného lístia, ktoré
prežíva dievča hľadiace z okna do záhradky plnej kvetov
s motýľmi a kvetmi, alebo „vyšité" obláčiky — krajne
štylizované —• nad rozvlnenými kopčekmi zeme, akoby
paličkované slnko medzi nimi, toto všetko potvrdzuje, že
ide o výtvor detskej predstavy, a nie o skutočnosť. Každý
obrázok je dokladom, že ilustrácia v knižke básní môže žiť
celkom samostatný ži\ot, že sa môže stať nielen nositeľom
vizuálnych, ale aj slovných predstáv, že môže
naliehavo volať detského čitateľa pokračovať v „hre na
poéziu" v hre, ktorá by mohla zostať dlhšie, ako sú
hranice detského veku. Takto si to aspoň my dospelí
prajeme.
Zastavme sa pri ilustráciách ďalšej mladej ilustrátorky
Oľgy Johanidesovej v knihe Tomáša Janovica Zakopol som
o kalamár (1973). Sú to čiernobiele ilustrácie a nevieme,
či k tomuto farebnému rozvrhu došlo z vôle vydavateľa a či
ilustrátora. Celkom určite tu však zohrala úlohu literárna
predloha, jej ráz. Ilustrátorka sa sústreďuje predovšetkým
na jednotlivé postavy detí a zobrazuje ich schematickou
grotesknou kresbou, v ktorej rovnako ako primitívne
schémy detských tvárí aj textilné faktory postáv priamo
čerpajú z oblasti užitého umenia a užitej grafiky a
nevychyľujú sa z bežnej úrovne vkusu. Táto moja formulácia
neznamená však odsúdenie tohto typu ilustračnej koncepcie.
Práve naopak. Myslím si, že v ostro vyhranenej koncepcii,
ako nám ju predstavuje Cipár, Zimka, Kiseľová, Votavová,
Johanidesová, majú svoj zvláštny význam, tvoria základ pre
empirické dohady, ktoré vyšli z pozorovania. Ilustračné typy,
ako nám ich formuluje poľská teoretička Irena Sloňska
(Psychologiczne problémy ilustracji dla dzieci, 1969), nám
potvrdzujú, že ilustrácie bežného typu sa striedajú a
prelínajú s ilustráciami hľadajúcimi, zvláštnymi.
A ilustrácie Oľgy Johanidesovej predsa len prinášajú isté
nové črty — o tom nie je sporu.
V tejto našej úvahe by nemala chýbať ilustrácia jedného
z našich popredných maliarov strednej generácie, ktorý sa
cieľavedome venuje ilustrovaniu detských kníh. Je to
Ferdinand Hložník. V roku 1974 ilustroval zbierku básní
Agnije Bartoovej Lampášik. Autorka ide svojimi drobnými
básňami po stopách Samuila Maršaka. Sú to epické básne
o detských príhodách a starostiach. A Ferdinand Hložník

im zodpovedá svojím ustáleným, rozvážnym a skutočne
poetickým výrazom, ktorým pred niekoľkými rokmi
vstúpil do okruhu slovenských ilustrátorov pre deti, ktorí
neopúšťajú spojenie s ľudovou výtvarnou tvorbou. Jeho
výraz platí rovnako pre poéziu ako pre rozprávku. Pokiaľ
ho používa aj v hrdinskom a oslavnom námete (Slniečko
č. 1. 1973), znamená idealizáciu nielen prípustnú, ale aj
žiadúcu a vďačnú. V Hložníkovej štylizovanej a dekoratívnej
kresbe sa dá vystopovať nadväznosť na Fullovu
abstrahujúcu a geometrizujúcu kolorovanú kresbu, ako ju
poznáme z ilustrácií v Spevníku alebo Troch gaštanových
koňoch. U Fullu je krajná štylizácia cieľom, ku ktorému
došiel po nesmierne bohatom vývoji. Hložník z nej berie
len princíp dekoratívnej geometrizácie a robí z neho základ
kresbovo farebne bohatej kompozície, ktorá V tom
prostredí a v jeho bohatých tapetových vzoroch má
zároveň niečo z Matissa a fauvizmu. Celkový výraz je
zákonite tvarovo nadsadený. Maľby prvkov a scén
pokrývajú V bohatej skladbovej a farebnej kompozícii všetky
strany a nechýba im ani humor, ktorý je vlastný sovietskej
poetke.
Naše zamyslenie nad ilustráciami poézie pre mladých
čitateľov uzavrieme komplexnejším pohľadom, ktorý nám
ponúka detský časopis Slniečko (1974—1975) a jeho
ilustrácie veršov pre najmenších. Troch ilustrátorov,
ktorých si všimneme, sme sa už dotkli v základnom výbere.
Prvé číslo Slniečka z roku 1974 ilustroval Ondrej Zimka,
šieste číslo Blanka Votavová a ôsme Miroslav Cipár. Zimka
sa nám predstavuje v inej farebnej škále. Dominantou je
hnedá. Cipár, aj keď je farebne obmedzený na niektorých
stranách, zostáva verný svojim arabeskám. Blanka
Votavová ešte výraznejšie ako v ilustráciách kníh spája
obrysovú kresbu s naivnými farebnými siluetami. Vkladá
nové, poetické hodnoty do každej strany a dvojstrany čísla.
Samostatnú skupinu tvoria umelci, ktorých obsahová
rôznorodosť časopisu priviedla k neutrálnejšiemu,
zdržanlivejšiemu výrazu, kde poetickosť ilustrácie vzťahujúca
sa k veršom je prispôsobená výrazu ilustrácie k poviedkam.
Sú to František Hubel, Jozef Cesnak, Mária Želibská
a Vladimír Máchaj. Hádam najprekvapivejšie pôsobí toto
zcivilnenie u Márie Želibskej. Jej ilustračný trend, ktorý tu
vidíme, má prirodzene svoje klady. Hádam najzávažnejší je
sám fakt vyrovnávania estetických hodnôt, po ktorom
v súčasnosti volá svetová estetika. Oproti starému
rozlišovaniu krásneho a všedného ide jej o skrásnenie vecí
všedného dňa, o ich zestetizovanie. Deviate číslo Slniečka
ilustrovali svojimi obrázkami žiaci Ľudovej školy umenia
v Kežmarku. Na akvarelových ilustráciách k Piesni o rodnej
zemi vidíme, ako podnetne môže pôsobiť detský prejav,
pokiaľ ide o jeho citové poslanie. Najkrajšie na tom je, že
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citový obsah detskej kresby nie je vôbec podmienený
farebnou bohatosťou a že sa prejavuje v kresbách
chudobných na farbu.
Ostávajú nám dva nové (nové v tejto úvahe) výtvarné
výrazy; Štrbov v čísle päť a Drexlerov v siedmom čísle
Slniečka. Štrbov zvláštny zmysel pre spojenie
dekoratívneho prvku s výraznou drsnosťou, ktorý prináša
zaujímavé výsledky striedania dynamickej maľby
s veľkorysými kompozíciami a drobným detailom. Drexler
ide po tejto ceste ďalej. Vo farebne neredukovaných

ilustráciách pripomína českého maliara Troupa, ale jeho
farebné faktúry sú voľnejšie.
Na záver by som sa chcela dotknúť problému
diferenciácie v ilustráciách pre deti v oblasti poézie. Nie je
zďaleka vyčerpaný vekovým delením. Dá sa povedať, že
poetická črta ilustrácie daná zmyslom a cieľom poézie pre
deti je, resp. musí byť obsiahnutá v každej ilustrácii pre deti.
Tým je daná aj široká stupnica výrazov tejto ilustrácie; od
lyricko-poetickej po expresívnu, až po vplyv, ktorý má
detský výtvarný prejav a detská fantázia vôbec na tvorcu
umeleckej ilustrácie pre deti.
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BESEDA O ILUSTROVANÍ
VEDECKO-FANTASTICKEJ KNIHY
PRE MLÁDEŽ
HOVORIA: ANNA URBLÍKOVÁ, FRANTIŠEK
HOLEŠOVSKÝ, OTAKAR CHALOUPKA,
KAMIL LHOTÁK, JIŔÍ ŠALAMOUN
ČSSR

A. URBLÍKOVÁ:
Je zaujímavé, že si vedecko-fantastická literatúra, ktorá
sa teší v dnešnej dobe mimoriadnemu záujmu mladých
čitateľov, nenašla svojho špecifického ilustrátora, ani sa
nestala predmetom záujmu teórie, ktorá by zhodnotila jej
prítomnosť v súčasnej literatúre a určila jej miesto, ktoré
jej prináleží.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Podlé mne tu hraje jistou úlohu skutečnost, že tento
literárni žánr (nehledíc na jeho bohatou predhistorii)
prochází teprve počátky svého vývoje, a že jeho hranice
jsou pritom značné rozplývavé. Navíc k tomu pristupuje
i okolnost, že tematická oblast všdecko-fantastické
literatúry je nesmime rozmanitá — nepritahuje tak
sugestívne vyhranené výtvarné typy, jako treba povídka
z prírody, pohádka a pod. A tak není-li leckdy snadné
zobrazit téma tradičních žánru detské knihy, je pro
výtvarníka tím nesnadnejší vypravit se do krajiny, v níž se
setkává fantasie umelecká a vední. Ta potíž vstupuje i do
teórie ilustrace pro deti. Naše beseda sice nenahradí
teoretickou štúdii, rozhodne však múze napomoci štúdiu
tematiky. Všimneme si nejprve minulých počátkú žánru
a jejich ilustrace. Neleží v téch počátcích klasické dílo
J. Vernea s jeho soudobou výtvarnou výpravou?
A. URBLÍKOVÁ:
Áno, aj keď súčasne je to dielo čítané a obdivované
deťmi aj dospelými aj v súčasnosti. Čítame ho, aby sme
poznali tajomstvo Vernovej obľúbenosti u detí. Po
ilustračnej stránke je zaujímavé, že dnešní čitatelia ostávajú
verní starým klasickým ilustráciám Nevilla, Bennetta a
ďalších. Pokusy o nové ilustrácie vcelku nemajú úspech

a vydavatelia ostávajú verní pôvodným ilustráciám. Hrá tu
úlohu viac pieta ku klasickému literárnemu dielu, alebo
závislosť detského čitateľa na reportážnej zložke
dobrodružného obsahu, ktorá je charakteristická práve pre
staré chápanie ilustrácie?
F. HOLEŠOVSKÝ:
Myslím, že více to druhé: väzba čtenárú na dobrodružnou
složku fabule. Tím Ize vysvétlit i proud současné popisne
názorné ilustrace tohoto žánru, reprezentované umelci jako
jsou Zdenék Burian, Theodor Rotrekl a jiní. V Burianovi má
naše výtvarné umení vôbec nepŕekonatelného zpodobitele
fantazijní reality, zejména pokud jde o námety sci-fi.
V oblasti astronautiky se zato nekdy zdá, že se ilustrace
dostala do slepé uličky: spokojuje se zpravidla tím, že
charakterizuje aspoň vnejškove vedecko-technický ráz díla.
Theodor Rotrekl v Lemových Astronautech obrací
napríklad pozornost k situačním záberom letišť, kancelári,
exkurzí a naopak zase k schématúm dobrodružné
dramatičnosti. Celek jeho ilustrací pôsobí poutave, i když
výtvarne nové hodnoty neprináší.
A. URBLÍKOVÁ:
Priamym opakom Rotreklovej ilustrácie sú kultivované
kresby Albína Brunovského k Lemovým rozprávkam
Sezam. Sú z prvých Brunovského ilustrácií, a ani tieto
nesmerujú k jadru a zmyslu vedecko-fantastického námetu.
A to je úloha, ktorá je stále pred nami. Zmysel a tvár tejto
ilustrácie sa stále hľadá: od ilustrácie zameranej
k dobrodružnej zložke diela, naivných pokusoch sústrediť
sa na technickú oblasť deja, až po monotónnosť postáv
oblečených do skafandrov, ako to vidíme aj na zahraničnej
ilustrácii tejto literatúry.
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F. HOLEŠOVSKÝ:
Zajímavým útvarem sci-fi po stránce textové i výtvarné
je Součkova trilógie Cesta slepých ptákú. Reportážni forma
s bohatým využitím interviewu spojuje dej, který vedecky
a fantazijné čerpá z odvážne archeologické hypotézy
a smeruje k dobrodružné meziplanetární výprave. Knihu
ilustroval Kamil Lhoták. Mimo proud vlastních ilustrací
hraje v ní dôležitou úlohu proud fotografií, z valné časti
vtipné fotografické kamufláže. Požádali jsme Kamila
Lhotáka, malíre, kterému učarovala moderní technika, aby
nám povédél néco že svých ilustrátorských zkušeností
a zážitku.
K. LHOTÁK:
Rukopis Součkovy knihy jsem četl s nesmírným
zaujetím — ostatne si s autorem Ludvíkem Součkem vúbec
dobre rozumíme, a ilustroval jsem mu i poslední knihu,
která práve vychází a má téma z války amerického Severu
proti jihu. Kniha se jmenuje Rakve útočí a vlastními hrdiny
knihy jsou dve obrnené lodi — každá patrila jedné
z válečných strán. Jižanská se jmenovala Merrimak,
Severanom patril Monitor. Ale to už je vlastné literatúra
faktu. Chtšl bych zdúraznit, že ilustrační práce mi
umožnila aplikovat mé celoživotní zámery a zájmy z práce
malírské — to je to novodobé téma techniky. Proto také
mám na svém ilustrátorském konte i radu zajímavých
knížek pojednávajících o technických vynálezech. Pokud jde
ješté špeciálne o Součkovu knihu; bylo mi dano na vôli, čo
chci sám ilustroval — do koncepce fotografického materiálu
jsem nezasahoval, to už byla sféra autora samého, a o tom
vám nie nereknu.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Autor zrejme od počátku počítal se širokým prostorem
pro práci s fotografií, a od vás očekával zejména lidsky
dôverný zásah kreslíre. To očekávaní jste jisté splnil, i když
to nebylo na Vaše oblíbené téma z ríše techniky. Ludvík
Souček píše v úvodu své knihy o tom, že znáte dokonale
dílo Júlia Vernea. Ilustroval jste také nékterý z Verneových
románu?
K. LHOTÁK:
Áno, dokonce dva: Vynález zkázy a Vzducholodí kolem
sveta. Verne patril opravdu vždycky k mým nejmilejším
autorom a ilustrace do obou knížek — byly to zcela
skromné svazečky s mými perokresbami — jsem délal
s radostí. Mohl jsem se tu volné projevit, jak pokud jde
o technické prvky, tak i v kresbách lidských postav a tvárí.
Rozhodné mi nevadilo, že jsem znal tak dobre staré ilustrace
téch románu; jejich obsah a ráz me inspirovaly, a pritom
se mi ani v nejmenším nevnucovaly jako predloha.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Které jiné knihy z oblasti sci-fi jste ilustroval? Domnívám

se, že oblast techniky jako vaše životní malírské téma
smazala hranici mezi vašimi ilustracemi k literatúre faktu
a ilustracemi k védecko-fantastické literatúre, a že vás
zároveň značné brzy privedla k ilustrovaní knih, v nichž
technické vynálezy hrají hlavní úlohu.
K. LHOTÁK:
To je pravda, jakmile jde o oblast techniky, je nesnadné
vést presnou hranici mezi knihami, které patrí do té či oné
skupiny. Zdá se mi, že ilustrace sci-fi by se mély odlišovat
od populárne vední literatúry prevahou lidsky dôverného,
intimního tónu. Ale to není obsaženo pouze v početním
pomeru lidského a technického detailu v ilustraci. l v obrázku
čisté techničkám by mela byt cítit blízkost človeka, ctená?
by si mel uvédomovat, že celá technika je dilem človeka
a zároveň prostredkem, jímž si človek zlepšuje a usnadňuje
život. A odkdy ilustruji? Je to už preš tŕicet let, čo vyšla
malá knižka Gustáva Dubského Tajemný triplet s mými
ilustracemi (Olomouc 1943). Byla to knižka pro menší
čtenáŕe a šlo v ní o problém putovaní časem. Téma mi
velice vyhovovalo, a fakt, že ji mám stále v dobré paméti,
dokazuje, že jsem ji prežíval stejné zanícené jako detský
čtenáŕ.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Védecko-fantastická literatúra nemíŕí ovšem pouze do
oblasti technických vynálezu —• postihuje i psychickou
oblast človeka a perspektívy vývoje společenských vztahô.
Mezi jeji autory patrí stejné G. Wells jako treba Verne,
Adamova Lem. Vzpomínám na zajímavou povídku R. L.
Stevensona Podivný prípad doktora Jekylla a pána Hyda.
Doktor Jekyll vynašel tekutinu, která mení jeho fyzický
vzhled, ale zároveň dáva prúchod potlačeným antisociálním
obsahúm jeho predstavy a citu. Kniha vyšla v roce 1940
v Pourové edici s obrázky Františka Tichého. Tichý
soustredil svou pozornost na obraz zla v lidském výraze
a na prízračné „šero" citového ovzduší, shodného s tmou
noci, v níž ožívala temná stránka rozdvojené bytosti
Jakyllovi. Jsou to ilustrace stejné pôsobivé a nové dnes
jako pred 36 lety.
Astronautickým tématem se aspoň okrajové zabýval
i velký rakouský grafik Alfréd Kubin. Na jeho výstave
v Praze 1975 jsem videl kresbu Marťanô a posledních lidí.
Kubin zpodobil Marťany jako zvláštni korýšovité tvory:
jejich krabí nohy, výsuvné oči, rypákovitá tvár, rohovitý
povrch pôsobí dnes dost naivné" — a vytvárejí jakési
analogon k predstave posledních lidí: slabých, vágních
postav, které se zdají žít více silou ducha než vlastní
fyzickou stránkou. Ovšem z Kubina — filosofujícího
umelce môžeme zaradil do oblasti vedecké fantázie
bezpočet kreseb, nemusí jít zrovna o astronautiku
a budoucnost lidstva.
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A. URBLÍKOVÁ:
Mohli by sme povedať, že Kubin v týchto, ale aj iných
kresbách ani tak neilustruje, ako sa skôr necháva unášať
vlastnými predstavami mimozmyslového sveta. Proti tomu
stojí skutočnosť, že práve u neho mala literatúra veľký
vplyv na grafickú tvorbu a že on sám bol literárne činný
v oblasti, kde vedecká fantázia mala rozhodujúci vplyv.
A práve toto zamyslenie sa nad Kubinom nám dáva podnet,
aby sme položili otázku literárnemu teoretikovi Otakarovi
Chaloupkovi, pracovníkovi Pedagogického ústavu Čs.
akadémie vied v Prahe. Existuje v súčasnej dobe presná
námetová klasifikácia vedecko-fantastickej literatúry, ktorá
by nám umožnila triediť aj jej ilustráciu?
O. CHALOUPKA:
Z rôznych klasifikací sci-fi se ukazuje jako
nejproduktívnéjší ta, která spojuje hledisko významových
dosahu a polôh umeleckého zámeru a výrazu s hlediskem
námetovým — to jest klasifikace podlé celistvéjších oblastí
sci-fi. Tak rozlišujeme pŕedevším oblast technické a
technicistní sci-fi, popisující vynálezy budoucna, výpravy
k dálnym planétam apod., sci-fi jakou u nás známe z knih
Frant. Behounka, dále oblast tajuplné, symbolické a
metaforické sci-fi, jakou representují napr. Bradburyho
Marťanská kronika či povídky Slunce a stín a konečne oblast
humorné, ironizující, parodizující sci-fi, která si
prostrednictvím této tematiky delá legraci z nešváru
dneška, jako je to v povídkách A. C. Čiarka Oceánem
hvezd nebo v Lemové knížce Vzpomínky lljona Tichého.
Z ilustračního hlediska predstavuj! tyto tri oblasti dosti
rozdílné sféry, rozdílné polohy významového zamerení.
Ve všech sice jde o sci-fi, ale máji zcela odlišnou atmosféru,
což by mela ilustrace vystihnout. Prvé z téchto oblastí,
technicistní sci-fi odpovídá reálna vecná kresba, i když
jisté s prvky náznakovými, kdežto druhá oblast nalezne pro
svou metaforickou symboliku adekvátni výtvarný projev
v ilustraci výrazové i obsahové uvolnené a emotívne
komponované — videl jsem v maďarském sborníku
Galaktika príklady lakových ilustraci, které mely blízko
k psychodelickému projevu nebo k tradici fantaskního
umení. Pro tu tretí oblast humorné, ironizující a parodizující
sci-fi bude na místé ilustrační výraz zdúrazňující komiku,
vtip a nápaditost, výraz až karikaturní. Zámeny ilustračních
polôh by mohly jít, jak je z pŕedchozího zrejmé, zcela proti
duchu textu; společné označení sci-fi zahrnuje díla
sémanticky velmi rúzná a nezrídka až protichodná.
A. URBLÍKOVÁ:
Ešte by nás zaujímalo, aké postavenie má vedeckofantastická literatúra v knihe pre deti — u nás a
v zahraničí. Myslím pri tejto otázke na váš rozsiahly výskum
čitateľského záujmu mládeže.

O. CHALOUPKA:
U nás v Československu je sci-fi dnes edičné spíše
okrajovým jevem a dostáva se ké čtenáŕúm v tak omezeném
počtu nových titulu, že nemôže byt v kontextu četby nijak
reprezentatívne zastoupena. Jiná situace je v sousedných
zemích, napr. v SSSR, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, NDR
a V nekterých zemích západních. V Polsku, Maďarsku a
Rumunsku existují dokonce časopisy pro sci-fi, kluby prátel
pro sci-fi apod., kdežto u nás vychází této literatúry tak
málo, že zajem o ni nemúže nabýt širších dimenzí.
Zároveň se však ukazuje v zahraničí i u nás, že sci-fi
technicistního, popisného typu, napr. knihy
o kosmonautických výpravách čtenársky i autorsky ustupuje
do pozadí, a do popredí se dostáva sci-fi metaforická,
filosoficky ladená orientovaná k hlubším otázkam života,
svetového názoru, perspektív lidstva, i konečné sci-fi
humorná, vynalézavá a nápaditá, zejména v kratších
povídkových formách. Celkový trend pák zretelné smeruje
k vétšímu znárodnení literatúry science fiction po umelecké
stránce, k oslabení jevú komerčních a literárne pokleslých.
Mohli bychom ŕíci, že literatúra sci-fi se postupne stáva
stále více literatúrou v pravém smyslu slova. To musí mít
svúj dosah i pro ilustraci sci-fi, která by rovnéž méla
opouštet rutinérství a povrchnost a sméŕovat stále
zŕetelneji k umelecké osobitosti a svébytnosti.
A. URBLÍKOVÁ:
Môžeme teda povedať, že v románoch a rozprávkach
tohoto žánru ide o vzdialené perspektívy oblasti vedy
a techniky a teda tiež o dvojaký pohľad na túto
problematiku: vonkajší, objektívny a vnútorný, hovoriaci
o pôsobení nových skutočností na ľudskú psychiku.
Vedecko-fantastický námet síce súvisí s dobrodružnou
literatúrou, ale na druhej strane zase s vedecko-populárnou
a náučno-vzdelávacou literatúrou. Dokonca aj
s rozprávkovým svetom tzv. phantastic tale, napr.
rozprávky hoffmannovského vzoru. Toto sa musí prejaviť aj
v charaktere ilustrácie.
F. HOLEŠOVSKÝ:
A také se projevují. Mohli bychom se dotknout i širších
vztahú druhových, vztahú literatúry k dalším druhom
umení. Bude to zejména vztah literatúry k filmu, a to jak
ké trikovému (filmy gottwaldovského Zemana), tak k filmu
hranému.
Takový sovétský film Mlčení doktora Ewanse
napríklad jasne dokladá, jak i vedecko-fantastický žánr
múze sloužit myšlence humanismu, jak múze byt
angažovaný. Na kvadrienále scénického výtvarníctví
v Praze (1975) mé upoutala scéna Ladislava Vychodila
k Nezvalove dramatu Dnes ješté zapadá slunce nad
Atlantídou. Byla skvelá i z hlediska čisté ilustrace.
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A. URBLÍKOVÁ:
Bolo by dobré všimnúť si niektorého námetu, ktorý bol
spracovaný literárne a ilustračne a na druhej strane filmovo.
Možno by to bolo vhodné východisko k skúmaniu
angažovanosti ilustrácie v tomto druhu literárneho diela.
F. HOLEŠOVSKÝ:
V poslední dobe nám takovou paralelu vytvorily film
a kniha Pán Tau od Oty Hofmana. Upozornil jsem v jedné
stati na zcela neobvyklou formu nové vzdelávací
angažovanosti Šalamounových ilustrací k té knize,
angažovanosti tvorivé fantazijní, která pripravuje človeka
nové společnosti na zvláštni budoucí úkoly. Ve své analýze
jsem oceňoval ilustrátorov zretel ké kritickému osvojovaní
díla detským čtenárem a pozornost, kterou venoval
predpokladané recepci ilustrace. Poprosili jsme Jirího
Šalamouna, aby nám ŕekl néco o svých dojmech pri
ilustrovaní knihy.
J. ŠALAMOUN:
Hofmanova knižka mi pripadala jako obrovský dort —
jsou tam v mnohá vrstvách všechny možné dobroty. Nebo
jako vánočka spletená z mnohá prameňu — a ty ilustrace,
jako když tu vánočku rozkrojíte, musí byt vidét, čo tam
všechno je: mandle, hrozinky a pod. Ale když ríznete
vedie, búdou tam ty dobroty taký, a treba ješté víc a vetší —
je to prosté vánočka, na které se nešetrilo. Kresby jsou
jako vršky tech textových ledovcu schovaných v mori, nebo
chcete-li jako zelenina v bramboračce.
Tenhle pestrobarevné spredený text knižky je doufám
na té spousté obrázku cítit. Byľbych nejradéji ilustroval
knižku stránku za stránkou, a pritom nie neprezradil
z textu. Samozrejme jsem si leccos naplánoval, ale obrázky
ké knížce rozhodné nevznikly jen touhle suchou cestou.
Prosté jsem kreslil, čo mi pri ctení napadlo, a taký to, čo
mi napadlo až pri kreslení. A pák jsem to zase jakoby cedil
a počítal, a dal zase kreslil, na čo jsem mél chuť a tak dále
a tak dal. Snad bych si dovolil fíci, že jsem se snažil
nekopírovat pána „Pŕírodu"-Hofmana, ale pracoval, jako
pracoval on. Hledal jsem svoj klíč ké svým dverím do stejné
komnaty.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Šlo o vedecko-fantastický text. Když jste uvážil tento
fakt, zabýval jste se dále problémem, čo charakterizuje
práve tento žánr, které zložky textu byste mél zduraznit,
jak si to ovzduší vedecké fantázie vyžaduje?
J. ŠALAMOUN:
Ani vlastne nevím, jestli je Pán Tau presné vedeckofantastický román pro deti, ale rozhodne má s tím žánrem
nékolik vrstev toho dortu společných: podivný antiklasický,
zastavený a zase utíkající čas, ve kterém mizí minulost
v prítomnosti, a naopak relativitu malého a velkého,

neustále se ménící pomer všech velikostí. A pák ješté ten
zvláštni vztah mezi osudy lidiček a podivným mužíčkem
zvenčí, a bez velikosti a času tušení, že nejakým zpúsobem
zasahuje do jejich životu. Je to vlastné sci-fi, jaké je obsaženo
skoro v každé pohádce.
Tuhletu sci-fi línii v obrázcích snad podporuj! ty
symbolické kuličky détství •— jednou malé, jednou velké,
stejné a pokaždé barevné jiné, které jsou se sirkovými
krabičkami a zápalkami rozhozeny jako malé zemékoule
v celé knize, tu a tam se vynorující pripomínky
souvislostí a variabilních opakovaní, trvaní v čase.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Ve své stati ve Zlatém Máji jsem konštatoval hlavné dva
rysy vaši ilustrace: váš zretel k detskému vnímaní a aktivite,
a váš polemický, čtenárský vztah k textu. Obojí ostatné
spolu souvisí. Čo tomu vy sám ŕíkate?
J. ŠALAMOUN:
Ty kresby jdou nékdy tesné po textu, jindy si pri
príležitosti odskočí a zase se vráti, nebo se ponorí a jinde
vyplavou. Musí trochu naznačit a zase jako ve správne
detektívce nie neprozradit. U každé knižky si rád zahraji
tu procíténou roli predepsanou textem — ale zase rád dám
na jevo, že jsem ten druhý, ten, čo tu knihu nepíše, ale
jenom ji čte a pri tom kreslí. A že to i vzhledem k té knize
není jediné možné kreslení, že je to jenom ilustrace, a ne
doopravdy sama kniha. Po prečtení rukopisu se však
obvykle držím jenom toho, čo se mi v textu líbilo, ostatní
zákopu čo nejhloubé"ji — ale ty mezery je možná vidét, a to
je myslím v porádku. Tu knihu by si ostatné mohl
nailustrovat každý kluk taký sám, a mél by stejné pravdu.
Jenomže práve mne to zadali.
F. HOLEŠOVSKÝ:
Zamyslení Jirího Šalamouna obsáhlo širší souvislosti
ilustrační tvorby, ne pouze ilustraci védecko-fantastické
literatúry. Ale tím lépe: naše beseda se stejné mohla
dotknout pouze nékterých vztahú v ilustraci tohoto žánru,
a nemohla ani poradne „ohledat terén" té ilustrace.
Soudím, že stále ješté nemáme dost kompaktní a zároveň
dosti diferencovanou škálu ilustračních projevú V této
oblasti.
A. URBLÍKOVÁ:
Na záver by som pripomenula, že je tu ešte jedna
závažná prekážka, ktorá nám sťažuje dôkladnejšiu analýzu
tejto ilustrácie. Je to zvláštna blízkosť k dobrodružnej
literatúre a z toho vychádzajúca rozpoltenosť jej charakteru
a cieľa. Naša beseda sa snažila upozorniť na túto skutočnosť
a jej zložitosť a všimnúť si niekoľko príkladov, ktoré to
potvrdzujú, a naznačiť niektoré vzťahy, ktorými je potrebné
v budúcnosti sa zaoberať.
Ďakujem všetkým, ktorí sa našej besedy zúčastnili.
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Ústredním tématem našeho symposia, uspoŕádaného
u príležitosti BIB '75, jsou formy a zpúsoby zobrazovaní
současnosti v ilustracích kníh pro deti a mládež. Nemohu
však zamlčet, že jsem mezi současnými tendencemi,
proklamovanými v oblasti teórie a mezi charakterem
poslední, stejne jako pŕedcházejících pŕehlídek BIB nenašla
vždy prímou souvislost.
Bienále soustfeďuje ilustrace, príznačné predevším pro
„obrázkovou knižku", určenou nižším vekovým skupinám
a tematicky omezenou na pohádku, vypravení o zvíŕátkách,
poprípade historický motiv, tedy na tradiční literárni žánry
a na osvedčené ilustrační prístupy. Málo je tu napríklad
zastoupena umélecko-naučnáavédecko-fantastická literatúra,
spore se vyskytují ilustrace knih, určených mládeži —
a pokud se s nimi setkáme, omezují se vitšinou na klasiky.
Obrazy současnosti, jež by se zabývaly nikoliv trvajícím, ale
zdúrazňovaly nové, jsou stále vzácností.
Jsem si samozrejme vedomá toho, že profil vydávané
literatúry není v pŕímém pomeru k profilu vystavených
ilustrací. Není tomu tak už proto, že BIB je záležitostí
výtvarnou a že tudíž pochopitelne jsou tu preferovaný
knihy pro malé čtenáre, kde má obraz daleko více domovské
právo než treba v povídce že současného života, historičkám
románu, detektivce nebo u téch literárních žánru, kde sice
hraje dôležitou úlohu, avšak nad estetickou funkcí dominuje
funkce poznávací, jako napríklad u rôznych typu literatúry
náučné.
Nicméné stálo by snad za úvahu, když už nám tolik
leží na srdci pravé současnost, vénovat na príštích
prehlídkách více pozornosti skladbe národních kolekcí,
nebo se nékdy pokusit o bienále tematicky koncipované

na stránky současné civilisace, poprípade o dílčí výstavu,
venovanou opomíjeným, leč čtenári tolik oblíbeným žánrom
současnosti. Tím bychom i my meli možnost o daných
tématech hovorit konkrétnej!.
Současnost ovšem není jen záležitostí žánru a tématu,
je rovnež záležitostí interpretace. l tady my dospelí
zostávame často o generaci zpátky — u svého vlastního
détství. Současné díté vidí současný svet vétšinou jinak,
než my. Jako my má rado zvíŕátka, ale jedno z prvních
slov, které se naučí ríkat temer současné se slovem márna,
je „auto". Dítéti nevadí sebevétší hluk, zatím čo my pri
práci nervózne zavíráme rádio treba i s klasickou hudbou.
Díte je nadšeno ochraptélým reproduktorem, který
doprovází projížďku na koníčkovém kolotoči, je nadšeno
rýchlou jízdou horské dráhy. My se na ni tak rýchle
neadaptujeme, spíše si pri ní bezdéčne vybavujeme havárie,
jichžjsme byli svédky nebo účastníky. A k papírové
nádhere strelníc a pozlátka kolotoču se vracíme už jen
s nostalgií a toužíme, aby nám aspoň na okamžik lesk
zdobných postrojô zastrel dnes už odrený náter. Obdiv
k technice nám narušuje porucha elektrického proudu,
pŕetížený telefón, preplnené tramvaje, vadí nám špina
v kdysi čistých rekách, ničivé výpary benzínových splodín.
Díté si neosvojilo naši varovnou zkušenost, nezná tato
srovnání, žije dôvčrive v tomto čase. Také udalosti, jež
hýbaly svétem za našeho mladí, jsou pro ne tak vzdálené,
jako treba križácké výpravy.
Jsme generace, jejíž vstup do školních škamen byl
poznamenán kanonádou druhé svetové války a počátek
dospelosti byl zastínen hribem atómové smrti, l dnes se
bojíme toho, aby nám nezvládnuté sily technické civilisace
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nedaly zahynout v narušené prírode — v odpadech, popílku,
zničené vegetaci. Snad proto umelci malují detem tak radi
zvírátka a pohádky, v nichž vždycky musí zvítéziti dobro.
Snad více z vlastní potreby se snaží očistit v dúvéŕivosti
detského sveta a pŕiblížit se mu treba i prostredky naivní
kresby nebo nápodobou či parafrází detského projevu.
Nechtejí si pripustit, že pro ne už není návratu, že pŕiblížit
se k détství znamená ve skutečnosti nikoliv krok zpátky,
ale do budoucnosti.
Prekvapilo mne také, že v prevaze obrázkových knih je
na BIBu pomerne málo ilustrací, venovaných poézii, která
poskytuje výtvarníku — stejné jako pohádka a svet
zvírátek — možnosti temer bezhraničné ať už myslíme na
prostor obrazu i prostor pro nejrúznéjší prostredky
a prístupy. Pripomeňme jen oblast ŕíkadel, s nimiž se díté
seznamuje nejdríve — jaká je v nich bohatá obraznost,
jaké metafory, jaké zkratky a nečekaná spojení. Kolik je
v nich slov, často zcela nepochopitelných, jež dítš prijíma
s naprostou samozrejmostí, uneseno treba magickou silou
zvuku a rytmu. Vzpomeňme bohaté škály našich současných
básníkú, kolik prostoty a básnivosti obsahují jejich verše —
jaká je to tedy príležitost pro výtvarníka, který dnes stále
dúraznéji zadá více svobody pro svou fantázii i pro fantázii
čtenáfe.
Ŕíkadlo nebo báseň je jeden myšlenkový celek, který
vystačí s plochou jedné stránky nebo dvoustrany. Rozsah
textu prímo vymezuje místo pro obraz a tvorí s ním
jednotu nejen myšlenkové, ale také opticky. Bez tmavého
zrcadla sazby není celek úplný, neco mu chybí.

Osamostatní-li se obraz jako výstavní exponát, ztrácí na
logičnosti a na divácke pritažlivosti. Mohli bychom dokonce
ríci, že čím je dokonalejší optický celek, tím více je postižen
ilustrátor vytržením a vystavením samotného obrazu. To je
zrejme také jedna z príčin, proč se ilustrátori obesílání
výstav témito ilustracemi vyhýbají.
Nezastavila bych se pravé u ilustrací poézie tak dlouze,
kdyby neotvíraly jiný problém: vztah písma a obrazu
v knižní realizaci vúbec. Je to rovnéž záležitost výtvarná,
kterou bychom nemeli opomíjet, když se z technických
dúvodú nemužeme zabýval tak stežejními otázkami, jako je
interpretace literárního textu nebo vztah ilustrace
a detského čtenáŕe v rúzných vekových skupinách. Vztah
písma a obrazu je součástí výtvarné realizace knihy, která
se dostáva ké čtenáŕi. U nekterých žánru a v tradici
nékterých národních kultúr tvorí celek nedšlitelný. My na
výstave z tohoto celku vidíme v nejlepším prípade pouze
obálku. Možná, že by stálo za úvahu pofadatelú, zdá by
nebylo možno instalovat vedie ilustrací také knihy nikoliv
v zavrených vitrínach, ale tak, aby si je zájemci mohli
prolistovat. Snad by to prispelo i k tomu, abychom pri
hodnocení ilustrací uvažovali o všech požadavcích, které
máme na knihu výtvarné dokonalou.
Domnívám se, že malou zmenou instalace a dále
tematickým rozšírením bienále, jeho obohacením o dosud
prehlídkou opomíjené žánry, by celá tato velkoryse
koncipovaná akce pokročila opét dále, smérem k hlubšímu
pochopení funkce ilustrace v současné knize pro deti
a mládež.

