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REVUE
O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ



ÚVODOM
Od vydania Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (Ondrej

Sliacky a kôl., Bratislava, Mladé letá 1979) uplynulo takmer štvrťstoročie. Po-
čas tohto obdobia literatúra pre deti a mládež prešla značnou generačnou vý-
menou, tvorba mnohých autorov sa rozšírila, iných uzatvorila, takže vznikla po-
treba lexikografického diela, ktoré by na nové skutočnosti novo zareagovalo.
Pri jeho koncipovaní redakcia zohľadnila existujúcu lexikografickú tradíciu v li-
teratúre pre deti a mládež, čo sa prejavilo aj tým, že prítomné dielo Slovenskí
spisovatelia literatúry pre deti A-L štruktúrou jednotlivých hesiel, ale predo-
všetkým svojou koncepciou na túto tradíciu kontinuitne nadväzuje. Podobne ako
pri predchádzajúcej publikácii i tentoraz nejde o slovník výberový, ale o prácu,
ktorá má ambície zaregistrovať celé autorské spektrum slovenskej literatúry pre
deti a mládež od jej prvopočiatkov až po súčasnosť. A to aj napriek tomu, že nie-
ktorí autori sa iba obyčajným nedopatrením do tejto registrácie nemuseli dostať
(stane sa tak v doplnkoch k druhej časti práce). Kontinuita s predchádzajúcim
dielom je napokon evidentná i tým, že opäť ide o slovník, ktorý má byť nielen
zdrojom základných biografických a bibliografických informácií o jednotlivých
autoroch, ale aj o slovník hodnotiaco-výkladový, orientujúci používateľa v kva-
litatívnej úrovni ich tvorby (v tejto súvislosti prvým klasifikujúcim ukazovate-
ľom je už samotný rozsah hodnotiaceho textu). Kedže ide o slovník autorov li-
teratúry, tento princíp sa uplatňuje pri ich beletristických aktivitách, dramatickú
tvorbu (činohernú, televíznu a rozhlasovú), vyžadujúcu si špecifickú interpre-
táciu, slovník len registruje, a aj to iba pri tých autoroch, ktorí sa prezentovali
i tvorbou beletristickou. To isté platí aj o aktivitách prekladateľských. Vzhľa-
dom na fakt, že tvorba pre deti a mládež je integrálnou súčasťou národnej lite-
ratúry, slovník pri tzv. dvojdomých autoroch registruje - hoci len vo výbere -
aj ich tvorbu pre dospelých, v bibliografickej rekapitulácii však uvádza len die-
la pre deti a mládež. Záverečný zoznam odbornej literatúry neobsahuje vyčer-
pávajúcu bibliografiu sekundárnej literatúry, má funkciu orientačnú, pričom v je-
ho súpise - aj ked pri tvorbe hesiel nepochybne prítomné boli - nie sú zahrnuté
existujúce slovníkové a syntetizujúce diela. Každé heslo je autorským výkonom
jednotlivých spracovateľov, preto je ukončené ich šifrou. Z autorského hľadis-
ka je prvá časť slovníka dielom dvojice Ondrej Sliacky a Zuzana Stanislavová.
Okrem autorov z predchádzajúceho Slovníka slovenských spisovateľov pre de-
ti a mládež - Ján Poliak (17), K. Fôldvári (7), H. Pifko (4), J. Kopal (3) - na je-
ho kompletizácii participovali M. Andričíková (9), V. Obert (7), B. Šimonová
(7), M. Jurčo (3), L. Kepštová (3), M. Ondráš (3), R. Bílik (1), B. Hlebová (1).

ZOSTAVOVATEĽ A VEDECKÝ REDAKTOR
Ondrej Sliacky



ALEXY, Janko
Prozaik, maliar
25.1.1894 Liptovský Mikuláš - 22.9.1970 Bra-
tislava

Študoval na Gymnáziu v Lučenci, na Poľno-
hospodárskej škole v Mosonmagyaróvári, 1916-
17 na filozofickej fakulte budapeštianskej uni-
verzity, 1919-25 na Akadémii výtvarných umení
v Prahe. Najprv pôsobil ako stredoškolský profe-
sor kreslenia v Bratislave, potom žil v Turanoch,
Martine a v Piešťanoch, kde sa pokúsil založiť ko-
lóniu slovenských výtvarných umelcov. R. 1937
sa natrvalo presťahoval do Bratislavy.

Patrí k zakladateľským osobnostiam sloven-
skej výtvarnej moderny. Jeho literárna tvorba
kotví v osobných zážitkoch z detstva a mlados-
ti. Príznačná je pre ňu improvizačná ľahkosť, lás-
kavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprim-
nosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero
portrétov detských postavičiek a aj sám rozprá-
vač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého
chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dob-
ra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň,
Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí
k umelecky najprenikavejším obrazom sociál-
nych krívd páchaných na deťoch v medzivojno-
vom období minulého storočia a manifestuje au-
torov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento
súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrej-
ko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom
ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou
tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čecho-
vovský smiech cez slzy.

BIBLIOGRAFIA
Výber z prózy: Ondrejko (1956).

LITERATÚRA
Gregorec, Ján: Próza Janka Alexyho. In: Výboje pró-
zy. Bratislava 1962. (jp)

ANDEL, Ján
Básnik, prozaik
22.6.1919 Valca

Po skončení meštianskej školy v Martine vy-
učil sa za litografa. V r. 1937-42 bol adminis-
tratívnym pracovníkom Matice slovenskej, po-
tom pracoval ako kreslič a hĺbkový retušér
v martinskej Neografii. Záujem o literatúru
a ilustračnú tvorbu prebudil v ňom J. Cíger-
Hronský. Verše pre najmenších začal uverejňo-
vať r. 1939 v časopise Slniečko a Priateľ dielok.
Najmenším adresoval aj svoju prvú knižku, au-
torskú rozprávku zo sveta zvierat Hrebenárik

(1946). V druhej prozaickej knižke s dedinskou,
školskou a továrenskou tematikou Čarovný ko-
berec (1950) nabádal k pracovitosti, svedomi-
tosti, odvahe a disciplinovanosti. Podobne ako
v próze aj vo veršovaných knihách, ktoré si pre-
važne sám ilustroval, uprednostňoval didaktickú
úžitkovosť pred esteticko-emocionálnou pôsobi-
vosťou. Čerpal v nich zo života detí, domácich
a lesných zvierat. Literárne presvedčivejšie sa
prejavil v leporelách Naše hračky (1952), Vtom
zelenom lese (1958) a Čerešničky (1974). Inak
tematicky ani umeleckými prostriedkami nepre-
konal štandardnú úroveň dobového veršovania
pre deti.

BIBLIOGRAFIA
Poézia: Po stopách lasice (l 948), Z nášho kraja (l 948),
Náš chlebík (1950), Za našou dedinkou (1950), Pi-
chuľko (1951), Naše hračky (1952), Deti, detičky, ber-
te krhličky (1953), V tom zelenom lese (1958), Vese-
lé dni (1973), Čerešničky (1974).
Próza: Hrebenárik (1946), Čarovný koberec (1950).

LITERATÚRA
Poliak, Ján: Úskalia tvorby pre najmenších. Mladá
tvorba, 1959, č. 3, s. 26. (jk)

ANDRIČlK, Juraj
Básnik, prozaik, prekladateľ
28. 4. 1937 Bežovce. Žije v Košiciach

Študoval v Sobranciach a v r. 1956-60 v Pra-
he na Vysokej škole ruského jazyka a literatú-
ry. Po ukončení štúdia pôsobil ako stredo-
školský učiteľ v Sobranciach a v Humennom,
v r. 1978-83 bol prekladateľom v slobodnom
povolaní, v r. 1983-2001 redaktorom literárno-
dramatického vysielania Slovenského rozhlasu
v Košiciach. Debutoval básnickou zbierkou re-
flexívnej lyriky spätej s rodným roľníckym
prostredím Vstupovanie na zem (1970), po kto-
rej vydal ešte zbierky Neznelé spoluhlásky
(1973) a Hryzoviskä (1985). Do rodného kraja sú
zasadené aj príbehy jeho kníh pre deti Plamie-
nok (1976) a Cesta za slnkom (1986). V Pla-
mienku v partnerskom dialógu s dieťaťom
odkrýva čitateľovi prírodné zákonitosti. Personi-
fikáciou prírodného sveta v krátkych príbehoch
dospieva k harmonizujúcemu zobrazeniu človeka
a prostredia, ktoré ho obklopuje. Poetické zábery
prírodných javov, rastlín a živočíchov približujú
tento svet vnímaniu dieťaťa. Konkrétnejšie obry-
sy nadobúda autorovo rodisko v knihe Cesta za
slnkom. Zemplín, Vihorlat, Bežovce, Cibavka
rámcujú príbeh o každodennom i nekaždodennom
„putovaní" za slnkom, ktoré v texte nadobúda iko-
nický i symbolický charakter. I táto kniha, rovna-
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ko ako prvá, je „nepatetickou oslavou prírody"
(Zambor, 1999) a dôkazom neoddeliteľnosti ľud-
ského a prírodného sveta.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Plamienok (1976), Cesta za slnkom (1986).

LITERATÚRA
Števček, Pavol: Cesta za slnkom. Zlatý máj, 5, 1987,
č. 5, s. 307-308. (ma)

ANDRUŠKA, Peter
Prozaik, básnik, vysokoškolský pedagóg
17.7.1943 Trnovec nad Váhom

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Sali študoval na Strednej lesníckej škole v Hra-
niciach na Morave. V r. 1966 absolvoval štúdi-
um slovenčiny a dejepisu na Pedagogickej fa-
kulte v Nitre. Pracoval ako učiteľ v Sali, redaktor
Slovenských pohľadov, v r. 1887-96 ako tajom-
ník organizácií slovenských spisovateľov v Bra-
tislave. V súčasnosti pôsobí ako docent na FF
UKF v Nitre. Do literatúry vstúpil zbierkou bás-
ní Labutia púť (1971). Známejší je ako autor ro-
mánov Hodiny s kukučkou (1974), Hrádze
(1979) atd. Do literatúry pre deti a mládež pri-
spel piatimi knihami. V rozsiahlej novele Nepo-
viem nikomu (1978) cez jednoduchú osnovu prí-
behu - učiteľ Léner sa dostane do podozrenia,
že zavini l zranenie jedného zo svojich žiakov,
triedny kolektív prinúti vinníkov priznať sa - sa
pokúsil o reflektovanie vzťahov medzi dospe-
lými a deťmi. Kritika knihe vyčítala plytkosť
príbehu (Sulík) a naivnosť hry na pravdu
(M. Jurčo). Kniha Dvaja zo strieborného lesa
(1980) prináša prázdninový príbeh dievčaťa,
ktoré prichádza na vidiek liečiť sa z nedovole-
nej lásky. Psychologicky vierohodnú knihu
možno považovať za prínos do problematiky
dospievania. Napriek istým výhradám kritiky -
dotýkajú sa najmä mentorovania - možno kni-
hu Nechýba mi otec (1997) považovať za ús-
pešný pokus zobraziť svet chlapca žijúceho
v neúplnej rodine s matkou workoholičkou, no
zároveň ženou, ktorá po rozvode potrebuje
mužského partnera. S jedným z nich sa musí
mladý hrdina vyrovnať. Autor zvolil „ja" roz-
právanie, ktoré mu umožnilo očami chlapca
sprostredkovať udalosti pre neho dôležité. Za
pozitívum knihy možno považovať dobre pou-
žitý mládežnícky slang.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Zaspievaj chvíľa (1984), Nepoviem nikomu
(1978), Dvaja zo strieborného lesa (1980), Dievča
z osobitnej školy (1989), Nechýba mi otec (1997).

LITERATÚRA
Sulík, Ivan: Nepoviem nikomu. Zlatý máj, 22, 1978,
č.9, s. 640-642.
Jurčo, Milan: Milan Jurčo číta prózu pre mládež. Rom-
boid 1979, č.4, s. 15- 16. (ba)

BACHRATÝ, Radek
Režisér, dramatik, bábkoherec, scenárista, pro-
zaik, textár
28.7.1967 Praha. Žije v Bratislave

Po štúdiu na Strednej škole umeleckého prie-
myslu v Bratislave, odbor úžitková fotografia,
absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Ka-
tedre bábkového divadla Akadémie múzických
umení v Prahe (1986-90). Ako režisér, scenáris-
ta a textár piesní pôsobil v Divadle detí Alfa
v Plzni (1990), v Divadle Minor v Prahe (1991),
v Štátnom bábkovom divadle v Košiciach
(1991-92), v Štátnom bábkovom divadle v Žili-
ne (1992-93, 2000) a ako rozhlasový režisér
v Košiciach (1991-93). V r. 1993-2000 bol ma-
jiteľom agentúry Sokol Havran Agency zabez-
pečujúcej stovky divadelných predstavení a kul-
túrnych podujatí pre deti, od r. 2002 fungujúcej
ako kreatívne štúdio Air Creative, kde v súčas-
nosti pôsobí ako jeho art director.

Ako režisér i scenárista začínal v bábkových
divadlách dramatizáciami diel svetovej literatú-
ry. V prvej polovici 90. rokov pracoval vo vlast-
nom divadle ako autor, herec a režisér a organi-
zoval podujatia a výstavy spojené s bábkovým
divadlom. Od polovice 90. rokov 20. st. sa sys-
tematicky venuje rozhlasovým hrám pre deti
a mládež. Všíma si v nich spoločenský status die-
ťaťa, jeho psychosociálne problémy súvisiace
s dospievaním a príčiny napätí a nedorozumení
medzi svetom detí a svetom dospelých. Pro-
stredníctvom postáv mladých ľudí prejavuje poro-
zumenie k ich nekonformnému a odmietavému
postoju voči morálnym deformáciám dospelých.

Vynaliezavá situačná komika a vtipná kresba
charakterov sa stala základom jeho knihy Opice
vo vyťahaných tričkách (2000), nadväzujúcej na
tradíciu modernej humoristickej rozprávky pre
deti so satirickým plánom. Pôvodne rozhlasová
podoba nonsensovo tvarovaných epizód zo ži-
vota nezbedných opíc pozitívne ovplyvnila su-
jetovú dynamiku a kompozíciu próz. Príbehy sú
založené na animácii - opice sú svojím mysle-
ním a konaním podobné malým nespratným šar-
vancom, vzťahy a „inštitúcie" v džungli sú na-
podobnením ľudského sveta; parodujú jednak
detské osobnostné vlastnosti a správanie, jednak
povrchnosť, stádovitosť a konzumnosť súčasnej
civilizovanej spoločnosti. Džungľa tak funguje
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nielen ako prirodzený životný priestor animál-
nych hrdinov, ale aj v znakovej funkcii: ako pro-
striedok satirického pohľadu na človeka a me-
dziľudské vzťahy.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Opice vo vyťahaných tričkách (2000).
Rozhlasové hry pre deti a mládež: Hra o Albertovi
(1994), Krídla diaľav (1994), Prečo deti kradnú ÚPAS-
NUDU (1995), O zajacoch, klobúkoch a kúzelníkoch
(1996), Bez rebríkov (1996), Odkázaná Alica (1997),
Ponorka (1997), Gulliver (1998), Martin a kompa
(2000), Chyba v programe (2000), Rodinný atlas (2001),
Komando Zlosť (2001), Kúp to! (2002).
Rozhlasové rozprávkové seriály: O opiciach s vyťa-
hanými tričkami (1998), Janko v rozprávkovom pane-
láku (2001).

LITERATÚRA
Zilková, Marta: Konečne nič nové alebo Vývinové
trendy v dramatickej tvorbe pre deti a mládež. Bibiá-
na, 8, 2001, č. 2, s. 58.
Stanislavová, Zuzana: Optimizmus s r.o. (Bilančný
pohľad na literatúru pre deti a mládež 2000). Bibiána,
8, 2001, č 2, s. 39. (zs)

BAJLÁ, Ján
Prozaik
12.3.1921 Nitra-28.12. 1985

Začínal u Baťu, potom pracoval v rozličných
obchodných organizáciách. Štúdium popri za-
mestnaní zavŕšil roku 1950 inžinierskym diplo-
mom na Vysokej škole ekonomickej v Bratisla-
ve. Neskoršie zastával rad organizačných funkcií
vo viacerých inštitúciách. R. ľ 968 bol námest-
níkom povereníka a potom ministra kultúry SR,
od r. 1969 pracoval na Ministerstve zahranič-
ných vecí v Prahe. Jeho vedecko-fantastické ro-
mány sú poplatné dobovým sovietskym „koz-
mickým románom", ktoré nemali ambície cez
obraz budúcnosti hovoriť k súčasnosti, cez utó-
pie o dobývaní vesmíru k vnútornému svetu sú-
časníka. Príznačné je, že hneď v prvom románe
Luna 2 neodpovedá... (1958) je hlavnou záplet-
kou čierno-biely špionážny príbeh o boji dvoch
rozdielnych spoločenských systémov. Motív
schematického agenta sa zjavuje aj v Tajomstve
asteroidov (1961), alegórii o neznámej planéte,
ktorá už v dávnoveku dosiahla nevídaný stupeň
civilizácie, no zanikla v ničivom výbuchu nuk-
leárnej superbomby. Z tohto hľadiska je „najci-
vilnejší" Projekt Omega (1963). Tu však zasa
postavy splošťuje falošný pátos, melodramatic-
kosť a naivná zápletka. Pre slovenskú science-
fiction Bajlove romány značili len tematický
prínos.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Luna 2 neodpovedá... (1958), Tajomstvo aste-
roidov (1961), Projekt Omega (1963).

LITERATÚRA
Klátik, Zlatko: Prvé kroky scicnce-fiction na Sloven-
sku. Zlatý máj, 1963, e. l, s. 16-20. (kf)

BALÁŽ, Anton
Prozaik, rozhlasový dramatik, filmový a tele-
vízny scenárista
20.9.1943 Lehota pod Vtáčnikom. 2ije v Brati-
slave

Popri zamestnaní na Okresnej správe spojov
v Prievidzi študoval na Strednej všeobecno-
vzdelávacej škole. Po maturite absolvoval štú-
dium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave (1965-70). V r. 1970-1990 praco-
val v týždenníku Sloboda, v r. 1991-92 bol šéf-
redaktorom Slovenského denníka. Ako ho-
vorca Kresťanskodemokratickej únie pôsobil
v r. 1992-93, potom pracoval v Kancelárii pre-
zidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti je
pracovníkom Literárneho informačného centra
v Bratislave.

Patrí k predstaviteľom novodobej spoločen-
skej prózy, usilujúci sa o realistickú výpoveď
o ľuďoch v osudových spoločenských súvislos-
tiach. V románe Sen pivníc (1977) ho napríklad
zaujala povstalecká tematika, v románe Tábor
padlých žien (1993) represívno-prevýchovné
praktiky pofebruárového režimu a v próze Kra-
jina zabudnutia (2000) tragické údely židov-
ských žien, ktoré prežili holocaust. Dobová
súčasnosť, na ktorú zareagoval v románe Skle-
níková Venuša (1980) a v románe Tu musíš žiť
(1983), dominuje aj v jeho nateraz jedinom die-
le pre mládež, v románe Kreslo pre dvoch
(1986). V jeho centre sú „osudy" štyroch diev-
čat, učníc stolárskeho učilištia, prostredníc-
tvom ktorých priam na dokumentárnej úrovni
sprítomňuje nielen v predchádzajúcom období
zdiskreditované „výrobné prostredie", ale sa
usiluje preniknúť do vnútorného sveta dobo-
vých adolescentov, k ich postojom, názorom
a gestám. Portréty, ktoré týmto spôsobom vy-
tvoril, majú ľudský rozmer, sú obrazom ľud-
ského mláďaťa, ktoré napriek prvým zrážkam
s realitou dospelých vníma ich svet ako výzvu
na vlastnú zmysluplnú sebarealizáciu.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Kreslo pre dvoch (1986). (os)
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BALCO, Július
Prozaik, redaktor
28.2.1948 Cífer. Žije v Pezinku

Po absolvovaní strednej školy v Pezinku a po
štúdiu na Právnickej fakulte UK v Bratislave
(1966-72) pôsobil ako právnik na Ministerstve
lesného a vodného hospodárstva v Bratislave
(1972-73). V rokoch 1973-96 bol redakto-
rom literárneho časopisu Romboid, v rokoch
1996-99 pracoval v redakcii časopisu Literika.
V súčasnosti je redaktorom prílohy Národnej
osvety Tradícia a súčasnosť, ktorá vychádza
v Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Debutoval lyrickou novelou s tematikou SNP
Voskovožlté jablko (1976). Lyrický príznak má
aj baladická próza s tematikou cigánskych
hudobníkov Husle s labutím krkom (1979).
V siedmich poviedkach zbierky Letoviská
(1986) zobrazil životné pocity a situácie mla-
dých ľudí. V ľúbostnom príbehu protagonistu
v novele Cestujúci tam a späť (1988) využil aj
prvky z vlastnej autopsie.

Do literatúry pre deti vstúpil rozprávkovou
trilógiou Strigôňove Vianoce (1991), Strigôňove
prázdniny (1994) a Strigôňov rok (1999), v kto-
rej sa prejavil ako epický rozprávač so zmyslom
pre groteskný príbeh. Koncepciou a kompozí-
ciou tesnejšie súvisia prvé dva diely trilógie, pri-
čom prvý je založený na parodickej modifikácii
látky démonologických rozprávok, druhý diel
zasa skôr na aktualizačnom prístupe k nej.
V obidvoch častiach však tvorí rámec príbehov
jednak Strigôňovo čakanie na dievčičku, vnuč-
ku Zenfíru, a spoločné zážitky (v prvom prípa-
de počas Vianoc, v druhom počas prázdninové-
ho výletu na Liptov), jednak leitmotív zápasu
s „protivníkom", ktorým je najprv žandár Mak,
márne sa usilujúci prichýliť Strigôňa pri „stri-
gônstvach", potom horár Zeleneč, rovnako ne-
úspešný v snahe pristihnúť Strigôňa pri pytliac-
tve. Balcovmu rozprávkovému svetu dodáva
démonický rozmer najmä postava Strigôňa
s „dlhou bielou laktibradou", v ktorej je ukryté
tajomstvo jeho čarov, čierny pes Vlkolak, striga
Omicla ako bytosť tak trochu ženská, stridžia
a mačacia, stará čarodejnica Pešia a niektoré dal-
šie postavy. Podstatou „strigônstiev" protagonis-
tu je však nielen magická dispozícia a mýtus
zloby, ktorý rozprávač okolo neho vytvára, ale
ešte častejšie obyčajná vynaliezavosť a chytrosť.
Postavy ostatných obyvateľov imaginárneho Naj-
menšieho mesta, v ktorom sa príbehy odohrá-
vajú, sú jednorozmerné figúrky definované cha-
rakterizačnými menami na základe svojej
dominantnej vlastnosti (poštár Telegram, rybár
Háčik, gratulant Janko Vinš a pod.). Postava

vnučky dievčičky spája v sebe prvok rozpráv-
kového (neobvyklé meno Zenfíra) a ľudského
(„dievčička"). Vrúcny starootcovský vzťah k nej
zjemňuje a poľudšťuje aj postavu Strigôňa. Aj
vdaka tomu rozprávanie o Strigôňovi, o jeho ne-
dočkavom vyčkávaní na príchod vnučky, o báz-
ni obyvateľov Najmenšieho mesta vo vzťahu
k nemu, nesie už v prvých dvoch dieloch triló-
gie aj skrytejší významový plán: správu o ľud-
skej osamelosti a clivote v starobe aj o mýtoch,
ktoré si ľudia vytvárajú o tých, čo sú akýmkoľ-
vek spôsobom odlišní.

Tretia časť trilógie nadobúda charakter „gro-
teskno-parodickej kroniky" (Jurčo, 2000). Kom-
pozícia textu je zložitejšia, jeho významovosť je
vystavaná na intertextualite, na súhre rozpráv-
kového s fantasticko-utopickým, mýtickým
a snovým. Paródia, hyperbola a absurdita zin-
tenzívňujú ironicko-karikatúmy rozmer príbehu
o zostrelenom a skonzumovanom Pegasovi,
o planéte strigôňov a blížiacom sa konci sveta,
ktorý nadobudol charakter tak trocha kocúrkov-
ského rozprávania o chytrosti, chytráctvach i ob-
medzenosti „ľudkov" z Najmenšieho mesta.
V grotesknom obraze deformácií a smiešností sa
ešte nápadnejšie vyjaví kontrast karikovaných fi-
gúrok a monumentality Strigôňovej postavy,
vstupujúcej do zápasu nielen s ľudskou obme-
dzenosťou, povýšenosťou a slepou dôverčivos-
ťou, ale aj s vlastnou izolovanosťou od sveta oby-
čajných smrteľníkov. Vzťah Strigôňa a vnučky
sa v tejto časti trilógie dostáva do úzadia, v po-
predí je vzťah Strigôňa a ostatných obyvateľov
Najmenšieho mestečka - ako „davu" i ako in-
dividualít, s dôrazom nielen na komický efekt,
ale aj na osobnostnú premenu postavy. Záve-
rečný posun od démonického a individualistic-
kého k ľudskému a spoločenskému možno
vnímať ako zadosťučinenie tradičnému roz-
právkovému víťazstvu pozitívneho nad nega-
tívnym, zdravého rozumu a usporiadanosti nad
chaosom. Naplnil sa teda paradox Balcovej tri-
lógie, že napriek svojej démonickej determino-
vanosti práve postava Strigôňa je ľudsky naj-
autentickejšia.
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BALKO, Ján
Prozaik
24.7.1901 Dolná Zdaná - 14.3.1992 Bratislava

Pseudonym Ján Bukovinský. Študoval na
Gymnáziu v Banskej Štiavnici a právo na UK
v Bratislave. Do r. 1945 bol hlavným tajomní-
kom Obchodnej a priemyselnej komory a vice-
guvemérom Slovenskej národnej banky v Ban-
skej Bystrici. Po vojne pracoval ako právnik,
strojník a od r. 1961 ako učiteľ na ekonomickej
škole v Bratislave. Debutoval r. 1935 prózou
O Cyrkovi Pobehajkovi, o Vierke Brečulke
a o Vladkovi Bamburíkovi, v ktorej v rozpore
s umeleckým trendom medzivojnovej detskej li-
teratúry zidealizoval reálny svet dobového die-
ťaťa. Kašírovanou detskou autenticitou a mora-
lizujúcim zámerom sa prezentoval aj v knihe List
od Lipky (1939). Prózu Mupucopo apa Pupuco-
po, ktorú vydal roku 1947 pod pseudonymom
Ján Bukovinský, adresoval pubescentnému či-
tateľovi a pubescentné postavy tvoria aj jej
protagonistov. Detský svet ani v nej nevyjadril
v reálnych dimenziách, na rozdiel od predchá-
dzajúcich prác táto štylizácia mala však svoje
opodstatnenie, pretože jej cieľom bola parodizá-
cia obľúbeného detektívneho žánru. Popri kvázi
realistických príbehoch napísal aj niekoľko roz-
právkových knižiek. V prvej O Umbíkoch Ma-
cúrikoch (1935) sa usiloval spojiť biologický
aspekt zvieracieho sveta s dobrodružnými mo-
tívmi, výsledkom bol však štýlovo nesúrodý ce-
lok. Na báze antropomorfizačného princípu vy-
tvoril aj animovanú rozprávku Ako chodili
Cicuíky do školy (1939). Zážitky troch mačiatok
v mačacej škole koncipoval ako sled situačno-
humoristických epizód, a hoci vytvoril svoju naj-
lepšiu autorskú rozprávku, z vývinového hľadis-
ka aj tentoraz zostal v pozícii autora, ktorý pred
závažnejšou myšlienkovou výpoveďou upred-
nostnil idylickú zábavnosť.

Po dlhšom odmlčaní vrátil sa do literatúry his-
torickými románmi pre dospelých s tureckou te-
matikou Kvety zo záhrady Alahovej (1972) a Sul-
tánova pomsta (1975).
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BALOGHOVÁ, Magda
Editorka, poetka
30.10.1945 Nové Mesto nad Váhom. Žije v Bra-
tislave

Rodená Šišovská. Po maturite na Strednej
všeobecnovzdelávacej škole v Novom Meste
nad Váhom študovala v r. 1964—69 históriu a slo-
venčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve. Vo vydavateľstve Mladé letá, do ktorého na-
stúpila r. 1969, prešla všetkými editorskými
pozíciami, až sa r. 1992 stala šéfredaktorkou.
V r. 1983 vzbudila pozornosť básnickým debu-
tom pre dospelých Zrkadlenie. Zaujala v ňom
„poéziou úprimného citu" (L. Čúzy), v ďalších
lyrických reflexiách však nepokračovala a sú-
stredene sa venovala už len tvorbe pre deti. Ako
autorka napísala pre ne veršované leporelá Kto
pomáha mojej mame (1980) a Ako rastieme
(1981) a ako editorka pripravila niekoľko výbe-
rov. Sporadicky prekladá z češtiny (Olga Hejná:
Terinka, 1979; Rudolf Čechura Maxipes Fík,
1982; Václav Čtvrtek: Rozprávky o víle Amálke,
2001), z pozície vydavateľského manažéra glo-
suje a popularizuje tvorbu pre deti (Keď má bás-
nik šťastnú chvíľu, 1971). Jej dominantná akti-
vita spočíva v objavení a editorskom spracovaní
mnohých významných prozaických a básnic-
kých hodnôt modernej tvorby pre deti a mládež.
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BANGA, Dezider
Básnik, prekladateľ, scenárista, dramatik
24.8.1939 Hradište. Žije v Bratislave

Študoval na Pedagogickej škole pre vzdela-
nie učiteľov národných škôl v Krupine
(1954-58). Po absolvovaní slovenského jazyka
a dejepisu na FF UK v Bratislave (1958-63) učil
na gymnáziu v Trebišove (1963-69), potom bol
až do roku 1978 dramaturgom Čs. televízie v Ko-
šiciach. V r. 1979-90 redigoval mesačník Nová
cesta v Bratislave, potom bol predsedom kultúr-
nej organizácie Románi kultúra a šéfredaktorom
mesačníka Róma a detského časopisu Lulud'i.
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V r. 1963 mu vyšla kniha prekladov rómskej
ľúbostnej poézie Pieseň nad vetrom. Inšpirovaný
rómskou ľudovou slovesnosťou v roku 1967 vy-
dal svoju prvú básnickú zbierku Záružlie a lekno,
v ktorej dominujú obrazy huslí, veselého i clivé-
ho spevu, tanca, slnka, luny a vetra ako neodde-
liteľnej súčasti života Rómov. Tieto obrazy spolu
so spomienkami na vlastné detstvo a meditácia-
mi nad životom a poslaním človeka i básnika sa
objavujú aj v jeho ďalších básnických zbierkach:
Rozhovory s nocou (1970), Modrá búrka (1970),
Horiaca višňa (1982). Pod názvom Magnólie zha-
sínajú vyšiel v roku 1990 výber z jeho poézie.
V roku 1992 zostavil antológiu rómskej poézie
Verše z vrbiny. K zviditeľneniu rómskeho folkló-
ru výrazne prispelo vydanie knihy rómskych roz-
právok pre deti Čierny vlas (1970), ktoré zozbie-
ral a literárne spracoval. Z kompozičného
hľadiska ich možno zaradiť k čarodejným roz-
právkam, kde dobro reprezentované „Cigánmi"
víťazí za pomoci nadprirodzených predmetov, by-
tostí a hovoriacich zvierat nad rozličnými podo-
bami zla. Výrazným typizačným prostriedkom je
aj jazyk rozprávok, bohatý na metafory a prirov-
nania. Skromnosť, mierumilovnosť, zmysel pre
spravodlivosť, úcta k predkom a celému spolo-
čenstvu, obhajoba chudobného, ale slobodného
kočovného spôsobu života, clivá i veselá hra na
husliach charakterizujú prostredníctvom rozpráv-
kových postáv celú rómsku societu. V podobnom
duchu sa nesú aj rozprávky v antológii Parami-
sa, ktorú D. Banga zostavil v roku 1992. Niekto-
ré z týchto rozprávok (Buroviarko, Čierny vlas,
Tehliar a kráľ) spracoval pre televíziu. Je aj au-
torom večemíčkov Slimáčik Bubienok (1977)
a Rozprávky z lúky (1979). Pre žiakov pripravil
Rómsky šlabikár (1993) a učebnicu Maľovaná
rómčina (1993).
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BARÁTHOVÁ, Nora
Prozaička, publicistka
7.6.1944 Kežmarok

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Kežmarku (1961) vyštudovala v r. 1961-67

slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte
UPJŠ v Prešove. Od r. 1965 pracuje ako histo-
rička v Podtatranskom múzeu v Kežmarku. His-
torickú tematiku spätú s rodným mestom v čase
stavovských povstaní spracovala vo voľnej ro-
mánovej dilógii Muž, ktorý kráčal za smrťou
(1975) a. Aj zradcom sa odpúšťa (1980). Histó-
riou Kežmarku sa inšpirovala aj v prózach Ne-
pokojné mesto (1981), Nad Kežmarkom vietor
veje (1990) a v publicistických prácach Kež-
marský hrad (1989), Kežmarok a jeho evanje-
lické' umelecko-historické pamiatky (1994),
Svedkovia ťažkých dôb (1997). V próze Tak sme
Žili (1996) podáva prostredníctvom rozprávania
0 učňovských, vandrovníckych a majstrovských
rokoch mladého mäsiarskeho remeselníka obraz
remeselníckeho stavu a cechových zvykov
v 18. storočí. Životopisný charakter má román
Neľutujem, že som milovala (1998) o vzťahu Já-
na Chalúpku a Babetty von Wielandovej.

V tvorbe pre mládež sa okrem historickej te-
matiky venuje spoločenskej próze zo študent-
ského života. Prvotina Ad revidendum (1967)
1 prózy Najlepšia trieda (1983) a Plavovlasé'
hviezdy (1991) sú pokusom o prienik do psy-
chosociálnych problémov dospievajúcej mláde-
že so zameraním na medzi generačné vzťahy v ro-
dine a v škole. V tomto rámci nekladie dôraz na
psychologický plán postáv, ale na fabulačne bo-
hatú konštrukciu príbehu. Postavy dospievajú-
cich detí stvárňuje s dávkou pedocentrizmu, po-
stavy dospelých modelovo polarizuje. Sujetové
konflikty rodinného i školského charakteru vy-
chádzajú v ústrety potrebám zaujímavej fabuly.
Príznak šablónovitosti a sústredenosti viac na de-
jovú atraktívnosť než na psychologickú kresbu
postáv má aj novela Snívať zakázané'(l 981). Na-
hráva tomu i prostredie detského domova a ne-
mocnice, kde hrdinka istý čas pobudne, sujeto-
vá zápletka okolo neznámej sestry a detektívne
pátranie hrdinky po tajomstve vlastného pôvo-
du. V novele Päť dní pre náhodu (1996) sa Ba-
ráthová pokúša o analytickú sondu do tzv. „lep-
šej" rodiny v momente jej rozkladu, pričom má
na zreteli dôsledky rozpadu rodiny pre dospie-
vajúcu mládež. Ako tichá inštrukcia k tomu, kde
treba hľadať východisko v ťažkej životnej situá-
cii, je do textu zapracovaný kresťanský motív,
čím príbeh nadobúda didaktizujúci podtón. Psy-
chologická motivácia konfliktov je aj v tomto
prípade oslabená.

Historickú tematiku ponúka mládeži v živo-
topisnom románe Študent (1991). Zobrazuje
v ňom študentské roky P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku, so zameraním na rok 1966. Sústreďuje sa
jednak na vzťah mladého Országha k rodine Da-
miányho (účastníkovi revolúcie 1848 azaklada-
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teľovi hasičského spolku, sporiteľne i továrne na
výrobu škrobu v meste) a k jeho dcére, jednak
na pôsobenie budúceho básnika v študentskom
samovzdelávacom spolku a na jeho národné uve-
domovanie. Dôkladná materiálová príprava
a fundovanosť autorky v historických a dobo-
vých reáliách sa odzrkadľuje v presvedčivosti
dobovej atmosféry. Stavba sujetu však aj tento-
raz prezrádza pre autorku typický sklon k šab-
lónovitosti a melodramatizmu.

Žánrovo sa medzi povesťou a historickou po-
viedkou pohybujú prozaické knihy Hviezdy nad
Tatrami (1995), Tri povesti o kežmarskom hra-
de (J 997) a Najstaršie kežmarské' príbehy
(2001). V príbehoch, inšpirovaných zápismi
v kežmarskej kronike, jednak spracúva povesťo-
vé látky viažuce sa ku Kežmarku, jednak pribli-
žuje autentické historické osobnosti v ich kon-
takte s Tatrami: osobnosť Beaty Laskej, prvej
ženy, ktorá v 16. st. vystúpila na tatranský kon-
čiar, Dávida Frolicha, aktéra prvého horolezec-
kého výstupu v Tatrách, Juraja Buchholza, auto-
ra prvej mapy jaskýň a panorámy tatranských
končiarov.
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BARČ-IVAN, Július
Dramatik, prozaik
1.5.1909 Krompachy - 25.12.1953 Martin

Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej
Vsi, Kežmarku, Prešove a v Košiciach, kde r.
1926 maturoval. Po absolvovaní ev. teologickej
fakulty v Bratislave pôsobil v Užhorode a v Poz-
dišovciach. Od r. 1942 bol tajomníkom Slo-
venskej národnej knižnice v Martine. Patril k vý-
znamným dramatickým spisovateľom 30. a 40.
rokov 20. st. V psychologizujúcich hrách (Mat-
ka, 1943; Neznámy, 1944; Dvaja, 1945 a i.) sú-
streďoval sa na problematiku etických vzťahov
jednotlivca a jeho miesta v sociálne protirečivej
spoločnosti. Psychologizujúci aspekt je príznač-

ný aj pre jeho prozaickú tvorbu (zbierka noviel
Predposledný život, 1940 a román Železné' ruky,
1948). Charakterizuje aj jeho jedinú knihu pre
mládež Husličky z javora (vydanú posmrtne
1957). Jej námetom je strastiplná cesta talento-
vaného chudobného chlapca k hudobnej kariére,
ktorej sa pre rôzne nepriaznivé sociálne okol-
nosti musí vzdať. Podobne ako v iných prácach
aj v tejto autor deklaroval súcit so sociálne tr-
piacimi, keďže to však urobil z pozície senti-
mentalizmu a predovšetkým s charakterovou
zjednodušenosťou postáv a lineárnym, nedrama-
tickým sujetom, umelecký výsledok sprevádza-
júci jeho dramatickú tvorbu nedosiahol.
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BARTOLOMEIDES, Ladislav
Vlastivedný bádateľ
16.11.1754 Klenovec- 18.4.1825 Ochtiná

Po štúdiách v Dobšinej a v Kežmarku učil
v Oždanoch, odkiaľ roku 1781 odišiel na wit-
tenberskú akadémiu. Po návrate r. 1783 stal sa
učiteľom v Ratkovej a čoskoro nato učiteľom
a ev. kňazom v Ochtinej. Patril k najrozhľade-
nejším a najplodnejším osvietenským autorom
na Slovensku. Písal diela vlastivedné, prírodo-
vedné, zemepisné, historické i ľudovýchovné.
Sám si k nim kreslil a ryl obrázky i mapy, čím
sa zaraduje aj medzi prvých ilustrátorov sloven-
skej knihy. V knihe Králička histórie prirazení
(1798) výslovne podotýka, že ju adresuje škol-
skej mládeži. Opisuje v nej „všecky svety s je-
jich obyvateli, obzvlášté pák a pfedevším náš
zemský okršlek, s vécmi, které on v sobé zaví-
rá". Dôraz kladie na vecnosť a prehľadnosť in-
formácií. Pomerne malú pozornosť venuje forme
popularizácie dobových vedeckých poznatkov.
Na rozdiel od svojich súčasníkov (Ribay, Palko-
vič, Tablic) nevyužíva prvky beletrizácie a ver-
šované vsuvky. Po stránke čitateľskej bola pre
mládež príťažlivejšia jeho práca História o Ame-
ríce(1794).
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medi wyrytými tabulkami (1798), Geograffia aneb
Wypsánj Okrrslku Zemského s ssesti Mapami wlastnj
rukau geho wyrytými (1798).
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BASLlKOVÁ, Mária
Poetka
6.6.1949 Revúca

Po maturite na Gymnáziu v Banskej Bystrici
vyštudovala na FF UK v Bratislave sociológiu.
Pracovala vo Výskumnom ústave kultúry a ex-
terne ako redaktorka a editorka vo vydavateľ-
stvách Slovart a Junior. Debutovala invenčnou
zbierkou básní pre menšie deti Letenka pre muš-
ku (1984), ktorou nadviazala na pozitívne hod-
noty slovenskej poézie pre deti. Podľa Dobšin-
ského rozprávky spracovala leporelo Išlo vajce
na vandrovku (1994). Brumko a Brumkáčik
(1999) je síce prekladová knižka, no zároveň
s autorkiným básnickým vstupom.
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BEDNÁR, Vlado
Prozaik, rozhlasový dramatik, redaktor
11.2.1941 Bratislava- 17.1.1984 Bratislava

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Bratislave študoval v r. 1958-64 žurnalistiku
na Filozofickej fakulte UK. V r. 1964-66 bol
asistentom na Katedre novinárstva FFUK a sú-
časne pracoval v týždenníku Kultúrny život,
v r. 1966-70 redigoval časopisy ABC pioniera
a Prúd, v r. 1970-75 pôsobil ako redaktor vyda-
vateľstva Smena v Bratislave.

Debutoval r. 1964 humoristicko-satirickou
prózou Uhni z cesty, v ktorej s mladíckou vehe-
menciou ironizoval dobový životný štýl dospe-
lých, jeho duchovnú prázdnotu, banálnosť
medziľudských vzťahov. Nekonformný satirický
nadhľad uplatnil aj v zbierkach poviedok Divné
hrušky s divnou príchuťou (1966) a Veterné mly-
ny (1967), v ktorých sa už upriamil na reflexiu
adolescentnčho človeka. Umelecky najpresved-
čivejšie to urobil v poviedkovej knižke Nebrn-

kaj mi na city (1967), ktorá naliehavosťou svo-
jej výpovede patrí k reprezentatívnym dielam
modernej prózy pre mládež 60. rokov 20. st. Po-
dobne ako v dvoch predchádzajúcich knihách aj
v nej je protagonistom citovo vyprahnutý až cy-
nický mladý hrdina, ironizujúci konformný a ka-
rieristický svet dospelých a zároveň odmietajú-
ci sa podriadiť ich vplyvu. Tento v novodobej
slovenskej próze pre mládež netradičný typ det-
ského hrdinu nieje však nijakým asociálnym zja-
vom negujúcim univerzálne ľudské ideály. De-
špekt, ktorý ho charakterizuje, prejavuje totiž
výhradne voči tej časti dospelých, pre ktorú je
príznačný karierizmus, pokrytectvo, egoizmus
a komerčnosť. Tým, že tieto morálne defekty
svojím opozično-ironizujúcim spôsobom od-
krýva, preberá úlohu výsostne kladnej postavy.
Gesto, ktoré jeho postavenie vyznačuje a ktoré
je podmienené skrytou túžbou po čistých ľud-
ských vzťahoch a plnohodnotnom citovom živo-
te, je pritom vierohodnejšie o to viac, že nemá
heroickú, ale tragikomickú podobu. Tejto netra-
dičnej typológii mladého hrdinu zodpovedá aj
neobvyklý kompozično-štýlový tvar, v ktorom
klasický príbeh je potlačený na minimum a jeho
funkciu preberá na vnímanie náročnejší asocia-
tívny princíp. Jeho uplatnením vyznačuje sa tex-
tový plán množstvom digresií so zmesou roz-
manitých rozprávačských rovín, pôsobiacich
zdanlivo nesúrodo, v podstate však korešpon-
dujúcich s autentickým spôsobom detského vní-
mania skutočnosti. Takýto charakter má aj jazy-
kový prejav Bednárových postáv, využívajúci
mestský slang. Jeho prítomnosť je činiteľom po-
dieľajúcim sa na zvierohodnení ich opozičného
postoja voči svetu dospelých.

K tvorbe pre dospelého adresáta sa V. Bednár
vrátil až na konci 70. rokov prózou Vajce v sto-
dole (1978) a románom Koza (1979), v ktorom
karikoval komunitu filmových a televíznych
tvorcov (hlavná postava koza sa stane filmovou
hviezdou). Podobne ako posmrtne vydanými
prózami Dračie žily (1985), Libero (1985)
a Pevné lano (1987) aj v nich prostriedkami hu-
moristicko-satirickej prózy diagnostikoval stav
morálnej vybavenosti svojho súčasníka. Vysoká
estetická a výpovedná hodnota týchto prác zara-
dila ich autora medzi reprezentatívnych predsta-
viteľov humoristicko-satirického žánru novodo-
bej slovenskej prózy.

Za debut v literatúre pre deti možno považo-
vať knihu Dobrodrulstvá troch mudrlantov
(1974). Bednár v nej nezaprel svoj humoristic-
ký talent a prostriedkami grotesky, nonsensu
a recesie vytvoril rozprávkovú féeriu, ktorá do-
dnes nestratila nič zo svojej pôsobivosti. Jej
osnova má „detektívny" ráz. Laco Breza a jeho
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kamarát Miro Nitka so svojím mladším bratom
sa rozhodnú vypátrať sedemdesiatu siedmu kra-
jinu. Pomôže im v tom mapa deda Vida, a hoci
ich pátranie neustále ohrozuje protihráč spolu-
žiak Zabura, svoj zámer úspešne zvládnu.
Konfrontáciu skutočného sveta a jeho reálií
s rozprávkovými rekvizitami, na ktorú sa vý-
chodiskové pátranie mení, autor pritom dokázal
zrealizovať ako hru, ktorú jeho čitateľ prijme
a pochopí, pretože oba jej komponenty, reálny
i rozprávkový, už dôverne pozná. A tak podľa
znalca Bednárovej tvorby pre dospelých i pre de-
ti Júliusa Nogeho Bednárova parodizačná hra je
síce absurdná, ale nie nezmyselná. V jej „pod-
texte je nedidaktickým spôsobom povedané aj
to, že svet rozprávok a svet dnešných vedecko-
technických dobrodružstiev spája túžba človeka
objavovať, hľadať, prekonávať obmedzujúce zá-
konitosti v prospech človeka".

Objavovanie, hľadanie a poznávanie tvorí
leitmotív aj knihy Velká dobrodružná vlastiveda
(1979), v ktorej sa trojica bratislavských chlap-
cov podujme na „expedičné putovanie" turistic-
kými trasami od bratislavského Kamzíka až po
Košice. Bednár, milovník turistických úletov
z bratislavského prostredia, vytvoril touto prá-
cou svojrázny prozaický útvar, v ktorom má
miesto fantázia, recesia a intelektuálny humor,
ale predovšetkým osobný vzťah a zážitok, ktorý
cítiť i za tými najväčšími výmyslami. „Akoby
výmysly nevymýšľal," skonštatoval v tejto sú-
vislosti Július Noge, „ale ich žil." Tým presne
charakterizoval nielen knižku Dobrodružstvá
troch mudrlantov a Veľkú dobrodružnú vlastive-
du, ale aj tri knihy Bednárových parodizačných
rozprávok Čo mi kvety natárali (l 982), Moje naj-
milovanejšie zvieratá (1986) a Hubárske roz-
právky (1987). Pre všetky je príznačné spojenie
náučného momentu a umeleckého výmyslu, kto-
ré v iných knihách a u iných autorov má podo-
bu nesúrodého hybridu, v Bednárovej projekcii
- a platí to aj o knihe Veľká dobrodružná vlasti-
veda- však zásluhou jeho fantazijnej civilnosti
a recesnej mystifikácie toto spojenie vyústi do
špecifického tvaru, v ktorom náučnosť je natoľ-
ko zapracovaná do zábavnej roviny rozprávania,
že sa stáva jej súčasťou.

Výsledkom jeho trvalej spolupráce s roz-
hlasom sú hry Poíičaná gitara (1977) a Kíú-
čikové kráľovstvo (1979), ktoré vytvoril so
svojím celoživotným priateľom Tomášom Ja-
novicom.

Predtým spolu napísali hru so spevmi, tanca-
mi a odvážnym letom do neznámej krajiny Vzdu-
choloď a r. 1983 humoristické veršované lepo-
relo o prstoch na ruke My sme majstri nad
majstrov.
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BEDNAROVIC, Eduard
Učiteľ, rozhlasový redaktor

Pôsobil v Bratislave ako učiteľ a redaktor Rá-
diojournalu pre mládež. Bol jedným z mala au-
torov populárno-náučnej literatúry pre deti
v medzivojnovom období 20. st. Kombinovaním
beletristickej fikcie s detskými postavami a vý-
kladového textu napísal knihu o astronómii, le-
tectve, vojenstve a o piešťanských kúpeľoch. Pod
vplyvom svojej profesie v každej z nich sledo-
val viac-menej len elementárno-informatívny
zreteľ. Z hľadiska školskej utilitárnosti spolu s Já-
nom Dafčíkom zostavil aj rozsiahly a hodnoto-
vo hybridný zborník príležitostných veršov,
piesní a divadelných scénok Sviatky slovenských
detí (l938).
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Zborník: Sviatky slovenských detí (1938).
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BELLA, Ján Levoslav
Hudobný skladateľ, organista, pedagóg
4.9.1843 Liptovský Mikuláš - 25.5. 1936 Brati-
slava

Po absolvovaní katolíckej teológie na Páz-
máneu vo Viedni pôsobil v Banskej Bystrici, po-
tom bol mestským kapelníkom v Kremnici, od-
kiaľ roku 1881 odišiel za organistu a profesora
hudby do Sibiu. Na Slovensko sa vrátil r. 1928.
Až do smrti žil v Bratislave. Bol jedným zo za-
kladateľov slovenskej hudobnej kultúry, tvor-
com opery Kováč Wieland (1926), symfonic-
kých básní, kantát a komorných diel. Počas
štúdia v katolíckom seminári v Banskej Bystri-
ci prejavil záujem aj o literárnu tvorbu pre deti.
Spolu s „mladými rodomilmi" Ondrejom Čer-
nianskym a Jánom Kršákom vydal roku 1863
zborník veršov Jarnie kvety, ktorý so štúrovský-
mi Rečňovankami (1850, 1855) a Riznerovým
zborníkom Kytka z Tatier (1885) reprezentuje
knižnú veršovanú tvorbu pre deti a mládež dru-
hej polovice 19. storočia. V zmysle dobového
chápania spisby pre deti mladý klerik sa v ňom
prezentoval veršami mentorského a religiózne-
ho obsahu. Okrem nich uverejnil tu aj niekoľko
básní s vlasteneckými motívmi, ktorými nadvia-
zal na podobný typ štúrovskej intencionálnej
poézie pre deti.
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BENDOVÁ, Krista
Poetka, prozaička
27.1.1923 Kráľova Lehota - 27.1.1988 Brati-
slava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1969

Do ľudovej školy chodila v rodisku, Kremni-
ci a v Nových Zámkoch. Po troch rokoch štúdia
na novozámockom gymnáziu prešla na Gymná-
zium v Banskej Bystrici, kde r. 1942 maturova-
la. V Bratislave študovala na FF Slovenskej
univerzity a na Dramatickej akadémii. Zo zdra-
votných dôvodov štúdium nedokončila. Po krát-
kom redaktorskom účinkovaní v denníku Prav-
da a po liečení nastúpila r. 1948 do vydavateľstva
Pravda ako redaktorka literatúry pre deti.
V r. 1950-51 pracovala na sekretariáte Zväzu
česko-slovenských spisovateľov a začas v re-
dakcii detského časopisu Ohník. V r. 1956-58

bola redaktorkou Roháča, v r. 1958-64 redak-
torkou denníka Pravda. Odvtedy až do smrti sa
profesionálne venovala tvorbe pre deti.

Prvé verše publikovala už počas štúdií, kniž-
ne debutovala r. 1948 zbierkou ľúbostno-refle-
xívnej lyriky Listy milému. V zbierke Milenec
smútok (1948) reagovala na svoju životnú situ-
áciu podmienenú ťažkou chorobou, avšak už
v nasledujúcej zbierke Ruky (1948) skľúčenosť
z blízkosti smrti prekonala aktivizáciou vnútor-
ných síl a viery v zmysluplnosť ľudského živo-
ta. Po zbierke Krajina šťastia (1950), schema-
tickej apoteóze pofebruárových spoločenských
zmien, sa v zbierke O tú pieseň (1955) opäť vrá-
ti la k reflektovaniu ľúbostného vzťahu muža a že-
ny. Tento motív variovala aj v nasledujúcich
zbierkach, a hoci sa usilovala o jeho hlbšie vy-
jadrenie, jej tvorba za vývinovým trendom do-
bovej poézie zaostala.

Do literárneho vývinu zasiahla však ako au-
torka pre deti. Najmä v 60. rokoch dokázala svoj
humoristický naturel aktualizovať tak, že výraz-
ne napomohla formovanie modernej parodizač-
nej autorskej rozprávky a moderného humoris-
tického žánru vôbec. Hodnotovo jej post
vymedzuje postavenie medzi tradičnejším ty-
pom umeleckej tvorby pre deti a jeho moder-
nejším variantom, pričom prevažnú časť jej tvo-
rivých aktivít charakterizuje úsilie odpútať sa od
literárnej tradície smerom k modernému preja-
vu. Platí to už ojej veršovanom debute pre deti
predčitateľského veku Čačky-hračky (1949),
v ktorom sa tradičnejší model riekanky usilova-
la ozvláštniť tak, že detský hrdina sa stal pro-
striedkom i mierou jej lyrickej výpovede. V zbier-
ke Pioniersky pochod (1952) sa tejto ambície
vzdala a ideologizujúci motív, ktorý sa v názna-
ku objavil už v predchádzajúcej zbierke Čo sa
robí, čo sa stalo (1950), povýšila na svoj kon-
cepčný princíp. V tematickej rovine sa to odra-
zilo prítomnosťou veršov oslavujúcich vodcov
komunistického režimu, propagujúcich kolekti-
vizáciu, pioniersku organizáciu, industrializáciu
spoločnosti. Výsledkom bola absolútna negácia
- dovedená až do zvulgarizovanej podoby - det-
ského fenoménu a dobovej reality vôbec. V zbier-
ke Bola raz jedna trieda (1956) v podobnom
trende nepokračovala. Na rozdiel od prozaikov,
ktorí sa návratmi do vlastného plebejského det-
stva, objavením prírodnej a historickej témy po-
kúšali v polovici 50. rokov 20. st. uniknúť z prie-
storu zdiskreditovanej pionierskej tematiky,
naďalej pokračuje v básnickom tematizovaní do-
bového dieťaťa. Tentoraz však nepostupuje v in-
tenciách ideologizácie spoločenského vedomia
dieťaťa, ale vytvára verše na spôsob „veselej pe-
dagogiky". A hoci to robí len v niekoľkých bás-
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nických číslach (Keby mala rozum stonožka,
Prekáika, Bola raz jedna trieda), estetizácia di-
daktickej utilitárnosti, ktorá je pre zbierku cha-
rakteristická, zohrala vo vývine poézie pre deti
pozitívnu rolu; jednak tým, že položila základy
humoristicko-satirického typu detskej básne,
jednak svojou tematickou orientáciou pomáhala
navrátiť do detskej literatúry reálne dieťa. V hu-
moristickom trende Bendová pokračovala aj
v zbieročke Cirkus Hopsasa (1957). Fenomén
detského sveta nedokázala však ozvláštniť ani
detskou fantazijnosťou, ani básnicky kultivova-
nejším výrazom, takže namiesto básnickej klau-
niády odviedla triviálny veršovnícky výkon. Aj
v nasledujúcich básnických knižkách Ako Jožko
Pletko poplietol si všetko (J 959) a Ako Jožko
Pletko upratať chcel všetko (1959) pri dosaho-
vaní humoristického efektu si vypomohla ošú-
chanými rekvizitami nenáročnej situačnej komi-
ky, a hoci niekorko invenčnejších nápadov,
v ktorých zarezonoval fantazijný výmysel, vy-
znelo originálnejšie, celkovo rutinérsku úroveň
oboch knižiek neskorigovalo. Kvalitatívna ne-
vyváženosť je príznačná aj pre knižku šiestich
veršovaných textov Čiernobiela rozprávka
(1962). Ako v predchádzajúcich knižkách, aj tu
sú texty invenčné i rutinérske, v ktorých sa „vtip-
ný nápad stratil za ideovou konštrukciou, ktorá
sa nevtelila naplno do poézie a ponechala príliš
voľné pole pre priamočiare poučovanie" (S.
Šmatlák). V nasledujúcich básnických miniatú-
rach, napospol adresovaných deťom predškol-
ského veku, Bendová nepreukázala tvorivejšie
ambície a v podstate už len rutinným spôsobom
spracovala rôzne utilitáme námety a vydavateľ-
ské podnety. Posledná zbierka Básničky malič-
kým (1986), obsahujúca veršíky s rôznymi det-
skými menami, doplnená výberom zo zošitkov
Zázračné cvičky (1970) a Tryskom na ihrisko
(1970), s definitívnou platnosťou potvrdila vý-
vinovú neproduktívnosť Bendovej básnickej
tvorby v jej záverečnom štádiu.

Od polovice 50. rokov sa K. Bendová veno-
vala aj prozaickej tvorbe pre deti, pričom práve
v nej dospela k najhodnotnejším výsledkom.
V prvých dvoch knižkách - zbieročke jemne la-
dených moralílNezábudky (1955) akronikársko-
ilustratívnej evokácii hľadania životnej orientá-
cie mladej hrdinky v predmníchovskej republike
Prvé' kroky (1959) - nepresiahla ešte úroveň po-
dobných dobových prác. Dokonca druhou kniž-
kou pripomenula už prekonané zjednodušujúce
ideologické postupy. V knižke pre deti mladšie-
ho školského veku Kde bolo, tam nebolo (1966)
sa však už predstavila osobitým prístupom, za-
loženým na civilisticko-humornom spôsobe
sprostredkovávania náučno-poznávacieho plá-

nu. Humoristický charakter má aj autorkino naj-
úspešnejšie dielo Opice z našej police (1967).
Zdrojom humoru tohto „opičieho románu" je
hra, ktorá je založená na detskom výmysle a na
prežívaní fikcie ako reality. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich textov určených výlučne detskému
čitateľovi má dielo univerzálnu adresnosť. Dieťa
zaujme humoristickými epizódami a celkovou
veselou atmosférou, dospelého čitateľa zas
schopnosťou uvidieť svoj skonvencionalizovaný
a vychýlený svet cez špecifický detský hodno-
tový systém. K modernej podobe detskej
beletristiky sa Bendová prepracovala aj v au-
torskom rozprávkovom cykle o Osmijankovi
(1967-1969), ktorého popularitu zabezpečila je-
ho pôvodná rozhlasová podoba v jedinečnej in-
terpretácii herca Ctibora Filčíka. Humoristický
ráz tohto diela je takisto osnovaný na výmysle,
pričom Čukovského princíp „horáznych neho-
rázností" autorka zvýraznila rovinou parodicko-
satirickou, opäť karikujúcou konformizmus
a stereotyp sveta dospelých. Médiom cyklu je
antropomorfizovaná postavička Osmijanka, ku
ktorej autorka neskôr pripísala postavičku ka-
maráta Osmidunča, čo jej umožnilo rozšíriť su-
jetový priestor jednotlivých cyklov (vždy osem
na jednu tému). Napriek tomu, že po originál-
nom nástupe nasledovali jeho variácie a briskný
humor neraz skízol do rutinérstva a verbalizmu,
„faktom ostáva, že od čias Hronského slnieč-
kovských seriálov sotva kto pripravil deťom ta-
ké pobavenie" (J. Poliak). Oživená postavička,
ktorá sa tentoraz zrodila na plote z postupnej det-
skej kresby nôh, nohavičiek, trička, rúk, fúzatej
a bradatej hlavy, tvorila médium aj v animova-
nej autorskej rozprávke Dobrodružstvá Samka
Klamka (1974), podstata ktorej spočívala v kon-
frontácii naivného detského myslenia a konania
so životnou stereotypnosťou a fantazijnou vy-
prahnutosťou sveta dospelých. Práve touto kon-
frontáciou Bendová aj tento text vysunula z po-
lohy primárnej detskej adresnosti k percepčnej
dvojadresnosti - aj keď nie v takej miere, ako to
bolo v próze Opice z našej police a v tých čas-
tiach Osmijanka, v ktorých folklórny model roz-
právky nielen parodovala, ale aj prekonala ide-
ovým posolstvom. Z tohto hľadiska sa Rozprávky
z Dúbravky (1981) javia menej ambicióznymi,
„aspekt detského pohľadu i jeho osobitej modi-
fikácie a deformácie skutočnosti" (Z. Klátik) je
však ako kontinuitný tvorivý princíp Bendovej
prítomný aj tu. Žánrovo knižka pozostáva
z dvoch častí. Prvú tvoria texty, v ktorých autor-
ka humoristickým spôsobom ozvláštnila náučnú
tému (vznik života na Zemi, vyhynutie mamu-
tov, objavenie chleba, jaskynné maľby), druhú
menej objavné sídliskové príbehy s prvopláno-
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vou situačnou komikou. Náročnejší charakter
majú z pozostalosti vydané Brumlíčkove roz-
právky (1994), ktoré dôstojným spôsobom uza-
tvárajú Bendovej štyridsaťročné pôsobenie v li-
teratúre pre deti. Založené sú na parodizácii
najmä folklórnej rozprávky, a hoci neobsahujú
symbolický plán, ktorý by dokázal osloviť aj do-
spelého obdivovateľa autorkinho diela, detského
percipienta očarúvajú tým, že vdaka poznaniu
folklórneho rozprávkového modelu umožňujú
mu stať sa autorkiným partnerom pri vytváraní
novej rozprávkovej reality.

Záujem o reedičné vydania Bendovej det-
ských kníh, ktoré od polovice 90. rokov 20. st.
pripravuje vydavateľstvo Buvik, sú dôkazom, že
dielo tejto autorky napriek svojej hodnotovej
rozkolísanosti nestalo sa len predmetom literár-
nohistorických výskumov. Je stále živou čitateľ-
skou hodnotou, ktorá vzbudzuje rešpekt svojou
schopnosťou úsmevno-parodickým spôsobom
zintenzívňovať dieťaťu jeho radostné vnímanie
sveta.
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BENIAK, Valentín
Básnik, prekladáte!
19.2.1894 Chynorany - 6.11.1973 Bratislava

Po absolvovaní Gymnázia v Nitre študoval na
Právnickej fakulte v Budapešti (štúdium nedo-
končil). Neskôr absolvoval notársky kurz v Ko-
šiciach. Pracoval ako notár v Dvorníkoch,
v r. 1919-35 v Chynoranoch, Novej Bani, potom
v prezidentskej kancelárii, na Ministerstve vnút-
ra, v r. 1945-46 na Povereníctve školstva a osve-
ty v Bratislave. Je známy ako básnik reflexívnej
a ľúbostnej lyriky. Debutoval zbierkou básní
Tiahnime ďalej oblaky (1928). Známy je jeho
triptych Žofia (1941), Popolec (1942), Igríc
(1944). Editorskou zásluhou Cyrila Krausa vy-
šiel posmrtne jeho súbor prebásnených rozprá-
vok Stratenko (l 994). Ako uvádza v doslove kni-
hy, rozprávky napísal pre svoje vnučky na
rozhraní 50.-60. rokov 20. st. Kniha sa skladá
zo štyroch prebásnených Dobšinského rozprá-
vok - Stratenko, Pamodaj šťastia, lavička,
Múdra dievčina a Lomidrevo. Rozprávka v bás-
nickom podaní Beniaka predstavuje materiál
v inšpiračných rukách génia... A tak štyri roz-
právky začali žiť ako štyri výrazne epické bás-
nické tvary (P. Števček).
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BEŇO, Ján
Prozaik, publicista, televízny a rozhlasový dra-
matik, prekladateľ
3.10.1933 Slatinka. Žije v Bratislave
Cena Fraňa Kráfa v roku 1984

Po maturite na zvolenskom gymnáziu študo-
val v r. 1952-57 slovenčinu a ruštinu na FFUK
v Bratislave. V r. 1957-59 bol asistentom na
Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici,
krátko pôsobil v Čs. rozhlase v Bratislave,
v r. 1959-66 bol redaktorom denníka Smena,
v r. 1966-72 pôsobil ako redaktor a vedúci re-
daktor literámokritického časopisu Romboid,
neskôr bol zástupcom šéfredaktora vydavateľ-
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stva Slovenský spisovateľ. Po dvojročnom lite-
rárnom Štipendiu pracoval v r. 1993-95 na Mi-
nisterstve kultúry Slovenskej republiky.

Je plodným dvojdomým autorom. Do litera-
túry vstúpil v prvej polovici 60. rokov 20. st. tex-
tami, v ktorých konfrontoval dedinské prostre-
die, jeho tradičný etický štatút s premenlivým
hodnotovým systémom mestského človeka (na-
pr. Každý deň narodeniny, 1964, A lej lás ký, 1975,
Druhý semester, 1979). Neskôr svoj tematicko-
žánrový repertoár zameraný na dobovú súčas-
nosť rozšíril o evokáciu vojnového (Predposled-
ný odpočinok, 1980) a povojnového obdobia
(Výkrik, 1990) a o satirickú projekciu byrokra-
tických praktík minulého režimu (Kým príde
veľryba, 1986; Dobrodinec, 1988). V posled-
ných novelistických zbierkach (Maslo na hlave,
1997 a Pŕhľava pre speváčku, 2000), sa satiric-
ko-grotesknou hyperbolou pokúsil reagovať na
deformity spoločnosti 90. rokov, prechádzajúcej
od totality k demokratickému hodnotovému
systému.

Zážitkové autentické zázemie, zakorenenosť
vo vidieckej societe a upriamenosť na etický
plán, charakteristické atribúty autorovej tvorby
pre dospelých, podmienili podobu aj jeho diló-
gie pre mládež Jeden granát pre psa (1971)
a Škola sa začína v máji (1974). A hoci ide o li-
terárnu rekonštrukciu pocitového a etického do-
zrievania dedinských chlapcov v krátkom časo-
vom období od leta 1944 do mája 1945,
autobiografické podložie dilógie je nesporné.
„Videnie jedenásťročného Martina a jeho kama-
rátov," konštatuje samotný autor, „ich účasť na
dianí a udalostiach, ktoré zasiahli stredosloven-
skú dedinku na povstaleckom území, limituje
v podstate moja skúsenosť, to, čo som prežil a pri
čom som bol." Podobne teda ako v prvých kni-
hách pre dospelých aj v evokácii autorovho voj-
nového detstva záznam autentického zážitku,
pocitu dominuje nad štandardnou sujetovou fik-
ciou. Súčasne je tu prítomný aj detský princíp,
videnie dieťaťa, ktorým Beňo prekonal obme-
dzenia tradičného modelu spoločenskej prózy
pre deti s vojnovou tematikou. Protagonisti di-
lógie, bratia Martin a Ondrej, nie sú totiž aktív-
ni na spôsob predchádzajúceho typu vojnovej
beletristiky pre deti. Ich postoj k brutálnej dobe,
autorsky vyjadrený civilne, triezvo, bez pátosu,
pseudodramatickosti a sentimentálneho gesta,
nemá podobu hyperbolizovaného činu malých
partizánov schematickej spoločenskej prózy pr-
vej polovice 50. rokov. Je to proces psycholo-
gicky hodnoverného videnia a preciťovania
zážitkov a skúseností s rôznymi postojmi a re-
akciami v zlomových ľudských situáciách, kto-
rý vyústi do detsky neomylného rozpoznania

mravných činov a hodnôt, ale aj deformácií sve-
ta dospelých, nezmyselnosti zabíjania a vražde-
nia a ktorému „napriek ťaživej dobe nechýbajú
ani poetické rozmery" (Z. Stanislavová). Reali-
záciou takejto koncepcie, čitateľsky pôsobivej
napätím medzi dramatickou témou a jej civil-
ným, nedramatickým stvárnením (V. Petrík), Be-
ňo dosiahol, že jeho dilógia nerozmnožila spo-
ločensky preferovanú vojnovo-povstaleckú
prózu pre deti a mládež iba kvantitatívne. Stvár-
nením vojny na pozadí detského sveta a z pozí-
cie dieťaťa Beňo spolu s Milanom Ferkom a je-
ho románom Keby som mal pušku (1969)
uzavrel jednu fázu vo vývine tejto témy a kon-
štituoval novú, produktívnejšiu, ktorá znamena-
la estetický i významový prínos pre celú litera-
túru. Hodnota jeho autorskej iniciatívy je o to
závažnejšia, že sa udiala v čase, keď normalizá-
tori spoločnosti a kultúry začali inštitucionálny-
mi mechanizmami presadzovať návrat literatúry
k dogmatizmu a ideologizácii. O tom, že Beňo
tomuto trendu nepodľahol, svedčí aj jeho druhá
knižka Ondrej Ondrejko a Zeleň kráľ (1973). Jej
titulnú poviedku možno dokonca vnímať ako po-
lemickú reakciu na inštitucionálnu devastáciu
krajiny s tragickými dopadmi na jej obyvateľov.
Tematicky vyšiel v nej z reality dobových detí,
simultánne a v zmysle detského sklonu k prelí-
naniu reálnej a fantazijnej polohy vnímania vnie-
sol však do jej troch poviedkových textov fan-
tazijno-magický akcent klasickej folklórnej
rozprávky. Tým esteticky ozvláštnil a čitateľsky
zatraktívnil východiskový realistický motív, kto-
rý - už bez tohto ozvláštňujúceho faktora - je
príznačný aj pre jeho knižky Sneh je môj kama-
rát (1978), Letná fujavica (1978) a Naučil som
sa mlčať (1985). V prvej z nich - inšpirovaný ro-
dičovskou skúsenosťou - prostredníctvom mo-
zaikovej kompozície zloženej z drobných príhod
a zážitkov, zaznamenal prvý kontakt mestského
škôlkara so snehom a s lyžovaním. A hoci zá-
znam pripomína rodinný album, niektoré poetic-
ké momenty vyplývajúce z naivného detského
myslenia a konania jeho referenčnú polohu
zjemňujú. V próze Letná fujavica sa Beňo už ne-
inšpiroval autentickým skúsenostným zázemím.
Prázdninový chlapčenský príbeh je výsledkom
jeho autorskej fikcie, a hoci v jeho centre je prí-
behová konštrukcia (krádež družstevného trak-
tora), ktorá posúva prózu k zábavnému žánru,
nemožno autorovi uprieť ambíciu doložiť ju psy-
chologickou typizáciou jednotlivých postáv. Ak
však kritika aj z odstupu času hodnotí prózu kri-
ticky (Z. Stanislavová), je to predovšetkým pre-
to, že ambícia psychologicky zvierohodniť suje-
tovú konštrukciu nevyplývala zo spontánnej
detskej prirodzenosti, ale bola výsledkom inter-
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vencie autora teoreticky zorientovaného v kom-
pozícii a podobe rekreatívnej detskej beletristi-
ky. Umelecky suverénnejšie sa Beňo prezento-
val v próze Naučil som sa mlčať. Tematicky ju
znovu situoval do dedinského prostredia, do-
konca do letných prázdnin, na rozdiel od pred-
chádzajúcej prózy sa však nesústredil na vytvo-
renie príbehovej konštrukcie, ale na prienik do
vzťahových väzieb medzi hlavným hrdinom pró-
zy trinásťročným ôsmakom Rudom Hudákom,
jeho starším bratom Lacom, mamou, starou ma-
mou a otcom. Tentoraz mu teda nešlo o vytvo-
renie štandardného „prázdninového" žánru, kto-
rý má čitateľa zaujať dramatickým príbehom, ale
o rekognoskáciu identity dobového pubescenta,
ktorý v zdanlivo fádnom prostredí južanského
majera, medzi ľuďmi determinovanými ubíjajú-
cim pracovným stereotypom poľných a gazdov-
ských prác, začína si po prvý raz uvedomovať
viacdimenziálnosť života, jeho traumatizujúce,
drsné stránky, zložitosť iných i seba. Psycholo-
gická až sociologická autentickosť prózy identi-
fikujúca špecifickú societu potomkov bývalých
bírešov, doložená autorovou suverénnou znalos-
ťou dedinskej mentality a formálne vyjadrená
presvedčivým detským ja-rozprávaním, posúva
tento literárny výkon medzi reprezentatívne die-
la spoločenskej prózy 80. rokov. Znova sa tak
potvrdilo, že Beňo je ten autorský typ, ktorý sa
k presvedčivejšiemu umeleckému výsledku pre-
pracúva vždy vtedy, keď vychádza z prostredia,
s ktorým je bytostne spätý. V istom zmysle po-
tvrdením tohto poznania je séria autorských roz-
právok - Mačací kráľ (J992), Ako sa zajac ne-
stal starostom (1993), Lietajúci slimák (1995),
ktorú Beňo napísal v 90. rokoch. Kritika síce
na týchto groteskách, reagujúcich na pochybný
životný štýl dospelých, najmä na ich koristníc-
tvo, karierizmus, bezzásadovosť, stratu duchov-
ná a etických ideálov vôbec, zaregistrovala sna-
hu autora čeliť dobovej infantilizácii autorskej
rozprávky významovým plánom, no ich alego-
rizujúci kód sa jej zdal pre detského čitateľa má-
lo čitateľný. Paralelne s autorskou rozprávkou
Bcfio prejavil záujem i o rozprávku folklórnu.
V podtitule svojej knižky Starý husár a nočný
Čert (1993) síce uvádza, že rozprávky spracoval
a podáva podľa ústneho podania Michala Pavlo-
viča zo záhorskej dediny Prievaly, v skutočnos-
ti ľudový rozprávkar bol len jeho informátorom.
Výsledný text nie je pritom zliterárnenou roz-
právkou, je tvorivým činom autora, ktorý v in-
tenciách ľudového hovoreného kánonu dokázal
vierohodne imitovať štylisticko-lexikálnu archi-
tektoniku ľudového rozprávkara, komponovať
jeho výpoveď, a tak zachovať rudimentárnu ma-
gickosť ústnej podoby rozprávky. V knihe O Ku-

bovi najkubovskejšom na svete (1997) rozvinul
a do jedného celku autorsky prekomponoval roz-
právkové predlohy B. M. Šebeka a P. Dobšinské-
ho. V nateraz poslednej knižke Záhada vtáčej zá-
hrady (2001) sa Beňo po tretí raz zameral na tzv.
prázdninový príbeh. Podobne ako v próze Letná
fujavica i tentoraz ho osnoval na dobrodružno-de-
tektívnej báze, silnou stránkou knihy nie je však
samotná záhada zabíjania vtákov a jej vyriešenie,
ale psychologicko-sociologický portrét pubes-
centného Daniela, ktorý napriek všetkému sa ne-
dokáže zmieriť s brutálnosťou a násilím. V tomto
ohľade je mestský Daniel potomkom Ondreja
a Martina z prózy Jeden granát pre psa a súčasne
dôkazom, že zápas malého hrdinu o svoju mrav-
nú, humánnu identitu je významovým leitmotí-
vom, ktorého sa Beňo zmocňuje počas celého
svojho literárneho pôsobenia.
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BERKY-ĽUBORECKÝ, Ján
Prozaik, vysokoškolský pedagóg
20.6.1940 Zvolen. Žije v Hrubej Borši (pri Sen-
ci)

Detstvo prežil v Ľuboreči v rómskej rodine.
Po skončení Vyššej hospodárskej školy v Lu-
čenci (1958) tri roky pracoval ako účtovník. Od-
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bor knihoveda - vedecké informácie študoval na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absol-
vovaní (1966) pracoval vo viacerých vedeckých
knižniciach a na Ministerstve zdravotníctva ako
referent na odbore vedy, výskumu a technického
rozvoja. Od r. 1997 prednášal dejiny rómskej kul-
túry, rómsky jazyk a literatúru na Pedagogickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Je autorom odbornej práce Medzinárodné de-
satinné triedenie (1966), početných odborných
a popularizačných článkov o rómskom etniku
a jeho kultúre, autorom vysokoškolskej učebni-
ce Gramatika rómčiny (2000) a spoluautorom
Slovníka slovensko-rómskeho a rómsko-sloven-
ského (1995). V r. 2002 vydal monografiu o Ľu-
boreči, kde vyrastal. Ako prozaik sa orientuje na
rómsky slovesný folklór, pričom svoje texty pí-
še v slovenčine i v rómčine. V prevažnej časti
z nich sa sústreďuje na prezentáciu rómskeho
hodnotového systému, najmä silných rodinných
väzieb, ozvláštňujúc svoje rozprávanie poetic-
kými prirovnaniami, porekadlami, prísloviami.
V prozaickom leporele Tri ohnivé kone (1990)
spracoval motív lásky syna k otcovi, sugestívny
svojou expresívnou rozprávkovo-baladickou at-
mosférou. V zbierke „rómskych rozprávok" Re-
mešina vernosť (1998) kultúrnu tradíciu svojho
etnika prezentoval už na rozsiahlejšom motivic-
kom materiáli. Najpresvedčivejšie, pretože jedi-
nečnou rómskou rozprávačskou formou tzv.
paramisi, t. j. fantazijným podaním reálneho prí-
behu, zážitku, či skúsenosti, sa prejavil v zbierke
Sny o šťastí (1994). Podlá Dezidera Bangu, vý-
znamného rómskeho básnika a publicistu, rómske
spoločenstvo predstavil v nej v jeho prastarých di-
menziách, ktoré sú dokladom jedinečnej rómskej
identity, jej stáročných tragédií, ale i snov o ľud-
skejšom naplnení svojho osudu. Knižka anekdot
Deioviny (1995) je zas pokusom o humoristickú
reflexiu svojho etnika i jeho vzťahu k majoritnej
spoločnosti. Na rozdiel od tejto knižky dvojja-
zyčnú básnickú zbierku Predstavujú sa zvieratká
(1997) adresoval deťom. Pre školskú mládež pri-
pravil aj antológiu Rómska mať (1989). Do róm-
činy preložil knihu Moja prvá Biblia v obrázkoch
(Mri elšebni biblija andre kípóra, 1999) a roz-
právky Eleny Lackovej Husle s tromi srdciami
(Lavuta trénjílenca, 2003).
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BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo
Prozaik, básnik
15.9.1910 Liptovský Michal - 6.9.1994 Winni-
peg, Kanada

Pôvodné priezvisko Baran si r. 1942 úradne
zmenil na Bešeňovský, dovtedy ho používal ako
pseudonym. Detstvo prežil v Bešeňovej. R. 1931
ukončil Štúdium na Štátnom učiteľskom ústave
v Spišskom Podhradí a do r. 1938 pôsobil ako
učiteľ v Liptovskej Mare, potom bol správcom
r.k. strednej školy v Dolnom Kubíne. V apríli
1945 emigroval do Rakúska (Aurolzmunster,
Wôrgl), odkiaľ r. 1948 odišiel do Kanady. Usa-
dil sa vo Winnipegu.

Do literatúry vstúpil jednoaktovkami (Mrcha
nátura, Nečakaný návrat), v ktorých rezonova-
lo živé sociálne cítenie. Prvou detskou knihou
(Dedinôčka milá, 1940), signalizovanou iba
príspevkami v detskom časopise Žiačik, prihlá-
sil sa do literatúry ako hotový spisovateľ. Dru-
hou knihou (Biele dni, 1942) ukončil doma svo-
ju literárnu aktivitu. Obe knihy obsahovo
i formálne tvoria jednotu. Prvá je pásmom fin-
govaných denníkových zápiskov dedinského
chlapca z jesenných dní, druhá je takým istým
pásmom, viažucim sa na zimné obdobie. Len
emigráciou spisovateľa si možno vysvetliť, pre-
čo nevyšli aj ďalšie zväzky započatého cyklu.
Autor zrejme zamýšľal vydať štyri diely „det-
ského roku", ktorých pozadím mali byť štyri roč-
né obdobia, ako ich prežíva dedinský chlapec.
Touto postavou je očividne sám autor a moti-
vickým podkladom mu boli rozpomienky na
vlastné detstvo, ktoré sa vrstvia k sebe do podo-
by mozaiky a nenadobúdajú povahu gradované-
ho epického prúdu. Dedinský chlapec je v nich
zainteresovaným svedkom všetkého, čím žije je-
ho rodná obec, pričom príroda tvorí nielen von-
kajší rámec príbehov a situácií, ale priamo pod-
mieňuje obsah hier, starostí a radostí detí.
V oboch zväzkoch sú na prvom mieste svetlé
stránky dedinského života, vstupuje však do nich
aj utrpenie, pochádzajúce zo sociálnej biedy.
V celkovej osnove diel nehrajú sociálne motívy
taký zástoj ako v knihách Fraňa Kráľa a ani ich
detský hrdina nevyrastá na rebela, ale „iba" na
vnímavého chlapca s pocitom plebejskej hrdos-
ti. Typologický je dilógia spríbuznená s Rázu-
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sovým Maroškom a Ondrejovovou Zbojníckou
mladosťou. Nemožno tu vylúčiť ani priame in-
špiračné vplyvy. Literárne vzory však autor pre-
tavil v sebe a zostal svojský.

V emigrácii - napriek existenčným problé-
mom - pokračoval v literárnej činnosti a neskôr
vlastným nákladom vydal nostalgicky ladené
básnické zbierky pre dospelých BatôZtek a slza
(1976), Vkrvi ťa nosím (1978), Majáles (1991).
Výber z nich vyšiel pod názvom V putách rod-
nej zeme (1983).
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BEZO, Ján
Ľudovýchovný spisovateľ, vydávate!
21.3.1842 Nitrianska Streda - 24.7.1905 Se-
nica

Po štúdiách v Modre, Bratislave a na učiteľ-
skej preparandii v Šoprone stal sa r. 1863 učite-
ľom v Senici. Po dvadsiatich piatich rokoch sa
dal penzionovať a zriadil si v Senici malú tlačia-
reň. Bol autorom početných šlabikárov a Číta-
niek. V rokoch zostrujúcej sa maďarizácie akti-
voval nimi národné povedomie slovenských
detí, takže zo strany štátnych školských orgánov
boli zakazované a napádané. Druhým okruhom
jeho činnosti bolo redigovanie a vydávanie kníh.
Popri mnohých cirkevných a svetských knižkách
a kalendároch vydával Knižnicu zábavného
a uiiločného čítaniu, v ktorej vyšlo takmer
30 zväzkov zväčša pôvodnej beletrie. Jej autor-
mi boli A. E. Timko, R. Uram-Podtatranský, A.
Bielek, K. Royová, F. Kutlík a i. Bol nakladate-
ľom a tlačiarom aj časopisu Noviny malých
(1899-1914). Prvých šesť ročníkov pod pseudo-
nymom Strýčko Ján sám redigoval. Ako autor
venoval pozornosť remeselníckej mládeži. Jeho
Perly pre našu remeselnícku mládež (1890)
orientovali mládež na praktické potreby života.
V knižke životopisných medailónov vynikajú-
cich ľudí z národných i svetových dejín Spomí-
najme a nasledujme dobré príklady slávnych
muiov a žien (1896) predložil mladému čitate-
ľovi žiarivé vzory mravnej statočnosti, pracov-
nej húževnatosti a vlastenectva. Motívy zo ži-

vota podnikavých tovarišov sa vyskytujú aj v je-
ho ďalších prózach, ktoré si vyberal na adaptá-
ciu alebo na preklad (Sirota, 1890). Tieto úpra-
vy a preklady, podobne ako jeho pôvodné texty,
svedčia o jeho utilitárnom chápaní literatúry,
o jej podriaďovaní náboženskej a národnej vý-
chove.
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BIELEK, Karol
Prozaik, pedagogický publicista
15. l. 1857 Lutiše - 25.11. 1936 Žarnovica

Študoval na gymnáziu, v seminári a na
preparandiách v Žiline, Kláštore pod Znievom
a v Trnave, kde získal učiteľský diplom. Učil
v Kysuckom Novom Meste a v Trubíne.
V r. 1918-28 bol školským inšpektorom v Žiari
nad Hronom, Kremnici a v Leviciach. V rôznych
časopisoch, predovšetkým v časopise Karola
Salvu Dom a škola, publikoval pedagogické a di-
daktické články. Ovplyvnený konzervatívnym
didaktickým názorom na poslanie detskej litera-
túry r. 1909 vydal dvojzväzkový súbor prevza-
tých i vlastných moralizátorských textov Roz-
právočky pre dietočky. Na spôsob mravoučných
exempiel zo začiatku 19. st. akcentoval v nich
devótnosť, spoločenskú pokoru, životný pesi-
mizmus a sociálny idylizmus. Ich obsahovú i tva-
rovú regresívnosť zdôraznil navyše tým, že znač-
nú časť vypointoval do drakonickej, detskú
psychiku traumatizujúcej pointy. Po prevrate vy-
dal Viazaničku verííkov pre školáčikov (1924),
zbieročku riekaniek, prísloví a ľudových piesní.
Prítomnosť účelových mentorujúcich textov,
ktoré boli v rozpore s aktivujúcim sa estetizujú-
cim trendom dobovej literatúry, aj tento pokus
odsunula do oblasti účelovej didaktickej litera-
túry.
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BlLIK, René
Literárny vedec, kritik, publicista
24.5.1960 Skalica. Žije v Pezinku

Po gymnaziálnych štúdiách v Skalici (1975-
79) absolvoval odbor slovenčina - občianska náu-
ka na Pedagogickej fakulte v Nitre (1979-84).
Krátko pôsobil ako učiteľ na SOU stavebnom
v Pezinku, v r. 1986 nastúpil na internú vedeckú
ašpirantúru do Literárnovedného ústavu SAV,
v r. 1990 obhájil dizertačnú prácu pod názvom
Historické vedomie, historický žáner a detský či-
tateľ umeleckej literatúry. R. 1990-95 bol vedec-
kým tajomníkom Ústavu slovenskej literatúry
SAV, od r. 1995 zástupca primátora mesta Pezi-
nok, od r. 1998 prednosta Okresného úradu v Pe-
zinku. Od r. 2002 pôsobí ako hosťujúci docent na
Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedago-
gickej fakulty Trnavskej univerzity.

Je autorom viacerých vedeckých štúdií a re-
cenzií rekognoskujúcich modemu detskú litera-
túru i jej literárnovednú percepciu na Slovensku.
Knižne vydal monografickú prácu o povojnovom
literárnom vývine na Slovensku Industrializova-
ná literatúra 1945-1956 (1994) a monografiu
Ľubomír Feldek (2000). V kapitole Uši od úst
k ústam sa podrobnejšie zaoberá vývinovou di-
menziou literárnej tvorby L. Feldeka v širšom his-
torickom kontexte detskej beletristiky na Sloven-
sku. V súvislosti s poetikou konkretistickej poézie
odkrýva základné charakteristiky estetizačného
procesu detskej literatúry na prelome 50. a 60. ro-
kov a uplatňuje ich na literárnom texte Feldeko-
vej programovej básne Hra pre tvoje modré oči.
V týchto intenciách pokračuje aj pri literárnej in-
terpretácii Feldekovho rozprávkového súboru
Modrá kniha rozprávok a postihuje základné kon-
štrukčné princípy Feldekovej poetiky. Prínosom
jeho interpretácie je podnetná analýza autorových
parodizačných tendencií v štruktúre folklórneho
prototypu, prejavujúcich sa tak na úrovni ustále-
ných jazykových postupov, ako aj v pásme postáv
a sujetovej rovine. Spolu s Kvetou Daškovou je
autorom antológie slovenskej poézie a prózy pre
deti a mládež Prísne nepovinne'(l 999) a je aj spo-
luzostavovateľom príručiek Čítame slovenskú li-
teratúru II, 111. (1997-98).
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BLAŽKOVÁ, Jaroslava
Prozaička, publicistka
15.11.1933 Velké Mezifíčí, Česko
Cena Trojruža v roku 1999

Roky detstva prežívala v Prahe, Prelouči
a v ďalších mestách, v ktorých pracoval jej otec.
Zmaturovala na dievčenskom gymnáziu v Bra-
tislave r. 1952. Ponajprv nastúpila do Českoslo-
venského rozhlasu, v rokoch 1954-59 pracova-
la v denníka Smena ako redaktorka kultúrnej
rubriky. V 60. rokoch až po odchod do emigrá-
cie r. 1968 sa venovala literárnej a publicistickej
tvorbe. V Kanade spolupracovala s vydavateľ-
stvom 68 Publishers'Corp. v Toronte ako lek-
torka slovenských rukopisov až do roku 1988,
keď sa s manželom D. Pokorným presťahovali
do univerzitného mestečka Guelph v provincii
Ontario.

Do literatúry vstúpila v skupine mladých au-
torov sústredených okolo časopisu Mladá tvor-
ba. Rovnako ako ďalší príslušníci generácie '56
(A. Hykisch, J. Johanides, P. Balgha) prispieva-
la aj do Kultúrneho života, Slovenských pohľa-
dov, do českého mesačníka Plameň a Host do
domu. V búrlivých a politicky umiernených 60.
rokoch 20. storočia patrila medzi najplodnejších
slovenských autorov pre deti a mládež. Debuto-
vala súčasne v jazyku slovenskom i českom
r. 1961 kontroverzné prijatou novelou Nylonový
mesiac. Komunikačná oscilácia medzi čitateľom
detským a dospievajúcim až dospelým bola pre
jej tvorbu príznačná počas celých 60. rokov. Keď
sa kyvadlo blížilo k pólu detského príjemcu,
vzniklo leporelo Daduška ajarabáč(1965), dve
knižky umelecko-vzdelávacieho charakteru Tó-
no, ja a mravce (1961) a Ostrov kapitána Haša-
šara (1962), očarujúca humorno-fantastická
mozaika Ohňostroj pre deduška (1962), didak-
ticko-výchovná alegória Ako si mačky kúpili te-
levízor (1967) a knižka seriálovo komponova-
ných autorských Rozprávok z červenej ponožky
(1969). Na svoje knižné vydanie dosiaľ čaká ča-
sopisecký publikovaný seriál Mačky vo vreci
(Zornička 1968-1969). Keď sa kyvadlo prechý-
lilo k opačnému pólu, vznikol novelistický trip-
tych Nylonový mesiac (1961), súbor poviedok
Jahniatka a grandi (1964) a román Môj skvelý
brat Robinzon (1968).
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Bohatou diverzitou žánrových foriem pokry-
la čitateľský diapazón od predčitateľského ob-
dobia, cez mladší i starší školský vek až po
obdobie dospievania a dospelosti. V nastoľova-
ní spoločenských problémov, ale aj v ich výra-
zovom vyjadrení bola nielen odvážna, ale aj
poetologicky originálna. Nebojácne rozbíjala br-
nenie konvencií, provokatívne narúšala skôro-
vatené etické normy. Jej umelecká výpoveď
nikoho nenechávala ľahostajným: jedných strhá-
vala k stotožneniu sa, iných iritovala k nesúhla-
su. Zatiaľ čo v knižke Tóno, ja a mravce, rovna-
ko ako v Ostrove kapitána Hašašara pozorný
čitateľ postrehne ešte istú poplatnosť sujetovým
schémam socialistického realizmu (odhalenie
zlodeja družstevného hrachu, kolektívna pomoc
pacientom v nemocnici), knižkou Ohňostroj pre
deduška presvedčila kritiku, že dokáže napísať
aj ľahkú, humorne ladenú prózu bez utilitárnej
tendencie. Na počudovanie vystačila pritom
s jednou životnou epizódou (starosti vnuka s ob-
staraním prekvapenia na deduškove narodeni-
ny), v ktorej, povedané slovami J. Nogeho, spo-
jila „detský všedný deň s nevšednou detskou
fantáziou a predstavivosťou". Dokázala, že má
nielen talent pozorovateľa, ale že nie je jej cu-
dzia ani nápaditosť konštruktéra detských snov
zo životnej empírie samotného dieťaťa. Bola pre-
svedčená, že život treba prijímať ako dar a vní-
mať v ňom neustálu prítomnosť prekvapujúcich
zázračností.

Bola dieťaťom obrodných spoločenských pul-
zácií v nádejných 60. rokoch minulého storočia
a spontánne sa pridala k tým, čo sa odvážne pus-
tili do zápasu s ideologickým dogmatizmom
a straníckym autoritárstvom. Nebola len hovor-
com generácie, ale všetkých, ktorí túžili po spo-
ločenskej spravodlivosti a slobodnom tvorivom
prejave. V tvorbe pre deti sa usilovala prebúdzať
v dieťati vášeň objavovania a harmóniu intelek-
tu s imagináciou. Z chronologického hľadiska pr-
vé miesto v jej tvorbe patrí novelistickému trip-
tychu Nylonový mesiac. Akcentovaním motívu
detstva v próze Dotyky cez stenu je aj tento kniž-
ný debut prepojený s jej knižkami pre deti. Po-
nor do duševného sveta dieťaťa a jeho poetická
transmutácia má v oboch oblastiach jej tvorby
identické črty. Cez dedinské prostredie bez-
prostredne s nimi súvisí aj reportážna novela Au-
tostop. V súbore trinástich próz knižky Jahniat-
ka a grandi nastavila karikujúce zrkadlo mladým
ľuďom. Zároveň výrazovo aj eticky nekonven-
čné reflektovala v ňom závažné spoločenské
problémy. Tematickým stredom knižky sú prob-
lémy harmonického spolužitia ľudí v rodine. Ti-
tulnú novelu z knižky Nylonový mesiac a výber
z umelecky nevyrovnanej knižky próz Jahniat-

ko a grandi po rokoch diskriminácie a ta-
buizovania vydalo Záujmové združenie žien
Aspekt v Bratislave pod názvom „...ako z gra-
tulačnej karty..." (1997).

Prózou Môj skvelý brat Robinzon Blažková
prešla od novelistickej a poviedkovej prózy k ro-
mánu. Z tematického hľadiska je to replika po-
viedky Malá galéria mladšieho brata z knižky
Jahniatko a grandi. Na väčšej ploche sa pokúsi-
la o relatívne celistvý obraz heslami oplotenej
spoločnosti, vnímaný cez citlivý subjekt mladé-
ho človeka. Spisovateľkin kritický postoj k reži-
mu s jedinou a pre všetkých záväznou ideoló-
giou sa vystupňoval na maximum. Text nevznikal
ľahko: z pôvodne realisticko-opisného zárodku
prekonal zložitú metamorfózu, až napokon do-
spel do tvaru s výraznými ironicko-sarkastický-
mi polohami. Blažková práve v románe vý-
znamným spôsobom prehĺbila svoju prozatérsku
metódu. Na jednej strane sa oslobodzovala od
brzdiacich realistických konvencií, na strane
druhej ju obohacovala podnetmi výtvarne poňa-
tého surrealizmu (J. Miro) s prvkami mýtotvor-
nej imaginatívnosti. Fenomén prvej lásky ucho-
pila viacvrstvovo a zobrazila ho v mnohorakých
vizuálno-zvukových odtieňoch pri prechode hra-
nolom sebaspytujúceho subjektu. V jej podaní
zreteľne počuť nielen spev strieborného vetra, ale
aj jeho kontrapunkt v krákaní čierneho vtáka so
zeleným okom. Častými alúziami na dielo rene-
sančného spisovateľa M. de Cervantesa Dômy-
selný rytier Don Quijote de la Mancha spisova-
teľka prezradila svoju neoromantickú podstatu,
príznačnú pre secesionizujúcich tvorcov.

Po odchode do emigrácie sa dlho nemohla
nájsť ako prozaička. Náhle presadenie do nové-
ho prostredia jej tvorivému naturelu neprospelo.
Sama o tom pri prvej návšteve Bratislavy po no-
vembri 1989 povedala: „Ťažko som komuniko-
vala, ťažko som sa prispôsobovala tamojšiemu
životu. Bola som rozpílená napoly - polovica
mňa žila a polovica bola mŕtva... Spala som vy-
še dvadsať rokov." Až obnovené písomné kon-
takty a opakované návraty do prostredia, v kto-
rom sa kedysi ako autorka originálnej slovenskej
prózy formovala, ju pomaly prebúdzali k nové-
mu tvorivému životu. To, čo vzniklo, pohotovo
vydalo Záujmové združenie žien Aspekt v kniž-
ke Svadba v Kane Galllejskej (2001). K uprave-
nej verzii torza románu, s ktorým odišla do emig-
rácie a k próze známej už z rokov šesťdesiatych
(Cesta do N.) pridala šesť nových „kanadských"
próz. Sú dokladom síce nadlho prerušenej, ale
neodumretej tvorivej potencie. V tvorbe pre de-
ti je celkom novou autorská humorno-fantastic-
ká rozprávka Minka a Pyiaminka (2003), poe-
tologicky nadväzujúca na tradíciu svetovej prózy
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nonsensového typu. Na stránkach časopisu
Aspekt sa prihlásila aj k literárnej publicistike.
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BOCKO, Daniel
Náboženský spisovateľ, osvietenský pedagóg
31.12.1751 Demänová - 22.4.1806 Sarvaš, Ma-
ďarsko

Po vychodení základnej školy v rodisku
a v Hnúšti študoval v Oždanoch, Kežmarku,
Bratislave a ev. teológiu na univerzite v Jene.
Ako kňaz pôsobil vo Velkej Lhote na Morave,
Liptovskom Trnovci a v r. 1786-1803 v Sarva-
ši, kde sa dostal do rozporu s pedagogickými
názormi Samuela Tešedíka a jeho realistickým
výchovno-vzdelávacím systémom uplatňova-
ným na tamojšom Priemyselno-hospodárskom
inštitúte.

Okrem religióznych kníh pre dospelých na-
písal aj dve knihy pre školskú mládež. Obe sú
popularizujúcim výkladom náboženskej dogma-
tiky. Druhá z nich, Summa učení náboienství
kresťanského pro menší mládež školskou (1802),
je cenná predslovom superintendenta Martina
Hamaliara. Známy osvietenský vzdelanec v ňom
vystúpil proti konzervatívnej katechetickej me-
tóde písania školských kníh, ktorá pred efektív-
nejšou sokratickou metódou, ktorou Bocko na-
písal svoju prvú knihu pre mládež, preferovala
mechanické osvojovanie si učiva. Z hľadiska
používania sa známejším než tieto dve knihy stal
Šlabikár, ktorý Bocko vydal r. 1802 a ktorý sa
na slovenských školách používal ešte aj v 60. ro-
koch 19. st.
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BODENEK, Ján
Prozaik, redaktor
6.3.1911 Vrútky-20.11.1985 Banská Bystrica,
pochovaný je v Martine
Cena Fraňa Kráľa v roku 1976

Po absolvovaní Obchodnej školy v Martine
bol úradníkom Matice slovenskej, pomocným
redaktorom vydavateľstva UNÁS v Bratislave.
V r. 1937^45 pôsobil v Matici slovenskej ako ja-
zykový redaktor, v r. 1945-52 viedol jej vyda-
vateľstvo a edíciu Dobré slovo, v r. 1953-58 bol
riaditeľom Vydavateľstva Osveta. R. 1963 sa
presťahoval z Martina do Banskej Bystrice, kde
sa stal redaktorom Stredoslovenského vydava-
teľstva.

Do literatúry sa uviedol prózou Ivkova biela
mať (J 938), v ktorej prostredníctvom „zrážky
skutočnosti a ilúzie" (O. Čepan) vyjadril tragiku
dobového proletárskeho detstva. Sociálna atmo-
sféra medzivojnového obdobia sa mu stala mo-
tivickým podložím aj v románe Zapálené srdce
(1939). V zbierke noviel Svetlá na bublinách
(1942) rezignoval na sociálnu problematiku
a pod vplyvom postupov lyrizovanej prózy sa sú-
stredil na psychický svet svojich intelektuál-
skych postáv. Po románe Kríž profesora Hunku
(1945), koncipovanom ako konfrontácia ľudskej
autentickosti s deformovanou morálnou praxou
malomestskej spoločnosti, vydal zbierku po-
vstaleckých poviedok Z vlčích dni (1947). Zmy-
sel pre rozkrývanie psychologických dimenzií
zobrazovanej tematiky preukázal aj v zbierke no-
viel Na starom grunte (1957), v ktorej sa pokú-
sil vyjadriť ľudský aspekt násilného kolektivi-
začného procesu. Túto tému spracoval aj
v románe s kriminálnou zápletkou Pod horami
biele pláne (1962). Po satirickom románe zo
športového prostredia Katastrofa (1961) v na-
sledujúcich knihách - poviedky Medzi nami
(1967), román Vilma (1968), novely Keď zani-
kol čas (1977) a Dom s manzardkou (1980) - usi-
loval sa preniknúť k spoločensko-mravným kon-
fliktom súčasníka.

Novelou Ivkova biela mať (1938) znásobil ten
typ medzivojnovej prózy pre deti, ktorý uvádzal
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čitateľa do konfliktnej sociálnej reality. Rodina
Ivka Hancíka je jednotkou, ktorej vzťahy pod-
mieňuje biologizmus života. V štúdii Od pravdy
javu k pravde idey Milan Jurčo za východisko-
vý motív tohto biologizmu považuje odcudzenú
prácu. V podmienkach odcudzenosti členovia Iv-
kovej rodiny nedokážu vzájomne komunikovať.
Ich sily sa vyčerpávajú zápasom o každodenné
prežitie. Vo vzťahu k svojmu najmladšiemu čle-
novi sa správajú ľahostajne až brutálne, čo v ňom
vyvoláva pocity krivdy, nespravodlivosti. V do-
me svojej učiteľky sa Ivko stretáva s tým, po čom
v robotníckej kolónii len intuitívne túžil. Jeho
priľnutím k učiteľke vrcholí jeho kompenzačná
túžba. Ďalej už nasleduje jej rozklad a súčasne
sa začína proces identifikácie s matkou a rodin-
ným prostredím. Na majeri pod vplyvom neľud-
skej lopoty Ivko objavuje vo svojej ťažkou prá-
cou zničenej matke ľudskú bytosť, milujúcu
neokázalou láskou robotných ľudí.

Po vydaní Ivkovej bielej matere sa Bodenek
v literatúre pre deti a mládež na dlhší čas odml-
čal. Až na rozprávkové miniatúry v polovici 50.
rokov a epizodickú prózičku pre menšie deti íe-
riavček (1960) sa ako autor pre deti znova pre-
zentoval až r. 1975, keď vydal novelu Leto na
Rovniach. Podobne ako protagonista jeho debu-
tu, aj pastierik Maťo Čren je sociálne handica-
povaný. Je to spoločenský outsider, sirota, kto-
rého osud podmieňuje totožný faktor ako osud
Ivka Hancíka - odcudzená práca. Maťo Čren bie-
di, hladuje, zažíva duševné i fyzické utrpenie
u gazdu Hromadu nielen preto, aby ten získal
Paučinovu roľu, a tak sa stal najbohatším člove-
kom v dedine, ale aby - podľa slov správcu si-
rotinca, ktorý ho ku gazdovi pridelil -, prispel
k víťazstvu slovenskej armády na ruskom fron-
te. Oba tieto ciele sú chlapcovi bytostne cudzie,
absurdné, a tak ako si Ivko Hancík hľadá vý-
chodisko zo svojej situácie v alternatívnom do-
move, protagonista Leta na Rovniach náhradné
riešenie nachádza v emocionálnej kompenzácii
odľudšteného prostredia. V snových víziách, kto-
ré patria k najsugestívnejším pasážam diela, ko-
munikuje so sestrou Elenkou, ktorá zostala v si-
rotinci, a tým sa vlastne imunizuje voči citovo
vyprahnutému prostrediu. V záverečnej scéne
novely sa v Maťových rukách objavuje parti-
zánsky samopal. Rekvizita schematickej litera-
túry nie je tu však alúziou na schematickú lite-
ratúru. Zbraň v chlapcových rukách možno
chápať ako symbol nádeje, že jeho osud môžu
zmeniť len tí, ktorí sa vzopreli ľuďom mentalitou
podobných jeho gazdovi.

Z vývinového aspektu J. Bodenek v oboch
knihách zaznamenal sebauvedomovací proces
plebejského dieťaťa. Z hľadiska umeleckého to

presvedčivejšie urobil v próze Ivkova biela mať,
čím dosiahol, že jeho hymnus na materinskú lás-
ku patrí k výnimočným dielam našej klasickej li-
teratúry pre deti a mládež.
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BODNÁR, Július
Etnológ, cirkevný historik, ľudovýchovný spiso-
vateľ
8.10.1870 Lovinobaňa - 4.7.1935 Nové Mesto
nad Váhom

Pseudonym Branko Bradlan. Po štúdiách na
gymnáziách v Lučenci a v Banskej Štiavnici štu-
doval ev. a. v. teológiu v Bratislave, vo Viedni
a v Erlangene. Pôsobil v Báčskom Petrovci, na
Myjave, Békešskej Čabe, Bukovci a vo Vŕbo-
vom. Popri pastoračnom pôsobení venoval sa et-
nologickým výskumom prostredí, v ktorých
pôsobil. Jeho najvýznamnejším dielom v tejto
oblasti je historicko-etnologická monografia
Myjava (1911). Tvorbou pre deti sa prezentoval
v Kniinici školákov, „časopise školskej mláde-
ie", ktorý začal vydávať roku 1911 spolu s my-
javským učiteľom Michalom Šimonovičom
(1874-1919), neskôr redakčne spolupracoval
s Ľudovítom Kubánim ml. Časopis vychádzal na
Myjave v tlačiarni Daniela Pažického v náklade
1200-1400 výtlačkov. Do vypuknutia vojny vy-
šli tri ročníky, štvrtý, posledný, vyšiel v škol-
skom roku 1920/21. Časopis mal prevažne be-
letristický charakter. Okrem prózy a poézie
prinášal však aj náučné články s vlastivednou
a prírodovednou tematikou. Bodnárove príspev-
ky napísané „dľa skutočnej udalosti" a takmer
vždy vypointované do odstrašujúcej výstrahy
mali extrémne moralizujúci charakter a podob-
ný ráz je príznačný aj pre jeho „prostonárodné
povesti" Jaga a Vlkolak (1918) a zbierku povie-
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dok Nezbedovia (1922). Pre vývin detskej be-
letristiky Bodnárova tvorba nepriniesla tvorivé
podnety. V čase, keď detská beletristika začala
zohľadňovať psychiku dieťaťa, jej moralízátor-
stvo bolo už len dokladom neproduktívneho
myšlienkového a výrazového konzervativizmu.
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BODNÁROVA, Jana
Prozaička, poetka, scenáristka, dramatická, his-
torička umenia
21.6.1950 Jakubovany. Žije v Prešove

Rodená Jančušová. Pseudonym Johanna
Blum. Po štúdiu na Strednej všeobecnovzdelá-
vacej škole v Liptovskom Mikuláši (1965-68)
vyštudovala dejiny umenia na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave (1968-76). V rokoch
1976-86 pôsobila v Štátnom ústave pamiatko-
vej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove.
Od roku 1986 pracuje v slobodnom povolaní ako
historička umenia a spisovateľka.

Publikačnú aktivitu začínala štúdiami a člán-
kami o výtvarnom umení. Prozaickú prvotinu
raní publikovala v Matičnom čítaní (1970). Pr-
vé experimentálne divadelné hry pre dospelých
napísala na motívy moderného umenia: podľa
obrazu Paula Delvauxa vytvorila jednoaktovku
Spiace mesto (1987), podľa súsošia Maxa Ern-
sta jednoaktovku Kozoroh. Obe vyšli spolu s po-
kusom o dadaistickú hru Nohy ako privátna tlač
r. 7990. Experimentálny charakter má aj hra
Svetlo... ach, to svetlo (Tvorba T), v ktorej sa usi-
lovala o skríženie naturalizmu s ezoterikou, a hra
Sobotná noc (2000). Časopisecký publikovala
hru Lampiónový sprievod (2002, Romboid). Je
autorkou rozhlasových hier pre dospelých Osa-
melosť dvoch izieb (1990), Interview (1992),
Tancovanie v kruhu (1998), Prípad (2000), Ona
(2002), pre mládež napísala hry Mlčanie Emilky
D. (1993), Narciska (1996), pre deti Starec a po-
čítačový chlapec (1995). Prózu a poéziu pre do-
spelých knižne publikuje od začiatku 90. rokov.
Debutovala prózou Aféra rozumu (1990, Cena
Ivana Kraska), po ktorej vydala prózy Neviditeľ-

ná sfinga (1991), Z denníkov Idy V. (1993), Zd-
vojovaná žena (1996), Bleskosvetlo/bleskotma
(1996), 2 cesty (1999), Tiene papradia (2002).
Je autorkou básnických zbierok Terra nová
(1991), ŠE-PO-TY (1995) a súboru textov šan-
sónového typu Blíženci s podtitulom Básne/pies-
ne (2000, pod pseudonymom Johanna Blum).
Autorsky sa podieľala na scenári televízneho fil-
mu Smutný valčík (1997), je autorkou televízne-
ho fi lmu Fragmenty z malomesta (2000). Od
r. 1996 sa sporadicky venuje tvorbe videoper-
formancií.

Prvé texty pre deti publikovala začiatkom 80.
rokov v časopise Včielka. V literatúre pre deti
debutovala knihou poviedok Roztrhnuté korálky
(1995) o prváčke Paulínke, ktorá v rodinnom
prostredí a v súrodeneckom spolužití so staršou
sestrou dychtivo vstrebáva všedné dianie i vzru-
šujúce, nekaždodenné udalosti, ale zažíva aj
pocity neistoty, obavy či úzkosti pri stretnutí
s nepochopiteľnými alebo neznámymi javmi.
Nositeľom poetickej imaginatívnosti prózy je
detské videnie ozvláštnené predstavivosťou, kto-
rá umožňuje zmyslovo a citovo intenzívne pre-
žívať realitu,.

Ani v dievčenskej novele Dievčatko z veže
(1999) autorka nepracuje s dejovo rozvinutým
príbehom, skôr s pocitom a imagináciou, sústre-
ďujúc sa na poetický obraz vnútorného sveta
hĺbavého a vnímavého dieťaťa. Modelujú ho
drobné dejové epizódy, detské postrehy a retro-
spekcie, na základe ktorých si čitateľ skladá prí-
beh dievčatka žijúceho s mamou-architektkou
v byte vytvorenom vo veži na okraji mesta. Su-
jetovým konfliktom je problém jedinečnosti, ne-
zameniteľnosti človeka aj hrdinkin pocit úzkos-
ti z tajuplného priestoru veže a z ohrozenia
výsadného nároku na maminu lásku. Cez posta-
vu desaťročnej Ajky a jej matky autorka v dvoch
paralelných líniách rozvíja motív potreby a hľa-
dania lásky, nastoľuje otázku tolerancie, problém
osobnostnej autenticity. Rozprávači postup pri-
pomína záznam prúdu vedomia s bohatými aso-
ciatívnymi väzbami.

Pomocou náznaku a detailu Bodnárova vie-
rohodne zaznamenáva životný pocit a poznáva-
cie procesy dievčaťa na prahu dospievania aj
v knihe poviedok Barborkino kino (2001). Ima-
ginárna kamera, vytvorená z prstov a dlaní oboch
rúk, umožňuje hrdinke vidieť predtým nezbada-
né veci a javy. Pohľad cez detail jej ponúka ro-
mantiku a napätie, ale poodkryje pred ňou aj ne-
tušené sociálne javy (bezdomovci, bezprizorné
deti) a umožní jej empaticky sa identifikovať
s pocitmi človeka, ktorý stratil osobnostnú iden-
titu, je manipulovaný, bezbranný, diskriminova-
ný a pod. Predovšetkým však ponúka možnosť
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uvedomiť si relativitu ľudských činov, postojov
a hodnôt.

Kompozícia rozprávkovej knihy Mali, väčší,
ešte väčší(2000) je postavená na tematickom po-
hybe od najjemnejších čiastočiek predmetného
sveta (semienko, dažďová kvapka) až k najzlo-
žitejšiemu organizmu (človek-dieťa). Zmyslom
príbehov a takejto kompozície je upozorniť na
fascinujúcu jednotu živého a neživého vo svete.
Metaforickou obraznosťou sa tieto prózy podo-
bajú lyrickej poviedke, zostávajú však zmyslo-
vo konkrétne, pretože sujet sa opiera o bežnú
zažitú empíriu dieťaťa a výrazovosť o personifi-
kačný princíp.

Impresívne stvárnenie empirického zážitku
tvorí atmosféru básní v próze Čo som videla pri
jazere - Was ich am See zu sehen bekam (2003).
Vyšli v podobe obrázkovej knihy pre deti v slo-
vensko-nemeckej jazykovej mutácii.

Charakteristickým znakom Bodnárovej tvor-
by pre deti je orientácia na psychosociálny roz-
mer detstva, pričom autorka detskú postavu jem-
ne štruktúruje a modeluje ako senzitívneho,
individualizovaného a spravidla introvertného
jednotlivca. Uprednostnenie atmosféry a pocito-
vosti pred príbehovosťou vyúsťuje do stvárnenia
procesu detského poznávania a sebapoznania
prostredníctvom konkrétnej zmyslovej predsta-
vivosti, pomocou vnímavého pozorovania detai-
lov a spontánneho zápasu o pochopenie medzi-
ľudských vzťahov. Autorkino výtvarné vzdelanie
a estetické cítenie sa transformuje jednak do
senzuálneho bohatstva obrazov, jednak do ro-
mantickej štylizovanosti priestoru (veža, staro-
žitníctvo) a dospelých postáv (intelektuáli - ar-
chitektka, geológ, astronóm, cestovateľ, istá
aristokratickosť starých mám a pod.). Bezpo-
chyby sa v tom odzrkadľujú i fragmenty autor-
kiných spomienok na vlastné detstvo, čiastočne
prežité v starorodičovskej zemianskej kúrii. Au-
torkina pamäť detstva oživuje príbehy a veci nie
deskriptívne, ale v ich archetypálnej podstate.

BIBLIOGRAFIA
Poézia: Čo som videla pri jazere - Was ich am See zu
sehen bekam (2003).
Próza: Roztrhnuté korálky (1995), Dievčatko z veže
(1999), Malí, väčší, ešte väčší (2000), Barborkino ki-
no (2001).
Rozhlasové hry: Mlčanie Emilky D. (1993), Starec
a počítačový chlapec (1995), Narciska (1996).
Rozhlasové veíerníčky: Roztrhnuté korálky (1994),
Malí, väčší, ešte väčší (1999).

LITERATÚRA
Slobodníkova, Kvetá: Kto sa bojí, nech ide do lesa.
Hovorí spisovateľka Jana Bodnárová. Bibiána, 3,1995,
4, s. 35-39.

Stanislavová, Zuzana: Roztrhnuté korálky. Bibiána, 3,
1995, č. 4, s. 45-46.
Zemberová, Viera: Dievčatko z veže. Bibiána, 7,2000,
č. 1-2, s. 46-47.
Tkáčiková, Eva: Malí, väčší, ešte väčší. Bibiána, 8,
2001, č. l,s.56.
Stanislavová, Zuzana: Optimizmus s r.o. (Bilančný po-
hľad na literatúru pre deti a mládež 2000). Bibiána, 8,
2001, 2, s. 38, 45.
Zemberová, Viera: Barborkino kino. Bibiána, 8,2001,
č. 3, s. 53-54. (zs)

Borčin Emil
Prozaik, redaktor, publicista
24.2.1946 Hostie. Žije v Bratislave

Po maturite na SVŠ v Zlatých Moravciach
študoval dejepis a slovenský jazyk s literatúrou
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(l 964-69). V r. 1970-73 bol profesorom na Gym-
náziu v Zlatých Moravciach, v r. 1973-97 pôso-
bil ako redaktor v denníku Práca, v r. 1997-99
bol vedúcim edičnej sekcie Národného literár-
neho centra v Bratislave. V rokoch 1999-2000
redigoval mesačník Národného osvetového
centra Javisko. Od r. 2000 je šéfredaktorom VE-
DY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied.

Od r. 1966 začal uverejňovať poviedky v ča-
sopisoch Mladá tvorba, Nedeľná pravda a v Slo-
venskom rozhlase. Debutoval knižkou próz pre
dospelých Neobývateľné miesto (1995). V 80. ro-
koch sa začal venovať rozhlasovej tvorbe pre do-
spelých i pre deti (pre dospelých napísal hru
Krajina v daždi, 1998). Detským čitateľom ad-
resoval prózu Srdce na dne (2002). Na poza-
dí prázdninového dobrodružstva štvrtáka Petra
a jeho bratranca Perina vykresľuje rodinnú krí-
zu Petrových rodičov. Dominantná sujetová lí-
nia rozohráva dobrodružný zápas chlapcov o ja-
zerný ostrov, v ktorom im otravná sesternica
Tereza vytvára množstvo prekážok a nepredví-
dateľných komických situácií. Partnerské vzťa-
hy oboch chlapcov sú vykreslené v ich kom-
plexnosti od kamarátskej spolupatričnosti až po
rivalitu, súperenie a údery pod pás. Sujetová lí-
nia pozostáva z niekoľkých problémových rovín:
tou najpodstatnejšou je postupné odkrývanie
partnerskej krízy Petrových rodičov cez hrdino-
vo vlastné pozorovanie, citové prežívanie a bo-
lestný prienik do komplikovaného sveta dospe-
lých. Chlapec vo svojej precitlivenosti, ktorú so
sebou prináša dospievanie, berie na seba zodpo-
vednosť za rozpadajúci sa rodičovský vzťah,
metaforicky vyjadrený stratou rodinného amu-
letu - zlatého srdiečka. Srdce na dne jazera sym-
bolizuje vnútorné rozpoloženie chlapca, ktorý
rieši svoje problémy únikom do sveta fantázie
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a snov. Pre autorove výrazové prostriedky je
charakteristická symbolika, metaforické vide-
nie sveta, vkladanie vedľajších rozprávkových
sujetov, ktoré vyvažuje humorom, chlapčen-
ským slangom a vecným jazykovým prejavom.
Celým príbehom sa vinie motív tajomná, ktorý
v závere vyúsťuje do reality (zo záhadného kor-
zára sa vykľuje chlapec na vozíčku). Srdce na
dne je citlivo napísaný príbeh dospievajúceho
chlapca s pozitívne orientovaným postojom
k životu.
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BOREC, Tomáš
Autor náučnej literatúry, rozhlasový redaktor
27.4.1938 Budapešť. 2ije v Bratislave

Zmaturoval v Bratislave a tu r. 1961 absol-
voval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT.
Pracoval v Slovenských závodoch technického
skla v Bratislave a v Ústave stavebníctva a ar-
chitektúry SAV. Od r. 1972 bol vedúcim redak-
torom vedy a techniky Cs. rozhlasu v Bratisla-
ve, neskôr zahraničnopolitickým komentátorom
a zahraničným spravodajcom. Do diplomatic-
kých služieb vstúpil r. 1992, riaditeľom Odboru
zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR
bol od r. 2000. Prvé populárno-náučné články za-
čal publikovať po absolvovaní vysokoškolského
štúdia. Tematike silikátov a výroby skla venoval
aj dve knižné monografie Sklo - novodobý tech-
nický materiál (l 966, spolu s F. Gazdíkom) a Ta-
vené horniny - tavený kremeň (1970). Obe ad-
resoval technickej verejnosti, čo predurčilo ich
obsah i štýl. Pre mládež začal písať r. 1965, keď
sa stal spoluautorom televízneho magazínu zau-
jímavostí vedy a techniky - Kazeta. Knižne de-
butoval r. 1973 popularizujúcou publikáciou
Dobrý deň, pán Ampe're, v ktorej lexikografic-
kým štýlom predstavil mladým čitateľom fyzi-
kálne a technické veličiny a jednotky pome-
nované na počesť významných vynálezcov
a vedcov (napr. Ohm, Torr, Volta, Watt atd.). Jed-
notlivé heslá rozčlenil do troch relatívne samo-
statných častí (1. definícia jednotky, resp. veli-

činy, 2. život a dielo vedca, resp. vynálezcu,
3. beletrizujúca črta) a každú z nich napísal
adekvátnym štýlom. Vytvorením beletristickej
časti sa usiloval „ukázať, že aj cesta za pozna-
ním môže byť napínavým dobrodružstvom", čo
potvrdilo 12 vydaní knižky a jej preklad do
šiestich jazykov. Knihou Sklene' zázraky (1974)
sa vrátil k predmetu svojho vysokoškolského
i vedeckého štúdia a praxe. So suverénnou zna-
losťou faktografického materiálu vyrozprával
v nej príťažlivým publicistickým štýlom dejiny
skla, jeho výrobu, vlastnosti a použitie, pričom
parciálne časti svojej témy podal vo vzájomnej
procesuálnosti a väzbe s ľudskou túžbou po
technickom pokroku. Sústredil sa pritom len na
ich podstatu, čím akceptoval vnímacie schop-
nosti mladého adresáta. Tým dosiahol, že jeho
práca patrila k úspešným dielam slovenskej li-
teratúry faktu v 70. rokoch 20. storočia.
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BORUŠOVIČOVÁ-KARVAYOVÁ,
Soňa
Scenáristka, publicistka, prozaička
20.12.1974 Bratislava

Pseudonym Volentier. Publikuje ako Soňa B.
Karvayová. Po absovovaní Gymnázia Ladisla-
va Sáru v Bratislave (1989-93) vyštudovala fil-
movú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na
Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Brati-
slave (1995-2000). Pracuje ako redaktorka
v internetovom magazíne inzine.sk. Je spolu-
autorkou scenára k celovečernému filmu Vadí
nevadí (spolu s Evou Borušovičovou, 2001).
Pod menom Soňa Borušovičová-Volentier de-
butovala románovou rozprávkou Gregor-Roz-
právka o veľkom putovaní (1999). Postmoder-
ný dobrodružno-rozprávkový príbeh vytvorila
so zmyslom pre jazykovú komiku, nadsádzku,
nonsens a situačné gagy. V rámci hry s pôdo-
rysom rytierskeho eposu (hrdinské putovanie
Gregora za nevestou zo sna, v priebehu ktoré-
ho sa hrdina stretne s množstvom bizarných po-
stáv, predmetov a absurdných situácií) s gro-
teskným efektom kombinuje prvky poetické
a civilné, imaginatívne a naturalistické, fantas-
tické a reálne.
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BRANECKÝ, Jozef
Prozaik, dramatik
31.3.1882 Skalica-14.11.1962 Pezinok

Pseudonym Rektor. Študoval na gymnáziách
v Skalici, Levoči, Vacove a v Kecskeméte, r.k.
teológiu v Budapešti. Po štúdiách r. 1907 pôso-
bil ako profesor hudby a spevu v Careii Mare,
od r. 1917 žil v Trenčíne. Bol rektorom piaristic-
kého gymnázia a od r. 1934 provinciálom pre
Slovensko.

Hned svoju prvú prácu - jednoaktovku Via-
noce chudobného žiaka (1920) - určil mládeži,
s ktorou zviazal celý svoj život nielen ako
spisovateľ, ale aj ako pedagóg. Spisovateľ Bra-
necký sa zrodil až zo stretnutia s bohatým tren-
čianskym mestským archívom. Dejiny staroby-
lého mesta a jeho okolia ho fascinovali tak, Že
ich skúmaniu a propagácii zasvätil priam celý ži-
vot. Bol predovšetkým popularizátorom dejín,
ktorý chcel svojho čitateľa pobaviť a súčasne mu
predstaviť historické udalosti, ako o nich hovo-
rili dobové pramene. (Preto aj ku svojim knihám
pripája poznámkový aparát s autentickými -
zväčša latinskými - citátmi z dokumentov; v Po-
kladoch Matúša Čaká dokonca ich fotokópiu,
resp. do beletristických častí zaraďuje útvary,
ktoré sám nazýva „historické články" a ktoré su-
cho bez akéhokoľvek náznaku beletrizovania re-
produkujú obsah starých listín či záznamov.)
Kvalita jeho diel je závislá na téme. Ak je histo-
rická téma dramatická, má aj jeho próza spád
a napätie - nedokáže však v prospech umelec-
kej účinnosti príbeh vylepšovať na úkor histo-
rickej pravdy. Jeho najlepším dielom je niekoľ-
kými dobovými cenami odmenený román
Poklady Matúša Čaká (1935). Jeden z troch štu-
dentov, ktorí sa vyberú hľadať Matúšove pokla-
dy, v ňom prežije vo sne ako priamy účastník
v dramatickej skratke celé slávne obdobie vlády
legendárneho „pána Váhu a Tatier". Tento prí-
stup k materiálu je rovnaký v knihách pre mlá-
dež i pre dospelých. Ťažko preto striktne rozli-

šovať, ktoré knihy autor určil mládeži a ktoré
nie. Navyše sa rad motívov i rozličných varian-
tov jednotlivých príbehov vyskytuje vo viace-
rých knihách - nielen v zbierkach Zo starého
Trenčína (1. 1926, II. 1928, III. 1930), Keď ru-
my ožijú, ale i v Trenčíne-Trnave... či pre školy
určenej čítanke zo slovenských dejín Z tisícro-
čia (1943).

Braneckého národne obranné a buditeľské
prózy sú na kňaza až prekvapivo slobodomyseľ-
né a tolerantné - či sú to už pasáže plné uznania
venované evanjelikom, alebo oslava kurucov,
ktorých odboj proti ortodoxne katolíckemu ci-
sárovi chápe ako boj Slovákov proti nenávide-
ným Nemcom. Tento katolícky kňaz a patriot
nebol veľkým spisovateľom, no ani v čase vybi-
čovaných vášní a vojnového besnenia jeho die-
lo neslúžilo hlásaniu šovinizmu a neznášanli-
vosti.
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BRAT, Roman
Prekladateľ, publicista, prozaik, scenárista
9.12.1957 Bratislava

V r. 1977-82 vyštudoval slovenčinu a špa-
nielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve. Od r. 1984 je redaktorom literárnej redakcie
Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prekladá zo
španielskej literatúry, z ktorej zostavil výber po-
viedok Zmluva s diablom (1999). Pre dospelých
napísal knihu poviedok Útek do raja (2002).

Epizódy zo seriálu večerníčkových rozprá-
vok Čo videli stromy, ktoré napísal pre Sloven-
skú televíziu, spracoval do epickej podoby
a vydal pre deti ako rámcovo komponovanú roz-
právkovú dilógiu Tvrdohlavý baran (2000) a Po-
chabý škriatok (2002). Rozprávkové sujety spra-
cúvajú zaujímavé námety situované do
rozličných končín sveta vždy v súvislosti s geo-
grafickým pôvodom stromu, ktorý sa stáva roz-
právačom príbehu. Príbehy si zachovávajú zre-
teľne čitateľnú ideu tradičného rozprávkového
víťazstva dobra a spravodlivosti nad zlom a hru-
bou mocou. Rámec, do ktorého sú vsadené, vy-
tvára rozprávanie o porozumení, aké vládne
medzi otcom (rozprávačom rámcujúcich sek-
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vencií) a dcérou Katarínkou, o láske Katarínky
k stromom, ktoré jej potajomky rozprávajú prí-
behy, a o tom, ako sa otec pomocou čarovnej vo-
dy vždy premení na určité zviera, aby si nezba-
daný aj on mohol v blízkosti dcéry vypočuť
rozprávky stromov a nenápadne dohliadnuť na
jej bezpečnosť. Takto realizovaná kompozícia
a princíp zdvojeného rozprávača zrozumiteľným
spôsobom stvárňujú silu fantázie, aj potrebu vzá-
jomnej komunikácie a súzvuku medzi ľuďmi na-
vzájom i medzi človekom a prírodou.
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BRAXATORIS, Martin
Básnik, prekladateľ, redaktor
2.5.1863 Radvaň - 26.8.1934 Senica

Pseudonym Strýčko Martin. Syn Andreja
Sládkoviča. Po gymnaziálnych štúdiách v Ban-
skej Bystrici a v Bratislave študoval ev. teológiu
v Bratislave, Rostocku a v Lipsku. Ako kap-
lán pôsobil v Nadlaku, Liptovskom Mikuláši
a v Brezovej pod Bradlom. Od r. 1892 bol fará-
rom v Senici.

Písal básne s náboženskou, prírodnou a vlas-
teneckou tematikou. Prekladal Puškina, Gogoľa,
Turgeneva, Goetheho, Schillera, Heineho, Pe-
tôfiho a Aranya. Časť svojho rozsiahleho diela,
poznačeného vplyvmi Hviezdoslavovej poetiky,
vydal roku 1918 v zbierke Verše.

V literatúre pre deti pôsobil ako básnik a ako
redaktor obľúbených Novín malých (1899-1914),
ktoré redigoval v rokoch 1907-1914. Nedosta-
tok autorov spôsobil, že ich po dlhé roky zapĺňal
vlastnými veršovanými aj náučnými textami. Je-
ho básnická tvorba - knižne publikovaná až po
prevrate v zbierkach Zo iivota malých (1921),
Drobné kvieťa (1922), Hŕstka kláskov (1925)
a Vtáčí diavot (1925) - na rozdiel od predchá-
dzajúcej produkcie usilovala sa vo svojich opti-
málnych prejavoch zohľadňovať psychickú je-
dinečnosť dieťaťa, a tak na jednej strane je
vyvrcholením didaktického vývinového trendu,
no zároveň svojím druhým pólom, tematizujú-
cim detskú hru (chlapčenské hry na vojakov, det-

ská muzika, púšťanie šarkana a pod.), je pred-
zvesťou umelecko-výchovného modelu detskej
literatúry. Záujmu dobových detí sa tešili najmä
jeho humoristické verše. Ich zábavnosť vychá-
dzala z nenáročného situačného princípu, aj v tej-
to podobe boli však faktorom, ktorý narúšal mo-
ralizátorskú monolitnosť dobovej poézie, a tak
pripravoval priestor na zmenu jej funkcie.
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BREZINA, Rudolf
Prozaik, mikrobiológ
24.5.1924 Turík

Gymnázium absolvoval v Liptovskom Miku-
láši, medicínu r. 1949 v Bratislave. Bol vedúcim
pracovníkom vo Virologickom ústave ČSAV
v Bratislave a viedol Regionálne centrum sveto-
vej organizácie zdravia v Ženeve pre ľudské ric-
kettsiózy. Vedeckému záujmu zostal verný aj vo
svojom prozaickom debute pre mládež Začalo
sa to Luníkom II (1962). Žiaľ, nedôveroval pú-
tavosti faktov o svete vírusov, s ktorými chcel
mladého čitateľa zoznámiť, a usiloval sa zvýšiť
ich príťažlivosť nenáležitým beletrizovaním.
Sľubnejšou sa ukázala zbierka poviedok Tucto-
vý chalan (1967), v ktorej sa cez prizmu detské-
ho vnútra pokúsil zaznamenať prvé sklamania,
narúšajúce idylický svet dieťaťa (rozvod rodičov,
dotyky so smrťou). Najvydarenejšie boli tie, kto-
ré komponoval ako vnútorný monológ detského
hrdinu.
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BRTÁŇ, Rudo
Literárny historik, básnik, prekladateľ
9.10.1907 Hýbe - 4.4.1998 Bratislava

Gymnázium absolvoval v Liptovskom Miku-
láši, slavistiku a germanistiku študoval na uni-
verzitách v Prahe a v Bratislave. Učil v Martine,
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Trnave a v Bratislave. Od r. 1946 bol referentom
a redaktorom Slovenskej knižnice v Matici slo-
venskej. Od r. 1951 pracoval v Slovenskej ná-
rodnej knižnici a po jej zlúčení s Maticou slo-
venskou stal sa vedúcim Literárneho múzea.
V r. 1961-79 bol vedeckým pracovníkom Lite-
rárnovedného ústavu SAV v Bratislave.

Jeho všestranná literárna činnosť, predovšet-
kým literárnohistorická, bola všeobecne známa,
jeho kontakt s literatúrou pre deti zostal takmer
nepovšimnutý. Do istej miery preto, že sa po-
važoval iba za náhodný a neadekvátny jeho zá-
ujmom, ale aj preto, že sčasti zostával v anony-
mite. Nevedelo sa napríklad o jeho autorstve
cyklu veľkoformátových leporel Tranoscia s ob-
rázkami Jána Halu. K prvým štyrom nazvaným
podľa ročných období napísal štvorveršia
a osemveršia, v ktorých opísal prácu a zábavu
obyvateľov Važca v priebehu roka. Podobne po-
stupoval aj v ďalších dvoch leporelách (Na sa-
laši a V Tatrách). Okrem týchto prác a výberu
krátkych folklórnych veršov do literatúry pre
deti prispel aj prekladmi Puškinových rozprá-
vok (Rozprávka o mŕtvej princeznej, Rozpráv-
ka o cárovi Saltánovi, Rozprávka o rybárovi
a rybke).
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CPIN, Štefan
Ilustrátor, maliar, grafik
11.9.1919 Olcnava - 2.9.1971 Modra-Harmó-

Študoval na učiteľskom ústave v Spišskej No-
vej Vsi (1936^10) a v r. 1941-^2 na oddelení
kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave u prof.
M. Schurmanna a G. Mallého. V r. 1941-44 bol
kresličom v Ústave pre školský a osvetový film
v Bratislave, 1944-47 ilustrátorom v nakladateľ-
stve P. Gardelána v Trnave. Patril k významným
ilustrátorom literatúry pre deti. Jeho výtvarný
prejav, charakteristický najmä v akvarelovej
technike sugestívnou lyrickosťou (V. Sikula: Pán
horár má za klobúkom mydleničku, 1965; F.
Kráľ: Jano, 1967, Centovej deti, 1971), stal sa
výtvarným ekvivalentom literárneho textu, zná-
sobujúcim jeho estetickú hodnotu. Do literatúry
pre deti epizodicky zasiahol aj ako autor. R. 1947
vydal antropomorfizovanú rozprávku Janko
Hraško, v ktorej prostredníctvom kultivovanej
rytmizovanej prózy aktualizoval príbeh obľúbe-
nej postavičky slovenskej ľudovej rozprávky.

V kontraste s jej sujetovou osnovou a v zhode
s dobovou zábavno-výchovnou beletristikou vy-
tvoril v nej postavu chlapca, ktorý v rade dob-
rodružných príhod odčiňuje svoj pôvodne krutý
vzťah k zvieratám. Po tomto didaktickom va-
riante Janka Hraška vydal ešte miniatúrne ver-
šované leporelo Veršíky (1950) a ako autor sa
v tvorbe pre deti odmlčal.
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CZAMBEL, Samo
Jazykovedec
24.8.1856 Slovenská Ľupča-18.12.1909 Buda-
pešť

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Štiav-
nici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku študoval
slavistiku v Budapešti, vo Viedni a v r. 1878-79
na univerzite v Prahe u Martina Hatallu. Od
r. 1879 pôsobil v prekladateľskom oddelení pred-
sedníctva vlády v Budapešti, neskôr sa stal jeho
vedúcim a napokon ministerským tajomníkom.
Bol najvýznamnejším slovenským jazykoved-
com na rozhraní 19. a 20. storočia. Svojím die-
lom, najmä prácami Slovenský pravopis (1890)
a Rukoväť spisovnej reči slovenskej (1902), sa
zaslúžil o kodifikovanie dobovej spisovnej nor-
my. V spise Slovenská reč a jej miesto v rodine
slovanských jazykov (1906), z ktorého vyšiel len
rozbor východoslovenských nárečí, zamýšľal
analyzovať dialekty celého slovenského územia.
Texty, ktoré pri svojich terénnych výskumoch
zapísal, považoval zajazykovedný materiál, pre-
to nepracoval na ich literárnej konverzii. Časť
z nich - východoslovenské rozprávky - v ich au-
tentickej podobe publikoval v diele Slovenská
reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov,
časť - rozprávky zo stredoslovenského regiónu
- uverejnil Jifí Polívka v Súpise slovenských
rozprávok (1923-1931). Čitateľské vydanie
týchto textov - v editorskej realizácii Mariany
Prídavkovej a Jozefa Minárika - vyšlo až roku
1959 s názvom Slovenské' ľudové rozprávky. R.
1969 vydavateľstvo Mladé letá vydalo výber
z tohto diela pripravený Jozefom Minárikom
s názvom Janko Gondášik a zlatá pani. „Detský
výber" z čzamblových textov obsahuje roz-
právky čarodejné i realistické, autentické i roz-
právačské varianty Dobšinského rozprávok
i rozprávok inonárodných. Podobne ako Slo-
venské ľudové rozprávky aj tento výber uvádzal
rozprávku v tej podobe, v akej ju Czambel zapí-
sal. V literárnej štylizácii Czamblove texty pre-
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zentoval až Ondrej Sliacky v zbierke Zlatá pan-
na. V jeho podaní miera štylizácie, sujetovej i le-
xikálnej, neraz presiahla až do formy autorské-
ho variantu folklórnej rozprávky.
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ČACKO, Peter
Manažér, redaktor, prekladateľ, publicista
18.4.1936 Vranov nad Topľou. Žije v Bratisla-
ve

Po maturite na Gymnáziu v Michalovciach štu-
doval v r. 1953-58 slovenčinu a latinčinu na
FFUK v Bratislave, kde v r. 1975-77 absolvoval
postgraduálne štúdium editorstva. V r. 1958-60
bol profesorom na JSS v Novom Meste nad Vá-
hom, potom vyše tridsať rokov pôsobil vo vyda-
vateľstve Mladé letá v Bratislave. V r. 1991-92
bol riaditeľom vydavateľstva Bohém Press Pra-
ha, v r. 1993-95 pôsobil ako edičný poradca, v r.
1996-99 pracoval v Národnom literárnom cent-
re. R. 1999 sa stal riaditeľom BIBIÁNY, medzi-
národného domu umenia pre deti v Bratislave.
Jeho profesionálny záujem o literatúru pre deti
a mládež za začal vytvárať príchodom do vyda-
vateľstva Mladé letá, kde sa neskôr ako vedúci
redakcie exportu významnou mierou podieľal na
prenikaní slovenskej detskej knihy do zahrani-
čia, ako aj na realizovaní závažných kopro-
dukčných projektov so zahraničnými vydavateľ-
stvami. V r. 1962-70 spolu s Jánom Poliakom
redigoval slovenskú časť mesačníka Zlatý máj
(1956-92), ktorý na autoritatívnej odbornej
úrovni reflektoval českú a slovenskú tvorbu pre
deti a mládež, pričom je i jeho redakčnou záslu-
hou (napr. inicioval vznik kritiky a publicistiky
ilustrácie detskej knihy), že v čase nástupu ge-
nerácie detského aspektu (Ľ. Feldek, M. Válek,
K. Jarunková, M. Ďuríčková, V. Šikula a i.) ča-
sopis zohral jednoznačne pozitívnu, pretože ge-
nerujúcu úlohu. Literatúra pre deti a mládež tvo-
rí podstatnú časť i jeho prekladateľskej aktivity.
Reprezentujú ju preklady z poľštiny, srbčiny,
chorvátčiny, slovinčiny, angličtiny, lužickej srb-
činy a češtiny. Získal viaceré prekladateľské oce-
nenia. Za preklad knihy J. Domagalika Päť prí-
padov detektíva Konôpku bol r. 1992 zapísaný
na Čestnú listinu IBBY. Jeho organizačno-ma-
nažérsky talent sa naplno prejavil v 90. rokoch

pri formovaní Slovenskej sekcie IBBY, medzi-
národnej únie pre detskú knihu. Výsledky, ktoré
sekcia pri šírení slovesného i výtvarného ume-
nia v domácom i medzinárodnom kontexte do-
siahla, ocenila IBBY tým, že si ho už po dva
razy (2000, 2002) zvolila za člena svojej Exe-
kutívy.
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ČAJAKOVÁ-PETROVICOVÁ,
Adela
Prozaička, dramatická
25.4.1901 Báčsky Petrovec - 5.5.1976 Brati-
slava

Dcéra spisovateľa Jána Cajaka st. Študovala
na meštianskej škole v Novom Sade, na učiteľ-
skom ústave v Sarvaši a v Bratislave. Od r. 1921
bola učiteľkou na ľudovej škole v Báčskom Pet-
rova. Počas 2. svetovej vojny žila v Budapešti,
od r. 1945 v Bratislave, kde pracovala na Osíd-
ľovacom úrade, v Ústave pre výskum verejnej
mienky a v Očnej optike. V 50. rokoch žila
v Oravskej Polhore, potom až do smrti v Brati-
slave. Podnietená rodinnou tradíciou začala pí-
sať už po stredoškolských štúdiách. Okrem ver-
šov a poviedok napísala veselohru pre mládež
Zbohom, pán profesor a drámu Mesiac na nebi.
Knižne debutovala drámou z banského prostre-
dia Inžinier Hora (1943). Pre deti napísala kni-
hy V čarovnej ríši rozprávok (1943) a Drobné'
kvietky (1943). Prvá je žánrovým a tematickým
hybridom, inšpirovaným ľudovou slovesnosťou
a religióznou legendou, druhá epickou poéziou
tematizujúcou príhody zo života detí. Obe kni-
hy charakterizuje mentorský prístup k dieťaťu.
S detskou literatúrou je spojené aj jej redakčné
účinkovanie v dvadsaťstranovom mesačníku
Naše slniečko, ktorý po vzniku Slovenskej re-
publiky začal vychádzať v Báčskom Petrovci
ako náhrada za matičné Slniečko. Po presídle-
ní na Slovensko napísala ešte niekoľko rozprá-
vok pre rozhlas a trojzväzkový román Zúčto-
vali, motivovaný protifašistickým odbojom
v Juhoslávii.
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CEPČEKOVÁ, Elena
Poetka, prozaička, televízna a rozhlasová dra-
matická
26.1.1922 Dolná Zdaná-6.1.1992 Bratislava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1971

Pseudonym E. Hronská. Pochádzala z malo-
roľníckej rodiny. Ľudovú školu vychodila v ro-
disku a Malom Kiari, strednú v Banskej Bystri-
ci a vo Zvolene. Po r. 1945 bola učiteľkou
v Kostoľanoch pod Tríbečom, v r. 1946-48
pracovala v Osídľovacom úrade v Bratislave, po-
tom bola opäť učiteľkou v Kostoľanoch pod
Tríbečom. V r. 1949-50 pôsobila v propagačnom
oddelení Čs. št. filmu, v r. 1950-54 bola ve-
dúcou redaktorkou detského časopisu Ohník,
v r. 1955-57 časopisu Zornička, rok riaditeľkou
Domu osvety v Novom Meste nad Váhom. Krát-
ko redigovala obnovený časopis Slniečko
(1969), potom sa venovala len literárnej práci.
Žila v Bánovciach nad Bebravou.

Patrila k najproduktívnejším autorom litera-
túry pre deti a mládež po roku 1948. Písala po-
éziu, prózu, rozhlasové a televízne rozprávky,
pričom jej tematický, žánrový a vekovo-adresný
záber bol veľmi rozsiahly. Prvé verše pre deti
publikovala v povojnovom Slniečku. Podobne
ako iní debutujúci autori tohto obdobia, ani ona
nevstúpila do literatúry s osobnostnejším pro-
gramom. Ovplyvnená poetikou M. Rázusovej-
Martákovej a básnickou tvorbou D. Štubňu-Zá-
mostského zveršúva prírodný repertoár, pričom
svojou básnickou konkretizáciou dosiahnutú
úroveň nepresahuje. Z jej básnického debutu Sl-
niečko (1948) je zrejmé, že beletristický text ne-
koncipuje ako konvenčnú moralitu, ale súčasne
je preukázateľná aj jej závislosť na existujúcom
modeli antropomorfizovanej rustikálnej témy.
Ako u jej vzorov, aj u nej má básnický text epický
pôdorys, pričom jeho lyrizácia spočíva v „lyric-
kej" téme, nie v jej lyrickom vyjadrení. Výsled-
kom takéhoto prístupu, nepochybne podmiene-
nom limitom autorkiných talentových dispozícií,
je potom kvázi poetický príbeh, v ktorom ab-
sentuje vnútorný lyrizmus. V druhej knižke ver-
šov Tá naša dedinka (1950) v intenciách ideolo-
gických postulátov pofebruárového režimu
zapája sa do formovania „nového" spoločenské-
ho vedomia dieťaťa. Svojej iniciatíve prispôso-
buje aj motivický repertoár, takže už nie antro-
pomorfizované zvieratká, vtáci a prírodné reálie,
ale traktor ako symbol kolektivizácie stáva sa jej
dominujúcim motívom. V básnickej zbierke 5v/-
tol dniček (1952) adresovanej deťom predškol-
ského veku pokračovala v takomto trende, avšak
okrem obligátnych motívov dobovej budovateľ-
skej poézie pre deti (Žatva, Po moste, Vojak,

Traktorista) usilovala sa už tematizovať aj nie-
ktoré elementárne javy z autentickej detskej
reality. Jej záujem o reálne dieťa je však po-
vrchný. Naďalej ho podmieňuje ídeologicko-vý-
chovná utilitárnosť, nie snaha zaregistrovať či
napodobniť čaro detskej hry. V zbierke veršova-
ných miniatúr pre menšie deti Stračia nôžka
(1955) sústredila sa na motívy z detskej reality
a motívy prírodné, pričom jedny aj druhé vyjad-
rila bez moralizujúceho zámeru. V niektorých
z nich dokonca rezonuje aj humor a naivná det-
ská logika, značnej časti riekaniek však tieto at-
ribúty chýbajú. Aj napriek tomu je Stračia nôž-
ka knižkou, ktorou sa Čepčeková pokúsila
skorigovať predchádzajúci typ ideologicko-pro-
pagandistického modelu, a hoci vo vývinovom
kontexte takáto korekcia nepredstavovala sti-
mulujúcu hodnotu, z hľadiska autorkinho osob-
ného vývinu bol to náznak jej perspektívnejšie-
ho vývinu. Nasledujúca knižka Hrdinovia (1956)
však tento náznak spochybnila. Sedem epických
básní sprostredkujúcich mladému čitateľovi ofi-
ciálne personálne symboly protifašistického od-
boja Čepčeková totiž opäť koncipovala na prin-
cípoch ideologického didaktizmu. A tak v čase,
keď literatúra pre deti začala hľadať východiská
z pofebruárového literárneho marazmu návra-
tom k estetickej podstate literatúry, Čepčeková
publikovala verše, ktoré svojou ideologickou
ilustratívnosťou boli s týmto úsilím v priamom
protiklade. R. 1959 uverejnila svoj najpopulár-
nejší básnický text Utopený mesiačik. Rustikál-
ny motív o zvieratkách, ktoré zachraňujú „uto-
pený" mesiačik, aktualizovala tým, že ho
koncipovala ako alúziu na naivné detské vníma-
nie reality. Lyrickosť a humor vyplývajúci z toh-
to postupu ozvláštnili tradičný ráz jej poetiky,
v čase razantného nástupu feldekovského meta-
forického básnického modelu, v ktorom detské vi-
denie už nebolo témou, ale tvorivým princípom,
podobné ozvláštnenie tradičnej básnickej poetiky
pre deti už z vývinového hľadiska produktívne ne-
bolo. V tvorbe veršovaných leporel Čepčeková
pokračovala aj v 60. rokoch, avšak ani v jednom
z nich už nedokázala svoju tradičnú poetiku poé-
zie pre deti optimalizovať do takej miery, ako to
bolo v Utopenom mesiačiku, a v podstate odviedla
len rutinný veršovnícky výkon.

Prvou prozaickou knižkou Lístok Tuláčik
(1951) iniciatívne zrealizovala pofebruárové
predstavy o tzv. historicky novom type detskej
beletristiky. Príbeh hruškového lístka síce skon-
cipovala na spôsob animovanej autorskej roz-
právky seriálového typu, jej tradičný zábavný
obsah však naplnila takým tematickým materiá-
lom, ktorý klasickú zábavnosť nahradil ideolo-
gickou výchovou. V podobnom duchu napísala
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aj knižku Čemobodka (1953), ktorá svojou ide-
ologickou extrémnosťou (detský hrdina infor-
muje vedenie družstva o spolupráci svojho otca
s miestnym kulakom) patrí k najexeplárnejším
dokladom zvrátenej morálky pofebruárovej lite-
ratúry pre deti. V tomto zmysle román Dievča
z majera (1960), v ktorom sa Cepčeková na po-
zadí širšieho spoločenského kontextu pokúsila
zrekonštruovať svoje študentské roky, je rehabi-
litáciou jej mravného fondu, ideologická ten-
denčnosť jej však aj v tomto prípade zabránila
dospieť k umeleckejšej literárnej výpovedi. V na-
sledujúcich prózach, napospol s dievčenskou hr-
dinkou (Marcela, neplač! 1961; Mýlka neplatí,
1964; Vierino veľké tajomstvo, 1966) - tema-
tizovala životnú situáciu dobového dievčaťa
poznamenanú rozpadom rodinných vzťahov,
sujetová nepresvedcivosť jej úsilie však zrelativi-
zovala. V próze Serenáda pre Martinu (1972),
ktorá patrí k jej umelecky vydarenejším výkonom,
usilovala sa túto tematiku spracovať už psycholo-
gicky hodnovernejšie, idylickým riešením gene-
račného napätia, ktoré vyústilo do očakávaného
happy endu, však aj tu odviedla daň tradične chá-
panej próze s dievčenskou hrdinkou. V tejto tvor-
be pokračovala aj trilógiou o plebejskom de-
dinskom dievčati Monika (1973), Nezabudni,
Monika (1974) a Monikine cesty (1987). Na po-
zadí sociálne disharmonického prostredia sloven-
skej dediny a priemyselného baťovského Zlína
v predmníchovskom Československu zobrazila
v nej zápas svojej hrdinky o ľudskú dôstojnosť.
Keďže to opäť urobila regenerovaním ideologic-
kého princípu, nedospela k novej kvalite, ale len
k vytvoreniu ideologizujúcej obmeny triviálneho
typu dievčenského románu.

V 70. rokoch 20. st. Cepčeková publikovala
aj rad autorských animovaných rozprávok (Me-
duška, 1970; Meduška a jej kamaráti, 1971, Je-
denásť princezien a šašo, 1971; Tutulaj a Vríi-
chvost, 1973; Kiki a Miki, 1978). V rozpore
s poetikou modernej autorskej rozprávky nevy-
užila ich ako médium, prostredníctvom ktorého
možno rešpektovaním detského aspektu ponúk-
nuť dieťaťu závažné posolstvo formujúce jeho
spoločenské vedomie, ale ich koncipovala na
spôsob infantilného rozprávkového modelu, za-
loženého na bezduchom situačno-zábavnom
princípe. V tomto období napísala aj niekoľko
rozhlasových a televíznych hier, v ktorých zruč-
ne imitovala významovú a sujetovú štruktúru
folklórnej rozprávky.
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divku (1958), Utopený mesiačik (1959), Dve mačiat-
ka (1960), Čo môžeme - pomôžeme (1961), Cvičíme
so zvieratkami (1963), Aja som už veľká (1969), Veľ-
ký kráľ a malá myš (1971).

Próza: Lístok Tuláčik (1951), Cernobodka (1953),
Dievča z majera (1960), Marcela, neplač! (1961), My
s červenou hviezdičkou (1961), Výhovorka býva hor-
ká (1962), Mýlka neplatí (1964), Vierino veľké tajom-
stvo (1966), O jedno prosím (spolu s I. Bliihovou,
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pre Martinu (1972), Tutulaj a Vrtichvost (1973), Mo-
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(1978), Slniečko na motúze (1979), Konôpka (1982),
Monikine cesty (1987).
Literatúra faktu: Móda, nemóda (797y/
Výbery z tvorby: Pozdrav pionierom (1979), Zrka-
dielka (1981).
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CERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína
Prozaička, dramatická, redaktorka
26.9.1931 Zbehy. Žije v Nitre

Po absolvovaní dievčenského gymnázia v Nit-
re (1942-50) vyštudovala slovenčinu a ruštinu na
FF UK v Bratislave (1951-57). Ako redaktorka
literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Ko-
šiciach pôsobila od r. 1958 až do normalizačného
obdobia, keď ju so zákazom publikovania pre-
pustili (1970). V r. 1972-73 pracovala ako kul-
túrna referentka Mestského ústavu národného
zdravia a Mestského národného výboru v Koši-
ciach, v r. 1975-76 Odevných závodov kapitána
Nálepku. Po presťahovaní do Nitry r. 1979 pôso-
bila ako vychovávateľka v SOU, potom v SPŠ po-
travinárskej (1982-87). Od r. 1988 je na dôchod-
ku a venuje sa literárnej tvorbe.

Po časopiseckých začiatkoch (Mladá tvorba,
Kultúrny život) knižne debutovala zbierkou no-
viel Koniec líšky (1962). Hlavný problémový
okruh jej tvorby pre dospelých, počnúc debutom,
tvoria citové stavy žien na pozadí nešťastných lá-
sok, narušených partnerských a rodinných vzťa-
hov, hľadanie morálnych istôt. Tak je to aj v pro-
zaických knižkách Stokrát moje leto. Smrť
červenej jarabiny (obe 1964), Samota pre bohov,
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Koňak pre Amáliu (obe 1967), Hriešne dievča
Júlia (1970), Úraz (1987). V prózach Jednooký
(l978) a Anjelik (1994) stvárňuje vnútorné roz-
položenie žien prostredníctvom mužského pro-
tagonistu, ktorý sa ocitne v krízovej situácii.

V románe o dospievajúcom dievčati Dlhé' ča-
kanie Adely Drozdíkovej (1982) tvorí časové
a spoločenské pozadie príbehu koniec 60. rokov.
Atmosféra dobovej „normalizácie" je v románe
prítomná náznakovo (prostredníctvom osob-
nostného rozmeru niektorých postáv a otcovej
emigrácie), v popredí je psychologický aspekt
dospievania v zložitej životnej situácii. Autorka
sa sústreďuje na vykreslenie osobnostnej krízy
pätnásťročnej Adely v čase rozpadu manželstva
rodičov, smrti starej mamy a v spolužití s psy-
chicky labilnou, neurotickou matkou. Príbeh,
ktorého psychologickú hĺbku sa usiluje zinten-
zívniť aj epištolárnou formou podania, smeruje
k harmonickému riešeniu hrdinkinej rodinnej si-
tuácie. Psychologický akcent a smerovanie k po-
zitívnej životnej perspektíve prevláda aj v roz-
právaní o osudoch detí z neúplných alebo
rozvrátených rodín v knihe Cudzie deti (1983).
Problém formovania vzťahov medzi citovo či so-
ciálne deprivovanými („cudzími") deťmi a do-
spelými je však v týchto poviedkach reflektova-
ný z dospelostného uhla nazerania, kniha teda
napriek prevládajúcej téme detí nepatrí k inten-
cionálnej literatúre pre deti.

Próza Koniec hastrmana (1998) má žánrové
príznaky povesti, rozprávky, báje i balady. Prí-
beh o tragickej láske pozemskej dievčiny Ru-
ženky a hastrmana Bogoša, ktorý svoju ženu
premenil na smutnú vŕbu, pretože mu porodila
len dcéry, a nie synov, sa odohráva v prostredí
Nitry. Žánrová synkrétnosť sa prejavuje v suje-
te aj vo výbere postáv: popri historických po-
stavách (Pribina, Koče!) vystupujú v próze fan-
tastické bytosti (hastrman, víly, škriatkovia,
čarodejnice, vodné panny), postavy zo sloven-
skej mytológie (Parom, Lada, Vesna) i obyčaj-
ní ľudia.

M. Čeretková-Gállová je tiež autorkou via-
cerých rozhlasových hier pre dospelých i pre
mládež a televíznej hry z prostredia učňovskej
mládeže Tereza (1983). Aj v dramatickej tvorbe
sa orientuje na konfrontáciu mravných ideálov
s realitou a na hľadanie zmyslu života.
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ČERNIANSKY, Andrej
Redaktor, prozaik
12.10.1841 Rajec - 1.2.1923 Martin

Študoval katolícku teológiu, ale štúdium ne-
dokončil. Bol úradníkom sporiteľne v Martine.
Pod pseudonymom Monte Čerigo vydával a re-
digoval humoristický mesačník Rarášek a Vese-
lé listy. Roku 1893 založil a niekoľko rokov re-
digoval osvetový časopis Včelár a ovocinár. Je
autorom humoristickej prózy Podivné a skutoč-
né príbehy baróna Bačkoroviča, v ktorej sa po-
kúsil o parafrázovanie príbehov baróna Munch-
hausena. Počas štúdia v banskobystrickom
seminári spolu s Jánom Levoslavom Bellom
a Jánom Kršákom vytvoril zborník veršov pre
školskú mládež Jamie kvety (1863). Prispel doň
meditujúco-moralizujúcimi veršami. Z tematic-
kého hľadiska zaujal básňou Rada kocúrkovská,
ktorá patrí k prvým humoristickým textom v slo-
venskej poézii pre deti.
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ČERNÝ, Emil
Editor
21.3.1840 Banská Bystrica - okolo 1913 Vos-
kresensk, Rusko

Po absolvovaní viedenskej univerzity bol
profesorom klasickej filológie a slovenčiny na
banskobystrickom gymnáziu a súčasne organi-
zátorom vedeckých a vydavateľských aktivít
Matice slovenskej. Roku 1868 sa vysťahoval do
Ruska, kde pokračoval vo svojom záujme o ste-
nografiu (Nový vedecký systém ruskej stenogra-
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fie, 1912). Počas pedagogického pôsobenia
v Banskej Bystrici zostavil niekoľko učebníc pre
stredné školy. Významnou bola predovšetkým
rozsiahla dvojzväzková Slovenská čítanka, kto-
rá vyšla pod patronátom Matice slovenskej (I.
zv. r. 1864, II. zv. r. 1865), a stala sa tak dôka-
zom programovej starostlivosti novoutvorenej
národnej kultúrnej inštitúcie o literatúru pre de-
ti a mládež. V zmysle dobového druhového
triedenia čítanka obsahovala „Básnictvo vý-
pravné (epické), Básnictvo citné (lyrické), Bás-
nictvo predstavné (dramatické), Články vedec-
ké a Články zábavno-poučné". Z adresného
hľadiska zahrnovala texty pre deti i pre dospe-
lých, pričom rozsahom uprednostňovala tvorbu
neintencionálnu. Pozoruhodnou ju urobila práve
táto orientácia na národnú literatúru, pretože ňou
presiahla pôvodnú školskú funkciu a stala sa re-
prezentatívnou antológiou dobovej slovenskej
literatúry, najmä básnickej tvorby. Jej iniciatív-
nosť zdôraznil aj fakt, že šesť rokov pred vyda-
ním Francisciho Poviedok pre slovenské dietky
(1871), prvej intencionálnej zbierky ľudových
rozprávok pre deti, obsahovala aj niekoľko roz-
právkových textov, a tak prispela k začleňovaniu
ľudovej prózy do detského čitateľského fondu.
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ČIPKA, Jonatan Dobroslav
Prozaik, literárny folklorista
14.6.1819 Tisovec- 14.2.1861 Drienčany

Študoval na lýceu v Kežmarku a v Bratisla-
ve a v r. 1842̂ 13 na univerzite v Jene. Bol vy-
chovávateľom v rodine baróna Révaya v Mo-
šovciach. V Ratkovej, kam prišiel koncom r.
1845, pôsobil ako učiteľ a kaplán. Od r. 1847 bol
farárom v Drienčanoch.

Básnické prvotiny publikoval počas lyceál-
nych štúdií v Slovenskom pozorníku, zábavnej
a poučnej prílohe Fejérpatakyho Nového a sta-
rého vlasteneckého kalendára. Po skončení štú-
dia sa básnicky odmlčal a začal sa intenzívne ve-
novať tvorbe pre deti a literárnemu folklorizmu.
Spolu s A. H. Škultétym vytvoril reprezentatív-
ne dielo štúrovskej generácie pre deti „zábavňík
pre djetki" Zornička (1846-47). Do prvého
zväzku, ktorý sa skladal prevažne z príspevkov
A. H. Škultétyho, prispel poviedkami Poklad
a Pavučina. Pri vydaní druhého zväzku mal or-

ganizačnú a autorskú iniciatívu. Bol autorom
všetkých poviedok (Dobrý kôň, lepší syn, Síaro-
otcovský prsteň, Divé dievča, Štrkací had), kto-
ré na rozdiel od osvietenskej šlabikárovej a čí-
tankovej lektúry pred mentorským príkladom
uprednostňovali čitateľsky príťažlivejšie „deje
života" (M. Dohnaný). Ako jeden z prvých au-
torov pre deti pochopil, že príbehovosť je zá-
kladným predpokladom úspešnej detskej prózy.
Jeho poviedky sú preto plné napätia, dramatic-
kých zvratov a situácií neraz charakteru „ingre-
diencií romantických" (J. M. Hurban), takže
vzbudili nevôľu dobovej kritiky. „Deje života"
neboli pritom nositeľom estetickej, ale didaktic-
ko-mentorujúcej funkcie. Napríklad pointou Po-
viedky Poklad je mentorujúca frazéma: „Modli
sa a pracuj, a čo zarobíš, zavaruj!" Podobného
druhu sú aj poviedky Skapaný diamant a Pavu-
čina. Zvláštnejšie postavenie medzi nimi zaují-
ma len poviedka Starootcovský prsteň, ktorá je
koncipovaná z pozície vlasteneckého didaktiz-
mu. Tento fakt viedol Ctiboha Zocha k tomu, že
ju označil za optimálny beletristický text pre de-
ti, pretože niet diela „čo by tak mohlo odrodi-
losti bezcharakternosť a špatu, a zase národnos-
ti vznešenosť a slávu, i srdcu i rozumu predstaviť
a dušu mládeže zachvátiť..."

Čipkove poviedkové texty v reedičných vy-
daniach vychádzali až do roku 1918, pre vývin
umeleckej detskej literatúry má však podstat-
nejší význam jeho literárno-folkloristická akti-
vita. Jej výsledkom je rukopisná zbierka Codex
tisovský, ktorú vytvoril s A. H. Škultétym a Š.
M. Daxnerom v prvej polovici 40. rokov 19. st.
Oddiel B, ktorého je autorom, obsahuje roz-
právky „Za'zracm' lekár, Z rosi počutá, z dévet
matiek splodzená, Tripištalki, Krásni jeleň. Dve
sestri. Sirota, Zabina kmotra, Pes, Hrubí Ďuro,
Ptáča, Čerí slúii, Hadogašpar, Umrlí Filko,
Lampa, Tricitroni". Samostatne nevydal žiadnu
zbierku. Vo Francisciho Slovenských povestiach
(1845) je však zastúpený jednou z najlepšie
spracovaných rozprávok Tri citróny, v Škultéty-
ho a Dobšinského Slovenských povestiach
(1858-61) rozprávkami Loktibrada, Panna z ro-
sy počatá a s deväť matiek splodená, Hadogaš-
par, Jelenčok, Čarodejná lampa, Tri píšťalky,
Piatko a Pustaj, Bračok vtáčok a do vrcholnej
zbierky slovenského literárneho folklorizmu
Prostonárodných slovenských povestí (1880-83)
Pavol Dobšinský okrem Troch citrónov zaradil
ešte rozprávky O sirote, Čert slúii, Zabina kmot-
ra, Zázračný lekár, Smrť kmotra a Pes. Podľa
svedectva Jána Francisciho z jeho Vlastného ži-
votopisu Čipka v literárnom spracovaní folklór-
nej rozprávky bol „majstrom, akého ani vtedy,
ani dosiaľ nebolo".
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ČÍŽ, Ján
Prozaik, rozhlasový dramatik, redaktor
27.l.1909 Slovenská Ľupča - 27.10.1972 Brati-
slava

Po absolvovaní učiteľského ústavu v Banskej
Bystrici (1928) učil v Bernolákove (1928-29)
a v Hybiach (1929-45). V r. 1945-59 bol re-
daktorom Čs. rozhlasu v Bratislave, potom
pôsobil ako vedúci redaktor ČTK. Do literatú-
ry pre deti sa uviedol zbierkou povestí Zamrz-
nuté pleso (1943). Ľudová povesť stredoslo-
venského regiónu stala sa mu motivickým
zdrojom i pre knihu Kamenný mních (1946),
v ktorej zaujal fabulačnou schopnosťou. V kni-
he Rozprávky o čarovnej zemi (1947) sa odklo-
nil od povesťovej tematiky a ako jeden z prvých
detských autorov upriamil pozornosť malého
čitateľa na povojnový budovateľský elán. Keď-
že pritom rezignoval na estetickú funkciu
a uprednostnil výchovný zámer, jeho počin ne-
predstavoval vývinovú iniciatívu. Skromný vý-
sledok dosiahol aj knihou Dvadsať orechov
(1950). Pokúsil sa v nej o literárne rozpracova-
nie bájky, skoncentrovaním sa na jej didakti-
zujúci plán vytvoril však len text pedagogickej
povahy. Didaktizujúci princíp charakterizuje aj
jeho spracovanie čínskej ľudovej slovesnosti
v knihe Pod pagodami (1957). Svojej didakti-
zujúcej orientácii zostal verný aj v poslednej
knižnej práci, publicistickom zborníku o účas-
ti detí v protifašistickom odboji a SNP Tvoji ka-
maráti (1964).

Popri próze sa venoval aj rozhlasovej drama-
tike pre deti a mládež. Za dlhodobého pôsobe-
nia v rozhlase vytvoril takmer štyridsať hier,
takže až do konca 60. rokov patril k najproduk-
tívnejším rozhlasovým autorom pre deti a mlá-
dež. Prevažná časť týchto prác boli dramatizácie
ľudových rozprávok a literárnych diel (Malý Bo-
beš, Kubulo a Kubo Kubikulo, Olejkár, Adam
Šangala, Alenka v ríši divov). Jeho vlastnú tvor-
bu predstavujú dve rozprávkové hry pre deti, vy-
chádzajúce z motívov slovenských ľudových
povestí (Povesť o Zuzorovi, 1968 a Rytier z Ľu-
bovne, 1969), hry pre mládei Biely drozd (l963),
Osvity (1966) a Slepý Matej (1968). Prvá je bio-
grafiou Leonarda dá Vinciho, druhá tematizuje

protifašistický odboj, tretia ilustruje život legen-
dárneho kolportéra Mateja Hrebendu a založe-
nie Matice slovenskej. Táto hra je najprijateľ-
nejšia, pretože didaktickosť a nedramatická
popisnosť predchádzajúcich prác sú v nej elimi-
nované na prijateľnú mieru.
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ČIZMÁRIK, Rudolf
Básnik, prozaik
18.7.1949 Šoporňa. Žije v Bratislave

Vyštudoval Strednú priemyselnú školu che-
mickú v Bratislave, potom absolvoval štúdium
estetiky a slovenčiny na Filozofickej fakulte UK
(1968-73). V rokoch 1971-79 pracoval ako re-
daktor Čs. rozhlasu, od r. 1979-90 bol redakto-
rom, neskôr vedúcim redaktorom kultúrnej rub-
riky denníka Pravda. V r. 1993-95 pôsobil
v Tlačovej agentúre SR, od roku 1995 bol ve-
dúcim knižnej distribúcie Hrebenda v Národnom
literárnom centre a od roku 1998 pracovníkom
galérie Miro.

Knižne debutoval zbierkou občianskej a prí-
rodnej lyriky Kamenne' úžasy (1970). V nasle-
dujúcich rokoch obohatil slovenskú poéziu
ďalšími zbierkami ľúbostnej a spoločensky an-
gažovanej lyriky. Svet detí v spojení s ľudskou
prácou, umením, prostým ľúbostným citom
a s túžbou po hodnotnom ľudskom spolunažíva-
ní vyjadril v zbierkach reflexívnych básní Oby-
čajný život (1986), Obojstranný zápal sŕdc
(1988) a v zbierke Vôňa leta, vôňa slov (1999).
Vo svojej knižke básní pre deti Hrdličky (1974)
prejavil zmysel pre pochopenie potreby harmó-
nie a istoty pri ich ľudskom dozrievaní v atmo-
sfére úprimných ľudských vzťahov. S detskou
literatúrou sa vo svojej prozaickej tvorbe ne-
dostával do bližších kontaktov; v menšej mie-
re iba v autobiografickej rozhlasovej hre Tato
(1979) podľa vlastnej novely Portrét pekára
(1982) a pri adaptácii televíznej rozprávky Tri
stromy (1993) na motívy rovnomennej sloven-
skej rozprávky.
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DAŠKOVÁ, Kvetá
Prozaička, editorka
23.8.1935 Piešťany. Žije v Bratislave

Maturovala na Pedagogickom gymnáziu
v Bratislave v r. 1953. Externé štúdium biológie
a geografie na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave nedokončila. Pracovala ako vedúca
prírodovedných krúžkov v Dome pionierov
a mládeže na Stanici mladých prírodovedcov
a technikov v Bratislave. Potom vstúpila na re-
daktorskú dráhu, najprv v Pionierskych novi-
nách, neskôr, takmer tri desiatky rokov, pôsobi-
la vo vydavateľstve Mladé letá ako redaktorka
náučnej redakcie. Po roku 1968 nemohla dlhší
čas publikovať. Roku 1989 bola vedúcou redak-
torkou vydavateľstva Archa, r. 1991 založila Vy-
davateľstvo Q 111. Vydáva literatúru pôvodnú
i prekladovú, beletriu aj literatúru faktu. Je au-
torkou všetkých grafických úprav diel, ktoré v jej
vydavateľstve vychádzajú.

Debutovala r. 1963, ked pod dievčenským
menom Kvetá Kamarýtová v spolupráci s J. Pan-
toflíčkom vydala náučnú knižku Slnko v kon-
zerve. Deťom predškolského veku adresovala
textovú vystrihovačku Domčeky, domy (1980),
inštruktážno-obrazovú knižočku Milión krokov
bez nehody (1984), leporelo Deti v kožúškoch
(1991) a Zvieratká vo dvore (1998). V knižke
Urob si tlačiamičky (1985) sa usilovala rozvíjať
kreatívne schopnosti dieťaťa. Jej prvým rozsiah-
lejším dielom pre staršie deti sú Slová z dovozu
(1982), Dokázala v ňom, že aj v žánri slovníko-
vo-encyklopedického typu má autor dostatok
priestoru na sebarealizáciu a tvorivý experi-
ment. Rezignovala na radenie slov podľa abeced-
ného poriadku a z cudzích slov (slov „z dovozu")
vytvorila spoločenstvá podľa ich významovej prí-
buznosti. Jej knižka plní dve funkcie: l. posky-
tuje príležitostnú službu ako slovník, 2. možno
ju čítať ako každú inú knižku od prvej strany po
poslednú a pritom si rozširovať obzor poznania
podľa tematických hniezd či okruhov. Slová nie-
len vykladá a definuje, ale aj opisuje a dramati-
zuje. Keďže autorka sa sama v štruktúre diela
sprítomňuje ako konkrétny autorský subjekt, jej
dielo presahuje oblasť tradične chápanej náučnej
literatúry. V knižke Zvieratá nie sú také (1991)
sa rozhodla na odbornej úrovni polemizovať

s pretrvávajúcimi predsudkami a poverami vo
vzťahu človeka k niektorým živočíchom a zvie-
ratám. Je kukučka naozaj macocha? Je zajac bo-
jazlivý, had úlisný, líška prefíkaná a vlk krvi-
lačný? Formulovaním takýchto a podobných
otázok sa jej podarilo vtiahnuť do riešenia prob-
lému aj čitateľa. Urobila tak v súbore desiatich
vzdelávaco-formatívnych próz, v ktorých sa jed-
noznačne postavila na pozíciu obhajcu zvierat
a ich správania sa v prirodzených podmienkach.
Často zaujíma postoj moderátora, ktorý udeľuje
slovo tým najkompetentnejším v spore o prav-
du: vedcom a bádateľom. Vtedy je dominantnosť
náučnej funkcie nesporná. Úskalím jej prístupu
je nie vždy úspešne kontrolovaná tendencia po
encyklopedickosti. Vtedy sa v podaní stráca in-
telektuálna sujetová niť a text nadobúda formu
uvoľnenej skladačky. Z čitateľského hľadiska sú
najpríťažlivejšie tie kapitoly, v ktorých sa mode-
rátor stáva rozprávačom s priamou účasťou na
rozprávanom, ako je to v próze Tak vy nemáte
radi pavúky? Od nej vedie priama cesta ku kniž-
ke autobiografického charakteru Všetky moje
zvieratá (2001). V desiatich rozprávaniach o zvie-
ratách, ktoré chovala a chová alebo boli aspoň
začas v jej blízkosti, úspešne prešla od náučno-
populárneho modelu detskej knižky k celistvo
komponovanej próze s atribútmi modernej lite-
ratúry faktu. To, čo ju odlišuje od predošlej kniž-
ky, je prítomnosť autorského subjektu. Je to pre-
hliadka úspechov, ale aj priznaných omylov
a previnení. Má dve pásma: pásmo autentickej
skúsenosti a pásmo odborno-náučné. V prvom je
silne emocionálna až empatická, v druhom vecne
presná a historicky konkrétna. So značnou dáv-
kou intuitívneho uvažovania dokáže porozumieť
nielen správaniu zvierat, ale aj ich duši a pre-
svedčivo rekonštruovať príčiny nešťastí či tra-
gédií, na ktorých nesie aj sama istý diel viny.
To vtedy, ked nad univerzálnou prírodnou a pri-
rodzenou morálkou zvíťazí konvenčnosť mo-
rálnych zásad a ľudského správania. Ako byst-
rá pozorovateľka dokáže zhodnotiť a precítiť
situáciu aj z pohľadu samotného zvieraťa. Po-
zoruhodne ľahko evokuje atmosféru v malom
prírodno-ľudskom spoločenstve na bývalom
majeri. Výrazne je prítomná ostrá polemickosť
s človekom ako odprírodneným egoistickým
zvieraťom. Dašková v životnej aj spisovateľskej
praxi demonštrovala to, čo bolo cieľom život-
nej filozofie Ľ. Ondrejova. Dokázala, že medzi
človekom a zvieratami môže vzniknúť spolo-
čenstvo plné porozumenia a emocionálneho
tepla.

Je spoluautorkou veľkej obrazovo-textovej
publikácie Tri mestá (2001), do ktorej prispela
vstupnou časťou So strašidielkom Pipom po
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Bratislave. Pre vlastné vydavateľstvo pripravi-
la výber a prerozprávanie Slovenských ľudo-
vých rozprávok (1994) a v spolupráci s R. Bí-
likom výber zo slovenskej poézie a prózy
pre recitátorov pod názvom Prísne nepovinne'
(1999).
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DEMÁK, Miroslav
Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, publicis-
ta, redaktor, vydávate!
2.11.1948 Stará Pazova. Od r. 1993 žije v Brati-
slave

Gymnázium absolvoval v Starej Pazove
(1967), vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave (1967-72), pôsobil ako
novinár Hlasu ľudu (Nový Sad), redaktor lite-
rárneho časopisu Nový život, šéfredaktor det-
ského časopisu Pionieri (neskoršie z jeho ini-
ciatívy premenovaného na Zorničku), redaktor
a neskôr (1988-1993) riadite! vydavatelstva Ob-
zor v Novom Sade. Od r. 1993 sa venuje vyda-
vatelskej činnosti (je majitelom vydavatelstva
ESA) v Bratislave. S Jánom Siráckym a Ondre-
jom Štefankom obnovil časopis Dolnozemský
Slovák (najprv vychádzal v Bratislave, teraz
v rumunskom Nadlaku).

Pre dospelých napísal zbierky intímnej a re-
flexívnej poézie Z otvorenej dlane (1974), Zve-
rokruh (1977), knihu groteskných poviedok
Švédske domky (1980) tematicky čerpajúcu
z prostredia Bratislavy v čase jeho vysokoškol-
ských štúdií a výber z knižne a časopisecký pub-
likovaných poviedok Krutom bude ten, ktorý sa
vráti (2001). Novosadský rozhlas mu vysielal
rozhlasovú hru Vyslobodenie (1986). Je spolu-
autorom biografického Slovníka slovenských
spisovateľov Dolnej zeme (1994).

Pre deti napísal rozprávky so symbolicko-fi-
lozofickým plánom O troch umelcoch (1977),
Trojhlavý drak Štefan (1979) a Husle (1994).
Verše v básnickej zbierke pre deti Tchorí chór
(1985) majú imaginatívno-hravý charakter. Zo-
stavil niekoľko antológií z poézie dolnozem-
ských Slovákov pre deti a preložil výber z poé-
zie slovenských básnikov do srbčiny. Je autorom
viacerých divadelných hier pre deti.
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DOBIÁŠ, Rudolf
Prozaik, básnik, dramatik
29.9.1934 Dobrá. Žije v Trenčíne

Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Tren-
číne (1945-53) bol nespravodlivo obvinený
z protištátnej činnosti a do roku 1960 väznený
v Jáchymove. Po amnestovaní pracoval ako ro-
botník a technik (1963-75), ako spisovateľ v slo-
bodnom povolaní (1975-87), ako vychovávateľ
(1987-89) a ako redaktor Slov. denníka
(1990-93). Od r. 1993 je dôchodca. Pre dospe-
lých napísal zbierku ľúbostnej lyriky Slávnosti
jari (1977), zbierky poviedok a noviel o osudoch
ľudí prenasledovaných komunistickým režimom
Temná zeleň (1996), Tajní ľudia (1999), Zvony
a hroby (2000) a rozhlasovú hru Návšteva z Ka-
lifornie (1996) a hru o živote biskupa J. Vojtaš-
šáka Sprisahanie (2000).

Tvorbe pre deti a mládež sa venuje od 70. ro-
kov. V básňach, publikovaných v leporelách
a v básnickej zbierke Vietor v klobúku (1976),
sa popri veršoch s konvenčnou obraznosťou na-
chádzajú aj básne založené na vynaliezavej hre
so slovom, na vtipnom nápade a invenčnom vy-
užití detského uhla pohľadu.

Výraznejší je ako autor psychologických po-
viedok s tematikou dospievania. V knihe Veľké
biele vtáky (1976) sa sústredil na citové problé-
my dožívajúcej generácie i detí z rozpadajúcich
sa rodín a na mravné aspekty generačných vzťa-
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hov. V poviedkovom súbore Hrdličky (1977)
zvýraznil kontrast medzi morálkou a citovosťou
detí a dospelých, pričom traumatizujúce mo-
menty dospievania spravidla modeloval ako bez-
východiskové. V poviedkach Prvý sneh (1986)
svojich hrdinov zobrazil v krízových momen-
toch, v akých si človek prvýkrát uvedomuje zmy-
sel a dôsledky svojho konania. Formálny, dobo-
vo preferovaný rámec tu tvorí život učňovskej
mládeže. Podobne vonkajškovo je využitý šport
ako leitmotív poviedkovej knihy Motýl v škrupi-
ne (1990), v ktorej sú v skutočnosti v popredí ci-
tové a mravné problémy dospievania a cesta mla-
dých ľudí k pochopeniu rodičov i seba samých.
Poviedky R. Dobiáša majú zovretú stavbu a váž-
nu tonalitu, pracujú s prvkami poetizácie a sym-
bolickej náznakovosti. Sústreďujú sa na problémy
detí vystavených osamelosti, nevšímavosti alebo
priamej neláske. Svet dospelých autor stvárňuje
kontrastne: na jednej strane ako krajne bezcitný,
na druhej ako bezmedzné obetavý. Patriarchálne
modelovaní starí ľudia vystupujú v úlohe takmer
rozprávkových pomocníkov detí.

Kontrast ako stavebný prostriedok uplatňuje
aj v próze pre menšie deti. V lyrickom rozprá-
vaní o priateľstve chlapca a dievčatka Rozpráv-
ka o lastovičke (1981) konfrontoval rodinné zá-
zemia dvoch protikladných kvalít. Na stvárnenie
sociálnych problémov dieťaťa využil symboliku
lastovičky v opustenom hniezde. Hravosťou
a rozprávkovou symbolikou je charakteristická
próza Mojka, Jojka, komínová striga a baranček
Albert (2001). Prostredníctvom príbehu dvoch
dievčatiek, ktoré v jeden daždivý deň na potul-
ke mestom stretnú rozličné karikované postavy
a svoju dobrú náladu prenesú aj na ne, zachytá-
va niektoré defekty súčasnej spoločnosti, aktua-
lizuje ekologickú tematiku a vyjadruje potrebu
pozitívneho myslenia človeka.

Knihu Lupeň zlatej rule (1979) tvorí päť au-
torských rozprávok. Vychádzajú z reality, ktorá
je dotvorená v duchu tradičnej rozprávkovej
fantastiky. Poeticko-ornamentálnym spôsobom
ozvláštňujú základné hodnoty, ako sú ľudská prá-
ca, pôda, príroda, spravodlivosť a šťastie. R. Do-
biáš je aj autorom početných lyricky štylizova-
ných rozhlasových rozprávok a rozhlasových
hier pre deti a mládež, do ktorých zakomponú-
va piesňové a veršované texty, takže niektoré
z nich nadobúdajú podobu blízku muzikálu.
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DOBŠINSKÝ, Pavol
Literárny folklorista, redaktor
16.3.1828 Slavošovce - 22.10.1885 Drienčany

Študoval v Rožňave, Miškovci a v r. 1840-48
na lýceu v Levoči, kde sa stal horlivým členom
Jednoty mládeže slovenskej. V r. 1850-52 bol
tajomníkom Samuela Reussa v Revúcej, krátko
redigoval Hurbanove Slovenské pohľady v Tr-
nave, v r. 1853-55 pôsobil ako kaplán u Jána
Chalúpku v Brezne. Odtiaľ prešiel na ev. faru
v Rožňavskom Bystrom a r. 1858 za profesora
na lýceum do Banskej Štiavnice. Tu vydával a re-
digoval „časopis pre krásne umenie a literatúru"
Sokol (1860-61). Pre ustavičné ťažkosti zane-
chal profesúru i vydávanie časopisu a prijal uvoľ-
nenú faru po Jonatanovi Čipkovi v Drienčanoch.
V tejto zapadnutej gemerskej dedine prežil zvy-
šok života.

Už ako levočský študent začal písať básne
v duchu štúrovskej romantickej poézie. Spora-
dicky sa pokúšal i o preklady a literárnu kriti-
ku. Mal mimoriadne dispozície na redakčnú
činnosť, pod vplyvom životných okolností sa
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však čoraz viac sústreďoval na zbieranie, skú-
manie, úpravy a vydávanie ľudovej slovesnos-
ti. S touto činnosťou prišiel do styku ešte v Le-
voči, pobyt u Samuela Reussa, ktorý sa ako
prvý na Slovensku odborne zaujímal o ľudové
rozprávky, rozhodol o tom, že literárny folklo-
rizmus sa dostal do popredia jeho tvorivých zá-
ujmov.

Keď sa Jánovi Franciscimu nepodarilo po-
kračovať vo vydávaní Slovenských povestí (pr-
vý zväzok vydal r. 1845 v Levoči) a stroskotal
aj pokus Ľudovíta Reussa vydať začiatkom
50. rokov 19. st. ďalší zväzok rozprávok za po-
moci Jozefa Podhradského v Pešti, podujal sa
na túto úlohu P. Dobšinský v spolupráci s A. H.
Škultétym. Jeho rozhodnutie urýchlila aj Nem-
covej zbierka Slovenské pohádky a povesti.
S veľkým pracovným vypätím a hmotnými obe-
ťami spolu so Škultétym vydal v r. 1858-61
v Rožňave a Banskej Štiavnici šesť zošitov s ná-
zvom Slovenské povesti. Zbierka obsahovala 64
rozprávok napospol čarodejného typu, ktorému
Dobšinský pripisoval starobylý mytologický
pôvod. Nešlo však o autentické znenie ľudové-
ho rozprávania, ale o jeho prepis do spisovnej
reči a o literárnu štylizáciu. Takouto úpravou
vznikol z viacerých známych variantov toho
istého rozprávkového sujetu tzv. optimálny va-
riant. Pri koncipovaní zbierky editori vyšli
z vlastného materiálu i zo zápisov a podaní
J. Francisciho, J. Čipku, S. Ormisa, Š. M. Dax-
nera a iných zberateľov. Ako vyplýva z ich úvo-
du, v rozprávkach nachádzali odozvu dávnych
čias, ale aj poetický výraz túžob pospolitého
človeka.

R. 1867 sa výbor Matice slovenskej rozho-
dol vydávať Zborník slovenských národných
piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádaniek,
hier, obyčají a povier a jeho redakciou poveril
Dobšinského. K tejto práci sa priraďuje Dob-
šinského kniha Prostonárodnie obyčaje, pove-
ry a hry slovenské (1880). Má dve časti. Prvá
je venovaná opisu ľudového života, druhá časť
sleduje rôzne ľudové hry v jednotlivých čas-
tiach roka. Popri prejavoch ľudovej dramatic-
kej tvorby sú tu zaradené aj zábavné hry detí
a mládeže.

Výsledky dlhoročného štúdia slovenských
rozprávok Dobšinský uložil v diele Úvahy o slo-
venských povestiach (1872). Výrazne sa v nich
zračí príklon k mystike a mesianizmu najmä
zdôrazňovaním mytologickej náplne rozprávok.
Korunou Dobšinského celoživotnej práce je
osemzväzkové dielo Prostonárodné slovenské
povesti, ktoré vydal v r. 1880-83 vlastným ná-
kladom. Obsahujú 90 rozprávok na 768 stranách.
Sú najkompletnejšou zbierkou rozprávok a jed-

ným zo základných diel našej folkloristiky. Na
rozdiel od predchádzajúcich Slovenských po-
vestí majú pestrejší obsah; popri rozprávkach ča-
rodejných sú tu aj rozprávky zvieracie, legendo-
vé, humoristické atď. Okrem nových rozprávok
zaradil do zbierky aj väčšinu rozprávok zo
zbierky Jána Francisciho, niektoré rozprávky zo
zbierky Boženy Nemcovej a rozprávky, ktoré
predtým uverejnil v časopisoch. Všetkým však
vtlačil vlastnú tvorivú pečať a jednotnú líniu.
Hoci všade uvádza pôvodného rozprávača ale-
bo upravovateľa, uverejňuje ich v prepracova-
nej podobe a niekde robí do predchádzajúceho
znenia aj podstatné zásahy. Z tohto hľadiska ne-
možno zbierku chápať ako vydanie vedecké,
ktoré by sa pridŕžalo autentických zápisov, ale
ako vydanie čitateľské. Na začiatku 80. rokov
boli Prostonárodné slovenské povesti aj vý-
znamným činom literárnym. Zohrali závažnú
úlohu pri udomácňovaní tematiky zo života de-
dinského ľudu v realistickej próze. Stali sa
v pravom slova zmysle národnou kultúrnou
hodnotou.
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DOMASTA, Ján
Prozaik, redaktor
23.9.1909 Cabaj-Cápor - 26.8.1989 Cabaj-Cá-
por, pochovaný je v Bratislave

Pseudonymy Ondrej Ľubomírsky (spolu s V.
Plickom), Rastislav Nitriansky a i. Po gymnazi-
álnych štúdiách v Nitre (1921-26) a Ružomber-
ku (1926-30) bol učiteľom vo Veľkom Záluží
(1930-33), Vojniciach (1933-37), Mestečku
(1937-39) a v Bratislave (1939-43). R. 1943
pracoval v Štátnom nakladateľstve v Bratislave,
r. 1945^16 učil v Štúrove, potom pracoval v Štát-
nom nakladateľstve (od r. 1952 Slovenské peda-
gogické nakladateľstvo) v Bratislave, odkiaľ r.
1958 musel pre politickú nespoľahlivosť odísť.
R. 1960-65 učil v Bernolákove, r. 1965-68 bol
vychovávateľom vo Výcvikovom stredisku pre
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
v Bratislave, r. 1968-73 v SPN redigoval Zves-
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ti ministerstva školstva a Ministerstva kultúry.
Od r. 1974 bol na dôchodku.

Debutoval prózou „zo života detí v sloven-
skej dávnovekovosti" Mladý vlk (1942), v kto-
rej sa v zmysle dobových výchovných predstáv
usiloval ovplyvňovať historické vedomie det-
ského čitateľa. Vlasteneckému utilitarizmu vy-
šiel v ústrety aj zbierkou Slovenské legendy
(1943), v ktorej z religiózno-didaktickej pozície
predstavil mladému čitateľovi život, skutky, zá-
zraky a smrť Cyrila a Metoda. V nasledujúcich
knižkách Tatári a Turci (1943), Kuruci (1944),
Zbojníci (1945) a Na úsvite (1945), ktoré napí-
sal spolu s bratislavským stredoškolským profe-
sorom Vladimírom Plickom, spracoval motívy
historických povestí. Ako predchádzajúcimi prá-
cami, aj nimi chcel vplývať na historické vedo-
mie mladého čitateľa, ich dobrodružná osnova
s romanticko-sentimentálnymi manierami ich
však predurčovala plniť predovšetkým funkciu
rekreatívno-zábavnú. Umelecky ambicióznejšie
sa predstavil až románom Veľké skúšky (1948),
zobrazujúcim zrážky pilišských Slovienov so
staromaďarskými kmeňmi po ich príchode do
Dunajskej kotliny. V knihe poviedok Vzdychy
spoddereša (1951), v ktorej zo schematických po-
zícií ilustroval sociálne javy otrokárskej, feudál-
nej a buržoáznej spoločnosti, sa opätovne vrátil
k transparentnejšiemu didakticko-utilitámemu
chápaniu detskej beletristiky. Výchovný zámer je
prioritný aj v knihe príbehov detí z majerov a bí-
rešní Tonka a iné poviedky (1961). Na rozdiel od
predchádzajúcej práce je v nej obžaloba nespra-
vodlivých spoločenských javov menej postula-
tívna, absencia psychologického zreteľa pri vy-
tváraní detských postáv však zrelativizovala jej
výpovednú hodnotu. Život na majeroch je témou
aj románu Nedele bez harmoniky (1975), ktorý
Domasta adresoval dospelému čitateľovi a v kto-
rom podobne ako v predchádzajúcej knihe pre de-
ti využil aj vlastnú sociálnu detskú skúsenosť.
V záverečnej fáze svojej aktivity sa vrátil k po-
vesťovej tematike. V štvorzväzkovom súbore Po-
vesti o hradoch (l 966, 1969,1971,1974) v autor-
ských podaniach spracoval povesťové motívy
o slovenských hradoch, pričom zdôraznením do-
brodružno-romantickej sujetovej schémy vyšiel
v ústrety predovšetkým nenáročnému čitateľovi.
Tento fakt, ako aj didaktizujúce ideové podložie
súboru, dokladá tak literárnohistorické zistenie
o celkovej výchovnej zacielenosti Domastovej
historickej prózy pre mládež.
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DÔNČOVÁ, Zlata
Prozaička, redaktorka
2.8.1905 Nitrianska Streda - 14.9.1985 Brati-
slava

Vlastným menom Dvončová. Absolvovala
učiteľský ústav v Bratislave (maturovala roku
1926), v r. 1948-52 študovala diaľkovo na Pe-
dagogickej fakulte Slovenskej univerzity. Od
r. 1926 pôsobila ako učiteľka postupne v Ježko-
vej Vsi, Malých Hyndiciach, Zázrivej, Ocovej
a v Rači pri Bratislave. Od r. 1952 bola redak-
torkou vydavateľstva Tatran, odkiaľ r. 1965 odiš-
la do dôchodku a venovala sa literárnej práci.

Pre jej začiatky sú charakteristické najmä ver-
še pre deti, ktoré od polovice 30. rokov 20. sto-
ročia uverejňovala v detských časopisoch. Kniž-
ne vydala zbierku epických básničiek so zjavnou
výchovnou tendenciou Čudné prasiatko (1945),
knižku básní Vo víchre (1946) a napokon lepo-
relá Naša Vierka (1948), Kúpil jelko dom (1971)
a Prišiel vrabec, sadol na pec (1977).

Knižne debutovala historickým románom
pre dospelých čitateľov Arnaut (1944) z čias tu-
reckých vpádov na Slovensko. K spracováva-
niu historických tém zo slovenských národných
dejín sa vrátila po dvadsaťročnej odmlke v pro-
zaickej tvorbe široko koncipovaným historic-
kým románom zo štúrovského obdobia Panna
Izabela (1963). Zobrazuje v ňom pohnuté 30.
a 40. roky pohľadom zemianskej devy na po-
zadí jej ľúbostného vzťahu k Jánovi Francisci-
mu. V diele dominujú dobové kontrasty: úsilie
štúrovcov o povznesenie (obrodenie a vzdela-
nie) národa s odrodilstvom a pýchou zemian-
skych vrstiev, ako aj plastické vykreslenie
prostredia starej Bratislavy a slovenského vidie-
ka. Prínos tohto diela je v sympatickom úsilí
autorky o bezprostredný civilný a pritom zanie-
tený pohľad na historické spoločenské preme-
ny.
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Do obdobia národného obrodenia je situova-
ný aj román Agnesa a Tizian (1972). Ide o obraz
slovenského národného života bernolákovskej
éry. K napísaniu tejto historickej prózy autorku
inšpirovali osudy dvoch Hamuljakových neterí,
ktoré pre Jána Kollára zbierali ľudové piesne
a porekadlá. Napokon treťou knihou z tohto ob-
dobia je kniha Divotvorný lekári Rudná (1973)
o slovenskom ľudovom lekárovi Fraňovi Mad-
vovi. Je to postava, s ktorou sa čitatelia stretli už
v predchádzajúcich dvoch prózach a ktorej ži-
votnú cestu Dônčová rekonštruuje postupmi be-
letrie i faktografickej prózy.

Prítomnosť autobiografických čŕt je charakte-
ristická aj pre jej dievčenskú prózu Netýkavka
(1974). V citlivo napísanom príbehu dospievajú-
ceho dievčaťa hľadajúceho miesto v živote v obdo-
bí po prvej svetovej vojne načrtáva autorka viac
povrchovo než hĺbkovo citové problémy a prvé
ľúbostné zážitky hrdinky Marty. Viac sajej vydari-
lo vykresliť atmosféru doby, jej spoločenské pro-
stredie. Ďalšie dva historické romány Ondrejova
kráľovná (1977) a Pani z Kamenného domu
(1979) adresovala dospelým čitateľom. Obidva
spája koncepcia „ženského" románu s dejinným
podložím. Ich dej sa odohráva v čase panovania
Márie Terézie a Jozefa II., prvý je situovaný do
Prievidze, druhý do Tmavý a na posilnenie ich či-
tateľskej pútavosti si autorka zvolila postupy his-
toricko-dobrodružného románu dumasovského
typu.

Orientácia na mladého čitateľa je spojená s no-
velistickým triptychom Traja kniežací jazdci
(1980) z obdobia Veľkomoravskej ríše. Je to po-
merne rozsiahle dielo o zrode, vzostupe a páde
Veľkej Moravy, pre ktoré sa inšpiratívnou zlož-
kou stali staroslovienske literárne zlomky, ktoré
autorka tvorivo imitovala na pozadí životných
príbehov troch kniežacích jazdcov, prežívajúcich
všetku tragiku, slávu i porážku svojho národa.
V niektorých hodnoteniach sa toto dielo pokladá
za vyvrcholenie autorkinej tvorby (Z. Klátik).

V historickej novele Čákova Katarína (1984)
načrela do čias Matúša Čaká Trenčianskeho. Ako
hrdinka sa tu prezentuje mladá nemanželská dcé-
ra „pána Váhu a Tatier" Katarína, ktorá si po via-
cerých životných úskaliach nájde šťastie po boku
slávneho zvolenského magistra rytiera Donča.
V diele sa autorka odpútava od folklórnej a štú-
rovskej tradície postavenej na „slovenskosti" Ma-
túšovho cítenia, tzn. rešpektuje výsledky histo-
rickej vedy a premieta ich do poznávacej zložky
svojho diela.
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DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ,
Danuša
Poetka, prozaička, publicistka, redaktorka
5.6.1965 Zvolen. Žije v Zálesí (pri Bratislave)

Po gymnaziálnych štúdiách v Bratislave
(1980-84) absolvovala žurnalistiku na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave (1984-88). Pra-
covala ako redaktorka denníkov Práca a Hospo-
dárske noviny (1998-2001), od r. 2001 je
šéfredaktorkou časopisu Zornička. Pre dospe-
lých napísala zbierku poézie Hľadám sa v sebe
(1997) a prózy Úpätím času (1998) a Okamihy
(ne)času (2001).

V tvorbe pre deti je jej debutom zbierka hra-
vých riekaniek Tramtariček (1996). V ďalších
básnických knižkách sa zamerala na hru s for-
málnou i významovou stránkou jazyka a vy-
tvorila texty typu kaligramov (Cdry-mdry,
zmizli čiary, 2000), aliterácií (Antilopa z An-
tarktídy, 2000), riekaniek a pesničiek (Haló, le-
to, haló, zima! 2000), hádaniek a veršovaných
rozprávok (Há? Dánky? Hádanky! 2001). Po-
viedkový cyklus zo života súčasných sídlisko-
vých detí Princezná z paneláka (2002) nesie
stopy didaktizmu. Náučný aspekt sleduje v kni-
he Kto spozná levíka, rád si s ním potyká
(2002), ktorá je pokusom prostredníctvom roz-
právkového žánru poskytnúť deťom informácie
o výrobe, transporte, využití a šetrení elektric-
kou energiou.
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DRAŽILO VÁ, Anna
Prozaička, prekladateľka
20.12.1891 Ružomberok - 26.12. 1974 Brno,
Česko

Rodená Kadavá, vnučka Jána Kadavého. Ľu-
dovú školu vychodila v Martine, učiteľský ústav
absolvovala v Bratislave. Do r. 1919 bola učiteľ-
kou v Liptovskom Hrádku-Liptovskom Petre,
v r. 1919-21 učila na Gymnáziu v Žiline.

R. 1931 vydala v Trávničkovom nakladateľ-
stve v Žiline sedem prevažne animovaných au-
torských rozprávok. Usilovala sa v nich rešpek-
tovať psychické danosti dieťaťa predškolského
veku (okrem iného i tým, že slovesná časť kaž-
dej z týchto prác je adekvátne vyvážená obráz-
kovou časťou), no sujetová nenápaditosť, šty-
listický verbalizmus, najmä však celková
mravoučnosť spôsobili, že sa nimi nezaradila
k umelecky ambicióznejšej medzivojnovej lite-
ratúre pre deti. Ako prekladateľka sa orientova-
la na rozprávkovú tvorbu B. Nemcovej a J. Ká-
rať! áta.
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DROPPA, Boris
Textár, básnik, vysokoškolský pedagóg
8.6.1934 Košice. Žije v Bratislave

Po absolvovaní Gymnázia v Bratislave vyštu-
doval odbor žurnalistika - slovenský jazyk na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
(1953-58). Pracoval ako redaktor Večerníka
a Pravdy, od r. 1968 ako pedagóg na Katedre žur-
nalistiky FF UK v Bratislave.

Od začiatku 60. rokov sa venuje tvorbe tex-
tov populárnej piesne (Mama, Nalej mi vina,
Malvína). Verše pre deti a texty detských pesni-
čiek publikoval v časopisoch Včielka, Zornička,
Slniečko a Ohník. V prvej básnickej zbierke pre
deti Koník z Poník a cvikly na bicykli (l 998) spra-
coval námety z prírody, ríše zvierat a hračiek.
Súčasťou jeho poetiky je eufonická výstavba ver-
ša a tvorivé narábanie so slovom s využitím ka-
lambúrov i nevšedných metafor. Účinok básní

znásobuje prepojenie s výtvarnou stránkou die-
la, predovšetkým v niekoľkých kaligrafických
básňach. Na túto poetiku, overenú formu i mo-
tívy nadviazal zbierkami riekankovej poézie
Laktibrada lienku hľadá (2000) a Rak Ohnivák
a straka bez zobdka (2002).
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DUBECKÝ, Karol
Hudobný pedagóg
18.6.1918 Holíč - 5.5.1965 Bratislava

Študoval na učiteľskom ústave v Modre a na
Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Učil
v Gbeloch a v Bratislave, od r. 1951 pracoval
vo Výskumnom pedagogickom ústave. Bol au-
torom a spoluautorom učebníc hudobnej vý-
chovy a metodických materiálov k hudobnej
výchove a matematike pre učiteľov. Pre deti
a mládež napísal príručky fotografovania (Uč-
me sa fotografovať, 1954; Receptár k čiernej
debničke, 1956) a rádiotechniky (Od kryštálky
k tranzistoru, 1962), ktoré majú informatívno-
účelovú hodnotu. Do blízkosti literatúry faktu
sa usiloval dostať publikáciou ABC mladého
poslucháča hudby (1962), v ktorej lexikogra-
fickým spôsobom zoznamoval mladého čitate-
ľa s hudobnou kultúrou. Tento zámer sledoval
aj v knihe biografických čŕt zo života význam-
ných európskych a našich hudobných osobnos-
tí Majstri piatich čiar (1964). Uprednostnil
v nej popularizujúci zreteľ a ilustratívnu belet-
rizáciu pred efektívnejšou faktotvorbou, a tak
ani touto knihou neprekonal obmedzenia tra-
dičnej náučnej literatúry.
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DÚBRAVCOVÁ, Mária
Prozaička
26.1.1894 Veľké Kapušany - 7.7.1976 Sv. Júr,
pochovaná je v Bratislave

Bola učiteľkou v Košiciach, neskôr pôsobi-
la v Bratislave. Od r. 1950 žila na dôchodku vo
Sv. Jure. Časopisecký debutovala r. 1928 v Ži-
vene sentimentálno-romantickými rozprávka-
mi. V škôl. r. 1931-33 vydávala osemstránkový
„obrázkový, poučno-zábavný detský časopis"
Novinôčky, ktorý s výnimkou niekoľkých det-
ských prác sama zapĺňala. Keď časopis pre ne-
dostatok finančných prostriedkov zanikol, zača-
la prispievať do Priateľa dielok, kde uverejnila aj
svoju najznámejšiu prózu Dorka Devätorka
(knižne 1940). Je to jeden z prvých dievčenských
románov, napísaných zo sociálno-iluzívnych po-
zícií. Po roku 1948 prestala publikovať.
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DÚBRAVEC, Róbert
Maliar, básnik, prozaik
20.4.1898 Liptovská Teplá- 19.8.1934 Ružom-
berok

Po absolvovaní učiteľského ústavu v Spišskej
Kapitule (1918) učil v Černovej a v Ružomber-
ku. Do literatúry pre deti sa uviedol zbieročkou
„poučných veršíkov" V mene Božom napred!
(1923), ktorou nadviazal na mentorujúci model
detskej beletristiky. V tých istých intenciách na-
písal aj prozaickú knižku Sny detských liet
(1928), obsahujúcu niekoľko autorských roman-
tizujúco-sentimentálnych povestí a realistických
poviedok zo života detí. Relatívne vyššiu úroveň
dosiahol v reportážno-cestopisnej knihe Člnom
po Váhu (1933), v ktorej na spôsob vlastivednej
príručky oboznámi! detského čitateľa s historic-
kými, kultúrnymi a prírodopisnými zvláštnosťa-
mi Považia. V medzivojnovom období patrila tá-
to kniha k nemnohým prejavom záujmu autorov
o náučný žáner. Knihu, podobne ako dve pred-
chádzajúce, si Dúbravec ilustroval vlastnými
kresbami.
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DÚBRAVSKÝ, Ferdinand
Prozaik, veršovník, publicista
8.9.1950 Borský Júr - 19.6.1926 Modra

Študoval na gymnáziách v Strážnici a v Ska-
lici. Po skončení 4. ročníka prijal miesto notár-
skeho pisára, neskôr výpomocného učiteľa. Keď
ho úrady miesta zbavili, začal sa z núdze živiť li-
teratúrou. Získal miesto v Ľudových novinách
v Skalici, r. 1907 prevzal ich redigovanie. V ro-
koch prvej svetovej vojny žil na Morave. Po
r. 1918 sa stal administrátorom a redaktorom Slo-
body a Obzoru v Skalici. Od r. 1924 žil v Mod-
re. Pseudonym Strýčko Ferdinand. Bol nadmie-
ru plodným ľudovýchovným spisovateľom.
Prispieval takmer do všetkých vtedajších slo-
venských časopisov a vydával knižky najrôz-
nejšieho obsahu od zbierky kuchárskych recep-
tov po historický román. Ako prílohu Ľudových
novín vydával v r. 1906-08 „časopis venovaný
nášmu dorostu" Priateľ dielok. Z veľkej časti ho
sám zapĺňal poväčšine adaptáciami starších
a cudzích prác a mentorsky pointovanými prí-
kladmi zo života. Náročnejšie si svoje poslanie
nepredstavoval ani pri knižkách pre deti, napo-
spol zbierkach ľudovej slovesnosti - Koľady
(1911), Naše deti (1911, zbierka povier, zvykov,
obyčajov a hier detí) a Na besede (dvadsať zo-
šitkov rozprávok spracovaných rôznymi autor-
mi). Samostatnú kapitolu Našim dietkam veno-
val aj vo výbere zo svojej veršovanej tvorby
vydanej pod názvom Skromnenky a macosky
(1906).
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Próza: Naše deti (1911).
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ĎURtČKOVÁ, Mária
Prozaička, poetka, prekladateľka, scenáristka
29.9.1919 Zvolenská Slatina. Žije v Bratislave
Cena Frana Kráľa v roku 1968

Rodená Piecková, občianskym menom Ma-
sarykova. Po absolvovaní učiteľského ústavu
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v Lučenci (1934-38) učila v Humennom, Hor-
nom Tisovníku, Žitnej, na Šajbe (Strelníky),
v Omastinej a v Bratislave, bola redaktorkou det-
ských časopisov Družba, Zornička (1951-53)
a vydavateľstva Mladé letá (1959-69), šéf-
redaktorkou obnoveného časopisu Slniečko
(1969-71). Od r. 1971 sa venuje literárnej tvor-
be v slobodnom povolaní.

V kontexte slovenskej detskej literatúry za-
stáva popredné miesto najmä ako autorka roz-
právok, povestí, príbehov o deťoch a ako editor-
ka ľudovej slovesnosti, ktorú v citlivých
úpravách predkladá malým čitateľom. Jej veršo-
vané prvotiny Rozprávka o Dedovi Mrázoví
(1954), Zajko a líška (1957), Čarovná píšťalka
(1958) sú obsahovo tradičnejšie a po tvarovej
stránke ešte viditeľne závisia od rekvizít a sta-
vebných zákonitostí folklóru. Jeden zo spôsobov
inovovania folklórneho modelu, teda obohaco-
vanie všedných vecí o poetický rozmer, sa však
ukazuje už v jej prvých prozaických knihách
Zajtra bude pekne (1959) a O Guľkoví Bombul-
kovi(I962). Pozoruhodná je predovšetkým sym-
bolická rozprávka O Guľkoví Bombuľkovi, kde
prostredníctvom príhod animovaného klbka vl-
ny, ktoré sa vydalo na skusy do gazdovského
dvora, vyzdvihuje vernosť, vďačnosť, obetavosť
ako mravné hodnoty a karikuje zbabelosť, vy-
počítavosť a pasivitu. Spoločensko-poznávacie
aspekty v sujetovo-kompozičnom rámci klasic-
kej rozprávky, vyjadrené pomocou ozvláštnenej
všednosti a modernej symboliky, má na zreteli
aj v príbehoch O Katarínke a Túlavom vrchu
(1970) a Janček Palček (1970), V prózach Ses-
tričky z Topánika (1969), Najkrajšie na svete
(1976), Nieje škola ako škola (1974), Čo si hrač-
ky rozprávali (1986), Rozprávky Čierneho Fili-
pa (1989) využíva detskú predstavivosť a detský
spôsob myslenia ako zdroj rozprávkovej poeti-
ky a prostriedok na prienik do citových i mrav-
ných problémov dnešných detí. Hodnotu vývi-
nového impulzu má pre slovenskú autorskú
rozprávku predovšetkým kniha Jasietka (1963).
Tento „rozprávkový cestopis" (Kováč, 1964),
koncipovaný ako príbehy v príbehu, možno chá-
pať ako poetický výklad estetiky a etiky ľudovej
rozprávky a ako estetickú informáciu o rôzno-
rodých cestách, akými môže vznikať autorská
rozprávka. Dôvernú znalosť konvencií folklór-
nej rozprávky autorka využíva na programové
zrenovovanie jej postupov a rekvizít, teda na tvo-
rivé imitovanie, aktualizovanie, parodovanie
žánru i na prekročenie jeho tradičných hraníc.
Knihu možno považovať za jeden z prvých ús-
pešných pokusov o tvorivú syntézu jestvujúcich
prístupov k spracovaniu a modernizácii roz-
právkového žánru u nás.

Príklon k folklóru, tvoriaci bytostnú súčasť
autorského profilu M. Duríčkovej a špecifický
spôsob jej umeleckéh'o sebavyjadrenia, sa preja-
vuje aj v zberateľskej a editorskej aktivite autor-
ky. Okrem súboru folklórnych textov z jej rod-
ného kraja Preletel vták cez slatinské' vŕšky
(1960), výberu ľudových balád Išlo dievča po
vodu (1969) a adaptácií Dobšinského rozprávok
pre deti je autorkou početných zborníkov a an-
tológií, spomedzi ktorých je najznámejšia žán-
rovo pestrá antológia ľudovej slovesnosti Zlatá
brána (1975). Deťom v nej predkladá kompo-
novaný výber z ľudovej poézie, prózy, z drama-
tických ľudových útvarov, detského folklóru
a drobných nesujetových žánrov.

V 70. rokoch 20. st. M. Duríčková v prístupe
k folklóru preferuje princíp rekonštrukcie roz-
právkového či povesťového sujetu. Takto postu-
puje v rozprávkovom súbore Biela kňažná
(1973) a v knihách povestí z bratislavského
prostredia Dunajská kráľovná (1976), Prešpor-
ský zvon (1978), Panenská vela na Devíne
(1988). Rozširuje nimi žánrové spektrum prózy
pre deti o mestský variant regionálnej povesti,
v ktorom zužitkúva prvky folklóru multietnic-
kého prostredia Bratislavy. Povesťové, poverové
a prípoviedkové látky zo svojho rodného regió-
nu spracovala v knihe Zemský klúč(1986). His-
tóriu Bratislavy priblížila deťom v rozprávkovo-
fantazijnom príbehu s prvkami science-fiction
Kľúče od mesta (1986).

Život súčasných detí je ako konfrontačné ale-
bo stimulačné pozadie pre fantastiku zastúpený
aj v autorských rozprávkach M. Duríčkovej, ci-
tové i mravné problémy detstva a dospievania
však nachádzajú prostredníctvom životaschop-
ných detských postáv plnokrvné stvárnenie pre-
dovšetkým v žánroch spoločenskej prózy. Dez-
ilúzie dospievajúcich detí, ku ktorým dochádza
pri zrážke s pragmatickou morálkou dospelých,
zobrazuje v poviedkovej knihe My z ôsmej
A (1960) živým rozprávačským štýlom a mo-
derným jazykom, podobne ako aj v psycholo-
gicky ladenej novele Stíhač na galuskách
(1963). Jedným z najpozoruhodnejších príbehov
o detstve na prahu dospievania je v slovenskej
literatúre jej román Májka Tárajka (1965). Au-
torkina dispozícia modelovať charakter a menta-
litu dospievajúceho dieťaťa sa tu spája s kompo-
zične vyváženým, štýlovo čistým príbehom
a s analytickou sondou do spoločenských i mo-
rálnych problémov dediny zo začiatku 60. rokov
20. storočia. Duríčková siaha po začiatočnom
štádiu dospievania, ked sa telesný handicap hr-
dinky začína pod necitlivým vplyvom prostre-
dia, i rodinného, meniť na intenzívne pociťova-
ný životný problém. Udalosti a pocity sú podané
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cez optiku a rozprávačskú aktivitu hrdinky, kto-
rá je v dôsledku chyby chôdze nútená žiť v čias-
točnej izolácii od detských hier a viac sa pohy-
bovať medzi dospelými. Reprodukovanie
a komentovanie zažitého prostredníctvom det-
ského rozprávača dôvtipne spája dospelostné vi-
denie s detským, komický efekt s vážnym.

Princíp detského aspektu dômyselne využíva
aj v poviedkovej tvorbe pre malých čitateľov.
V knihe Dánka a Janka (1961) sú jednotlivé epi-
zódy zo života dvojičiek osnované na kontraste
zovňajškovej podobnosti a charakterovej odliš-
nosti sestier a na humorných situáciách, ktoré
sprevádzajú detské poznávanie predmetného
sveta a sociálnych noriem správania. Vo volnom
pokračovaní Dánka a Janka v rozprávke (1970)
prevažuje už v intenciách názvu rozprávková
fantazijnosť a prítomnosť dvojičiek je využitá
predovšetkým ako impulz pre jej volný priebeh.
Znalosť detskej psychiky a schopnosť efektívne
využiť špecifický pôvab detského vnímania
a vyjadrovania v stavbe príbehu odzrkadľujú
prozaické rozprávanky Jahniatka v batohu
(1985), próza Emčo (1988) a poviedky Vtáčik,
íltý zobáčik (1998). Poetika jednoduchých prí-
behov zo života najmenších zväčša počíta s mest-
ským skúsenostným komplexom súčasného die-
ťaťa, ktorý sa konfrontuje so svetom prírody
i s bezprostredným sociálnym priestorom. V au-
torkinej tvorbe pre mladších čitateľov majú oso-
bitné miesto satirické príbehy Joiko Mrkvička
Spáč (1972), nadväzujúce na seriál ;. C. Hron-
ského z medzivojnového obdobia časopisu
Slniečko, v ktorých prostredníctvom štylizovanej
autentickosti podáva obraz neporiadneho chlapca.

M. Ďuríčková sa popri próze kontinuitne ve-
novala aj televíznej a rozhlasovej tvorbe a pre-
kladu, pričom aj v týchto oblastiach sa zameria-
vala predovšetkým na rozprávkové žánre.
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(1989), Zlatá priadka (1988), Dunajské povesti (1996),
Vtáčik, žltý zobáčik (1998).

Výber z poézie a prózy: Oriešky (1981).
Zborníky a antológie: Vezieme sa, vezieme (1954),
Detský rok I. (1955), Povedala straka vrane (1955),
Rapotanky (1955), Za humnami (1955), Vtáčia svad-
ba (1956), Na hole, ovečky, na hole (1957), Detský rok
III. (1959), Preletel vták cez slatinské vŕšky (1960),
Bohatier Kremienok (1965), Dievčina s medenými
vlasmi (1969), Išlo dievča po vodu (1969), Terézia
Vansová: Biela ruža (1969), Koktail na rozlúčku
(1970), Laponček Sampo (1974), Sedemfarebný kvie-
tok (1975), Zlatá brána (l 975), Krása nevídaná (1977),
Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského I. (1980),
Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského II. (1983),
Zázračná breza (1983), Zlatý strom (1984), Keď národ
malý stal sa veľkým (1984), Slovenské rozprávky
(1986), Zlatý hrach (1988), Aľonuška (1989), Spievaj
si, vtáčatko (1990), Čarovná Nesmejanka (1990), Zla-
tá hrkálka (1994), Slncové dievčatko (1995), Knižka
pre všetky slovenské deti (1997), Poslali ma naši k va-
šim (2000).
Rozhlasové a televízne hry: Vládca vetrov (1966),
Laponček Sampo (1967), Vojak a čarovná (1969), De-
vulienka Snehulienka (1972), Zlatá priadka (1972),
Dve sestry (1973), Pieseň pre Valivrcha (1973), Bra-
ček z tekvice (1975), Siroty (1975), Mokrý Ďurko
(1976), Drevulienka (1983), Zuzana a vodník (1985),
Zázračná rosa (1988), Dunajská kráľovná (1993).
Televízny film: Kľúče od mesta (1982).
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ĎURINOVÁ, Nataša
Prekladateľka, literárna publicistka, editorka
4.4.1955 Bratislava

Publikovala aj pod menom Pavulaková a Pa-
vuľaková-Ďurinová. Po maturite na Strednej
zdravotníckej škole v Bratislave (1974) absol-
vovala Literárny inštitút M. Gorkého v Moskve
(1979). Potom bola redaktorkou pôvodnej tvor-
by vo vydavateľstve Mladé letá a neskôr praco-
vala ako šéfredaktorka vydavateľstva Fortuna
print. V súčasnosti je vedúcou editorkou pôvod-
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nej tvorby vo vydavateľstve Ikar. Prekladá
z ukrajinčiny a ruštiny (napr. K. Čukovskij: Dok-
tor J ajbolíto, 2002, Chrobáčisko, 2003). Ako re-
daktorka literatúry pre deti editorský iniciatívne
spolupracovala s autormi (P. Holka, B. Kapolka,
R. Sloboda, S. Moravčík, D. Hevier, D. Podrac-
ká, J. Uličiansky), ktorých diela kvalitatívnym
spôsobom ovplyvnili vývin pôvodnej tvorby pre
deti a mládež v 80. a 90. rokoch. Výsledkom tejto
spolupráce je aj knižný cyklus rozhovorov Po-
hovorme si nielen o detskej literatúre (1991),
ktorý svojou koncepciou i výpovednou hodno-
tou organicky nadväzuje na kultové Rozhovory
o literatúre pre mládež (1978) Jána Poliaka. Sú-
bor 23 rozhovorov predstavuje myšlienkové i es-
tetické spektrum autorov, ktorí vstúpili do lite-
ratúry pre deti a mládež v 80. rokoch, resp.
v tomto období uplatnili svoju tvorivú domi-
nanciu (D. Dušek, D. Hevier, P. Holka, B. Ka-
polka, D. Podracká, J. Uličiansky, A. Vášová).
Zároveň však objavne prezentuje i autorov, kto-
rí „píšuci o deťoch pre dospelých často umelec-
ky presvedčivejšie stvárnia detský svet ako
niektorí autori, ktorí sa venujú výlučne tvorbe
pre deti" (L. Ballek), resp. osobnosti, ktoré svo-
jou intelektovou i tvorivou potenciou mohli po-
zitívne ovplyvniť ďalší rozvoj tvorby pre deti
a mládež (R. Sloboda, L. Ťažký, A. Hykisch, J.
Tužinský, P. Števček). Takto personálne kon-
cipovaný cyklus, svojím obsahom zameraný
„nielen na detskú literatúru", je potom viac než
len cenným materiálovým zdrojom pre poznanie
literatúry 80. rokov. Je dôkazom, že jeho editor-
ka vnímala a vníma literatúru pre deti a mládež
v širšom literárnom i spoločenskom kontexte, čo
v čase razantného nástupu infantilizácie detskej
literatúry hodnotu jej práce ešte zvyšovalo.
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DUŠEK, Dušan
Prozaik, básnik, scenárista, rozhlasový a tele-
vízny dramatik, vysokoškolský pedagóg
4.1.1946 Gbelce. 2ije v Bratislave
Cena Trojruža v roku 1992

Do základnej školy chodil v Piešťanoch, ma-
turoval na Strednej priemyselnej škole chemic-
kej v Bratislave (1964). Štúdium chémie a geo-
lógie absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK

v Bratislave (1969). Bol redaktorom denníka
Smena, týždenníka Tip (1971-72), časopisu pre
mladých Kamarát (1973-78) a literárneho časo-
pisu Slovenské pohlady (1987-92). Literárnej
tvorbe sa profesionálne venoval v r. 1987-92, od
r. 1994 je docentom na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave.

V literatúre pre dospelých debutoval povied-
kami Strecha domu (1972). R. 1975 vydal súbor
krátkych próz, grotesiek a veršovaných útvarov
Oči a zrak. Prostredie rodného kraja, spomien-
kovosti a metódu poetického realizmu neopustil
ani v poviedkových knihách Poloha pri srdci
(1982), Kalendár (1983), Náprstok (1985), Mi-
losrdný čas (1992), Kufor na sny (1993), Teplo-
mer (1996) a Pešo do neba (2000). Je i autorom
básnických zbierok Dúšky (1990) a Príbeh bez
príbehu (1994).

V jeho prózach sa spája vážnosť s hravou roz-
marnosťou, melanchólia s komickou hyperbo-
lou. Mikropriestor jeho príbehov tvorí rodina
a domov, evokované ako základná etická hod-
nota človeka. Širšie priestorové rámcovanie vy-
tvára spravidla vidiek, najmä prírodný kolorit
Záhoria a mentalita jeho obyvateľov. Medzi je-
ho stále témy patrí detstvo. Impresionistická
imaginatívnosť a senzualistická konkrétnosť sa
v metóde jeho tvorby spájajú s civilnosťou a s cit-
livou prácou s jazykovým znakom, autentická
skúsenosť a zážitok s fantazijným štylizovaním.
V každodennej realite objavuje magickú zázrač-
nosť na základe prekríženia ,ja spomínajúceho"
a ,ja objavujúceho". Namiesto epický rozvinu-
tého príbehu pracuje skôr s fragmentom a detai-
lom. Náznak, skratka, významová zámlka sa po-
dieľajú na vytváraní imaginatívnosti výpovede.
Život zachytáva cez okamihy a zmyslové vne-
my, konflikty sa nestávajú zárodkom akčného
príbehu, ale vnútorných napätí postáv.

Prvá kniha pre deti Najstarší zo všetkých
vrabcov (1976) je mozaikovo komponovaným
súborom prozaických miniatúr, ktoré vytvárajú
lyrický, spomienkou inšpirovaný obraz mravné-
ho a citového dospievania chlapca v spolužití so
starými rodičmi. Poeticko-fantazijné prvky, cha-
rakteristické pre Dušekov epický svet a postavy,
dávajú poviedkam príznak bizarnosti. Prózy
Pravdivý príbeh o Pačovi (1980) sú jednak re-
flexiou o autenticite a hodnote literárnej tvorby,
jednak poviedkovými záznamami pocitov a uda-
lostí z detstva. V súlade s tým sa v pravidelnom
žánrovom rytme striedajú esejistické útvary s po-
viedkovými, vytvárajúc dva navzájom komuni-
kujúce plány knihy. Zachytávajú dialektiku zá-
zračného a všedného v každodennom živote
a vzťahoch z aspektu dieťaťa i z aspektu dospe-
lého umelca. Spoločným príznakom obidvoch
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rovín je senzualistický prístup k svetu cez poci-
ty, dojmy a postrehy hrdinov a rozprávača, pri-
čom eseje plnia vo vzťahu k poviedkam inštruk-
tívnu funkciu. Humor, hyperbola, fantazijná
ilúzia sa spájajú s citlivou psychologickou son-
dou do ľudského vnútra a s metaforickým mani-
festovaním autorského tvorivého kréda.

Kolorit Záhoria a zmes detského a dospe-
lostného modelujú aj epický svet Dušekovej roz-
právkovej knihy Pištáčik (1980), v druhom vy-
daní rozšírenej do trilógie a vydanej pod názvom
Pištáčik sa žení (1985, s časťami Pištáčik a Mar-
cel, Pištáčik na vandrovke, Pištáčik sa žení).
V prvej a tretej časti pracuje Dušek s figurálnou
dvojicou Pištáčik - Marcel, v ktorej Pištáčik re-
prezentuje chlapčenské sny, túžby, predstavy.
Marcel je zasa ich reálnym, prekáravo-škodora-
dostným, občas aj zlomyseľným korektívom. Po-
stavy stelesňujú záhorácke susedské prekárania
alebo detské prieky, zveličené, podložené hu-
morom a nonsensom. Stredná časť trilógie má
výraznejší symbolický plán, podporený aj pria-
mymi alúziami na Andersena. V Dušekových
rozprávkach sa výmysel nebadane stáva realitou
a naopak, realita odrazu ukáže svoju absurdnú
stránku. Nevtieravo akcentujú hodnoty priateľ-
stva, tolerancie, pomoci a domova.

Poetický rozmer všednej a naoko nepríťažli-
vej reality podaný cez prizmu prekonávania det-
ského strachu a úzkosti je príznačný pre po-
viedku Deň po dlhom daždi býva voňavý (1984).
Krehký psychologický prienik do citového a po-
citového sveta prváčky Adelky približuje
spôsob, akým dieťa rozpoznáva protirečivú dia-
lektiku j avu a podstaty pomocou zvedavosti a na-
ivnej logiky. Predovšetkým však upozorňuje na
problémy a starosti, ktoré tvoria súčasť detské-
ho reflektovania rodinného mikrokozmu a vlast-
ného postavenia v ňom. Poviedka je teda výpo-
veďou o tom, aké dôležité je pre dieťa vedomie
bezpečnej istoty rodinného zázemia v procese
prekonávania úzkosti z neznámych vecí a javov.

Dospievajúcim čitateľom je určený prozaic-
ký triptych Dvere do kľúčovej dierky (1987).
Skúsenostné a zážitkové zázemie chlapčenské-
ho dospievania sa tu tematicky koncentruje na
prebúdzajúci sa záujem chlapcov o erotiku. Hĺb-
ka ponoru do tajomstiev dospelosti je odstupňo-
vaná a gradovaná úmerne stúpajúcemu veku hr-
dinov. V poviedke Zimomriavky má chlapčenský
záujem o „veci medzi mužom a ženou" ešte len
podobu zvedavosti a trochu aj pózy. Je to pocit
skôr čudný ako príjemný, ktorý možno prekonať
hoci aj bezstarostným smiechom. Poviedka£>ve-
re do kľúčovej dierky zachytáva erotické vzťahy
ešte stále ako vzrušujúci objekt pozornosti a po-
zorovania, ktorý patrí výlučne medzi tajomstvá

dospelých. Napokon poviedka Vlakári stvárňu-
je už pocity a sebareflexiu chlapca v čase prvých
pokusov prekročiť v erotike prah dospelosti. Pre
spôsob, akým sa táto delikátna téma podáva, je
charakteristická fragmentárnosť, posunutie kon-
fliktnosti do vnútra postavy a jej vyjadrenie
úsporným výrazom, náznakovosťou a zámlkami.
Prebúdzajúca sa erotika v Dušekovom podaní je
predovšetkým „márnivou hrou zmyslov a pred-
stáv" (P. Števček), založenou na autenticky pôso-
biacej túžbe a neistote dospievajúceho chlapca.

K rozprávkovému žánru patrí próza Babka na
rebríku (1986). Je napísaná ako „prekáravý dia-
lóg s najmenším čitateľom" (K. Fóldvári), situ-
ovaný do atmosféry harmonických vzťahov a po-
rozumenia v rodine, v ktorej ľudia majú ešte čas
na komunikáciu a na to, aby si navzájom rozdá-
vali radosť a šťastie. Výber poviedok Rodina
z jedného kolena (1991) poskytuje prierez Du-
šekovou poviedkovou tvorbou so sústredením sa
na chlapčenské príhody z detstva.

Orientácia na fluidum ľudských vzťahov, po-
citov, vnemov a harmonická koncepcia sveta
charakterizuje D. Dušeka aj ako filmového sce-
náristu a rozhlasového dramatického autora.
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DVORAK, Pavel
Autor literatúry faktu, historik, publicista, sce-
nárista
13. 5. 1937 Praha. Žije v Budmericiach

Po maturite (1955) študoval v rokoch
1955-60 históriu na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. Po ukončení štúdií bol redaktorom
v denníku Práca, neskôr v časopise Výber,
v r. 1971-74 vo vydavateľstve OPUS, potom bol
dva roky v slobodnom povolaní. V r. 1976-79
absolvoval študijný pobyt v Historickom ústave
SAV, 1980-82 pracoval v Archeologickom ústa-
ve SAV v Nitre. Po opätovnom dvojročnom
pôsobení v slobodnom povolaní pracoval
v r. 1984-89 v redakcii Československého voja-
ka v Prahe, neskôr bol redaktorom v denníku Ná-
rodná obroda. Od roku 1992 vedie vlastné vy-
davateľstvo RAK v Budmericiach.

Ako znalec histórie s osobitnou schopnosťou
pre popularizáciu a aktualizáciu historických po-
znatkov prezentoval sa viacerými dielami litera-
túry faktu, televíznymi seriálmi a vydavateľský-
mi počinmi. Mimo tohto svojho profesionálneho
záujmu napísal aj seriál zo sveta populárnej hud-
by Máte radi Matuškul (1967; spoluautor Petr
Brázda) a r. 1969 vydal pre deti prozaické lepo-
relo Pod sa so mnou hrať, ktoré vyšlo aj v čes-
kej, maďarskej a lužickosrbskej mutácii. V hlav-
nej oblasti svojej tvorby - dejinách Slovenska
a Slovákov - vydal štvorzväzkovú sériu kníh za-
chytávajúcu kontinuitu osídlenia a kultúr Slo-
venska pod spoločným názvom Odkryté dejiny
1-4 vo zväzkoch Dávnoveké Slovensko (1974),
Staré Slovensko (1975), Predveká Bratislava
(1978) a Prví ľudia v Československu (1980).
Historickú látku o hlavnom meste Slovenska
spracoval v samostatných dielach Bratislava —
Podhradie (1992) a Zlatá kniha Bratislavy
(1993). V ďalších prácach zachytil osudy zaují-
mavých osobností s rozporuplnými životnými
cestami: baróna Hoenninga (Podivný barón,
1993), partizánskeho veliteľa V. Žingora (Kto za-
bil Žingora, 1994) a Alžbety Bátoryovej (Krva-
vá grófka Alžbeta Bátoryová -fakty a výmysly,
7999). V literatúre pre mládež sa uviedol dielom
literatúry faktu Lovci mamutov a tí druhí(1983,
pôvodne v časopise Slniečko), v ktorom podal
súvislé dejiny slovenského praveku cez obdobie
Veľkomoravskej ríše až po jej zánik, popretká-
vané množstvom pútavo podávaných faktov. To-
to dielo nepredstavuje len „skrátený výťah" z je-
ho trilógie pre dospelých, ale je celkom nové
v prístupe i vo zvolených formách podania. Ná-
zorne predstavuje jednotu literatúry pre deti
a mládež s literatúrou pre dospelých, pokiaľ ide
o fakty a funkciu, ale zároveň špecifickosť

v spôsobe spracovania (J. Noge). Dvorak citlivo
a so zmyslom pre pochopenie mladého čitateľa
uvažuje spolu s ním v historických, zemepisných
i archeologických súvislostiach o kľúčových bo-
doch najstarších vývinových epoch Slovenska.
Pre ďalšie autorovo dielo literatúry faktu Zázrak
obilného zrnka (1985) je príznačné, že história sa
v ňom chápe ako neustály zápas človeka s príro-
dou a so sebou samým. Zázrak obilného zrnka, to
je rozprávanie o tom prelomovom období, keď
človek začal vyrábať potraviny, keď ho klimatic-
ké zmeny donútili začať sa aktívnejšie starať o svo-
ju výživu a o zachovanie svojho rodu. Výsledkom
jeho úsilia bol revolučný, doteraz neprekonaný
vynález: chlieb. Ide o poučnú „knižku o chlebe"
a s ním spojených civilizačných premenách, o no-
vátorské dielo; do jeho vydania sa tento tematic-
ký okruh u nás suploval prekladmi.
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DVOŔÁKOVÁ-JANCUROVÁ,
Helena
Prozaička, publicistka
4.5.1943 Bratislava

Po maturite absolvovala v rokoch 1961-66
Katedru novinárstva Filozofickej fakulty UK
a nastúpila do vydavateľstva Pravda. Potom bo-
la redaktorkou týždenníka Predvoj (1966-1968)
a týždenníka Nové slovo (1968-1990); v rokoch
1986-1990 pôsobila ako novinárka v Moskve.
Od r. 1990 pracuje v redakcii denníka Pravda
a vo vydavateľstve Perex v Bratislave.

Jej tvorivou doménou je publicistika a z tejto
oblasti vydala Dialógy v ateliéroch (1975-76;
v transformovanej veku primeranej podobe pub-
likovala tematicky príbuzné texty aj v časopise
pre deti Zornička). Ako prozaička debutovala no-
velou Fukni do púpavy (1978), za ňou nasledo-
vala románová novela Dom pod morušou (1980),
zbierky poviedok a čŕt Zimné búrky (1980) a Nú-
dzové priznanie (1988) až po poviedkový súbor
Nový dekameron (1998). V jej prozaickej tvorbe
zaujímajú popredné miesto súčasné problémy naj-
mä mladých žien, intelektuálok, viacgeneračné
rodinné spolunažívanie, stvárnené v konfliktných
vzťahoch a situáciách. Viaceré jej prózy tejto te-
matickej orientácie vychádzali na pokračovanie
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v časopisoch (Slovenka) a zborníkoch súčasných
ženských prozaičiek. Pre staršiu mládež napísala
novelu Dievčence (1984), ktorá má charakter spo-
ločenskej prózy s dievčenskou hrdinkou. Ide o prí-
beh dospievajúceho bratislavského dievčaťa, kto-
ré prežíva prvé ľúbostné opojenie na pozadí
tajných avantúr jej matky-vdovy s neznámym mu-
žom. Dobová kritika toto dielo neprijala osobitne
kladne, aj ked sa autorka do jeho dejovej archi-
tektoniky snažila zapojiť viacero sprievodných či-
tateľsky lákavých motívov. Zostalo viac-menej pri
pokuse, znamenajúcom skôr kvantitatívne než
umelecké obohatenie slovenskej detskej literatú-
ry v tejto žánrovej oblasti.
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DZURILLOVÁ, Elena
Prozaička, prekladateľka, redaktorka
1.5.1930 Bratislava

Po maturite na Štátnom dievčenskom gym-
náziu v Bratislave študovala literárnu vedu
a angličtinu na FF UK. Pracovala ako redaktor-
ka vo Vedecko-technickom vydavateľstve a vo
vydavateľstve Mladé letá. Preložila 29 knižných
titulov rôznej proveniencie. Debutovala poda-
ním anglických a škótskych rozprávok Ako sa
škriatkovia hrajú(I985). KnihaBambulkineprí-
hody (1995) sú príhody dievčatka a psíka Bam-
buľky, ktoré rozpráva chlapec-piatak. Je to záber
na pôvaby i huncútstva zvieratiek a detí. Autor-
kinou poslednou knihou sú moderné rozprávky
Rozprávky pre Kajku (1997).
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FABRY, Rudolf
Básnik, prozaik, publicista
8.2.1915 Budmerice- 11.2.1982 Bratislava

Po maturite na Gymnáziu v Trnave študoval
v r. 1933-37 zemepis a kreslenie na Českom vy-

sokom učení technickom v Prahe, kde sa zozná-
mil s českou literárnou a výtvarnou avantgardou.
V r. 1939-45 bol úradníkom Ministerstva ná-
rodnej obrany v Bratislave, potom pracovníkom
Cs. štátneho filmu a Povereníctva informácií. Od
r. 1947 až do r. 1960 viedol viaceré periodiká,
v r. 1965-68 pôsobil v Slovenskom ústredí kniž-
nej kultúry, v r. 1969-1975 bol šéfredaktorom
časopisov Expres a Výtvarný život.

Básnickou zbierkou Uťaté'ruky (1935) sa stal
iniciátorom nadrealizmu, slovenskej obmeny
surrealizmu. K vrcholom tohto básnického sme-
ru patrí jeho zbierka Vodné hodiny hodiny pie-
sočné (1938) a cyklická skladba Ja je niekto iný
(1946). Umeleckou básnickou tvorbou integru-
júcou postupy nadrealistickej poetiky sa prezen-
toval aj koncom 60. a začiatkom 70. rokov (Po-
zvanie nebies, 1972; Skala nekamenná, bralo
neskaínaté, 1973). Do detskej literatúry vstúpil
roku 1950 básnickou knižkou Kresby z malej
dlane a veršíky na ne, v ktorej popisným spôso-
bom reagoval na kresby detí z Československej
výstavy detskej kresby v r. 1949. Mladým čita-
teľom venoval cestopisnú reportáž Stará dobrá
loď (1962). Napriek tomu, že ju rámcoval di-
daktickým príbehom pioniera Petra Celku, kto-
rý za záchranu topiacich sa detí cestuje česko-
slovenskou loďou Republika (v knihe Holubica)
z Gdyne do Číny, kniha svojimi náučnými in-
formáciami (z geografie, oceánografie a príbuz-
ných vedných disciplín) rozširovala skromnú pa-
letu dobovej cestopisnej literatúry pre mládež.
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FEKETE,Ján
Prozaik, básnik, publicista
12.8.1945 Modrý Kameň

Študoval na Jedenásťročnej strednej škole
v Modrom Kameni (1959-60), na odbornom uči-
lišti v Považskej Bystrici a Detve (1960-63). Po-
čas štúdia na Večernej škole pre pracujúcich vo
Zvolene a B. Bystrici (1963-65) pracoval ako
frézar a redaktor podnikových novín v Podpo-
lianskych strojárňach v Detve a ako redaktor Čs.
rozhlasu. Po vyštudovaní slovenčiny a dejepisu
na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici
(1965-69) pôsobil ako redaktor Čs. televízie
(1969-72), pracovník čestných stavieb a Zväzar-
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mu v Banskej Bystrici (1972) a stredoškol-
ský učiteľ v B. Bystrici (1972-74, 1977-80),
Ľubochni (1974-77) a Modrom Kameni
(1980-92). Krátky čas bol primátorom mesta
Modrý Kameň (1992-93) a napokon poslancom
Národnej rady SR (1992-98). Je v invalidnom
dôchodku.

Patrí k produktívnym prozaikom pre deti
a mládež 80. rokov 20. storočia. Ako typ „se-
cesne štylizovaného novoromantika" (M. Jurčo)
dokáže lyricky evokovať zážitkovú rovinu textu,
pričom mu nie sú cudzie prvky verbálneho
ornamentalizmu. Prózy pre mladších čitateľov
Pristátie na Bielosienke (1981), Rozprávky
Z Tartušky (1985) a Cestovanie v sedemmíľovom
skafandri (1987) majú charakter poviedok
ozvláštnených fantastikou. Vnútornú súvislosť
kníh vytvára priestorové situovanie príbehov do
prostredia Modrého Kameňa, trojica detských
hrdinov a otcovská sebaprojekcia do rozpráva-
ča. Priestor sa od jednej knihy k druhej postup-
ne rozširuje od starootcovskej záhrady až po ves-
mírne svety. V tom rámci sa rozprávač sústreďuje
na reflexiu prírodných krás, na vyjadrenie nálad,
ktoré v dospelom pozorovateľovi evokuje príro-
da a detská hra, na zaznamenanie komických
efektov detských výpovedí a súdov. Takýto po-
stup smeruje k epizodickosti, oslabuje príbeho-
vú l íniu próz a zdôrazňuje lyrizujúcu reflexív-
nosť textu so zámerom upozorniť na krásu sveta
a na hodnotu domova.

Mladším deťom adresoval rozprávkovú gro-
tesku Tancovanie s drakom (1986). Epický cha-
rakter tohto humorno-fantazijného príbehu je vý-
raznejší, satirický významový plán mieri proti
individuálnym i spoločenským ľudským nedo-
statkom. Dospievajúcej mládeži určil dva spolo-
čenské romány s autobiografickým podložím.
Román Rosa z hviezd (1986) ponúka mozaiku
zážitkov a predstáv dospievajúceho chlapca
v modrokamenskom kraji počas jedného prázd-
ninového mesiaca v polovici 50. rokov. Spon-
tánnosť vyjadrenia nálad a pocitov hrdinu s vy-
vinutým zmyslom pre krásno je prekrytá
ornamentálnou vykonštruovanosťou. Dospieva-
júci chlapec zostáva v strede záujmu aj v romá-
ne Pastier padajúcich hviezd (1993), situova-
nom do učňovského prostredia. Autor väčšinou
zostáva deskriptívnym sprostredkovateľom frag-
mentov zo života učňov bez výraznejšej psy-
chologickej presvedčivosti ajazykovej autentic-
kosti postáv. Veľkému množstvu rôznorodých
motívov a problémov chýba náležitá sujetová
a fabulačná realizácia.

Originálnym vkladom J. Feketeho do sloven-
skej detskej literatúry sú jeho vedecko-fantastic-
ké prózy. Najlepšie z nich, Romanca o ehylte

(1983) a Safari na Podkovovitých (1990), žánro-
vo patria k poviedke. Rozsah zvoleného žánru
vedie autora k úspornému rozprávaniu a k zovre-
tej kompozícii, ktorá príbeh spravidla dovršu-
je prekvapujúcou pointou. Epická naratívnosť
a intelektuálnosť sa funkčne spája s lyrickou
reflexiou a emocionalitou. Voľný pohyb hrdinov
v čase i v pozemskom a vesmírnom priestore tvo-
rí rámec na vyjadrenie obavy z krátkozrakého
riešenia životne dôležitých psychosociálnych,
etických a ekologických problémov Zeme. Fun-
gujúce modely narušených spoločenských zón
evokuje prostredníctvom deformácie, abstraho-
vania, kontrastu a hyperboly a predkladá ich vo
forme metafory, symbolu, paraboly i katastrofic-
kej vízie. Vzhľadom na myšlienkové posolstvo
textu pôsobí sugestívne aj senzitívnosť postáv
a imaginatívna reflexívnosť rozprávača. Povied-
ky majú kvalitu filozoficko-sociologickej analy-
tickej sondy do problémov človeka druhej polo-
vice 20. storočia. Tematikou i metódou stvárnenia
sú podobné aj jeho vedecko-fantastické romány
Hudba pre vesmíranov (1982) a Okolo Galaxie za
80 týždňov (1988). Románový projekt však viac
zviditeľňuje kompozičné problémy autora pri prá-
ci s viacerými dejovými pásmami, nebezpečen-
stvo šablónovitosti postáv a prechýlenie reflexív-
nosti do verbálnej patetickosti.

Pre dospelých napísal zbierku prírodnej a in-
tímnej lyriky Modré kvety Novohradu (1983). Po
faktografickej knihe Futbalový dekameron
(1987) zachytil v diele Modrý Kameň (1993) his-
tóriu rodiska a v Krátkom slovníku nárečia slo-
venského modrokamenske'ho (1995) lexikálnu
charakteristiku rodného regiónu.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Pristátie na Bielosienke (l 981), Hudba pre ves-
míranov (1982), Romanca o ehylte (1983), Rozpráv-
ky z Tartušky (1985), Tancovanie s drakom (1986), Ro-
sa z hviezd (1986), Cestovanie v sedemmíľovom
skafandri (1987), Okolo Galaxie za 80 týždňov (1988),
Safari na Podkovovitých (1990), Pastier padajúcich
hviezd (1993).

LITERATÚRA
Tučná, Eva: Pristátie na Bielosienke. Zlatý máj, 26,
1982,8.440-441.
Bžoch, Jozef: Hudba pre vesmíranov. Zlatý máj, 27,
1983, s. 247-248.
Jurčo, Milan: Romanca o ehylte. Zlatý máj, 28, 1984,
s. 503-504.
Stanislavová, Zuzana: Stav a vývinové tendencie ve-
deckofantastickej prózy pre mládež. Zlatý máj, 31,
1987, s. 270-277.
Hochel, Igor: Cestovanie v sedemmíľovom skafandri.
Zlatý máj, 32, 1988, s. 377-378.
FOldvári, Kornel: Ďalší z pokusov. Zlatý máj, 33,1989,
s. 390-392. (zs)

BIBIÁNA 47 BIBIÁNA



FELDEK, Ľubomír
Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, redaktor,
publicista
9.10.1936 Žilina. Od r. 1995 žije v Prahe
Cena Fraňa Kráľa v roku 1972

Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej ško-
ly v Žiline (1954) vyštudoval slovenčinu na Vy-
sokej škole pedagogickej v Bratislave (1959).
Ešte ako študent pracoval v redakcii Mladých
liet (1957-58), odkiaľ musel odísť v súvislosti
s politickou perzekúciou otca a zároveň mu na
jeden rok zamedzili možnosť uzavrieť vysoko-
školské štúdium štátnou skúškou (namiesto
r. 1958 ju vykonal až r. 1959). V r. 1959 praco-
val ako pomocný robotník v bratislavskej tla-
čiarni Pravda a v r. 1960-61 bol redaktorom
závodného časopisu v Nižnej na Orave. Bol spi-
sovateľom v slobodnom povolaní (1961-1973),
potom redaktorom vo vydavateľstve Slovenský
spisovateľ (1973-86) a zároveň dramaturgom di-
vadla Poetického súboru Novej scény v Brati-
slave (1976-80). Od r. 1986 sa profesionálne ve-
nuje literárnej tvorbe, s výnimkou r. 1990-1991,
keď bol spoluzakladateľom hnutia Verejnosť pro-
ti násiliu a redaktorom kultúrnej prílohy denní-
ka Verejnosť Ahoj, Európa.

Je jedným zo zakladateľov básnického zo-
skupenia známeho ako „trnavská skupina".
V kontexte detskej literatúry je vnímaný ako je-
den z vedúcich predstaviteľov generácie detské-
ho aspektu, ktorá v 60. r. konštituovala moder-
nú slovenskú literatúru pre deti a mládež. Jeho
publicistické vystúpenie Bude reč o literatúre
pre deti (Mladá tvorba, 1958, č. 4) predstavuje
nielen protest proti stagnačnej situácii pôvodnej
slovenskej poézie pre deti, ale v istom zmysle aj
generačný manifest konkrétnej poézie. Jeho po-
etika, založená na hravej fantázii, asociácii
a zmyslovo nasýtenej obraznosti, sa významnou
mierou podieľa na formovaní estetického káno-
nu modernej slovenskej literatúry pre deti a mlá-
dež, predovšetkým poézie, autorskej rozprávky
a bábkovej hry.

Feldekov záujem o literatúru pre deti súvisí
s pôsobením v redakcii Mladých liet. Priekop-
níckym činom v slovenskej detskej poézii bol je-
ho debut Hra pre tvoje modré oči (1959, prvý-
krát publikovaný v Mladej tvorbe 1958, č. 4),
ktorý autor pokladá za programovú báseň svojej
generácie a ktorý bol hneď po knižnom vydaní
na zásah politickej moci zošrotovaný. Tento „cir-
kus zelenín" je z formálneho hľadiska montážou
poézie a lyrickej prózy, z obsahového aspektu
originálne stvárnenou tradičnou témou. Bohatá
intelektualizo vaňa metaforika, založená na zmy-
slovo stimulovaných asociáciách, na akceptova-

ní ozvláštneného videnia a svojráznej detskej lo-
giky v poetike skladby, aktivizovala intelekt po-
tenciálneho detského čitateľa v dovtedy neobvyk-
lej miere.

Zmyslovo konkrétna metaforická obrazo-
tvornosť charakterizujú aj Feldekovu básnickú
tvorbu pre dospelých. Zaradenie skladby Hra pre
tvoje modré oči do zbierky Jediný slaný domov
(1961, neskôr aj do výberu Severne' leto, 1973)
demonštruje jeho presvedčenie o totožnosti
estetických princípov („ďalekonosných zbraní
poézie") v tvorbe pre dospelých i pre deti. Aj
prvky citovej (manželskej i rodičovskej), ob-
čianskej, autorskej autobiografie využíva v lite-
rárnej tvorbe bez ohľadu na to, či je určená det-
skému alebo dospelému adresátovi. Prejavuje sa
to v zbierkach poézie pre dospelých Kriedový
kruh (1970), Dvaja okolo stola (1976), Paracel-
sus (1973), Poznámky na epos (1980) aj v ro-
máne Vaň Stiphout (1980). Satirický tón, cha-
rakteristický pre jeho dramatické diela, sa
uplatňuje v básnickej zbierke Slovák na Mesia-
ci (1986). V 90. rokoch mu vychádzajú ešte zbier-
ky básní Plakať je krásne (1990, pripravená do
tlače už r. 1987), Milovanie v pokročilom veku
(1999) a Lekárnička zamilovaných (2003), vý-
ber Usmiaty otec (1991) a satirické básnické ko-
mentáre o politickom dianí na Slovensku Odze-
mok na rozlúčku a 19 jarmočných piesní (1992,
ako bibliofília,). V Prahe spolu s manželkou
Oľgou Feldekovou publikoval knihu fejtónov
Svet je aj inde (1998) a výber z poézie This side
up (2003).

Poetiku modernej detskej poézie rozvíjajú
v 60. a 70. rokoch 20. st. viaceré Feldekove bás-
nické zbierky. Nápaditým spôsobom v nich spája
tradičnejšie motivické, sujetové a kompozičné
prvky rozprávky s fragmentmi hravo mystifiko-
vanej autobiografie a s neviazaným výmyslom,
využívajúc pritom poetickú imagináciu a vyna-
liezavú obraznosť. Tak v básnickej knižke Tele-
fón (1963) zakotúľané klbko vlny asociuje tele-
fón, ktorý k sebe privedie dve osamelé ľudské
bytosti. V básnickej rozprávke O hluchej babke
a vnúčikovi Zlatúšikovi (1967) dosadením hlu-
chej a pomalej babky a maličkého vnúčika Zla-
túšika do roly rozprávkových hrdinov v rámci
sujetového rámca ľudových rozprávok vznikne
veršovaný príbeh, v ktorom sa paroduje fakt hr-
dinského činu, post osloboditeľa i oslobodzova-
ného aj samotný zmysel oslobodenia. Organic-
kú súčasť hravo recesnej atmosféry tvorí u Ľ.
Feldeka poetická predstava domova jeho detstva
a fragmenty autobiografie stvárnené lyrickým
mikropríbehom (Hlava, ktorú som mal vtedy,
1967). Básnické knihy Stratený zverinec (1967),
Kuchárska kniha pre deti (1968) a Veselý album
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zvierat (1978) sú komponovanými cyklami me-
taforických miniatúr, založených na vynalieza-
vej nonsensovej hre so slovnou synonymiou, po-
lysémiou i homonymiou. Aj v zbierkach Na
motýlích krídlach (1973) a Jantárový svet (1977)
je základom lyrických básní imaginácia, poeti-
zovanie všednosti so sklonom k bizarnosti, vý-
znamová viacplánovosť s prvkami nonsensu
a humorno-satirickej persifláže individuálnych
i spoločenských neduhov. V básnickej knižke
Päť detektívov (1982) sa objavujú už aj kon-
venčnejšie tvorivé postupy.

Lyrický a hravý princíp je dominantný aj
v jeho prozaickej tvorbe pre deti. Už prvá roz-
právka Zlatúšik (1965) potvrdzuje, že viac než
o epický príbeh mu ide o možnosť hry s obrazo-
tvornosťou. V tejto lyrickej próze s nerozlúšte-
ným tajomstvom je sujet založený na poetickom
tajomne, vyžarujúcom zo slova „zlatúšik", kto-
ré dvaja hrdinovia - chlapec a dievča - počujú
stále znova nevedno odkiaľ a ktoré symbolizuje
vznikajúcu vzájomnú náklonnosť a nehu. Vyna-
liezavou parodicko-nonsensovou hrou s mode-
lom folklórnej rozprávky je rozprávka Zelené je-
lene (1968). Príbeh básnika a maliara, spojených
tvorbou dvojjediných literárno-výtvarných arte-
faktov „obrazobásní a básňoobrazov", systémo-
vo paroduje stavbu a hrdinov ľudových rozprá-
vok, pričom súčasťou tejto paródie sú bohaté
jazykové i situačné nonsensy. Dobrodružstvá
oboch umelcov a významový plán rozprávky po-
núkajú miesto aj satirickej alúzii na status umel-
ca a politické aspekty totalitnej spoločnosti. Ďal-
šie rozprávkové cykly, publikované od druhej
polovice 60. rokov, vyšli súborne pod názvom
Modrá kniha rozprávok (1974, zápis na Cestnú
listinu H. Ch. Andersena 1976). Do jej neskor-
šieho „farebného" pendantu Zelená kniha roz-
právok(1983) zaradil aj Hrupre tvoje modre'oči
a Zelené jelene. Rovnako ako poézia, aj proza-
ická tvorba Ľ. Feldeka pre deti je založená na in-
telektualizovanom hravom výmysle, pričom sa
rovnocennou súčasťou rozprávkovej stavby stá-
vajú fakty i pseudofakty, autentické postavy či
udalosti z jeho občianskeho a rodinného života.
Slovná i situačná komika, metaforická a nonsen-
sová hra s motívmi, kompozičnými algoritma-
mi, žánrami i jazykovými prvkami, smerujúca
k významovej viacplánovosti textu, sa podria-
ďujú logike výmyslu, v ktorom sa rozprávač stá-
va pre detského čitateľa dospelým partnerom
s dušou dieťaťa. V tom zmysle sa v ňom spája lo-
gika dospelého s detským mudrovaním, intelek-
tuálna analýza s citovou zaangažovanosťou. Veľ-
kou časťou Feldekovej rozprávkovej tvorby sa
začína rozvoj tej línie slovenskej autorskej roz-
právky, ktorá vychádza už nie z imitácie ale-

bo aktualizácie folklóru, ale z „nažitého a vy-
mysleného" (Noge, 1988).

Hra s textom i s adresátom, stimulovanie je-
ho tvorivej aktivity a predstavivosti, sú charak-
teristické i pre autorovu dramatickú tvorbu pre
deti. Hry pre dospelých Metafora (1977), Teta
na zjedenie (1978), Jánošík pódia Vivaldiho
(1979), súborne vydané pod názvom Smutné ko-
médie (1982), ďalej hry Utekajte, slečna Nituš
(1986), Dve hry o pravde (1990, súborné vyda-
nie hier Umenie neodisť, Skúška - obe 1988),
Smrť v ružovom (1995), Teta z Prahy (1995),
Hraj, noha, a ty, druhá, tancuj (1999) a Tri hry
(2003, súborné vydanie hier Hraj, noha..., Z dre-
va vyrezané, Horor v horárni) sa pohybujú v ro-
vine ironicko-satirickej negácie spoločenských
mýtov. Časopisecký boli publikované hry Smrť
v rulovom a Teta-neteta (pôvodný názov Teta
z Prahy). Vydal knihy esejí o literárnej tvorbe
a preklade Z reči do reči (1977), Homo scribens
(1982), A propos, svedomí (1989, v češtine). Je
autorom početných prekladov z literatúry pre de-
ti i pre dospelých. Z pôvodne pripravenej série
štyridsiatich deviatich leporel pre najmenších
o papagájovi Columbovi mu vyšlo desať.
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Snehová královna - Snow Queen (1997-2000, v češ-
tine a angličtine, Pápérnice (1998, v češtine).
Filmový scenár: Perinbaba (1984).
Preklady: F. Hrubín: Celé dni sa hrávame (1963),
V. Nezval: Veci, kvety, zvieratká a ľudia pre deti
(1968), S. Maršak: Kolotoč (1968), Povesť o krásnej
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1971), D. Štefanov: Slnečné prasiatka (l 976), K. J. Er-
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Desnos: Spevobájky a spevokvety (1983), A. Vostrá:
Čo robí vietor, keď nefúka (1983), V. Nezval: Zázrak
dúhy (1984), Koľko jahôd rastie na mori (výber z an-
glickej nonsensovej poézie, 1991), J. Tuwim: Zábud-
livý slon (2002).
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FELDEKOVÁ, Oľga
Prozaička, publicistka
28.3.1943 Martin. Od r. 1995 žije v Prahe

Rodená Lukáčiová, manželka Ľubomíra Fel-
deka. Vyrastala v Tvrdošíne. Po maturite na Je-
denásťročnej strednej škole v Trstenej, rok pra-
covala v Tesle v Nižnej, potom študovala
žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Brati-
slave. V r. 1977-83 bola redaktorkou Nového
slova mladých, potom pracovala ako scenárist-
ka a dramaturgická Slovenského filmu.

Pre deti začala písať počas vysokoškolského
štúdia. Jej prvou väčšou prácou bola próza Prvé
lásky, ktorú publikovala v Pionierskych novi-
nách v roč. 1965/66. Knižne debutovala kniž-
kou-hračkou Dnes vám hráme v zlatom ráme
(1974), ktorú napísala spolu s manželom. Roku
1975 samostatne vydala prozaickú zbierku Roz-
právky pre dievčatko. Feldekovskou poetikou
humoristického nonsensu vytvorila v nej niekoľ-
ko autorských rozprávok, ktoré svojou sujeto-
vou nápaditosťou, lyrickým podložím a jazyko-
vou kultivovanosťou patria k reprezentatívnym
textom slovenskej nonsensovej autorskej roz-
právky. Svoje ďalšie knihy - Sťahovanie na
mieste (1976), Dievča a šťastie (1979) a Veveri-
ca (1985) - adresovala už dospelému čitateľovi,
intelektuálny humor a lyrizujúci výraz, prost-
redníctvom ktorých sa zmocnila medziľudských

vzťahov, však aj v nich tvorí podstatu jej poeto-
logického inštrumentária.
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FERKO, Andrej
Prozaik, dramatik, scenárista, publicista, vyso-
koškolský pedagóg
19.1. 1955 Bratislava

Syn Vladimíra Ferka a Hany Ferkovej. Po
gymnaziálnych štúdiách v Bratislave (1971-74)
absolvoval nadstavbu na Strednej ekonomickej
škole (1974-75), potom numerickú matematiku
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
(1975-80). Od r. 1981 pôsobil ako pedagóg na
Katedre počítačovej grafiky a spracovania obra-
zu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK.

Jeho knižný debut šiestich poviedok Jemná
cesta (1977) priniesol, podobne ako nasledujú-
ca zbierka krátkych próz Stopa (1983), námety
prevažne zo života súčasnej mladej generácie.
V novele Proso (1984) odkryl vnútorný svet ľu-
dí v domove dôchodcov. Pocity súčasného člo-
veka, znepokojeného vývinom sveta, ekologic-
kými a vojnovými hrozbami, materializáciou
života, reflektujú jeho zbierky próz Sumaroid
(1990), Čobogaj (1991), Noha pod klobúkom
(1992). Podobné sémantické gesto, formou vý-
raznejšieho rozprávačského experimentu, ťažia-
ceho z detskej a ľudovej slovesnosti i spoločen-
sko-dobových reálií, prináša zbierka próz Orbis
dictus (1998). Spolu s otcom V. Ferkom vydal
drotársku ságu Ako dive' husi (1994) o osudoch
slovenských drotárov doma i vo svete.

V literatúre pre deti debutoval rozprávkovým
príbehom Kazko Vlasko (1978), lokalizovaným
do prostredia historického mesta s presne ne-
špecifikovaným časovým určením, s motívmi
dobrodružno-hrdinského putovania detského
protagonistu do podzemia, symbolizujúceho po-
zitívny hodnotový protipól k ľudskému svetu.
Prostredníctvom jazykovej a situačnej komiky
demaskoval v ňom rôzne deformácie v ľudskom
správaní, akými sú karierizmus spojený so ser-
vilnosťou, byrokratizmus mestského správneho
aparátu či túžba po moci a bohatstve. Voľným
pokračovaním autorovho debutu s uplatnením
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širokej škály karikatúrnych a parodizačných po-
stupov je kniha Kazko Vlasko a kráľ Času
(1982). Putovanie podzemnou krajinou Času je
metaforou o zákonoch plynutia času, poukazu-
júcich na hektickosť a konzumnosť nášho života
a zvýznamňujúcich nadčasovosť morálnych
princípov a hodnôt umeleckej tvorby. Tendencie
k významovej a výrazovej hravosti prehĺbil
v rozprávkovej knihe O troch nezbedkoch
(1993), ktorá je poeticko-filozofickou výpove-
ďou o ohrozovaní detskej identity stereotypmi
modernej doby i metastázami postmodernej
nekoordinovatelnej hravosti. Preexponovanie
slovného žonglérstva a digresívnosť v motivic-
kej kompozícii dielo z hľadiska percepčnej vní-
mateľnosti posúva skôr k dospelému ako det-
skému príjemcovi. Je spoluzostavovateľom
(s autorskou účasťou) populárno-náučnej knihy
pre mládež Počítač Hamlet (1990), ktorá pred-
stavuje žánrovo, tematicky a autorsky variabil-
ný súbor literárnych textov, esejí a výrokov,
reflektujúcich rôzne aspekty poznávania a mys-
lenia. Okrem toho je aj autorom bábkovej hry
Z/j duch Lumpacivagabundus (1990) s politic-
ko-satirickými významovými konotáciami.
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FERKO, Milan
Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, redaktor
14.2.1929 Veľké Rovné. Žije v Bratislave
Cena Tŕojruža v roku 2003

Brat Vladimír Ferko. Po štúdiách na gymná-
ziách v Nitre a v Žiline, kde r. 1949 zmaturoval,
absolvoval Právnickú fakultu Slovenskej uni-
verzity v Bratislave (1953). Popri štúdiu praco-
val v ústredí Čs. zväzu mládeže, v r. 1951-55 bol
redaktorom denníka Smena, v r. 1955-56 týž-
denníka Kultúrny život, v r. 1956-60 bol šéfre-
daktorom Mladej tvorby, v r. 1960-69 Sloven-
ských pohľadov, v r. 1970-1976 pracoval vo
vydavateľstve Slovenský spisovateľ, od r. 1976
sa literárnej tvorbe venoval profesionálne. Roku

1993 bol opätovne šéfredaktorom Slovenských
pohľadov, v rokoch 1994-98 pôsobil ako gene-
rálny riaditeľ sekcie jazyka na Ministerstve kul-
túry SR.

Začiatky jeho literárnej tvorby sa spájajú s ak-
tivitou v mládežníckom hnutí. Básnické knižky
Zväzácka česť (1951), Víťazná mladosť (1953),
Husle a poľnica (1957) sú adoráciou socialistic-
kej výstavby a „nového" človeka. Poézia zbie-
rok Odkaz (1960), Svet na dlani (1961), Rovno-
váha (1966) reaguje na problematiku dobovej
etiky a rezonujú v nej aj osobné tóny.

Aj na začiatku jeho literárnej tvorby pre de-
ti, rozbiehajúcej sa takmer simultánne s tvorbou
pre dospelých, stála angažovaná, pionierska po-
ézia v zbierke Veselo, pionieri (1955). V tejto ob-
lasti sa však čoskoro oslobodil od poplatnosti do-
bovej ideológii a podieľal sa na formovaní novej
poetiky v tvorbe pre deti. Po poetickom lepore-
le Čarovné bubliny (1960) prišiel s nápaditými,
tematicky novými veršami pre deti v zbierkach
Na Mars a späť (1960), Neslávny výlet (1963),
Snehový strom (1963). Tematicky sa inšpiroval
technickými vymoženosťami doby, ktoré hu-
morne, na intelektuálnom základe a s pomocou
vynaliezavej, občas však aj experimentujúcej ja-
zykovej tvorivosti konfrontoval s prírodným
svetom, prekvapoval nečakanými nápadmi, non-
sensami a vtipnými jazykovými hračkami. V in-
tenciách jazykovo hravej poézie sa k pozoru-
hodnej šiemu výkonu vypol ešte v zbierke
Džimbala-bala-bala (1971), inak však básne je-
ho ostatných kníh Deň plný slnka (1962), Tajom-
stvo hračiek (1963), Bola raz rozprávka (1964),
Robí robot robotu (1964) prezrádzajú istú kon-
venčnosť a automatizáciu jazykového pokusníc-
tva. Od konca 60. rokov už v básnickej tvorbe pre
deti ani pre dospelých nepokračoval a venoval sa
próze. Lyricko-poetický tón sa však objavuje v je-
ho rozprávkovej knihe so symbolickým podtex-
tom Kam vtáci na noc odkladajú srdce (1978).

Aj v rámci prozaickej tvorby patrí M. Ferko
k dvojdomým autorom, pričom je uňho zreteľná
orientácia na historickú látku. Tá nadobudla žán-
rovú podobu historického dobrodružného romá-
nu v diele Krádež svätoštefanskej koruny (1970)
a v trojdielnom románe Svätopluk (1975), ktorý
neskôr rozšíril do podoby trilógie. Do histórie
načrel aj v trojzväzkovom románe Jánošík
(1978). V týchto epických projektoch spracoval
témy z národných dejín, pričom v trilógii o Veľ-
kej Morave, ku ktorej tematicky možno priradiť
aj publikáciu z oblasti literatúry faktu Veľkomo-
ravské záhady (1990), sa opiera o dôkladné po-
znanie histórie, zatiaľ čo v ostatných prózach
uprednostňuje skôr dobrodružnú atraktívnosť
príbehu. To sa týka aj románu z dejín Ríma po-
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čas vlády Marka Aurélia Medzi ženou a Rímom
(1980). Bez väčšieho ohlasu zostal humorný po-
hľad na slovenskú dedinu v románovej dilógii
Svadba bez nevesty (1979) a Svadba bez ženícha
(1982). Osud jednoduchej ženy na pozadí spo-
ločenského diania na začiatku 20. storočia sa stal
témou novely Otváranie studničiek (1988).

V historickej alebo aspoň spomienkovej te-
matike je ukotvená aj jeho prozaická tvorba pre
mládež. Tu si so striedavým úspechom vyskúšal
sily vo viacerých literárnych žánroch. S beletri-
zovaným typom literatúry faktu pre mládež ko-
rešponduje jeho kniha o živote Indiánov Tvoji
bratia, Winnetou (1967). Výraznejšiu dávku dob-
rodružnosti majú prózy zo života a histórie pi-
rátov Pirátski králi a kráľovskí piráti (1968), Pi-
rátske dobrodružstvá (1970), Pod čiernou
vlajkou (1989). Formu dobrodružne ladenej bio-
grafie má rozprávanie o legendárnom Pudovom
hrdinovi Rinaldo Rinaldini (1971). Podobu his-
torickej povesti-poviedky dostali literárne spra-
covania známych i neznámych, mnohokrát au-
torom vytvorených pseudohistorických sujetov
zo starobylej i novšej histórie slovenského ná-
roda v dilógii Staré' povesti slovenské' (1990)
a Nove' povesti slovenské (1994).

Pozoruhodnejší úspech dosiahol M. Ferko
v románovej tvorbe pre staršiu mládež, predo-
všetkým románom Keby som mal pušku (1969).
Na základe evokácie vlastného vojnou poznače-
ného detstva a ústami dospievajúceho rozpráva-
ča podáva autor obraz chlapčenského dospieva-
nia v pohnutej dobe, ktorý zostáva šírkou záberu
spoločenskej problematiky nezúžený, pritom po-
citovo a skúsenostne pôsobí autenticky. Kniha sa
tak v slovenskej literatúre stala jedným z najpo-
zoruhodnejších stvárnení vojnovej tematiky
prostredníctvom „detských očí". Voľné pokračo-
vanie, román Keby som mal dievča (1974), kde sa
pokúsil zobraziť udalosti okolo februára 1948, ne-
dosiahlo však už úspech predchádzajúceho diela.
Staršej mládeži adresoval aj knihu Bohatier v bý-
čej koži (1981), v ktorej na základe autentických
spomienok otca spracoval osudy slovenských
drotárov pri ich cestách na Kaukaz. Zaujímavou
hrou s motívom i žánrom je kniha Prvá láska na-
storako (1988), v ktorej v intenciách rôznorodých
literárnych útvarov variuje vymedzenú tému.

Historickú tematiku z národných, najmä veľ-
komoravských dejín spracoval aj v podobe roz-
hlasových (Pomsta Pribinova, 1984; Obrana
Metodova, 1985; Svadba Svätoplukova, 7955;
Smrť Gorazdova, 1986; Nádej Mojmírova,
1986), televíznych a divadelných hier pre do-
spelých (Pravda Svätoplukova, 1985). Ako pre-
kladateľ orientoval sa na prebásnenie ruskej, bul-
harskej a srbochorvátskej poézie.
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FERKO, Vladimír
Prozaik, autor literatúry faktu, publicista
10.8.1925 Veľké Rovné - 24.10.2002 Bratisla-
va, pochovaný je v Košútoch
Cena Fraňa Kráľa v roku 1985

Manžel Hany Ferkovej, otec Andreja Ferka,
brat Milana Ferka. Popri novinárskom pôsobení
absolvoval v r. 1953-58 štúdium žurnalistiky na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1950-65
bol redaktorom a reportérom denníka Smena, v r.
1965-69 reportérom kultúmo-politického týž-
denníka Predvoj, zmeneného neskôr na Nové slo-
vo, v r. 1969-85 reportérom Smeny na nedeľu. Od
r. 1989 sa venoval výlučne literárnej tvorbe.
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Bol významným reportérom a napriek tomu,
že postupne rozširoval svoj záujem o tvorbu li-
teratúry faktu a tvorbu beletristickú, publicisti-
ka v rôznych formách a odtieňoch stala sa by-
tostnou súčasťou jeho nezvyčajne bohatého
autorského prejavu. Knižne debutoval r. 1959 re-
portážou z cesty po Čínskej ľudovej republike
Tajfún je dobrý vietor, pozornosť však vzbudil až
svojou druhou knihou Veno z praveku (1962),
ktorou sa začal profilovať aj ako autor literatúry
faktu so zmyslom pre rozkrývanie súvislostí da-
nej problematiky. V tejto fáze ho zaujal svet
neživej prírody (pred napísaním knihy Veno
z praveku sfáral do všetkých prístupných slo-
venských baní), čoho dôkazom je aj kniha so spe-
leologickou problematikou Na dne sveta (1964).
Ako predchádzajúcu i túto adresoval mladému
čitatelovi, pričom aj v nej sa prezentoval suve-
rénnou znalosťou príslušnej faktografie, ale aj
schopnosťou prostredníctvom reportážno-publi-
cistických prvkov vidieť svet neživej prírody
v kontexte s človekom a s jeho osudmi. Potvrdil
to aj knihou Trinásť zlatých kameňov (1968),
v ktorej ho zaujali dejiny nerastných technoló-
gií a ktorá už - podobne ako práce Diamanty
(1975), Zlatá nostalgia (1975), Žltý diabol, iltý
boh (1978), Magické kamene (1985) - je adre-
sovaná skôr dospelému než detskému čitateľovi.
Do tejto vekovej kategórie, špecifickej rozsahom
i metódou spracovania, vyžadujúcej si partnera
so znalosťou základných poznatkov histórie, as-
tronómie, techniky, filozofie, ale aj antickej my-
tológie a literatúry patrí i kniha Kozmické' kara-
vely (1971), ktorá rozšírila paletu jeho literatúry
faktu o kozmickú tematiku. Kedže však tvorba
pre deti bola pre V. Ferka rovnocennou s tvor-
bou pre dospelých, nerozpakoval sa spracovať
túto tému i pre malých čitateľov. Urobil tak
v knižkách Medzi hviezdičkami (1963) a Slnco-
vý kolotoč (l985). Tou istou metódou elementa-
rizácie dokumentárnych informácii a maximál-
nej názornosti („Chvíľami si človek musí
doslova vyháňať z pamäti vedomosti, fakty, skú-
senosti. Cíti sa ako šofér v rýchlom aute na rov-
nej vozovke, ktorý od začiatku až na koniec ces-
ty nesmie prekročiť povedzme päťdesiatku.")
napísal aj knižku Zrnko, otvor sa! (1964). Ma-
lému čitateľovi v nej priblížil kukuričné zrno, je-
ho pestovateľskú históriu i využitie. V knižke
Malý zelinkár (1969) ho zas zorientoval v lieči-
vých rastlinách.

Po svete neživej prírody a prenikaní človeka
do kozmu V. Ferko upriamil svoj záujem na vlas-
tivednú tému. Vychádzal pritom z katastrofálnej
úrovne vlastivedno-historického povedomia
mladých generácií, podmienenej nielen ideolo-
gickým preferovaním internacionalizmu na úkor

vlastenectva, ale i úrovňou príslušnej školskej li-
teratúry, ktorá faktografickou zaťaženosťou
vlastne nezáujem žiakov o vlastnú krajinu vy-
volávala („Za ťažký hriech na výchove mladej
generácie považujem fakt, že učebnice — tie stra-
tegicky významné knihy - píšu zväčša vyslúžení
pedagógovia, ktorí do nich nahustia extrémne
kvantá faktografie, ale aj dobového šumu a zo
zaujímavého predmetu vyrobia dokonale steril-
né texty"). Na prelome 70. a 80. rokov minulé-
ho storočia začal preto v obnovenom matičnom
Slniečku publikovať vlastivedné seriály, ktorými
chcel podobnú školskú literatúru alternovať. Už
koncepčne sa od nej líšil tým, že Slovensko pre-
zentoval cez historické regióny, nie cez vtedaj-
šie administratívnosprávne členenie, pričom in-
formácie z jednotlivých oblastí komponoval tak,
„aby sa všeobecné krížilo a dopĺňalo s jednotli-
vým a zvláštnym, čím vznikol na spôsob moza-
iky ucelený obraz o krajine" (Z. Stanislavová).
Ten najpodstatnejší rozdiel, ktorý zabezpečil ne-
zvyčajný úspech knižnej verzii týchto seriálov,
publikácii Kniha o Slovensku (1978), - okrem
živého publicistického štýlu - spočíval však
v emocionálnom prezentovaní svojho vzťahu
k Slovensku. ,flecítim sa byť hurávlastencom,
ktorý svoju domovinu považuje za pupok sveta,"
vyjadril sa k tomuto problému v jednom zo svo-
jich rozhovorov. „Ale moje dlhé zahraničné ces-
ty mi len zvýraznili všetko to krásne a dobré, čo
sa viaže k tomu kúsku zeme, kde je človek doma,
kde sa cíti najlepšie. Pre toto všetko sa Sloven-
sko stalo mojou hlavnou témou, mojou láskou."
Dôkazom pravdivosti tohto vyznania je kniha
Slovensko, moja vlasť (1996), ktorá svojou ex-
celentnou slovesnou i výtvarnou vybavenosťou
potvrdzuje prioritné postavenie vlastivednej te-
matiky v autorovej literatúre faktu a ktorou na-
teraz vrcholí úsilie slovenských spisovateľov
formovať vlastivedné vedomie slovenských de-
tí, započaté už r. 1804 knihou Jiŕího Palkoviča
Známost vlasti.

K suverénnemu výkonu sa V. Ferko výpal aj
v knihe pre dospelého adresáta Svetom, moje sve-
tom... (1978). Na spôsob odbornej, etnologickej
monografie spracoval v nej drotárstvo, fenomén
svojho rodného regiónu, pričom úspech jeho ži-
votného výkonu nespočíval len v komplexnosti
uchopenia celého problému, v jeho netradičnom
interpretovaní ako zložitého sociálno-ekono-
mického javu, ale opäť v jeho emotívno-subjek-
tívnom krytí vyjadrenom napokon i formou ume-
leckej eseje. V knihe s atraktívnou tematikou
Láska na Slovensku (1988) totožnou formou
i metódou - využívanie dokumentárneho mate-
riálu - sprítomnil adolescentnému adresátovi
rôzne podoby lásky, pričom aj tentoraz to urobil
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na pozadí širších spoločens&o-historických sú-
vislostí. Tematicky do okruhu literatúry faktu
patrí i kniha Tisícnásobný dukát (1889), v ktorej
na priestore šestnástich kapitol zatraktívnil mla-
dému čitateľovi z tematického okruhu Slovenska
to, čo už „inde a iným spôsobom porozprával
a napísal" (J. Noge). Jej publicisticko-umelecký
štýl doložený reportážou, poviedkou, sci-fi i roz-
právkou ju však vysunul do blízkosti beletrie.
Podobný transfer je príznačný už pre knihu Ko-
nopný kríž (1970), v ktorej pôvodne reportážny
záujem o osudy ľudí dramaticky poznamenaných
totalitným systémom nadobudol beletristickú
podobu. Na pomedzí medzi reportážou a belet-
riou je i kniha - opäť určená dospelému adresá-
tovi - pätnástich kriminálnych prípadov Martin
na čiernom koni (1993). Novela Pravda Ruda
Pravdíka (l995) je už legitímnou prozaickou vý-
poveďou o osude novodobého slovenského emi-
granta. Skutočným naplnením Ferkových ume-
leckých beletristických ambícií je však román
Ako divé husi (1994), ktorý napísal so synom be-
letristom a dramatikom Andrejom Ferkom
a v ktorom spôsobom románu-kroniky vyjadril
ľudskú dimenziu slovenského drotárstva.

Ako tvorca prózy pre deti a mládež sa V. Fer-
ko prejavil už v začiatkoch svojej tvorby. R. 1964
vydal knihu Červený delfín, v ktorej sa pokúsil
zrekonštruovať dramatickú plavbu skupinky
chlapcov na rozvodnenej rieke. V snahe čo naj-
vierohodnejšie poznať psychický svet svojich
postáv, inkognito sa s nimi zoznamoval ako ich
učiteľ. Dobová kritika však objektívne ocenila
reportážny spôsob reprodukcie udalosti, kým
beletristickú sondáž do vnútorného sveta det-
ských postáv vyhodnotila ako literátsku. V tom-
to zmysle sa V. Ferko presvedčivejšie prejavil
v knihe Čertovo rebro (1982), v ktorej zobrazil
vlastné dedinské detstvo. Na spôsob najlepších
autobiografických próz novodobej slovenskej
prózy pre mládež zachytil v nej živým jazykom
s príznakovým slovným aparátom zobrazované-
ho regiónu a dedinskej society proces utvárania
spoločenského vedomia plebejského dieťaťa, ob-
lúk od fantazijno-hravých dotykov s čarovným
až magickým svetom dedinskej prírody až po pr-
vé sociálne precitnutie. V knihe Sedmohlások
(1985), ktorá uzatvára jeho prozaické pôsobenie
v literatúre pre deti, sa sústredil na svet prírody.
Formou dvanástich vtáčích autorských rozprá-
vok implantoval do náučnej vrstvy akcentujúcej
prírodnú realitu láskavý, humánny ľudský roz-
mer, a tak sa svoj celoživotný záujem o svet ži-
vej i neživej prírody pokúsil preniesť na mladé-
ho čitateľa. V záverečnej fáze svojej tvorby
prostredníctvom čínskych bohemistov a slova-
kistov (manželov Vei-chua a Čou Mei-žu) sa do-

stal do kontaktu s čínskou témou, s ktorou vlast-
ne na konci 50. rokov 20. st. vstúpil do literatú-
ry. Výsledkom bola kniha Príbehy dračích cisá-
rov (1993), v ktorej slovenskému detskému
čitateľovi formou umeleckej adaptácie spro-
stredkoval reprezentatívne ukážky čínskej my-
tológie.
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FERKOVA, Hana
Editorka, prekladateľka
13.12.1927 Košúty. 2ije v Bratislave

Rodená Strýčková. Manželka Vladimíra Fer-
ka, matka Andreja Ferka. Študovala na Gymná-
ziu v Trnave a na Filozofickej fakulte Sloven-
skej univerzity v Bratislave (1946-51) odbor
slovenčina-francúzština. V r. 1951-82 bola re-
daktorkou vydavateľstva Mladé letá (pôvodný
názov Smena, neskôr Slovenské nakladateľstvo
detskej knihy). Redigovala slovenskú klasickú
literatúru, pôvodnú tvorbu a edíciu starovekej
a stredovekej literatúry Pradávne príbehy. R.
1967 pri príležitosti výstavy slovenskej detskej
knihy v Medzinárodnej knižnici pre mládež
v Mníchove zostavila reprezentatívny katalóg
Radosť deťom s charakteristikami vystavova-
ných diel, s prehľadnou štúdiou o povojnovom
vývine slovenskej detskej literatúry a s portrét-
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mi najvýznamnejších slovenských spisovateľov
pre deti. Katalóg vyšiel po nemecky i po fran-
cúzsky. Z výberov klasických i súčasných auto-
rov, ktoré zostavila počas svojho redaktorského
pôsobenia, vzbudili pozornosť najmä zborníček
textov pre najmenšie deti Maličká som (1962)
a antológia poviedok autorov 60. a 70. rokov 20.
st. Dozrievanie (1973), Od začiatku 80. rokov sa
prezentovala aj ako kultivovaná adaptátorka. Jej
adaptácie českej (Honzíkove husličky), sloven-
skej (Zlaté jabĺčka) a najmä orientálnej ľudovej
slovesnosti (Rozprávky z Tisíc a jednej noci) na-
toľko vynikajú subjektívnym tvorivým prístu-
pom, že patria do kategórie autorských adaptač-
ných výkonov. Vysokú estetickú hodnotu majú
aj jej početné preklady z nemeckej literatúry pre
deti. Dôkazom toho je i Cena Jána Hollého a Zá-
pis na Cestnú listinu IBBY za preklad knihy
Ricliarda Bambergera Snehulienka a iné roz-
právky (1982). O poznanie genézy slovenskej
povesťovej literatúry sa zaslúžila preložením
diela Alojza Medňanského Dávne povesti o slo-
venských hradoch (1974), ktoré vyšlo r. 1829
pod názvom Erzählungen, Sagen und Legenden
aus Ungarns Vorzeit a ktoré napriek svojej žán-
rovej priorite a iniciatíve nebolo súčasťou živé-
ho čitateľského fondu našej klasickej literatúry.
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Figuli, Margita
Prozaička
2.10.1909 Vyšný Kubín - 27.3.1995 Bratislava

Vydatá Šustrová, rodným menom Figuliová.
Meštiansku školu a Gymnázium navštevovala
v Dolnom Kubíne. V r. 1924-28 absolvovala
Obchodnú akadémiu v Banskej Bystrici. Po ma-
turite pracovala ako úradníčka v Tatra banke
v Bratislave, od. r. 1941 sa profesionálne ve-
novala literárnej tvorbe. Je významnou repre-
zentantkou lyrizovaných tendencií slovenskej
medzivojnovej prózy. Knižne debutovala zbier-
kou noviel Pokušenie (1937), najvýznamnejší
úspech dosiahla románom Tri gaštanové kone
(1940). Obohatenie románového žánru pred-
stavoval aj jej štvorzväzkový historický román

o posledných rokoch Chaldejskej ríše Babylon
(1946).

S detskou literatúrou sa jej meno spája
v dvoch súvislostiach. Prvú predstavuje auto-
biografická románová kronika Mladosť (1956),
v ktorej zachytila svoje oravské detstvo v rokoch
prvej svetovej vojny. V rozprávaní uplatnila po-
hľad dieťaťa na odkrývajúci sa mu svet rodiny,
dediny, jeho tradície i reality. Kronikársko-do-
kumentárny základ má aj kniha s témou detstva
Ariadnina niť (1964), v ktorej si všíma defor-
mujúci vplyv dospelých na mentalitu detí. Spo-
ločným základom oboch diel sú autobiografické
prvky, rozprávanie v prvej osobe a funkčne zjed-
nodušený štýl. Druhá súvislosť sa dotýka poku-
sov o relatívne autentickú tvorbu pre deti. Re-
prezentuje ju rozprávková kniha Môj prvý list
(1963) a veršovaná lyricko-epická skladba s re-
flexívnymi prvkami vyúsťujúcimi do humani-
zujúceho posolstva Balada o Jurovi Jánošíkovi
(1980). Ako prekladateľka uviedla do slovenči-
ny poviedky a rozprávky K. Capka a K. J. Er-
bena.
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FÔLDVÁRI, Kornel
Literárny kritik, publicista, prekladateľ, redaktor
13.2.1932 Trenčín. Žije v Bratislave

Pseudonymy Peter Horňák, Miroslav Kôstka,
Pavol Miškovič, Gedeón Zajko a ďalšie. Po ma-
turite na Gymnáziu v Trenčíne (1950) začal na
FF UK v Bratislave študovať slovenčinu a lite-
rárnu vedu. Kvôli občianskej diskriminácii tota-
litným politickým systémom štúdium ukončil až
r. 1960. V r. 1953-55 pracoval ako robotník
v Starej Turej a vykonával základnú vojenskú
službu v Pomocnom technickom prápore (PTP).
Od r. 1956 - s výnimkou jednoročného pôsobe-
nia v časopise Mladá tvorba - bol až do násil-
ného zrušenia (1968) redaktorom spoločensko-
literárneho časopisu Kultúrny život. Krátko bol
riaditeľom a dramaturgom Divadla na korze
v Bratislave, po normalizačných previerkach ho
prichýlila Slovenská literárna agentúra LITA.
V r. 1990-92 bol prvým námestníkom ministra
kultúry SR, potom pôsobil ako dramaturg Štú-
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dia S. Patrí k významným znalcom nášho i za-
hraničného výtvarného a slovesného humoru.
Systematicky sa mu venoval aj v literatúre pre
deti a mládež (Jarunková, Blažková, Kubal, T.
Janovic, V.Bednár). Vlastnou humoristicko-sati-
rickou tvorbou sa pod pseudonymom Miroslav
Kôstka predstavil v zbierke Netypické príbehy
(1963). Ako literárny kritik sa sústredil na tvor-
bu svojej generácie a na skúmanie a interpretá-
ciu dobrodružného žánru pre mládež i pre do-
spelých. Jeho doslovy ku knihám M. Twaina, K.
Maya, A. Christie, R. Chandlera, F. Bret Harta,
K. Čapka a iných sú zasvätenými štúdiami o dob-
rodružnom žánri v literárnom i percepčnom kon-
texte. Pod pseudonymom Peter Horňák publiko-
val štúdie, články a recenzie o detskej literatúre
v časopise Zlatý máj a zúčastnil sa na tvor-
be Slovníka slovenských spisovateľov pre deti
amládež(1970). Spracoval v ňom predovšetkým
autorov dobrodružnej tematickej orientácie.
V čase publikačného embarga pod pseudony-
mom Pavol Miškovič napísal originálnu mono-
grafickú správu o nekonvenčnom výtvarníkovi
Dušanovi Polakovičovi (J987). Výber zo svojich
pozoruhodných literámokritických miniatúr,
esejistických etúd par excellence, ktoré v 90. ro-
koch 20. st. vychádzali v časopisoch Slovenské
pohľady a Domino fórum, vydal r. 1999 pod ná-
zvom O stručnosti. Ako prekladateľ uviedol do
slovenčiny viacero próz a drám z nemeckej lite-
ratúry (F. Werfel, S. Zweig, M. Enzensberger
a i.).
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FRANCISCI, Ján
Politik, básnik, redaktor, literárny folklorista
1.6.1822 Hnúšťa-7.3.1905 Martin

Študoval v Oždanoch, Levoči, Bratislave
a právo na kolégiu v Prešove. Zúčastnil sa na re-
volučných udalostiach v r. 1848-49. Bol zakla-
dateľom politického časopisu Pešťbudínske ve-
domosti (1860-1870), významne sa podieľal na
osnovaní Memoranda a na založení Matice slo-
venskej. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní utia-
hol sa z politického života, vydával dramatické
spisy a redigoval ľudovýchovnú literatúru. Na
sklonku života napísal obsiahly Vlastný životo-

pis (1909), ktorý je cenným literárnym svedec-
tvom o autorovi a jeho dobe. Svoje básne z čias
mladosti vydal vo výbere Iskry zo zaviatej pah-
reby (1889).

Prináleží mu zásluha, že po Samuelovi Reu-
ssovi ako jeden z prvých príslušníkov štúrovskej
generácie začal zbierať a vydávať slovenské ľu-
dové rozprávky. Jeho Slovenské povesti (1845)
obsahujú desať rozprávok (Popolvár najväčší na
svete, Cesta k slncu, Slncový kôň, Tri citróny, Tri
zakliate kniežatá, Traja zhavranení bratia, 7.1a-
tovláska, Ružová Anička, Stratený chlapec, Pa-
modaj šťastia, lavička). V ich vydávaní chcel po-
kračovať, ale okolnosti mu v tom zabránili. Na
jeho editorskú iniciatívu neskôr nadviazali Au-
gust Horislav Škultéty a Pavol Dobšinský, za-
členiac do svojich vydaní aj jeho záznamy a po-
dania. Zbierka nebola adresovaná detským
čitateľom, ale aj vďaka nej sa postupne prelomil
rezervovaný až odmietavý postoj organizátorov
čítania detí a mládeže k ľudovej rozprávke. Slo-
venské povesti sa totiž stali aj obľúbeným det-
ským čítaním, čo roku 1861 konštatoval Adolf
Peter Záturecký a z čoho vyvodil praktické zá-
very aj sám Francisci. R. 1871 vydal prvý slo-
venský výber ľudových rozprávok určený pria-
mo deťom Poviedky pre slovenskédietky. Zaradil
doň rozprávky Starý človek a dvanásť oviec, Be-
rona, Pamodaj šťastia, lavička, Pani Mačička,
Zlatá priadka, Hadogašpar, Múdry Maťko
a blázni, Piatko a Pustaj. V tom istom roku vy-
dal aj rozšírenú reedíciu prvého zväzku obľúbe-
nej štúrovskej Zorničky.

BIBLIOGRAFIA
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FRAŇO, Jozef
Autor literatúry faktu, vysokoškolský pedagóg
19.10.1916 Dolné Rykynčice-31.3.1987 Brati-
slava

Po maturite na Reálnom gymnáziu v Brati-
slave absolvoval prírodovedecké štúdium na uni-
verzite v Prahe a v Bratislave. Krátko pracoval
v Hydrometeorologickom ústave, potom učil
v Martine, Šahách, Banskej Štiavnici, Skalici
a v Bratislave. Ako vysokoškolský učiteľ pôso-
bil na Vysokej škole pedagogickej a na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave. Napísal tri
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knihy literatúry faktu. V prvej - V džungli strieh-
ne had (1967) - publicistickým štýlom s presi-
lou beletristických prvkov oboznámil mladého
čitateľa s najznámejšími druhmi hadov. V druhej
- Katastrofy (1970) - ho zas zoznámil so so-
pečnými, vodnými, poveternostnými a cholero-
vými nešťastiami v dejinách ľudstva. Najpre-
svedčivejší výsledok dosiahol treťou knihou Zem
zostúpila i trónu (1973), v ktorej už bez nenále-
žitých beletristických vsuviek prezentoval život
a dielo Mikuláša Kopernika. Strohým výklado-
vým štýlom, s presvedčivou odbornou erudova-
nosťou a funkčnou kompozíciou vysvetlil nielen
historickú podstatu vedeckého prínosu geniál-
neho poľského astronóma, ale zosumarizoval aj
predkopernikovské teórie na svet a jeho posta-
venie v kozme, pričom dopovedal aj osudy
Koperníkovho učenia až po jeho definitívne po-
tvrdenie. A hoci celkovo uprednostnil rekon-
štrukciu doby a jej postojov ku Koperníkovmu
učeniu pred hlbším vniknutím do dramatického
procesu vedeckého poznávania, patrí táto práca
k hodnotovým dielam modernej slovenskej lite-
ratúry faktu pre mládež.
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FRIEDOVÁ, Libuša
Poetka, prozaička, autorka televíznych a rozhla-
sových seriálov pre deti
17.10.1925 Zdounky pri Kroméŕíži. 2ije v Bra-
tislave

Rodená Mlčochová. Po skončení štúdia na Ob-
chodnej škole v Zlíne pracovala najskôr ako ro-
botníčka, neskôr ako úradníčka a vychovávateľka
v n. p. Svit (predtým Baťa). V r. 1950 sa s rodi-
nou presťahovala do Bratislavy. R. 1965 sa stala
tajomníčkou Slovenskej sociologickej spoloč-
nosti. Pracovala v Sociologickom ústave SAV
(1969-75), bola redaktorkou, neskôr zastupujú-
cou šéfredaktorkou časopisu Zornička (1975-81).
Od roku 1981 sa venuje literárnej tvorbe profesio-
nálne.

Ešte ako vychovávateľka v Zlíne časopisec-
ký uverejňovala básne v češtine. Do povedomia
slovenských čitateľov sa dostala fejtónmi a bás-
ňami uverejnenými v Práci a Pravde (1961).
U detských čitateľov vzbudila pozornosť básňa-

mi, črtami a rozprávkami v časopisoch Ohník,
Slniečko a hlavne v Zorničke. Jej knižným de-
butom je zbierka básní pre deti Kufrík (1968).
Kultivovaná poézia so zmyslom pre pointu a det-
skú (nie však infantilnú) optiku je zameraná pre-
dovšetkým na zobrazovanie prírody a každo-
denného života v nej. Od r. 1969 spolupracuje
s rozhlasom na tvorbe rozprávkových seriálov
Petrik a ružový skútrík (1969), Mášenka a päť
domácich škriatkov (1970), Elenka a kominárík
(1971), Papierová lastovička (1971), O bábko-
vom kráľovi a bábkovom šašovi (1985), Každý
lieta inakšie (1990), Slávik, ktorý sa usmieval
(1991), O malej Evičke a slávnom Rexovi (1992),
Rozprávky s podkovičkami (1996). V televízii
boli odvysielané seriály Hubert a Hubertko
(1973) a Nech žije deduško (1979).

Rozhlasový seriál Mášenka a päť domácich
škriatkov je v knižnej podobe súborom moder-
ných autorských rozprávok, vydaných pod
názvom Magdalénka a škriatkovia (1982). Ob-
sahovo i formálne príťažlivým spôsobom sprost-
redkúva detskému čitateľovi stretnutia so škriat-
kami - pomocníkmi v domácnosti, ktorí ožívajú
pred očami malého dievčatka a pomáhajú mu ob-
javovať nevšednosť všedných vecí, ako je budík,
telefón, vysávač, vodovodný kohútik, gramofón,
rádio či televízor. Zmysel pre vnímanie sveta cez
prizmu detskej fantázie sa prejavuje aj v citli-
vom výbere jazykovo-štylistických prostried-
kov, vhodne doplnených vtipnými ilustráciami
Ivana Popoviča. Tie sú ešte výraznejšou súčas-
ťou kompozície knižky Maľované čítanie alebo
Môj prvácky rok (1984), v ktorej si najmladší či-
tatelia spolu s rozprávačom - prvákom môžu ne-
badane preveriť poznatky z písania, čítania, pr-
vouky či matematiky. Obsahovo i tematicky
prepracovaná pevná kompozícia, ktorá umožňu-
je detskému čitateľovi ľahkú orientáciu v púta-
vom texte, je príznačná aj pre knižku Rozpráv-
ky v dome (1988). Dom, ktorý tu možno chápať
v referenčnom zmysle ako rámcujúci prostrie-
dok, sa stáva dejiskom množstva rozprávok a prí-
behov. Literárnym spracovaním zdanlivo všed-
ných tém a využívaním poetiky nonsensu má
kniha blízko ku Carrollovej Alici v krajine zá-
zrakov. V knihe Rozprávky s podkovičkami
(1999) zasväcuje čitateľa do života poštových,
ťažných a cirkusových koni, nadväzujúc na po-
etiku predchádzajúcich próz. Prostredníctvom
rozprávača sa vyznáva z lásky a obdivu k tým-
to vznešeným zvieratám, významným „spolu-
tvorcom" svetovej histórie. Antropomorfizova-
né kone, ktoré v rozprávkach nadobúdajú až
archetypálne rozmery, sú nositeľmi takých vlast-
ností, ako je vytrvalosť, usilovnosť, pokora, ver-
nosť, ale aj krása a hrdosť.
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Tvorbu Libuše Friedovej charakterizuje vy-
soká miera empatie, čo sa odráža vo výbere tém
a v spôsobe ich spracovania. Autorka zohľadňu-
je nielen psychosociálne predpoklady dieťaťa,
ale aj jeho obrovský fantazijný potenciál.
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FULLA, Ľudovít
Maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg
27.2.1902 Ružomberok - 21.4.1980 Bratislava,
pochovaný je v Ružomberku

Po maturite na Obchodnej škole v Dolnom
Rubíne študoval v maliarskej škole Gustáva
Mallého v Bratislave a na Umelecko-priemysel-
nej škole v Prahe. Po jej absolvovaní učil v Sen-
ci a v Malackách. V r. 1929-39 pôsobil na Ško-
le umeleckých remesiel, 1939-42 na SPŠ
v Bratislave, v r. 1949-52 učil na Vysokej škole
výtvarných umení. V r. 1952-56 pôsobil v Bra-
tislave ako slobodný umelec, v r. 1956-62 žil
v Žiline, od r. 1962 v Ružomberku. Patrí k za-
kladateľom moderného slovenského výtvarného
umenia. Jeho jedinečné dielo - maliarske i gra-
fické - svojou poetikou späté s ľudovými ume-
leckými tradíciami, presiahlo národné hranice
a stalo sa súčasťou avantgardného európskeho
výtvarného dedičstva. Jeho časťou sú aj ilustrá-
cie beletristických textov pre deti, najmä Dob-
šinského rozprávok, vyznačujúce sa moderným
tvarovým poňatím a magickou atmosférou ľu-
dovej slovesnosti. V intenciách jej detského folk-
lóru napísal pre deti predškolského veku minia-
túrne riekanky a paralelne k nim vytvoril aj
ilustračné ekvivalenty. Svojou jazykovou rý-
dzosťou, obsahovou rudimentárnosťou, melodic-
kou dikciou a farebnou zmyslovosťou patrí táto

práca - Fulla deťom (1973) - k reprezentatív-
nym dielam svojho žánru. V publikácii Okami-
hy (1972) beletristický príťažlivým rozprávaním
so zmyslom pre príbehovú skratku a výrazovú
hutnosť predstavil čitateľom od 13 rokov svoje
detské a študentské roky a súčasne sprítomnil
svoje umelecké a životné kréda. Memoárovo-
dokumentárny materiál bohato dopĺňali repro-
dukcie výtvarných prác, takže mladý čitateľ mal
možnosť dôverne sa zoznámiť s umelcovým ži-
votom, predovšetkým v ranom období, v kto-
rom sa utváralo jeho jedinečné výtvarné vedo-
mie.
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FUTOVÁ, Gabriela
Prozaička
23.2.1971 Prešov

Po gymnaziálnych štúdiách v Prešove
(1985-89) absolvovala odbor žurnalistika na Fi-
lozofickej fakulte UK v Bratislave (1989-93).
Pracovala ako administratívna pracovníčka, od
r. 2002 je metodičkou v Knižnici P. O. Hviez-
doslava v Prešove.

Debutovala prózou pre mladších čitateľov
Naša mama je bosorka! (2000). Jej príbehy si-
tuovala do zdanlivo obyčajnej panelákovej rodi-
ny. Na každodennú realitu súrodeneckých šar-
vátok, rodičovských výchovných zásahov,
susedského, vonkoncom nie bezproblémového
spolunažívania nadstavila fantazijný plán zá-
zračností, ktorý sa sujetovo opiera o prezradené
tajomstvo, že mama rozprávača je pôvodom bo-
sorka, a o tajné pokusy detí čarovať podľa tisíc-
ročnej knihy kúzel. Popri dobrodružnej napína-
vosti a akčnosti, v rámci ktorej sú využité motívy
a postupy známe z iných knižných či filmových
spracovaní témy paranormálnych schopností po-
stáv, popri karikatúre a hyperbole autorka dô-
vtipne a pedagogicky taktne akcentovala etický
rozmer ľudských myšlienok a činov a hodnotu
láskavého rodinného zázemia. Prepojenie fanta-
zijnej roviny s rovinou reálu má podobu zveda-
vého detského objavovania a šantenia, pričom sa
nenápadne upozorňuje na elementárne hodnoty

BIBIÁNA 58 BIBIÁNA



tolerancie, mravnosti a zodpovednosti za vlast-
né konanie.

Mladším čitateľom je určená aj próza Hľadám
lepšiu mamu (2001). Opäť v nej dominuje dyna-
mický, dejovo príťažlivý príbeh, tentoraz zame-
raný na prázdninovú anabázu trucovitého diev-
čatka, ktoré sa rozhodne svojrázne riešiť
skutočnosť, že matka-samoživiterka mu nemôže
splniť všetky požiadavky, a počas prázdnin sa vy-
berie nájsť si tolerantnejšiu náhradnú matku.
Postupne obíde celú rodinu, všetkých pouráža
a napokon samo pre seba objaví nielen silu ro-
dinného puta, ale aj nevyhnutnosť sebaovládania
a tolerancie. Pod povrchom tohto rozprávania sa
aj tu skrýva významový plán o nezameniteľnos-
ti blízkeho človeka, o pravých a falošných hod-
notách života aj o nevyhnutnosti vedieť si pri-
znať a napraviť spôsobené chyby. Svet dospelých
autorka modelovala z uhla hrdinkinho pohľadu,
z hľadiska jej kontroverzného postoja k nim.
Načrtáva ho úspornými, mierne karikujúcimi ob-
rysmi, postavy dospelých však napriek tomu
vyznievajú presvedčivo a nie ako lacná karika-
túra. Futovej tvorba vychádza v ústrety detskej
potrebe vzrušujúceho akčného čítania. V rám-
ci napínavého deja autorka zároveň nenápad-
ne orientuje čitateľa v hodnotových reláciách
medziľudských vzťahov.
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GABÁJ, Ferdinand
Prozaik
17.12.1908 Liptovská Porúbka- 12.7.1974 Bra-
tislava

Po absolvovaní Štátneho učiteľského ústa-
vu (1928) v Spišskej Novej Vsi bol učiteľom
v Smrečanoch, Ladzanoch, Hájnikoch, Dunaj-
skej Strede, od r. 1934 učil na základných a stred-
ných školách v Bratislave.

V literatúre pre dospelých debutoval zbierkou
noviel z dedinského prostredia Katka a Kata
(1934). Dedinský svet reflektovaný nefunkčným
štylistickým ornamentalizmom tvorí tematické

podložie i jeho ďalších prác. Relatívne najhod-
notnejšou z nich je román Otec Timotej (1937),
zobrazujúci rozklad tradičných dedinských ro-
dinných vzťahov a väzieb. V románe Každý po
svojom (1942) konfrontoval svet dediny a mes-
ta, sentimentalizmus, základná črta jeho autor-
ského rukopisu, poetický verbalizmus, idyliz-
mus, ale hlavne pochybný mýtus slovenskej
literatúry o meste ako zdroji odľuštenia a amo-
rálnosti jeho pokus o rozšírenie tematickej pale-
ty spochybnili. Po psychologizujúcom románe
Suchý plač (l948), základnými poetologickými
atribútmi pripomínajúcom predchádzajúcu prá-
cu, napísal prózy Začíname žiť (1950) a Ryiiari
(1953), v ktorých v intenciách pofebruárovej
schematickej literatúry zobrazil socializáciu do-
bovej dediny. V porovnaní s touto tvorbou pre-
svedčivejší efekt dosiahol knihami Na prahu ži-
vota (1946), Moji piataci (1952) a Prváci (1954).
Memoárovo-zápiskovým štýlom a so zmyslom
pre realistický detail zobrazil v nich svoju dlho-
ročnú učiteľskú prácu s deťmi.

V literatúre pre deti debutoval o dva roky ne-
skôr ako v tvorbe pre dospelých prózou Z chlap-
čeka vojak (1936). Na spôsob dobovej pseudo-
sociálnej literatúry jeho Durko Tŕnik, dedinská
sirota, prekonáva svoj tragický údel mravnou he-
roickosťou. Je pracovitý, učenlivý, pravdovrav-
ný, popri remesle dokáže absolvovať večerné
štúdium, až napokon dosahuje meštiacky život-
ný ideál - stáva sa úradníkom so zabezpečenou
existenciou. Iluzívna vypointovanosť jeho prí-
behu nieje náhodná. Autor ju programovo kon-
cipoval ako melodramatickú idylu bez minimál-
nej sujetovej a psychologickej hodnovernosti.
V zbierke poviedok zo života dobových detí Ko-
lobežka (1938) sú už jednotlivé sujety psycho-
logicky presvedčivejšie, dokonca v niektorých
z nich je prítomný i sociálny aspekt, moralizujú-
ca tendenčnost', ktorá knihe až kriklavo domi-
nuje, však aj tentoraz zabránila umeleckejšiemu
výsledku. V tomto ohľade F. Gabaj vzbudil ná-
deje autorskou rozprávkou Guľka a Jamka
(1937), v ktorej dobrodružný príbeh oživených
plagátových figúrok koncipoval „na detskej fy-
zickej a psychickej dynamike, zmysle pre hľa-
danie, bojazlivosti i odvahe, smútku i radosti, na
čistej naivnej úprimnosti a túžbe čím skôr sa vy-
rovnať dospelým" (J. Kopal). Originálnosť jeho
rozprávky spočíva v akceptácii detskej identity,
predovšetkým fantazijnosti a hry. Detská hravosť
a vynaliezavosť je prítomná aj v knihe piatich
animovaných zvieracích rozprávok Hrk a Frk
(1939). Jej humor však tentoraz nevyplýva z det-
skej špecifickosti, ale z nenáročných humoris-
tických situácií. Ďalšia kniha, „román o bludnom
kohútikovi", Jarabdč (1940), je rozprávkovou
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alegóriou na ľudskú pýchu, egoizmus a megalo-
manstvo. Po reedičnom odstránení slovného ba-
lastu, typickom pre Gabajovo rozprávačstvo, sta-
la sa práve táto próza - spolu s románom
Maturantka Eva - exponátom schopným oslo-
vovať i novšie generácie detských čitateľov. Pró-
za Cirkus Hopsasa (1942) - podobne ako celá
Gabajova rozprávková tvorba - využíva prvky
dobrodružno-zábavnej prózy, tentoraz aj s vhod-
ným významovým zámerom. Príbeh cirkuso-
vých zvierat, ktoré sa vzoprú svojmu údelu, aby
nakoniec znova skončili pod cirkusovým šapitó,
je však napísaný fádne, bez zmyslu pre dynami-
ku a dramatickú skratku. V záplave slovnej bez-
významovosti sa stráca aj dominantná myšlien-
ka diela a napokon vyúsťuje do plytkého záveru.
Epilogické dielo Gabajovej rozprávkovej tvorby
Evičkine rozprávky pre deti vo veku predškol-
skom (1945) nekoriguje jeho slovné rutinérstvo,
ale svojou moralizujúcou zvieracou rozprávkou
a mentorujúcou črtou zo života detí predškol-
ského veku ho umocňuje do takej miery, že na-
dobudlo príznakovosť periférneho literárneho
činu.

Po nevydarenom „románe pre družstevnú
mládež" Družstevný abecedár (1948) sa Gabaj
na niekoľko rokov v literatúre pre deti a mládež
odmlčal. Kniha Z kapitánovho zápisníka (1956),
ktorá vyšla v čase prvých pokusov o prekonanie
schematicko-ideologického modelu detskej lite-
ratúry, dovtedajšiu úroveň jeho tvorby neskori-
govala. „Nový obsah", ktorým boli „príhody de-
tí v Slovenskom národnom povstaní", Gabaj
totiž opäť prezentoval cez starú výchovnú kon-
cepciu detskej literatúry; postavy svojich štyroch
detských hrdinov nevytvoril preto, aby cez ich
osudy predstavil detskému čitateľovi tragiku
a heroizmus protifašistického zápasu, jeho ľud-
ský rozmer, ale aby ho prostredníctvom hyper-
bolizovaných, nereálnych detských činov ideo-
logicky mentoroval. Vo svojej najpopulárnejšej
knihe Maturantka Eva (1958) viac rešpektoval
psychiku dospievajúceho dievčaťa i spoločenskú
realitu prvej polovice 50. rokov 20. st. Napriek
tomu príbeh študentky zdravotníckej školy, jej
prvé strety s láskou a problémovým svetom do-
spelých koncipoval na báze sentimentálneho
dievčenského románu, preferujúc dejovú púta-
vosť a významovú konštrukciu pred produktív-
nejšim hľadaním vnútornej identity mladej hr-
dinky. Z vývinového hľadiska mala však význam
aj takáto vonkajšková inovácia obľúbeného žán-
ru mladých čitateliek. Obsahovo ho aktualizo-
vala, čím vytvárala predpoklady pre jeho ume-
leckú realizáciu ako románu s dievčenskou
hrdinkou. Školské a rodinné prostredie tvorí te-
matickú osnovu aj románu Deviatak Dušan

(1974), v ktorom sa Gabaj pokúsil o psycholo-
gickú sondu do sveta štrnásťročného chlapca. Pri
jeho rozkrývaní však natoľko podľahol svojmu
chronickému sklonu k štylistickému ornamenta-
lizovaniu a samoúčelnému verbalizmu, že ho
detskému čitateľovi vlastne zneprístupnil. Po-
sledná Gabajova próza pre mládež tak opätovne
potvrdila „základný tvorivý svár, ktorý poznačil
celé jeho dielo: zápas obsahu, tvaru, tém a jazy-
ka" (Z. Klátik).
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GALLAY, Cyril
Postromantický básnik, prekladateľ
13.3.1857 Ratková - 18.3.1913 Senica

Po skončení Gymnázia v Revúcej bol učite-
ľom v Radvani, v r. 1876-1909 v Cáčove. Priči-
nením českého básnika Adolfa Heyduka vydal
v Prahe básnickú zbierku Slzy osudu (J882), kto-
rá svojím pseudoromantizmom, myšlienkovou
banálnosťou patrila na začiatku realistických úsi-
lí slovenskej literatúry k jej periférnym preja-
vom. V literatúre pre deti - sporadicky publiko-
val v detských časopisoch Včelka, Noviny
malých a Zornička - nevybočil z dobového men-
torského úzu. Zaujal však prekladom rozprávok
H. CH. Andersena (Andersenove poviedky,
1911), ktorý Vajanský v Národných novinách
uvítal ako „krásnu knižku, mravne čistú ako kriš-
táľ, fantáziou trblietavú ako dúha". V dobovom
čitateľskom repertoári slovenských detí vytvoril
tak protipól k neumeleckej pôvodnej tvorbe, čím
prispel k jej estetizačným trendom.
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GALOVA, Irena
Prozaička
18.1.1944 Krčava. Od r. 1993 žije v Prahe

Rodená Kusíková. Gymnázium vyštudovala
v Sobranciach, žurnalistiku na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave (1962-67). Bola redaktor-
kou detského časopisu Kamarát (1967-92), v sú-
časnosti je v slobodnom povolaní. Pre dospelých
napísala knihu básní Milenky (2000). V literatú-
re pre deti debutovala chlapčenskou prózou Kým
poplávame na Galapágy (1986). V tradičnom
rámci prázdninového príbehu dokázala na poza-
dí bežných udalostí v rodine a nadväzovania no-
vých kamarátstiev vybudovať dobrodružný plán
prózy pomocou rekvizít, ktoré prináležia ro-
mantike chlapčenského sveta hier. Detské zážit-
ky podáva s decentným humorom, konfrontujúc
triezvu realitu s rojčivou predstavou. V diev-
čenskej novele Deň otvorených oň' (l 991) sa do-
týka problému života telesne postihnutého člo-
veka, zdôrazňujúc hodnotu priateľstva a rodiny,
smerujúc k harmonizujúcemu záveru.

Po príchode do Prahy vydáva knihy pre deti
paralelne v slovenčine a češtine, resp. len v češ-
tine. Krehké príbehy detí predškolského veku
obsahuje kniha VSedmikráskové ulici straší blu-
dičky (1993). Štvordielnym seriálom o dievčat-
ku narodenom z lieskového orieška, Lieskuľke,
nadviazala na rozprávkovú tradíciu miniaturizo-
vaných bytostí a sekorovského sveta chrobáči-
kov. Prvé tri časti vyšli aj v slovenčine. Príbehy
jestvujú tiež ako trinásťdielny filmový animova-
ný seriál, v elektronickej verzii (kazety, kom-
paktné disky, CD-ROM) a pre najmenších aj
v podobe veršovaných leporel. Konvenčné prí-
rodné motívy spracúvajú rozprávkové miniatúry
Zrkadielko ježibabky Čambuchy (1997), vydané
súbežne na Slovensku i v Čechách, jestvujú-
ce v knižnom, sfilmovanom i elektronickom
stvárnení. Poetickým fantazijným rozprávaním
o dievčatku so zázračnou motýľou mašľou je pró-
za Sabrinka (2000) a poéziu všedného dňa stvár-
ňuje i kniha Pampeliško, nelži! (2001). Abece-
dár o dvojčatách škôlkárskeho veku Ade'lka,
Adámek a abeceda (2003) prináša básne a po-
viedky na každé z písmen abecedy. Knihy boli
vydané v češtine.
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GAŠPARlK, Jozef
Ľudovýchovný spisovateľ, vydavateľ, kníhkupec
10.2.1861 Leštiny-4.6.1931 Martin

Pseudonymy Leštinský a Strýčko z Martina.
Od r. 1898 pôsobil v Martine, kde vyvinul živú
vydavateľskú a spolkovú aktivitu. Venoval sa naj-
mä ochotníckemu divadlu, ktoré po roku 1918
usmerňoval ako vedúci Ústredia slovenských
ochotníckych divadiel. Bol známy ako humoris-
ta (Slovenské kuplety, 1910), neraz pranierujúci aj
národnostné praktiky mocenských kruhov Uhor-
ska. Okrem tejto tvorby a popularizovania slo-
venského jazyka a literatúry (Dĺžeň, mäkčeň,
ypsilon, 1904) písal verše a rozprávky pre ľud
a mládež (Zo iivota, 1894). Sústredil sa v nich na
mentorujúci zreteľ, takže jeho zbieročka veršov
pre deti Malý žiačik (1906) už vo svojej dobe pat-
rila k podpriemerným prejavom spisby pre deti.
Poprevratové zbierky veršov Jarne'piesne pre slo-
venskú mládež (1920) a Piesne, verše a rečňo-
vanky... (1927) koncipoval zas z pozície vlaste-
neckého didaktizmu, čo mu opäť zabránilo
dosiahnuť prijateľnejší literárny výsledok. Na
okraji umeleckých úsilí poprevratovej literatúry
pre deti zostalo aj jeho päť ťažkopádne zveršova-
ných leporel, ktoré r. 1931 vydalo vydavateľstvo
Academia. K jeho evidentným zásluhám o slo-
venskú literatúru patrí však vydavateľská činnosť
(vydal okolo štvrť milióna knižných výtlačkov),
v ktorej významný podiel malo aj vydávanie kníh
pre školskú mládež. Jeho reedície Škultétyho
a Cipkových poviedok zo Zorničky rozširovali
skromný repertoár dobovej beletristiky pre deti.
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venským kresťansko-národným, občianskym i Štátnym
slávnostiam a pamätným dňom, ako i pre domácu po-
trebu našej mládeže (1927), Z našich pohádok (1931),
Cestujeme! (1931), Naše deti (1931), Naše dnešné vo-
zidlá (l 931), Naši priatelia (1931), Svet zvierat (l 931).
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GAŠPAROVÁ, Eleonóra
Prozaička, editorka
31.8.1925 Opatovce nad Žitavou (dnes súčasť
Zlatých Moraviec). Žije v Bratislave
Cena Fraňa Kráľa v roku 1978

Rodená Valašíková. Po absolvovaní Reálne-
ho gymnázia v Zlatých Moravciach Študovala
slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakul-
te UK a spev na Štátnom konzervatóriu v Brati-
slave (1945-50). Pracovala ako redaktorka vo
vydavateľstvách Smena a Mladé letá (1950-79),
od r. 1979 sa venuje len literárnej tvorbe.

Ako príslušníčka generácie detského aspektu
sa od 60. rokov významne podieľala na konšti-
tuovaní modernej prózy pre deti a mládež najmä
príbehmi zo života detí. Začínala prózami pre
malých čitateľov, v rámci ktorých okrajovejší vý-
znam majú pokusy o modernú rozprávku v kni-
hách Ceruzky a góly (1960) a Cukrová rozpráv-
ka (1960). Prvé príbehy zo života malých detí sú
poväčšine osnované na pozorovaní, citovom
transformovaní a umeleckom filtrovaní rodičov-
ských skúseností. Zaujímajú ju psychické preja-
vy detí, ich konanie a komunikácia v každoden-
ných, empiricky overiteľných situáciách. Tak je
to v knihách Jurkove obrázky (1958), Ahoj, pr-
vá trieda (J 961), Prázdniny s rozprávkou (1963),
Deti z modrého okna (1974). Haló, hľadá sa bra-
ček (1975), Medveď pre bračeka (1979), Modre'
slnko (1981), Bosé nôžky (1985). Obyčajne ide
o poviedkové cykly sústredené na aktívneho det-
ského hrdinu, ktorý je modelovaný ako činoro-
dá, bystrá a samostatná postava, dychtivo po-
znávajúca okolitý svet. Jeho prostredníctvom sa
náznakovo zachytávajú aj širšie spoločenské
problémy.

Psychologické problémy detí v predpuber-
tálnom veku stvárňujú prózy Slávna ľavačka
(1963), Poklad na Zvonovej hore (1967) a Ťaž-
ko je mustangovi (1976). Sú postavené na dob-
re odpozorovanom spôsobe detského vnímania
sveta a na schopnosti drobnými detailmi za-
chytiť charakter postavy alebo podstatu problé-
mu. Prózy výraznejšie exponujú reflexívnosť
a sebarealizáciu detského hrdinu. Tendencia

ohľaduplne chrániť dieťa pred nepríjemnými
stránkami reality sa prejavuje zjemňovaním
drsných životných problémov a harmonizáciou
konfliktov.

Koncom 60. rokov sa viac sústreďuje na stvár-
nenie sveta dospievajúcich mladých ľudí. Na
rozdiel od tvorby pre nižšie vekové kategórie,
v ktorej uprednostňuje chlapčenské postavy, pro-
tagonistkami príbehov o dospievaní sú dievčatá.
Do psychiky chlapčenského dospievania sa po-
kúša premknúť iba v novele Stopa na asfalte
(1964). Dievčenské romány Spievajúce drevo
Helena (1967), Fontána pre Zuzanu (1971)
a Koncert bez ruží (l 974) charakterizuje civilný
pohľad na život a výraznejšia sústredenosť na po-
city postáv než na príbeh. S tým súvisí uplatne-
nie mozaikovitej kompozície s psychologickým
prienikom do postavy, prostredníctvom ktorého
vecne, bez lacnej sentimentality, odkrýva skryté
problémy a ťažkosti mladých. Presvedčivá je
motivácia, vnútorné pohnútky konania postáv,
rovnako aj obraz vzťahov dospievajúcich diev-
čat k rodičom, k rovesníkom, zachytenie prvých
citových záchvevov i procesov tínedžerskej se-
bareflexie. Tematickými konvenciami dievčen-
ského románu je najviac ovplyvnená próza
Spievajúce drevo Helena, v ktorej vystihla at-
mosféru citových zmätkov, medzigeneračných
napätí i trýznivého sebahľadania v období do-
spievania. Motívom hudby, spevu a postavou
protagonistky voľne na ňu nadväzuje komorná
novela Koncert bez ruží. Prienikom do psycho-
lógie rozličných typov mladých, do ich vnútor-
ných konfliktov a nálad, stvárňuje úsilie mla-
dých umelcov rozvinúť svoj talent a presadiť sa,
nájsť si miesto v spoločnosti rovesníkov a ucho-
vať si čistý charakter. Aj v próze Fontána pre Zu-
zanu mozaikovitá kompozícia potláča do úzadia
fabulu, v popredí sú charaktery mladých mest-
ských ľudí a ich vzťahy.

Uprednostnenie úvahovosti pred dejovosťou
charakterizuje aj obraz dospievania a medzige-
neračných vzťahov v poviedkovom súbore Ko-
mu hrá harmonika (1984). V kontexte prevlá-
dajúcej mestskej tematiky v próze 80. rokov
inovačné vyznieva situovanie príbehov do
dedinského prostredia, pričom autorka v zobra-
zení postáv akceptovala intelektuálny posun
mladej generácie aj dožívanie niektorých pred-
sudkov v tomto prostredí. Životnú autopsiu au-
torky, ktorú možno v prózach pre malých čitate-
ľov identifikovať v podobe rodičovských, resp.
starorodičovských postrehov o deťoch, v prózach
pre dospievajúcich zasa ako zažité skúsenostné
a pocitové podložie vlastného dospievania, po-
znamenáva aj jej knihu ženských poviedok pre
dospelých Otvorené dni (1984).
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GAUBEOVÁ, Ružena
Prozaička, publicistka
25.1. 1901 Valaská Bela-8.7.1989

Po absolvovaní Vyššej školy dievčenskej
v Trenčíne pôsobila ako úradníčka. Debutovala
prózou pre najmenšie deti Kolo, kolo mlynské
(1952), v ktorej rešpektovala detský zmysel pre
hru. Zbierku poviedok Červenámašlička (1953)
napísala už z pozície didaktizmu a podobne kon-
cipovala aj rozprávanie O Petrovi Jilemnickom
(1953). V polovici 60. rokov v sérii publicistic-
kých vystúpení upozorňovala na osudy „sirôt ži-
júcich rodičov". Na začiatku 70. rokov sa minia-
túrnymi časopiseckými črtami a poviedkami
vrátila k tvorbe pre deti. Inšpirovala sa v nich au-
tentickými reakciami dobového dieťaťa, sklon
k didaktizmu však aj tentoraz zrelativizoval jej
literárne úsilie.
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GEGUŠ, Ján
Prekladateľ
16.5.1793 Ples - 5.10.1855 Ocova

Študoval na ev. lýceách v Banskej Štiavnici
a v Bratislave a na univerzite v Tiibingene. Bol
kaplánom u A. D. Lovicha v Banskej Bystrici,
odkiaľ r. 1821 odišiel za farára do Ocovej. Po
Štefanovi Leškovi bol ďalším slovenským pre-
kladatelom výchovnovzdelávacích diel nemec-
kého pedagóga a spisovateľa J. H. Campeho
(1746-1818), ktoré ovplyvnili dobovú slovenskú
literatúru pre mládež filantropickými ideálmi
a sokratickou metódou spracovania. Preložil
najprv knihu o Krištofovi Kolumbovi, ktorá je
prvým dielom Campeho Objavenia Ameriky.
V obsiahlom úvode podáva výťah z Campeho
predhovoru k pôvodnému nemeckému vydaniu
a doplna ho vlastnými myšlienkami. Kolumbus
je určený vyspelejšej mládeži, ktorá knihu berie
do rúk nielen pre kratochvíľu, ale aj s uvedome-
lým sebavzdelávacím zámerom. Vyšším veko-
vým určením zdôvodňuje Campe (a v zhode
s ním i jeho prekladateľ) aj hojný výskyt príkla-
dov nespravodlivosti a ukrutností v knihe, hoci
podľa Geguša „vychovávate! chybné strany člo-
večenství dítkam naschvál odkrytí nemá, nýbrž
podlé možnosti je pred nimi zakrytí, aby v nich
to nebezpečné myslení nevzbudil". Tento názor
je charakteristický pre dobové chápanie podsta-
ty a cieľov literatúry pre mládež ako mravouky
v príkladoch, ktoré majú priamočiare výchovné
pôsobenie. Hneď po knihe o Kolumbovi prelo-
žil Geguš ďalšie zväzky Objavenia Ameriky, ale
pre nepriaznivé podmienky vydavateľské a naj-
mä odberateľské čakal jeho rukopis na vytlače-
nie dlhé roky, až sa ho napokon ujal G. Fejérpa-
taky-Belopotocký.
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matných pŕjbehúw, od J. H. Campeho w némeckem
gazyku sepsána; w slowanský uvedená od Jana Gegu-
še... Tretj a poslednj Djl (1841).
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GLOCKO, Peter
Prozaik, dramatik, scenárista, redaktor
2.6.1946 Muráň. Žije v Bratislave
Cena Trojruža v roku 1995

Absolvoval Strednú priemyselnú školu che-
mickú v Bratislave (1960-64). Bol redaktorom
vydavateľstiev Mladé letá (1966-69), Osveta
(1969-75), Smena (1975-85), Slovenský spiso-
vateľ (1986-2001), šéfredaktorom detského ča-
sopisu Superohník (2001-02). V súčasnosti je
v slobodnom povolaní.

Pre dospelých vydal román s autobiografic-
kými motívmi Šťastný pán Cyprián (1980), no-
velistický triptych o citových problémoch mla-
dých ludí Hĺbka ostrosti (1982) a poviedkový
cyklus Srdcový kráľ (1984). V literatúre pre de-
ti debutoval zbierkou zamagurských rozprávok
Šťastenko (1970), v ktorej spracoval goralský
folklór zozbieraný Viktorom Majeríkom. Citli-
vými jazykovo-štylistickými, kompozičnými
a motivickými úpravami dostal folklórny mate-
riál literárne príťažlivú podobu a pritom nestra-
til pečať autentického ľudového útvaru. Podob-
ný charakter má i kniha Vodníkove zlaté kačky
(1975), na ktorej už participoval aj ako zberateľ.
Popri goralských povestiach a poverových roz-
právkach obsahuje aj epický menej rozvinuté
prípoviedky. Súčasťou obidvoch publikácií je
doslov, ktorý je dokumentárnym svedectvom
o textoch, o ľudových rozprávačoch a o zvlášt-
nostiach goralského folklóru.

Skúsenosť s folklórom je viditeľná v roz-
právkovom seriáli Ako kominárík svetom puto-
val (1974, 2. vyd. pod názvom Kominárík, 1994)
a v leporelovej skladačke O klobúku, ktorý ne-
chcel čarovať (1980). Využitý princíp pikaresk-
ného rozprávkového putovania hrdinu po svete
pointoval nevtieravým poučením. Z rozprávok
P. Dobšinského vybral a pre detského čitateľa
textologicky pripravil tretí zväzok Slovenských
rozprávok (1988) a výbery Nebeská sláva (1993)
a Ružová Anička (1993). V rozprávkovej knihe
Devätom remesiel a desiaty fígeľ (1986) v du-
chu ľudového žartovného rozprávania skonštru-
oval z folklórneho materiálu sujet o lenivom tu-
lákovi Šablicovi a majstroch remeselníkoch,

zakomponoval doň fragmenty pesničiek i vtá-
čích prekáračiek, vyjadriac tak nevtieravý hold
zmysluplnej ľudskej práci. V rozšírenej verzii,
obohatenej o prekáravé prológy, paródie, há-
danky a frazeologizmy, publikoval tento príbeh
s názvom O múdrej Aničke, šalamúnskej hlavič-
ke (2000). Podobným spôsobom sa vrátil ku krát-
kej povesti o Šťastenkovi zo svojej prvotiny
a v knihe Šťastenko a Čierny pán alebo Desať
hradov, sto pokladov (2002) rozvinul putovanie
postavy po svete do dobrodružného rozprávko-
vého príbehu kombinovaného s frazeologizma-
mi a hádankami. Sujety hrdinských a rytierskych
rozprávok autorsky spracoval v zbierke Zlato-
vlasý rytier alebo Kráľovič Neviemnič (1997).

Inú oblasť Glockovej tvorby predstavuje voľ-
ná románová dilógia Ruža pre Júla Verná alebo
Päť týždňov bez balóna (1986) a Tomáša lúpež-
ní rytieri alebo Za kameňom mudrcov (1987).
V žánrovo synkrétnom tvare historicko-dobro-
družnej prózy s prvkami science-fiction spracú-
va pomocou fantázie v prvom románe historic-
ké fakty o Vemovi a Paracelsovi a ich pobyte na
Slovensku, využívajúc postupy blízke francúz-
skemu tvorcovi vedecko-fantastickej a dobro-
družnej prózy. Na základe faktických poznatkov
o živote v Bratislave a v Banskej Štiavnici v pr-
vej polovici 16. a v druhej polovici 19. storočia
vytvára dobrodružno-detektívny príbeh pátrania
po tajomstve Paracelsovho meča. Podobná sym-
bióza dobrodružnej fikcie a historických faktov,
ktoré komplikujú kompozíciu a miestami zaťa-
žujú text deskripciou, charakterizuje aj druhý ro-
mán. Sujet historickej Piesne o Muránskom zám-
ku, zakomponovanej do architektoniky knihy,
tvorí východisko pre epickú rekonštrukciu prí-
behu o dobytí Muránskeho hradu cisárskym voj-
skom a potrestaní lúpežných rytierov Bašovcov
v 17. storočí. Aspekt mladých je v Glockových
historických románoch prítomný jednak dobro-
družne modelovaným príbehom, jednak pro-
stredníctvom detských postáv. Prózy prispievajú
k formovaniu historického vedomia mladých či-
tateľov a poznania, že život sa v každom čase po-
súva dopredu vďaka aktivite človeka.

Ďalšou zo žánrovo-tematických oblastí auto-
rovej tvorby je spoločenská próza. Pohľad do
sveta dospievajúcich so svedectvom o životo-
darnej sile rodinného zázemia a dôsledkoch je-
ho absencie ponúka voľná novelistická dilógia
Ja sa prázdnin nebojím (1988) a Robinson a de-
do Milionár (1990). Proces poznávania tejto
hodnoty podáva prvá novela prostredníctvom
rozprávača Miša a jeho konfrontácie s osudom
sociálne i morálne narušeného rovesníka Niko-
tína. Cez túto citovo deprivovanú postavu autor
upozorňuje na komplikovanosť socializácie do-

BIBIANA 64 BIBIÁNA



spievajúcich v narušenom prostredí ako na váž-
ny sociálny problém. Súzvuk medzi Mišom a sta-
rým otcom, ktorý je pre vnuka dôležitým orien-
tačným bodom, prerastá v druhej novele do
leitmotívu. Romantické putovanie obidvoch po-
stáv a pritúlaného psa Robinsona od prameňa po
ústie rieky je síce navonok motivované sľubom
dobrodružnej výpravy, ale stáva sa predovšet-
kým cestou starého otca za detstvom a mlados-
ťou v momente, keď sa ako čerstvý dôchodca cí-
ti byť zbytočným. Z hľadiska vnuka je to cesta
k poznaniu priority ľudskej spolupatričnosti du-
ševnej mladosti, ktorú je možné si zachovať aj
v pokročilom veku. Na rozdiel od prvej novely
je druhá próza jednoduchšie komponovaným
rozprávaním bez nadužitia slangu a významovo
nedostatočne zaťaženej dialogizácie.

Pozitívny vplyv lásky a porozumenia na for-
movanie dieťaťa tvorí aj základ prózy pre malých
čitateľov Lietajúci klobúk (1992). Úsmevné
prázdninové epizódky súrodencov „Maťolen-
kov" u starých rodičov sú obrázkami medzige-
neračnej harmónie a fantáziou ozvláštneného
detského poznávania okolitého sveta. Ich kolo-
rit vytvára prostredie autorovho rodiska.

Súčasťou Glockovej tvorby pre deti a mládež
sú aj rozhlasové hry a scenáre k hraným i tele-
víznym filmom a inscenáciám.
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Próza.- Šťastenko (1970, spolu s V. Majeríkom), Ako
kominárik svetom putoval (1974), Vodníkove zlaté
kačky (1975, spolu s V. Majeríkom), O klobúku, kto-
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žová Anička (1993), Kominárik (1994), Zlatovlasý ry-
tier alebo Krárovič Neviemnič, neznámy víťaz v boji
(1997), O Múdrej Aničke, šalamúnskej hlavičke
(2000), Šťastenko a Čierny pán (2002).
Poézia: Prší, prší dážď (1971).
Filmové a televízne scenáre: O klobúku, čo nechcel
čarovať (1969), Smutný lord (1969), Putovanie do San
Jaga (1975), Milionár (1974), Ako kominárik svetom
putoval (1975), Pieseň o Muráni (l 974), Hĺbka ostrosti
(1979), Veľký Mogul (1979), Rosný bod (1979), Plav-
čík a Vratko (1981), Popolvár najväčší na svete (1982),
Vodník Rybka a figliar Šupka (1985), Ružová Anička
(1992), Chudobných rodičov syn (1993), O Jankovi
zlatom kľučiarovi (1994).
Rozhlasové hry: Na prahu svetla (1985), Hovoriaci
strom (1989), Hádač, strúhač, strelec, poprac (1991),
O smelom Plavčíkovi a krásnej Julienke (1994), Ako
Jutrobogov kováč koval zlaté podkovy (1995), Kráľo-
vič Neviemnič (1995), Súrny telegram pre blízkeho
človeka (1995), Tri vety pre ospedalské siroty (1996),

Florián, dedo a smutný Lord (1997), Kto nosí komi-
nárom šťastie (1999), Čarovná záhrada pre Malého
princa (1999).
Divadelná hra: Veľká rozprávka o Malom princovi
(1999).
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GODRA, Samuel
Preromantický básnik a prozaik
25.8.1806 Bohunice (súčasť Pukanca) - 4.5.1873
Stredné Plachtince

Študoval v Banskej Štiavnici, Bratislave a ev.
teológiu vo Viedni. Po kaplánovaní v Radvani
bol kňazom v Stredných Plachtinciach. Debuto-
val r. 1829 knihou sonetov Múzy dcéra ve tfech
zpevích, pre vývin preromantickej literatúry má
význam jeho prozaický „príbeh z novších čias"
Zlatovič(1830). R. 1859 vydal pod názvom Pú-
vodní bájky a rozprávky pro slovenskou mládei
rozšírenú verziu zbierky Púvodní mravní bájky
z roku 1830. Moralizátorsky koncipované „roz-
právky" nepatrili k extrémne výstražným dobo-
vým beletristickým textom, v kontexte štúrovskej
beletristiky pre deti svojou českou jazykovou po-
dobou, výrazovou a myšlienkovou ťažkopádnos-
ťou pôsobili však už vývinovo konzervatívne.

BIBLIOGRAFIA
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GRAJCIAROVÁ, Nora
Poetka, prozaička
28.5.1922 Ratková. Žije v Bratislave

Pseudonym Elena Matejková. Po maturite na
Učiteľskej akadémii v Bratislave (1941) a absol-
vovaní ročného novinárskeho kurzu na Filozo-
fickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave
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(1949-82) pracovala ako učiteľka (1949-82)
najprv v podnikovej škole n.p. Vesna, potom na
rôznych základných školách v Bratislave. Od r.
1982 je na dôchodku. Po časopisecký publiko-
vaných básňach a prózach (Elán, Kultúra, Kul-
túrny život) jej vyšla prvá zbierka básní Návšte-
va (1979), inšpirovaná prírodnými krásami
Banskej Štiavnice a jej okolia. V zbierkach Po-
koj a príval (1981) a Teplomilné verše (1986) sa
prezentovala ľúbostnou a intímnou lyrikou. De-
ťom adresovala knihu próz Dobrí vtáci (1984).
Konvenčným spôsobom v nej spracovala tradič-
nú látku - školské a prázdninové zážitky prvá-
kov. Na pozadí príbehov, ktoré spájajú najmä po-
stavy dvoch nerozlučných priateľov, Mira
Sýkoru a Cyra Holuba, konfrontovala život na
dedine a v horách so životom v Bratislave, ob-
hajujúc pritom dedičstvo predkov, ich životnú
múdrosť a silu, a zároveň rešpektujúc aj výdo-
bytky modernej veľkomestskej civilizácie. De-
ťom venovala aj niekoľko dramatických scénok
a hier (Ples kvetín, Bradáčik).

BIBLIOGRAFIA
Próza: Dobrí vtáci (1984). (ma)

GRANČ, Ladislav
Prozaik
15.8.1920 Spišské Podhradie. Žije v Kanade

Vlastným menom Ladislav Csellényi. V ro-
disku absolvoval Štátny učiteľský ústav, po voj-
ne prešiel viacerými funkciami v štátnom apa-
ráte. R. 1960 sa stal riaditeľom Slovenského
múzea v Bratislave. R. 1966 sa vysťahoval do
Kanady. Spočiatku pôsobil v Montreale, od
r. 1967 bol zamestnaný v Kráľovskom ontárij-
skom múzeu v Toronte.

R. 1961 debutoval románom o osudoch slo-
venských vojakov na východnom fronte Potom
sa zídeme. Pre mládež vydal historické romány
Lukáš Havran (1961) a Pád anjela (1967) a ro-
mán o láske židovského chlapca k želiarke Ma-
tapolo (1965). V románe Lukáš Havran je po-
platný schematickému chápaniu histórie: najprv
si vytýčil základné tézy, vyexcerpoval „hnacie
sily dejín" a potom sa ich usiloval zaodiať do
beletristického rúcha. V „modernistickejšom"
románe Pád anjela sa už usiloval evokovať his-
torickú atmosféru, preto sa sústredil na psycho-
lógiu svojho mladistvého hrdinu, očami ktorého
vníma a hodnotí jednotlivé udalosti. Výsledkom
je retrospektíva plná pseudofilozofických úvah
a sentimentu. Princíp retrospektívy, ktorá sa
v krízovej situácii odvíja pred hlavným hrdinom
ako v ťaživom sne, použil už v románe Matapo-

lo. Žiaľ, aj prvé dielo slovenskej literatúry pre
mládež o holokauste, zobrazujúce tragický prí-
beh židovského chlapca hynúceho v nacistickom
väzení, vyznieva chaoticky.
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anjela (1967).

LITERATÚRA
Horfiák, Peter: Reálie a realizmus. Kultúrny život,
1962, č. 8, s. 4.
Števček, Ján: O pravú podobu historického románu.
Zlatý máj, 6, 1962, č. 5, s. 229-230.
Sliacky, Ondrej: Román o zlomenej láske. Zlatý máj,
9, 1965, č. 12, s. 551. (kf)

GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef
Prozaik, dramatik
18.10.1874 Tajov - 25.5.1940 Bratislava, po-
chovaný je v Tajove

Po skončení meštianky v Banskej Bystrici
študoval na Štátnom učiteľskom ústave v Kláš-
tore pod Znievom. V r. 1893-1898 učil v Ban-
skej Bystrici, Hornej Lehote, Kolároviciach,
Dohňanoch, Lopeji, Pohorelej a v Podlaviciach,
kde sa z protestu proti maďarizácii slovenského
školstva vzdal učiteľského povolania a odišiel do
Prahy študovať na obchodnú akadémiu. Po skon-
čení dvojročného štúdia ideovo ovplyvnený hla-
sistickým programom nastúpil do Vidieckej
ľudovej banky v Trnave, r. 1901 sa stal zamest-
nancom Tatra banky v Martine. R. 1904 odišiel
za účtovníka Ľudovej banky do Nadlaku. Po
šiestich rokoch sa stal vedúcim filiálky Tatra
banky v Prešove. R. 1912 sa vrátil do Martina
a až do prvej svetovej vojny pôsobil ako tajom-
ník klubu Slovenskej národnej strany. R. 1915
narukoval na ruský front, no ešte toho roku pre-
šiel do ruského zajatia a ako redaktor Českoslo-
venských hlasov a Slovenských hlasov sa zapo-
jil do formujúceho sa čs. odboja. Do vlasti sa
vrátil r. 1919 a po krátkom pobyte v Martine sa
stal prednostom umiesťovacej legionárskej kan-
celárie v Bratislave. Penzionovaný bol r. 1925.

Je reprezentatívnou osobnosťou druhej vlny
literárneho realizmu. Prostredníctvom povied-
kového žánru vytvoril objektívny sociálno-psy-
chologický portrét predprevratovej dedinskej so-
ciety, angažujúc sa v záujme sociálnej a národnej
spravodlivosti (napr. Maco Mlieč, 1903; Mam-
ka Pôstková, 1908; Horký chlieb, 1909). Pozo-
ruhodné umelecké výsledky dosiahol aj drama-
tickou tvorbou, reflektujúcou prostredníctvom
psychologického realizmu sociálne bytie dedin-
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ského človeka (Matka, 1906; Statky-vňatky,
1909; Hriech, 1911; V službe, 1911; Tma, 1912).

Literatúre pre deti a mládež nevenoval oso-
bitú pozornosť, napriek tomu časť jeho prozaic-
kého diela patrí do klasického fondu slovenskej
detskej literatúry. Ide o tzv. starootcovské po-
viedky, v ktorých evokoval svoje detské roky
strávené u starých rodičov z matkinej strany (Do
konca, 1900; Prvé hodinky, 1905; Do kúpe [a,
1905; Žliebky, 1906). Ich realistický ludský roz-
mer, humor a poézia, vyplývajúca z detskej opti-
ky vnímania skutočnosti, boli v rozpore s mora-
lizujúcou tendenciou dobovej detskej literatúry
a vlastne pôsobili ako výzva na zmenu jej cel-
kovej orientácie. V tomto zmysle podobne vy-
znievali aj poviedky Apoliena (1903) a Nevinné
ruky (1910), aj ked ich námetom už neboli
úsmevné reminiscencie na detstvo, ale správy
o traumatizujúcom ludskom údele bedárskych
detí. Týmito poviedkami Tajovský ovplyvnil ide-
ovo-tematickú orientáciu Fraňa Kráľa, ktorý sa
v medzivojnovom období zameral na zobraze-
nie života práve malých sociálnych outsiderov.
Priamo deťom Tajovský adresoval iba trojdej-
stvovú bábkovú hru Sova Zuza (1922). Od do-
bových hier tohto žánru sa jeho práca odlišova-
la nielen myšlienkovým posolstvom („Chutnejší
chlieb na slobode ako koláč v službe"), ale aj re-
alisticky živo poňatou postavou Gašparka. Hra
vznikla volným prepisom poviedky Zuza (1903).

BIBLIOGRAFIA
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GREGOROVA, Hana
Prozaička, publicistka
30.1.1885 Martin - 11.12.1958 Praha, pochova-
ná je v Tajove

Rodená Lilgová, manželka Jozefa Gregora -
Tajovského. Po skončení základnej školy získa-
vala vzdelanie ako samouk. Žila v Nadlaku, Pre-

šove, Martine, od r. 1921 v Bratislave, kde sa ve-
novala organizovaniu spoločenského a kultúrne-
ho života. Po smrti manžela r. 1940 sa presťaho-
vala k dcére do Prahy. Debutovala zbierkou
krátkych próz Ženy (1912), v ktorej z emanci-
pačných pozícií reflektovala nerovnoprávne po-
stavenie žien v dobovej slovenskej spoločnosti.
V zbierkach poviedok Môj svet (1920), Pokorní
ludia (1924) a Zo srdca (1930) svoj konfrontač-
ný postoj rozšírila o sociálnu problematiku jed-
noduchých ľudí. V románoch Vlny duše (1933)
a Čas nezastavíš (1938) sa pokúsila o komplex-
nejší obraz poprevratovej slovenskej reality.

V literatúre pre deti debutovala r. 1922 zbier-
kou moralistických miniatúr Kytka. V knihe
Oddane'srdiečka (1926) sa prostredníctvom au-
torskej rozprávky psychologizujúceho typu
s prítomnosťou sociálnych motívov usilovala
prekonať tradičný didaktický model detskej
beletristiky. Vo svojej najrozsiahlejšej práci Pav-
ko v Prahe (1933) sprostredkovala detskému
čitateľovi súbor dokumentárnych informácií
o hlavnom meste republiky. V snahe vytvoriť či-
tateľsky príťažlivý typ náučnej literatúry doku-
mentárny materiál beletristický ozvláštnila, čím
narušila tradíciu učebnicového typu predprevra-
tovej náučnej literatúry, no súčasne vytvorila no-
vú konvenciu, ktorá sa nadlho stala špecifickým
a súčasne i retardujúcim atribútom tejto tvorby.
Zbierku Rozprávočky z rádia (1931) pôvodne
pripravila pre rozhlas. Okrem niekoľkých vlast-
ných prác (pôvodných i prevzatých z Kytky
a Oddaných srdiečok) zaradila do nej i texty, kto-
ré vzhľadom na presne určenú minutáž napísala
„podľa" Andersena, Bjôrnsona, Turgeneva, Hu-
ga, Wildea, Lagerlôfovej, Karafiata a Svobodo-
vej, usilujúc sa v nej zachovať myšlienkovú i es-
tetickú podstatu originálu.

Svoj bytostný vzťah k detskej literatúre dekla-
rovala na Kongrese slovenských spisovateľov
v Trenčianskych Tepliciach roku 1936. Referát
O detskej literatúre nekoncipovala ako bilančnú
správu o stave, v akom sa dobová tvorba pre de-
ti nachádzala, ale ako polemiku s jej podobou
a trendmi, ktoré ju podmieňovali. Podstatou jej
vystúpenia bola požiadavka realistickej tvorby,
ktorou „treba deti uvádzať do skutočného živo-
ta". Z tohto dôvodu - objektívne nevhodne - od-
mietla preferovanie ludovej rozprávky, ktorá
,jvoju úlohu už vy konala". Literatúra pre deti má
formovať spoločenské a sociálne vedomie dieťa-
ťa. „Vdetskej literatúre sa netreba báť tendencie",
zdôraznila, pričom obsah „tendencie" demon-
štrovala na tematickej orientácii detskej knihy. Zá-
verečnou proklamáciou - ,JJech je detská lite-
ratúra tendenčná, nech je silne tendenčná,
protifašistická, protimilitaristická, proti rasovej
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nenávisti, proti tme predsudkov a obmedzeného
chápania pomerov" -ju aktualizovala a zosúla-
dila s pokrokovou ideovou platformou kongresu.
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GROCH, Erík Jakub
Básnik, prozaik, rozhlasový dramatik, editor
a vydavateľ
25.4.1957 Košice. Žije v Uloži (pri Levoči)

Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v r. 1976
vystriedal rôzne zamestnania. R. 1990 redigoval
obnovený časopis Kultúrny život, v r. 1991-92
almanach Tichá voda, r. 1992 založil vydavateľ-
stvo Knižná dielňa Timotej produkujúce - z ob-
sahovej i dizajnérskej stránky-výnimočné kniž-
né artefakty.

Bol členom košickej undergroundovej a sa-
mizdatovej skupiny, ktorá si v postnormalizač-
nom období v opozícii voči oficiálnej kultúre sfor-
movala vlastný estetický a myšlienkový model
umeleckej tvorby. V rámci jej aktivít participoval
na príprave a vydávaní literárnych zborníkov Tri-
násta komnata (1978-80) a Nacelle (1983-84).
Sám v nich publikoval poetické texty a eseje
0 umení a ludskom bytí. Ako básnik sa oficiálne
predstavil až na prelome 80. a 90. rokov zbierka-
mi Súkromné hodiny smútku (1989), Baba Jaga:
Žalospevy (1991) a Bratsestra (1992). So zmys-
lom pre významovú výpoved básnických obrazov
ako „živých snímačov svedomia" sústredil sa
v nich na zachytenie duchovného stavu, bytia
1 smerovania svojho súčasníka (E. Jenčíková).
V podobnom duchu sa prezentoval aj v nateraz
poslednej zbierke TO (2000).

Do detskej kultúry kvalitatívne zasiahol roz-
hlasovými rozprávkovými cyklami Cililink
(1987) a Rozprávkolamy alebo Čo je čo a čo čo
nie je (1988). Prvý z nich v animovanej verzii
pražského filmového štúdia Barandov uviedla
i čs. televízia a prevzalo ho vyše tridsať medzi-
národných televíznych spoločností. Umeleckou
udalosťou - podloženou excelentným dizajnom
a umelecky jedinečným ilustrátorským výko-
nom výtvarníka Ľuboslava Pala-bol i jeho kniž-
ný debut pre deti Tuláčik a Klára (2002). Z te-
matického hľadiska ide o tradičný vzťah medzi

dieťaťom a psom, jeho výnimočnosť spočíva však
v tom, že v čase infantilizácie autorskej roz-
právky s podobnou tematikou Groch dokázal ad-
resovať dieťaťu posolstvo „o tom, že naozajstný
domov je miesto, kde sa môžeme schúliť do tep-
lého náručia, že priateľstvo je oveľa lepšie ako
akákoľvek sláva, že šaty nerobia človeka ani múd-
rejším, ani lepším a že svet je oveľa kúzelnejší
ako tie najrafinovanejšie kúzla". Prostriedkami
modernej autorskej rozprávky sa teda konfron-
toval so súčasným životným štýlom, s jeho pseu-
dohodnotovým systémom, pričom toto význa-
mové posolstvo oslovujúce i dospelého čitateľa
„sprítomnením detstva ako stavu prirodzenosti,
harmónie a úprimnosti duše" (Z. Stanislavová)
dokázal transformovať do reči a fantázie dieťaťa.
Navyše dokázal ho zvrúcniť tak, že ním - pove-
dané jeho slovami - pohol nielen vlastným, ale
i adresátovým srdcom.
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GRZNÁROVÁ, Marianna
Poetka, prozaička, redaktorka, dramaturgická
1.12.1941 Rudno nad Hronom. Žije v Bratislave

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Šuranoch (1959) študovala na Pedagogickej fa-
kulte v Nitre (1959-63). Po štúdiách pôsobila
ako zastupujúca učiteľka na rozličných miestach,
od r. 1969 bola redaktorkou a od r. 1971 praž-
skou spravodajkyňou denníka Ľud. Od r. 1972
pracovala v Čs. televízii v Bratislave ako dra-
maturgická Hlavnej redakcie pre deti a mládež.

Knižne debutovala básnickou zbierkou pre
dospelých Vstupujte bosí (1966), v ktorej ľudskú
i básnickú sebavýpoved ozvláštnila aluzívnos-
ťou na biblické motívy. Do detskej literatúry sa
zapísala televíznym večerníčkovým seriálom
pre deti Pásli ovce valasi (1973), ktorý pred-
chádzal jeho knižnému vydaniu Maťko a Kubko
(1977). Čitateľsky atraktívnou sa kniha stala
hlavne vdaka humornej atmosfére rozprávko-
vých epizód s obrazmi idylického pastierskeho
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života, zasadených do jednoduchého sujetového
rámca. Komickosť, prerastajúca až do grotesk-
nosti, je garantovaná vnášaním detského rozme-
ru (úsmevná nešikovnosť, sklony k zábave, od-
počívaniu, jedeniu atď.) do epickej kategórie
postáv s dospelostným sociálnym statusom.
Rozprávkové príbehy svojím etickým posol-
stvom smerujú k harmonizácii medziľudských
vzťahov a vzájomnej spolupatričnosti. Príklon
k symbolickej rozprávke, vyznačujúcej sa lyric-
kosťou, jazykovo-významovou hravosťou a an-
dersenovsky ladeným etickým vypointovaním,
prináša súbor rozprávkových miniatúr Bosá jab-
loň (1980). Motív cesty, explicitne prítomný aj
v názve seriálovo koncipovanej rozprávkovej
knihy Dvaja na ceste (2002), je podobenstvom
o putovaní „od vlastného detstva k detstvu
iných". Umelecká imaginatívnosť dvoch klau-
nov - maliara a hudobníka, napájaná zo zdrojov
detského videnia sveta, sa stáva mierou pre iden-
tifikáciu skutočných hodnôt nášho života. Spolu
so Zdenou Vojtkovou napísala leporelo O neto-
pierovi, ktorý nechcel spávať (1981). Je aj autor-
kou „kostýmovej hry s pesničkami" Hašteríca
(1978), v ktorej kritizuje pretvárku, zlomyseľ-
nosť a pohodlnosť, a viacerých televíznych sce-
nárov rozprávok a seriálov. Venuje sa aj prekla-
daniu detskej literatúry z češtiny.
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GUNDOVÁ-JERGOVÁ, Agneša
Publicistka, prozaička, redaktorka
4.11.1926 Palárikovo. Žije v USA

Začínala ako administratívna pracovníčka vo
viacerých podnikoch. Od r. 1953 až do r. 1968,
keď na protest proti okupácii Československa
vojskami Varšavskej zmluvy emigrovala do
USA, bola redaktorkou časopisu Život. Ako re-
daktorka a publicistka známa pod pseudonymom

Marína Havranová pôsobila aj v emigrácii. Jej
fejtóny a komentáre patrili k najpočúvanejším
reláciám washingtonskej slovenskej redakcie
Hlasu Ameriky.

Debutovala prózou Diabol s výstrihom
(1964), v ktorej sa sústredila na spoločensky zá-
važný, no súčasne z ideologických dôvodov ne-
priznávaný problém výtržníctva a prostitúcie
mladých ľudí. V americkej emigrácii sa venova-
la biograficko-dokumentárnej tvorbe. V knihe
Koloman Sokol v zemi smädných (1979) zachy-
tila americký osud legendy moderného sloven-
ského výtvarníctva, v knihe Legenda chodí bo-
sá (7959,) ju zas upútal životný údel a humánne
aktivity svetoznámej katolíckej misionárky Mat-
ky Terezy. V publikácii Putovanie za dotykom
(1992) uverejnila výber z rozhovorov s vý-
znamnými exilovými osobnosťami, ktoré nahra-
la počas washingtonského pôsobenia, a súčasne
do nej zaradila i niekoľko noviel s tematikou zlo-
žitého postavenia emigranta v cudzine.

Ako jedna z mala exilových spisovateľov na-
písala i knihu pre deti. Podľa vlastného úvodné-
ho vysvetlenia ju vytvorila v Detroite a r. 1973
ju pod názvom 2oly bol ohňový pes s ilustrácia-
mi Tibora Kovalíka a v nadštandardnej typogra-
fickej výbave vydal r. 1973 Slovenský ústav sv.
Cyrila a Metoda v Ríme. Kniha obsahuje sedem
„rozprávok", v skutočnosti realistických čŕt a po-
viedok, o osudoch siedmich psov. Ich príbehy
majú atraktívny, zdanlivo až bulvárny námet
(pes Zoly pomáha hasičom zachraňovať ľudí, pes
Skeezer rozptyľuje na klinike trpiacich detských
pacientov, pes Muro prejde v zimnom nečase
dvesto míľ za majiteľmi, ktorí sa ho zriekli), na
rozdiel od komerčnej detskej literatúry, priro-
dzene využívajúcej takéto námety na svoje za-
traktívnenie, ich pointy však nekoncipovala v sú-
lade s týmto druhom literatúry. Jej zvierací
hrdinovia za svoj ľudský, aj ked rozprávkovo hy-
perbolizovaný čin nezískavajú odmenu, ale do-
plácajú naň svojím životom, pričom ich smrť je
vždy obžalobou ľudí, ktorí sa k nim správali zvie-
raco. Súcit s nemými tvormi tvorí teda význa-
mový leitmotív knihy, ktorá je napriek istej tva-
rovej a štylistickej nedokonalosti metaforickým
svedectvom o pocitovom svete autorky, vo svo-
jom občianskom živote i tvorivých aktivitách
vždy angažujúcej sa proti zlu a bezpráviu, v zá-
ujme spravodlivosti a bezbranných.
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HABAJ, Ivan
Prozaik
15. 5. 1943 Urmince. Žije v Bratislave

Po ukončení štúdia na Spojovej škole v Bra-
tislave (1957-60) pracoval do r. 1965 ako spo-
jovací technik v Bánovciach nad Bebravou
a v Topoľčanoch a popri tom navštevoval Stred-
nú školu pre pracujúcich v Topoľčanoch
(1962-65). Po absolvovaní Právnickej fakulty
UK v Bratislave (1965-70) pôsobil ako právnik
v Slovenskom zväze bytových družstiev
(1970-75) a vo vydavateľstve Slovenský spiso-
vateľ (1975-79). V r. 1981-90 bol spisovateľom
z povolania a v r. 1990-93 právnikom na Mest-
skom súde v Bratislave. Od vzniku Najvyššieho
kontrolného úradu r. 1993 až do súčasnosti pra-
cuje v tejto inštitúcii.

R. 1972 debutoval zbierkou poviedok Dol-
niaci. V tejto knihe a neskôr aj v nasledujúcich
- V tieni moruše (1973) a Mária (1976) - sa za-
meral na zobrazenie života obyvateľov južného
Slovenska, „dolniackeho kraja", „pririečia"
Dunaja. Od r. 1979, keď mu vyšla kniha povie-
dok Potné samoty, sa až do r. 1990 venoval li-
teratúre profesionálne. Ďalšie zbierky poviedok
-7poviedok (l984), Vône podbránia, vône by-
lín (1986), Návraty (1987), Bezradnosť náhlej
osamotenosti (1988), Zo života outsiderov
(1991) románová trilógia Kolonisti 1-3 (1980,
1981, 1986) a román Posolstvo detstva (1982)
- nadväzujú na predchádzajúcu noetiku spočí-
vajúcu „v obhajobe základných životných hod-
nôt a porovnávania dneška s minulosťou" (Su-
lík, 1979). Deťom venoval zbierku krátkych
próz Veľké stepné' vtáky (1977). I tu je zjavná
zakotvenosť v dôverne známom prostredí juž-
noslovenskej nížiny, ktorá sa stáva dejiskom
prázdninových zážitkov dvanásťročného chlap-
ca Petra a jeho rovesníkov. Zážitkový svet de-
tí je v podstatnej miere determinovaný život-
nou múdrosťou dospelých, predovšetkým
starých otcov, čím sa kniha zároveň stáva ob-
hajobou patriarchálneho spôsobu života. Vý-
znamnú úlohu v kompozícii prózy zohráva i prí-
roda, ktorá je pre človeka zdrojom životnej
energie, ale aj tvrdých skúšok a trpkých spo-
mienok.
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HABOVŠTIAK, Anton
Prozaik, jazykovedec, publicista
22.9.1924 Krivá. Žije v Bratislave

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trstenej
a Dolnom Kubíne (1938-46), slovenčinu a fran-
cúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve (1946-51). Až do dôchodku (1993) pracoval
v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV
v Bratislave.

Ako jazykovedec, venujúci sa predovšetkým
slavistike a dialektológii, je autorom monografií
Oravské nárečia (1965), Oravské chotárne ná-
zvy (1970), Oravci o svojej minulosti (1983), Zo
slovensko-slovanských vzťahov so zreteľom na
lingvistickú geografiu (1993), spoluautorom At-
lasu slovenského jazyka I.(1968), Atlasu sloven-
ského jazyka IV. (1984) a Slovníka slovenských
nárečí I. (1994), autorom Krátkeho slovníka ná-
rečia slovenského oravského (1995), Krátkeho
slovníka nárečia slovenského pivnického (1997),
Krátkeho slovníka nárečia slovenského gorno-
mitropolského (1998). S Oravou sa spája jeho zá-
ujem o jazykovo-štylistickú analýzu diel spiso-
vateľov spojených s týmto regiónom (knižne
jazykovedná esej Hviezdoslav a slovenčina,
1969) a účasť na tvorbe viac ako dvadsiatich
vlastivedných regionálnych monografií.

Látky autentického rozprávkového, povesťo-
vého a obradového folklóru, získané a zazna-
menané pri sústreďovaní materiálu na jazy-
kovedné práce, utrieduje a literárne spracúva,
pričom jednak rekonštruuje sujet na základe
dochovaných fragmentov, jednak modeluje opti-
málny variant textu z niekoľkých regionálnych
záznamov. Viaceré z jeho knižných vydaní folk-
lórnych textov majú vysokú etnologickú hodno-
tu. V úsilí o zachovanie štylistických kvalít
autentického ľudového podania využíva syntak-
tické a lexikálne chrakteristiky ľudovej reči, ale
zároveň úzkostlivo dbá na spisovnosť jazyka.
Rešpektovanie osobitostí detského adresáta sa
v jeho tvorbe prejavuje dôsledným eliminova-
ním drastických motívov, zdôrazňovaním kon-
trastu dobra a zla - v tej súvislosti sa stávajú
explicitnejšími didaktické aspekty textu - a sklo-
nom k harmonickému riešeniu konfliktov. Aj zá-
sluhou takéhoto prístupu k folklórnemu mate-
riálu dochádza vo veľkej časti jeho tvorby
k žánrovému kríženiu povesti s rozprávkou, resp.
s moralizujúcou poviedkou.

Habovštiakove knihy povestí a rozprávok sú
komponované predovšetkým na regionálnom
princípe, pričom záujem o oravský folklór pre-
važuje, počnúc rozprávkovou prvotinou Pastie-
rik a zbojníci (1963), cez knihy povestí Zaklia-
te ovečky pod Rozsutcom (1966), Proroctvo
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kráľa Mateja (1970), Zlaté dukáty v Choči
(J 970) cez Viktoríne zvony (1974) až po publi-
kácie Povesti o Oravskom zámku (1994) a Po-
vesti oravskej doliny (2000), ktorých spracova-
nie prezrádza dôkladné etnologické štúdium. Na
tematickom princípe je koncipovaný súbor plá-
tenníckych rozprávok Snehobiela košeľa (1981),
zbierka etymologických povestí značnej doku-
mentárnej hodnoty Skamenená dievka (1977)
i zbierky rozprávok a povestí Jánošíkova stud-
nička (1980), Remeslo má zlaté dno (1998, spo-
lu s K. Habovštiakovou), Vianočné rozprávky
(1998).

Literárne spracúva látky aj z iných regiónov
Slovenska. Na Liptov sa viažu rozprávky Tri víly
na salaši (1966), východoslovenské varianty roz-
právok ponúka v knihe O kaštieli v šírom poli
(1968), väčšinou však sústreďuje do rozprávko-
vých výberov materiál z rozličných slovenských
regiónov (Kráľa múdry sedliak, 1972, Tri píšťa-
lôčky, 1972, Odvážny Benko a zakliaty zámok,
1985).

Dôraz na dokumentárnu hodnotu zozbierané-
ho slovesného materiálu aj na autenticitu osob-
ných spomienok na život v minulosti sa odzrkad-
ľuje v knihe Oravské chodníčky (1985), v ktorej
podáva obraz patriarchálneho spôsobu života na
Orave, zvykov a obradov, tradícií a životného
kolobehu regiónu, a vo výbere kresťanských via-
nočných tradícií, vinšov, rozprávok, betlehem-
ských hier a piesní Kráľ nad kráľmi sa narodil
(1995). Histórie plátenníckeho remesla a osudov
plátenníckych rodov na hornej Orave sa dotýka
v románovej dilógii Plátennícka pieseň (1985)
a Plátennícka pieseň a jej finále (1999).

Od začiatku 90. rokov v jeho tvorbe mocnie
eticko-didaktický aspekt kresťanského zamerania.
Kresťanské ladenie majú zbierky spoločenských
noviel a poviedok pre dospelých, viaceré s tema-
tikou náboženského prenasledovania v totalitnom
režime (Volanie domova, 1992, Aj také sú Božie
cesty, 1995, Mať moja, mať moja, 1999, Srdcia,
čo našli lásku, 1999, biografia Za mrakmi je mo-
je milované Slnko, 1996), knihy náboženských
esejí a meditácií (Dni sviatočné i všedné, 1995,
Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži, 1995)
a populárno-náučná publikácia Cesta kríža
(1992). Pre televízny seriál Malé biblické príbe-
hy (1995-99) pripravil texty Starého a Nového zá-
kona a Skutky apoštolov. Pod rovnomenným ná-
zvom boli vydané vo forme videozáznamov.
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HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína
Jazykovedkyňa, prozaička, vysokoškolská pe-
dagogička
18.5.1929 Jasov. Žije v Bratislave

Manželka Antona Habovštiaka. Po gymnazi-
álnych štúdiách v Bratislave študovala na FF
Slovenskej univerzity v Bratislave slovenčinu,
francúzštinu, ruštinu a na univerzite v Belehra-
de slavistiku. Pracovala ako redaktorka v SPN,
v r. 1953-74 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra
SAV v Bratislave a v r. 1974-91 na PF v Nitre.
Napísala viacero jazykovedných prác: Slovenči-
na známa a neznáma (1996), Frazeologický
slovník (1996) atd1. Je autorkou troch kníh pre
deti, z toho jedna je v spoluautorstve - Remeslo
má zlaté dno (1998). V rozprávkovej knižke
V núdzi poznáš priateľa (1996) priblížila deťom
obraznú bohatosť materinského jazyka, jeho
príslovia a porekadlá, pranostiky a úslovia.
V knihe Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľo-
vať (2002) na spôsob ľudového rozprávania vy-
tvorila autorské texty.

BIBLIOGRAFIA
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HAJKOVÁ, Ľuba
Prozaička, dramaturgická, rozhlasová redaktor-
ka
3.8.1946 Levoča. Žije v Bratislave

Po štúdiu na Strednej poľnohospodárskej
technickej škole v Spišskej Novej Vsi (1961-64)
absolvovala štúdium dramaturgie na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave (1964-69).
Pracovala ako redaktorka literámo-dramatickej
redakcie Čs. rozhlasu (1969-82), ako drama-
turgická pre deti a mládež v Slovenskej filmo-
vej tvorbe (1982-91), od r. 1992 vydavateľská
pracovníčka a spolumajiteľka vydavateľstva
H&H v Bratislave.

Prózy a rozhlasové hry pre dospelých začala
písať v 70. rokoch 20. st. Debutovala zbierkou
poviedok S láskou na začiatku slova (1988).
V novele Veta lásky, málo slnka (1991) pro-
stredníctvom medzigeneračného konfliktu upo-
zornila na súvislosti medzi ľudským egoizmom
a drancovaním prírody. Kríza súčasnej rodiny
s problémom drogovej závislosti mladého člo-
veka je tematickým základom knihy Dri ma za
ruku (1994).

Deťom adresovala knihu Nikto ma nemá rád
(1994). Na príbehu desaťročnej citovo deprivo-
vanej Kristínky zobrazila problémy dobových
detí v rodine a v škole, apelujúc na trpezlivosť
a porozumenie dospelých voči svetu detí, na po-
trebu nájsť si čas pre dieťa a cestu k nemu. V kni-
he sú využité modlitbičky zo súboru veršova-
ných modlitieb Andreja Ľudovíta K a l i n u .

Dramaturgicky participovala na viacerých fil-
moch pre deti a mládež.

BIBLIOGRAFIA:
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HAĽAMA, Vladimír
Prozaik
27.6.1904 Blatnica - 11.10.1962 Bratislava

Starší brat poetky Maše Haľamovej. Gym-
názium a obchodnú školu vyštudoval v Marti-

ne. Bol bankovým úradníkom v Bratislave, Mi-
chalovciach, Šamoríne, Ružomberku a v Bá-
novciach nad Bebravou. Od r. 1953 žil na in-
validnom dôchodku v Bratislave. Obsahom
a tvarom svojich poviedok a čŕt z poľovníckej
praxe neprekračoval hranice reprodukcie fak-
tov. Pri voľbe námetov uprednostňoval príbehy
dojímavé a dramatické. Nevyhýbal sa ani opi-
su drsných a krutých momentov, čo pri absen-
cii citlivého etického postoja vyvolalo výhrady
literárnej kritiky. Ako špecifický druh spomien-
kovej beletrie mali jeho dve knihy predovšet-
kým hodnotu poznávaciu. Prostredníctvom
dobrodružných epizódok oboznamovali čitate-
ľa s lovnou zverou našich hôr a so spôsobmi po-
ľovania.
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HAĽAMOVÁ, Maša
Poetka, prozaička, prekladateľka
28.8.1908 Blatnica- 17.7.1995 Bratislava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1988

Vlastným menom Mária Pullmanová. Do ľu-
dovej školy začala chodiť v Martine, no už
osemročná sa po smrti matky očitá v sriem-
skej Starej Pazove. Tu sa o ňu starala učiteľka
Oľga Textorisová, ktorá - podľa samotnej Maše
Haľamovej - mala nesporne najväčší podiel na
jej citovom a estetickom vyhranení. Študovala
na Gymnáziu v Martine, zmaturovala na Štátnej
obchodnej akadémii v Bratislave roku 1925.
V rokoch 1926-56 žila vo Vysokých Tatrách na
Štrbskom Plese, kde jej manžel pôsobil ako le-
kár. Po jeho smrti bola dva roky redaktorkou
v martinskom vydavateľstve Osveta, v rokoch
1959-73 redigovala literatúru pre menšie deti
vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave. Od ro-
ku 1973 žila na dôchodku.

Patrí k osobitým zjavom slovenskej poézie
20. storočia. Jej básnické etudy nadväzujúce
svojou lyrizujúco-baladickou atmosférou na
poetiku Slovenskej moderny (Dar, 1928 a Čer-
vený mak, 1932), zaujali citovou krehkosťou
a bezprostrednou úprimnosťou. Vypovedala ni-
mi o svojom vnútornom svete, prahnúcom po ľú-
bostnom a partnerskom naplnení, ale aj o svete,
v ktorom sociálna nehumánnosť tragizuje ľudské
údely. V tretej básnickej zbierke Smrť tvoju ži-
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jem, ktorú vydala po dlhom odmlčaní až roku
1966, si sprítomňovaním dávneho manželského
súžitia pokúšala naplniť zmysel svojej ďalšej ľud-
skej existencie.

Ešte počas tatranského pobytu na podnet sy-
novca Dušana Rolla, redaktora martinskej
Osvety, napísala veršovaný sprievod k náučné-
mu leporelu Hodinky (1956), ktoré vďaka ná-
paditej vonkajškovej forme (výrezom ciferníka
s pohyblivými ručičkami hodiniek) vyšlo v ne-
spočetných vydaniach doma i v zahraničí. Die-
lom, ktorým nesporne obohatila literatúru pre
deti, bola prózička Petrišorka. Vydalo ju
vydavateľstvo Mladé letá r. 1965, jej prvú ver-
ziu však Haľamová napísala ešte v Martine,
kam sa s „hrdinkou" svojej budúcej knižky pre
deti presťahovala po manželovej smrti. (Bola to
naša skutočná, prítulná mačička. Nemohla som
ju nechať na Štrbskom Plese u cudzích ludí.
Vzala som ju so sebou. A tak sme sa túlili jed-
na k druhej v novom prostredí. Mesto opanta-
la nevľúdna jeseň a ja som po večeroch sedá-
vala s Petrišorkou pri kachliach a akoby som
sa s ňou rozprávala. Sprvu naozaj iba tichým
monológom. Potom sme to spolu napísali, len
tak pre seba, ceruzkou do bloku... Trochu ma to
sňalo z kríža nostalgie.) Rozprávanie o zveda-
vej mačičke, ktorá sa jedného dňa pritúlala
k panskému bielemu domu na brehu veľkého
jazera vo vysokánskych horách, Haľamová
komponovala v troch pásmach: prvé tvoria prí-
hody mačacej hrdinky, druhé atmosféra vojny
zasahujúcej do osudov ľudí v bielom dome a tre-
tie rozprávanie autorky o sebe samej. Podľa in-
terpretácie kritika Júliusa Nogeho práve toto
posledné pásmo nasýtené autobiografickou im-
presívnosťou je tým, čo jednotlivé pásma sce-
ľuje a knihe samej dodáva osobitný jas a čaro.
Prozaická miniatúra O sýkorke z kokosového
domčeka (1976) je tiež situovaná do prírody
vysokých hôr a podobne ako Petrišorka i ona je
mozaikou drobných príhod a zážitkov. V roz-
právaní o chlapčekovi Borisovi, ktorý zažíva
vzrušujúce chvíle pri prvých stretnutiach so ži-
vou prírodou, akokoľvek zaujímavom svojou
autentickou presvedčivosťou, absentuje však
ten plán, ktorý vypovedal o samotnej autorke
a ktorý zabezpečoval knihe významovú viac-
rozmernosť. Ako prekladateľka Haľamová
uviedla do slovenčiny prózu českého autora
Františka Tenčíka Kde sa podeli deti (1961),
Rozprávky Jiŕího Wolkra (1963), básne Zdenka
Kriebla Čo robí slniečko v parku (1963), dve
autorské rozprávky Oľgy Hejnej Dobrý večer,
koníček (1964) a Ako si morský koník, morská
ihla a hviezdica urobili malé milé more (1973),
Biblické príbehy (1968) Ivana Olbrachta, roz-

právky Jána Drdu Zabudnutý čert (1971), kni-
hu Karia Nového Rybáriky na belasej zátoke
(1974). Texty pre deti preložila aj z lužic-
kosrbčiny, maďarčiny, ruštiny a ukrajinčiny.
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HAMALIAR, Martin
Osvietenský vzdelanec
1.11.1750 Bátovce-3.8.1812 Sarvaš

Študoval v Banskej Bystrici, Gemeri, Levo-
či, Bratislave a ev. teológiu v Jene. Bol konrek-
torom štiavnického gymnázia, kňazom v Ban-
skej Bystrici a v Sarvaši a členom Učenej
spoločnosti banského okolia. O spisbu pre mlá-
dež sa zaslúžil ako iniciátor Čítanky z r. 1825,
ktorá sa v rozpore s faktami pripisovala jediné-
mu autorovi Jánovi Kollárovi. Po Hamaliarovej
smrti pokračovateľmi projektu vytvoriť encyk-
lopedickú učebnicu pre mládež a pospolitý ľud
sa stali B. Tablic, A. D. Lovich, J. Seberini a P.
Jozeffy, všetko poprední členovia Učenej spo-
ločnosti banského okolia. Záverečnú redakciu
materiálu napokon uskutočnil Ján Kollár. Syste-
maticky ho utriedil, autorsky doplnil a pripravil
do tlače. Pokrokový názor na metódy písania do-
bovej školskej literatúry Hamaliar sformuloval
v úvode učebnice Daniela Bočku Summa učení
náboženství kresťanského pro menší mládež
školskou (1802).
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Handzová, Viera
Prozaička, redaktorka, prekladateľka
12.5.1931 Kokava nad Rimavicou - 15.6.1997
Bratislava

Po maturite na Gymnáziu v Banskej Bystrici,
študovala na Filozofickej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave. V r. 1953-55 pracovala
ako redaktorka Slovenského vydavateľstva krás-
nej literatúry v Bratislave, v r. 1955-69 bola spi-
sovateľkou a prekladateľkou v slobodnom povo-
laní. V r. 1969-81 postupne pôsobila ako
redaktorka vo vydavateľstve Obzor, v časopise
Nové slovo a ako vedúca redaktorka pôvodnej
tvorby vo vydavateľstve Smena.

Debutovala zbierkou poviedok s povstalec-
kou tematikou Madlenka (1957) a k téme SNP
sa vrátila aj v románe Chvíle dvoch slnovratov
(1975). Vo svojej tvorbe v prevažnej miere pre
dospelých čitateľov sa zamerala na spracovanie
aktuálnych ženských motívov najmä zo súčas-
nosti: Človečina (1960), Zríeknite sa prvej lás-
ky (1965), Zdravas Marta (1966), Lebo sme ve-
deli, čo činíme (1969), Kamaráti do zlého
počasia (1978).

Pre mládež napísala prózu Dávno sa tmy ne-
bojím (1977). Je to v prvom rade kniha spomie-
nok na vlastné detstvo v období rokov 1938-45
so všetkými historickými udalosťami, ktoré s ni-
mi súvisia, ako ich videli 8-15-ročné dievčatá.
Sú to však aj príbehy o priateľstve dvoch diev-
čat, učiteľskej dcéry Alenky a školníkovej dcéry
Tily. Priateľstvo týchto dvoch dievčat sa začalo
po odchode Alenkinej rodiny z Maďarmi obsa-
deného územia južného Slovenska do sloven-
ského dedinského prostredia a prehlbovalo sa.
V ďalšej knižke pre mladších čitateľov Kdeie ste
mi, vtáčatká? (1986) upriamila pozornosť na tie
stránky života vtákov (sýkorky, vrabce, holuby,
pávy, papagáje, slávici, straky atď.), ktoré jest-
vujú v životnej skúsenosti ľudí.
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HARMANOVÁ, Darina
Prozaička, poetka
20.6.1912 Štrba - 28.11.1993 Košice

Sesternica spisovateľky Oľgy Harmanovej.
Gymnaziálne štúdiá absolvovala v Liptovskom
Mikuláši (1922-27). Po štúdiu na učiteľskom

ústave v Prešove (1927-31) pôsobila ako uči-
teľka na viacerých miestach na Slovensku
(1931-46). Od r. 1946 žila v Košiciach, kde až
do odchodu na dôchodok (1976) pracovala ako
učiteľka a administratívna pracovníčka v škol-
stve a zdravotníctve. Jej básnická a prozaická
tvorba, smerujúca k deťom nižších vekových ka-
tegórií, nevybočila z tradičných postupov ani te-
matikou, ani obraznosťou. V básnických zbier-
kach a leporelách ponúkla deťom láskavý až
sentimentálno-idylický svet antropomorfizova-
ných kvetiniek, zvieratiek, prírodných javov
a výchovných detských príbehov, pričom sa ob-
racala k detskému čitateľovi ako k objektu mra-
voučného a didaktického pôsobenia, beletrizu-
júc aj osvetovú a zdravotnícku problematiku.
Výraznejšie umelecké kvality mali verše s kon-
venčnou prírodnou tematikou Rastú kvietky
(1962).V prozaickej tvorbe sú jej najvydarenej-
šou knihou Oblačné rozprávky (1972), v ktorých
sa pokúsila o vytvorenie moderných rozprávok
na základe imaginatívnej hry s oblakmi. Tema-
ticky pozoruhodná je prozaická knižka Svetlo
v dlani (1974) napísaná na základe autentických
zážitkov s nevidiacimi deťmi, v ktorej citlivo, ho-
ci nie bez sentimentality, stvárnila špecifiká ich
spôsobu vnímania sveta. Významovo jednoplá-
novou animovanou zvieracou rozprávkou je jej
posledné veršované dielo Žili, rástli veveričky
(1991).
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HARMANOVÁ, Oľga
Prozaička, poetka
19.1.1907 Vyšná Suňava- 23.8.1950 Bratislava

Manželka Ľuda Ondrejova, sesternica Dariny
Harmanovej. Po skončení Gymnázia v Ružom-
berku študovala na Filozofickej fakulte UK. Po
dvoch rokoch štúdium zanechala a učila na brati-
slavských elementárnych školách. V r. 1941^15
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žila v Martine, po r. 1945 sa presťahovala do Bra-
tislavy.

Roku 1941 vydala štyri nenáročné autorské
rozprávky. Relatívnou výnimkou bola len kni-
žočka Cupinôíka, v ktorej príbeh o malom človie-
čiku s veľkým srdcom mal vyššie umelecké am-
bície. Neinvenčne sa prezentovala aj v rozpráv-
kach, ktoré vydala v povojnovom období. Pokus
inovovať ich tradičnú sujetovú schému aktuálnym
ideovým aspektom (v Kríkoví Tuláčikovi to bol
partizánsky motív) sa pre nedostatok talentových
dispozícií ukázal neproduktívny.
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HAŠTOVÁ, Mária
Prozaička, poetka, redaktorka
21.9.1922 Píla. Žije v Bratislave
Cena Fraňa Kráľa v roku 1983

Rodným menom Hilda Grellnetová. Po vy-
chodení meštianskej školy v Modre (1936-40)
absolvovala obchodný kurz v Bratislave. V r.
1942-46 pracovala v Ústave pre telesne chyb-
ných, v r. 1946-49 v Štátnom úrade vojnových
poškodencov v Bratislave. V r. 1953-59 bola
pracovníčkou Štátneho pedagogického naklada-
teľstva a vydavateľstva Smena, kde redigovala
časopis pre deti Zornička. Po r. 1959 žije na in-
validnom dôchodku.

Debutovala veršovanou adaptáciou rozpráv-
ky O veľkej repe {1951), a hoci jej pointu moti-
vicky aktualizovala v intenciách pofebruárových
predstáv o „novej" literatúre pre deti, nepatrila
k tým autorom, ktorých práce poznamenal ide-
ologický didaktizmus. V tematickej i výrazovej
rovine inklinovala vždy viac k literárnej tradícii
než k novším tvorivým trendom, čo naznačil nie-
len jej debut, ale i nasledujúce básnické minia-
túry Kvietky (1952) a Veselá škola (1953).
Tematicky sa v nich inšpirovala prírodou a rus-
tikálnym detstvom, sugestívnej šie, pretože cito-
vo exponované a lyricky ozvláštňujúco, to však
urobila v zbierke reminiscencií na svoje malo-
karpatské horárske detstvo Zo starej horárne
(1955). V čase hľadania východísk zo schema-
tickej literatúry zdiskreditovanej absenciou
ľudskej autenticity jej poviedkový súbor temati-

zujúci drobné detské zážitky zo stretnutí s prí-
rodným svetom a blízkymi ľudmi práve svojím
ľudským rozmerom a jeho emotívnou projekciou
vyvolal spontánny čitateľský ohlas a zároveň
regeneračné zapôsobil i na samotnú literatúru.
V nasledujúcich prácach - v leporele Dva stol-
čeky (1955), knižke veršov Do desať (1958)
a zbierke prozaických miniatúr zo života detí
v materskej škole Zrkadielko (1958) - nepokra-
čovala v tomto trende. Namiesto predchádzajú-
cej citovej exponovanosti osobného zážitku pre-
orientovala sa na referenčný opis detského sveta,
čo sa i napriek niekoľkým výstižným záznamom
mentality dieťaťa predškolského veku odzrkadli-
lo v intenzite estetickej zážitkovosti. Dieťaťom
predškolského veku sa inšpirovala aj vo svojej
jedinej autorskej rozprávke Juro Buro (1962).
Nápadito v nej využila guliverovský motív, pri-
čom jej sugestívnosť zabezpečila nielen fanta-
zijným plánom, ale i tou harmonizáciou me-
dziľudských, resp. rodinných vzťahov, ktorá
dominovala v jej retrospektíve na horárske det-
stvo a ktorá je typická pre jej koncepciu detskej
literatúry vôbec. Dôkazom toho je i kniha Keď
pôjdeš lúkami (1967), svojrázne spojenie ume-
leckého textu, výtvarného prejavu a botanické-
ho herbára, v ktorej sugestívny estetický účinok
dosiahla práve tam, kde prírodný motív expono-
vala cez emotívny a harmonicky vyznievajúci
osobný detský zážitok (napr. Konvalinky). O in-
tenzite tohto inšpiračného impulzu vypovedá
i próza Kamarát Ce'zar (1974), ktorá je situova-
ná do prítomného času, rozprávanie o priateľ-
stve prváčky Moniky so psom Cézarom je však
pôsobivé hlavne preto, že v jeho podloží rezo-
nuje podobná dávna detská skúsenosť. Nemalý
podiel na estetickom vyznení knihy má Ladislav
Nesselman, ktorý excelentným ilustračným vý-
konom túto detskú skúsenosť vysunul do poetic-
kých polôh. V knihe O starenke z Ostrého vrchu
(1976) sa Haštová vrátila k východiskovému bo-
du svojej tvorby - k ľudovej slovesnosti. Na roz-
diel od debutu, ktorý bol veršovaným preroz-
právaním folklórnej látky, tentoraz ľudovú
rozprávku sujetovo imitovala. A hoci postupo-
vala v súlade s kompozíciou a ďalšími konštant-
nými atribútmi folklórnej rozprávky, jej „expe-
riment" zlyhal na tom, že príbehovú konštrukciu
svojej napodobeniny nedokázala zaštítiť roz-
právkovou magickosťou. K umeleckej nepre-
svedčivosti dospela aj v knihe Ohromná vec
(1984), v ktorej tematizovala detstvo svojich de-
tí. Urobila to z pozície detského rozprávača, svet,
ktorý cez toto médium prezentovala, bol však
vzdialený panelákovej mestskej realite, dobo-
vým problémom a vzťahom a v skutočnosti bol
len jeho „skarikovanou podobou" (A. Blahová).

BIBIÁNA 75 BIBIÁNA



Do mestského prostredia Haštová situovala aj
svoju poslednú knihu Vtáčiky zo starej horárne
(2001). Na rozdiel od predchádzajúcej knihy jej
aktívnymi postavami sú dospelí. Príbeh ich túž-
by vykompenzovať si svoje životné problémy
vtáčkarstvom deti však zasahuje, robí ich účast-
nými celého komicko-žalostného diania, vnú-
torne ich poznamenáva. V závere spolu s mat-
kou sú vystavené tragickej realite. Harmonizácia
ako tvorivý princíp tak v labutej piesni Márie
Kastovej stroskotáva na neúprosnej realite živo-
ta. Je to zistenie o to alarmujúcejšie, že je i ume-
lecké.
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HEVIER, Daniel
Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, publicis-
ta, textár, vydavatel, ilustrátor
6.12.1955 Bratislava
Cena Trojruža v roku 1994

Gymnázium absolvoval v Prievidzi
(1970-74). Vyštudoval estetiku a slovenčinu na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1974-79).
Pracoval ako redaktor Cs. rozhlasu (1980-82),
spisovateľ v slobodnom povolaní (1982-89),
šéfredaktor vydavateľstva Mladé letá (l 990-92).
Od roku 1992 vedie vydavateľstvo HEVI.

Literárne je aktívny od 70. rokov. Debutoval
zbierkou básní pre dospelých Motýli kolotoč
(1974) a pri civilizačnej poézii všedného dňa za-

loženej na vynaliezavej obraznosti a citlivej prá-
ci s jazykom zotrval aj v básnických zbierkach
S otcom v záhrade (1976), Vták pije z koľaje
(1977), Nonstop (1981), Elektrónkový klaun
(1983), Muíhladá more (1984), Pohyblivý breh
(1984), V každých dverách (1988), Psí tridsia-
tok (1990), Nočný predaj nádeje (1994), Básne
Z reklamnej kampane na koniec sveta (1996),
Biele horí najdlhšie (2003).

V literatúre pre deti a mládež debutoval bás-
nickou zbierkou Vtáci v tanci (1978). Už v nej
sa ukázali viaceré charakteristické znaky jeho
neskoršej tvorby: hravá lyrická poloha s pritl-
menou komikou, dôraz na akustiku textu a hut-
nosť básnického výrazu. He vier je typom senzi-
tívneho, spontánneho lyrika, vyhovujú mu
rozsahom kratšie riekankové básne postavené na
jedinom nápade, ktorý stmeľuje a organizuje vý-
znamovú, rytmickú, kompozičnú a mnohokrát
i typografickú stránku básnickej výpovede. Jeho
hravosť má veľa spoločného s detskou predsta-
vivosťou a prístupom k jazyku.

Druhá básnická zbierka Nevyplazuj jazyk na
leva (1982) používa ako kompozičný princíp
štruktúru cirkusového predstavenia, ktorá stme-
ľuje tematicky pestré a žánrovo rôznorodé ver-
šované i neveršované útvary do jednotného cel-
ku. Princíp hry sa uplatňuje na úrovni textovej
sémantiky, jazykovej paronymie i typograficko-
ilustračného riešenia knihy. Lyrickejšie, nálado-
vé ladenie má zbierka Krajina Zázračná (1983),
poznamenaná carrollovskou snovou grotesknos-
ťou. V duchu detského videnia sveta zbavuje
predmety, javy, vzťahy ich konvenčných väzieb
a pomocou intelektuálnych operácií vytvára
z nich metaforické obrazy. Hravo-metaforický
charakter má aj poézia v zbierke Kráľ naháňa
králika (1985) a v básnickej časti dvojknihy
Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ (1996),
ktorá je z jednej strany knihou veršov, z druhej
knihou autorských rozprávok.

Od konca 80. rokov orientuje D. Hevier kom-
pozičnú a koncepčnú vynaliezavosť pri tvor-
be detskej knihy na esteticky plnohodnotnú
realizáciu pragmatického zámeru. Tento trend
ovplyvnil aj jeho básnickú tvorbu. Pragmatický
zámer je evidentný v zbierke jednoduchých reč-
ňovaniek Básnička ti pomôže (1989), ktoré slú-
žia najmenším deťom na spríjemnenie nepríťaž-
livých činností, ako je obliekanie, obúvanie,
hygienické úkony a podobne. Básnická zbierka
Hovorníček (1992) sleduje logopedické hľadis-
ko a s jazykom pracuje tak, aby básne deti za-
bávali a zároveň im nenápadne pomohli pri ná-
cviku výslovnosti hlások. Riekanky HevihoABC
(1995) ponúkajú pomoc pri zvládnutí písmen
abecedy.
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Od konca 90. rokov nadobúdajú viaceré
Hevierove knihy pre deti podobu antológie ver-
šovaných a prozaických útvarov rozličnej žán-
rovej proveniencie, ktorá je tematicky kompo-
novaná v súlade s vybraným problémom. Tak
v publikácii Futbal s papučou (79S9) básne, kvá-
zidetské výroky i humorné prózy zjednotené leit-
motívom prváctva a prváka majú ambíciu po-
môcť prvákom adaptovať sa na školu a zbaviť sa
psychických zábran, ktoré ich často sprevádzajú
(ľaváctvo, neistota pri rozoznávaní farieb,
ťažkosti so sústredením sa a s pracovnou disci-
plínou na vyučovaní a podobne). Koncepčná
„účelovosť" psychoterapeutického typu charak-
terizuje knihu Strašidelník, protistrašidelná
knižka pre (ne)bojácne deti (1999). Kompono-
vaný súbor veršovaných a neveršovaných útva-
rov na tému strach vytvára svojráznu reflexiu
o tomto ľudskom fenoméne, ktorý čitateľovi pre-
dostiera ako faktor zábavný i frustrujúci, ochro-
mujúci i ochraňujúci. V publikácii Psík, ktorý
chodí do práce. Kniha o vodiacich psíkoch, kto-
rí pomáhajú nevidiacim ludom (2000) podob-
ným spôsobom koncipuje informácie o poslaní,
spôsobe výcviku a povinnostiach vodiaceho psa.
Svet nevidiacich konfrontuje s ozvláštneným
uhlom pohľadu animálneho rozprávača (vodia-
ceho psa). Nenápadne tak upozorňuje na odliš-
nosť, nie však menejcennosť života s telesným
postihnutím.

Pragmatické hľadisko sleduje aj ako editor
poézie. Na dospievajúcich a ich nechuť k poézii
sa zameriava v antológii básní a piesňových tex-
tov deviatich súčasných autorov Naháňačka áut
(1993) s podtitulom Básničky pre tých, ktorí ne-
znášajú básne. V rámci „rodinnej knihy básní
odkliatych pre deti" približuje detským čitate-
ľom v zbierke Odkliata panna (1993) slovenskú
poéziu z obdobia národného obrodenia. Starost-
livý výber textov sprevádzajú úsmevné historky
o autoroch a básnické slovo o nich od súčasných
spisovateľov. Inteligentný humor, hry a nápady
zamerané na rozvoj intelektu majú početné úžit-
kové publikácie kreslených rébusov, hádaniek
a hlavolamov, ktoré zostavil, viaceré aj ilustro-
val, graficky upravil a vydal vo svojom vydava-
teľstve HEVI. Uvedené kvality má jeho recesné
autobiografické rozprávanie Volajú ma Hevi.
Tajná kniika o Danielovi Hevierovi (1997)
a v publikácii Heviho Diktátor (2001) dokáže
vniesť literárny šarm aj do utilitárneho textu.

Okrem poézie a editorskej aktivity sa venuje
aj rozprávkovej tvorbe. V 80. rokoch vydal kniž-
ky Kam chodia na zimu zmrzlinári (1984), Tri-
násť pochodujúcich čajníkov (1984), Odlet pa-
pierových lastovičiek (1995), Aprílový Hugo
(1985), Skladací dáždnik a dáždnikový sklada-

teľ (1986). V 90. rokoch k nim pribudla kniha
Aladár a Baltazár na kolotoči (1990), rozpráv-
kové cykly pre malé deti na dobrú noc Nám sa
ešte nechce spať. Buvimzprávky (1990), Nám sa
ui zase nechce spať. Buvimzprávky 2 (1995),
Nám sa ešte stále nechce spať. Buvirozprávky 3
(1998) i knižné vydanie rozhlasových rozprávok
Naši Ježkovia (1994) a Konor, malý psík s vel-
kým menom (1997). V žánrovo i tematicky
širokom rozprávkovom spektre tohto autora
možno nájsť rozprávky imaginatívneho ladenia,
rozprávky založené na nonsense a paródii, na
v hre slov a predstáv, na poetickom nápade, sci-
fi rozprávky, rozprávkové podobenstvá i roz-
právky moralitky. Spravidla kotvia v skutočnosti
a svojím významom k nej smerujú, interpretujúc
ju prostredníctvom lyrickej imaginácie. Je pre ne
príznačná slnečná, hoci nie idylická atmosféra
bez vyhroteného protikladu dobra a zla. V tom
zmysle niet v nich dramaticky vypätých kon-
fliktov a negatívne postavy sú skôr smiešne než
zlé a hrozivé. Hrdinovia, či už ľudia, alebo per-
sonifikované zvieratá, veci, javy, sa usilujú ob-
javovať radosť a prinášať ju aj iným. Ich slabôst-
ky bývajú dôvodom pre dobromyseľnú paródiu
a smiech. Funkčným prvkom Hevierových roz-
právok je slovná hra, nonsens a hra s poetickou
predstavou, ktorá ich obohacuje o hlbší význa-
mový plán.

Jedinečnou syntézou estetizovanej hry
a pragmatických aspektov je próza Krajina
Agord (2001). Dobovo aktuálna výpoved o fe-
noméne závislosti je umelecky štylizovaná do
žánru fantastiky. Stavbu dejových epizód, postáv
i podobu autorových koláží ovplyvňuje surrelis-
tický princíp vyplavovania obrazov z podvedo-
mia. Psychický automatizmus, asociatívnosť,
funkčne nasmerovaná hra s formálnymi aj vý-
znamovými dispozíciami slova, to všetko je pod-
riadené strategickému zámeru vytvoriť paralel-
ný groteskný svet, ktorý v bizarných obrazoch
konkretizuje zmyslové predstavy a pocity, aké
sprevádzajú stav závislosti.

Hevier je editorom viacerých výberov z au-
torských rozprávok, prekladateľom z českej lite-
ratúry, dramatickým autorom a textárom det-
ských piesní.
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lazár na kolotoči (1990), Nám sa ešte nechce spať. Bu-
virozprávky (1990), Naši Ježkovia (1994), Nám sa už
zase nechce spať. Buvirozprávky 2 (1995),Volajú ma
Hevi (1997), Konor, malý psík s veľkým menom
(1997), Nám sa ešte stále nechce spať. Buvirozprávky
3 (1998), Päť prštekov na ruke (2000, spoluautor), Kra-
jina Agord, 2001, Heviho Diktátor (2001).
Poézia a próza: Skladací dáždnik a dáždnikový skla-
dateľ (1986), Futbal s papučou (1989), Strašidelník
(1999), Psík, ktorý chodí do práce (2000).
Editorské práce: Sto najsmiešnejších rozprávok
(1986), Rozprávky na celý rok (1989), Z poslednej la-
vice (1989), Rozprávková torta (1990), Tri-dva-jed-
na...Zart! (1990), Prázdniny. Letný magazín pre chlap-
cov a dievčatá (1990), Naháňačka áut (1993), Odkliata
panna (1993). Hevi market l (1994), Hevi esprit 2
(1994), Crn-crn diár na školský rok 1995/96 pre diev-
čatá, chalanov a všetkých cengáčov (1995).
Bábkové a divadelné hry: Krajina Zázračno, Uspá-
v a n k u * (1988), Mája! Mája! Mája!, Všetko letí, S deť-
mi sa dá dohodnúť, Hugo, Frigo, Bublina, Diktátor, Na-
ši Ježkovia, Cirkus Cinkeles.
Rozhlasové hry a seriály: Entenlýnove rozprávky
(1983), Stanica Ententýn (1984), Kecľ budeš sám, za-
volaj (1989), Silvester v škole (1989), Hvezdárov so-
már a somárov hvezdár (1994), Pinky Bum (1995), Bu-
virozprávky (1998), Vianočná pošta (1999), Popoluška
(1999), Dlhý, Široký a Bystrozraký (1999), Zmizík
(1999), Xaver s nohami do X (2001), Soľ nad zlato
(2001), Knihomoiňa, Hyde Park - Tvorivá dielňa Da-
niela Heviera (2003).
Televízne scenáre: Buvirozprávky - 14 animovaných
večemíčkov, Zmrzlinári, Slávnosť v záhrade - obe z cyk-
lu Poviem ti básničku, Rozprávka o bielom koňovi -
z cyklu Poviem ti rozprávku. Od Kuká do Kuká.
Preklady: A. Mikulka: Mňaukajúca hviezda (1983),
M. Lukešová: Knižka pre Lucinku (1984), J. Záček:
Aprílová škola (1985), M. Macourek: Mach a Sebes-
tová (1985), M. Lukešová: Zimná knižka pre Lucinku
(1986), M. Macourek: Arabela-Rumburak (1987),
J. Noha: Chcem mať všetko (1987), Nebo na gombík
(1989), M. Lukešová: Zlatohlávok (1990).
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HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, Daniela
Poetka, prozaička, dramaturgická, režisérka, re-
daktorka
1.2.1952 Bratislava. 2ije v Prešove

Po maturite na Strednej knihovníckej škole
v Bratislave (1971) vyštudovala slovenčinu a es-
tetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(1971-76). Pracovala ako redaktorka vo vyda-
vateľstve Smena (1976-77, 1979-82), drama-
turgická Podtatranského divadla v Spišskej No-
vej Vsi (1977-78), osvetová pracovníčka
v Bratislave (1978-79), redaktorka podnikové-
ho časopisu ZPA v Prešove (1982-89). Po r. 1989
pracovala ako redaktorka rómskeho časopisu
Romano ľill nevo, ako dramaturgická a režisér-
ka rómskeho divadla Romathan v Košiciach
(1992-95). Od r. 1996 pôsobí na Strednej ume-
leckej škole v Košiciach so zameraním na róm-
sku kultúru.

Patrí ku skupine básnikov, ktorí sa v 70. ro-
koch pod vedením Vojtecha Mihálika sformova-
li okolo nedeľnej prílohy týždenníka Nové slo-
vo (neskôr Nové slovo mladých). Debutovala
motivicky pestrou zbierkou Tanečnica (1974)
s filiáciami hudobného a výtvarného umenia. In-
tímnu lyriku publikovala v zbierkach Uprostred
koncertu (1976), Pohyb bez teba (1979), Z údo-
lia neznej líšky (1980). V zbierkach Priveľa
miesta (1981), Okamih optimizmu (1985), Ci-
gánske leto (1989), Na počkanie (2000) sa pre-
hĺbil spoločensko-reflexívny rozmer jej poézie.

Literatúru pre deti časopisecký publikuje od
80. rokov. Z detského kreatívneho písania v rub-
rike Miniškola poézie (časopis Kamarát) a v sú-
ťaži Literárny Kežmarok zostavila antológiu
Ahoj, svet! Kniha, kloní napísali a nakreslili de-
ti (1986). Detské básne a jednoduché výroky
o umení a živote sú ilustrované výtvarnými
prácami žiakov bratislavských škôl. Knižne de-
butovala rozprávkovým dvojcýklom Chlapec
s čajkou - Zuzankine motýle (1994). Príbehy vy-
rastajú z reality, ozvláštňovanej predstavivosťou,
ktorou dieťa dokáže personifikovať a zhmotniť si
abstraktné pocity do zmyslovo konkrétnych ob-
razov a zážitkov. Prostredníctvom fantázie a hry,
ku ktorej prejavujú dospelí chápavé porozume-
nie, objavujú sestry Zuzanka, Julianka a Ma-
rianka v Zuzankiných motýľoch aj chlapec
Slávko v Chlapcovi s čajkou v zdanlivo každo-
denných veciach a situáciách krásu a dobro-
družstvo. Lyrickosť je integrálnou súčasťou hut-
ných príbehov, ktoré nenápadne šíria posolstvo
o tom, že dobro a harmónia sú nevyhnutné pod-
mienky šťastia.

Jej dlhoročný osobný i profesionálny záu-
jem o rómske etnikum sa premietol do knihy
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rozprávok Vtdčatko Koräločka. Čirikloro Mi-
rikloro (1996). Podtitul Autorské rozprávky na
motívy rómskych piesní upozorňuje na inšpirá-
ciu fabuly textami rómskych piesní. Notová
úprava a rómsko-slovenská mutácia fragmen-
tov piesní je súčasťou rozprávkových sujetov,
ktoré príbeh naznačený v piesni rozvíjajú do
dramatického konfliktu a dopovedajú, resp. re-
konštruujú to, z čoho mohol vyrásť. Pocitovo
ambivalentná náladovosť príbehov akceptuje
kontrast medzi melancholicky molovou meló-
diou rómskych piesní a ich mnohokrát žartov-
ným obsahom. Estetický a etický archetyp
ľudovej fantastickej rozprávky i postupy
moderných rozprávok slúžia ako žánrový
rámec autentického autorského rozprávania
0 pôvode Rómov, ich sociálnom postavení,
spôsobe života a osobitostiach ich hodnotovej
hierarchie. Tvorivú metódu autorky i jej zámer,
na základe lepšieho vzájomného poznania
prispieť k eliminovaniu rasových predsudkov,
poodhaľuje úvodná a dopovedá záverečná pró-
za. Rómska tematika tvorí základ aj v divadel-
ných hrách Miesto pre Rómov (1992) a VeCký
primáš Baro (1994), napísaných pre divadlo
Romathan.

Hudba, ktorá je v autorkinej prvej knižke prí-
tomná ako tematický prvok, v druhej už aj ako
kompozičný a koncepčný princíp, je v básnic-
kom pásme Zvončekový mužíček (2001) využitá
ako súčasť témy, obrazu, výrazu i rytmu. Sklad-
ba je výrazovo i významovo postavená na vy-
užívaní auditívnych efektov viažucich sa na zvon
a jeho zvuk. Imaginárni zvončekoví ľudkovia
a ich družný život spojený s hudbou predstavujú
v tom zmysle personifikovaný svet radosti, lás-
kavosti a šťastia, do ktorého vyznačuje cestu
dobro a tolerancia. Zvukmi zvona a hudobnos-
ťou je motivovaná aj slovná hra a hra poetických
1 nonsensových predstáv, hoci miestami nie bez
stereotypnosti a verbalizmu.
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HOCHEL, Vlado
Novinár, administratívny pracovník
20.11.1922 Bardejovské Kúpele

Po maturite na Gymnáziu v Prešove študoval
v r. 1942-47 lesné inžinierstvo na SVŠT v Bra-
tislave. Začas bol redaktorom Smeny, neskôr
pracoval v rôznych administratívnych funkciách
v lesných a stavebných závodoch. Od r. 1951
sporadicky uverejňoval v časopisoch Krásy Slo-
venska, Vysoké Tatry, Život a vo Východoslo-
venských novinách javorinské „pripoviedky" -
povesťové rozprávania (z ľudového „przipo-
viondky"), v ktorých predstavoval rázovitý ži-
vot podtatranských goralov. V knižnej podobe -
skompletizované a štylisticky zjednotene - ich
vydal až r. 1972 vo vydavateľstve Mladé letá
s názvom O veselom Silonoví. Ako je zrejmé
z názvu, v zbierke je prítomná humoristická
a anekdotická „pripoviedka" (Opastieroch a slo-
ve boiom. Ako Jonek býčka predal), dominant-
ným je však rozprávanie so sociálnym akcentom,
ústiace neraz až do baladickej pointy.

BIBLIOGRAFIA
Próza: O veselom Silonoví (1972).

LITERATÚRA
Noge, Július: O veselom Silonoví. Zlatý máj, 16,1972,
č. 9, s. 629-630.
Tomášek, Ladislav: 25 otázok Vladovi Hochelovi. Ži-
vot, 1975, č. 30, s. 29-30. (os)

HOLKA, Peter
Prozaik, dramatik, redaktor, publicista
22.8.1950 Považská Bystrica. Žije v Bratislave

Základnú školu ukončil v Čadci a po maturi-
te na Strednej priemyselnej škole strojníckej
v Dubnici nad Váhom (1969) vystriedal viacero
zamestnaní. Od r. 1975 pracoval ako redaktor
v Čadci (regionálne noviny Kysuce), Banskej
Bystrici (Smer), v Bratislave ako redaktor den-
níka Pravda (1984-96) a šéfredaktor Literárne-
ho týždenníka (1996-99). Po r. 1999 bol v slo-
bodnom povolaní, od r. 2001 je redaktorom
Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Po publicistických začiatkoch debutoval no-
velou Ústie riečok (1983), podávajúcou životný
príbeh mladého novinára na pozadí osudov a ná-
zorov obyvateľov obce určenej na zatopenie pri
stavbe vodnej nádrže. Po knihe rozhovorov s V.
Mináčom V košeli zo íihlavy (1992) vydal pro-
zaické knihy Škára (do trinástej komnaty)
(1994), Neha (1995), Sen o sne (1998), Neza-
budnuteľná vôňa zrelej pšenice (1999), Smrť, na
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ktorú sa čakalo (2000), Výhľad zo zvonice, Mi-
lovanie s Nereidou (2001), v ktorých sa vo viac
alebo menej štylizovanej podobe odráža jeho ži-
votná autopsia. Leitmotív jeho próz tvoria vzťa-
hy medzi mužom a ženou, protirečenia medzi ra-
cionalitou a emocionalitou postáv, napätie medzi
realitou a snovosťou s dôrazom na erotiku a lás-
ku. Tento prístup zostáva prítomný aj v príbehu
s historickým pozadím Prekliatie (2003). Pre do-
spelých napísal rozhlasovú hru Noc ešte trvá
(1986), pre deti a mládež hry Reťaz (1988), Jaz-
va (1989), Srdcový túz (1990).

Realistický princíp stvárnenia problému, zá-
ujem o jeho psychologický aspekt a prirodzený
civilný štýl vyjadrovania charakterizuje aj jeho
prózy pre deti a mládež. Sú vystavané na pria-
mom detskom (resp. adolescentnom) rozpráva-
čovi s funkčným uplatnením výrazovej expresi-
vity a slangu. Vnútorný monológ a cieľavedome
stavaný dialóg subjektivizujú problém a dyna-
mizujú naráciu. Prítomnosť literárne transfor-
movanej životnej autopsie je zreteľnejšia v po-
viedkových knihách pre mladších čitateľov.
Prvotinu pre deti Leto na furmanskom koni
(1986) kritika prijala ako jedno z najlepších diel
realistickej autobiografickej prózy 80. rokov.
Príhody jedenásťročného chlapca prežité so sta-
rým otcom a rovesníkmi na dedine rekonštruujú
detstvo ako priestor bezstarostného i bolestné-
ho poznávania života a jeho pravidiel. Zmysel
pre dobrodružnosť detských hier uplatnil v dru-
hej prozaickej knihe pre deti, v poviedkových
príbehoch Piráti z Marka Twaina (1992), kto-
ré rozprávajú o chlapčenskom kamarátstve od
jeho zrodu cez skúšky pevnosti v spoločných
hrách a výpravách až po nevyhnutnosť roz-
lúčky.

V prozaickej tvorbe pre dospievajúcich
uprednostňuje novelistický Žáner a retrospektív-
ne podávaný príbeh s tajomstvom v sujete, od-
vážne v ňom reflektujúc motívy erotiky a nar-
kománie mladých, ktoré boli v literatúre pre
mládež dlho tabuizované. Problémy a pocity
mladej generácie tematizuje v chlapčenskej pró-
ze Prekáíkar v džínsach (1990) prostredníctvom
motívu športovania, prvej lásky i nekonformné-
ho postoja k prejavom nemorálnosti dospelých
- tieto tematické línie signalizuje podtitul
O športe, láske a maléroch. Príbeh sedemnásť-
ročného stredoškoláka Mareka, ktorý dopláca na
svoju dôverčivoť, neústupnosť a nekonformnosť,
sa odvíja retrospektívne: od momentu vylúčenia
zo školy hrdina rekapituluje udalosti, ktoré k to-
mu viedli. Zvolený postup má ambície psycho-
logicky analyzovať príčiny, pre ktoré sa mladí
dostávajú do konfliktu s inštitúciou rodiny, ško-
ly, prípadne i so zákonom.

Podobnú tematiku, životnú problémovosť
í metódu ponúka aj v novele Normálny cvok
(1993). Základom sujetu je aj v tomto prípade
životná dezilúzia v tej fáze dospievania, ked sa
človek definitívne zaraďuje do spoločenstva
dospelých sociálne i biologicky. Problém život-
ných hodnôt a istôt je stvárnený v dvoch navzá-
jom asociatívne prepojených a inverzne rozvíja-
ných dejových líniách. Jedna sa viaže na život
osemnásťročného hrdinu na slobode - v rodine,
Škole, v basketbalovom oddiele a vo vzťahu k ve-
kovo staršej partnerke, druhú líniu tvorí rozprá-
vanie o výchovných praktikách v nápravnom za-
riadení, o útekoch z neho a okolnostiach, ktoré
doň hrdinu priviedli. Intenzívny vnútorný dra-
matizmus novely vzniká na pozadí kontrastu
medzi nízkosťou šikanovania, ošklivosťou absti-
nenčných syndrómov narkomanky na jednej
strane a romantikou ľúbostného ošiaľu, potrebou
autentického ľudského kontaktu, obetavosťou na
úrovni hazardovania s vlastným životom na dru-
hej strane. Pohľad na erotické a sexuálne vzťahy
mladých je zbavený prudérnosti, prístup k prob-
lematike súčasnej rodiny, drogovej závislosti, jej
príčin i následkov, je triezvo analytický.
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HOLUB Y, Jozef Ľudovít
Etnológ, botanik, literárny folklorista
25.3.1836 Lubina- 15.6.1923 Pezinok

Študoval na Gymnáziu v Modre, ev. lýceu
v Bratislave a na teologickej fakulte vo Viedni.
Kaplánom bol v Skalici a potom dlhé roky
(1861-1909) farárom v Zemianskom Podhradí.
Od r. 1909 žil na odpočinku v Pezinku.

Patril k tým vzdelancom, ktorí svojou odbor-
nou, zberateľskou a literárnou prácou chceli Slo-
vákom nahradiť chýbajúce vedecké ustanovizne.
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Existenčné dôvody spôsobili, že sa zameral na
výskum užšieho rodného kraja a Bošáckej doli-
ny, výsledkami svojej práce prekročil rámec
štandardnej regionalistiky. Jeho folklórne zápi-
sy a ich literárne spracovanie majú význam ce-
lonárodný a jeho botanické diela vzbudili zaslú-
ženú pozornosť aj medzi odborníkmi v zahraničí.
Po smrti sa pokúsilo o zhrnutie jeho literárneho
a populárno-náučného odkazu vydavateľstvo L.
Mazáča (Populárne Spisy J. Holubyho /.-///.,
1931-32). Ešte predtým František Volf a Josef
Pospíšil vydali neveľkú publikáciu Holuby mlá-
deži (1925). Zaradili do nej Holubyho reminis-
cencie na detské a študentské roky i viaceré ná-
rodopisné skice a pásma ľudových riekaniek,
piesní, povier a povestí. Vytvorili tak pútavé čí-
tanie, približujúce deťom osobnosť a dielo J. Ľ.
Holubyho, ale aj niekdajšie pomery na Sloven-
sku, kraj pod Javorinou a slovesný folklór jeho
obyvateľov. V polovici 50. rokov 20. st. vyšiel
pre deti ďalší výber Holubyho literárnych prác
Čo fige f, to groš (1955). Tvoria ho rozprávky,
bájky, anekdotické ľudové príbehy, pranostiky
a pod. Ich podstatnou črtou je ľudová duchapl-
nosť a fígliarstvo. Zvyčajne v nich Cigán, sed-
liak alebo chudák prekabáti pána alebo fiškála.
Na princípe víťazstva dômyslu a šibalstva nad
tuposťou a nadutosťou sú osnované aj zvieracie
rozprávky a bájky, ktoré sa spolu s celým Holu-
byho literárnym dielom stali súčasťou klasické-
ho neintencionálneho čítania detí a mládeže.

BIBLIOGRAFIA
Výber z tvorby: Holuby mládeži (1925), Čo fígel, to
groš (1955).

LITERATÚRA
Mjartan, J.: J. Ľ. Holuby. Martin 1963.
Michálek, Ján: Význam diela J. Ľ. Holubyho pre štú-
dium ľudovej kultúry. In: Zborník Filozofickej fakul-
ty Musaica 25. Bratislava 1974. (jp)

HORÁK, Jozef
Prozaik
30.1.1907 Stefultov - 11.6.1974 Prešov, pocho-
vaný je v Banskej Štiavnici
Cena Fraňa Kráľa v roku 1965

Narodil sa v baníckej rodine. Mal tragikou
poznamenané detstvo; sedemročnému mu v pr-
vej svetovej vojne zahynul otec, šestnásťročné-
mu umrela matka. Napriek tomu r. 1927 zmatu-
roval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici
a stal sa učiteľom v Teplej. Pôsobil tu do r. 1946,
ked sa stal referentom v Matici slovenskej v Mar-
tine a redaktorom časopisu Slniečko. Po dvoch
rokoch sa opäť vrátil k učiteľskému povolaniu.

Najprv pôsobil ako riaditeľ vo Svätom Antone
(1948-53), potom až do r. 1964 učil v Banskej
Štiavnici-Sitnianskej. Odvtedy až do r. 1967, keď
odišiel do dôchodku, učil v Banskej Štiavnici.

Na rozdiel od detskej literatúry do tvorby pre
dospelých vstúpil iniciatívnejšie. Zbierkou no-
viel Biele ruky (1940) „začlenil sa do centrálne-
ho prúdu slovenskej medzivojnovej novelistiky,
do ktorej vniesol nové prvky, stavané napospol
na lyrizovanej štylizácii autorského rozprávača
v identifikovateľnom priestore" (J. Hvišč, Jozef
Horák a Banská Štiavnica). Postupy lyrizovanej
prózy uplatnil aj v zbierke noviel Zahmlený ná-
vrat (1946) a v románe s povstaleckou temati-
kou Hory mlčia (1947). Paralelne s lyrizáciou
(Legendy, 1942) budoval svoju ďalšiu žánrovú
doménu - historickú epiku. V trojzväzkovom ro-
máne Zlaté mesto (1942) na pozadí historických
reálií zobrazil vzostup a pád jedného z podnika-
teľských banskoštiavnických rodov. Preukázal
pri tom fabulačné dispozície, ale aj poplatnosť
tradičnému poňatiu populárnej historickej epiky
založenej na romantizujúcom príbehu, v centre
ktorého dominuje osudový ľúbostný vzťah. Ten
je príznačný aj pre román Smrť kráča k zlatému
mestu (1968), ktorý je voľným pokračovaním
predchádzajúceho diela. Po zmene demokratic-
kého systému v r. 1948 sa preorientoval na sú-
časnosť (Na baňu klopajú, 1954; Vysoká pec,
1950; Šachty, 1953), pričom ideologizujúca di-
daktickosť sa stala prostriedkom i cieľom jeho li-
terárnych aktivít. Od polovice 50. rokov sa vrá-
til k reflektovaniu histórie rodného kraja.

Do literatúry pre deti sa uviedol moralizujú-
cou poviedkou Srdce (Slniečko, I, 1927/28)
a mentorský prístup je príznačný aj pre jeho pró-
zu Na našej Medzi (1937). Umelecky kompe-
tentnejšie sa predstavil v povesťovej knihe Ší'f-
niansky vatrár (1937), v ktorej sa podobne ako
v nasledujúcich prózach - Zvonárik od svätého
llju (1939), Sitnianska biela skala (1940)aHud-
cov vrch (1945) - inšpiroval regionálnou poves-
ťovou tradíciou. Konečný tvar však vznikol
autorským rekonštrukčným spracovaním poves-
ťového motívu. Prózu Sebechlebskí hudci (1947)
spracoval na spôsob populárnej historickej epi-
ky. Označenie diela ako „historickej rozprávky"
však najvhodnejšie vystihuje jeho žánrovú ty-
povosť. Pri detailnejšom skúmaní textu, jeho su-
jetu i kompozície, možno dospieť k zisteniu, že
medzi Sebechlebskými hudcami a folklórnou
rozprávkou existuje značná, aj keď nie presnápa-
ralela, ktorá však vonkoncom neznižuje Horá-
kov autorský podiel, ale skôr naopak, dokladá
jeho tvorivé hľadačstvo vo vzťahu k ľudovej tra-
dícii. Potvrdzuje to aj rozprávka Pikulík (knižne
1949, časopisecký v desiatich číslach Slniečka,
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19, 1946/47), v ktorej Horák banícky povesťový
motív spracoval na spôsob autorskej rozprávky.
Jej príbehovou osnovou sú dobrodružné zážitky
malého Pikulíka na stredovekom hrade, konci-
pované humoristický, pričom ich humor vyplý-
va predovšetkým zo situačnej komiky.

Okrem dominantného „rekonštrukčného" po-
stupu a pokusu vytvoriť autorskú rozprávku sa
Horák vo svojom prvom období prezentuje aj po-
daniami folklórnych rozprávok. Po časopisec-
kom publikovaní ich vydáva knižne pod názvom
Zlatá jaskyňa (1948). Toho istého roku publiku-
je aj rozprávku Tri citróny (v Knižnici Slniečka),
v ktorej jazykovo vhodne aktualizoval pôvodný
literárny variant J. D. Čipku, publikovaný vo
Francisciho Slovenských povestiach (1845).

Popri tvorbe historicko-povesťových textov
sa J. Horák v tomto období venuje aj iným pro-
zaickým žánrom. Nedospieva však v nich k pre-
svedčivým výsledkom. Románik Víchrica
(1941, na pokračovanie vychádzal v 14. roč. Pria-
teľa dielok, 1938/39) je námetovo osobitý, pre-
tože do repertoáru detského čítania uvádza tému
vojny, ktorú medzivojnová detská literatúra -
s výnimkou legionárskej lektúry - neexploato-
vala. Tragický zásah prvej svetovej vojny do lud-
ských osudov Horák však nedokázal presvedči-
vejšie vyjadriť, hoci koncepčne si na to vytvoril
vhodné predpoklady (interpretácia vojny cez
detskú optiku). Jeho detskí protagonisti, chlapci
Jašek a Juro, dospejú síce k poznaniu, že vojna
nie je detská hra na vojakov, ich epizodický zá-
žitok, koncipovaný na spôsob hyperbolizované-
ho detského činu (z frontovej línie privezú do zá-
zemia ťažko zraneného Jašekovho otca), nie je
však natoľko sujetovo nosný a natoľko význa-
movo presvedčivý, aby k tomuto poznaniu pri-
viedol i detského čitateľa. Umelecky nepresved-
čivo sa Horák prezentoval aj v ďalších dvoch
knihách. V knihe Oceľový tátoš(1942) na spôsob
moralizátorsko-ideologickej lektúry pochopil
športovú tému ako príležitosť na zdôraznenie
„slovenského vlastenectva", pričom v projekcii
patetického vlastenčenia pokračoval aj v romá-
ne Na perutiach vtáka-ohniváka (1944).

V r. 1945-49 J. Horák vydáva už len histo-
ricko-povesťové texty. Prevažná časť z nich je
staršieho dáta, novou prácou je iba historická po-
viedka Bubeník otca Hurbana, ktorá vychádza-
la na pokračovanie v 20. ročníku Slniečka
(1947/48). Prostredníctvom malého protagonis-
tu pokúsil sa v nej Horák detským čitateľom
sprítomniť podobu a zmysel revolučných uda-
lostí na Slovensku v rokoch 1848^9. Relatívne
úspešnejší bol v knihe Mačinový doktor (1946),
v ktorej detským čitateľom sprostredkoval ele-
mentárne informácie o prvých vynálezoch a kon-

štruktéroch predchodcov moderných doprav-
ných prostriedkov. Nerozvinutosť literatúry fak-
tu nemohla ho, prirodzene, priviesť k „fakto-
tvorbe", jeho rozprávaniam (sám ich označil za
„rozprávky") nechýba však vnútorná dynamic-
kosť a napätie, vyplývajúce z konfliktu medzi
subjektívnou túžbou po poznaní a medzi spolo-
čenským konzervativizmom.

Po zmene spoločenského systému v r. 1948
Horák ako jeden z prvých spisovateľov začína
produkovať prózy, v ktorých je ideologicko-di-
daktický princíp nadradený nad princíp estetic-
ko-poznávací. Okrem poviedok Malý hrdina
a Nikolajko zo zbierky Sto kociek cukru (1950),
približujúcich deťom protifašistický zápas, boli
všetky situované do súčasnosti. Ich súčasnosť nie
je však obrazom autentickej situácie dobového
dieťaťa, je to len jeho schematická projekcia.
Čiastočnou výnimkou je román Pionierske srd-
ce (1952). Jeho protagonista paholček Martinec
nie je apriórne obdarený poznaním o tzv. histo-
rickej opodstatnenosti nového spoločenského
systému. K svojej pravde, že má predsa len väč-
šiu cenu než gazdov pes, dospieva cez boľavú
skúsenosť. Na jej základe potom vníma i novú
dobu a začleňuje sa do nej. Ak napriek takejto
autorskej stratégii ide len o relatívny zisk, je to
tak preto, že podobne presvedčivo Horák už
nedokázal zobraziť svojho hrdinu v novej si-
tuácii, t. j. nedokázal konfrontovať jeho skúse-
nosti s konfliktmi novej doby.

Od polovice 50. rokov sa J. Horák opäť ob-
racia k histórii. Tentoraz prostredníctvom bio-
grafických románov Horou pieseň šumí (1956)
a Strieborné hlbiny (1962). V prvom „zrekon-
štruoval" život Jozefa Dekreta Matejovie, prie-
kopníka lesného hospodárstva v polovici 19. sto-
ročia, v druhom život a dielo Mateja Kornela
Hélia a jeho syna Jozefa, konštruktérov hyd-
rotechniky v banskoštiavnických baniach 18.
storočia. Osnovu oboch prác vybudoval na kon-
frontačnom stretnutí inštitucionálnej moci s ľud-
ským tvorivým potenciálom. Z koncepčného
hľadiska sú oba romány založené na prítomnos-
ti dokumentárneho a fiktívneho plánu, pričom
dokumentárny, najmä v Strieborných hlbinách,
sleduje nielen biografický cieľ, ale usiluje sa ref-
lektovať i historicko-spoločenskú panorámu
doby.

V poslednej fáze svojej tvorby J. Horák na-
novo spracúva aj tému časopiseckej poviedky
Bubeník otca Hurbana. Jej zámer - sprítomniť
detskému čitateľovi zmysel revolučných udalos-
tí meruôsmeho roku - sa mu stáva cieľom ro-
mánu Leteli sokoli nad Javorinou (1972). Z pred-
chádzajúcich postáv akceptuje len postavu
mendíka Maťka, ktorého optikou preniká do prob-
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lemovej zložitosti doby a zároveň ňou evokuje
špecifickosť vtedajšieho detského života. Fakto-
grafickú rovinu diela znásobuje experimentom
s tzv. interlúdiami (úryvkami z dobových kro-
ník, memoárov, korešpodencie, policajných
a konfidentských hlásení, z tlače a listov podda-
ných). Výber týchto dokumentárnych fragmen-
tov nieje náhodný. Ich autentickosť predzname-
náva následnú fiktívnu pasáž, čím sa vlastne
stáva garantom jej vierohodnosti.

Pre záverečnú fázu tvorby J. Horáka je prí-
značná istá žánrová rekapitulácia. V rámci nej sa
opätovne vracia k povesti, aby tentoraz presia-
hol rodný región a spracoval aj iné krajové mo-
tívy. Výsledok, ku ktorému zbierkou povestí
Kremnický zlatý človek (1959) dospel, je rôzno-
rodý. „Ako keby vo väčšine povestí, ktorých
spoločným znakom je rutinérstvo," konštatoval
Ján Poliak (Podoby a premeny literatúry pre mlá-
dež, 1970), „primárnym cieľom autora bolo vy-
tvoriť iba pútavé čítanie, vonkajškovo spĺňajúce
aj požiadavku výchovy detí..." Zbierka však ob-
sahuje aj povesti Súľovská povesť, Divý Zubor
a krásna rybárová dcéra a Lendacké zvony,
v ktorých rutinérsky postup Horák prekonal origi-
nálnejším myšlienkovým nasadením. Aj v zbier-
ke „kocúrkovských" povestí Ako kukučky cho-
tár merali (1964) J. Horák prekročil rodný
región. Tentoraz sa však orientoval na humoris-
tické motívy, ktoré prevzal z rozprávkového in-
ventára alebo už z jestvujúceho literárneho po-
dania (napr. Ako kukučky chotár merali,
Novobanskí beici sú rozšírené verzie Hronské-
ho textov Babinské kukučky a Novobanskí
behúni). Ani táto práca, ktorá mala rozšíriť do-
vtedajšiu škálu Horákových heroizujúcich a tra-
gických povesťových motívov o humoristický
akcent, neznamenala umelecký zisk. Vývinovo
anachronicky vyznela i próza Červená šatka,
biely mak (1960), ktorou sa Horák opätovne po-
kúsil uviesť do repertoáru detského čítania
pioniersku tému. V poviedke Biela pionierka
(vyšla po smrti autora roku 1976) nechýba psy-
chologický rozmer, ibaže konfrontácia spolo-
čenského konzervativizmu s tzv. historickou per-
spektívnosťou, konkretizovaná na vzťahu deda
a jeho vnučky, nenadobudla umeleckú presved-
čivosť. Pozitívny zisk nesprevádzal Horáka ani
pri návrate k autorskej rozprávke, pretože kniha
Veľké dobrodruístvá malej kolobežky (1968) bo-
la osnovaná na báze staršieho typu autorskej roz-
právky, ktorý ešte neakceptoval detskú fantazij-
nosť, ale usiloval sa získať si detského čitateľa
nenáročným zábavným príbehom. V tomto ohľa-
de Horák svoje literárne dispozície rehabilitoval
v knihe Sedemtonový Tóno a Zuvačková panen-
ka (1973). V pásme ôsmich autorských rozprá-

vok prostredníctvom poetiky detského aspektu
uviedol autobiografické detské motívy a na plá-
ne výrazovom zas produktívnou aktualizáciou
využil kompozičné postupy folklórnej rozpráv-
ky. A kedže významový plán rozprávok nasýtil
myšlienkovým posolstvom, najčastejšie spro-
stredkujúcim dieťaťu poznanie o skutočných
životných hodnotách, vytvoril dielo, ktorým
umelecky dôstojne zavŕšil svoju celoživotnú li-
terárnu tvorbu.
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HOZA, Štefan
Prozaik, libretista
20.10.1906 Smižany - 6.4.1982 Bratislava

Študoval na učiteľských ústavoch v Spišskej
Novej Vsi a Spišskej Kapitule, na Gymnáziu
v Levoči, na Hudobnej a dramatickej akadé-
mii v Bratislave, externe hudobnú vedu na FF
UK v Bratislave. Učil v Cíferi a v Bratislave, kde
v roku 1932-62 pôsobil ako sólista opery SND.
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V r. 1953-77 učil na bratislavskom Konzerva-
tóriu a v r. 1963-74 prednášal aj dejiny hud-
by na VŠMU. Jeho najznámejšou muzikologic-
kou prácou je monografia Opera na Slovensku
(1953-54), písal však aj eseje o tvorcoch hudby,
operné libretá, texty tanečných piesní a prekla-
dal z viacerých jazykov. Do literatúry pre deti
a mládež ho pritiahol P. L. Mattoška, s ktorým
potom dlhé roky spolupracoval v časopise Pria-
teľ dietok. Vo svojej prvej knižke Srdce zlatých
hodiniek (1932) zachytil, väčšinou bezprostred-
ne a dosť vtipne, zážitky z detských rokov, ale
na rozdiel od viacerých svojich súčasníkov - Rá-
zus, Ondrejov, Bodenek, Kráľ - nevyjadril ži-
votné pocity a problémy dobových detí. Moti-
vácia jeho návratu do detstva je opačná: v snahe
zabudnúť a potešiť spomienkami uniká z tvrdej
skutočnosti k spomienkovému optimizmu. Po-
tvrdil to aj knihou Smoliarov chlapček (1934),
v ktorej sujety niektorých historických povestí
koncipoval v intenciách nepresvedčivého so-
ciálneho idylizmu. V „románe pre mládež" Na
skale útočišťa (1935) sa už usiloval tento idyliz-
mus prekonať zdôraznením jeho reálneho pod-
kladu (paralelne so sujetovou fikciou o vpáde Ta-
tárov na Spiš podáva čitatelovi aj dokumentárny
komentár). Výsledok tohto kompromisného rie-
šenia je však aj tentoraz nepresvedčivý: fiktív-
nej rovine chýba dramatickosť, faktografické
pásmo je zas školometským výkladom všeobec-
ných historických informácií. Pokus zvierohod-
niť historickú tému zlyhal teda na žánrovej ne-
ujasnenosti a na celkovej literárnej neobjavnosti.
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HRANKO, Martin
Prozaik
4.3.1899 Zibritov - 12.4.1940 Zvolen

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Štiav-
nici študoval v r. 1919-1923 filozofiu, históriu
a zemepis na Filozofickej fakulte KU v Prahe,
1924-25 na FF UK v Bratislave. V r. 1923-24

pôsobil ako stredoškolský profesor vo Zvolene,
1924-25 v Bratislave, od roku 1925 opäť vo Zvo-
lene.

Literárne sa začal prejavovať od začiatku
20. rokov 20. st. krátkymi beletristickými texta-
mi pre dospelých, v ktorých prevažne ironizoval
dvojtvárnu morálku dobovej malomeštiackej
spoločnosti (Bodliaky, 1929). S týmto zámerom
vytvoril aj humoristicko-satirický román Mar-
tahríbel (vychádzal na pokračovanie v denníku
A-Zet v r. 1938-39).

V literatúre pre deti je zakladateľom autorskej
animovanej rozprávky, prostredníctvom ktorej
sprítomnil dieťaťu zložitý proces medziľudských
a spoločenských vzťahov. Najpresvedčivejšie to
urobil v próze Jeíkovci, ktorá vychádzala najprv
v 3. roč. Slniečka (1929-30), knižne vyšla v ma-
tičnej edícii Dobré slovo (1930). Príbehová
osnova rozprávky je založená na konfrontácii
zákona ľudí a zákona zvierat, „kružín", dvoch
protikladných spoločenských hodnotových
systémov. Výsledkom tejto konfrontácie je pr-
voplánové víťazstvo agresie a zloby, ktorú
zosobňuje ľudský dravec, „tvor s puškou", nad
humánnejšou víziou sveta reprezentovanou spo-
ločenstvom zvierat. Napriek tomu tragédia zá-
kona kružín nieje prejavom rezignácie na život,
ale je to faktor mobilizujúci k odvahe (medveď
neprijíma pasívne smrť srnčaťa, ale sa stavia na
odpor puške) a k zápasu proti zlu a násiliu. Tzv.
pochmúrny fenomén (J. Kopal) nie je preto sy-
nonymum Hrankovho defetístického životného
postoja. Je to prostriedok, ktorým autor para-
doxne vyjadril svoj pozitívny vzťah k životu.

Pochmúrnosť ako vonkajškové špecifikum
autorovej tvorivej metódy je prítomná aj v dvoj-
knihe Burko a Vrabčiak Ťulko (1931). Už dobo-
vá kritika však predpokladala, že tzv. pochmúr-
nosť, konkretizovaná na smutnom osude psa
v službe surového človeka, nieje samoúčelná ani
rezignujúca. Je to aktivujúci faktor, ktorý má
v deťoch vytvoriť poznanie, „že osud Búrka je
totožný s osudom nejedného psa na dedine"
(V. Musilová). Oba texty však za úrovňou Jež-
kovcov zaostávajú. Ich významový plán nedis-
ponuje originálnym posolstvom, kompozično-
štylistická organizácia textu je zas statická
a referenčná. Nie inak je to aj v súvislosti s ďal-
šou animovanou rozprávkou Rosnička (1935).
Tentoraz Hranko chcel napísať „veselú detskú
poviedočku", v ktorej by na existenciálne prob-
lémy ľudského spoločenstva reagoval prostred-
níctvom satirickej hyperboly. V skutočnosti text
ncprojektoval ako satirickú alegóriu, ale ako an-
tromoporfizované podobenstvo, pripomínajúce
zvieracie príbehy Ľ. Podjavorinskej. Na rozdiel
od Podjavorinskej chýba mu však presvedčivej-
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šia humornosť a predovšetkým charakterová ty-
povosť. V rozprávke zo života vtákov s názvom
Rosnička (na pokračovanie vychádzala v Slnieč-
ku, 8. roč., 1934-35, knižne 1935) sa sústredil
na prezentáciu prírodopisno-poznávacieho zre-
teľa, zdôraznením etického štatútu prírodného
sveta, jeho inšpirujúcej možnosti pri humanizá-
cii človeka sa však vyjadril aj k mravnej pod-
state ľudského spoločenstva. K animovanej roz-
právke sa vrátil v texte Furko, Murko a iné
rozprávky, ktorý v jazykovej korekcii spisovate-
ľa J. F. Kunika vyšiel posmrtne r. 1947. Nadvia-
zal ním na svoj detský debut, no na rozdiel od
jeho sujetovej viacvrstevnosti sústredil sa v po-
kračovaní len na ďalší osud mladých Ježkovcov,
Furka a Murka. Upustil pritom od konfrontácie
zákona ľudí a zákona kružín, zameral sa výluč-
ne na evokovanie svetlých stránok detstva.
Úsmevná atmosféra, ktorá prežiaruje rozprávku,
nie je teda výsledkom zábavnej situačnej komi-
ky, ale vyplýva z postihnutia detskej psychiky.

Umeleckú literatúru pre deti M. Hranko obo-
hatil tou svojou tvorbou, v ktorej animovanú
a biologickú rozprávku nasýtil apelatívnym po-
solstvom o slobode, túžbou po čistých ľudských
vzťahoch. Takýmto chápaním beletristického
textu pre deti prispel k diferencovanejšiemu pre-
javu medzivojnovej detskej literatúry, pričom
zdôraznením detskej hravosti vo svojom po-
slednom texte prekonal tzv. pochmúrny fenomén
svojho debutu, a tým vytvoril umelecký prece-
dens pre vznik modernej animovanej rozprávky
na báze princípu detského aspektu.

BIBLIOGRAFIA
Próza: Ježkovci (1930), Burko, Vrabčiak Tulko
(1931), Rosnička (1935), Kukučka (1935), Furko,
Murko a iné rozprávky (1947).

LITERATÚRA
V. M. (Vilma Musilová): Burko, Vrabčiak Tulko. Ná-
rodná škola, 1931-32, č. 7, s. 126.
Štefánik, Ján: Dvadsať rokov slovenskej literatúry pre
mládež. Pedagogický zborník, 1938, č. 5-6, s. 220-233.
Kopal, Ján: Pochmúrny rozprávkar. In: Literatúra
a detský aspekt. Bratislava 1970. (os)

HRONSKÝ, Jozef Cíger
Prozaik, publicista
23.2.1896 Zvolen - 13.7.1960 Luján, Argentína,
pochovaný je v Martine

Strednú školu absolvoval v Krupine, ma-
darský učiteľský ústav r. 1914 v Leviciach.
R. 1914-15 bol učiteľom v Horných Mladoni-
ciach, r. 1916-17 v Senohrade, r. 1917 naruko-
val na taliansky front. Po skončení prvej sveto-

vej vojny učil v Krupine (1920-23) a v Krem-
nici (1923-27), kde s učiteľom Jarosla-
vom Kejzlarom založil vydavateľstvo Mládež.
V r. 1927-33 učil na meštianskej škole v Mar-
tine. Od r. 1933 bol tajomníkom a od r.
1940 správcom Matice slovenskej. R. 1945
emigroval do Rakúska. Žil v Bavorsku, Ríme
a od r. 1948 v Argentíne, kde pracoval ako kres-
lič a návrhár v textilnej fabrike v Luján.

Prvými prácami - zbierkami U nás (1923),
Domov (1925) a Medové srdce (1929) - oživil
kukučínovský anekdotický portrét dedinského
človeka. Ako literárny tradicionalista sa prezen-
toval aj vo svojom prvom románe Žltý dom
v Klokoči (1927), kým románom Proroctvo dok-
tora Stankovského (1930), situovaným do inte-
lektuálskeho prostredia, sa už snažil o tematic-
kú a výrazovú originálnosť. Umelecky tento
zámer naplnil v románe Chlieb (1931), v ktorom
reagoval na spoločenské a sociálne problémy po-
prevratového dedinského života. V románe Jo-
zef Mak (1933) sa expresívnymi výrazovými
prostriedkami pokúsil vyjadriť symbiózu ľudskej
odovzdanosti, fatálnosti a priam sizyfovskej či-
norodosti „obyčajného človeka-milióna". Para-
lelne s románovými výbojmi dospel ku kvalita-
tívne náročnejšej podobe kratšieho útvaru
v zbierke Podpolianske rozprávky (1932) a v no-
velistickej zbierke Sedem sŕdc (1934), temati-
zujúcej nenaplnený vzťah muža a ženy. V romá-
ne Pisár Gráč (1940) demaskoval démonickosť
prvej svetovej vojny, ktorá modernú civilizáciu
priviedla až na prah nihilizmu a deštrukcie. Tra-
gické tóny rezonujú aj v románe Andreás Búr
Majster, v ktorom sa inšpiroval mýtom balady,
legendy a ľudovej rozprávky a ktorý vytvoril
a publikoval ešte v európskom exile (1948). Vo
svojom poslednom románovom opuse, Svet na
Trasovisku (1960) zobrazil vojnové a povsta-
lecké udalosti odohrávajúce sa v krupinskom
prostredí v rozpore s ideovou interpretáciou tej-
to témy v socialistickom literárnom kontexte.

Tvorba pre deti koncipovaná ako optimistic-
ký variant života nebola len doplnkom jeho roz-
siahlej literárnej aktivity. Ako dialektický proti-
pól jeho tvorby pre dospelých tvorila integrálnu
súčasť jeho celoživotného umeleckého úsilia
a ako jedinečný literárny fenomén patrí k naj-
významnejším hodnotám našej literárnej kul-
túry.

Na rozdiel od reminiscencií na plebejské det-
stvo s univerzálnou adresnosťou (Do školy, No-
vé čižmy, Uhliarovci dostali hosťa, Betlehem,
Strýčko Hondál a najmä brilantná štúdia nedo-
zerného, pretože detského bôľu Môj šesták) in-
tencionálny debut pre deti Najmladší Závodský
(1924) napísal na spôsob tradičnej moralizujú-
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cej ilustrácie (alkoholizmus privodí smrť otca
a celú rodinu uvrhne do nešťastia, ibaže mravná
sila, prejavujúca sa v statočnosti, pracovitosti
a pokore, zlo prekoná). V nasledujúcej knihe
Kremnické povesti (1925) jeho rozprávačský ži-
vel, vytvárajúci neskôr okolo východiskového
rozprávkovo-povesťového zdroja magickú at-
mosféru, ktorá upútava viac tým, ako než o čom
sa hovorí, je tu ešte podriadený reprodukčnému
postupu. V zbierke po ves tí Zakopaný meč (l 931)
však už nad kultivovanou reprodukciou ľudovej
povesti dominuje jej tvorivé autorské podanie.
Pritom existujúci motív Hronský v zhode s det-
skou psychikou odkláňa od archetypálnej tra-
gickosti a ťaživej imaginárnosti, čo žánrovo po-
tvrdzuje aj tým, že námetovú paletu zbierky
rozširuje o humoristickú povesť. V tejto tenden-
cii pokračuje aj v knihe Budatinski Frgáčovci
(1939). Postupuje však dôslednejšie, podriaďu-
júc jej aj významový plán textu. Ak napríklad
v rozpore s ľudovou rozprávačskou tradíciou za-
chraňuje Sebastiána Nevýrečného pred smrťou,
nerobí to len s ohľadom na detskú psychiku. Je
to jeho ideový zámer, ktorým chce detského či-
tateľa presvedčiť, že nositeľom etického štatútu
v národných dejinách bol vždy ľudový živel a ten
v intenciách štatútu rozprávky, ako každý prin-
cíp dobra, je nesmrteľný. V próze Sokoliar To-
máš (1932) Hronský pred povesťovou poetikou
uprednostnil romanticko-dobrodružný príbeh.
Jej ideový plán založil na sociálnej kontrastnos-
ti (hradný pán je tyran, Tomáš a jeho dedo so-
koliar sú symbolmi mravnosti), pričom pri jej
pointovaní postupoval v intenciách svojho Tom-
Číkovského spomienkového cyklu na plebejské
detstvo; spravodlivosť nikdy neutrpí ujmu, lebo
každé zlo, i sociálne, možno prekonať mravnou
heroickosťou.

Ďalšou významnou sférou Hronského aktivi-
ty bol literárny folklorizmus. Na rozdiel od pre-
važnej časti dobových upravovateľov a adaptá-
torov bol jeho záujem o túto činnosť podmienený
bytostným vzťahom k ľudovej rozprávke a od re-
produkčných úprav vyústil do jedinečnej tvorby
autorských variantov (Brondove rozprávky,
1932; Zlatovlasá sestra, 1937). V knihe Zlatý
dáíď (1933) sa pokúsil o tvorbu autorskej roz-
právky. Tento pokus bol zaujímavý tým, že vy-
chádzal z parodizačného prehodnotenia ľudovej
rozprávky.

Napojenosť na ľudový archetyp je evidentná
aj v Hronského animovaných autorských roz-
právkach. Miera autorského vkladu je tu natoľko
výrazná, že aj napriek alúzii na ľudovú rozpráv-
ku ide o jeho „najautentickejšiu umeleckú vý-
poveď" (J. Kopal). Je to totiž práve animovaná
rozprávka, do ktorej Hronský bezozvyšku pre-

mietol svoju predstavu o detskej literatúre ako
o estetickom prostriedku zmnožovania detského
sveta hravosťou, pohodou a šťastím. Raritou pri-
tom je, že to nebol on, ale ilustrátor Jaroslav Vod-
rážka, ktorý v 3. roč. Slniečka (1929-30) publi-
koval animovaný obrázkový seriál o Smelom
Zajkovi. Hronský napísal text dodatočne, napriek
tomu bol to on, ktorý vytvorením jedinečného
antropomorfizačného modelu sa zaslúžil o je-
ho úspech. Analýzy Jána Kopala a Zlatka Klátika
objasnili, že podstata tohto princípu spočíva
v tom, že Hronský „nepoľudšťuje dôsledne svoj-
ho zvieracieho hrdinu, ale ponecháva mu nie-
ktoré príznačné zvieracie atribúty", čím dosahu-
je humorný efekt. Tento efekt navyše znásobuje
tým, že poľudštené „zvieracie postavy sa vyzna-
čujú niečím, čo je typické pre dieťa. Je to nepo-
sednosť, hravosť, veselosť, kontrastnosť a naivi-
ta myslenia i konania" (J. Kopal). Smelého Zajka
v Afrike (1931) Hronský koncipoval ako modi-
fikované pokračovanie prvej knihy. Jednoduchú
situačnú zábavnosť, na ktorej sa prvoplánovo je-
ho text zakladá, prekonal však tým, že prostred-
níctvom konfrontácie dvoch fenoménov - do-
mova a exotického sveta, sprítomnil dieťaťu
jeden z najpodstatnejších atribútov ľudskej exis-
tencie. Dôkazom tvorivého prístupu k animova-
nej autorskej rozprávke je aj kniha Budkáčik
a Dubkáčik (1932). Jej hrdinovia sú antropo-
morfizovaní naruby; ozvláštnení na ľudský
spôsob odmietajú ľudskú societu a jej maniery
a snažia si uchovať svoju zvieraciu identitu. Pri
istej interpretačnej licencii možno v tom obja-
viť apoteózu prirodzenosti a autentickosti. Reál-
nejšie je v tom vidieť zdroj komična a celú
rozprávku chápať ako brilantnú humoristicko-si-
tuačnú klauniádu. Na podobnom princípe Hron-
ský vytvoril aj rozprávku Tri múdre kozliatka
(1940). Postupy, ktoré prv pôsobili originálne,
vyzneli tentoraz už len ako rutinné zopakovanie
predchádzajúcej konštrukcie. Platí to aj o roz-
siahlejšej rozprávke O ujkovi Vrabčiakovi a ce-
lej pekárskej rodine, uverejnenej v 14. roč. Slnieč-
ka (1940-41, č. 1-5).

V prvej polovici 30. rokov, v čase svojho tvo-
rivého vzopätia v tvorbe pre deti, Hronský popri
tvorbe povestí, ľudových a autorských animova-
ných rozprávok publikoval v Slniečku aj in-
štruktážne návody pre „šikovné ruky", ktoré
knižne vyšli pod názvom Zábavky strýca Kur-
kovského (1932) a Strýcovo vrtielko (1935). Ho-
ci to boli návodové texty, koncepčne predsa len
súviseli s Hronského chápaním detstva ako hry,
pretože - ako upozornil Zlatko Klátik - hra sa
tu iniciuje na dva vzájomne súvisiace spôsoby;
raz ako zostrojenie hračky, druhýkrát ako hra
s ňou. V každom prípade to bol prejav nápadité-
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ho šéfredaktora, ktorý aj takto vzbudzoval záu-
jem detí o svoj časopis. Ten istý zmysel mala aj
dlhoročná obľúbená rubrika Slniečka Jožko Mrk-
vička, v ktorej Hronský humoristickou štylizá-
ciou vytvoril príťažlivý portrét „negatívneho"
detského hrdinu, zosobňujúceho prirodzenú det-
skú mentalitu. Poňatie detstva ako hry Hronský
teda nerealizoval len v obvyklých literárnych
žánroch. Integroval ho do celej svojej literárnej
činnosti adresovanej deťom. Model iluzívneho
nadľahčovania reality, ktorý vlastne celým svo-
jím dielom pre deti vytvoril, bol svojráznou obra-
nou detstva ako podstatného fenoménu pri hu-
manizácii ľudského údelu.
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HRUŠOVSKÝ, Ján
Prozaik, redaktor
4.2.1892 Nové Mesto nad Váhom - 7.3.1975
Bratislava

Študoval na obchodných školách v Martine
a v Revúcej. Do vypuknutia 1. svetovej vojny bol
praktikantom Slovenskej banky v Novom Sade
a účtovníkom v Ružomberku. Od roku 1918 bol
profesionálnym novinárom. V r. 1925—42 pôso-
bil v Slovenskej politike, potom bol redaktorom
Gardistu a pracovníkom Úradu propagandy
v Bratislave. V r. 1946^-8 redigoval Slobodu,
1948-56 bol jej šéfredaktorom. Od r. 1957 žil

v Bratislave na dôchodku. V 20. rokoch patril
k významným slovenským novelistom. Vo svo-
jich najlepších prácach, inšpirovaných vojnovou
kataklizmou (Muž s protézou, 7925,) a pobytom
v Taliansku (Pompíliova Madona, 1923; Dolo-
rosa, 1925), zaujal psychologicko-sociálnym
prístupom a rozprávačskou invenciou. V 30. ro-
koch vytvoril rad historických, detektívnych
a spoločenských próz rekreatívno-zábavnej
orientácie. Po dlhšom mlčaní vrátil sa do litera-
túry memoárovou beletristikou (Stalo sa v na-
šom mestečku, 1957; Umelci a bohémi, 1963)
a historickou prózou Pohroma (1962), v ktorých
sa znova prezentoval náročnejším umeleckým
výkonom. Prvú knihu, „spomienkové rozprá-
vočky" Takí sme boli, v ktorej evokoval svoje
detstvo prežité v Martine, vydal roku 1920. Ne-
adresoval ju priamo deťom, jej námetom je však
svet detských hier, príhod a dobrodružstiev, za-
znamenaný tak, že nevylučuje dieťa ako poten-
ciálneho príjemcu. Jeho pozornosť dokázal vzbu-
diť humoristickou rekonštrukciou huncútstiev
malých martinských uličníkov, navodzovaním
romantizujúcej atmosféry a neprítomnosťou mo-
ralizujúceho tónu, čo v intencionálnej próze pre
deti 20. rokov 20. storočia, stále zaťaženej kon-
zervatívnou didaktickou orientáciou, nebolo
vonkoncom samozrejmé.
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HÚSKA, Miroslav Anton
Etnológ, prozaik
30.5.1905 Liptovský Michal - 23.12.1975 Bra-
tislava

Maturoval v Ružomberku, slavistiku a náro-
dopis študoval na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave, kde v r. 1929-36 pôsobil ako asistent
Slovanského seminára. V r. 1936-39 bol redak-
torom v Košiciach a Žiline, 1939-41 stredoškol-
ským profesorom v Michalovciach, potom pôso-
bil ako kultúrny redaktor Slovenskej tlačovej
kancelárie, v r. 1945^9 zahraničný spravodajca
v Budapešti. V nasledujúcich rokoch bol robotní-
kom, pracovníkom múzea v Ružomberku, Náro-
dopisného ústavu v Bratislave a v r. 1960-63 Slo-
venského národného múzea v Martine.

Ako odchovanec prof. Franka Wollmanna už
od čias vysokoškolských štúdií zbieral ľudovú
slovesnosť. V pokročilejšom veku začal svoje

BIBIÁNA 87 BIBIÁNA



zberateľské fondy spracúvať aj pre čitateľské vy-
dania. Folklórne látky, ktoré v autentických zá-
pisoch mali neraz podobu epických zlomkov,
usporiadal do tematických alebo regionálnych
celkov a literárne ich prerozprával. Výsledok je-
ho adaptačnej aktivity je kompromisom medzi
slovesnou úpravou ľudového rozprávania a sa-
mostatným literárnym výtvorom, motivicky
i tvarovo kotviacim vo folklórnej slovesnosti.
Tematický okruh zbojníckych a najmä jánoší-
kovských povestí spracoval v knihe Jánošík a ví-
ly (1959), okruh pltníckych povestí a rozprávok
v knihe Biela plť na Váhu (1966), povesti o hra-
doch v knihe Skalný hradná Kriváni (1972), ba-
nícke povesti v knihe Tri zlaté tulipány (1970).
Regionálny zreteľ uplatnil v zbierke Liptovské
povesti (1965) a v knihe Tatranský zlatý jeleň
(1974). Je spoluzostavovateľom a z väčšej časti
aj autorom obsiahlej antológie Slovenské báje
(1973), ktorá bola prvou sumarizáciou povestí
a bájí z celého územia Slovenska. Zostavil aj dva
neveľké výbery ľudových detských povedačiek,
vyčítaniek a uspávaniek Hopulienky, hop, hop,
hop (1962) a Hajajú, hajajú (1962), ktoré vyšli
v podobe leporel. Vo vedeckej činnosti vzbudil
pozornosť prácami Liptovskí murári (1966)
a Slovenskí pltníci (1972).
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HOŽEVKA, Milan
Prozaik, publicista
5.9.1940 Dohňany-Zbora

Po štúdiu na Poľnohospodárskej technickej
škole v Pruskom (1955-59) a na Vysokej škole
poľnohospodárskej v Nitre (1962-64) absolvoval
pomaturitné štúdium na Pedagogickej škole
v Turčianskych Tepliciach (1968-71). Pracoval
na Okresnom národnom výbore v Považskej Bys-
trici (1962-63), ako vychovávateľ v učilištiach
v Ilave a Púchove (1963-71) a ako odborný vý-
chovný pracovník v Dome kultúry v Púchove
(1971-89). Bol zástupcom šéfredaktora časopisu
Poľovníctvo a rybárstvo (1989-95), v súčasnosti

pôsobí ako editor periodickej ročenky Lovec a prí-
roda (od r. 1996). Je zakladateľom vydavateľstva
Ametyst v Dohňanoch-Zbore (1995).

Venuje sa zberateľstvu a literárnemu spraco-
vaniu ľudových povestí zo stredného Považia,
predovšetkým z okolia Púchova. Pri adaptáciách
látok v zbierkach povestí Žobrákov poklad
(1974), Hrobla plná zlata (1975), Psí knieža
(1977) vychádza z autentických ľudových suje-
tov regionálnej, historickej či poverovej prove-
niencie. S použitím prvkov dobrodružnej ro-
mantiky ich štylisticky, fabulačne a kompozične
dotvára do dynamicky podaného príbehu, v kto-
rom zdôrazňuje etické, emocionálne a vlastenec-
ko-výchovné aspekty.

Záujem o husitskú tematiku, ktorý je spora-
dicky viditeľný už v prvých knihách povestí, sa
naplno realizuje v zbierke povestí Meč slepého
rytiera (1986). Prekračuje v nej hranice regiónu,
dôraz kladie na historický plán príbehu a v sú-
lade s tým uchováva primeranú mieru vo výra-
ze, fabulácii i kompozícii textu. Z voľného po-
kračovania povesťových rozprávaní o husitskej
tradícii na Slovensku Hajtman zo Zelenej hory
(1994), zameraného na pôsobenie Petra Aksa-
mita, vyšlo vlastným nákladom len torzo.

V súboroch lesníckych a loveckých povestí
Je len kráľovnej víl (1984) a Devana bohyňa lov-
cov (1998), tematicky rozširujúcich žánrové po-
vesťové spektrum, sú evidentné výraznejšie fili-
ácie rozprávkových postupov. Rómske
rozprávkové látky z rozličných regiónov Slo-
venska literárne spracoval v zbierke Čarokrás-
na Rúca (1979). V prozaickom súbore Ríša
čierneho peria (1999) sa prostredníctvom roz-
právaní imitujúcich mytologickú rozprávku usi-
loval vyvolať záujem detského čitateľa o krkav-
ce a vtáky z čeľade havranovitých.

Ľudovú kultúru púchovského regiónu reflek-
tuje aj v etnografických a historiografických
publikáciách Storočnica organizovania ľudovej
kultúry v Púchovskej doline (1995), Dohnaný,
Mostiíte, Zhora (1996), Poľnohospodárska ško-
la v Pruskom (1999).
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HVIEZDOSLAV
Básnik, dramatik, prekladateľ
2.2.1849 Vyšný Kubín- 8.11. 1921 Dolný Kubín

Vlastným menom Pavol Országh. Študoval
na Gymnáziu v Miškovci a na ev. lýceu v Kež-
marku, kde r. 1870 maturoval. Po dvojročnom
štúdiu na Právnickej akadémii v Prešove
(1870-1872) bol advokátskym praktikantom
v Dolnom Kubíne, Martine a v Senici. R. 1875
zložil v Budapešti advokátsku skúšku a do
r. 1876 pôsobil v Námestove. V r. 1876-79 bol
podsudcom v Dolnom Kubíne. R. 1879 odišiel
zo štátnej služby a odsťahoval sa do Námestova,
kde pôsobil ako advokát a kde vytvoril svoje vr-
cholné epické diela Hájnikova iena (1886), Eío
Vlkolinský (1890) a Odbor Vlkolinský (1901).
R. 1899 sa vrátil do Dolného Kubína a až do smr-
ti sa venoval len literárnej tvorbe.

Najvýznamnejší básnický zjav slovenského
realizmu a hegemón slovenskej poézie vôbec ne-
patril k intencionálnym tvorcom literatúry pre
deti a mládež. Knihy Hviezdoslav malým (1950)
a Hviezdoslav deťom (1982) nie sú autorskými
prácami, ale editorskými výbermi. Zostavovate-
lia ich vybrali z básnikovho lyrického diela, pri-
čom sa sústredili na tie pasáže, ktoré boli inšpi-
rované detským folklórom, respektíve ktorých
obsah bol vnímateľný dieťaťom. Ich zmyslom bo-
lo vytvoriť prvý kontakt s básnikovou poetikou,
a tak položiť základy budúceho trvalého záujmu
o jeho dielo. Touto ambíciou vyniká predovšet-
kým Vyber z diela, ktorý ešte r. 1953 zostavil li-
terárny vedec Stanislav Šmatlák. Prednosťou je-
ho výberu sú predelové esejistické texty,
v ktorých vyjadril svoje pocity a dojmy zo stret-
nutia s poéziou a životom vefducha slovenskej
poézie. Zásluhou jeho invenčného editorského
prístupu nadobudol Výber charakter citovej
hviezdoslavovskej chrestomatie. I napriek ne-
existencii intencionálnych básnických textov pre
deti Hviezdoslav však nepriamo zasiahol do vý-
vinu detskej literatúry. Básňami o deťoch a det-
stve, ktoré napísal pre dospelých a v ktorých zo-
brazil dieťa ako jedinečnú, individualizovanú
bytosť (napr. stretnutie Estery a vnúčika v záve-
rečnej scéne v Ežovi Vlkolinskom), ovplyvnil jej
budúcu realistickú orientáciu (sociálne motivo-
vaná Zuzanka Hraškovie).
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HYKISCH, Anton
Prozaik, dramatik, publicista
23.2.1932 Banská Štiavnica. Žije v Bratislave

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Štiav-
nici a v Leviciach študoval na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave. Pracoval vo Výskum-
nom ústave miestneho hospodárstva, v Želez-
ničnom staviteľstve, v Záhradníckych a rekreač-
ných službách, v Československom rozhlase,
v Ústrednej knižnici SAV, v Slovenskom fonde
výtvarných umení, v Mladých letách. V rokoch
1990-1992 bol poslancom v NR SR, neskôr
pôsobil ako veľvyslanec SR v Kanade.

Debutoval románom Sen vchádza do stanice
(1961). Neskórpísal spoločenské a historické ro-
mány - Čas majstrov f 1977), sci-fi - Dobre uta-
jený mozog f 1979). Pre deti a mládež napísal po-
pulárno-náučnú knihu Budúcnosť je ui dnes
(1987) z oblasti mikroelektroniky a rozprávku
Kamarát Čipka (1989). Použil v nej modernizo-
vaný guliverovský princíp (E. Farkašová) na
zobrazenie nových možností prienikov do al-
ternatívnych svetov, ktoré sú súčasťou výmys-
lu, no zároveň aj produktom súčasných i budú-
cich technických možností. Kniha je pokusom
o žánrovú symbiózu autorskej rozprávky so žán-
rom umelecko-náučnej prózy (E. Tučná). Ide
o novú druhovú formu rozprávky sci-fi. V kni-
he sa však objavuje aj jedinečnosť ľudského sve-
ta v porozumení medzi vnukom a starými
rodičmi, otcom, matkou ako rovnováhy post-
moderného sveta.
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CHLEBÁK, Michal
Prekladateľ, publicista
18.9.1814 Kolačkov-3.12.1875 Stará Ľubovňa

Po absolvovaní teologického štúdia v Spiš-
skej Kapitule bol kat. kaplánom v Tvrdošíne,
Nižných Ružbachoch a v Spišskej Novej Vsi. Od
r. 1855 až do smrti pôsobil ako farár, dekan
a školský inšpektor v Starej Ľubovni. Zasadzo-
val sa za spoluprácu medzi bernolákovcami
a štúrovcami. Ako publicista prispieval do štú-
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rovských Slovenských národných novín, Cyrilla
a Methoda a do Katolíckych novín. Inšpirujúci
vplyv mal naňho nemecký ľudovýchovný spiso-
vateľ Christoph von Schmid (1768-1854). Zjeho
tvorby poslovenčil najprv štyri prózy pre Palári-
kovu edíciu Krištofa Smida Spisy pre mládež
(1855-56) a neskôr tri moralisticko-sentimentál-
ne poviedky pre edíciu Jána Mallého Šmidove spi-
sy pre milú mládež a pre pospolitý [úd (1865-66).
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Prozaické adaptácie: Vincenc Janalík: Wérná Róza,
aneb Wíťazstwí Katolíckeho Náboženstwa (1851),
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konočné vajca (1856), Ludevít, malý vystehovalec
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CHMEĽOVÁ, Elena
Prozaička, redaktorka, prekladateľka
2.11.1920 Budapešť, Maďarsko-28.3.1995 Bra-
tislava

Rodená Horanská. Nižšie gymnázium (1931-
35) a Obchodnú akadémiu (1935-39) vyštudo-
vala v Martine, kde žila do roku 1947.
Vr. 1939^1 pôsobila ako učiteľka, 1941-43bo-
la úradníčkou. Potom dva roky pracovala ako re-
daktorka v Národných novinách, v r. 1945^16
v regionálnych novinách Turčiansky hlásnik,
1947-59 v bratislavských vydavateľstvách Prav-
da, Smena a Mladé letá, 1959-60 v časopise Kul-
túrny život a od r. 1960 sa výlučne venovala li-
terárnej tvorbe.

Knižne debutovala voľným spracovaním spo-
mienok účastníkov druhého čs. odboja Rozpo-
mienky na Slovenské národné povstanie v Turci
(1945). V ďalších rokoch sa venovala literatúre
pre deti a mládež. V súvislosti s jej cieľavedo-
mým úsilím o sprístupnenie základných hodnôt
slovenského slovesného folklóru deťom v prie-
behu rokov 1952-55 pripravila na vydanie jede-
násť knižných titulov. V oblasti vlastnej literár-
nej tvorby sa predstavila prózou Martin a jeho
svedkovia (1948), príbehmi zo života detí Duna
a Don (1950), zbierkou poviedok V tichej doli-
ne je veselo (1953) a knižkou krátkych próz Roz-
sutecké poklady (1955). Spomedzi týchto po-
merne nenáročných diel pozornosť dobovej
kritiky vzbudila kniha Rozsutecképoklady, kto-
rá sa stala tematickým i žánrovým oživením jest-
vujúceho stavu v slovenskej detskej literatúre.

Pohybovala sa totiž na rozhraní fiktívneho prí-
behu a dokumentu; spomienkami ozvláštnenými
bezprostrednými faktami vykresľuje minulosť
i prítomnosť kraja pod Malou Fatrou. V ďalšej
knihe Prešporskí kampani (1958) siahla za té-
mou do čias Ľudovíta Štúra na bratislavskom lý-
ceu v podobe fiktívnej kroniky. Viaceré jej vsuv-
ky, odbočenia a úvahové pasáže znáročňujú jej
čitateľský príjem a stáva sa viac dokumentárnou
prózou než umeleckou výpoveďou. V knihe Dú-
ha nad Vysokou skalou (1958) vystupuje pre-
dovšetkým v pozícii reportérky a komentátorky
životných príbehov ľudí, s ktorými sa stretla na
pobyte v svojráznom horskom prostredí.

Po niekoľkoročnom odmlčaní sa opäť vrátila
do detskej literatúry a s jej vlastnými ambíciami
sa pustila do prerozprávania a adaptácií klasic-
kých textov zo svetovej literatúry. Pozitívne ume-
lecké výsledky sú obsiahnuté v dielach Zbojník
Robin Hood (1965), Kráľ Artuš a jeho družina
(1972), Munchhausenove veselé dobrodružstvá
(1972), ale aj v knižných spracovaniach svetového
rozprávkového fondu: Tulenia princezná (1974),
Spiaca krásavica - írske rozprávky (1976), Roz-
právky o zvieratkách z celého sveta (1976), In-
diánske rozprávky (1977), indiánske povesti a mý-
ty Synovia slnka (1977), Dievčatko v mušli (l 983),
Rozprávky o psíkovi a jeho kamarátoch (1985)
a Rozprávky z perlového ostrova - zo Srí Lanky
(1988). Chmelová vniesla do folklórnych textov
duch jazykovej sviežosti a do umeleckých adap-
tácií navyše tvorivosť spojenú s rešpektovaním
myšlienkovo-tematickej atmosféry predlohy.

K memoárovej literatúre prispela edičnou prí-
pravou spomienok Jaroslava Vodrážku Bolo-ne-
bolo (1977) a rozprávaním o živote a tvorbe ná-
rodného umelca Martina Benku v knižke Martin
Benka (1980). Osudy Martina Kukučina spraco-
vala v románe Perica z ostrova (1985). Sústre-
dila sa v ňom na bračské obdobie spisovateľov-
ho života (1894-1907). Ide o beletristický
koncipovaný životopis, v ktorom autorka v re-
trospektívnych vstupoch oboznamuje mladého
čitateľa s Kukučínovými študentskými zážitka-
mi, jeho priateľstvami i spoločenskou situáciou,
pričom leitmotívom knihy je Kukučínov vzťah
k Perici Didoličovej.

Bohatá a svojou odborno-umeleckou úrov-
ňou je vyspelá aj Chmelovej prekladateľská tvor-
ba, a to rovnako pre dospelých ako pre mládež.
Najviac prekladala z anglickej, ale aj americkej,
nemeckej a českej literatúry.

BIBLIOGRAFIA
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Robin Hood (1965), KráľArtuš ajeho družina (1972),
Munchhausenove veselé dobrodružstvá (1972), Mar-
tin Benka (1980), Perica z ostrova (1985).
Úprava ľudovej slovesnosti: Zakliata hora (1952),
Piesne moje, piesne (1953), Slovenské rozprávky
(1953), Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky
(1953), Zvieratká (1953), Kozliatka (1954), Krútime
si reťaz (1954), Pesničky, hádanky, povedačky (1954),
Sadaj, slnko, sadaj (1955), Tri bili, štyri bili (1955),
Zapískal Jánošík (1955), Tulenia princezná (1974),
Spiaca krásavica (1976), Indiánske rozprávky (1977),
Synovia slnka (1977), Dievčatko v mušli (1983), Roz-
právky o psíkovi ajeho kamarátoch (1985), Rozpráv-
ky z perlového ostrova (1988).
Odborná literatúra: Literatúra pre mládež (1954;
spoluautorstvo).
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CHŇOUPEK, Bohuš
Autor literatúry faktu, publicista
10.8.1925 Bratislava-Petržalka

Po absolvovaní gymnázia študoval na Vyso-
kej škole hospodárskych vied v Bratislave. Po-
čas štúdií bol redaktorom vysokoškolského ča-
sopisu Borba, v r. 1950-58 redaktorom denníka
Smena, 1958-65 denníka Pravda, 1965-67 vie-
dol časopis Predvoj. V r. 1967-68 bol námestní-
kom ministra kultúry a informácií, v období nor-
malizácie dogmatického komunizmu pôsobil
ako ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu v Prahe, čs.
veľvyslanec v ZSSR a ako minister zahraničných
vecí ČSSR. V jeho rozsiahlom publicistickom
diele, v ktorom sú prítomné ideologizujúce ten-
dencie i snaha dopátrať sa historickej pravdy naj-
mä o protifašistickom odboji (Lámanie pečatí,
1884; Američan v Povstaní, 1994), sú aj dve pub-
likácie adresované mládeži. Prvú - Dunaj sa
končí pri Izmaile (1957) - napísal po svojej du-
najskej plavbe z Bratislavy do Izmailu a zo-
hľadnil v nej sklon mladého čitateľa k romantic-
kej dobrodružnosti, no súčasne obrazom všednej
reality lodníckeho povolania usiloval sa túto dob-
rodružnosť demystifikovať. V knihe Dobyvateľ
vesmíru (1961) mu zas sprostredkoval atmosfé-
ru štartu prvého človeka do vesmíru, vzrušujúce
dojmy z jeho návratu i stretnutia s ním. Urobil
to živým publicistickým štýlom, čím nielen
kvantitatívne rozšíril skromné spektrum repor-
tážnej časti dobovej literatúry faktu.
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CHRASTINA, Ján
Veršovník, redaktor, prekladateľ
1729 Puchov - 12.5.1779 Modra

Do školy chodil v Púchove, Trenčíne a v Gyo-
ri. Z finančných dôvodov nepokračoval v štúdiu
a stal sa učiteľom najnižšej triedy bratislavské-
ho lýcea a korektorom v Landererovej tlačiarni.
Redigoval Nový a starý, domovní i pocestný ka-
lendár a zapĺňal ho vlastnými i preloženými
prácami. Uverejnil v ňom aj Rozprávky o Ceľo-
vi, veršovaný príbeh o malom figliarovi, ktorý
vystrája nielen detské huncútstva, ale vie prejsť
cez rozum aj obmedzeným dospelým. Laický
jazykový prejav, humoristický tón a absencia
mravokárstva, ktoré charakterizovalo dobovú
šlabikárovú a čítankovú lektúru, dovoľujú pred-
pokladať, že školská mládež túto báseň poznala.
Jej pozornosti sa nepochybne tešili aj preklady
z burlesknej tvorby nemeckého renesančného
básnika Fridricha Taubmanna (1565-1613) Roz-
právky o Taubmannovi, anekdotické verše zo ži-
vota Cigánov, ale najmä preklady Ezopových
bájok, zveršované „spôsobom prostonárodne
žartovným, ale i prostonárodne neogabaným"
(J. Vlček). Chrastinove verše knižne publikoval
Bohuslav Tablic v dvoch zväzkoch Slovenských
veršovcov(1805, 1809).
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CHUDlK, Michal
Prozaik, publicista
29.9.1914 Polomka-Hámor

Do r. 1934 bol robotníkom, v r. 1937-46 prí-
slušníkom Zboru finančnej stráže, 1948-49 po-
vereníkom pre výživu a zásobovanie, 1949-55
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predsedom Krajského národného výboru v Ko-
šiciach, 1955-63 povereníkom poľnohospodár-
stva, lesného a vodného hospodárstva, 1963-68
ministrom a predsedom SNR, 1968-71 riadite-
lom Št. majetku vo Vrakuni, 1971-76 čs. veľvy-
slancom v Bulharsku, 1976-79 čs. veľvyslancom
na Kube a v Guayane. Od r. 1979 žil v Prahe.

Svoje literárne ambície prezentoval už
v r. 1946, keď vydal knihu Tatranskí orlí (1946),
v ktorej publicistickým spôsobom zdokumento-
val účasť finančnej stráže v SNP. Sústredenejšie
sa písaniu začal venovať až po skončení svojej
politickej kariéry. V zbierke poviedok Mária
(1977) sa vrátil k vojnovej a povstaleckej tema-
tike, v románoch Polomy (1984), Hámornícky
chlieb (1988) a Žeravé dedičstvo (1991) v in-
tenciách prekonaného sociálneho schematizmu
tematizoval život horehronských železiarskych
robotníkov, ktorý dôverne poznal z vlastnej ži-
votnej skúsenosti. Autobiografické sociálne mo-
tívy tvoria sujetové východiská aj jeho románu
pre mládež Nezbedníci (1984), v ktorom zlite-
rárnil svoje námornícke detstvo na sklonku 20.
a na začiatku 30. rokov 20. st. Podobne ako v pró-
zach pre dospelých aj tu vyšiel zo svojej ideolo-
gickej pozície, tým však, že preferovaný sociál-
ny aspekt prezentoval ako súčasť sveta malého
Maťka Hlavačka, v ktorom dominujú typické
huncútstva plebejského chlapca, a najmä, že ten-
to aspekt vierohodne prepojil s aspektom prí-
rodným (chytanie rýb, hadov, kún, motív psa
Hektora a pod.), ideologický didaktizmus do
značnej miery zrelativizoval, a tak dosiahol, že
práve táto kniha je jeho najpresvedčivejším lite-
rárnym výkonom.
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IVANIČKOVÁ, Margita
Poetka, publicistka, prekladateľka
30.11.1953 Trenčín

Po gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne
(1969-73) absolvovala Fakultu ekonomiky a ria-
denia VŠE v Bratislave (1973-78). Pracovala
v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
v Bratislave (1978-80), po návrate do Trenčína
ako učiteľka na SOU železničnom (1980-96)
a redaktorka denníka Slovenská republika
(1996-98), dvojtýždenníka Matice slovenskej
Slovenské národné noviny a zároveň viedla ma-

tičný internetový časopis pre zahraničných Slo-
vákov Slovakia-in (1999-2002). Od marca 2002
je pracovníčkou mediálneho odboru Kancelárie
prezidenta SR v Bratislave.

V tvorbe pre dospelých debutovala zbierkou
občianskej a intímnej lyriky Všetkým dňom stvo-
renia (1995), po ktorej vydala zbierku vlastenec-
ky ladených veršov Fotosyndcéra (2002), v kto-
rej okrem iného v sonetovom venci stvárnila
vzťah Ľ. Štúra a A. Ostrolúckej. Prekladá z fran-
kofónnej poézie a ako publicistka sa venuje li-
terárnej recenzistike a kultúrno-politickej prob-
lematike.

Básnická zbierka Aj v rozprávke je to tak
(1996) smeruje k čitateľovi stredného školského
veku. Témy medzigeneračných vzťahov, vzťa-
hov medzi rovesníkmi, starostí so školou sú blíz-
ke mladým čitateľom empirickou zažitosťou,
hravo-recesným uhlom videnia, humorom i ci-
vilným, hovorovým jazykom s prítomnosťou
slangu a markantného a uštipačného jazykové-
ho gesta, charakteristického pre pubescentov. Na
základe dobrej pozorovacej schopnosti a vtipnej
asociatívnosti odkrýva spôsoby, akými tínedže-
ri maskujú vnútornú zraniteľnosť.

Trinásťdielny seriál večerníčkových rozhla-
sových rozprávok Pyžamkáči spracovala do
knižnej podoby a vydala pod rovnomenným ná-
zvom (2003). Rozprávky zdôrazňujú harmonic-
ké rodinné vzťahy a silu detskej fantázie.

BIBLIOGRAFIA
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IZÁK, Ľudovít
Redaktor, hudobný skladateľ
13.4.1862 Banská Štiavnica - 16.3.1927 Krem-
nica

V r. 1873-77 študoval na lýceu v Banskej
Štiavnici, do r. 1880 na Učiteľskom ústave v Le-
viciach, v r. 1893-95 skladbu na konzervatóriu
v Budapešti. V r. 1881-86 učil vo Vacove,
1886-1919 v Budapešti, 1919-26 vo Zvolene.
Od r. 1926 žil na dôchodku v Kremnici. Pod
pseudonymom Strýčko Miloš v r. 1908-1914 re-
digoval Zorničku, najhodnotnejší slovenský
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predprevratový časopis pre deti. Prvé číslo s pod-
titulom Novinky pre naše dietky vyšlo 5. 12. 1908
v Budapešti. V prvých dvoch ročníkoch časopis
vychádzal ako dvojtýždenník na ôsmich stranách
v Budapeštianskom nakladateľskom spolku. Od
3. roč. vychádzal ako mesačník na dvanástich stra-
nách, pričom majiteľom a vydavateľom sa stal
Viktor Sekey. V tom istom rozsahu a periodicite
vyšlo 15. l. 1920 v Bratislave aj prvé číslo obno-
veného 7. ročníka. Časopis zanikol 10. číslom
9. roč. 15. októbra 1922. Redaktorom týchto troch
ročníkov bol už sám vydavateľ Viktor Sekey
(l0.5.1880 Lipt. Mikuláš - 11.6.1960 Bratislava).

Zornička vznikla na podnet Františka Tábor-
ského, podpredsedu Československej jednoty.
Okrem Ľudovíta Izáka sa na jej formovaní zú-
častnili Ján A. Wágner, Samo Czambel a Milan
Lichard. Časopis mal literárny charakter. Okrem
poézie a prózy uverejňoval aj „články poučné",
v ktorých informoval detských čitateľov o pozo-
ruhodnostiach vo vede a technike. Zábavnú
funkciu plnili hádanky a detské žarty. Cieľom
Zorničky bola snaha národne uvedomovať ma-
lých čitateľov. „Nebolo by nám treba podotýkať,"
konštatoval v programovom úvodníku Ľudovít
Izák, „že tisíce slovenských detí, najmä reme-
selníckych a sedliackych, podlieha často mrav-
nej skaze na škodu národa slovenského. Čím ďa-
lej, tým hrozivejšie vystupujú hltavé vlny a rastie
úsilie maďarizačné; tým väčšia je potreba po-
moci a podpory, aby sme chudobné a zlobe na-
pospas vydané deti zachránili národu a svojmu
pôvodu; výchova mládeže je prvým základom
národného blaha, deti sú naším pokladom a na-
šou nádejou." V 1. č. II. roč. Izák túto tendenciu
ešte viac zdôrazňuje, pretože v nej vidí jedinú
možnosť národnej záchovy. „Naše školstvo čo-
chvíľa bude pozbavené možnosti, aby ono túto
úlohu konalo, zvrchovaný čas je teda, aby sme
my sami v našej mládeži udržali iskierku lásky
k rodu svojmu, aby ona časom bola v stave
vzblknuť v mohutnú vatru rodoľubstva." V in-
tenciách tohto kréda redakcia skutočne aj postu-
povala, takže je zásluhou Zorničky, že štúrovská
idea národnej výchovy detí pretrvala až do dru-
hého desaťročia 20. storočia.

Hodnotnú literárnu úroveň Zorničky Izák za-
bezpečoval tým, že popri intencionálnej tvorbe
pre deti (Ľ. Podjavorinská) publikoval aj tvorbu
neintencionálnu, prevažne poetickú (K. Kuzmá-
ny, S. Tomášik, S. Michalovič, Vajanský). Pro-
zaické príspevky mali nenáročný charakter, na
úrovni boli preklady z tvorby Andersena, Nem-
covej, Turgeneva, Krylova a Tolstého.

Predprevratovú koncepciu a tematické roz-
pätie Zorničky Viktor Sekey neorganicky prenie-
sol do zmenených spoločenských podmienok,

čím zrelativizoval jej zmysel. Navyše nedokázal
okolo nej sústrediť nových talentovaných spolu-
pracovníkov, a tak časopis roku 1922 zanikol.
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IZAKOVIC, Ivan
Prozaik, dramatik, prekladateľ
15.11.1934 Bratislava

Po ukončení štúdia na Gymnáziu v Košiciach
(1953) a po absolvovaní štúdia slovenského
a ruského jazyka na FF UK v Bratislave (1958)
sa stal redaktorom a r. 1990 zástupcom šéfre-
daktora vydavateľstva Tatran. V r. 1990-94 pôso-
bil ako riaditeľ sekcie umenia na Ministerstve
kultúry SR.

Debutoval rozhlasovou hrou Smrť dona Jua-
na (1963) a knižne dvojnovelou Rekviem (1970).
Vo svojej bohatej dramatickej a prozaickej tvor-
be spracúva predovšetkým historické (Rasputin
a čarovná, 1972, Život a smrť, 1973, Indiánska
krv, 1993, Atahualpa, posledný Inka, 1994,
V meste kráľov, 2001), biografické (Chvíle šťas-
tia, roky muk, 1983, Geniálny diletant, 1988)
a cestopisné námety (Posledný Azték alebo
Chvála archeológie, 1981), no pokúsil sa aj o ve-
decko-fantastický žáner (Cudzie svety, 1975)
a psychologické poviedky s temetikou súčas-
nosti (Lámanie ľadov, 1986). Z ruštiny prekladá
prozaické a dramatické diela.

Pre deti napísal Dobrodružstvá Ivka-Pivka
(1978). V tematicky a kompozične pevne zom-
knutých minipríbehoch podal fantasticky ladené
zážitky chlapca - prváka, ktorý sa rád vyjadru-
je vo veršoch a na školskom výlete komunikuje
s neživými predmetmi (dopravnými prostried-
kami či značkami) a zvieratami. Populárnym
námetom a adekvátnym spracovaním je táto
autorská rozprávka, pôvodne spracovaná ako
rovnomenný televízny seriál, vhodná pre naj-
menších čitateľov.
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JANČOVÁ, Mária
Prozaička, poetka
25.12.1908 Oravský Podzámok-Dolná Lehota-
18.8.2003 Bratislava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1970

Občianskym menom Terézia Hečkova, man-
želka spisovateľa Františka Hečka. Študovala na
Gymnáziu v Dolnom Kubíne a v Košiciach, kde
r. 1928 zmaturovala. Po absolvovaní jednoroč-
ného externého kurzu s maturitou na učiteľskom
ústave v Bratislave učila vo Vozokanoch, Ra-
došinej, Veľkých Levároch a v Bernolákove.
V r. 1940-60 žila vo Svätom Jure, Dolnej Leho-
te a v Martine. V r. 1961-66 bola redaktorkou
vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave.

Debutovala zbierkou osobnej lyriky Blaho-
slavení (1940). Oravské detstvo, tentoraz ref-
lektované na pozadí ťaživej sociálnej reality pr-
vej a druhej svetovej vojny, tvorí tematický zdroj
aj jej knihy krátkych próz Bochník (1950), pri-
čom už tu reminiscencie na plebejské detstvo
a mladosť dokázala ozvláštniť vytvorením su-
gestívnej citovej atmosféry. V Rozprávkach sta-
rej matere (1953), reprezentatívnej knihe povoj-
novej klasickej detskej literatúry, tento princíp
ešte viac zdôraznila, čím sa jej podarilo preko-
nať neosobný ideologicko-didaktický model po-
februárovej beletristiky pre deti. V tematickej ro-
vine to urobila uprednostnením retrospektívy,
návratu do plebejského detstva, pred preferova-
nou súčasnosťou, v ideovej zdôraznením ľudskej
spolupatričnosti a dobra pred neosobnými a an-
tihumánnymi princípmi totalitného systému. Po-
viedkové kompozície Carlucci (1966) a Žofkine
rozprávky (1979) sú inšpirované tou istou zážit-
kovou skúsenosťou ako Rozprávky starej mate-
re. Aj v nich dominuje fenomén dobra a dobrých
ľudí („... v detstve ma najviac očarúvali dobrí
ľudia. I dnes ešte, keď ich ul dávno niet, žijú vo
mne..."), zdolávajúci mravnou rigoróznosťou
nástrahy osudu. V čase svojho vzniku však už
nedisponovali vývinovou iniciatívou autorkinho
vrcholného diela, ale boli potvrdením jeho poe-
tiky. V prozaických miniatúrach pre deti mlad-
šieho školského veku O kapsičke, čo nechcela
chodiť do školy (1964) a Kojko hlodá rozpráv-
ku (1965) sa Jančová pokúsila o záznam dobo-
vého dieťaťa. Absencia osobného inšpiratívneho
materiálu a popisný štýl spôsobili, že tento te-
matický posun zostal umelecky nevyjadrený.
Relatívne sa tak stalo v miniatúre Braček a ses-
trička (1973), v ktorej autorkin reminiscenčný
fond zarezonoval v podobe vrúcnych súrodenec-
kých vzťahov. Apoteóza ľudskej dobroty, pod-
statný znak autorkinej tvorby, je príznačná aj pre
zbierku poviedok Dive'husi (1960), adresovanej

- podobne ako jej prvé dve knižky - dospelému
čitateľovi.
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JANOŠKA, Júr
Cirkevný hodnostár, literárny kritik, redaktor
25.12.1856 Dolný Kubín - 27.1.1930 Liptovský
Mikuláš

Po gymnaziálnych štúdiách v Martine, Re-
vúcej a v Kežmarku študoval ev. a. v. teológiu
v Rostocku a vo Viedni. Kňazom bol v Dolnom
Kubíne, Liptovskej Sielnici, Jaseňovej a v Lip-
tovskom Mikuláši. Patril k aktívnym účastníkom
národného hnutia do roku 1918. R. 1887 založil
a do roku 1921 redigoval Cirkevné listy. Okrem
nich uverejňoval literárno-umelecké texty aj
v edíciách evanjelického kultúrneho spolku Tra-
noscius. Ako literárny kritik presadzoval realis-
tickú literatúru, pričom pozornosť venoval aj
tvorbe pre deti a mládež. Pod pseudonymom
Bysterský uverejnil roku 1886 vo „vychováva-
teľskom časopise pre rodičov a učiteľov" Dom
a škola rozsiahlu úvahu Spisy pre mládež, ktorá
je sumarizovaním, ale aj analýzou štyridsaťroč-
ného vývinu tejto literatúry. V zhode s objektív-
nou skutočnosťou zisťuje, že príčina stagnačnej
úrovne spisby, ktorá je mu .jedným z najdôleži-
tejších odvetví literatúry každého národa", spo-
číva v tragickej situácii slovenského národa, sú-
časne ju však nachádza aj v skutočnosti, že
„nadaní spisovatelia nevenovali žiadúcej pozor-
nosti tejto spisbe". Zvlášť kriticky hodnotil
najmä veršovanú tvorbu A. P. Zátureckého pre
jej „mnohomluvné abstrakcie, dogmatizovanie
a moralizovanie" a v opozícii voči nej odporú-
čal vytvárať literatúru, ktorá dieťa vychováva štú-
rovským „mravným naučením zo samého deja
vyplývajúcim". Štúrovské postuláty v 40. ro-
koch 19. storočia, nepochybne pozitívne v polo-
vici 80. rokov, predstavovali však pre vývin tvor-
by pre deti a mládež už retardujúcu konvenciu.
Ich znovuuvádzanie nebolo ničím iným než fi-
xovaním konzervatívnosti, čo zas výsledné pod-
mieňovalo nízku úroveň spisby pre deti, ktorú sa
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Janoška pokúšal zregenerovať presadzovaním
mravno-didaktických postulátov.
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JANOVIC, Tomáš
Básnik, prozaik, scenárista, prekladateľ, textár
22.5.1937 Bratislava.
Cena Fraňa Kráľa v roku 1987

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Košiciach (1954) absolvoval štúdium sloven-
činy a dejepisu na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave (1954-60). Pracoval ako redaktor humo-
ristického časopisu Roháč (1959-69, 1970-92),
dramaturg Divadla na korze (1969-70), od r.
1992 v slobodnom povolaní, od r. 1997 hovorca
SOZA v Bratislave.

Debutoval lyrickými básnickými reminiscen-
ciami na vojnové detstvo Život je biely holub
(1959). Jeho ďalšia básnická i prozaická tvorba
má však už výrazne satiricko-humoristický cha-
rakter. V knihách Epigramatika (1962), Podpi-
sy analfabetov (1965), Posledná večera (1960),
Óda po Z (1983), Ko(z)mické piesne (1986), Od
ucha k /d/uchu (1987), Moje najmilšie hriechy
(1991), Smutné anekdoty (1993), Najsmutnejšie
anekdoty (1995), Ruka majstra (1997) a iných
sú zastúpené satirické prózy, epigramy, aforiz-
my, veršované aj prozaické bájky, humoresky,
satirické dialógy a vtipné sentencie pranierujú-
ce najrozličnejšie spoločenské neduhy a ľudské
slabosti.

K intelektuálnemu humoru a satire inklinuje
aj v tvorbe pre deti, ktorej sa venuje od 60. ro-
kov. Prvotinou je kniha experimentálnej poézie
Malá samoobsluha (1963). Vo veršovanom le-
porele O cestovaní nosa Dlhonosa z paneláku na
Island (1965) prostredníctvom systémového vy-
užitia nonsensu vtipne parodoval rozprávkový
motív o dlhom nose. Poetika nonsensu zamera-
ná na komický efekt tvorí základ obraznosti aj
v siedmich autorských rozprávkach vydaných
pod názvom Neukradni tri vajcia (1968) a v bás-
nickej miniatúre Zakopol som o kalamár (1973).
Vyvrcholením jeho básnickej tvorby pre deti je
trilógia rodinno-satirických básní Rozprávkové'

varechy (1975), Dín a Dán (1977) a Drevený ta-
to (1979). Knihy sú komponované do podoby ly-
ricko-epickej montáže. Ich tematickým zákla-
dom je hra s archetypom rodiny, ktorú vníma
odpatetizované, prostriedkami detskej fantázie.
V tom zmysle posúva do satirickej roviny tema-
tizovanú rolu otca dvoch dcér i rolu spisovateľa.
Intelektuálnou obraznosťou, ktorá sa opiera
o detskú zážitkovosť, paroduje charaktery, ro-
dinné vzťahy i morfologické znaky tradičnej roz-
právky, pričom vo vzájomnom rodinnom preká-
raní dominuje pocit spolupatričnosti a dôvery.
Epická príbehovosť básní nepotláča poetickú
hravosť založenú na eufónii, funkčnej jazykovej
hre a riekankovom rytme. Vnútornú spojitosť
jednotlivých častí trilógie posilňuje ich celostná
koncepcia: v prvej básnickej knihe básniaci tato
zabáva svoje dve dcéry, v druhej zbierke si osa-
motený doma vytvára prostredníctvom básní ná-
hradnú realitu, tretia zbierka je ironickou seba-
projekciou do výpovedí dcér o nešikovnom, ale
láskyplnom otcovi. Knihy Rozprávkové varechy
a Drevený tato vyšli v súbornom vydaní pod ná-
zvom Veselá knižka do prvej lavice (2001). Typ
naratívnej poézie, v ktorej sa realita transformuje
do humorno-nonsensovej polohy prostredníc-
tvom logického rozvinutia absurdného nápadu,
rozvíja aj v básnickej zbierke Jeleňvizor (1982),
voľne dovršujúcej rodinný poetický seriál. Popri
humomo-satirickom pohľade na rodinné vzťahy
sa objavujú aj širšie spoločenské témy, najmä eko-
logické a civilizačné defekty súčasného človeka.

Malým čitateľom adresoval knihu veršov na
motívy školy, vyučovacích predmetov a škol-
ských povinností Kto sa nehrá, z kola von
(1986). Je autorom textov v leporelách My sme
majstri nad majstrov (1983) a Les (1987). Tech-
nikou filmového strihu spoločne s Vladom Bed-
nárom vytvorili rozprávkovú knihu Snehuliaci
(1985), v ktorej sa komické gagy viažu na do-
volenku panelákovej rodiny v horách. K diva-
delnej hre Vzducholoď (1974) napísal veršova-
né texty. Je autorom viacerých rozhlasových hier
a rozprávok. Aktívny je aj ako textár piesní
a mnohé z jeho básní sú zhudobnené.
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Rozhlasové hry: O žuvačkovom kráľovstve (1972),
Vzducholoď (1974), Požičaná gitara (1978), Kľúčiko-
vé kráľovstvo (1979), Rozprávkový Šlabikár (1982,
všetky spolu s V. Bednárom).
Televízne hry: Snehuliaci (1985, spolu s V. Bedná-
rom), Kazimír Smola, piesne do seriálu My sme malí
muzikanti (spolu s V. Bednárom).
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JAROŠ, Peter
Prozaik, filmový a televízny scenárista
22. 2. 1940 Hýbe. Žije v Bratislave

Po maturite na Gymnáziu v Liptovskom Hrád-
ku vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave (1958-62). Pra-
coval v redakcii týždenníka Kultúrny život
(1964-65), v literárnej redakcii Čs. rozhlasu
v Bratislave (1965-71), ako scenárista, ústredný
dramaturg a vedúci tvorivej skupiny Slov. fil-
movej tvorby (1972-90). Krátko pôsobil ako spi-
sovateľ v slobodnom povolaní (1991-92), ako
poslanec NR SR (1992-94), pracovník Národ-
ného literárneho centra (1995-99). V r. 1999 bol
umeleckým riaditeľom Royal filmu. V súčas-
nosti sa venuje literárnej tvorbe a pracuje v au-
diovizuálnom štúdiu TRIGON PRODUCTION
ako art producent.

V časopisoch Mladá tvorba a Slovenské po-
hľady publikoval už ako stredoškolák, knižne de-
butoval novelou Popoludnie na terase (1963),
ktorú kritika spolu s novelou Urob mi more
(1964) zaradila do tzv. „literatúry všedného dňa"
(Cúzy, 1999). Romány Zdesenie (1965), Váhy
(1966) a dvojnovela Putovanie k nehybnosti
(1967) boli inšpirované filozofiou existencializ-
mu a poetikou francúzskeho nového románu.
V rokoch 1967-79 sa zameral prevažne na po-
viedkovú tvorbu čerpajúcu námety z rodného
kraja: Menuet (1967), Návrat so sochou (1967),
Krvaviny (1970), Pradeno (1975), Telo v herbá-
ri (1979). Z tohto obdobia pochádza aj dvojno-
vela Pýr (1971) a román Trojúsmevný miláčik
(1973). V r. 1979 vydal rozsiahly román Tisíc-
ročná včela (slávny aj vďaka filmovému spra-
covaniu) a neskôr jeho voľné pokračovanie
Nemé' ucho, hluché oko (1984). V románoch in-
špirovaných osudmi jeho rodákov využíva prv-
ky grotesky, fantastiky a mystiky, rovnako ako
aj v knihe poviedok Parádny výlet (1982). Na

zobrazenie života intelektuálov sa zameral v ro-
mánoch Lásky hmat (1988) a Psy sa ženia
(1990). Z nového uhla pohľadu hodnotí vojnové
udalosti v románe Milodar slučka (1991). S Iva-
nom Hudecom vydal knihu povestí o sloven-
ských hradoch Biela pani, mŕtvy pán (1992). Je
autorom poviedok Grimasy (1996), prózy Lady
Dracula alias Báthory story (1998), knihy listov,
básní, úvah a rozhovorov Loď lásky alias Kro-
nika dobrých nádejí (2000), poviedok, noviel
a scenárov Horúce (s)nehy alias Neviditeľná mi-
lenka (2003) a početných filmových a televíz-
nych scenárov, rozhlasových hier a dramatizácií.

Do literatúry pre mládež možno zaradiť pró-
zu s autobiografickými prvkami Až dobehneš psa
(1971). V spomienkach sa v nej vracia do rod-
ného podtatranského kraja krátko po druhej sve-
tovej vojne. Využívajúc psychologizujúce a ly-
rické prvky v kompozícii prózy, zobrazuje
hlavného hrdinu Martina ako úprimného, citli-
vého až zraniteľného chlapca so zmyslom pre
priateľstvo, česť a spravodlivosť. Krásny, no zá-
roveň drsný kraj sa stáva dejiskom i aktérom ra-
dostných aj neradostných udalostí v jeho živote.
S dôrazom na realistické zobrazovacie postupy
sa autor usiluje každú i drobnú príhodu povýšiť
na „isté mravné posolstvo" (Sulík, 1984), ktoré
môže čitateľ dešifrovať medzi riadkami.
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JARUNKOVÁ, Klára
Prozaička, publicistka, redaktorka
28.4.1922 Červená Skala. 2ije v Bratislave
Cena Fraňa Kráľa v roku 1975

Rodená Chudíková. Po absolvovaní meštian-
skej školy v Brezne a po maturite na Gymnáziu
v Banskej Bystrici (1940) učila tri roky na det-
vianskych lazoch Korytárka (teraz súčasť obce
Kriváň). Štúdium slovenčiny a filozofie na Filo-
zofickej fakulte UK, kde popri úradníckej práci
študovala (1943-46), nedokončila. Pracovala
ako literárna redaktorka v Československom
rozhlase (1953-54) a v redakcii satirického ča-
sopisu Roháč (1954-84).

Debutovala knihou Hrdinský zápisník (1960),
v ktorej spojila uhol detského pohľadu s rozprá-
vaním založeným na jazykových a štylistických
charakteristikách detskej komunikácie. Udalos-
ti zo života chlapcov štylizuje ako autentické
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denníkové zápisky, pričom zdrojom komiky, ale
aj prostriedkom persifláže detí i dospelých, sa
stáva nápadito využitá naivita detských hrdinov,
výroková alogickosť a výrazová deformovanosť
ich výpovedí. Konvenčné a v predchádzajúcich
rokoch umelecky značne sprofanované motívy
školy, rodiny, života v detskej organizácii nado-
búdajú zásluhou spomínaných objavných roz-
právačských postupov satirický charakter. Kni-
ha sa stala jedným z vývinových stimulov
konštituovaní a modernej slovenskej detskej lite-
ratúry a svojím spôsobom kultovým dielom ce-
lých generácií detských čitateľov.

Po pokuse o beletrizovanú popularizáciu ve-
deckých poznatkov rozprávkovou formou v pró-
ze Deti slnka (1962) a po konvenčnejšie pôso-
biacom romániku z prostredia medzinárodného
pionierskeho tábora Zlatá sieť (1963) presved-
čivo zobrazuje v čitateľsky i prekladateľský mi-
moriadne úspešnom románe s dievčenskou
hrdinkou Jediná (1963) život dobovej mládeže.
Tento román predstavuje v procese formovania
slovenskej modernej prózy pre mládež význam-
ný vývinový impulz, pretože obraz dospieva-
nia, podaný so štylizovanou bezprostrednosťou
videnia, cítenia a vyjadrovania bratislavského
dievčaťa, vyznieva ako skutočná životná križo-
vatka, na ktorej dochádza ku mnohokrát bolest-
nej konfrontácii medzi opúšťaným svetom det-
stva a svetom dospelosti, do ktorého sa vstu-
puje.

Záujem o problémy dospievania v civilnom
prostredí rodiny a rovesníkov charakterizuje
podstatnú časť prozaickej tvorby autorky. Využíva
v nej moderné výrazové prostriedky, predo-
všetkým vnútorný monológ a priame rozprávanie
s funkčným využitím jazykovo-štylistických špe-
cifík mladých. S ich pomocou modeluje autentic-
kého hrdinu všedného dňa, ktorý je predovšetkým
bystrým, vnímavým pozorovateľom a citlivým
komentátorom videného a zažitého. Dospievajú-
ci hrdinovia zápasia o vlastnú autonómnosť, pre-
žívajú životné ilúzie i dezilúzie, učia sa byť
samostatnými osobnosťami niekedy v dramatic-
kých, inokedy vo všedných životných situáciách.
K poznaniu sa predierajú nepateticky, nikdy však
nie bezbolestne. Reflexiu a sebareflexiu priame-
ho rozprávača autorka využíva nielen ako pro-
striedok na zachytenie dramatických procesov
spravidla chlapčenského dospievania, ale aj ako
priestor kritického reflektovania deformovaného
sveta dospelých. Tak je to v románe Brat mlčan-
livého Vlka (1967), v ktorom sú udalosti zo živo-
ta rodiny vo vysokohorskej chate i charaktery
a vzťahy postáv vnímané a podávané zo zorného
uhla mladšieho z dvoch bratov. Chronológia drob-
ných epizód evokuje nielen poetickú atmosféru

detstva a vysokohorskej samoty, ale umožňuje aj
vyjaviť zložitosť procesu sebapoznávania a po-
znávania iných. V novelách Pomstiteľ (1968)
a Tulák (1973) je sebapoznanie a sebareflexia hr-
dinu viazaná na motív úteku z domu, ktorý je zá-
roveň útekom pred sebou samým. V novele Pom-
stitel sa takmer už dospelý chlapec vyrovnáva
s absenciou sociálneho mikropriestoru, do ktoré-
ho túži patriť, s deficitom lásky, ktorý s tým súvi-
sí, a s vlastným osobnostným zlyhaním v rozho-
dujúcich situáciách. Retrospektívne podávaná
výpoveď o existenciálnej nevyhnutnosti elemen-
tárnych životných istôt pre človeka je realizova-
ná s použitím nihilistického a cynického gesta,
v skutočnosti zakrývajúceho vnútornú neistotu hr-
dinu. V novele Tulák]& základom sujetu problém
ľudskej pretvárky a hodnota etických princípov
v živote. Aj tuje do popredia posunutý proces se-
bapoznávania dospievajúceho rozprávača. Tento
proces sa odohráva prostredníctvom konfronto-
vania protikladných etických modelov ľudských
postojov. Na úteku nachádza hrdina morálne is-
toty v kruhu rodiny i v sile samostatných rozhod-
nutí.

Novela Tiché búrky (1977) konfrontuje svet
dospievajúcich so svetom dospelých vo viacdet-
nej rodine. Hrdina si hľadá životné miesto a is-
toty v situácii, keď sa rodina po smrti matky pre-
sťahuje do nového domova. V románovej novele
Nízka oblačnosť (l993) sú zachované motivické
a problémové konštanty autorky: dospievanie
ako iniciácia životom, nesamozrejmá hodnota
domova, zápas postáv o sebapoznanie a zacho-
vanie si osobnostnej identity. V porovnaní
s ostatnými prózami je dielo sujetovo príbeho-
vejšie a psychologicky plytšie.

Takmer paralelne s tvorbou pre dospievajú-
cich sa K. Jarunková začala venovať aj prózam
pre malých čitateľov. Kompozične zovreté prí-
behy zo života detí sa žánrovo pohybujú medzi
rozprávkou a poviedkou a tematizujú aktuálne
psychosociálne aspekty súčasného života. Zá-
sluhou využitia fantázie a obraznosti, typickej
pre magicko-synkrétny typ myslenia dieťaťa, hu-
moru a detskej spontánnosti v stavbe sujetu i vja-
zykovo-štylistickej rovine textu sa náročné prob-
lémové okruhy, akými sú otázky osobnostnej
slobody, vzájomnej tolerancie a deficitnosti
medziľudskej komunikácie, stávajú pre malých
čitateľov recepčné zrozumiteľnými. Príbehy
v knihe O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť (1964)
majú formu mikropoviedok s tematikou života
malých detí, zobrazených s dobromyseľným hu-
morom. Próza O psovi, ktorý mal chlapca (1974)
je zaujímavá uplatnením animálneho rozpráva-
ča. Rozprávanie z aspektu opusteného psa, ktorý
nadväzuje kontakt s chlapcom a starcom, zreteľ-
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ne konkretizuje pojmovú podstatu autentických
hodnôt vo vzťahoch medzi ľuďmi. Prózy O To-
mášovi, ktorý sa nebál tmy (1983), O vtáčikovi,
ktorý vedel tajomstvo (1983) a Dedko a vlk (1989)
sú žánrovo blízke symbolicko-filozofickej roz-
právke. Prostredníctvom rozprávania o spolužití
človeka a prírody upozorňujú na podmienenosť
osobnostnej nezávislosti a vzájomnej tolerancie
v živote. Próza O dievčatku, ktoré šlo hľadať roz-
právku (1984) je zasa príbehom o potrebe komu-
nikácie medzi ľuďmi a o dôležitosti pocitu spolu-
patričnosti s najbližšími.

V 70. rokoch K. Jarunková spracovala auten-
tické zážitky z vojny a SNP v psychologicky
koncipovanom spoločensko-historickom romá-
ne pre dospelých Čierny slnovrat (1979) a pod
názvom Horehronský talizman (1978) vydala li-
terárne pamäti svojho otca Júliusa Chudíka. Ces-
topisný charakter majú knihy Stretnutie s ne-
zvestným (1978), Pár krokov po Brazílii (1972)
a Obrázky z ostrova (1979).
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JARUŠEK, Rudolf
Literárny kritik
31.1.1904 Pečeňady - umrel v druhej polovici
80. rokov v Bánovciach nad Bebravou

Po absolvovaní Štátneho učiteľského ústavu
v Lučenci pôsobil v Zitavanoch, Lúkách pod Ma-

kytou, Banskej Bystrici, Prievidzi, Trnave, To-
poľčanoch, Hronove a v Bánovciach nad Bebra-
vou. R. 1940 si zmenil priezvisko Jaroušek na
Jarušek.

V 30. a 40. rokoch 20. st. bol najproduktív-
nejším glosátorom pôvodnej tvorby pre deti.
R. 1940 vydal publikáciu Slovenská literatúra
pre mládež, ktorá patrí k prvým pokusom o načrt-
nutie dejín tejto tvorby a ktorá je zároveň aj jej
prehľadným bibliografickým súpisom. Pri hod-
notení vývinových fáz, žánrových skupín a jed-
notlivých kníh vychádzal z názoru, že „knižka
pre mládež nemá len zabávať, jej poslanie je ove-
ľa významnejšie: musí vplývať na vytváranie
charakteru v duchu učenia Kristovho a rozvíjať
rozumové schopnosti žiaka". Ideologizovanie
nemalo znamenať popretie umeleckosti detskej
literatúry. Okrem „zložky umeleckej" Jarušek vo
svojej koncepcii literatúry pre deti vychádzal
však aj z akceptovania „zložky pedagogickej",
pričom za dominantnú považoval „kresťan-
skomravnú stránku", ktorá mu „vždy bola a dnes
vo zvýšenej miere je základnou požiadavkou,
fundamentom, na ktorom stojí stavba knihy".
V súvislosti s medzivojnovou spoločenskou pró-
zou pre deti a mládež, ktorá reflektovala ťaživú
situáciu plebejského dieťaťa, akceptoval sociál-
nu tému, pretože detskí čitatelia prostredníctvom
nej „poznajú ťažké životné borby, biedu hmot-
nú", ktorá pre nich vonkoncom nemusí byť zdro-
jom životnej dezilúzie, pretože „ľudia hlbokej
viery" sa s ňou dokážu vyrovnať a žiť. V jeho
chápaní detská kniha nesmie tragizovať skutoč-
nosť, pretože tým traumatizuje svojho čitateľa.
Konfliktové spoločenské javy môže síce zazna-
menávať, ale tak, aby neboli v rozpore so život-
ným optimizmom dieťaťa. Jarušek preto nechá-
pe knihy Fraňa Kráľa Jano a Cenkovej deti
a Podjavorinskej Baránka Božieho ako obžalo-
bu dobovej spoločnosti z nehumánneho vzťahu
k detstvu, ale sám ich obviňuje z priestupku vo-
či nemu a z moci svojho profesného postavenia
v školskom systéme Slovenskej republiky zaria-
ďuje, aby tieto diela boli vyradené zo školských
knižníc na území celého Slovenska. Za najopti-
málnejšiu spoločenskú prózu so sociálnym mo-
tívom považuje prózu Jána Bodeneka Ivkova
biela mať, pretože aj keď je v nej „mnoho biedy
a utrpenia, azda až priveľa, ale nerepce sa tu, ne-
preklína, nešliape po zákonoch božích". Obno-
venie Československa po skončení 2. svetovej
vojny, ale najmä zmena politického systému po
r. 1948 znamenalo vyradenie kresťansko-národ-
nej orientácie z koncepčného spektra tvorby pre
deti, v dôsledku čoho Rudolf Jarušek na ďalšiu
kritickú reflexiu detskej literatúry bol nútený re-
zignovať.
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JEGÉ
Prozaik, dramatik, publicista
12.2.1866 Dolný Kubín - 2.7.1940 Dolný Kubín

Vlastným menom MUDr. Ladislav Nádaši.
V r. 1875-83 študoval na gymnáziách v Kež-
marku, Ružomberku, Gyongyôsi a v Levoči,
1883-90 na lekárskej fakulte v Prahe. Ako lekár
pôsobil vo svojom rodisku. Jeho literárne dielo,
vytvorené v medzivojnovom období 20. st., sa
nesie v znamení boja proti ilúziám a idealizácii.
V historickej próze polemizuje s idylou „starých
zlatých časov" a s údajnými cnosťami našich
predkov. Nekonštruuje široké plátna, na ktorých
by verne zachytával konkrétne historické uda-
losti. Dejiny analyzuje, nie ilustruje. Je presved-
čený, že napriek silným jednotlivcom človek ne-
vytvára dejiny, ale naopak, dejiny formujú
človeka. Preto ho zákonite zaujíma atmosféra
doby, akýsi historický „všedný deň". Niet jed-
noznačne dobrých ani jednoznačne zlých, jed-
noducho sú ľudia s charaktermi, ale aj s vášňa-
mi a slabosťami. Napriek nekonvenčnosti jeho
jediná próza adresovaná mládeži Horymír ("vy-
šla v Slovenských pohľadoch 1926] sa nesie
v znamení tradičnej zásady „cez zábavu k pou-
čeniu". ,,Kecľ ho budeš čítať, nezabúdaj, že je to
pre mládež," napísal o texte 14. 2. 1926 v liste
synovi Mikulášovi (Jége v kritike a spomien-
kach). Prezrádzajú to nielen detskí hrdinovia
poviedky, ale najmä fakt, že je to jeho vari naj-
didaktickejšia historická próza; síce charakteris-
tická pre tvorivé postupy, ktoré používal, ale
predsa len okrajová. Obľúbeným čítaním mlá-
deže sa stali predovšetkým jeho historické ro-
mány Adam Sangala (1923) a štátnou cenou od-
menený Svätopluk (1928) či kratšie historické
prózy, ktoré vyšli v zbierkach Wieniavského le-
genda (1927), Z dávnych časov (1927), Itália
(1931).
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JILEMNICKÁ, Ružena
Prozaička, publicistka
15.2.1897 Brno - 19.8.1947 Svätý Júr, pocho-
vaná je v Letohrade

Rodená Hudcova, manželka Petra Jilemnic-
kého. Absolvovala učiteľský ústav v Brne. Na
Slovensku učila od r. 1920 v Michalovciach, Pre-
šove, Ružomberku, Brezne, Pukanci, Adamove
a v Trnave. V r. 1938-45 žila v Poŕíčí u Lito-
myšle, od roku 1945 v Sv. Jure pri Bratislave.
Aktívne pracovala v medzivojnovom proletár-
skom hnutí. Publikovala v Proletárke, Spartaku-
se a v Slovenskom družstevníku, v ktorom viedla
Detský kútik. V intenciách svojho politického
presvedčenia pokúšala sa v proletárskych deťoch
utvárať triedne povedomie. Výchovne koncipo-
vala aj jedinú knižnú prácu Rozprávky statoč-
ných detí. Vydala ju r. 1946, ale napísala značne
skôr. Na rozdiel od časopiseckých príspevkov
pred ideologickou didaktickosťou uprednostnila
v nej štandardnú mravnú výchovu. V niekoľkých
textoch síce zareagovala aj na niektoré alarmujú-
ce sociálne javy (chudoba, nezamestnanosť),
urobila to však len marginálne, pričom na spôsob
pseudosociálnej beletristiky ich prekonanie vi-
dela v charitatívnosti a osobnej mravnosti.
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JILEMNICKÝ, Peter
Prozaik, publicista
18.3.1901 Letohrad, Česko - 19.5.1949, Mos-
kva, pochovaný je v Bratislave

Po absolvovaní Hospodárskej školy v Chru-
dimi (1919) učil dva roky na ľudovej škole vo
Verméfoviciach v Čechách. R. 1921 zložil dopl-
ňujúcu maturitu na učiteľskom ústave v Levi-
ciach a po vojenskej prezenčnej službe sa stal
učiteľom vo Svrčinovci a v Čadci. R. 1926-28
odišiel s výpravou družstva Interhelpo do So-
vietskeho zväzu. Rok učil v slovensko-českej de-
dine Pavlovka a rok študoval na inštitúte žurna-
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listiky v Moskve. Po návrate bol začas redakto-
rom novín Pravda v Ostrave, potom znova pôso-
bil ako učiteľ v Trnave, Šajdíkových Humen-
ciach, Kostolci-Záskalí a vo Sv. Jure. Po vzniku
Slovenskej republiky sa musel zo Slovenska vy-
sťahovať do Protektorátu Čechy a Morava. Učil
v Litomyšli, Pofičí a v Budislavi. R. 1942 bol
zatknutý gestapom a internovaný v nacistických
pracovných táboroch. Po skončení vojny sa vrá-
til na Slovensko. Roku 1948 sa stal kultúrnym
atašé na čs. veľvyslanectve v Moskve. Po sľub-
ných modernistických začiatkoch (Devadesát-
devét koni bilych, 1921; Víťazný pád, 1929)jeho
nesporný talent zrelativizovala zideologizovaná
metóda socialistického realizmu. S literatúrou
pre deti sa dostal do kontaktu v polovici 20. a za-
čiatkom 30. rokov 20. st. a bezprostredne po
skončení druhej svetovej vojny. Výsledkom pr-
vého záujmu bolo niekoľko prozaických minia-
túr v detskej prílohe Slovenského družstevníka
(napr. Pohádka o l. máji), v ktorých sa na spôsob
ideologickej didaktickosti usiloval ovplyvňo-
vať spoločenské vedomie proletárskych detí.
Bezprostredne po vojne uverejnil v Pravde
(28.8.1945) Tri rozprávky, v ktorých zareagoval
na vojnu a protifašistický odboj. Keďže to opäť
urobil z pozície ideologického didaktizmu, jeho
počin, ktorý knižnú podobu nadobudol až roku
1955, nemal tvorivú, ale len tematickú prioritu.
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JURÁŇOVÁ, Jana
Prozaička, dramatická, divadelná a literárna kri-
tická, prekladateľka, publicistka
19.2.1957 Senica. Žije v Bratislave

Vyštudovala angličtinu a ruštinu na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako
dramaturgická v trnavskom divadle, redaktorka
časopisu Slovenské pohľady, od r. 1993 spolu-
zakladateľka a redaktorka feministického kul-
túrneho časopisu Aspekt. Pre dospelých napísa-
la prózy Zverinec (1993), Siete (1996), Utrpenie
starého kocúra (2000) a drámy Téma Majakov-
skí] (1988, spoluautor Blaho Uhlár), Salome
(1989) a Misky strieborné, nádoby výborné
(1997).

Pre dospievajúce dievčatá napísala feminis-
ticky orientovanú prózu Iba baba (1999). V sú-
lade s tým je dospievajúca Justínka (Sojka) ty-

pom uvažujúcej, dovnútra rebelujúcej hrdinky,
ktorá sa vzpiera bezmyšlienkovite prijímať kon-
venčné zákonitosti ženského sveta a zaradiť sa
tak do davu. Prostredníctvom detailov, epizód
a parafrázovania klasických rozprávkových su-
jetov upozorňuje na praktiky spoločenského ob-
medzovania, podceňovania a zneužívania žien
v súčasnosti aj v minulosti. Feministicky moti-
vovaný hyperkritický pohľad na mužskú časť
populácie sa stáva akceptovateľný vďaka tíne-
džerskému veku hrdinky a jej zornému i náhľa-
dovému uhlu. Próza predstavuje jeden možný
model feministického písania pre mládež.

V interaktívnej publikácii Bubliny (2002) ma-
lým čitateľom názorne, systematicky, pomocou
konkrétnych detailov vysvetlila problém osob-
ného priestoru, slobody rozhodovania, asertivi-
ty a tolerancie. Svoju predstavu o tom môžu de-
ti podľa inštrukcií vyjadriť kresbou.
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JURČO, Milan
Literárny vedec, publicista, vysokoškolský pe-
dagóg
6.4.1931 Východná. Žije v Banskej Bystrici
Cena Trojruža v roku 2000

Po štúdiu na Obchodnej škole v Liptovskom
Mikuláši (1946-47), Obchodnej akadémii v Ko-
šiciach (1947-48) a Vyššej hospodárskej škole
v Bratislave (1949-51) absolvoval štúdium slo-
venčiny, dejepisu a občianskej náuky na Pedago-
gickej fakulte UK (1952-55) a na Vysokej škole
pedagogickej v Bratislave (1955-58). Pracoval
ako administratívny pracovník (1951-52), stre-
doškolský a vysokoškolský učiteľ (1955-61), re-
daktor časopisu Smer a Čs. rozhlasu (1961-69)
a odborný asistent na Katedre slovenského ja-
zyka a literatúry Pedagogickej fakulty v B. Bys-
trici (1969-73). V období proskribovania bol
administratívnym pracovníkom Krajskej organi-
zácie pre rozvoj techniky (1973-84, 1988-90)
a Ústavu lúk a pasienkov (1984-88). Od rehabi-
litácie r. 1990 pôsobí ako vysokoškolský profe-
sor na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.

V normalizačných 70.-80. rokoch mohol
publikovať len obmedzene, predovšetkým v ča-
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sopise Zlatý máj. V kontexte súčasnej vedy o det-
skej literatúre predstavuje osobnosť, ktorá spája
odbornú erudíciu a vysokú interpretačnú kom-
petenciu so schopnosťou evokovať pri literárno-
vednom výklade aj estetické zažitie diela. Jeho
najvlastnejším prínosom do vedeckého výskumu
je vybudovanie vedeckej sústavy literatúry fak-
tu, vytvorenie jej teoretického systému a preci-
zovanie jej terminologického aparátu. V časopi-
secký publikovaných Štúdiách zameraných na
typologicko-hodnotový prierez literatúrou faktu
a na jej vnútornú pojmovo-terminologickú sys-
tematiku vychádza z existencie napätia a súhry
medzi dokumentárno-faktografickým základom
a literárnymi postupmi, využitými v procesoch
faktotvorby. V závislosti od použitej metódy
analýzy faktov a v súlade so slohovým a funkč-
ným synkretizmom ju člení na vetvu vedeckú,
umeleckú a publicistickú. Charakter diela litera-
túry faktu posudzuje podľa prítomnosti jej kon-
štitutívnych znakov, akým je kredibilita a auten-
tickosť výpovede, vysoká etická angažovanosť
autorského subjektu v procesoch tvorby intelek-
tuálneho sujetu a v neposlednom rade podľa
schopnosti prizvať k spoluúčasti na rekonštruk-
čnom a verifikovateľnom procese riešenia prob-
lému aj čitateľa.

Jeho knižným debutom je rozsiahly mono-
grafický portrét Dielo Luda Zúbka (1985), s pod-
titulom Skryté pramene, zastreté'významy. Pre-
važne chronologicky sleduje Zúbkov autorský
vývin v komplexne videnej jednote jeho proza-
ickej a rozhlasovej tvorby pre deti a pre dospe-
lých, usilujúc sa na pozadí filozofickej orientá-
cie autora vysvetliť noetiku i poetiku jeho tvorby.
Prvýkrát je tu precízne interpretovaná poetika L.
Zúbka, pričom sa zdôrazňuje jeho sústavné kom-
pozičné experimentovanie v oblasti historickej
prózy, diferencovanosť a výrazová variabilita
v rámci literatúry faktu. Ako prvý doceňuje Zúb-
kovu zakladateľskú aktivitu pri rozvoji sloven-
skej rozhlasovej hry. V osobnostnom a tvorivom
vývine autora vymedzuje päť období a tomu pod-
riaďuje aj kompozičné členenie monografie, kto-
rá predstavuje príspevok do integrálneho výsku-
mu literatúry pre mládež, literatúry faktu i teórie
a histórie rozhlasovej hry.

Po roku 1989 prispievajú analyticko-inter-
pretačné štúdie M. Jurča k návratu prohibova-
ných autorov (Zlata Solivajsová, Jaroslava Blaž-
ková) späť do kontextu národnej literatúry.
V dvoch častiach monografickej štúdie Návrat
prozaičky Jaroslavy Blažkovej (1992) interpre-
tuje dielo autorky, upozorňuje na súhru a modi-
fikácie úžitkového a estetického v jej prózach
a vymedzuje charakteristické znaky jej poetiky.
Vychádza pritom zo zásady, že literárne dielo

možno objektívne posúdiť len v takom kontex-
te, do ktorého žánrovo patrí.

V komponovanom súbore literárnohistoric-
kých a literárnokritických štúdií Dotyky a prieni-
ky nad textami diel literatúry pre deti a mládež
(1997) venuje sústredenú analyticko-interpre-
tačnú pozornosť vybraným žánrovo-tematickým
okruhom, žánrom a autorom pre deti a mládež
20. storočia. V piatich kapitolách monografie
usúvzťažňuje na pozadí prísnych axiologických
kritérií estetický zážitok diskurzívneho čitateľa
s teoretickými poznatkami o estetickom tvaro-
vaní diela a o jeho recepčných, umeleckých i vý-
vinových hodnotách. Monografia Paradoxný
svet literatúry faktu (2000) spája systémovú re-
flexiu literatúry faktu s literámokritickou analý-
zou a interpretáciou takmer všetkého pozoru-
hodného, čo v predmetnej žánrovej oblasti vyšlo
v priebehu 50.-90. rokov 20. st. Na základe pre-
svedčenia, že literatúra faktu nieje prostou mno-
žinou informácií, ale ponukou špecifickej este-
tiky, osobitného „sujetu poznávania", oddeľuje
ju od populárno-vedeckej literatúry a od ume-
lecko-náučnej literatúry ako „kukučieho vajca
v hniezde literatúry faktu" (M. Jurčo). Mono-
grafia predstavuje ucelený a logický literárnote-
oretický systém literatúry faktu a načrtáva aj vý-
vinový rytmus tejto literatúry v priebehu druhej
polovice 20. storočia.
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JURIČEK, Ján
Autor literatúry faktu, lexikograf, redaktor
29.1.1922 Brezová pod Bradlom-1.6.1992 Bra-
tislava

Po gymnaziálnych štúdiách v Leviciach
a v Bratislave študoval v r. 1941^6 slovenčinu
a dejepis na Filozofickej fakulte Slovenskej uni-
verzity v Bratislave. V r. 1946^-8 učil na Gym-
náziu v Bratislave, potom bol referentom na Po-
vereníctve informácií a osvety, v r. 1951-54 sa
živil ako robotník. Od r. 1954 až do dôchodku
v r. 1988 bol redaktorom Vydavateľstva Osveta
v Martine a vydavateľstva Obzor v Bratislave.

Spoločne s Vladimírom Petríkom zostavil Slo-
venský literárny album (1968), inicioval a zosta-
vil Malú encyklopédiu spisovateľov sveta (1978)
a Encyklopédiu spisovateľov sveta (1987). Do li-
teratúry pre mládež vstúpil pomerne neskoro, čo
sa dá vysvetliť jednak jeho životnými osudmi, jed-
nak typom literatúry, pre ktorý sa rozhodol. Svo-
jou tvorbou smeroval proti literárnej fikcii, proti
spoločenským ilúziám a politickým legendám.
Tento zámer je zreteľný najmä v životopisnom
náčrte M. R. Štefánika (1968), aleje rovnako prí-
tomný aj v stručnej, no dodnes najúplnejšej bio-
grafii Ľudovíta Štúra (1971). Keďže jeho ambí-
ciou bolo preniknúť do životných osudov a diela
predovšetkým veľkých postáv našich novodobých
dejín, po Štúrovi obrátil pozornosť na čelného
predstaviteľa slovenského literárneho realizmu
Martina Kukučina (1975). Jeho biografiu, ako
i diela predchádzajúce i nasledovné, ktoré už ne-
vyšli vo vydavateľstve Mladé letá, možno zaradiť
do vedecko-publicistickej skupiny publicistickej
vetvy literatúry faktu. Vždy sa v nich striktne pri-
dŕžal historickej skutočnosti, vyhýbal sa pátosu,
prepiatej emocionálnosti a akémukoľvek aprioriz-
mu. Mal vzácny zmysel pre význam historického
dokumentu, s ktorým narábal veľmi citlivo a do
celku ho zasadzoval tak, aby svedectvo o dobe
a o sebe podávala predovšetkým samotná hlavná
postava. Po Vojtechovi Zamarovskom a po Ľudo-
vítovi Zúbkovi sa práve Ján Juríček zaslúžil o ďal-
šiu plodnú diferenciáciu literatúry, ktorá stavia na
faktoch a na odkrývaní ich podstatných súvislostí.
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JURIGA, František
Prozaik, rozhlasový dramatik
21.7.1934 Dúbrava. Žije v Stupave

Po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku
a v Liptovskom Mikuláši študoval na Fakulte
geologicko-geografických vied UK v Bratisla-
ve. Pracoval v Geologickom prieskume v Žili-
ne, v Rudných baniach v Dúbrave. Od r. 1969
pôsobil ako banský inšpektor Slovenského ban-
ského úradu, po r. 1989 bol pracovníkom Geo-
logického ústavu SAV v Bratislave. Presadil sa
ako dramatický autor v Československom roz-
hlase. Napísal viacero hier pre dospelých (Kas-
kády, 1980, Vtedy na Vianoce, 1981). Mládeži
adresoval hry Najväčší poklad (1985), Krvavá
vysviacka (1987). Debutoval poviedkovou kni-
hou Hektor, vráť sa (1985), v ktorej liptovské
detstvo otcov a synov zobrazil cez chlapčenské
dobrodružstvá. Emblémová poviedka Hektor,
vráť sa tematizuje priateľstvo chlapca a psa, ob-
sahom poslednej Syn a otec je zasa znovuobja-
venie kvapľovej jaskyne a v nej nápisu, ktorý
zanechal otec s kamarátmi pred mnohými rok-
mi. Okrem dobrodružstva kniha zaujme aj hu-
morom dedinského človeka, láskou k prírode.
Širšie koncipovanej novele Na vlastnú päsť
(1995) možno síce vyčítať naivitu zápletky, no
kniha môže čitateľa zaujať svojou dobrodruž-
nou osnovou, podstatou ktorej je útek malého
hrdinu nie z domu, ale domov. Autorova jedi-
ná básnická kniha Deti, kuriatka a vrana zlo-
dejka (1994) je alúziou na neproduktívny bás-
nický model.
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KADAVÝ, Ján
Publicista, hudobný skladateľ
7.4.1810 Jestfabí v Krkonoších, Česko -
11.8.1883 Martin

Do ľudovej školy chodil v Kfižliciach, štu-
doval v Trnave, na ev. lýceách v Bratislave
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a v Modre, 1850-51 v ústave Budeč. Bol uči-
teľom v Mydliciach, Jičíne, Rudníku, 1839^7
na slovenskej škole pri ev. fare v Pešti, kde po-
pri plnení školských povinností rozvinul zá-
služnú osvetovo-výchovnú, vydavateľskú a li-
terárnu činnosť. Pre rozpory s J. Kollárom vo
veci štúrovského spisovného jazyka opustil
Pešť a neskôr pôsobil ako učiteľ v Liptovskom
Mikuláši (1851-56) a v Nemeckej Ľupči
(1858-67). V r. 1870 bol úradníkom sporiteľ-
ne, 1871-75 učiteľom na martinskom gymná-
ziu.

Čítanka pre malé dietky, ktorú vydal r. 1845
v štúrovskej slovenčine, je kombináciou šlabi-
kára a čítanky. V čítankovej časti obsahuje
rečňovanky, vecné učivo a krátke mravoučné prí-
behy, ktoré obmieňaním dejovej šablóny odme-
neného dobra a potrestaného zla nabádajú deti
k usilovnosti a poslušnosti. Kadavý, ako to vy-
plýva z jeho korešpodencie, robil okolo r. 1845
prípravy na vydávanie Včelky, ktorá mala mať
podobne ako Škultétyho a Čipkova Zornička po-
dobu periodického zábavníka. V liste A. H. Skul-
tétymu písal: „Moje jednoarchové knižočky bu-
dú pripravené pre malé dietky, ktoré ešte do
školy chodia... a teda môj spisok bude mladé
obecenstvo vychovávať."

Kadavý voľne preložil a upravil učebnicu P.
Gôncyho a vydal ju pod názvom Národnia kni-
ha k slovenskému šlabikári a prvej čítanke
(1870). Je aj prvým autorom slovenského spev-
níka pre deti (Malý spevák, čili stručný návod ku
spevu pre slovenské národné školy, 1873). Pri-
spieval tiež do detských časopisov.
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KÁLAL, Karel
Český ľudovýchovný spisovateľ, publicista
6.1.1860 Svatkovice-Rakov, Česko - 4.8.1930
Praha, Česko

Po maturite na učiteľskom ústave v Sobésla-
vi pôsobil v Trojoviciach, Počátkoch, Starej Be-
lej a Frenštáte pod Radhoštém. R. 1904 sa stal
riaditeľom súkromnej školy vo Velkom Mezifí-
čí, r. 1906 v Písku, neskôr v Prahe. Po vzniku
ČSR r. 1918 ho vymenovali za ministerského ta-
jomníka pre ľudovýchovu na Slovensku a r. 1922
za riaditeľa Obchodnej akadémie v Banskej Bys-
trici.

Bol významným slovakofilom. Svoje organi-
zátorské a literárne účinkovanie zasvätil myš-
lienke vzájomného zbližovania sa Cechov a Slo-
vákov. Vychádzal z predstáv československej
národnej jednoty, v ktorej videl významný ná-
stroj kultúrneho a národného oslobodenia Slo-
venska. Jeho neúnavná činnosť bola adresovaná
obom národom: v Čechách prebúdzal záujem
o osudy Slovákov, o ich kultúru a národné po-
treby, na Slovensku upozorňoval na spolupatrič-
nosť s českým národom. Podporoval slovenské
národnovýchovné snahy, písal do časopisov
a kalendárov. V jeho knihách, ktoré sa nezakry-
te stavali do služieb národnej výchovy, sa spája
dôverná znalosť Slovenska s rozprávačským a re-
portérskym umením (Na krásném Slovensku,
1903; Obrázky zpod Tater, 1907; Z hor i plání,
1912). Českým deťom sprístupnil výber zo slo-
venských ľudových rozprávok v slovenskom ja-
zyku (Slovenské pohádky, 1897). Problematiku
vzájomných vzťahov Cechov a Slovákov vnášal
aj do beletristických prác, v ktorých sa usiloval
sledovať proces mentálneho dospievania diev-
čenských hrdiniek (Jiný duch, 1919).

Na rozvoji slovenskej literatúry pre deti sa za-
angažoval ako inšpirátor a prispievateľ do časo-
pisu Karola Salvu Priateľ dielok (1886-1890). To-
muto časopisu pomáhal udržovať sa pri živote aj
tým, že zabezpečoval jeho odoberanie na Mora-
ve a v Čechách. Prispieval aj do Salvovho peda-
gogického časopisu Dom a škola (1885-1896),
v ktorom informoval o stave detskej literatúry
v Čechách a propagoval české detské knihy na
Slovensku. Posledný ročník Domu a školy so Sal-
vom spoluredigoval. Prispievateľskú a rozširova-
teľskú pomoc poskytoval aj časopisu Jána Beža
Noviny malých (1899-1914). Neraz sa v ňom ob-
javovali aj príspevky jeho žiakov. R. 1920 vydal
zbierku národnovýchovných próz Národnie po-
viedky.
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KÁLAŠ, Ivan
Prozaik, scenárista, tvorca výučbových softvé-
rov pre deti
8.11.1957 Bratislava

Po absolvovaní gymnázia (1972-81) vyštu-
doval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bra-
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tislave (1978-81). Je vedúcim Katedry vyučo-
vania informatiky na Fakulte matematiky, fyzi-
ky a informatiky UK v Bratislave. Debutoval
súborom jedenástich autorských rozprávok Ka-
maráti pašinkovia (1983) o miniaturizovaných
bytostiach - pašinkoch, ktorých úlohou je starať
sa o les a jeho rastlinných i biologických oby-
vateľov. Ochrana prírody je nevtieravou súčas-
ťou dejového pásma rozprávok a sujetovej akti-
vity vymyslených postavičiek. Ich mikropriestor
je síce vytvorený podlá modelu ľudského sveta,
ale s jednoznačným zdôraznením pozitívnych di-
menzií charakterov a vzťahov. Na tom a na
triezvom rozprávaní, oslobodenom od verbálnej
ornamentálnosti, sa zakladá neštylizovaná poe-
tická atmosféra príbehov. Náučný zámer uplat-
nil príťažlivou formou v knihe Cirkus Šaša To-
máša (1990, spoločne s Andrejom Blahom),
ktorá je súborom hier určených na rozvíjanie lo-
gického myslenia a matematických predstáv naj-
menších detí, a v publikácii Počítač Hamlet (spo-
ločne s A. Ferkom a J. Kelemenom), zábavne
podávajúcej deťom elementárne poznatky o po-
čítačoch. K populárno-náučným knihám pre de-
ti vytvoril aj CD a výučbové softvéry.
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KAPOLKA, Belo
Prozaik, publicista
22.4.1935 Hostie - 18.4.1994 Vysoké Tatry

Vlastným menom Vojtech Kapolka. Po štú-
diu na Gymnáziu v Kežmarku (maturoval r. 1954
v Brne) absolvoval šesť semestrov štúdia na Vo-
jenskej technickej akadémii A. Zápotockého
v Brne. Od r. 1957 pracoval v rozličných za-
mestnaniach (tesár, záhradník, plavčík, strojný
technik, lesný robotník, kurič, natierač a pod.),
neskôr ako nosič a chatár vo Vysokých Tatrách
(Chata pod Rysmi, Zbojnícka chata, 1969-73),
od r. 1973 až do svojej tragickej smrti bol cha-
tárom na Téryho chate.

Jeho prozaická tvorba je situovaná do vyso-
kohorského prostredia Vysokých Tatier. Charak-
terizuje ju vecnosť a triezvosť rozprávania, em-
píriou podložený autentický obraz života, práce

a vzťahov medzi ľuďmi v tomto prostredí, zaují-
mavá fabula a dôraz na etické princípy života.
Pre jeho prózy je príznačný dramatizmus, ktorý
nemá vonkajškový, dejový charakter, ale skôr
skrytejšiu podobu drámy vnútorného prežívania
situácií a vzťahov. Jednu zo stálych tém jeho próz
tvorí popri prírode, športe a chatárčení aj detstvo
a deti, ktoré sú v jeho prózach reflektované
z aspektu dospelého a vystupujú ako integrálna
súčasť života dospelých protagonistov.

Debutoval poviedkovou knihou Kanadské
smreky (1967), po ktorej vydal cyklus poviedok
Strecha (1968) a súbor poviedok, čŕt a beletri-
zovaných reportáží Chodníky bez značiek
(1974). Vzťah medzi otcom a synom tvorí hlav-
nú tému novely Sivá hmla kryje sýteho sysla
(1978, publikovaná aj vo výbere Kanadské'
smreky, 1985). Uhol nazerania na život desať-
ročného chlapca je však aj v tomto prípade
dospelostný. Otcovské rozprávanie o každoden-
ných tréningových i rodinných životných okol-
nostiach syna, pointovaných synovým úrazom
pri športovaní, nevtieravo konfrontuje hodnoto-
vé relácie sveta dospelých a sveta detí. Modelu-
je tak dilemu, čo je správnejšie: či to, ak rodič
presadí vlastné ambície v súvislosti so športo-
vými úspechmi svojho dieťaťa, alebo to, ak mu
umožní prežiť plnohodnotné detstvo.

Deťom je adresovaná kniha Mesiac nad
Prostredným hrotom (1984). Komponovaný
cyklus šiestich poviedok prináša viaceré motívy,
s ktorými sa možno stretnúť i v ostatnej autoro-
vej tvorbe (nesentimentálna, odmýtizovaná ro-
mantika života vo veľhorách, športovanie a pre-
tekárska etika, rodinné a partnerské vzťahy
medzi dospelými, vzťah medzi otcom a synom
a pod). Zjednocujúcim prvkom poviedok je
prostredie, ktoré kladie vysoké nároky na mo-
rálny profil človeka, a rozprávač, ktorým je cha-
tárov syn. Jeho štylizované rozprávanie spája do-
spelostnú skúsenosť autorovho vlastného detstva
so skúsenosťou otcovstva, čo umožňuje skrytú
konfrontáciu detského aspektu s dospelostným.
Vzniká tak „špecifický spôsob stotožnenia sa
s detským hrdinom a zároveň udržania si ,nad-
hľadu' nad ním" (Noge, 1988). Efektom takého-
to princípu videnia je prehĺbenie psychologic-
kého rozmeru postáv i situácií, v ktorých sa
demaskujú ľudské charaktery. Príbehy sú v pod-
state príležitosťou na stvárnenie detského proce-
su prenikania do vzťahov medzi ľuďmi.
V tom rámci dominuje úsilie o porozumenie, kto-
ré prebieha viac konaním ako verbálne.

Z autorovej pozostalosti zostavili Drahoslav
Máchala a Dušan Mikolaj zborník Pocta Belovi
- Kapolkov chodník (1995). V prvej časti publi-
kácie Živý medzi živými sú sústredené spomien-
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ký jeho dvoch sestier, syna, netere a druhej man-
želky, druhá časť Láska k slovenskému životu
prináša jeho články, črty, glosy a eseje z rokov
1993-1994, tretia časť Aby nám neodišla srdce
sústreďuje jeho ďalšie známe i menej známe
eseje.
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KARPINSKÝ, Peter
Prozaik, dramatik, publicista, vysokoškolský pe-
dagóg
3.11.1971 Gelnica. 2ije v Spišskej Novej Vsi

Po absolvovaní Gymnázia v Spišskej Novej
Vsi (1986-90) vyštudoval slovenčinu a dejepis na
Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove (1990-95).
Od r. 1995 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg
na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filo-
zofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Debutoval úspešnou zbierkou siedmich povie-
dok pre dospelých Oznamujeme všetkým maji-
teľom hrobov (1998). Prvotina pre deti Ako sme
s Tukťukom ťukťukovali (2001) je súborom au-
torských rozprávok o potrebe komunikácie, to-
lerancie a porozumenia medzi ľuďmi, ale aj
o osamelosti, šedivom stereotype života a mož-
nostiach jeho ozvláštnenia. Spojovacím mo-
mentom rozprávok je postava rozprávkara a ima-
ginárnej postavičky Tukťuka, ktorý sa objaví
v jeho byte a v mnohom pripomína zvedavé
a šantivé dieťa. Sujety jednotlivých epizód vy-
úsťujú do nevtieravého vyjadrenia potreby lás-
ky, citlivosti a obetavosti v medziľudských vzťa-
hoch. Ako partner Tukťuka sa na stavbe príbehu
podieľa dospelý rozprávkar so svojou životnou
skúsenosťou a etickým cítením, stávajúc sa tak

spoluhráčom, ale zároveň aj racionálnym korek-
tívom Tukťukových výmyselníckych nápadov,
detsky naivného videnia a ľahkomyseľného ko-
nania. Fúzia dospelostného skúsenostného a po-
citového nazerania so svojráznou detskou logi-
kou a nekonvenčným videním sveta zvýrazňuje
v rozprávačovom uhle videnia porozumenie
a nesentimentálnu láskavosť k detstvu, zároveň
však akcentuje potrebu vyváženosti medzi múd-
rou rozvahou dospelosti a detskou spontánnos-
ťou. Vnútorný dramatizmus príbehov, založený
viac na konfrontácii životných princípov ako na
akcií postáv, korešponduje s epický pokojnou
naráciou, ktorá modeluje príbeh civilným tónom,
vtipne a bez samoúčelnej hravosti.

Nepatetické kultivovanie emotívno-etických
aspektov dieťaťa je prítomné aj v Karpinského
rozhlasovej rozprávke Koruna času a modrá ko-
za (2002) a v cykle monologických rozhlaso-
vých Rozprávok z múzea záhad a tajomstiev
(2002).
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KASARDA, Mikuláš
Básnik
26.7.1925Sačurov

Študoval na Gymnáziu v Michalovciach,
v r. 1946-50 slovenčinu a filozofiu na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave, 1960-64 nem-
činu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove.
V r. 1946-47 bol učiteľom na strednej škole
v Trebišove, v r. 1952-54 literárnym redakto-
rom v košickom rozhlase, v r. 1954-69 profe-
sorom na Gymnáziu v Sečovciach, v r. 1969-88
profesorom na Gymnáziu v Michalovciach. Od
r. 1988 je v dôchodku.

Debutoval r. 1953 zbierkou Širokými ulicami.
Motívy rodného Zemplína, dediny a východo-
slovenskej nížiny varioval aj v zbierke Kohútí
spev (1958). Po zbierke subjektívnejšej lyriky sa
vrátil k svojmu motivickému leitmotívu v zbier-
ke Krajinské dažde (1982). V zbierke Cesta búr-
kou (1985) sa pokúsil o sociálnu sebareflexiu,
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v zbierke Zápočet (1990) sa odráža jeho životná
učiteľská skúsenosť. Sumár jeho básnických ak-
tivít zaznamenáva zbierka Podvečerné potné
cesty (l 995).

Do poézie pre deti sa uviedol r. 1962 zbier-
kou Lopta na oblohe, v ktorej sa inšpiroval ži-
votom dobových detí. Ich hry, Školské starosti
a huncútstva zveršoval na spôsob tradičného
chápania detskej poézie ako literárno-didaktic-
kého komunikátu, a hoci sa vyhol priamočiarej
didaktickosti, prevažná časť zbierky má charak-
ter popisných zrýmovaných záznamov. Výnim-
kou bolo len niekoľko básní, v ktorých autentic-
ké detské myslenie a konanie premietol do
poetickejších polôh.

BIBLIOGRAFIA
Poézia: Lopta na oblohe (1962).

LITERATÚRA
Sliacky, Ondrej: Varila myšička veršíčky... Kultúrny
život, 1963, č. 19, s. 4. (os)

KAVEC, Matúš
Prozaik
23.9.1898 Rajec - 2.6.1980 Bratislava

Študoval na piaristických gymnáziách v Prie-
vidzi, Trenčíne a v Nitre. Po r. 1918 bol notárom
vo Veľkom Rovnom, v r. 1924-53 pracoval
v Ústave robotníckeho nemocenského poistenia
v Bratislave, potom bol mzdovým účtovníkom
v Žiline a v r. 1954-58 pracovníkom Agropro-
jektu v Bratislave. V r. 1924-29 diaľkovo absol-
voval právnické štúdium na UK v Bratislave.
Patrí k tým medzivojnovým prozaikom, ktorí
prostredníctvom psychologizujúcich postupov
reagovali na dobovú sociálnu realitu. V centre
jeho záujmu bola drotárska tematika (Svetom,
moje, svetom... 1926; V rudých hmlách, 1930;
Grapy, 1936) a sociálno-spoločenská situácia
úradníckej mestskej spoločnosti (Kuvik na plo-
te, 1935; Nezamestnaný, 1935). Po mnohoroč-
nom vynútenom odmlčaní sa do literatúry vrá-
til až r. 1973 kultivovanou prózou pre deti
Svetlonos. Formou voľného autorského rozprá-
vania, kompozične rozčleneného do deviatich
samostatných poviedkových častí, lyricko-ex-
presívnym jazykom evokoval v nej vlastné de-
dinské detstvo, čím tematicky ozvláštnil reper-
toár dobovej prozaickej tvorby orientovaný
predovšetkým na súčasnosť. Uprednostnením
pocitovej reminiscencie pred príbehovým prin-
cípom poskytol však ňou zážitkovo-estetický
dojem viac dospelému než dobovému detské-
mu čitateľovi.
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KEPŠTOVÁ, Ľubica
Poetka, literárna kritická, redaktorka
3.11.1960 Skalica. Žije v Ivanke pri Dunaji

Rodená Malíková. Po gymnaziálnych štú-
diách (1975-79) absolvovala filozofiu a esteti-
ku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(1979-85). Pôsobila ako pracovníčka knižnice
a domu detí a mládeže (1985-89). Od r. 1989 je
redaktorkou a od r. 1993 zástupkyňou Šéfredak-
tora časopisu Slniečko. Prekladá knihy pre deti
z češtiny a angličtiny. Spolupodieľala sa na vy-
tvorení popularizujúceho albumu tvorcov det-
skej knihy Umenie pre deti. Autori a interpreti,
ktorý roku 1999 vyšiel vo vydavateľstve Buvik.
Z básní starších i súčasných slovenských auto-
rov o matke zostavila antológiu Mamičke (1998)
a sama v nej publikovala niekoľko básní. Deťom
mladšieho školského veku adresovala básnickú
zbierku Komínový panáčik (2001). Porozumenie
voči detskému svetu sa odzrkadlilo v tematic-
kom zameraní veršov na veci, vzťahy a javy za-
žitej detskej reality. Jej estetické cítenie sa pre-
transformovalo do hravo-lyrickej atmosféry
a kultivovanej techniky verša. Ako literárna kri-
tická spolupracuje s Knižnou revue a s revue
Bibiána, kde publikuje recenzie, rozhovory
a glosy.
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KLAČKO, Herman
Prozaik, prekladateľ
22.10.1913 Irkutsk, Rusko -30.8.1996 Bratisla-
va

Adoptívny syn Rudolfa Klačka. Po absolvo-
vaní Gymnázia v Martine (1932) študoval prá-
vo v Prahe a v Bratislave. V r. 1941^3 bol ta-
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jomníkom na vyslanectve Slovenskej republiky
v Bukurešti, 1945-48 čs. konzulom v Bombaji,
1949-51 legačným radcom v Kodani. Po vy-
konštruovanom politickom procese v r. 1951-52
a väzení v pracovnom tábore v Ružomber-
ku sa živil rôznymi príležitostnými prácami.
V r. 1959-62 bol tajomníkom Orientalistickej
spoločnosti pri SAV, v r. 1962-71 pracoval v Cs.
komisii pre spoluprácu s UNESCO, redakto-
rom vydavateľstva Slovenský spisovateľ bol
v r. 1973-75.

Do literatúry pre deti a mládež sa uviedol pró-
zou Vyšívaná čríevica (1956). Na spôsob nená-
ročnej dobrodružnej beletrie zobrazil v nej osu-
dy slovenského obuvníckeho tovariša Martina
Javora, ktorý sa počas prvej svetovej vojny do-
stane ako zajatec až do Indie. Mentorujúci ak-
cent, kronikárska popisnosť a nenáležité začle-
ňovanie náučných poznatkov o kultúrnom,
hospodárskom a spoločensko-politickom živote
Indie do fiktívneho plánu knihy však jeho prvý
beletristický pokus značne sproblematizovalo.
Akceptovateľnejšie sa prezentoval vo svojej dru-
hej knihe pre deti Múdry Bírbal (1969). Tema-
ticky sa v nej znova inšpiroval Indiou, na roz-
diel od predchádzajúcej prózy rezignoval
však na informatívno-náučný zreteľ. Jeho po-
zornosť upútala indická ľudová slovesnosť a jej
obľúbený hrdina Bírbal, ktorý svojou múdros-
ťou, spravodlivosťou a figliarstvom stelesňuje
sociálne túžby indického človeka. Z miniatúr-
nych rozprávaní o jeho živote, obsahovo sa-
mostatných, Klačko vytvoril autorskú kompo-
zíciu s relatívne súvislým dejom, sugestívne
vyznievajúcu i zásluhou poetických a humoris-
tických prvkov. R. 1973 knihu upravil na tele-
víznu hru Básnikova cesta do neba. Indickú te-
matiku spracoval aj v románe pre dospelých
Ráno v Bombaji (1969) s námetom vzbury in-
dických námorníkov r. 1946 proti anglickej he-
gemónii.

Spoločensko-politický akcent je príznačný
aj pre prózu Loď Caníabria (1965), tematicky
situovanú do obdobia španielskej občianskej
vojny. Príbeh mladého slovenského dobro-
voľníka, ktorý sa bezúspešne pokúšal dostať
z Francúzska do republikánskeho Španielska,
je pôsobivý životnou autentickosťou, hodno-
vernou psychologickou kresbou a krehkou ly-
ricko-ľúbostnou atmosférou, ktorú narúša len
neorganická prítomnosť niektorých manierov
dobrodružnej prózy. Svojou podobou, žánrovo
inklinujúcou k novele, sa táto próza vymyká
z typického repertoáru čítania pre mládež a je
viac lektúrou pre dospelého čitateľa. Doménou
Klačkovej prekladateľskej aktivity bola ruská
literatúra.
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KLAČKO, Rudolf
Prekladateľ, editor, stredoškolský a vysokoškol-
ský pedagóg
12.4.1892 Zákopčie - 16.2.1975 Bratislava

Adoptívny otec Hermana Klačka. Po matu-
rite na gymnáziu v Ružomberku (1911) študo-
val prírodné vedy na budapeštianskej univerzi-
te. Pedagogickú kvalifikáciu získal roku 1923
na Karlovej univerzite v Prahe. Počas prvej sve-
tovej vojny padol do ruského zajatia a ako prí-
slušník čs. légií sa aktívne zapojil do zahranič-
ného odboja. Po návrate bol stredoškolským
profesorom v Bratislave (1921-22), Revúcej
(1922-26), v r. 1927-32 v Martine, kde bol sú-
časne druhým tajomníkom Matice slovenskej,
od r. 1933 učil na stredných školách v Bratisla-
ve. V r. 1945-49 bol prezidiálnym šéfom Pove-
reníctva školstva a kultúry, v r. 1949-56 pôso-
bil ako vedúci Katedry biológie na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave. Od r. 1956 bol
na dôchodku.

Ako stredoškolský profesor sa aktívne podie-
ľal na formovaní slovenského národného škol-
stva. Počas martinského pôsobenia sám i spolu
s J. C. Hronským zostavoval kvalitné čítanky pre
ľudové školy a súčasne na matičnej pôde sa
zasadzoval za umelecko-výchovný model litera-
túry pre deti a mládež. Spolu so Štefanom Krč-
mérym r. 1927 založil časopis Slniečko (zredi-
goval 1. a spolu s J. Cígerom Hronským čiastočne
aj 2. ročník), v ktorom sa práve v jeho začiat-
koch formovala generácia významných autorov
medzivojnového obdobia. V r. 1929 inicioval
vznik edície Dobré slovo (prvé tituly vyšli
r. 1930 v žilinskom nakladateľstve O. Trávnič-
ka). Edícia patrila k pozoruhodným matičným
vydavateľským projektom a bola dokladom jej
programovej starostlivosti o pôvodnú tvorbu
i o utváranie literárnej kultúry slovenských detí.
Diela, ktoré v nej vychádzali, patrili k najvý-
znamnejším hodnotám pôvodnej, ale i inoná-
rodnej literatúry. Svoj redakčný talent a povest-
nú jazykovú náročnosť uplatnil aj pri svojich
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prekladateľských aktivitách. Prekladal z češtiny,
poľštiny, nemčiny (preložil a upravil napr. Breh-
mov Život zvierať), jeho prekladateľskou do-
ménou, ktorou položil základy moderného pre-
kladu v literatúre mládež, bolo však uvádzanie
diel ruskej klasickej i sovietskej literatúry
(V. Bianki: Na vetkej morskej púti, 1932; Po sto-
pách, 1933; A. S. Neverov: Taškení, chlebové
mesto, 1933; A. P. Čechov: Gaštanko, 1935; A.
I. Kuprin: Zázračný doktor, 1935; D. N. Mainin-
Sibiriak: V lesnom zátiší, 1940).

BIBLIOGRAFIA
Časopis: Slniečko (1927/28, 1928/29 spolu s J. C.
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KLÁTIK, Zlatko
Prozaik, básnik, literárny vedec, editor
24. l. 1922 Stará Pazova, Juhoslávia - 24.8.1990
Bratislava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1990

Po gymnaziálnych štúdiách v Novom Sade
a vo Vukovare (1932-36) vyštudoval učiteľský
ústav v Sombore (1936-41), Vyššiu pedagogic-
kú školu v Novom Sade (1945-46) a univerzitu
v Belehrade a Bratislave (1946-52). Pôsobil ako
učiteľ a redaktor v Juhoslávii, po príchode na
Slovensko (1949) ako profesor na Gymnáziu
v Topoľčanoch (1950), redaktor (1950-52), pra-
covník Zväzu slov. spisovateľov (1952-60), li-
terárnovedný bádateľ SAV (od r. 1960).

Literárnu aktivitu začal beletristickou tvor-
bou pre deti. Debutoval veršami z protifašistic-
kého odboja V boji a pokoji (1946). Daň sche-
matickej literatúre splatil v zbierke veršov Hurá,
pionieri! (1951). Vojnové a autobiografické mo-
tívy neskôr spracoval aj v prózach Neodovzda-
ný odkaz (1960), Zázračná puška (1963), Roz-
právky spod slnečníka (l 964) a Tulák a Čakanka
(1978).Ako literárny vedec bol jednou z funda-
mentálnych osobností zakladateľskej generácie
literárnovedného výskumu slovenskej detskej li-
teratúry, ktorú sledoval od začiatku 50. rokov pa-
ralelne s komparatívnym a genologickým vý-
skumom slovensko-juhoslovanských literárnych
vzťahov. V literárnovednom bádaní pružne ab-
sorboval a aplikoval modernú metodológiu vý-
skumu (semiologický prístup, teóriu literárnej
komunikácie, komparatívne metódy). Sústreďo-
val sa najmä na otázky vývinového procesu, au-

torského kontextu a genologicko-metodologické
aspekty literatúry. Špecifickým prínosom do vý-
skumu detskej literatúry boli jeho monografické
analýzy reprezentatívnych osobností slovenskej
literatúry pre deti a mládež prvej polovice 20.
storočia a teoreticko-typologické spracovanie
genologickej problematiky.

Sériu autorských monografií začal publiká-
ciou Fraňo Král, zakladateľ slovenskej socia-
listickej literatúry pre deti a mládeži 1953). V sú-
lade s dobou vzniku zameral sa na objasňovanie
princípov metódy socialistického realizmu, pri-
Čom sa nevyhol istej deskripcii a zjednodušova-
niu. V monografii Ľudmila Podjavorinská a det-
ská literatúra (1955) sa sústredil na žánrové
a motivické znaky detskej poézie a prózy autor-
ky, okrajovejšie si všímajúc aj ich súvislosti s jej
tvorbou pre dospelých. Explicitne formuloval
postavenie Podjavorinskej ako zakladateľky
umeleckej detskej literatúry, pričom ponúkol
i prehľad vývinu intencionálnej detskej literatú-
ry na Slovensku od národného obrodenia po Pod-
javorinskú. K tejto autorke ako téme sa vrátil eš-
te v Albume Ľudmily Podjavorinskej (1978).
Metodologicky modernejšou a v reflektovaní vý-
skumného materiálu komplexnejšou bola mono-
grafia Poetka detstva a bolesti. Život a dielo Má-
rie Rázusovej-Martákovej (1957). Dôsledne
v nej realizoval analytický prístup k súvislostiam
medzi autorkiným životom a dielom pre dospe-
lých i pre deti. Interpretujúc tvorbu autorky na
pozadí celonárodného literárneho kontextu do-
spel k všeobecnejším záverom. V ďalších mo-
nografických prácach zdôraznil analyticko-teo-
retický prístup k tvorbe zvolených autorov.
Prejavilo sa to už v monografii Veľký rozpráv-
kar. Príspevok k problematike Andersenovej
rozprávky (1962). Faktografiou i analýzou ma-
teriálu vyústil do syntetizujúcich záverov o an-
dersenovskej dvojplánovej rozprávke a vytvoril
si tak východiská pre neskoršiu typológiu žánru.
V monografii Ondrejovov mýtus o slobode
(1969) sústredil pozornosť na analýzu významo-
vej a výrazovej mnohotvárnosti románu Zboj-
nícka mladosť. V publikácii Krajina plná det-
stva. Hronského tvorba pre mládež (1971) sa
zameral na genologické reflektovanie Hronské-
ho tvorby pre deti a mládež, pričom sformuloval
základné princípy Hronského tvorivej metódy
a upozornil na vnútorný vývin jeho tvorby pre
deti od „vážnejších" žánrov k hravo-humorným.

Syntézou literárnoteoretických a literárnohis-
torických výskumov Z. Klátika v oblasti detskej
literatúry sa stala publikácia Slovo, klúč k det-
stvu (1975). Podtitul Dielo, druh, kontext signa-
lizuje spôsob architektonického rozvrhnutia prá-
ce. Prvá časť obsahuje analyticko-interpretačné
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monografické štúdie, v ktorých sa vrátil k za-
kladateľským osobnostiam slovenskej umelec-
kej detskej literatúry (Podjavorinská, Martáko-
vá, Ondrejov, Hronský, Kráľ, Bodenek), tentoraz
hĺbkovo analyzujúc vybrané typotvomé poeto-
logické znaky ich tvorby. Druhá časť obsahuje
syntetizujúce štúdie o súčasnej lyrike a epike pre
deti, typológiu autorskej rozprávky, dievčenskej
prózy, historickej a biografickej prózy. Do tretej
časti zahrnul štúdie teoreticko-metodologického
charakteru o probléme periodizácie detskej lite-
ratúry, o jej komparatívnom výskume, o pred-
mete a pojme svetová literatúra pre mládež. Zá-
ujem o nadnárodný literárny kontext ho
inšpiroval na napísanie publikácie Svetová lite-
ratúra pre mládei (1978). V intenciách podtitu-
lu Profity a prehľady poskytol orientačno-infor-
mačný prehľad tvorby pre deti a mládež podľa
národných literatúr od klasicizmu po polovicu
20. storočia, vrátane portrétov najvýznamnejších
tvorcov. Publikácia doposiaľ zostala jediným
ucelenejším prehľadom svetovej literatúry pre
deti a mládež u nás.

Literárnovednú aktivitu Z. Klátika dokresľu-
je ešte monografické spracovanie cestopisnej li-
teratúry Vývin slovenského cestopisu (1968),
spoluautorstvo na Slovníku slovenských spiso-
vateľov pre deti a mládež (1970, 1978) a na via-
cerých učebniciach detskej literatúry, kompara-
tívne publikácie Štúrovci a Juhoslovania (1965),
Slovenský a slovanský romantizmus (1977), Slo-
venská a juhoslovanská literatúra (1987), edi-
torská činnosť a množstvo časopisecký publiko-
vaných vedeckých štúdií, odborných článkov
a recenzií.
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KLIMÁČEK, Viliam
Dramatik, scenárista, režisér, herec, prozaik,
básnik
14.9.1958 Trenčín. Žije v Bratislave

Po absolvovaní Gymnázia v Myjave študo-
val na Lekárskej fakulte UK. Štúdium ukončil
r. 1983. Pracoval ako chirurg a neskôr ako anes-
téziológ na Klinike kardiovaskulárnej chirurgie
ÚVKCH v Bratislave. Je spoluzakladateľom di-
vadla GunaGU, jeho dominantným autorom, ale
aj hercom, hudobníkom a režisérom.

Debutoval básnickou zbierkou Až po uši
(1988), ktorá je založená na problematizácii tra-
dičnej slovnej sémantiky, syntaktických a tvaro-
slovných pravidiel a ktorá tematizuje motívy det-
stva, erotických zážitkov, domova, smrti. Aj
ďalšie dve knihy Ďalekohladenie (1991) a Ka-
ramelky (1992) charakterizuje hra s jazykom, so
slovom, s grafickou stránkou textu i experimen-
tovanie na motivickej, respektíve tematickej ro-
vine. Próza Panic v podzemí s podtitulom „pod-
román v 16 obrazoch" (1997) je štylizovaným
životopisom, ktorý rámcujú roky 1956 a 2003.
Žáner biografie s vyznačovaním kľúčových ro-
kov umožňuje autorovi reflektovať nielen indi-
viduálny životný príbeh centrálnej postavy - roz-
právača, ale prostredníctvom princípu alúzie aj
obsah sociálneho času. Klimáček aj v tomto prí-
pade pracuje s absurditou, iróniou a paródiou.
Biografické postupy možno vy sledovať aj v na-
teraz jeho poslednom románe Vaňa Krutov
(1999).

Dosiaľ jeho jedinou knihou pre deti je roz-
právkový súbor Noha k nohe (1996). Knihu mož-
no zaradiť medzi práce, vyrastajúce z bohatej tra-
dície slovenskej autorskej rozprávky 70.-80.
rokov 20. storočia. Naznačuje to používanie prv-
kov absurdity, nonsensu, humoru, jazykovej hry
vo výstavbe umeleckého obrazu, ale aj výtvarná
zložka knihy (jej ilustrátorom je Dezider Tóth)
ako integrálna súčasť tohto obrazu a ako výsle-
dok tvorivej komunikácie autora textu a ilustrá-
tora. Poľská sekcia ľBBY udelila knihe prestíž-
nu Cenu Janusza Korczaka.

V tvorbe pre deti pokračoval V. Klimáček ako
autor rozhlasových hier. Práce Denník nežnej
(1998), Ema a Emil (1998), Ak ma nebudete mať
radi (1998) boli ocenené na Festivale pôvodnej
slovenskej rozhlasovej hry v r. 1999. Prvá zís-
kala Hlavnú cenu za hru pre mládež, druhá Pré-
miu Literárneho fondu SR. Hra Ak ma nebude-
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te mať radi bola ocenená Cenou Slovenského vý-
boru UNICEF. V roku 2001 napísal hru Sme-
tiarske autíčko a drak.
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KOČAN, Mikuláš
Dramatik, básnik, prozaik, publicista
8.2.1946 Humenné. Žije v Bratislave

Po maturite na Gymnáziu v Humennom štu-
doval v r. 1964-69 na Divadelnej fakulte Vyso-
kej školy múzických umení v Bratislave. Po jej
absolvovaní bol dramaturgom televízneho vy-
sielania pre deti a mládež. Od r. 1996 je redak-
torom Literárneho týždenníka.

Debutoval zbierkou lyricko-ľúbostných ver-
šov Chvenie (1965). V zbierkach Nevesta v daž-
di (1970) a Z blata a slamiek (1974) rozšíril svoj
tematický repertoár o reminiscencie na detstvo
a o lyrické reflexie rodného kraja. V prvých dra-
matických prácach Kastelán (1976) a Závrat
(1977) sa sústredil na kritiku deformovaných
medziľudských vzťahov, pričom v sérii ďalších
prác uvedených na scéne SND Kolotoč (1979),
Gadžovia (1981), Playback (1983), Horúci ze-
miak (1985) prostredníctvom poetiky komediál-
no-modelovej dramatickej situácie už karikoval
samotný spoločenský systém, ktorý túto defor-
máciu podmieňoval.

V tvorbe pre deti a mládež sa sústredil na ref-
lektovanie citovej a mravnej problematiky. Do-
kladujú to rozhlasové hry Hrúbky (1965) a Niet
tu miesta pre holuby (1966), televízne inscená-
cie Bračekovci (1972) a Súčet (1974), ale najmä
próza Aspoň jeden deň so slonom (1967). Prí-
beh šesťročného Miťka, ktorý túži vlastniť slona,
pričom o jeho veľkosti nemá predstavu, autor
koncipoval ako temer všetky svoje dramatické
práce pre deti a mládež. Jeho prvá poloha obsa-
huje lyricko-humomý príbeh, druhá, vnútorná -
vyjadrená rozmočenou škatuľou, ktorú si chlap-
ček pripravil pre slona-je nositeľom významo-
vého posolstva. Podľa dobového ohlasu (J. Po-
liak) metafora o zrážke detskej ilúzie s realitou,
nepochybne oslovila i dospelého. Hoci len tým,

že v ňom vyvolala nostalgiu za svetom iných
hodnôt, než ktoré ako dospelý vyznáva.
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KOČANOVÁ, Mária
Prozaička, dramatická
8.12.1890 Kostoľany nad Hornádom-30.8.1976
Bratislava

Rodným menom Martončíková, sestra ma-
ďarského básnika László Mécsa. Po absolvova-
ní učiteľského ústavu v Košiciach (1905-1909)
učila vo Fričovciach, v maďarskom Gobäli
a v r. 1916-1939 v Solivare, kde po predčas-
nom penzionovaní v r. 1939 žila na dôchodku
do r. 1975.

Je autorkou mnohých prozaických kníh a di-
vadelných hier pre dospelých i mládež. Náme-
tovo vychádzala z vidieckeho prostredia a jemu
prispôsobovala aj hodnotovú náročnosť svojich
prác. V prozaických knihách Nemý mních
(1941), Raj srdca (1943), Ukradnuté šťastie
(1943) a iných, v divadelných hrách Višňový kvet
(1935), Zlomená vetvička renesancie (1937), Jo-
zef Ben Jakub (1940), Pytač miliónov (1940),
Súd, na ktorom každý vyhrá (1940), Dve ženy
(1942) chcela nenáročnejšej čitateľskej verej-
nosti priblížiť predovšetkým mravné hodnoty sú-
časnosti, svetovej histórie a dejín rodného Šari-
ša. Preto v nich nadraďovala mravné zretele nad
zretele estetické, čo v podstate platí aj ojej tvor-
be pre deti a mládež.

Prózu pre deti najčastejšie uverejňovala v ča-
sopisoch Priateľ dielok, Slniečko a Úsvit. Dospe-
lým i deťom určila knihu Šarišské'povesti (1935).
Spracovala v nej príbehy z kroník i ľudového roz-
právania z čias tatárskeho a tureckého vpádu, z bo-
jov Jána Zápoľského a z kuruckého hnutia, pri-
čom historickú vecnosť uprednostnila pred jej
literámejším spracovaním. Poučno-výchovný prí-
stup výrazne narušil pôsobivosť rozprávok v jej
prvej knižke pre deti Starý rok (1938). O netra-
dičný typ rozprávok sa pokúsila v knihe Zlatá
princezná (1941). Postupy a výrazové prostried-
ky ľudovej slovesnosti tu využila na stvárnenie ne-
obyčajných námetov, pričom vyhranenejšie než
vo folklórnej rozprávke stavala voči sebe dobro
a zlo, lásku a nenávisť, súcit a bezcitnosť. V ďal-
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sej tvorbe pre deti na objavnejšie postupy rezig-
novala. Dôkazom toho je kniha Vtáčí snem
(1946) a sociálne ladená próza Malí hrdinovia
(1974). Napísala aj niekoľko javiskových a roz-
hlasových hier. Sústredila sa v nich na rozpráv-
kové, sociálne a príležitostné námety.
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KOLLÁR, Ján
Básnik, filológ, ideológ slovanskej vzájomnosti
29.7.1793 Mošovce - 24. l. 1852 Viedeň, pocho-
vaný je v Prahe

Študoval na gymnáziách v Kremnici, Banskej
Bystrici a v Bratislave a po prechodnom vycho-
vávateľskom pôsobení v Banskej Bystrici absol-
voval ev. teológiu na univerzite v Jene. Roku
1819 nastúpil na faru v Pešti, kde vykonával
kňazské povolanie až do roku 1849. V r. 1849-52
bol profesorom slovanskej archeológie na uni-
verzite vo Viedni.

Autor Slávy dcéry (1824), ideológ slovanskej
vzájomnosti a mnohostranný kultúmo-politický
dejateľ, pričinil sa - priamo i nepriamo - aj o roz-
voj literatúry pre deti a mládež, ktorá sa vo svo-
jich počiatkoch formovala na stránkach škol-
ských učebníc. V rámci tejto literatúry osobitné
postavenie mala Čítanka anebo Kniha k čítaní
pro mládei ve školách slovanských v méstech
a v dedinách z roku 1825. Kollár bol jej spolu-
autorom, hlavným redaktorom a vydavateľom.
Iniciátorom celého projektu bol Martin Hama-
liar. Po jeho smrti pracovali na rukopise Bohu-
slav Tablic, Adam Daniel Lovich, Ján Seberíni
a Pavol Jozeffy. Po nich sa rôznorodého materiá-
lu ujal J. Kollár, autorsky ho doplnil a usporia-
dal. Hlavne jeho zásluhou sa Čítanka stala po-
zoruhodnou malou encyklopédiou poznatkov

0 človeku, národe, svete, dejinách, náboženstve
1 príručkou praktických vedomostí. Popritom
obsahovala aj veršované a prozaické texty, ur-
čené žiakom i pospolitému ľudu. Rozdelená je
do 16 kapitol: 1. poučenie o človeku. 2. pouče-
nie o slnci, mesiaci, zemi, vode, povetrí a úka-
zoch v ňom. 3. história prírody. 4. o živnosti, ode-
ve, domoch a veciach k nemu prislúchajúcich,
ako aj o lekárstve. 5. mravné naučenia v podo-
benstvách a rozprávkach z obecného života.
6. o istých spisoch. 7. krátka história domu pa-
nujúceho rakúskeho. 8. o rátaní alebo počtova-
ní. 9. rozličné dobré rady pre každodenný život.
10. summa práv uhorských. 11. remeselníctvo
a rukodelníctvo. 12. krátka história náboženstva
kresťanského. 13. poučenie o duši človeka.
14. pravidlá mravopočestnosti. 15. krátka zná-
mosť národa slovanského. 16. cvičenie pamäti,
výrečnosti, perorácie, bájky, básne. K tomu je eš-
te pripojený dodatok o pravopise česko-sloven-
skom. Samému Kollárovi prislúcha autorstvo
veršovanej časti (čiastočne aj B. Tablicovi), Po-
učenie o duši človeka a Krátka známosť národa
slovanského, ako aj pododdielu Príslovia a po-
rekadlá.

Čítankou vyvrchoľuje úsilie našich osvieten-
cov vytvoriť základný učebnicový fond pre
školskú mládež. Svojou mnohostrannosťou,
pestrosťou tém, kombinovaním textov vecne-
výkladových s beletristickými, uprednostnením
progresívnejšej metódy sokratickej pred konzer-
vatívnou katechetickou i použitím latinky v čas-
ti tlače predstavuje Čítanka závažný pedagogic-
ký i spoločenský čin. Kollár ako prvý u nás
uviedol do knihy pre mládež výchovu k slovan-
skému povedomiu a národnej hrdosti, opretej
o poznanie minulosti a prítomnosti Slovanov.

R. 1826 vydal aj Šlabikár pro dítky s pfidav-
kem latinských, uherských a nemeckých článku
k čítaní. V čítankovej časti šlabikár obsahuje ver-
šované modlitby, bájky a krátke exemplá.

Z hľadiska neintencionálnej literatúry pre
mládež zasluhuje si pozornosť Kollárova zbera-
teľská iniciatíva. Už r. 1823 v spolupráci s Pav-
lom Jozefom Šafárikom a Jánom Benediktim vy-
dal prvý zväzok zbierky Písné svetské Údu
slovenského v Uhfích a r. 1827 k nemu pripojil
zväzok druhý. Ľudová pieseň svojou konkrétnou
obraznosťou, výrazovou prostotou a emocionál-
nou účinnosťou mala všetky predpoklady este-
ticky pôsobiť aj na detských vnímateľov, a stať
sa tak určitým modelom pre autorskú poéziu pre
deti. Tieto predpoklady sa ešte zreteľnejšie ma-
nifestovali vo veľkolepom dvojzväzkovom sú-
bore Národnie spievanky, vydanom v r. 1834
a 1835. Hoci niet dokladov o konkrétnom prijí-
maní tohto fundamentálneho diela slovenského
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literárneho folklorizmu deťmi a mládežou, ob-
jektívne poetický obsah s jazykovou formou Ná-
rodných spievaniek bol mladej generácii oveľa
bližší ako celá vtedajšia zámerná tvorba.

R. 1863 vyšli z Kollárovej pozostalosti Pa-
mäti z mladších rokov života, autobiografické
dielo mimoriadnej dokumentárnej a literárnej
hodnoty. Približuje nám autorovo rodisko, ško-
ly, ktorými postupne prechádzal, sociálne, poli-
tické a kultúrne pomery, ktoré ho formovali,
i ľudí z okruhu rodinného a spoločenského, s kto-
rými prišiel do užšieho styku. Pretože sa tieto pa-
mäti viažu na básnikovo detstvo a mladosť
a napísané sú živým rozprávačským štýlom, evo-
kujúcim dobu cez konkrétne situácie a osoby, bo-
li aj pútavým a užitočným čítaním mládeže.
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KOLLÁR, Jozef
Prozaik, autor komiksov, redaktor, publicista
15.10.1960 Trnava. Žije v Bratislave

Vyštudoval Strednú školu polygrafickú
v Bratislave (1976-81) a žurnalistiku na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave (1986-91). Pôso-
bil ako reportér týždenníka pre mládež Kamarát
(1990-1992), od r. 1992 je redaktorom denníka
Nový čas.

Pre dospelých napísal knihy surrealisticky
a existenciálne ladených poviedok Nedorozume-
nie(1994), Medený vlas (l 998), Bolsom tásmrí,
ktorá stála pri dverách a zvonila (2000) a re-
portáže o výnimočných ľuďoch Barnabáš sa do-
tkol neba (1999). Je autorom knihy rozhovorov
so spevákom Miroslavom Zbirkom Meky (2001)
a životopisnej knihy o džezmenovi Petrovi Li-
povi Samorast - môj život s džezom (2003).

Od polovice 80. rokov publikuje komiksy pre
deti v časopisoch Včielka, Zornička, Ohník a Ka-
marát. Debut Mestečko pod lopúchom (1989-91,

v spolupráci s Petrom Stankovičom) je troj-
zväzkovým zošitovým vydaním komiksového
seriálu, ktorý pôvodne vychádzal v časopise Zor-
nička (1986-87). Počas pôsobenia v redakcii ča-
sopisu Kamarát pripravil spolu s fotografkou Re-
nátou Čanigovou prvý slovenský fotografický
seriál pre tínedžerov Bez nás to nejde (l 990-91).
Interaktívny charakter má jeho kreslená publi-
kácia s vyberacími listami Namaľuj si ma a do-
básni (1995).

Ako prozaik pre deti sa prezentoval súborom
kultivovane štylizovaných rozprávok so symbo-
lickým podtextom Srdce čiernej labute (2001).
Nadväzuje v nich na tradíciu mýtov, folklórnej
rozprávky i civilnej andersenovskej a novoro-
mantickej hesseovskej modifikácie žánru, kaší-
rujúc motívy a rekvizity tradičnej rozprávky
s novodobými reáliami. Burleskné príbehy o ma-
lých duchoch spracoval rozprávkovým spôso-
bom v knihe Ponpia a Piapon (2003).
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KOMOROVÁ, Mariana
Prozaička, dramatická, publicistka, redaktorka
15.12.1950 Bzince pod Javorinou. Žije v Ban-
skej Bystrici

Vyštudovala strednú školu v Novom Meste
nad Váhom (1966-69), Strednú ekonomickú
školu v Trnave (1969-71) a publicistiku na Fa-
kulte humanitných vied UMB v Banskej Bystri-
ci (1997-2000). Pracovala ako administratívna
pracovníčka (1971-87), knižničná pracovníčka
(1987-90), redaktorka v novinách (1990-95), re-
daktorka v Slovenskom rozhlase v Banskej Bys-
trici (od r. 1996).

V poviedkach, novelách a románoch pre de-
ti a mládež sa pokúša o psychosociálnu analýzu
pocitov detí a dospievajúcich v zložitých život-
ných situáciách. Od počiatku tvorby sa syste-
maticky orientuje najmä na mravnú krízu rodi-
ny (rozchod rodičov, alkoholizmus, citové alebo
morálne zlyhanie blízkych ľudí, ale aj problém
života a smrti) a jej traumatizujúci vplyv na det-
skú osobnosť. Kumulovaním veľkého počtu mo-
tívov a životných problémov protagonistov na
neveľkej ploche príbehu graduje sujetovú kon-
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fliktnosť. Takýto postup uprednostňuje dejovú
rovinu pred psychologickým ponorom do vnú-
torného sveta postáv. Ich charaktery preto nevy-
znievajú vždy presvedčivo a samotné príbehy
spravidla vyúsťujú do harmonického riešenia.

Charakteristické znaky jej prozaickej tvorby
pre deti a mládež sa prejavujú už v debute Naj-
väčšie želanie (1986), kde sa pokúša vyjadriť po-
city chlapca v situácii sťahovania do nového,
cudzieho prostredia a rozvodu rodičov. Povied-
ky o citových problémoch dospievajúcich diev-
čat Ty si moja pevná loď (1988) zachytávajú
medzigeneračné napätia vyvolané prvou zráž-
kou mladých s mravnými defektmi sveta dospe-
lých.

Od začiatku 90. rokov silnie v jej tvorbe kres-
ťansko-etický rozmer, najmä v podobe tematic-
kého prvku príbehov. V centre záujmu aj naďa-
lej zostáva problém sociálnej a mravnej krízy
rodiny, ktorý v próze Milión krokov do bezpečia
(1994) tematizuje prostredníctvom vyhrotených
prejavov asociálnosti konania dospelých, jej
frustrujúceho vplyvu na deti, a dotýka sa aj in-
tegrácie telesne postihnutých detí do zdravej po-
pulácie. Konfliktnosť sujetu aj v tomto prípade
dovedie do optimistického záveru: osirelí bratia
nájdu nový domov u príbuzných a invalidný
chlapec odchádza na operáciu. Problémovým
jadrom prózy Medzi nami indiánmi (1997) je
obava hrdinu z možnosti straty rodičovskej lás-
ky po narodení súrodenca. Na zdôraznenie toho,
aké dôležité je pre dieťa láskavé rodinné záze-
mie, autorka využíva priamočiaru konfrontáciu
medzi harmonickými až idylickými vzťahmi
v rodine protagonistu a vzťahmi v rodine, v kto-
rej vzájomné porozumenie chýba. Kresťanské
princípy rodiny sa usiluje načrtnúť a stvárniť
i v príbehu zo života maturantov Jej veličenstvo
dospelosť (2001). Aj v tomto prípade tematizu-
je veľmi široký záber ťažkej sociálnej problema-
tiky: problém nezamestnanosti, finančných ťaž-
kostí v rodine, partnerskej nevery, telesného
postihnutia, interrupcií.

Pre dospelých napísala zbierku kresťansky la-
dených poviedkových moralít Sklenená ovečka
(1997). Spoločne s otcom L. Vargom publikova-
la historický román Klúčod raja (1997) tematic-
ky čerpajúci z čias Germánskej a Rímskej ríše -
z obdobia vlády germánskeho Marobuda a Ri-
mana Augusta, biografický román o Ježišovi Kris-
tovi Najmladší veľkňaz (1999) a historický román
o Alžbete Báthory Modrá krv (2001). Súbor bio-
grafických próz o šiestich menej známych stre-
doslovenských osobnostiach národného obrode-
nia vydala pod názvom V hlbinách času (2003).
Prózy Najväčšie íelanie, Medzi nami indiánmi,
Sklenená ovečka zdramatizovala pre rozhlas.
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KOMPIŠ, Peter
Prozaik, básnik, dramatik, novinár
21.5.1886 Martin - 12.7.1945 Praha, Česko

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bys-
trici, Banskej Štiavnici, odkiaľ ho pre národné
zmýšľanie vylúčili, a Místku na Morave bol
kníhkupeckým pracovníkom v Prahe, Lipsku
a v Martine. Vr . 1917-18 pôsobil ako úradník
Úvernej banky v Ružomberku, 1918-19 redak-
tor Slovenského týždenníka v Budapešti,
1919-32 redaktor Venkova v Prahe. Od r. 1933
bol na dôchodku. Jeho mnohostranná prozaická
(napr. román Bankrot, 1922 či román o M. Ho-
džovi Osloboditeľ, 1927), básnická (Zlaté líšia,
1925, Stroskotanec sférických letov, 1927) a dra-
matická aktivita nebola dotovaná talentovými
predpokladmi, takže svojou triviálnosťou už
v čase vzniku patrila k okrajovým literárnym
prejavom. Pre mládež napísal dobrodružný ro-
mán Lovec jaguárov (1926), v ktorom zobrazil
tragický údel mladého slovenského vysťahoval-
ca v Argentíne. Pri jeho koncipovaní sa pokúsil
obísť konvenčnú schému dobrodružnej prózy
s jej typickým hrdinom bez bázne a hany a zá-
verečným happyendom, no popisnosť a ne-
zvládnutá listová forma, ako aj neorganické
včleňovanie faktografických informácií do fik-
tívneho plánu jeho úsilie nezavŕšilo úspechom.
Popisnosť, triviálny jazykový štýl charakterizu-
je aj jeho činohernú dramatizáciu ľudovej roz-
právky Pamodaj šťastia, lavička (1936).
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KOPAL, Ján
Literárny vedec, editor, stredoškolský a vysoko-
školský pedagóg
25.10.1925 Malé Kršteňany - 4.5.2000 Nitra
Cena Trojruža v roku 1993

Po absolvovaní Štátnej učiteľskej akadémie
v Bánovciach nad Bebravou (1946) pôsobil ako
učiteľ v Cinobani-Zihľave (1946-47), v Streko-
vé (1947^8), v Krušovciach (1950-55). Exter-
ne študoval slovenčinu a dejepis na Pedagogic-
kej fakulte Slovenskej univerzity a na Vyso-
kej škole pedagogickej v Bratislave (1955).
V r. 1955-59 bol stredoškolským profesorom na
Pedagogickej škole v Nitre, v r. 1955-71 praco-
val na Katedre slovenského jazyka a literatúry
Pedagogickej fakulty v Nitre. Po zákaze publi-
kovania (1971) sa stal pracovníkom Kabinetu
jazykovej a literárnej komunikácie v Nitre, kto-
rému od r. 1989 bol riaditeľom.

Ako literárny vedec sa vyprofiloval v Kabi-
nete jazykovej a literárnej komunikácie v Nitre.
Patril k jeho zakladateľom (1967), vedúcim vý-
skumným pracovníkom a organizátorom vedec-
kovýskumnej práce. Výskumu literatúry pre de-
ti a mládež sa venoval od konca 50. rokov. V jeho
bádateľskej aktivite spočiatku prevažovali lite-
rárnokritické a didaktické aspekty, ktoré nestra-
til zo zreteľa ani neskôr. Od konca 60. rokov však
popri literárnej kritike čoraz väčšiu pozornosť
venoval teoreticko-metodologickým a historic-
kým hľadiskám s uplatňovaním komunikačno-
semiotického prístupu k literárnemu dielu.

Pri literárnohistorickom výskume slovenskej
detskej literatúry 20. storočia, spočiatku orien-
tovanom na medzivojnové obdobie, potom na li-
teratúru po r. 1945, preskúmal a literárnohisto-
rický interpretoval nielen vývinový proces
literatúry pre deti a mládež, ale aj jeho „okrajo-
vejšie" sféry, spomedzi nich hlavne vývin a stav
detského časopisectva a formovanie a typolo-
gické rozvrstvenie literárnej vedy o tvorbe pre
deti a mládež.

Ako literárny teoretik sa programovo veno-
val výkladu a interpretácii kategórie detského
aspektu. Pojmovú podstatu tejto kategórie cha-
rakterizoval ako dvojjedinosť dospelostného fe-
noménu autora a detského fenoménu príjemcu.
Dialektické napätie, ktoré medzi obidvoma zlož-
kami jestvuje, konkretizoval v početných analy-
ticko-interpretačných štúdiách, tvorivo ho apli-
koval na výklad vývinového pohybu detskej
literatúry, pri výklade pojmovej podstaty inten-
cionálnej a neintencionálnej tvorby pre mládež
a ich vzájomného vzťahu.

Vedeckovýskumné výsledky prvýkrát mono-
graficky prezentoval v súbore literárnohistoric-

kých a analyticko-interpretačných štúdií Litera-
túra a detský aspekt (1970). Vychádzajúc z ka-
tegórie detského aspektu podal v literárnohisto-
rických štúdiách obraz formovania kritiky
slovenskej detskej literatúry a situáciu v detskom
časopisectve medzivojnového obdobia, venujúc
špeciálnu pozornosť postaveniu a profilu časo-
pisu Slniečko. Týmito štúdiami prvýkrát heuris-
ticky preskúmal a literárnovedne syntetizoval
poznatky o dovtedy obchádzaných sférach lite-
ratúry pre deti a mládež. V analyticko-interpre-
tačných štúdiách dešifroval na tvorbe Hronské-
ho, Ondrejova a Hranka postupmi štrukturálnej
analýzy a komunikačno-komparatívnou metó-
dou prítomnosť detského aspektu a odkryl vzá-
jomnú súhru medzi jeho dospelostným a det-
ským fenoménom.

Monografii Literatúra pre deti v procese
(1983) predchádzala, resp. paralelne s ňou prebie-
hala, práca na lexikografických heslách (Slovník
slovenských spisovatelov pre deti a mládež, 1970,
1978, Encyklopédia slovenských spisovateľov,
1984) a na kapitolách o slovenskej detskej litera-
túre do syntetických dejín literatúry (SAV, 1984,
SPN, 1987). V publikácii Literatúrapre deti v pro-
cese rozvrhol vývinové premeny slovenskej det-
skej literatúry 20. st. do troch období: obdobie
r. 1918-45, obdobie r. 1945-70 (so špecifickým
medziobdobím 1945—48 a s osobitným postave-
ním 60. rokov) a obdobie po r. 1970. Okrem vý-
vinu literatúry reflektoval aj vývin literárnoved-
ného myslenia a stav detského časopisectva po
r. 1918. Z napätia a historickej premenlivosti do-
spelostného a detského fenoménu vyvodil vývi-
novú dynamiku a typológiu literatúry pre deti
a mládež ako pohyb od objektívneho k subjek-
tívnemu, od úžitkového k estetickému. Korene
estetickej rovnoprávnosti detskej literatúry s li-
teratúrou celonárodnou situoval už do medzi-
vojnového obdobia, jej naplnenie do 60. rokov
20. st. Vzťah detskej literatúry a literatúry pre do-
spelých chápal ako dialektiku univerzálneho
a špecifického. Vývinovú chronológiu sloven-
skej detskej literatúry druhej polovice 20. st.
predstavil v prehľadovej knižnej publikácii Slo-
venská literatúra pre deti a mládež v rokoch
1945-1990 (1997).

V 90. rokoch 20. st. popri analyticko-inter-
pretačnom prístupe zintenzívnil vo svojej práci
teoreticko-metodologický aspekt. Knižne vydal
viacero súborov teoretických štúdií, interpretá-
cií textov literatúry pre deti a mládež, analy-
tických pohľadov do detskej literatúry a jej ve-
decko-kritickej recepcie. Na prácu Z teórie
literatúry pre mládež (1985) v tomto smere nad-
viazali publikácie Recepčno-interpretačné po-
znanie textov pre deti (1990) a Poézia pre deti
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v interpretácii a recepcii (1995). Výskumné vý-
sledky publikácie Detský svet v umeleckom ob-
raze. Literatúra pre mládež o interpretačná teó-
ria (1991) absorbovala, prehĺbila a rozšírila
monografia Próza a poézia pre mládež- Teória,
poetológia (1997), podávajúca syntetizujúci
prierez jeho bádateľskou aktivitou. Vrátil sa v nej
k výkladu základných pojmov semioticko-ko-
munikačnej analýzy a interpretácie literárneho
diela so zameraním na detskú literatúru. Analy-
zoval principiálne poetologické otázky žánrov
detskej literatúry a na pozadí svojho axiologic-
kého systému interpretoval hodnotové aspekty
vybraných prozaických a básnických diel slo-
venskej detskej literatúry 20. st., sledujúc pritom
i procesuálny rozmer tvorby.

Organickou súčasťou bádatelskej aktivity
J. Kopala bolo sprístupňovanie výskumných vý-
sledkov pre školskú prax. K učebniciam, ktoré vy-
dal v 60. rokoch 20. st. samostatne i v spoluau-
torstve s Jánom Poliakom a Zlatkom Klátikom,
pribudli v 80. rokoch 20. st. ďalšie, samostatné
i v spoluautorstve so Zelmírou Tarcalovou, Evou
Preložníkovou a Evou Tučnou.

Ako editor od začiatku 60. rokov zredigoval
viac ako päťdesiat publikácií typu vedeckých
monografií, periodických i neperiodických (kon-
ferenčných) vedeckých zborníkov a zborníkov
literárnej tvorby študentov.
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bovaných po r. 1968, vyšla pod autorstvom Mária Ko-
pálová). Literatúra pre deti v procese (1984), Z teórie
literatúry pre mládež (1985), Detský svet v umelec-
kom obraze. Literatúra pre mládež a interpretačná teó-
ria (1991), Poézia pre deti v interpretácii a recepcii
(1995), Próza a poézia pre mládež. Teória, poetológia
(1997), Slovenská literatúra pre deti a mládež v rokoch
1945-1990(1997).
Kapitoly v dejinách literatúry: Literatúra pre deti
v r. 1918-1945. In: Čepan, O. a kôl.: Dejiny sloven-
skej literatúry 5. Literatúra v rokoch 1918-1945.1984,
s. 797-830, Slovenská literatúra pre deti a mládež po
roku 1945. In: Števček, J. a kôl.: Dejiny slovenskej li-
teratúry 4. Slovenská literatúra po roku 1945. 1987,
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Lexikografické diela: Sliacky, Ondrej a kôl.: Slovník
slovenských spisovatelov pre deti a mládež (1970,
1978 - autor hesiel), Kôl.: Encyklopédia slovenských
spisovateľov 1. zv., 2. zv. (1984, autor hesiel).
Učebnice: Literatúra pre najmenších (1962, spoluau-
tor Zlatko Klátik, Ján Poliak), Výber z literatúry pre
mládež (1970), Kapitoly o literatúre pre mládež a di-
daktike čítania (1982), Literatúra pre deti a didaktika
literárnej výchovy na 1.stupni základnej školy (1985,
spoluautorka Zelmíra Tarcalová), Literatúra pre deti
a mládež (1987, spoluautorky Eva Preložníková, Eva

Tučná), Recepčno-interpretačné poznanie textov pre
deti (1990).
Editorské práce: Dieťa, literatúra, autor. Interpretácie
(1971), Hodnoty literárnej tvorby pre deti a mládež
(1992), Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež
I-III (1994-96).
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KOPEČNÝ, Viliam
Básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ
29.4.1899 Pozofice, Česko - 24.10.1980 Brati-
slava

Maturoval na učitelskom ústave v Brne.
R. 1919 sa prihlásil do školských služieb na Slo-
vensku. Pôsobil v Tekovskej Breznici (1919-26),
v Nových Zámkoch a v Bratislave (1938-45).
V r. 1945^8 pracoval na Povereníctve školstva
a osvety, 1948-51 na Povereníctve informácií
a osvety, 1951-59 v Štátnej sporiteľni.

Literárne bol činný ako básnik, prozaik, pub-
licista a prekladateľ. V básnickej zbierke Struny
vo víchrici (1940) prírodné a ľúbostné motívy
svojich predchádzajúcich zbierok rozšíril o mo-
tívy protifašistického odporu. V próze pre do-
spelých sa uviedol historickými obrázkami a po-
kusmi o kriminálny román (Tajomná smrť
Oskara Horáka, 1939, Prípad doktora Lamača,
1946). Tematická a žánrová pestrosť je charak-
teristická aj pre jeho tvorbu pre deti a mládež.
V Dejepisných obrázkoch (1930) a v Zaujíma-
vostiach z dávnej minulosti (1972) sa usiloval
priblížiť čitateľom viaceré významné postavy
a udalosti z dávnej minulosti, najmä z antických
dejín. Ich hodnota je skôr v informatívnej polo-
he než v umeleckej fikcii. Spolu s manželkou na-
písal zbierky detských veršov Ja som šuhaj ma-
ličký (1945) a Radostný svet (1945). Témy
vlastenecké a moralizátorské sa v nich striedajú
s konvenčným personifikovaním zvierat a s po-
náškami na ľudové piesne. Remeselne zručnej-
šia je jeho zbierka Detský raj (1948). Veršované
príbehy zo života detí sú v nej tradične usporia-
dané podľa ročných období. Tradičný ráz má aj
jeho prozaická knižka Paľko Jeíúrik (1945), ur-
čená na pobavenie a nebadané prírodopisné po-
učenie dieťaťa. Niektoré motívy a humorné prv-
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ký si autor vypožičal z ľudovej slovesnosti. Na
námet známej Puškinovej rozprávky napísal di-
vadelnú hru pre deti O rybárovi a rybke (1957).

BIBLIOGRAFIA
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Ja som šuhaj maličký (1945, spolu s E. Kopečnou),
Detský raj (1948).
Próza: Dejepisné obrázky (1930), Paľko Ježúrik
(1945), V májovej záhrade (1949), Zaujímavosti z dáv-
nej minulosti (1972).
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KORDOŠ, Gustáv
Pedagóg, publicista
15.8.1836 Magurka-22.12.1908 Levoča

Pseudonymy Ľudomil, Magurský. Študoval na
Gymnáziu v Banskej Štiavnici a na univerzitách
v Berlíne, Gottingene, Halle a vo Viedni. Od r.
1869 pôsobil ako stredoškolský profesor v Levo-
či. V 70.-80. rokoch 19. st. patril k plodným au-
torom učebníc matematiky a fyziky pre sloven-
ské školy (Proslonárodnáfyzika pre školu a dom,
1872; Úlohy k počtovaniu pre slovenské ľudové
školy a k domácej potrebe, 1883; Merník pre ško-
lu i dom, 1893 a iné). Okrem nich napísal rad prí-
ručiek pre ľudového adresáta, v ktorých popula-
rizoval poznatky z prírodných vied, najmä
z oblasti matematiky, a zároveň podával inštruk-
tážny návod na ich praktické využitie (Kto poč-
tuje, ten gazduje, 1883; Počlovníkpre samoukov,
menovite pre hospodárov, priemyselníkov a ob-
chodníkov, 1888). Popularizačný a návodo vy cha-
rakter majú aj jeho nespočetné články o aritmeti-
ke, geometrii, fyzike, mineralógii a zoológii,
publikované v časopisoch pre deti Včelka
(1878-83) a v Novinách malých (1899-1914).
Z náučných prác vydaných knižne priamo mla-
dému čitatelovi venoval „zábavno-náučnú roz-
právku" O domácej a divej mačke a o hejúsovi
(1907), v ktorej ho zoznámil so životom mačky
a rysa. Štylistickou podobou i faktografickým ob-
sahom sa táto práca nelíši od podobných publi-
kácií, ktoré adresoval dospelým (O love na levy,
1906; O tigrovi a príbuzných mu dravcoch, 1906).
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KORENKO, Ján
Prozaik, dramatik
21.9.1915 Švábovce-5.8.1995 Bratislava

Pseudonym Svetozár Štít. Po gymnaziálnych
štúdiách v Spišskej Novej Vsi a v Kežmarku štu-
doval na vojenskej akadémii v Hraniciach na
Morave a v r. 1942-44 na Vysokej škole vojen-
skej v Bratislave. Vojakom z povolania bol až do
r. 1953. Vr. 1953-59 bol redaktorom učebníc ze-
mepisu v Slovenskom pedagogickom naklada-
teľstve, v r. 1959-77 riaditeľom Slovenského li-
terárneho fondu. Od r. 1977 žil na dôchodku.

Bol aktívnym účastníkom ozbrojeného proti-
fašistického odboja a táto fáza jeho života stala
sa - až na dve tradičné veršované leporelá
z r. 1945 Janko a Dunčo na dedine (1945) a Jan-
ko a Dunčo v meste (1945), ktoré napísal pod
pseudonymom Svetozár Štít - tematickým leit-
motívom jeho literárnej činnosti. Po prvý raz sa
ňou prezentoval r. 1945 v zbierke esejistických
čŕt Umenie mstiťsa. Na rozdiel od nej knihu Mla-
dí povstalci (1950) adresoval detskému čitateľo-
vi. Štyri príbehy o odvážnych malých povstal-
coch, situované do Tokajíka, na Spiš a do okolia
Dubnice, nekoncipoval však v zhode so svojou
odbojovou skúsenosťou, ale v intenciách pofeb-
ruárových názorov na poslanie detskej beletris-
tiky ako prostriedku formovania spoločenského
vedomia detí literatúrou. Takýto charakter mali
aj jeho tri jednoaktovky Jedlovs kí chlapci, StreC-
ba pri horárni a Sľub (1957). V 60. rokoch nad-
viazal na svoj debut pre dospelých a napísal no-
velu Štyri dni a štyri noci (1964) a román
Stretnutie o polnoci (1966), v ktorých v medziach
svojej literárnej limitovanosti zbeletrizoval voj-
novú a povstaleckú tematiku. R. 1983 okrem me-
moárov Slnko nad hlavou vydal aj knihu pre de-
ti Janko Slamka. Žáner autorskej rozprávky
naznačoval zmenu autorskej koncepcie, v sku-
točnosti popisný príbeh siedmich hračiek, ktoré
po tom, čo sa ocitli na smetisku, podujali sa
na spoločný život, autor vyrozprával v zhode so
svojím celoživotným chápaním literatúry ako di-
daktického prostriedku. V čase existencie suve-
rénnej autorskej rozprávky v realizácii generá-
cie detského aspektu jeho výchovno-ideologická
rozprávka vyznela už len ako literárny anachro-
nizmus.
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Noge, Július: Vecne a chlapsky. Romboid, 19, 1984,
č. 8, s. 90-91.
Onclruš, Šimon: Za Jánom Korenkom. Literárny týž-
denník, 8, 1995, č. 36, s. 2. (os)

KOSTRA, Ján
Básnik, prekladateľ, esejista
4.12.1910 Turčianska Štiavnická - 5.11.1975
Bratislava

Po maturite na Reálnom gymnáziu v Žiline,
kde bol spoluzakladateľom literárnej skupiny
stredoškolákov Postup, študoval v Prahe najprv
na Umeleckopriemyselnej škole a v r. 1930-33
na Českom vysokom učení technickom odbor
architektúra. Po zanechaní štúdia bol novinárom
(Robotnícke noviny)a redaktorom Slovenského
rozhlasu v Prešove a v Bratislave (1942^19).
V r. 1952-53 bol šéfredaktorom Kultúrneho ži-
vota, neskôr redaktorom Slovenských pohľadov.
Od r. 1956 sa literárnej tvorbe venoval profesio-
nálne.

Patrí k výnimočným básnickým zjavom slo-
venskej poézie 20. storočia. V jeho diele pozna-
čenom impresionisticko-senzuálnou poetikou sa
plne odráža tragický údel umelca, ktorý v 30.
a 40. rokoch dospieva k svojej tvorivej identite
(Hniezda, 1937, Presila smútku, 1946), po ná-
stupe totalitného režimu po r. 1948 sa jej kon-
formne vzdáva (Za ten máj, 1950, Na Stalina,
1950), aby sa v čase politického liberalizmu 60.
rokov opätovne vrátil k svojmu vlastnému ume-
leckému presvedčeniu (Len raz, 1968).

Jedným z jeho konštantných motivických
zdrojov bolo detstvo, čo vzbudzovalo nádej, že
literatúra pre deti získa v ňom autora, ktorý ju -
tak ako pred ním M. Rázus, Ľ. Ondrejov, J. C.
Hronský a iné nesporné umelecké zjavy z lite-
ratúry pre dospelých - obohatí svojím talentom.
Tieto očakávania Kostra nenaplnil. Vo svojej pr-
vej samostatnej knihe Janko Hraško (1960) -
pred ňou vydal spolu s Kristou Bendovou pod
spoločným pseudonymom Kristián Benko tri ne-
invečné, verbalistické básnické knižky - nevy-
šiel zo svojho bytostného inšpiračného zdroja,
neevokoval svoj dávny detský svet, ale zveršo-
val známu folklórnu rozprávku. Básnický „pre-
pis" zrealizoval pritom v intenciách pofebruáro-
vej detskej poézie „ako trocha zábavného
a hodne poučného veršovaného vyrozprávania
a ideového .vylepšenia' tradičného epického su-
jetu" (S. Smatlák) - z rozprávkového Janka
Hraška autor vytvoril Jána Hracha, budovateľa
socializmu a dobyvateľa vesmíru - čím vlastne
pôvodnú fantazijnú imaginatívnosť v rozpore
s rozprávkovým kánonom striviálnil. Hodnot-

nejším výkonom sa prezentoval v zbierke Našiel
som nožík rybku (1964). Popri očakávaných mo-
tívoch detstva publikoval v nej niekoľko žánro-
vých lyrických obrázkov (Šípkový ker, Vyvolá-
vanie hríbov), v ktorých zarezonovala jeho
typická neha a poetická nostalgia (Oznam do no-
vín). V čase nástupu generácie detského aspek-
tu vnímanie detského adresáta ako pasívneho ob-
jektu lyrickej výpovede nepredstavovalo už
vývinový progres, v hierarchii jeho záujmu
o tvorbu pre deti prítomnosť týchto atribútov zna-
menala však jeho najautentickejší básnický pre-
jav. Ako prekladateľ uviedol do detského čitateľ-
ského fondu výber z ruskej ľudovej slovesnosti
V šírom poli zámoček (1953) a výber z balád
J. W. Goetheho Čarodejníkov učeň (1961).
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KOVÁČ, Bohuslav
Teoretik, estetik, kritik, publicista, redaktor, vy-
sokoškolský pedagóg
2.4.1936 Závažná Poruba. Žije v Bratislave

Po gymnaziálnych štúdiách v Liptovskom Mi-
kuláši (1946-53) absolvoval štúdium slovenčiny
a ruštiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
(1953-58). Pôsobil ako redaktor v časopise Kul-
túrny život (1958-61), vedecký pracovník Ústa-
vu slovenskej literatúry SAV (1961-67), samo-
statný vedecký pracovník a pedagóg na FF UK
v Bratislave (1968-2001), v r. 1991-95 ako šéf-
redaktor revue Tvorba T. V r. 1971 -72 viedol lek-
torát slovenčiny na Univerzite Bordeaux III.

Začínal ako literárny kritik. Knižne debuto-
val monografiou Poézia Jána Smreka (1962),
v ktorej interpretoval Smrekov vitalizmus v kon-
frontácii s nadnárodným kontextom poézie.
V monografii Alchýmia zázračného (1968) vy-
ložil problematiku genézy, axiológie a poetiky
surrealizmu. Výber z literárnokritických a teore-
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tických statí publikoval pod názvom Kstudniciam
Života (1992). Je editorom výberu z poézie J. Wol-
kra (Téžká hodina, 1962) a V Nezvala (Básne,
1964), antológie slovenskej poézie 19. st. Rozpäté
krídla (1975, spolu s. M. Nadubinským), antoló-
gie slovenskej poézie 20. st. Čo šepká zem (1976),
výberu veršov slovenských básnikov ku kresbám
M. Benku Moja domovina (1975).

Jeho tri monografické práce, svojím predme-
tom a uhlom bádania zasahujúce do sféry ume-
nia pre deti a mládež, predstavujú pre výskum
predmetnej oblasti špecifický prínos. B. Kováč
v nich reflektuje základný problém detskej lite-
ratúry: zrkadlenie súvislostí medzi psychoso-
ciálnymi aspektami detstva, slobodnou fantáziou
a tvorivosťou v umeleckej tvorbe pre deti a mlá-
dež, v estetickej produkcii detí (najmä výtvar-
nej) a v detskej recepcii.

Monografia Svet dieťaťa a umelecká fantázia
(1964) je súborom piatich esejistických reflexií
o súvislostiach fantázie, umenia a detstva. Meto-
dologické východisko ponúka prvá esej, v ktorej
uvažuje o špecifikách umenia, o princípe a vý-
zname „umeleckej hry", o zmysle umenia pre člo-
veka a pre dieťa zvlášť, o podstate ideálu v ume-
ní. Na tomto základe v ďalších kapitolách hovorí
o charaktere a vývine detskej kresby, o tvorivej
podstate a tradícii science-fiction, o psychosoci-
álnom a filozofickom pozadí kultu detstva a mla-
dosti v literatúre pre dospelých (prostredníctvom
analýzy diela K. H. Machu) a napokon, všímajúc
si súhru estetických a spoločenských hodnôt
v umení, komentuje situáciu v dobovej slovenskej
próze pre deti a mládež. V Kováčovom pohľade
imponuje jeho psychologická, umenovedná i fi-
lozofická erudícia, rovnako aj skutočnosť, že sle-
dovaný problém rozkrýva prostredníctvom hĺb-
kovej analýzy, v rámci ktorej fakty a detaily slúžia
ako dokumentarizačný materiál.

Vybrané problémy tejto publikácie teoreticky
hlbšie rozpracúva v dvoch ďalších monografic-
kých prácach. Publikácia Zázračný svet detských
kresieb (1972) obsahuje rozsiahlu esej o súvis-
lostiach ľudskej tvorivosti, fantázie a výtvarné-
ho umenia. Esej predstavuje výkladový komen-
tár k obrazovej fotodokumentácii jednotlivých
štádií spontánneho vývinu detskej kresby v štan-
dardnej populácii detí aj u mentálne narušených.
Detskú kresbu v jej vývinových premenách si
všíma z jej esteticko-umeleckého hľadiska a in-
terpretuje ju na pozadí ontogenézy dieťaťa, zu-
žitkúvajúc pritom dôkladné znalosti z vývinovej
psychológie a dejín výtvarného umenia. V tom
zmysle upozorňuje na jej inšpiratívny vplyv na
avantgardné umelecké smery a na ich zásluhy
o zásadnú zmenu postoja k nej: avantgarda bez-
prostrednosť detskej kresby povýšila nad tech-

nickú virtuozitu, detský zmysel pre archetypic-
ké významy farieb a foriem nad realizmus. Pro-
ces spontánneho vývinu kresby detí sleduje od
prvých čarbaníc až po rozklad tzv. koncepčného
realizmu v puberte. Keďže vývin detskej kresby
nesmeruje k realizmu a keďže sa dieťa okolo
7.-8. roku života potrebuje viac realizovať ume-
ním slova a písomným vyjadrením, odsudzova-
nie a odmietanie osobitostí detskej kresby škol-
skou inštitúciou v mene tzv. realistických znakov
považuje za pedagogické barbarstvo.

Deväť častí eseje Čítanie ako experimentova-
nie so šťastím (2000) nadväzuje na úvahy o lite-
rárnej kultúre detí a mládeže, ktoré sa objavujú
už v jeho prvej teoretickej knižke a potom i ča-
sopisecký (Zlatý máj). Precízna znalosť ontoge-
nézy detskej psychiky a sociologického kontex-
tu súčasného dospievania mu umožňuje hĺbkovo
reflektovať problematiku literárnej kultúry pu-
bescentov, jej štruktúry a rozvoja. Pomenúva jej
špecifiká, analyzuje a vykladá čitateľské záujmy
pubescentov, upozorňuje na postavenie literatú-
ry v procese socializácie dospievajúcich. Na tom
základe vyvodzuje špecifiká literárnovýchovné-
ho pôsobenia na čitateľov vo veku dospievania.
Jeho závery, interpretujúce a akceptujúce osobi-
tosti hodnotových kritérií vo vzťahu dospieva-
júcich k životnej praxi i k umeniu, sú inšpiratív-
ne pre metodiku výchovy i pre literárnu tvorbu
a literárnovedné bádanie.
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KOVÁČ, Dušan
Prozaik, básnik, dramatik, historik
3.1.1942 Humenné. Žije v Bratislave

Po maturite absolvoval na Filozofickej fa-
kulte UK v Bratislave štúdium histórie a ruštiny
(1959-64) a do r. 1968 pôsobil ako stredoškol-
ský profesor v Partizánskom a Bratislave. Pra-
coval ako vedecký pracovník Ústavu dejín eu-
rópskych socialistických krajín SAV (1968-81),
od roku 1981 bol vedeckým pracovníkom a ria-
diteľom Historického ústavu SAV, od r. 1998 je
vedeckým sekretárom SAV v Bratislave.

V literatúre pre dospelých debutoval zbierkou
krátkych lyrizujúcich prozaických útvarov Pre-
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vtelovanie (1971) a po nej vydal básnickú zbier-
ku Zväčšeniny (1973) a súbor poviedok Medzi
vlkom a hmlou (1991).

V troch poviedkových knihách o detstve 7a-
jomstvd (1978), Prvý deň prázdnin (1981) a De-
väť studničiek (1984) zväčša zostáva na báze ži-
votného zážitku, pričom sa autopsívna základňa
spája s dôrazom na psychológiu detskej postavy.
Prienik do detskej psychiky je v prvej knihe po-
stavený na literárne dôkladne spracovanej spo-
mienke na detstvo, v druhej knihe prevažne na
postrehoch z pozorovania detského sveta a na
fikcii, v tretej sa autentická otcovská skúsenosť
stáva tematizovanou súčasťou príbehu.

Poviedkový cyklus Tajomstvá je uvedený ci-
tátmi z K. G. Faustovského, O. P. Dovženka a E.
Delacroixa, ktoré sú tichou inštrukciou pre prie-
nik do zmyslu príbehov štvrtáka Maťa a jeho ka-
marátov, poznávajúcich ulicu, na ktorej žijú, a jej
obyvateľov. Mozaika príhod a udalostí a funkč-
ne vystavaný dialóg presvedčivo konkretizujú
procesy, akými sa formuje detské poznanie, se-
bapoznávanie a sebauvedomovanie na prahu do-
spievania. Príbehy vypovedajú o nevyhnutnosti
lásky k ľudom a veciam ako podmienke poro-
zumieť si navzájom, o tajomstvách, ktoré život
skrýva v celkom všedných veciach, a o jeho ne-
úprosných zákonitostiach, o zložitosti sebapo-
znávania v čase dospievania a o probléme vedieť
si zachovať osobnostnú autenticitu.

Psychologicky ladená próza Prvý deň prázd-
nin sujetovo vychádza z traumy malého školá-
ka, ktorý neukončil prvú triedu tak úspešne, ako
sa od neho očakávalo. So situáciou sa mu poda-
rí vyrovnať v rojčivej samote povalových pries-
torov. Prostredníctvom rozprávkovo-fantazij-
ných predstáv sa príčiny školských neúspechov
premietnu do personifikovanej podoby a takto
vstúpia do príbehov, v rámci ktorých hrdina
s nimi vybojuje zápas a dosiahne vnútornú vy-
rovnanosť. Významová súvislosť reálneho a fan-
tazijno-rozprávkového plánu príbehu, teda stvár-
nenie funkcie predstavivosti v procese detského
vyrovnávania sa s frustrujúcimi situáciami, ne-
vyúsťuje do kompozične uceleného tvaru.

Prózy knihy Deväť studničiek sa žánrovou
povahou približujú k črte. Tematicky ich zjed-
nocuje motív potuliek po prírode, ktoré absol-
vujú otec so synom. Na tomto rámcujúcom po-
zadí sa detským čitateľom sprostredkúvajú
niektoré faktické poznatky o prírode a o vzťahu
človeka k nej. Predovšetkým sa však vyjavuje
puto porozumenia medzi otcom a malým synom.
Partnerský vzťah medzi nimi je založený na spo-
ločnom predmete záujmu i na vzájomnej tole-
rancii. Konštitutívny princíp príbehov tvorí in-
teraktívny proces, aký prebieha medzi dospelým,

ktorý svojou skúsenosťou rozširuje detský obzor
poznania, a dieťaťom, ktoré svojráznou logikou
myšlienkových a výrokových operácií odkrýva
zasa dospelému nekonvenčný uhol vnímania
sveta. Autopsívny rozmer prózy sa aktualizuje
v reflexívnych pasážach.

Ako historik zaoberajúci sa výskumom slo-
venských a európskych dejín 19. a 20. storočia
je autorom a spoluautorom početných učebníc
histórie pre základné, stredné a vysoké školy.
Historické témy spracúva aj v publikáciách pat-
riacich do oblasti literatúry faktu. Publikácia Slo-
vensko v Rakúsko-Uhorsku (1995) môže v in-
tenciách svojho názvu ponúknuť aj mladým
čitateľom čitateľsky príťažlivý, informačne na-
sýtený pohľad na kultúrny i vedecko-ekonomic-
ký rozvoj a na národozáchovný zápas Slovenska
ako geografickej lokality bývalého Rakúsko-
Uhorska od r. 1867 až po vznik Československa.
V publikácii Dvadsiate storočie - storočie svet-
la, storočie temná (2001) na pozadí prehľadnej
periodizácie ponúka plastickú predstavu o sto-
ročí prostredníctvom výkladu etiológie, charak-
teru a dôsledkov najdôležitejších udalostí a ich
exemplifikácie dokumentmi, svedectvami i ľud-
skými príbehmi. K literatúre faktu pre dospelých
patria knihy Kolejáci (1990), Milan Rastislav
Štefánik (1996), Dejiny Slovenska (1998) a Prí-
beh priateľstva: Štefánik a Janin (2002).

Od začiatku 70. rokov sa venuje rozhlasovej
a televíznej tvorbe pre dospelých i pre mládež.
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KOVÁČ, Mikuláš
Básnik, prozaik, rozhlasový dramatik, redaktor,
dramaturg
18.5.1934 Hronovce-Cajakovo - 26.5.1992 Ban-
ská Bystrica

Po štúdiu na Gymnáziu v Leviciach a na vyš-
ších priemyselných školách strojníckych v Ban-
skej Bystrici a vo Zvolene študoval na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave (1954-55), kto-
rú zo zdravotných dôvodov neukončil. Pracoval
ako konštruktér v drevárskom podniku Bučina
Zvolen, ako školský referent ČSAD v Banskej
Bystrici, neskôr ako metodik Domu osvety, dra-
maturg Krajského bábkového divadla, redaktor
denníka Smer a štúdia Československého roz-
hlasu v Banskej Bystrici, naposledy ako meto-
dik Okresného osvetového strediska.

Je významným predstaviteľom modernej
slovenskej poézie. Jeho zbierky Zem pod no-
hami (1960), Obrana stavebnice (1963), Roz-
mery (1964), O modrej labuti (1966), Písanie
do snehu, Zemnica (1978), Rodinná pošta
(1980) a Pod slnkom (1986) prinášajú spomien-
ky na detstvo, baladický ladené protivojnové
motívy, obrázky z rodného kraja, dediny a mes-
ta Banská Bystrica a predovšetkým pochopenie
a sugestívnu reflexiu každodenného údelu člo-
veka, zmietaného osobnými a morálnymi dile-
mami, ktoré prinášajú dramatické historické pe-
ripetie. Jeho výbery poézie boli preložené do
bulharčiny, češtiny, maďarčiny, poľštiny a ruš-
tiny.

Pre deti napísal knižku fantazijných rozprá-
vok O Drobinkovi, najmenšom kráľovi na sve-
te (1966). Pokúšal sa v nich hľadať kontakty
so svetom moderného dieťaťa, experimentuje
s formou i obsahovou náplňou rozprávky. „Roz-
právkových hrdinov deheroizuje a samotný prí-
beh buduje na bizarných nápadoch, na situač-
nej i jazykovej absurdite. Skrytou iróniou
a intelektuálnym humorom provokuje predsta-
vivosť a súdnosť malého čitateľa" (J. Poliak).
Próza pre staršie deti Paneláci dobrí vlád
(1985) je súborom jedenástich poviedok, ktoré
autor situoval do prostredia prvých sídlisk.
V čase jednostrannej glorifikácie výdobytkov
techniky a dehonestácie ekologického pohľadu
na svet kladie dôraz na konštantu hodnotných
medziľudských vzťahov, charakterovo živá, di-
ferencovaná skupinka chlapcov siedmakov pre-
žíva dobrodružstvá, ktoré prekračujú dimenzie
panelových domov a otvárajú sa vzdušnejšie-
mu a prirodzenejšiemu priestoru. Poviedky
charakterizuje originálny situačný humor, zmy-
sel pre hyperbolu a paródiu. Typicky chlapčen-
ský drsný prejav, za ktorým sa skrýva dobrác-

ke srdce, je zdrojom množstva prekvapivých
komických situácií. Generačné problémy detí,
rodičov a starých rodičov, jemne zakompono-
vané do kontextu poviedok, sa tu riešia s hu-
morným nadhľadom, s dávkou sebairónie a de-
mystifikácie neomylnej autority rodičov a ich
výchovného pôsobenia na deti. Poviedky pri-
tom nastoľujú závažné spoločenské problémy
od pomýlenej hierarchie ľudských hodnôt (strý-
ko Onasis), týrania detí (Mlieko a kečup) až po
ekologické problémy (Babinka). Vyvrcholením
cyklu je vianočná poviedka, v ktorej si chlapci
adoptujú deduška z domova dôchodcov. Para-
doxne a zároveň charakteristicky aj smutný ko-
niec dokresľujú humorné sekvencie, na ktorých
autor demonštruje čistotu a spontánnosť chlap-
čenského srdca.
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KOVÁČIK, Marián
Básnik, prekladateľ, televízny scenárista, redak-
tor
20.5.1940 Bystrá. Žije v Bratislave

Po štúdiu na Priemyselnej škole elektrotech-
nickej a spojovej v Banskej Bystrici absolvoval
v r. 1963 Elektrotechnickú fakultu Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. Do r. 1975
bol vysokoškolským pedagógom na UPJŠ v Ko-
šiciach a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bra-
tislave, v r. 1975-76 redaktorom a v r. 1976-95
šéfredaktorom časopisu Romboid. V r. 1995-98
pôsobil na Ministerstve kultúry SR, od r. 1998
bol pracovníkom vydavateľstva SAV Veda.

Prvé básne publikoval v Smene a v Mladej
tvorbe, knižne debutoval zbierkou Súradnice
(1963). Detstvo a kultúrno-sociálny priestor Ho-
rehronia, ktoré tvoria bytostný zdroj jeho tvor-
by, v mýticko-imaginatívnej reflexii zarezono-
vali aj v zbierkach Vodoznak (1969) a Modré
obdobie (1973). Po básnických knižkách Pra-
mienok (1980) a Medzimesto (1983), v ktorých
angažujúce zareagoval na súčasnosť a dehuma-
nizáciu jej medziľudských vzťahov, vydal výber
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zo svojej tvorby Okno (1990) a súbor lyrických
vyznaní Láskoslovie (1997).

V poézii pre deti sa uviedol leporelom Pre-
sýpacie hodiny (1969). Inšpiroval sa v ňom ob-
vyklou detskou hrou s pieskom, na rozdiel od
podobných tradičných básnických textov kon-
venčné vyjadrenie tejto hry prekonal fantazij-
no-poetickým transferom, identickým s princí-
pom modernej poetiky detského aspektu.
Modernistický ráz majú aj jeho dve zbierky
Vrabeceda (1991) a Básničky zo psiny (1995),
ktorými sa po rokoch úspešne vrátil k básnic-
kej tvorbe pre deti. Ich podstata spočíva na ini-
ciácii detského intelektu, preto v nich dominu-
je slovná hra, hra s nápadom, nonsens založený
na asociatívnosti. „Racionalistický" ráz jedno-
tlivých básnických čísel, ktorý je podmienený
konštruktérskym princípom hlavolamu, zrelati-
vizoval humoristickým odľahčením, čím za-
bezpečil ich spontánnejší kontakt s detským
percipientom. Ako televízny scenárista sa pre-
važne v 70. rokoch prezentoval niekoľkými roz-
právkovými hrami a večerníčkovými seriálmi,
v ktorých zábavno-humorný efekt dosiahol pa-
rodovaním folklórnej rozprávky a jej postupov.
V tomto období sa prezentoval aj ako prekla-
dateľ. Z ruštiny preložil rozprávkovú hru V. No-
váckeho a R. Šéfa Jemelkovo šťastie (1977)
a spolu s Ľubomírom Feldekom prebásnil det-
ské verše gruzínskeho básnika M. A. Mrevliš-
viliho Mäsko nepostraško (1975).
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KOVÁČIK, Peter
Prozaik, dramatik, scenárista
6.6.1936 Čierny Balog. Žije v Bratislave

Maturoval r. 1955 v Brezne. Po absolvovaní
poľnohospodárskej ekonomiky na Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave (1960) bol rok redak-
torom Cs. televízie v Bratislave a rok učil na Stred-
nej poľnohospodársko-technickej škole v Skalici.
R. 1962 sa presťahoval do Banskej Bystrice, kde
až do r. 1973, keď odišiel do Bratislavy, pôsobil
ako redaktor Stredoslovenského vydavateľstva,

redaktor rozhlasového štúdia a po vynútenom od-
chode z rozhlasu r. 1969 ako pracovník Literár-
neho a hudobného múzeu. V r. 1976-87 bol sce-
náristom a dramaturgom Slovenskej filmovej
tvorby v Bratislave, v r. 1989-91 rozhlasovým
redaktorom. Medzitým sa profesionálne venoval
literárnej a dramatickej tvorbe.

Debutoval r. 1964 zbierkou poviedok Portré-
ty. Cez príbehy zdevastovaných ľudí zameral sa
v nej na kritiku spoločnosti, ktorá ich svojím
amorálnym správaním do tejto situácie dostala.
Osudy spoločenských outsiderov odsunutých na
okraj spoločnosti práve jej morálnou bezzása-
dovosťou dominujú aj v novelistických knihách
Krát móle všetko (1966), Výlet s Claudiou Car-
dinale (1969) a Posledná noc spravodlivých
(1970). V knihe Čas do úsvitu (1974) spracoval
vojnovú tematiku, v zbierke poviedok Indický
kľúč (l977) ho zaujala športová téma. V povied-
kovej knihe Túlba nad túžby (1986) sa z pozície
dieťaťa zameral na kritické reflektovanie dobo-
vých medziľudských vzťahov. V humoristicko-
satirickej knihe z prostredia lesných robotníkov
Nevera po slovensky (1988) vyšiel v ústrety tri-
viálnejším čitateľským záujmom, povahu histo-
ricko-dobrodružnej prózy má román Alžbeta
Bdthoryovd (1997). V novele Atmosféra v mar-
ci (1989) sa vrátil k dubčekovskému pokusu
o poľudštenie socialistického systému, v próze
Tvorivý pobyt (2000) na motíve „tvorivého po-
bytu" Ľuda Ondrejova na Čiernom Balogu
v r. 1952 zrekonštruoval manipuláciu pofebruá-
rovej moci s osobnosťami dobového umelecké-
ho života.

Ako dramatický spisovateľ vzbudil pozornosť
hrou Krčma pod zeleným stromom (1976). Bala-
dicko-expresívnym štýlom v nej zobrazil situáciu
ľudí malého mesta v období hospodárskej krízy,
ich sny, túžby i nemožnosť zmeniť svoj tragický
sociálny údel. V hrách Pohľadnica z Benátok
(1976) a Recesia (1978) - ako aj v neskoršej hre
Zásnuby naruby (1987) - sa zas zameral na kriti-
ku životného štýlu „znormalizovanej" spoloč-
nosti, jej dvojtvárnej morálky. Vykonštruovanosť
základného konfliktu a typová šablónovitosť mu
zabránili dosiahnuť umeleckú presvedčivosť de-
butu. V tomto zmysle bol úspešnejší drámami
Sól zeme (1981) a Boží vták (1992), v ktorých
v opozícii s oficiálnou dramatickou spisbou 50.
rokov zachytil kolektivizáciu dediny v jej tra-
gických ľudských súvislostiach. V hrách Svätý
pluk (1994), Alžbeta Báthoryová (1994) a Svätý
z Hlbokého (1998) sa inšpiroval námetmi z ná-
rodnej minulosti. Ako plodný autor sa prejavil aj
pri tvorbe rozhlasových i televíznych hier, naj-
častejšie sa inšpirujúc vlastnými prozaickými
predlohami.
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Podobne ako dramatickým debutom zaujal
i svojou prozaickou prvotinou pre deti Jablká
nášho detstva (1977), ktorou - spolu s románom
Milana Ferka Keby som mal pušku (1969), pró-
zou Jána Beňa Jeden granát pre psa (197 J) a ro-
mánom Jána Navrátila Lampáš malého plavčíka
(1980) - vyvrchoľuje literárne spracovanie voj-
novej témy v slovenskej literatúre pre deti. Ob-
raz vojny nie je tu prezentovaný ani z ideolo-
gických, ani konvenčných literátskych pozícií
ako heroický detský čin, ale ako vnútorná,
vlastnou skúsenosťou garantovaná výpoved
0 detstve na pozadí vojnovej tragédie. Mozai-
ka zážitkov a skúseností je situovaná do au-
torovho rodiska, pričom jej zjednocujúcim
menovateľom je hodnotová optika malého Paľ-
ka-druháčika, ktorý spolu s Klementom, svo-
jím bratrancom a najlepším kamarátom, je mé-
diom evokujúcim príbehy ľudí od septembra
1944 po oslobodenie na jar 1945. V intenciách
detského vnímania skutočnosti expozíciou tej-
to evokácie je svet hier a detsky naivného
pohľadu na skutočnosť, jej významová hodno-
tovosť spočíva však v tom, že úmerne k von-
kajšiemu dramatizmu rozširuje sa poznávací
horizont dieťaťa, mení sa jeho kvalita. Kováči-
kov výpovedný fortieľ je pritom založený na
tom, že v strete ľudskosti a beštiálnosti, ktorý
bezprostredne zasiahne dieťa, jeho myslenie
1 pocitový svet, médium zostáva neustále die-
ťaťom. Tým výpoveď o zle, násilí, brutálnosti
a smrti, ktorá vstúpila do života dieťaťa, nado-
budla ešte alarmujúcejší rozmer.

V druhej knihe pre deti, O najsmiešnejšom
kráľovstve (1978), sa Kováčik pokúsil prezento-
vať rozprávkovou paródiou. Vytvorenie Pätor-
kárskeho kráľovstva, v ktorom deti konajú pres-
ne v rozpore s tým, čo od nich vyžadujú dospelí
(nechodia do školy, hrajú karty, bývajú v orieš-
kovo-čokoládových domoch a pod.), zostalo
však len v rovine pokusu. Príčinou nebol len di-
daktický apriorizmus a formálne nedokonalosti
(rozprávačský verbalizmus, sujetová rozvláč-
nosť), absencia hlbšej metaforickej výpovede
o komunite neschopných manipulátorov, ale naj-
mä absencia tej detskej autentickosti, ktorá pod-
mienila umeleckú jedinečnosť prózy Jablká náš-
ho detstva.
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KOVÁČOVA, Margita
Prozaička
17.6.1901 Nižná pri Piešťanoch

Po absolvovaní učiteľského ústavu v Trnave
(1919) učila v rodisku, Pate, Sekuliach, znova
v Pate (1927^8) a v Lednických Rovniach
(1848-1850). Úradníčkou bola v Piešťanoch,
Nitre a v Seredi. Od r. 1960 žila v Pate. Pseudo-
nym Teta Margita. Debutovala r. 1923 netvori-
vou, literátskou alúziou na sujetovú a etickú
schému folklórnej rozprávky Drobné poviedky.
O svojich ambíciách umelecky nepresvedčila ani
v knihe Ičko Šibalský (1942), aj ked príhody ma-
lého dedinského školáka svojou situačno-humo-
ristickou projekciou pútali pozornosť detských
čitateľov časopisu Priateľ dielok, kde pôvodne
vychádzali ako čítanie na pokračovanie. V sku-
točnosti ich humoristická osnova bola opisnou
konštrukciou, ktorá v závere vždy smerovala
k učiteľsko-moralizujúcemu poúčaniu.
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KOVÁČOVA, Pavla
Prozaička, dramatická, prekladateľka, publicistka
10.12.1931 Ľubľana, Slovinsko. Žije v Martine

Rodená Kahoferová. Dva ročníky gymnaziál-
nych štúdií absolvovala v Ľubľane (1942-44), po
príchode na Slovensko pokračovala od r. 1945
v štúdiách na martinskom gymnáziu, na kto-
rom r. 1950 maturovala. Pôsobila v SĽUK-u
v Rusovciach (1950-51), bola v domácnosti
(1951-70), v rokoch 1970-87 do odchodu na
dôchodok pracovala ako asistentka v retrospek-
tívnej bibliografii Slovenskej národnej knižnice
v Martine, posledné dva roky pred dôchodkom
ako jej tlačová tajomníčka.

Od 70. rokov sa venuje prozaickej, rozhlaso-
vej a televíznej tvorbe pre deti a mládež. V pr-
votine Dánka z Gaštanového nábrežia (1971) na
základe vlastného detstva prežitého v Juhoslávii
emocionálne pôsobivo evokuje a umelecky
presvedčivo stvárňuje zážitkový svet dievčat-
ka. Spojením objektivizovaného rozprávania
s princípom detského aspektu nadobúda obraz
detstva napriek vojnovým rokom a sociálnej ne-
spravodlivosti poetický rozmer.

Podobné epické postupy so sklonom k tra-
dičnejšiemu podaniu sú viditeľné aj v chlapčen-
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skej próze zo života súčasných mestských detí
Hľadá sa tréner (1978). Sujetovo vychádza
z problému sebarealizácie detí vo voľnom čase na
mestských sídliskách a rieši ho pomocou pre ňu
charakteristickej koncepcie činorodého detského
sveta a chápavých dospelých. Vierohodne načrtá-
va kamarátske vzťahy medzi deťmi, viac kon-
venčného zostáva v motivickom registri príbehu.

Väčšina próz P. Kováčovej je určená ma-
lým čitateľom. Okrem animovanej rozprávky
o dvoch krikoch Hrabko a Smrečko (i 975) pat-
ria žánrovo do sféry poetickej poviedky zo ži-
vota detí. Realistické, objektivizované rozprá-
vanie sa v nich spája s fantáziou, pomocou ktorej
si detská postava spredmetňuje alebo rieši prob-
lém súvisiaci s jej poznávaním sveta a postup-
nou socializáciou. V próze Martinkove kozičky
(1982) v predstavách chlapčeka ožíva vankúš.
Jeho animovaný obraz (dve kozičky) vyjadruje
chlapcovu túžbu po kamarátoch, ktorú nedoká-
že uspokojiť ani láskavé rodinné prostredie, ale
až objavenie sa kamaráta - rovesníka. Realistic-
ké rozprávanie sa spája s fantazijno-poetickým
princípom aj v knižnom vydaní pôvodne roz-
hlasovej rozprávky Lucka a klávesy (1989). Fan-
tazijná imaginácia tu vstupuje do sujetu o for-
movaní vzťahu dievčatka k hudbe a klavíru.
V próze Zajko Belko a panelák (1990) autorka
vkladá do konvenčného tematického rámca sťa-
hovania hrdinu z dediny na mestské sídlisko
motív detskej spätosti s prírodou, ktorú symbo-
lizuje zajačik. Sústredenú pozornosť venuje
citlivému stvárneniu detskej psychiky a harmo-
nického, nie však idylického vzťahu detí a do-
spelých. Realisticko-poetizačné a hravé videnie
sveta je v prozaických miniatúrach Čižmičky
(1996) spojené s pohľadom na svet z aspektu det-
ských čižmičiek, ktorý je v mnohom príbuzný
naivnému detskému videniu. Spätosť človeka
s prírodou, citlivý psychologický prístup k die-
ťaťu a harmonické medziľudské vzťahy cha-
rakterizujú aj prózu Hrmelo, pršalo (2001).
Epizódky z prázdninového pobytu dievčatka v ro-
dičovskej chate autorka aj tentoraz využila na ne-
nápadné stvárnenie procesu socializácie dieťaťa
v prirodzene láskavom rodinnom prostredí.

P. Kováčova je aj známou autorkou rozhla-
sových hier pre deti a mládež. Zaujímajú detská
duša v krízových, dramatických životných situ-
áciách. Pre jej hry je charakteristický „silný emo-
cionálny náboj, súcit k trpiacim a optimistický
prístup k riešeniu detských problémov" (Žilko-
vá). Prekladá zo slovinskej literatúry. Pre do-
spelých okrem početných dramatických diel na-
písala novelistický triptych Nádej (1975)
o životných osudoch ženskej postavy v role dcé-
ry, manželky a matky.
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KOZUBEK, Olin
Prozaik
12.4.1954 Bratislava. 2ije v Považskej Bystrici

Gymnaziálne štúdium absolvoval v Trenčíne
(1969-1973). Pracuje ako administratívny pra-
covník na oddelení životného prostredia Mest-
ského úradu v Považskej Bystrici. Poviedky pre
dospelých publikoval časopisecký. Rozprávky
pre deti námetovo vychádzajú z príhod a uda-
lostí reálneho života, ktorý nadobúda poetické
rozprávkové čaro zásluhou imaginácie a hravé-
ho nápadu. Romanovo komponovanú rozprávku
O Smrekóčikovi, Triesočke a lipovej kolíske
(1984) a jej filozoficko-etické posolstvo posta-
vil na paralele ľudskej lásky, konkretizovanej
vzťahom rozprávača a jeho ženy Katenky, a lás-
ky človeka k prírode, obrazne vyjadrenej prost-
redníctvom dejového plánu viažuceho sa na po-
stavu Smrekáčika. Táto miniatúrna bytosť
predstavuje čosi ako dušu stromu a len v takom
prípade nezomiera spolu so stromom, ak človek
pri jeho vyrubovaní cíti s ním súcit a ak z jeho
dreva vyrobí užitočné predmety. Prirodzenú
symbiózu poučenia s pobavením a reálno-civil-
ný rámec príbehov si zachováva aj cyklus próz
Rozprávky z hráškov oželeného domu (1986).
Poetickosť príbehov o obyvateľoch i veciach jed-
ného obytného domu na konci ulice je založená
na citlivom vnímaní a hravom ozvláštnení reál-
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nych detailov. Prednosťou Kozubekových roz-
právok je ich nevtieravé mravné pôsobenie
a vtipné, úderné pointovanie.
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KRÁĽ, Fraňo
Básnik, prozaik, publicista
9.3.1903 Barton, štát Ohio, USA-3.1.1955 Bra-
tislava

Narodil sa v americkom ohijskom meste Bar-
ton, kde bol jeho otec baníkom. R. 1905 sa mat-
ka s deťmi vrátila do Smrečian v Liptove a ako
garbiarska robotníčka sa stala živiteľkou počet-
nej rodiny. Mladý Kráľ sa stáva tesárskym uč-
ňom, po vojne pracuje na píle v Turanoch a na
stavbe Grandhotela vo Vysokých Tatrách.
V r. 1920-21 absolvoval meštiansku školu v Lip-
tovskom Mikuláši, v r. 1921-25 študuje na Štát-
nom učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi.
V r. 1925-27 sa lieči z tuberkulózy v Tatranských
Matliaroch, Prosečnici a v Liptovskom Jane.
V r. 1927-31 učí na ľudových školách v Okolič-
nom, Peťove, Kružnom, vo Vyšnej Slanej a v Pies-
ku pri Modre. Od r. 1931 je učiteľom na Komen-
ského štátnej ľudovej škole v Bratislave. Po
vzniku Slovenskej republiky je predčasne penzi-
onovaný a jeho tvorba predstavujúca slovenský
variant raného socialistického realizmu (L. Čúzy)
sa dostáva na index. Po vojne v r. 1945-48 je ve-
dúcim odboru národných škôl na Povereníctve
školstva v Bratislave a po r. 1948 sa stáva ofi-
ciálnym predstaviteľom pofebruárovej socialis-
tickej literatúry.

Knižne debutoval r. 1930 zbierkou sociálne
motivovanej poézie Čerň na palete. V zbierke
Balí (1931) pritlmil sociálny aspekt a prostried-
kami poetizmu vytvoril lyrické impresie inšpi-
rované pobytom pri Baltickom mori. V zbierke
Z noci do úsvitu (1945) publikoval verše z r.
1938-45, v ktorých reagoval na atmosféru voj-
nových rokov. Sociálny pátos a ideologická zjed-
nodušenosť charakterizujú jeho prozaický debut
Cesta zarúbaná (1934). V próze Stretnutie (na-
písanej r. 1937, publikovanej 1945) na osude
chorvátskeho antifašistu prezentoval svoje pro-

tifašistické stanovisko. V knihách Za krajší ži-
vot (1949) a Bude, ako nebolo (1950) sa metó-
dou socialistického realizmu pokúsil zlegitímniť
pofebruárový komunistický režim.

Umelecky presvedčivejšie zasiahol do det-
skej literatúry autobiograficky motivovanou
knižnou poviedkou Jano (1931). Podnet, ktorý
získal z reminiscencie na vlastné detstvo (ako
šesťročný bol pastierikom obecných moriek, se-
demročný pomáhal pri pasení kráv a osemročný
pásol za obecnú stravu husi), nesituoval však
v zhode s osobnou skúsenosťou do predvojno-
vého obdobia, ale do 30. rokov 20. st, Ideovo-
estetický zámer tejto aktualizácie nesledoval te-
da biograficko-memoárový cieľ; skutočným
zmyslom tohto časového posunu bola snaha vy-
tvoriť obraz dobového proletárskeho dieťaťa. Ani
druhý zdroj, z ktorého sa nasycuje Kráľovo die-
lo pre deti, jeho ľavicový svetonázor, nevystu-
puje v ňom explicitne. Jano, dedinský husiarik,
nadobúda sociálne vedomie zásluhou vlastnej
skúsenosti, nie z vôle autora. Základným fakto-
rom, ktorý Kráľovmu zámeru zabezpečil este-
tickú kvalitu, nieje teda spomienka ani ideoló-
gia, ale akceptovanie detského sveta ako
integrálnej súčasti spoločensko-sociálnej reality.

Úsilie zobraziť dobové proletárske dieťa cez
jeho vlastné vedomie a zážitok a zároveň reš-
pektovať mentálne schopnosti detského adresá-
ta inšpirovali Kráľa zahrnúť do ideovo-estetickej
štruktúry Jana - v rámci celkového motívu det-
stva - ďalšie poetologické prostriedky. Ich zá-
sluhou došlo k pritlmeniu princípu kontrastu, na
ktorom spočívajú jednotlivé antinomické väzby
medzi hlavným protagonistom poviedky a jeho
„protihráčmi" (Jano - pánča Igor, Jano - farár,
Jano - „pánbožko" atď.). Ako jeden z týchto pro-
duktívnych prostriedkov použil Kráľ ľudovú roz-
právku. V jej intenciách privádza potom svojho
malého hrdinu zo sveta domov. Lenže kým v roz-
právke sa púť jej hrdinu završuje materiálnou sa-
tisfakciou za prežité utrpenie a preukázanú od-
vahu, sociálne postavenie Kráľovho hrdinu sa
nemení. Ak je bohatší, potom len o poznanie, že
svet, v ktorom žije, je vybudovaný na nespra-
vodlivých sociálnych princípoch.

Druhé dielo, Čenkovej deti (1932), Kráľ kon-
cipoval dokumentárnejšie než poviedku Jano.
Do jeho fiktívneho plánu vniesol publicistické
prvky dokumentujúce nehumánny vzťah dobo-
vého politického systému voči proletárskemu
detstvu a súčasne beletristický ozvláštnil osob-
nú učiteľskú skúsenosť so sociálnymi outsidermi
svojej doby. Tento zámer zvýraznil i tým, že po-
stavy svojej knihy situoval do rozmanitých so-
ciálnych a geografických prostredí Slovenska,
čím svojej obžalujúcej výpovedi dodal všeobec-
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nejšiu výpovednú platnosť. Každá z týchto vý-
povedí/sekvencií je predchnutá tragizujúcou at-
mosférou. Jej zdrojom nieje však samotná soci-
álna situácia, ale jej odraz vo vedomí malých
protagonistov. „Sociálna bieda je (tu) premiet-
nutá do osudov matky a jej štyroch detí," skon-
štatoval dva roky po vyjdení Kráľovho diela kri-
tik Alexander Matuška a vzápätí napriek
odsudkom časti dobovej kritiky vydáva dobro-
zdanie o jeho estetickej kompetentnosti: „Pokoj-
né, nezáludné rozprávanie dostáva tragické ak-
centy konfliktom detskej duše so skutočnosťou."
Teda i napriek tomu, že F. Kráľ vo svojej druhej
próze pre deti je sociálne apelatívnejší ako v po-
viedke Jano, nesnaží sa svoj zámer realizovať ré-
torickou deklaratívnosťou. Čitateľa získava tým,
že ho zainteresúva na svojom posolstve prost-
redníctvom osudov jeho proletárskych rovesní-
kov, nie pomocou autorského komentára, re-
spektíve prostredníctvom číreho sociálneho
kontrastu, pričom základným atribútom týchto
osudov je konfliktná zrážka bezbranného det-
ského sveta s dobovou sociálnou realitou. Kráľ
nie je sociálny idylik, ktorý by svojich hrdinov
vďaka ich subjektívnym morálnym kvalitám vy-
viedol z tejto konfrontácie úspešne. Systém do-
bovej spoločnosti je prisilný na to, aby jeho ma-
lí outsideri mohli nad ním zvíťaziť. Napriek tomu
návrat malých protagonistov do rodného tatran-
ského prostredia je len zdanlivo bezvýchodisko-
vý. Paľko, Hanka a Mišo, sa vracajú k matke obo-
hatení o poznanie, ktoré ich pôvodnú situáciu
robí kvalitatívne inou. Jej podstatou je strata
akýchkoľvek ilúzií o spravodlivosti existujúce-
ho spoločenského systému, strata absolútna, pre-
tože získaná vlastnou skúsenosťou, zažitá utrpe-
ním a ponížením. „Päť výkričníkov do tupých
svedomí" nemôže ani len dúfať v zmenu svojho
zúfalého položenia. Zostáva im však „sen o spra-
vodlivosti vo svete" a práve v ňom je prítomná
pozitívna energia Kráľovho literárneho diela.

Vydanie Cenkovej detí stretlo sa vo verejnosti
a medzi dobovou kritikou s kontroverzným ohla-
som. Tzv. pedagogická kritika (Ján Marták, Ján
Štefánik) presadzujúca umelecko-výchovné po-
slanie detskej knihy prijala knihu s výhradami,
vyčítajúc jej preexponovanú tragickosť a nereš-
pektovanie detskej túžby po optimizme. Časť
z nich - napr. Rudolf Jarušek - zašla ešte ďalej
a demagogicky obvinila Kráľa zo šírenia tried-
nej nenávisti, protikresťanského postoja, takže
počas Slovenskej republiky boli obe jeho detské
knihy vyradené zo školských knižníc. Ľavicovo
orientovaná inteligencia, najmä česká, prijala
Cenkovej deti s nadšením. Josef Haken, Márie
Majerová, Eduard Urx a Július Fučík videli
v knihe model proletárskej tvorby pre deti, kto-

rá sa v protiklade s dobovou iluzívnou literatú-
rou usilovala infantilný obsah nahradiť závažnou
výpovednou hodnotou. V pofebruárovom obdo-
bí sa Kráľovo dielo absolutizovalo, socialistic-
korealistická kritika ho povyšovala na záväzný
tvorivý model. Od 60. rokov tento názor objek-
tívnejší literárnohistorický prieskum zrelativizo-
val, pričom hodnoty Jana i Cenkovej detí sa
začali vnímať ako integrálna súčasť umeleckej
medzivojnovej literatúry pre deti a mládež.
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KRAUS, Dušan
Prozaik, dramatik, scenárista
11.9.1937 Martin - 13.6.2001 Bratislava

Po absolvovaní Vyššej priemyselnej školy
strojníckej a stavebnej vo Zvolene (1952-57)
pracoval ako výrobný dispečer v Západosloven-
ských plynárenských závodoch (1957-77), od
r. 1977 spisovateľ v slobodnom povolaní.

V poviedkach a románoch pre dospelých zo-
brazil prostredie priemyselnej výroby s prvkami
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autopsie (Životy unikajúce, 1979, Pred odcho-
dom, 1983, Plynárenské poviedky, 1999, Klin-
gerova kolónia, 2000, Dulovo námestie a iné po-
viedky, 2000, Tvrdosť vody, 1993, Druhý domov,
1993), problémy inteligencie v totalitnom reži-
me (Zo zvolenské j mozaiky, 1995, Z ábelovských
dni, 1997, Osvetľovač, 1998), vojnu a holokaust
(Plynojem smrti, 1995). Je autorom viacerých
rozhlasových hier a scenárov k televíznym fil-
mom pre dospelých.

Rovnaké tematické okruhy ako v tvorbe pre
dospelých spracoval aj v literatúre pre deti a mlá-
dež. Protagonistom novely Petrov mlyn (1988)
je rómsky chlapec, ktorý po vyučení opustí ro-
dičovský lunapark a začne pracovať ako robot-
ník. Hrdina sa nevyvíja, od začiatku je zobraze-
ný ako vyhranený pozitívny typ, postavám chýba
psychologická plastickosť a prostrediu autentic-
ká atmosféra. Deskriptívnosťou je zaťažené aj
rozprávanie o detstve Môj domov na predmestí
(1992). Prózy knihy Posledná pošta Ábelova
(1994) sú jednoduchými, fragmentárnymi zá-
znamami prázdninových epizód chlapca v No-
vohrade na prahu vojny. Autentickou postavou
je tu Timrava.
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KRČMÉRY, Štefan
Básnik, esejista, literárny historik a kritik, pro-
zaik, prekladateľ, redaktor
26.12. 1892 Mošovce - 17.2.1955 Pezinok, po-
chovaný je v Bratislave

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bys-
trici a v Bratislave absolvoval ev. teologickú aka-
démiu v Bratislave. Do r. 1918 bol kaplánom
v Krajnom a v Bratislave, potom pôsobil ako re-
daktor Národných novín, Slovenských pohľadov
a tajomník Matice slovenskej. Do tragického
onemocnenia, ktorému podľahol v psychiatric-
kej liečebni v Pezinku, patril k najvýznamnejším
osobnostiam medzivojnovej slovenskej literatú-
ry. O jeho univerzálnom záujme o národnú lite-
ratúru svedčí aj fakt, že pod jeho gesciou vzni-
kol r. 1926 v Matici slovenskej odbor pre detskú
literatúru, ktorý v intenciách matičnej tradície
začal prejavovať inštitucionálnu starostlivosť
o rozvoj pôvodnej tvorby pre deti a mládež. Zá-

služnú činnosť vyvinul aj ako redaktor detského
časopisu Včelka, ktorý vychádzal len dva roky
(od septembra 1925 do júna 1927), no aj za ten-
to krátky čas zainteresoval na literárnej a ilus-
tračnej tvorbe pre deti talentovaných príslušní-
kov mladej, perspektívnej generácie. Spoločne
s redaktorom Františkom Volfom pri jeho kon-
cipovaní presadzoval umelecko-výchovné zrete-
le, pričom v rámci tejto koncepcie žánrové spekt-
rum časopisu rozšíril aj o ľudovú slovesnosť.
Tým všetkým vytvoril vhodné predpoklady pre
jeho transformáciu na časopis Slniečko (1927),
ktorý už svojím názvom signalizoval zmenu di-
dakticko-utilitárnej orientácie detskej beletristi-
ky v prospech jej umelecko-výchovného pôso-
benia. Jeho „detské divadielko" Spev škovránka
(1930) nie je ešte konkretizáciou takejto funk-
cie, antromorfizovaný príbeh dvoch znepriatele-
ných skupín mravcov chcel však presvedčiť de-
ti o nezmyselnosti ľudskej zášte, násilia a vojen,
čo v myšlienkovo sterilnom repertoári dobové-
ho divadla pôsobilo značne osobito. Jednoznač-
ne pozitívne vyznievajú však jeho dve úvahy
Dieťa v slovenskej literatúre (1926) a O poézii
našich povesti (1926). V prvej z nich zazname-
nal motívy detstva v tvorbe slovenských spiso-
vateľov od Sládkoviča po Vansovú, a tak upo-
zornil na jeden z najproduktívnejších zdrojov
estetizujúceho stimulovania intencionálnej det-
skej literatúry. V protiklade so zámernou tvor-
bou pre deti boli to totiž texty literárneho rea-
lizmu, ktoré - zbavené didaktickej záťaže
intencionálnej detskej literatúry - zobrazovali
dieťa z umeleckej pozície. Krčméry z tejto sku-
točnosti nevy vodil koncepčno-teoretické závery,
tým však, že sa sústredil na interpretáciu iného
literárneho modelu, než aký vytvárala mentor-
ská beletristika pre deti, dostatočne naznačil,
akým smerom by sa mal uberať ďalší vývin tej-
to literatúry. Ani esej O poézii našich povestíbez-
prostredne nereaguje na dobovú intencionálnu
beletristiku pre deti, a predsa aj ona má pre ňu
zásadný význam. Pri analýze zmyslu a výrazo-
vých špecifík rozprávky Krčméry potvrdil legi-
timný proces začleňovania ľudovej slovesnosti
do detského čitateľského fondu, ktorý sa začal
v 70. rokoch 19. st., pričom svoj názor zdôvod-
nil vnútorným súvisom medzi ľudovou sloves-
nosťou a jej detským príjemcom: „Rozprávky sú
pre každého, ale predne pre deti. Duša dieťaťa
hladuje, ak nedostane svojich rozprávok. Sú jej
materským mliekom. V hlade za rozprávkami ho-
rí jeho túiba poznať hĺbky iivota. Rozprávky ne-
odvádzajú deti od poznania reálneho iivota, ale
zároveň nedovoľujú, aby on zabil najvzácnejší
obsah života. " Po upozornení na umelecký ob-
raz dieťaťa v realistickej spisbe adresovanej do-
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spelým poukázal tak Krčméry na ďalší zdroj es-
tetického potenciálu, ktorý na začiatku 30. rokov
20. st. napomohol vzniku umeleckého chápania
literárnej tvorby pre deti a mládež.
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KRESÁNEK-LADČAN, Ján
Prozaik
24.3.1919 Lednické Rovne - 1990 Bratislava

V Zlíne a v Baťovanoch absolvoval Baťovu
školu práce, po r. 1945 pracoval v administratí-
ve (do r. 1960 bol jedným z vedúcich pracovní-
kov Spolku sv. Vojtecha). R. 1961 externe vy-
študoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave,
od r. 1968 bol vedeckým pracovníkom Výskum-
ného ústavu životnej úrovne.

Svoj rozprávačský talent preukázal už ako
šestnásťročný v románe Smaragd vraldí, ktorý
vychádzal r. 1935 ako príloha Slovenského Ve-
černíka v Ostrave. Dobrodružnej literatúre zo-
stal verný aj v šiestich rozsiahlejších prózach,
ktoré vyšli v r. 1940-43 v zošitových Moderných
románoch (Ikaros bez krídel, Muž proti Anglic-
ku, Po cestách do temnôt, Tunel „ V", Zlodej tvá-
rí. Perla Čom). Aj keď táto edícia nemala vyš-
šie umelecké ambície, Kresánkove romány sa
ich celkom nezriekajú.

Ako sľubný rozprávač - aj keď miestami na-
ivný alebo poplatný vzorom - sa predstavil aj vo
svojej prvej náročnejšej práci, v románe pre mlá-
dež Pieseň džinov. Nie náhodou ho venoval Ale-
xandrovi Vaškovi, jednému z priekopníkov slo-
venskej vedecko-fantastickej literatúry. Oboch
priťahoval prudký rozvoj modernej vedy a tech-
niky, ani jeden však z tejto vízie nedokázal vy-
ťažiť viac než obligátne atribúty dobrodružného
či oddychového čítania: dobrodružstvo, roman-
tiku, lásku. Hoci sa Kresánek dostal na nepo-
merne vyššiu úroveň, ani jeho romány nie sú
vedecko-fantastickou literatúrou a či science-
fiction v modernom zmysle tohto pojmu. Nevy-
tvára predstavy budúceho sveta, cez prizmu
ktorých by hovoril k problémom svojich súčas-
níkov. Jeho záhadné objavy či verneovské vy-

nálezy neprovokujú filozofickú diskusiu, sú
priamočiarou alegóriou či symbolom. V Piesni
diinov tajomné mesto Chabur, žijúce z krutej
práce otrokov, hynie vo výbuchu sopky. V Oh-
nivom zlate „lúče Y" môžu priniesť ľudstvu zá-
hubu i spásu. „Utopistický príbeh o atómovej
bombe" ... za nami púšť! ani čo by predpovedal
budúcu záplavu schematickej literatúry na túto
tému. Obdobie pofebruárovej, ideologizujúcej
literatúry neprialo ani žánru, ani autorovi. Jeho
dielo zostalo torzom hneď po prvom rozlete.
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KRIŽANOVÁ-BRINDZOVÁ, Helena
Prozaička, poetka, dramatická, prekladateľka
7.1.1922 Ludanice - 1.8.1990 Bratislava

Rodená Križanová. R. 1941 absolvovala
Gymnázium v Nitre a do r. 1948 učila v Luda-
niciach. V r. 1948-49 bola pracovníčkou sekre-
tariátu Spolku slovenských spisovateľov v Bra-
tislave, 1949-50 a 1953-55 dramaturgickou Cs.
rozhlasu, 1951-53 redigovala detský časopis
Zornička, 1956-59 časopis Pionier, potom až do
r. 1967 sa venovala vlastnej tvorbe. V r. 1967-69
redigovala pedagogický časopis Rodina a škola,
od r. 1969 bola opäť spisovateľkou v slobodnom
povolaní.

Verše pre dospelých začala publikovať od
r. 1943. Knižne debutovala r. 1948 zbierkou
Modlitby za šťastie, v ktorej sonetovou formou
a tradičnejším poetickým výrazom vyjadrila dra-
matizmus ľúbostného citu. Takáto lyrika je prí-
značná aj pre jej druhú zbierku Koľko len bú-
rok... (1959).

V literatúre pre deti, ktorá tvorí podstatnú časť
jej literárnych aktivít, debutovala r. 1946 proza-
ickou knižkou Makám a iné rozprávky (1950).
Inšpirovala sa v nej folklórnou rozprávkou
čarodejného typu, jej mravné posolstvo však
prispôsobila charakteru moralizátorskej detskej
literatúry. Tradičnou umelecké-výchovnou kon-
cepciou - tak v rovine témy ako jej realizácie -
sa prezentovala aj vo veršovanej knižke Kocúr
lekárom a iné rozprávky (1950). V ďalšej veršo-
vanej knižke Traja bratia (1952) prešla od
moralizátorského didaktizmu k didaktizmu ide-
ologickému a v intenciách pofebruárovej sche-
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maličkej detskej literatúry heroizovala soviet-
skeho človeka. Po takmer desaťročnej prestávke,
vyplnenej prekladmi ruskej a sovietskej poézie
pre deti aj pre dospelých (Puškin, Michalkov,
Ščipačov, Lukonin), vrátila sa k tvorbe pre deti
prózou s povstaleckou tematikou Poštárik
(1961). Aj keď sa v nej usilovala reálnejšie za-
znamenať sociálnu štruktúru strednonitrianskej
dediny 40. rokov 20. st., hyperbolizáciou det-
skej účasti v partizánskych bojoch vytvorila
knižku na princípoch prekonanej ideologizujú-
cej literatúry. V prózach Dušan (J 962), Šťastnú
cestu, Dušan (1963) a Februárka-more-Artin
(1963) popisno-kronikárskym spôsobom zazna-
menala detské zážitky a „dovolenkové skúse-
nosti" svojho syna. Prózou Poštárik sa vráti
(1976), ktorú koncipovala ako druhú časť diló-
gie, sa pokúsila detskému čitateľovi 70. rokov
sprítomniť premeny slovenskej dediny v období
násilnej kolektivizácie. V čase, keď literatúra pre
dospelých tento zložitý spoločenský jav reflek-
tovala na pozadí dramatických až tragických
ľudských údelov, H. Križanová-Brindzová ho
prezentovala v zmysle ideologicko-transparent-
ných interpretácií. R. 1981 vydala prózu V kra-
jine zlatého rúna, v ktorej rezignovala na po-
dobný typ spoločenskej prózy a opätovne sa
vrátila k referujúcemu záznamu dobového die-
ťaťa. Tentoraz to urobila z pozície starej matere,
ktorá s dcérou a vnukom strávila dovolenku v so-
vietskej Abcházii. Zmena rozprávačskej optiky
nepriniesla však kvalitatívny posun v jej tvori-
vom vývine, pretože tak ako v predchádzajúcich
záznamoch o detstve svojho syna, aj teraz jej text
charakterizuje popisno-vzdelávacie rozpráva-
nie. Celkovo jej kniha - aj napriek niekoľkým
sugestívnym záznamom naivného detského
myslenia - vyznieva ako beletrizovaná turistic-
ká príručka, ktorá síce zoznamovala detského či-
tateľa s históriou exotickej časti bývalého Soviet-
skeho zväzu, ale o jej súčasnosti a o živote jej
obyvateľov mu poskytla len povrchné informá-
cie. Realisticko-opisný ráz je príznačný aj pre
knihu Najmladší z rodiny (1988), v ktorej za-
znamenala zážitky svojho vnuka z pobytu na
chalupe. Aj napriek úsiliu koncipovať tento záz-
nam ako proces objavovania lazníckej prírody
popisnosť a absencia psychologicko-spoločen-
ského rozmeru spôsobili, že ani toto dielo sa hod-
notovo nevymyká z jej literárnej tvorby.

Ako prekladateľka sa od polovice 50. rokov
zaujímala o ruskú ľudovú slovesnosť. Z troch vy-
daní klasického ruského eposu - Bohatierske by-
liny (1956), Byliny (1965) a Bohatierske byliny
(1974), ktoré sú jej vlastným výberom, je naj-
hodnotnejšie vydanie posledné. Tvarovo vzácne
identické s predlohou predstavuje vyvrcholenie

nielen autorkinho záujmu o významnú súčasť
ruskej kultúry, ale aj jej celkového literárneho
úsilia.
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KRIŽKA, Teodor
Básnik, prekladateľ, redaktor, publicista
8.6.1956 Košice. Žije v Bratislave

Absolvoval Strednú priemyselnú školu do-
pravnú v Košiciach (1971-75) a Literárny in-
štitút A. M. Gorkého v Moskve (1977-82). Od
r. 1983 bol vedúcim redakcie Pôvodná tvorba
vo vydavateľstve Smena. R. 1990 obnovil
v Spolku svätého Vojtecha v Trnave vydávanie
mládežníckeho časopisu Plameň a bol jeho šéf-
redaktorom. R. 1992 pôsobil na Ministerstve
kultúry SR a v r. 1993-98 ako radca preziden-
ta SR. Od r. 1998 je vydavateľom a šéfredakto-
rom najskôr týždenníka, od r. 2000 dvojtýž-
denníka Kultúra.

Pre dospelých napísal lyrické zbierky Zaklí-
nanie jari (1983), Pokojná v nepokoji (1986), Sl-
nečná noc, mesačný deň (1987), Večernica Ran-
ná hviezda (2001) a Smädná voda (2003).
Zostavil výber z ľúbostnej poézie Z tmy svieti
tvoja dlaň (1986), z poézie Karola Strmeňa Sfin-
ga spieva pri jasličkách (1991), z poézie a pub-
licistiky Jevgenija JevtušenkaLen abyztohonie-
čo nebolo a podieľal sa najeho preklade z ruštiny,
preložil poéziu Arsenija Tarkovského, Borisa
Pasternaka a z nemčiny Sonety Orfeovi Rainera
Máriu Rilkeho.

Pre deti básnicky prerozprával narodenie Je-
žiša Krista v knihe Narodil sa Kristus Pán
(1991). Zbierka reflexívnej duchovnej lyriky pre
deti Pošepkala vločka nehu do oblôčka. Zimné
listy Lenke (2001) je zaujímavá epištolárnou for-
mou básní. Komponoval ju ako tri desiatky ver-
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šovaných listov sedemročnému dievčatku Len-
ke, v ktorých detskému čitateľovi podáva hravo
stvárnenú dôvernú informáciu o základných ľud-
ských hodnotách, aké predstavuje láska k Bohu,
rodine, vlasti, národu.
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KRNO, Miloš
Prozaik, básnik, prekladateľ, redaktor, drama-
turg, scenárista
25.7.1922 Bratislava

Detstvo prežil v Nemeckej (Partizánskej)
Ľupči. Po maturite na Gymnáziu v Kežmarku ab-
solvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave
(1941-1946). R. 1945 bol redaktorom denníka
Pravda v Košiciach a v Bratislave, v r. 1946-53
pôsobil ako prvý tajomník čs. veľvyslanectva
v Moskve, v r. 1954-59 viedol kultúrnu rubriku
denníka Pravda, v r. 1959-63 bol tajomníkom
Zväzu slovenských spisovateľov. Po niekoľko-
ročnej tvorivej dovolenke stal sa v r. 1968-71
šéfredaktorom časopisu Obzor socializmu.
V r. 1972-78 bol hlavným dramaturgom a sce-
náristom Slovenského filmu, od r. 1978 sa ve-
noval výlučne literárnej tvorbe.

Do literatúry vstúpil básnickým debutom
Šialené predstavenie (1944). Bola to polemika
s klérofašistickým režimom a hlas proti vojne.
Verše a epigramy písal aj do povstaleckých ča-
sopisov pod pseudonymom Miloš Blesk. Po pia-
tich básnických zbierkach sa predstavil prozaic-
kým súborom čŕt a poviedok z povstaleckých
bojov Viadukt (1946). V r. 1953-1977 napísal
trilógiu Dve cesty. Životný štýl vojnového slo-
venského štátu karikoval v románovej trilógii
Cnostný Metod (1978), Udatný Radúz (1984)
a Statočný Celo (1985), ako aj v románe Repub-
lika (1987).

Detské zážitky z prírody, ktoré sa sporadicky
objavujú v tvorbe pre dospelých, programovo
rozvinul v tvorbe pre deti. Debutoval v nej ale-
gorizovanou rozprávkou s povstaleckými mo-
tívmi Kapitán Vladko (1961). V knihe próz
Zbojník Šíp (1964) už naplno rozvinul nalieha-
vé otázky vzťahu človeka a prírody. Pôvabnou

drobnokresbou prírody a jej neúprosných záko-
nitostí sa predstavil v próze Lišiak Šibal (1966).
Na pozadí príbehov osirelého líščieho mládaťa,
ktorého vývojové premeny sleduje paralelne
s premenami prírody v štyroch ročných obdo-
biach, sa otvára poetická, zmyslovo nasýtená
krajinomaľba, plná metaforických podobenstiev
korešpondujúcich s náladou a atmosférou príbe-
hov. Obrazy prírody, plné farieb a vôní, vytvá-
rajú harmonický rámec pre vnútorný prienik do
objavného pohľadu, hravosti a naivity, s akými
sa zvieracie mlada zmocňuje vonkajšieho sveta.
Protipólom tejto poetickej emocionálnej roviny
je civilný jazykový prejav podporený odbornou
terminológiou a dokumentárne presnou znalos-
ťou prírody, v ktorej sú čitateľné ekologické pod-
texty.

Prírodu a zvieratá M. Krno priblížil najmlad-
šej vekovej kategórii v leporele Čo videl pán ho-
rár v lese (1969). Starším čitateľom adresoval
prózu Meteor do daru (1973). V návratoch do
detstva neprichádza s prvoplánovou spomien-
kou, ale s vnútornou analýzou citového a rozu-
mového dospievania chlapca, obklopeného prí-
rodou a rozprávkovou atmosférou dediny.
Príroda chápaná ako súčasť chlapcovej duše po-
skytuje priestor pre filozofické a metaforické pa-
ralely a otvára priestory pre hľadanie jej súvis-
lostí so spontánnou tvorivosťou a poetickým
videním jednoduchého človeka. Lyrická magika
s tajomnými podtextami prebleskuje v citáciách
starej mamy („Vlčí mak vyrastie tam, kde za ti-
chej noci padla hviezda a prepálila sa do zeme")
a predstavuje živé obrazné dokrútky s konkrét-
nym myšlienkovým posolstvom. Prózou sa zá-
roveň prelínajú humorné epizódky s paradoxný-
mi a nekonvenčnými pointami (prvé citové
kontakty s dievčaťom, smrť so studeným nosom
starého otca alebo odháňanie zlých duchov ču-
dáckej starenky). Meteor do daru je moderným
typom spomienkovej prózy.
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KRŠÁK, Ján
Publicista
15.8.1844 Tvrdošín - 7.6.1919 Lutila

Kat. teológiu študoval v banskobystrickom
semeninári, kde po vysvätení (l 867) pôsobil ako
profesor bohoslovia. V r. 1877-91 bol farárom
v Rudne, od r. 1891 až do smrti v Lutile. Ešte
ako seminarista spolu s J. L. Bellom a O. Cer-
nianskym vytvoril zborník veršov pre deti Jar-
nie kvety (1863), ktorý po štúrovskej Rečňovan-
ke bol ďalšou intencionálnou básnickou knižkou
pre deti. Publikoval v ňom 26 básní s prírodnou
a vlasteneckou tematikou, v ktorých v zmysle di-
dakticky kultivovanejšieho chápania detskej
literatúry a pod vplyvom matičného vlastenec-
kého entuziazmu dominovala idylickosť a pate-
tizmus.
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KRUPA, Viktor
Orientalista, jazykovedec, autor literatúry faktu,
prekladateľ
23.12.1936 Nové Mesto nad Váhom. Žije v Bra-
tislave

Po stredoškolských štúdiách v Novom Meste
nad Váhom (1947-54) absolvoval ruštinu a slo-
venčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Krátko pracoval ako redaktor vo vydavateľstve
Mladé letá (1960-61) a potom pôsobil ako ve-
decký pracovník Kabinetu orientalistiky SAV
(1961-82), ktorý pomáhal založiť. Po jeho zruše-
ní pracoval v Literárnovednom ústave SAV
(1982-90). Od r. 1990 je pracovníkom obnove-
ného Kabinetu orientalistiky SAV, v r. 1990-2002
bol jeho riaditeľom. Prednáša na Ústave medzi-
národných vzťahov Právnickej fakulty UK (od
r. 1992), v druhej polovici 80. rokov a začiatkom
90. rokov na Filozofickej fakulte UK, v r. 2000 -
2002 na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.

Ako medzinárodne uznávaný jazykovedec
a orientalista publikoval popri početných vedec-
kých a popularizačných štúdiách monografické
práce z jazykovedy Jednota a variabilita jazy-
kov (1981), Metafora na rozhraní vedeckých dis-
ciplín (1990), Jazyk - neznámy nastroj (1991),
Legendy a mýty Polynésie. Polynéská kosmo-
gonie (1997). Je spoluautorom populárnych ja-
zykovedné orientovaných encyklopedických

prác Jazyky sveta (1983), Písma sveta (1989),
Jazyky sveta v priestore a čase (1996). Ako spo-
luautor sa podieľal na vypracovaní Encyklopédie
spisovateľov sveta (1987) a Encyklopédie jazy-
kovedy (1993). V monografických prácach Pre-
meny a návraty (1989), Orient a okcident v kon-
taktoch a konfrontáciách (1999), Geopolitické
špecifiká regiónov sveta (1999) ho zaujímajú šir-
šie jazykové, historické a kultúrne aspekty ná-
rodov a krajín Pacifiku a Oceánie.

Do sféry slovesného umenia pre mládež za-
sahuje časťou svojej prekladateľskej aktivity
a cestopisnými prózami. Ako prekladateľ sa
orientuje jednak na spoločenské a dobrodružné
romány predovšetkým z anglofónnej literatúry,
jednak na preklady orientálnej rozprávkovo-po-
vesťovej a mytologickej tvorby. Pre mladých či-
tateľov preložil z angličtiny napr. prózy J. R. R.
Tolkiena Hobbit (1973), Roverandom (2002),
cestopis Ch. A. Bordena Plavil sa s kapitánom
Cookom (1970), preložil romány J. Swifta, D.
Defoa, J. F. Coopera, M. Twaina a i. Domácej
kultúre prekladateľský sprostredkoval aj výcho-
doázijské a oceánske rozprávky (Ibis a mesiac,
1962), maorijské ľudové rozprávky (Obrova stú-
paj, 1965), polynézske rozprávky a mýty (Roz-
právky z nefritových hôr, 1973, Polynézske mý-
ty, 1973), havajské rozprávky a mýty (Príbehy
Imvajských kráľov, 1979, Havajské mýty, 1981).
Z japončiny preložil folklórne rozprávky Chla-
pec z broskyne (1969), autorské rozprávky T. In-
uiovej: Tufniačatá Puk a Kuk (1967), Muško
a Miško na severnom póle (1975) a japonské mý-
ty sprostredkoval v publikáciách Kodiiki. Ja-
ponské mýty (1979), Cesty bohov (1988). Po-
znávací rozmer jeho prekladových publikácií
z orientálnej mytológie spravidla umocňuje fun-
dovaný doslov, resp. úvod.

Ako čítanie pre mládež pripadá do úvahy fak-
ticky celá jeho tvorba v oblasti literatúry faktu
cestopisného charakteru, v ktorej sa autentické
informácie o histórii, kultúre a geografii Ticho-
moria a Oceánie stávajú súčasťou príťažlivo
napísaných príbehov o moreplavbách. Záujem
o túto problematiku prvýkrát dostal podobu
cestopisu v publikácii Za siedmimi moriami
(1970). Spracúva v nej vlastné skúsenosti a po-
znatky zo štvormesačného študijného pobytu na
Novom Zélande, v rámci ktorého skúmal jazyk
pôvodného obyvateľstva, Maorov. Keďže sa usi-
luje o stručné, ale podľa možnosti komplexné
oboznámenie slovenského čitateľa s exotickou
krajinou, informuje najprv o procese postupné-
ho objavovania Polynézie Európanmi. Jadro
publikácie tvorí potom rozprávanie o histórii,
kultúre, spôsobe života v tejto časti sveta, do kto-
rého zakomponúva aj sujety maorijských mýtov.
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Cestopis Záhadný prípad kapitána Lape'rou-
sa (1975) približuje objaviteľskú výpravu fran-
cúzskeho moreplavca, ktorý sa záhadne stratil
pri odkrývaní tajomstiev Tichomoria. K tejto lát-
ke sa neskôr vracia aj v jednej z kapitol diela
Hľadanie posledného raja (1978). Publikácia
približuje veľké objavné cesty po Pacifiku reali-
zované od polovice 18. do polovice 19. storočia:
výskumné cesty kapitána J. Cooka po Tichomo-
rí, vrátane tretej, na ktorej našiel smrť, už spo-
mínanú výpravu Lapérousa, cestu De Freycine-
ta okolo sveta a poslednú veľkú výpravu do
Tichomoria v prvej polovici 19. storočia vedenú
Dumontom d'Urville. Próza K ostrovom nezná-
mych pokladov (1978) približuje osudy málo
známej moreplavby španielskeho moreplavca
Alvara Mendaňu de Neyra uskutočnenej v 16.
storočí, na ktorej boli objavené Šalamúnove os-
trovy. Subjektivizované podanie (rozprávačom
je kronikár a pokladník výpravy Goméz Her-
nandes Catoira) a kontrastné modelovanie pro-
tagonistov zintenzívňuje dramatickosť stvárne-
nia tejto morskej cesty. Podľa literárnej kritiky
(J. Cenzor) ide o prvé spracovanie tejto látky vo
svetovom meradle.

Podrobnejším rozvinutím putovania De Frey-
cineta je próza Malebná cesta okolo sveta
(1980). V súlade s podnadpisom Podlá denní-
kov Otta Kotzebua, hlavného velilela výpravy,
Alberta von Chamissa, spisovateľa a prírodo-
vedca, a Louisa Chorisa, maliara, rekonštruuje
významnú trojročnú plavbu ruskej výpravy
vedenej O. Kotzebuom na lodi Riurik. Rytmus
rozprávania je aj v tomto prípade vytvorený au-
torovým charakteristickým spôsobom, prostred-
níctvom priestorovej migrácie a množstva de-
tailov, ktoré čerpá z autentických prameňov (ich
korektné uvádzanie v bibliografickej poznámke
je obligátnou súčasťou pracovnej metódy auto-
ra). Nemodeluje umelý dramatizmus, spolieha sa
na samozrejmú príťažlivosť exotického časo-
priestoru a zaujímavosť denníkových detailov.

Na dôkladnej znalosti faktografie a subjek-
tívnom zaujatí témou je postavené aj rozpráva-
nie o najväčších výbojoch britského impéria
namierených proti nadvláde Španielov v juho-
americkej oblasti Pacifiku Stroskotanci z lode
Wager(1980). Opäť prostredníctvom faktických
detailov a dobrodružného rozprávania o osudoch
posádok piatich lodí (jednou z nich je stroskota-
ná loď Wager) približuje atmosféru konca 18.
storočia a odhaľuje historické súvislosti kolo-
niálnych výbojov Anglicka. Próza Cesty kapitá-
na Quirosa (1982) pozostáva z dvoch častí spo-
jených postavou Pedra Fernándeza de Quirosa.
V prvej časti sa vracia k osudom Mendaňovej
výpravy k Šalamúnovým ostrovom, na ktorej bol

lodivodom, druhá časť spracúva látku o morskej
ceste tohto idealistického a šľachetného conqui-
stadora za veľkou južnou pevninou.

Pre cestopisné romány V. Krupu je charakte-
ristická faktografická presnosť, autenticita pou-
žitých prameňov (vlastná empíria a výsledky
teoretického štúdia, zápisky denníkového cha-
rakteru, vedecké práce a pod.) a informatívna na-
sýtenosť textu. Jeho publikácie kompozične in-
klinujú k mozaike epizód, sekvencií a detailov,
na základe ktorých skladá obraz o exotických
krajinách s ich špecifickou atmosférou a histó-
riou, aj priebeh dobrodružných objavovaní tých-
to krajín. V tom zmysle uprednostňuje výklado-
vosť a popisnosť pred epickou naratívnosťou
a fikciou, ktorú využíva len v nevyhnutnej
a funkčnej miere. Neodmysliteľnou súčasťou je-
ho publikácií sú dobové rytiny a nákresy viaza-
né na priestor, o ktorom rozpráva. „Dôslednosť
vedeckého pracovníka a bádateľský entuziaz-
mus" (Žilka), vlastný jeho vedeckej práci, sa te-
da prejavuje aj vo sfére literatúry faktu.
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KUBAL, Viktor
Karikaturista, prozaik
20.3.1923 Sv. Júr- 1997 Bratislava

Je zakladateľom slovenského kresleného fil-
mu. V r. 1943-44 študoval na SVŠT v Bratisla-
ve, v r. 1945-50 pracoval v Ústave pre školský
a osvetový film (Skolfilm), 1950-52 v časopise
Bojovník, potom bol až do r. 1964 výtvarným re-
daktorom satirického týždenníka Roháč. Od
r. 1965 pôsobil ako režisér a animátor Čs. filmu
v Bratislave. R. 1943 vytvoril prvý slovenský
kreslený film Studňa lásky. Vrcholom jeho ani-
mátorského umenia je kreslený celovečerný film
Zbojník Jurko (1976).

Cesta tohto obľúbeného karikaturistu do lite-
ratúry bola zákonitá; jednu z jeho obľúbených
kresliarskych tém tvorili slovné hry. Rovnako
zákonite venoval svoje dielo mládeži: mal na to
výbornú prípravu v pravidelnom stípčeku v Ro-
háči, kde roky slovom i kresbou komentoval ži-
votný štýl dobovej spoločnosti z pozície detské-
ho pozorovateľa - dievčatka Dity. Majster
paradoxu sa nezaprel ani v debute Výlet Toma
Pilbyho (1962). Literárna karikatúra zmechani-
zovanej civilizácie, situovaná do Ameriky v ob-
dobí kozmonautickej eufórie, vychádzala síce
z poznatkov o stave vtedajšej vedy a techniky,
lenže jej autora viac zaujímali ľudia ako techni-
ka. Nechcel poúčať, ale zabávať. Preto hýril vtip-
nými zápletkami a replikami, miestami parodu-
júc i „serióznu" science-fiction. Žiaľ, občas
precenil vnímavosť mladého čitateľa, presnejšie,
jeho intelektuálne dispozície. Karikoval nielen
ľudí, ich vlastnosti a vzťahy, ale aj základné re-
álie; samopašne poprehadzoval hodnoty tak, že
„čitateľovi od 11 rokov" sa stráca kľúč k niekto-
rým scénam. Pri ďalšej knihe, venovanej popu-
lárnej Dite, si autor zažartoval na úkor čitateľov

už na obálke; nemá vlastne nijaký titul, takže bib-
liografi a kritici jej museli vymyslieť akýsi „po-
mocný názov" - Vaša Dita (1965). V knihe nie
je jediný sádzaný riadok, Kubal ju celú vlastno-
ručne napísal - tak ako to po roky praktizoval
v Roháči. I tu sú najlepšie z Ditiných stípčekov,
doplnené dalšími „objavmi" neúnavnej ko-
mentátorky chaotického hmýrenia dospelých.
Čaro týchto jednovetových postrehov je v det-
skej naivite, s akou Kubalovo médium dovádza
ad absurdum nezmysly, s ktorými sa na každom
kroku stretáva. Drobné prózy-etudy Ja a môj
brat (1967) Kubal venoval najmenším čitate-
ľom a ich vnímaniu prispôsobil svoj výraz i typ
humoru.
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KUBÁNI, Ľudovít
Básnik, prozaik
16.10.1830 Záhorany - 30.11.1869 Rimavské
Brezovo

Do ľudovej školy chodil v Drienčanoch
a v Poprade, študoval na Gymnáziu v Miškovci,
Oždanoch a na lýceu v Levoči (1847^8). Po re-
volúcii pôsobil ako štátny úradník v Gemeri. Po
páde Bachovho režimu bol suspendovaný a ďal-
šie miesto, slúžneho v Rimavskom Brezové, zís-
kal až o rok. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní
bol opäť prepustený zo štátnej služby a presťa-
hoval sa do Rimavskej Bane, kde r. 1869 získal
miesto advokátskeho pomocníka. Toho istého
roku ho pri hre v karty usmrtil jeho spoluhráč.

Patrí k autorom, ktorí nielen završovali obdo-
bie romantizmu v slovenskej literatúre, ale sú-
časne predznamenávali aj novú epochu v jej vý-
vine. V tomto zmysle má jeho poézia romantický
ráz, v dôsledku vlastnej situácie však typické ro-
mantické gesto vzdoru je v nej nahradené rozča-
rovaním. K reprezentatívnym textom jeho bás-
nickej aktivity patrí apoteóza memorandového
zhromaždenia Deň 6. a 1. júnia roku 1861 v Tur-
čianskom Sv. Martine (1862), „básnická povesť"
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z poľských dejín Radziwillowna, kráľovná poľ-
ská (1869) a básnická dráma Traja sokolí (napísa-
ná r. 1868, publikovaná až r. 1905). Ako prozaik
vzbudil pozornosť svojimi „humo-smutnoreska-
mi", v ktorých tragikomickým spôsobom vyjad-
ril stret romantických ideálov s každodenným zá-
pasom o holú existenciu. Na princípe konfrontácie
medzi „romantizmom" a „chlebárstvom" skonci-
poval aj poviedku Mendík {1860), ktorá patrí k pr-
vým závažnejším beletristickým textom prezen-
tujúcim dieťa ako svojho protagonistu. Jej
tematickou dominantou je zrážka ideálu a hmo-
társtva, sujetovo vyjadrená láskou rechtorskej
dcéry Sidónie a kaplána Trnovského a nesúhla-
som Sidóniinej matky, ktorá ako ženícha upred-
nostňuje primitívneho mäsiara Volovca, súčas-
ťou tejto témy je však i nelichotivý osud
siroty-mendíka Martina. V dejinách slovenskej
literatúry pre deti a mládež realistický portrét tej-
to postavy stojí na začiatku tých kritických re-
flexií sociálne traumatizovaného detstva, ktoré
vytvoril J. Gregor-Tajovský, Ľ. Podjavorinská
a F. Kráľ. Pôsobivou výpoveďou o spoločensko-
sociálnom postavení dobovej mládeže je i po-
viedka Suplikant (1873), zachytávajúca supli-
kantské putovanie po Slovensku, vrcholiace
návštevou redakcie Štúrových Slovenských ná-
rodných novín. Po autorovej smrti poviedku do-
končil Pavol Dobšinský.
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KUBÁNI, Ľudovít ml.
Prozaik
27.2.1868 Rimavská Baňa - 7.3.1933 Brati-
slava

Syn Ľudovíta Kubániho. Učiteľské vzdelanie
získal v Prešove. Učil vo Vydrnej, Priekope a na
Myjave v Brestovci. Po predčasnom penziono-
vaní bol úradníkom v Bratislave. Aktívne pri-
spieval - 3. ročník aj spoluredigoval - do časo-
pisu Knižnica školákov, ktorý v rokoch 1911-14,
1920/21 vydával na Myjave Július Bodnár. Pod
pseudonymom Dobromír a Strýčko Dobromír
uverejnil v ňom väčší počet mentorujúcich ver-
šov so školskou, prírodnou a náboženskou te-
matikou. Prózičku Neboj sa strašidla a nebuď
strašidlom (1914), ktorú v intenciách Knižnice
školákov akcentoval jednoznačne moralizujúce,
publikoval aj separátne.
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KUBERNÁT, František
Prozaik
5.11.1921 Ružomberok-Biely Potok. Žije v Br-
ne-Kohoutovice, Česko

Ako úplná sirota vyrastal spolu so sestrou
v Ležiachove, okr. Martin, u starých rodičov, po
ktorých má priezvisko. Po štúdiu na gymnáziu
v Martine (1935^13) bol vojakom slov. armá-
dy a dôstojníkom I. čs. divízie v Taliansku
(1943-46). Pracoval ako úradník na Povere-
níctve zdravotníctva v Bratislave (1946-48)
a ako ekonomický správca Odborného liečebné-
ho ústavu v Poprade-Kvetnici (1949-81). Od
r. 1981 je na dôchodku.

Publikuje ako František Cecko-Kubernát,
František C. Kubemát. V prózach pre staršiu
mládež beletristický spopularizoval archeolo-
gické a historické poznatky viažuce sa na úze-
mie Slovenska. Vo voľnej románovej dilógii Me-
denou stopou (1978) a Rysie kože (1981) využil
vedomosti amatérskeho archeológa ako základ
pre historicko-dobrodružné rozprávanie o živo-
te pravekého človeka na začiatku doby bronzo-
vej. Príbeh o tom, akými cestami sa k nemu do-
stala meď (v prvom románe), ako sa ju naučil
ťažiť a vyrábať a ako sa zoznámil s bronzom
(v druhom románe), lokalizoval do oblasti Spi-
ša. Na základe faktografických poznatkov a ar-
cheologických pamiatok podtatranského regió-
nu (na archeologickú lokalitu v Nízkych Tatrách
upozornil archeológov sám autor), zužitkujúc
svoje výtvarné videnie (amatérsky sa venoval
maľbe a dreveným plastikám), vytvoril fiktívne
postavy pastierskeho rodu Havranov. Zápas toh-
to rodu so silami prírody, s temnou nevedomos-
ťou i s divokým kmeňom lesných ľudí - Rysích
koží rozvinul do napínavo gradovaného deja.
Zlomkovíté archeologické nálezy teda voľne do-
tvoril do podoby príbehov, ktoré nie sú vernou
rekonštrukciou histórie, ale modelovaním mož-
ných ľudských osudov. Rozprávanie sa tak stalo
aktuálnym svedectvom o nadčasovom zápase
svetla s tmou, odvahy so zbabelosťou, statočnosti
s podlosťou v ľudských dejinách.

Historicko-dobrodružný charakter má aj ro-
mán Pribina (1996), v ktorom spracoval látku
z dejín Nitrianskeho kniežatstva. Historické fak-
ty sa stali súčasťou plastického stvárnenia postáv
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a dramatických súvislostí pokresťančovania náš-
ho územia v 9. storočí. Dielo predstavuje prvý
rozsiahlejší samostatný román venovaný osob-
nosti Pribinu, pričom cenný je fakt, že autor Pri-
binu nestvárnil v známych intenciách jeho prí-
nosu k šíreniu kresťanstva, ale zdôraznil jeho
úsilie o záchranu kniežatstva.
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KUČERA, Matúš
Historik, autor literatúry faktu, vysokoškolský
pedagóg
28.10.1932 Mojtín. Žije v Bratislave

Po štúdiách na Gymnáziu v Trenčíne
(1942^7 a 1948-51, medzitým 1947^8 v se-
minári v Nitre) študoval slovenčinu a históriu na
Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity, resp.
UK v Bratislave (1951-56) a na Karlovej uni-
verzite v Prahe (1955). Po absolvovaní predná-
šal slovenské dejiny na FF UK v Bratislave
(1956-98). Zároveň pôsobil ako poslanec Fede-
rálneho zhromaždenia ČSFR (1992), minister
školstva, vedy, telovýchovy a športu SR
(1992-93), mimoriadny a splnomocnený veľvy-
slanec v Chorvátsku (1993-98) a v Republike
Bosna a Hercegovina (1997-98) a ako generál-
ny riadite! Slovenského národného múzea v Bra-
tislave (1998-2002). V súčasnosti prednáša na
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Tmavé.

Ako popredný historik-medievalista syste-
maticky popularizuje slovenské dejiny. Ťažisko-
vou oblasťou jeho záujmu je obdobie Veľkomo-
ravskej ríše. Spracoval ho v publikáciách
Slovensko po pôde Veľkej Moravy (1974) a Po-
stavy veľkomoravskej histórie (1986). Predmet-
ného úseku našich dejín sa dotýka aj publikácia
vydaná spoločne s B. Kostickým Slovensko v ob-
razoch (7990) a študijné materiály Veľkomorav-
ská ríša v obrazoch (1966), Veľká Morava - spo-
ločnosť, kultúra, tradícia (1985). Je autorom
populárno-náučnej biografie o Karlovi IV. Páter
Patriae (1981) a spoluautorom viacerých fun-
damentálnych historických vedeckých i popula-
rizačných monografií a učebníc.

V dvojzväzkovej publikácii Slovensko v do-
bách stredovekých (1985, pod názvom Cesta de-
jinami I. - Stredoveké Slovensko, 2002) a Slo-

vensko na prahu novoveku (1993) spracúva pre
mladého čitateľa históriu Slovenska metódami
literatúry faktu. Jednotlivé kapitoly publikácií
vychádzali v r. 1980-84 v časopise Slniečko. Či-
tatelsky príťažlivým spôsobom približujú deťom
udalosti, osobnosti a proces spoločenských pre-
mien na Slovensku od príchodu Slovanov do
stredoeurópskeho priestoru až po bitku pri Mo-
háči 1526. Druhá publikácia ponúka pohľad na
históriu nášho územia od obdobia po moháčskej
bitke až po koniec baroka. Prístup M. Kučeru
k histórii v týchto publikáciách charakterizuje
M. Jurčo ako pohľad prostredníctvom „idey
práce a idey vlastenectva". Historické fakty
a súvislosti podáva v chronologickom poradí
štylizovaným rozprávaním, pričom pre toto
rozprávanie je charakteristická vysoká miera
expresivity s uplatnením beletrizačných postu-
pov (metaforizácia a poetizácia výpovede, hy-
perbola). Expresivitou a beletrizáciou ozvlášt-
ňuje a subjektivizuje rozprávačský postoj,
usiluje sa evokovať atmosféru dávnych čias
a encyklopedický výklad historických faktov
podať s takou mierou „dejového" dramatizmu,
aby sa stal pre detského čitateľa čo najpríťažli-
vejším.
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KUGLEROVÁ-KOZICOVÁ, Zuzana
Poetka, prozaička, publicistka, redaktorka
23.11.1955 Bratislava. Žije v Žiline-Bánovej

Po ukončení gymnázia (1971-75) a nedo-
končenom štúdiu žurnalistiky na FF UK v Bra-
tislave (1975-78) absolvovala nadstavbové štú-
dium na Strednej pedagogickej škole v Modre
(1979-82). Pracovala ako učiteľka materskej
školy v Bratislave (1980-82), ako knihovníčka
Mestskej knižnice v Starej Turej (1987-89), spo-
luzakladateľka a riaditeľka vydavateľstva Nádej
(1990-93), majiteľka a šéfredaktorka vydava-
teľstva Dúha v Bratislave (1993-98). Od r. 1990
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je redaktorkou detského konfesionálneho me-
sačníka Dúha.

Pod menom Kuglerová vydala pre dospelých
zbierky ľúbostnej a občianskej poézie Madona
v hmlách (1979) a Opakovaný záber (1982)
a kresťansky ladenú básnickú skladbu Žena zo
Samarie (1996). Autobiografické rozprávanie
Žila som v tme (1991) je reflexiou o hľadaní
zmyslu života a cesty k Bohu.

V 90. rokoch publikovala pod menom Zuza-
na Kozičová duchovne ladené rozprávky pre deti
v antológii Rozprávky zo šípového kra (1991),
samostatne rozprávky Snehov/áska (1992) a Pú-
pavový domček (1992). Tradičné sujety aktuali-
zovala v duchu kresťanskej etiky do podoby
podobenstva s mravoučným alebo poeticko-ly-
rickým vyznením. Biblickými podobenstvami sa
inšpirovala v rozprávkovej knihe Slnečný lúč
Svetldčik (1994). Ako kultivovaná rozprávačka
so sklonom k verbálnemu ornamentalizmu sa
prejavila v legendových rozprávkach na biblic-
ké motívy Nardénova záhrada (1999). V histo-
rickom románe pre mládež Beda porazeným
(1993) o živote a prenasledovaní prvých kresťa-
nov v Ríme využila rozprávačskú pohotovosť na
transformovanie serióznej faktografickej prípra-
vy a kresťanských etických hodnôt do romantic-
ko-dobrodružného príbehu, ku ktorému sa in-
špirovala literárnymi vzormi.
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KUCHTA, Ladislav
Prozaik, dokumentarista, redaktor
10.3.1927 Praha-Satalice, Česko - 21.10.1982
Bratislava

Bol vyučený maliar-natierač. Do r. 1949, kecľ
absolvoval Politickú školu KSS v Modre-Har-
mónii, pracoval vo svojom remesle v Trenčian-
skych Tepliciach a v Bánovciach nad Bebravou.
V r. 1949-51 bol straníckym pracovníkom v Bá-
novciach nad Bebravou, v r. 1951-56 pôsobil
ako redaktor denníka Pravda. Potom redigoval
Roľnícke noviny, časopis Poľovníctvo a rybár-
stvo, týždenník 2ivot a v r. 1968-82 politický
časopis Život strany.

Debutoval zbierkou siedmich prozaických
miniatúr Kto nám chodí na oriešky (1968). Bol

to neveľký výber - štylisticky mierne upravený
- z rozsiahlejšieho rukopisu. Vznikol z podnetu
vydavateľstva Mladé letá a jeho edície pre naj-
menších čitateľov Poslušné písmenká. Pôvodný
rukopis vyšiel o rok neskôr pod názvom S flin-
tou pod kabátom (1969). L. Kuchta, ktorý do-
vtedy bol známy len časopiseckým publikova-
ním poviedok a čŕt s poľovníckou a prírodnou
tematikou, predstavil sa v ňom nielen ako suve-
rénny znalec prírodného sveta, ale aj ako kulti-
vovaný rozprávač so zmyslom pre transfer vec-
nej stránky prírodnej tematiky do štruktúry
literárneho diela. V porovnaní s poviedkovou
kompozíciou Ruda Mórica Z poľovníckej kapsy,
ktorý svoje zážitky z prírody a zo stretnutí s les-
nými zvieratami zobrazil z pozície dospelého,
zmocnil sa svojej celoživotnej témy optikou die-
ťaťa, čím celému rozprávaniu dodal očarujúci
ľudský rozmer. Vzťah deda a vnúčika, ktorý ten-
to rozmer reprezentuje, neexponoval pritom do
svojho rozprávania formálne, ako prvok spája-
júci jednotlivé črty a poviedky o zvieratách do
vyššieho kompozičného tvaru, ale modeloval ho
ako súčasť svojej autorskej stratégie. Pre vnúči-
ka je dedo nielen sprostredkovateľom prírodné-
ho sveta, je i sprostredkovateľom skutočných ži-
votných hodnôt. V tomto zmysle aj jeho
pytliactvo, motivované loveckou náruživosťou
i sociálnou situáciou, má svoje neprekročiteľné
etické pravidlá, takže v konečnom dôsledku -
i keď to znie paradoxne -je pre vnúčika školou
ľudskosti v čase, ktorý sociálnym outsiderom,
medzi ktorých dedo pytliak a jeho vnuk patria,
ľudskosť odopiera. Kuchtova kniha nieje teda -
ako by sa na prvý pohľad zdalo - len unikátnym
umeleckým spracovaním prírodnej tematiky. Je
to kniha o prírode a ľuďoch v nej, ale i kniha o ľu-
ďoch, ktorí svojou ľudskosťou dokážu vzdorovať
skrivodlivej sociálnej realite. Autorovou pred-
nosťou pritom je, že pri reflektovaní tejto di-
menzie nepodľahol ani ideologickým schémam,
ani sociálnej sentimentálnosti (J. Poliak). V kni-
he poviedok Šťastnú cestu, ryšavec! (1976) spra-
coval obdobné zážitky zo sveta prírody a zvie-
rat ako v predchádzajúcej knihe, a hoci aj
tentoraz mu východiskovým podnetom bola re-
miniscencia na zážitky z detstva, poviedky po-
dobným ľudským vzťahom, aký existoval medzi
dedom-pytliakom a jeho vnúčikom, už nerám-
coval.

Pri recenzovaní prvých Kuchtových prác kri-
tici objektívne postrehli, že ich autor dokáže svo-
je v podstate realistické rozprávanie ozvláštniť
pôsobivou lyrickou atmosférou. Poetickú strán-
ku prírody Kuchta skutočne bytostne vnímal
a dokázal ju zachytiť jednak adekvátnymi štylis-
tickými prostriedkami a jednak ju vytváral po-
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mocou detskej optiky. V tretej knihe Biely zvon-
ček (1980) je dominantná práve lyrická stránka
prírody, pričom v jednotlivých prozaických mi-
niatúrach, z ktorých sa skladá a ktoré sú usporia-
dané podľa prírodného princípu, lyrický efekt je
dosiahnutý práve autorovým poetickým videním
a prežívaním prírodného zážitku. V tomto zmys-
le nejedna miniatúra je viac než len „lyrickou in-
formáciou" o prírodnom svete, je jeho básnic-
kou reflexiou. Štvrtú knižku Poďme spolu do
hory (1881) autor koncipoval odlišnejšie, ako
„bilderbuch", obrázkovú knižku, ktorou naj-
menším čitateľom sprostredkoval vecné infor-
mácie o niektorých lesných zvieratách, ale i ci-
tové zážitky, ktoré v ňom stretnutia s týmito
zvieratami a prírodou vôbec vyvolali. Príťažli-
vosť svojich „správ" zabezpečil pritom tým, že
ich zabudoval - ako vlastne vždy dosiaľ - do pú-
tavého miniatúrneho príbehu.

Odlišný ráz od predchádzajúcich kníh má po-
smrtne vydaná poviedková kompozícia Husiari
na kravách (1983). V trinástich poviedkach au-
tor evokoval detstvo svojej mladosti, pričom sa-
motný svet prírody, ktorý tvoril ústredný motív
jeho dovtedajších kníh, je tu len voľným poza-
dím pre hry malých pastierikov. Ak teda v pred-
chádzajúcich knižkách spomienka bola impul-
zom pre dôvernejšie spoznávanie sveta zvierat
a prírody, tentoraz cez spomienku autor sprí-
tomnil dobovému detskému čitateľovi detstvo
voľakedajších detí. Urobil to opäť bez ideolo-
gického akcentu a tak, že z celého rozprávania
vyžaruje radosť zo života (J. Noge).

Svoju dôvernú znalosť prírodného sveta L.
Kuchta preukázal aj v sérii populárno-náuč-
ných filmov (A hory neprezradia, Jarné príva-
ly, Na prvej potulke, 1964; Spevy jesene, Tisíc
perutí nad Dunajom, 1972) a v deväťdielnom
televíznom dokumente Rok v našej prírode
(1968-69).
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KUNIK, Jozef František
Prozaik, dramatik, redaktor
10.2.1911 Stará Huta - l . 10.1974 Bratislava, po-
chovaný je v Starej Hute

Začínal ako sadzač a korektor vo Zvolene,
v r. 1945-48 bol redaktorom a grafickým upra-
vovateľom v nakladateľstve O. Trávnička v Ži-
line, v r. 1949-52 pracoval v nakladateľstve
Práca v Bratislave, potom bol pracovníkom pro-
pagačného oddelenia zvolenského závodu Buči-
na, v r. 1955-59 pôsobil vo Vydavateľstve Osve-
ta v Martine, v r. 1959-60 redigoval v Matici
slovenskej časopis Čitateľ, vr. 1961-71 bol ve-
dúcim propagačného oddelenia nakladateľstva
Alfa v Bratislave.

Debutoval r. 1944 autorskou rozprávkou
Zbojník Fit. Prostredníctvom antropomorfizova-
ného podobenstva a so zmyslom pre dynamickú
až dobrodružnú sujetovú osnovu - terorizované
vtáčatá sa dokážu vzoprieť tyranskému vtáko-
vi-zbojníkovi - dokázal detskému adresátovi
sprostredkovať fenomén bezohľadnej, ničivej
moci, no predovšetkým dokázal v ňom aktivo-
vať emocionálny odpor voči nej. Schopnosť kon-
štruovať dramatický sujet preukázal aj v románe
Šukar Čajorí (1945). Príbeh rozmaznaného
dievčaťa, ktoré unesú Cigáni, komponoval na
spôsob tradičnej dobovej dievčenskej prózy
s prvkami melodramatizmu, tajomná a happy-
endu. Román Do videnia v Amerike (1946) je
jeho voľným pokračovaním, pričom osudy Lojz-
ka, jeho protagonistu, sú ešte vykonštruovanej-
šie než osudy Evičky, hrdinky prózy Šukar Ča-
jori, ktorá ako postava oba romány prepája.
V prepracovanej verzii prvého románu z r. 1973
Kunik oslabil jeho vykonštruovanosť, prehĺbil
psychiku hlavnej postavy, čím mu dokázal do-
dať zdanie umeleckej presvedčivosti (J. Kopal).
Prienik do detskej psychiky je príznačný aj pre
beletristickú rekonštrukciu osudov lazníckej si-
roty v próze Samo Kukučka (1946). V neskor-
ších interpretáciách sa román využívajúci auto-
biografické motívy - aj jeho voľné pokračovanie
Opustene' hniezdo (1948) - spochybňoval, pre-
tože spoločenské vedomie malého hrdinu autor
nemodeloval v zmysle triednej ideológie, ale
v intenciách kresťanského humanizmu.

Autorovu tvorbu pre dospelých reprezentuje
román s partizánskou tematikou Hrdinovia
(1945), dlhé roky nesprávne považovaný za pró-
zu pre mládež, divadelná hra s problematikou
kolektivizácie vrchárskej dediny Na krížnych
cestách (1958), hry s povstaleckou témou Inej
cesty nieto a Októbrové' dni (obe 1959) a zbierka
humoristických poviedok o ľudoch z rodného vr-
chárskeho prostredia Vrchári-beíári (1974).
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KUNST, Teodor
Prozaik
20.4.1898 Horné Lefantovce - 18.8.1963 Brati-
slava

Po absolvovaní učiteľského ústavu pracoval
na inšpektoráte v Mladej Boleslavi. Neskôr učil
na ľudových školách v Černíku, Komárne, Bra-
tislave-Prievoze, Bratislave-Tmávke a v Zlatých
Moravciach. Od r. 1951 pracoval na Hospodár-
skom úrade v Nitre a od r. 1953 na podnikovom
riaditeľstve Zberných surovín v Bratislave. Spo-
čiatku písal nenáročné divadelné hry. V prvej
próze pre mládež Cesta dvoch bratislavských
chlapcov do Afriky (1934) prejavil sa ako autor,
ktorý vie zručne vyrozprávať veselé a dobro-
družné príbehy. Súčasne sa pokúsil aj o realis-
ticko-sociálnu poviedkovú a novelistickú tvorbu
v knihách Svitanie (1934) a Za otcom (1936).
V prvej bez umeleckej náročnosti vyrozprával
príbehy študentov počas prvej svetovej vojny
a po nej. Námetom druhej mu bola skutočná uda-
losť. Osudy drotárika Petra na ceste za otcom po-
skytli mu možnosť hlbšie rozvinúť konflikt me-
dzi čistým detským svetom a nespravodlivou
spoločenskou skutočnosťou. Pri realizácii upred-
nostnil však vonkajškovú popisnosť chronolo-
gicko osnovaných sentimentálno-melodramatic-
kých príhod pred vnútornou konfliktovosťou
a zápasom detskej postavy o životnú pravdu. Ne-
skôr sa Kunst venoval písaniu nenáročných au-
torských rozprávok a až po r. 1945 sa románom
Vetranom do Afriky (1947) vrátil k námetu svoj-
ho debutu. Aj tentoraz však bez umeleckej vie-
rohodnosti.
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KUZMÁNY, Karol
Básnik, prozaik, prekladateľ, cirkevný hodnostár
16.11.1806 Brezno-14.8.1866 Turčianske Tep-
lice, pochovaný je v Martine

Študoval na gymnáziách v Dobšinej a v Ge-
meri, na ev. lýceu v Bratislave a po prechodnom
vychovávateľskom pôsobení v obci Romhány
(Lipovany) v Novohrade ev. teológiu na univer-
zite v Jene. Bol profesorom ev. lýcea v Kežmar-
ku, kňazom vo Zvolene a v Banskej Bystrici, od
r. 1849 profesorom praktickej teológie na uni-
verzite vo Viedni, v r. 1860-63 superintenden-
tom v Banskej Bystrici, od r. 1863 kňazom
v Martine, kde sa stal prvým podpredsedom Ma-
tice slovenskej.

Reprezentant slovenského preromantizmu
ako jeden z našich prvých beletristov začlenil do
svojho diela motívy detstva a mladosti, čím sa
stal predchodcom L. Kubániho, G. K. Z. Lasko-
merského, M. Kukučina a i. Urobil tak v bás-
nickej idyle Bela (1834), ktorú publikoval na po-
kračovanie v prvom ročníku svojho literárneho
časopisu Hranka (1836-38). Epický plán tohto
biedermeierovského „obrázku z mešťanského
života" je rámcovaný tradičným študentským
výletom, tzv. májnicami, pričom dva z piatich
spevov skladby sa končia „zpévmi žákú". Idy-
licko-selankovitým spôsobom, pripomínajúcim
Tablicovu majálesovú báseň Svécení prvního
máje, Kuzmány v nich vyjadril apoteózu jarnej
prírody a mladosti. Na rozdiel od Tablica doká-
zal však do idylickej atmosféry vniesť aj vlaste-
necký akcent, ktorý dobová školská literatúra
nepoznala. Konkrétne to urobil tak, že potenci-
álnemu mladému čitateľovi predstavil rad vý-
znamných postáv slovenských dejín, položiac
ich na jednu úroveň s vedúcimi osobnosťami
iných národov. Bezprostrednejší záujem než
o túto prácu mohla školská mládež prejavovať
o tú Kuzmányho básnickú tvorbu, ktorá bola in-
špirovaná ľudovou piesňou (Hej, len vždy vese-
lo, 1835; Štyri čiastky roku, 1835). Textom, ktorý
nespochybniteľné poznali celé generácie sloven-
ských detí, bola jeho báseň Sláva šľachetným
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(Orol tatransky, 1848), ktorá sa pod názvom Kto
za pravdu horí stala národnou hymnickou pies-
ňou. S jej znením sa slovenská školská mládež
po prvý raz zoznámila v prvom zväzku Štúrov-
skej Rečňovanky (1850), kde svojou výpoved-
no-estetickou úrovňou patrila k najhodnotnejším
básnickým textom.
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KYSEĽOVÁ, Lýdia
Editorka, redaktorka, literárna publicistka
20.1.1919 Trenčín-15.10.1994 Bratislava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1986

Rodená Jurajová. Po maturite na Gymnáziu
v Trenčíne (1938) absolvovala štúdium sloven-
činy a telesnej výchovy na Filozofickej fakulte
UK (1938-42). Pracovala ako stredoškolská pro-
fesorka na dievčenskom gymnáziu a Učiteľskej
akadémii v Bratislave (1942-48) a zároveň ako
redaktorka skautského (bola náčelníčkou slo-
venských skautiek) časopisu Slovenský junák
(1947-48). Po krátkom pôsobení vo Výskum-
nom ústave pedagogickom (1948-50) sa stala
šéfredaktorkou vydavateľstva Smena (1950-53),
v ktorom iniciovala postupné budovanie špecia-
lizovaného vydavateľstva detskej literatúry. Po
vzniku Slovenského nakladateľstva detskej kni-
hy bola jeho šéfredaktorkou (1953-56) a po je-
ho transformovaní na vydavateľstvo Mladé letá
(1956) pôsobila až do odchodu na dôchodok
(1979) na poste šéfredaktorky. Ako dôchodkyňa
pracovala v Kabinete výskumu čítania detí
pri vydavateľstve Mladé letá v Bratislave
(1979-1986).

Podieľala sa na koncipovaní edičnej aktivity
v oblasti detskej literatúry. Ako editorka pripra-
vila niekoľko desiatok kníh slovenskej aj inoná-
rodnej literatúry pre deti a mládež, zborníkov
a antológií. Publicisticky činná bola predovšet-
kým od polovice 50. rokov. Spočiatku reflekto-
vala detskú literatúru predovšetkým z aspektu
pedagogickej praxe. Postupne sa vo svojich úva-
hách, referátoch, esej ach a hodnotiacich člán-
koch zameriavala predovšetkým na jej recepčné
a literárnoteoretické (najmä interpretačné)
aspekty. Ústrednou problematikou jej esejí a bi-
lančných úvah bol vzťah medzi literárnym die-
lom, témou, žánrom, javom literárnej tvorby
a detským adresátom. Rovnako si všímala sú-
vislosť medzi vývinovým smerovaním tvorby
a premenami postoja spoločnosti k deťom a mlá-
deži. V komplexnom posudzovaní knihy vníma-

la ilustráciu ako výtvarnú interpretáciu literár-
neho diela, sledujúc aj tu predovšetkým jej
funkčnosť vo vzťahu k povahe literárnej výpo-
vede a jej adresáta. Detská literatúra ju teda zau-
jímala predovšetkým z hľadiska jej esteticko-
umeleckého a výchovného dosahu na príjemcu.
V tej súvislosti sa opierala o poznatky z vývino-
vej psychológie, sociológie a teórie informácie.

Vy vrcholením jej publicistickej aktivity bolo
vydanie monografie Nadpočetné hodiny livota
(1985), predstavujúcej rekonštrukciu štyroch de-
saťročí vydávania a kultivovania detskej litera-
túry na Slovensku. Reflexie a štúdie koncipova-
la do dvoch častí. V prvej, nazvanej Pokus
o dejiny, podala historickú retrospektívu edičnej
aktivity v oblasti detskej literatúry, formovania
autorských generácií i literárnovedného bádania
detskej literatúry od začiatku 50. rokov až do
r. 1980, ako ju sama mala možnosť sledovať, za-
žiť a iniciovať. Autentická skúsenosť dodala his-
torickým faktom a súvislostiam individualizo-
vaný, ľudsky intímny príznak, a monografia sa
tak mimovoľne stala aj profesijnou autobiogra-
fiou jej autorky. Druhá časť monografie, nazva-
ná Úvahy nad textom, je dôkazom interpretač-
ných kompetencií a literárnoteoretickej erudície
L. Kyseľovej. Venovala v nich pozornosť žánro-
vým i vývinovým problémom a hodnotovým
aspektom ľudovej i autorskej rozprávky, satiric-
kej poézie, chlapčenskej príbehovej prózy
a dievčenského románu.

Mnohostranná a rozsiahla bola aj jej editor-
ská a redakčná aktivita. Na vydanie pripravila
desiatky výberov z literatúry a zborníkov teore-
tických prác o tvorbe pre deti a mládež. Zreteľ
na spoločensko-poznávaciu a formatívnu funk-
ciu detskej literatúry, ktorého sa nikdy nezrieka-
la, sa odzrkadlil aj v jej spoluautorstve na tvor-
be čítaniek a príslušných metodických príručiek
pre 1. stupeň ZŠ. Dlhé roky systematicky zhro-
mažďovala knižný fond odbornej literatúry
o tvorbe pre deti a mládež, ktorý dnes tvorí zá-
klad študijnej knižnice BIBIÁNY, medzinárod-
ného domu umenia pre deti v Bratislave.

BIBLIOGRAFIA
Odborná monografia: Nadpočetné hodiny života
(1985).
Editorstvo odbornej literatúry: Práca s literatúrou
vo výchovnom systéme PO SZM (1974), Literatúra pre
predškolský vek a jej využitie v materských školách
(1978), Literatúra poznania - poznanie literatúry
(1985).
Učebnice: Literatúra pre mládež (spoluautorstvo,
1954).
Výbery a zborníky: Ťap, ťap, ťapušky (1954), Ľ. Pod-
javorinská: Išla sova na tanec (1957), Kikirikí (1957),
Veselý rok (1964), M. Rázusová-Martáková: Sedmi-

BIBIANA 138 BIBIÁNA



kráska (1966), Tvar pre detskú túžbu (1966), M. Fer-
ko: Ďaleká plavba (1969), Povedala ryba (1970), M.
Haštová: Zvončeky (1972), S. Hurban-Vajanský: Sva-
dobné šaty (1972), Veselí zajkovia (1972), Drevený
zámoček (1974), Ľ. Podjavorinská-M. Rázusová-Mar-
táková: Do školy (1978), S. Zary: Ako dočiahneme
slnce (1979), Aby všetky deti sveta (1979), Domček
z kociek (1979), E. Cepčeková: Pozdrav pionierom
(1979), K. Bendová: Nezábudky (1980), M. Duríčko-
vá: Oriešky (1980), Východ slnka (1980), Prebudený
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LACKOVA, Anna
Prozaička
7.8.1899 Mošovce - 5.9.1988 Myjava

Pseudonym Anna Lacková-Zora. Rodená
Domková. Meštiansku školu vychodila v Marti-
ne, v r. 1915-17 študovala na Obchodnej škole
v Písku, v r. 1917-18 bola bankovou úradníčkou
vo Veľkých Levároch a v r. 1918-19 na Myjave,
kde sa vydala za ev. farára P. Lacka.

Po básnických začiatkoch (Jarné spevy,
1921) ovplyvnených Hviezdoslavovou poetikou
začala sa venovať písaniu konvenčnej, sentimen-
tálnodramatickej dievčenskej literatúry (Za cie-
ľom iivota, 1924; Obrázky zo starých časov,
1925). V románe Myšacia bundička (1938) sa
pokúsila aktualizovať triviálny žáner sociálnou
problematikou, umelecky osobitejšie sa však
prejavila až v dvoch dieloch románovej fresky
Anička Jurkovičová (1948) a Z čírej lásky
(1958), v ktorých na osudoch J. M. Hurbana a je-
ho manželky zobrazila štúrovské hnutie od za-
čiatku 40. rokov 19. st. až po Bachov neoabso-
lutizmus. Tretia časť trilógie s názvom Horkou
šupkou k sladkému jadru zostala v rukopise.

V literatúre pre deti debutovala r. 1925 „kyt-
kou rozprávok a básničiek" Konvalinky. V zho-
de s dobovým chápaním spisby pre deti ako pro-
striedku mravnej výchovy literatúrou, ako aj so
svojím vtedajším beletristickým modelom pre

dospelých knihu koncipovala ako konvenčnú
moralistickú lektúru. V jej intenciách spracova-
la aj niekoľko sociálnych motívov (napr. Po-
hádka o chudobnej Marienke). V zbierke Svia-
tok slovenských detí (1932) sa zas prezentovala
typickými príležitostnými témami (ku Dňu slo-
body, k slávnosti vianočného stromčeka, k pre-
zidentovým narodeninám, ku Dňu matiek) vy-
jadrenými oslavno-patetickým štýlom.
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LACKOVA, Elena
Prozaička, dramatická
22.3.1921 Veľký Šariš - 1.1.2003 Prešov

R. 1932-35 absolvovala meštiansku školu vo
Veľkom Šariši. Ako prvá Rómka na Slovensku
získala po vyštudovaní Fakulty sociálnych vied
na Karlovej univerzite v Prahe (1963-69) vyso-
koškolské vzdelanie. Pôsobila ako osvetová
pracovníčka rómskych občanov na Krajskom ná-
rodnom výbore v Prešove (1949-51), v Kultúr-
nom stredisku v Ústí nad Labem (1961-69),
vo Zväze Cigánov-Rómov v Prahe (1969-73),
v Kultúrnom stredisku v Lemešanoch (1976-80).
Od r. 1980 žila ako dôchodkyňa v Prešove.

Bola prvou rómskou spisovateľkou na Slo-
vensku, ktorá písala po rómsky. Tematickým zá-
kladom jej prvotiny, divadelnej hry Horiaci ci-
gánsky tábor, ktorú napísala a naštudovala
s Rómami vo Veľkom Šariši ešte r. 1945-46
(knižne vyšla r. 1952), je rómsky holokaust v ča-
se fašizmu. Táto téma sa objavuje aj v jej auto-
biografickom diele Narodila jsem se pod šťast-
nou hvézdou (1997, v češtine). Pre rozhlas
napísala hru Žužika (1988).

V literatúre pre deti patrila medzi najlepších
rómskych rozprávkarov. Jej Rómske rozprávky -
Románe paramisa (1992) boli vydané v rómsko-
slovenskej jazykovej mutácii. Prispeli jednak ku
kultúrnemu sebapoznaniu rómskeho etnika, jed-
nak k rozšíreniu poznania Rómov u majoritné-
ho národa a k prehĺbeniu interetnického porozu-
menia. V siedmich príbehoch, vyrastajúcich
z autentického rómskeho folklóru, zachovala ar-
chetypálne znaky rómskej ústnej slovesnosti a jej
typické motívy: údel spoločenských páriov, túž-
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bu po šťastí, lásku k hudbe, spevu a tancu, k de-
ťom a voľnosti. Literárnou štylizáciou rozpráv-
kových látok, v rámci ktorej využila dôvernú
znalosť rómskej mentality, zvykov, povier a mý-
tov, sa jej prostredníctvom príbehov podarilo
vyjadriť podstatu rómskej sebareflexie ako et-
nika i reflexiu vlastného sociálneho osudu. Li-
terárne kultivované, triezvo a bez verbálneho
ornamentalizmu podané rozprávky prispeli
k zachovaniu ústne tradovaných sujetov róm-
skeho slovesného folklóru a rozšírili kolorit slo-
venskej rozprávkovej tvorby o osobitý exotic-
ký tón.
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LAUČEK, Anton
Prozaik
7.4. 1950 Ružomberok

Po ukončení Strednej všeobecnovzdelávacej
školy v Ružomberku študoval slovenčinu a nem-
činu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystri-
ci (1970-74) a externe slovenčinu a dejepis na
Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika
v Prešove (1979-85). Po absolvovaní vojenskej
služby pracoval ako vychovávate! v domove
mládeže (1976-87) a externe popri tom vyučo-
val na stredných školách v Ružomberku a v Lip-
tovskom Hrádku. V r. 1987-90 bol spisovateľom
v slobodnom povolaní, v r. 1990-95 riaditeľom
Domova mládeže v Ružomberku. Od r. 1995
pôsobí ako pedagóg na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.

Debutoval knihou poviedok Zelená modrá
(1982), po ktorej nasledovali knihy noviel Pier-
ko iba lahučko prichytené (1987) a Opušťák
(1989). Je autorom historického románu o čer-
novskej masakre Cez utrpenie (1997) a životo-
pisného románu o spišskom biskupovi Jánovi
Vojtaššákovi Anjelom svojim prikážem o tebe
(2000).

Mládeži adresoval román Pušky v hrnci, gra-
náty v kredenci (1993). Z rozprávania šesťroč-
ného chlapca Paľka, ktorý počas druhej sveto-
vej vojny musel odísť z Bratislavy k svojej
starej mame, sa čitateľ dozvedá o živote ľudí na
dedine uprostred malebnej prírody Liptova.
Hoci udalosti druhej svetovej vojny sa nevy-
hýbajú ani tomuto kraju, vnímané očami chlap-

ca, ktorý je očarený dedinským životom, príro-
dou a prostými ľuďmi, nadobúdajú menej
hrozivé rozmery. Spravodlivosť, čestnosť, sve-
domitosť, odvaha, láskavosť - to sú najpodstat-
nejšie črty postáv románu, pričom ich najvý-
raznejším reprezentantom je Paľkova stará
mama. Kompozične aj štylisticky vypracovaný
román sa tak stal osobitou výpovedou o živote
jednoduchých ľudí v neľahkých časoch. Mla-
dému adresátovi je venovaná aj televízna in-
scenácia Benedikt (1976).
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Televízna hra: Benedikt (1976).
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LEHENOVÁ, Taťjana
Poetka, prozaička
23.1.1961 Bratislava. Žije v Prahe, Česko

Po absolvovaní gymnázia (1976-80) vyštu-
dovala Právnickú fakultu UK v Bratislave
(1980-84). Pôsobila ako právnička v Čs. roz-
hlase v Bratislave (1984-87), v slobodnom po-
volaní, ako pracovníčka výtvarnej redakcie vy-
davateľstva Slovenský spisovateľ. Od r. 1992 žije
v Prahe, kde do r. 2003 pracovala ako právnič-
ka firmy Kunsttrans.

V tvorbe pre dospelých sa prezentovala ako
poetka. Knižný debut Pre vybranú spoločnosť
(1989) zviditeľnil jej polemiku s oficiálnou kul-
túrou najmä zásluhou rozmarno-provokatívneho
spôsobu zobrazenia erotiky a sexuality. Experi-
mentálny charakter majú básne jej druhej zbier-
ky Cigánsky tábor (1991).

Je autorkou úspešnej prózy pre deti Je Miška
myška? Príhody celkom skvelej rodiny (1991),
ktorá najprv vychádzala v detskom časopise Sl-
niečko. Zmysel pre experimentovanie uplatňuje
v kompozícii knihy i v modelovaní imaginatív-
neho rozmeru rozprávania. Epizódy zo života
pred a po narodení dievčatka Misky sú kompo-
nované do dvoch častí (Ako vzniká rodina alebo
myška a my ostatní a Nech Uje naša rodina! ale-
bo Miška a my ostatní) a rámcované krátkymi
textami parodujúcimi reklamný zámer (predslov
Malé dámy a malí páni, dôvetok Na záver: Miš-
kine básnické pokusy na obveselenie), resp. tvo-
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riadmi medzitext na preklenutie časovej vzdia-
lenosti diania v prvej a druhej časti knihy (Krát-
ky oznam medzi dvoma dielmi rozprávania). Su-
jetovým základom prvej časti knihy je
fantazijno-mystifikačné stvárnenie komunikácie
medzi rodičmi a ešte nenarodeným dieťaťom,
v druhej časti knihy sujet vyrastá z epizód ro-
dinného spolužitia. Komika je prirodzeným dô-
sledkom konfrontácie racionálneho dospelost-
ného pohľadu s naivným a imaginatívnym
videním dieťaťa a s jeho mudrujúcim komento-
vaním vecí a udalostí, ktoré je vtipne zapraco-
vané do naratívnej roviny. Zábavná mystifikácia
a živá, prirodzená lexika sa podieľajú aj na este-
ticky príťažlivom, emocionálne autentickom
a recepčné prístupnom stvárnení poznávacích
momentov (týkajúcich sa najmä prenatálneho
vývinu dieťaťa v prvej časti knihy). Výsledkom
je rozmarno-hravý pohľad na rodinné spolužitie,
pre ktorý je charakteristický pocit zodpoved-
nosti, partnerstva medzi dospelými a dieťaťom
i latentné ironický nadhľad „ženského" princípu
nad „mužským". Kniha bola úspešne zdramati-
zovaná pre rozhlas a divadlo.
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LEHOCKÝ, Daniel
Náboženský spisovateľ, pedagogický teoretik
8.2.1759 Banská Bystrica - 19.6.1841 Malá Ca-
lomija

Elementárnu školu vychodil v rodisku, potom
študoval v Bratislave, Debrecíne a ev. teológiu
v Bratislave a na univerzite v Jene. Ako kňaz
pôsobil v Hornej Mičinej a od r. 1789 v Malej
Čalomiji.

Bol významným osvietenským pedagogic-
kým teoretikom. Do vývinu literatúry pre deti
a mládež nezasiahol priamo, jeho výnimočné
dielo Kniha o moudrém a kfesťanském vycho-
vávaní dítek z r. 1786 ovplyvnené Komenského
pedagogickým realizmom a ideami osvietenstva
má však základný význam aj pre jej celkovú orien-

táciu v predštúrovskej fáze národného obro-
denia. Návrhy, ktoré v ňom deklaroval na zblí-
ženie školy s praktickým životom, na revidova-
nie predošlých a zavedenie nových vyučovacích
predmetov, dôraz na vyučovanie živých jazykov,
najmä materinského, predznamenali smerovanie
ďalšieho vývinu školskej spisby, z ktorej sa po-
stupne vyčlenila beletristika pre deti ako samo-
statná didakticko-literárna disciplína. Učebný
plán, ktorý vo svojom diele Lehocký vypraco-
val, obsahoval prírodopis, fyziku, zemepis, de-
jepis, vlastivedu, geometriu, ekonómiu, t. j. ná-
uku o poľnohospodárstve, remeslách a obchode,
a spoločenskú výchovu. Následný vývin škol-
skej literatúry dokazuje, že tieto návrhy nezostali
nepovšimnuté. Jednotlivé učebnice, ktoré v na-
sledujúcom období vznikli, presvedčivo pouka-
zujú na koncepčnú iniciatívu jedného z našich
prvých pedagogických teoretikov vzdelávania
a výchovy detí.

Lehocký, dôverne oboznámený s nemeckou
filantropickou pedagogikou, podrobil vo svojej
knihe kritike celý dobový systém ľudového
školstva, pričom zavrhol aj oficiálny kateche-
tický spôsob vyučovania, ktorý zabraňoval,
„aby dítky hned v mladosti samy mysliti počí-
naly, rozsudku a vtipu svého užívaly, a ne vždyc-
ky toliko pamét svou ostŕily". Namiesto neho
odporučil používať pedagogicky účinnejšiu dia-
logickú metódu, pri ktorej učitelia „sami mno-
ho nemluví, ale dítkam všelijaké otázky pfed-
kladají... až samé dítky na odporné veci pŕijdou,
a tak v pravde tím mocnéji utvrzené búdou. To
jest ta nikdy ješté dosti neschválená methodus
Socratica". Vo vývine literatúry pre deti a mlá-
dež zohrala táto metóda pozitívnu úlohu, preto-
že vytvorila formálne predpoklady pre vznik su-
jetovej prózy.

Lehocký napísal aj Šlabikár vétší pro školy
nejvic dedinské a domáci potreby, ktorý sa však
stratil ešte v rukopise. Podľa zachovaných správ
bola táto učebnica komponovaná aj ako ľudový-
chovná čítanka.

BIBLIOGRAFIA
Odborná literatúra: Kniha o maudrém a kfesťan-
ském Wychowáwánj Djtek, k vžitku Wlasti swé Vher-
ské sepsaná od Danyele Lehocký Vmčnj Božjho mi-
lownjka, nynj pák w SI. Stolicy Zwolenské pfi
Cýrkwi Ewang. Horňo-Mičinské Slowa Božjho Ka-
zatele (1786).

LITERATÚRA
Cečetka, Juraj - Vajcik, Peter: Dejiny školstva a pe-
dagogiky na Slovensku do prvej svetovej vojny. Bra-
tislava 1958.
Sliacky, Ondrej: Literatúra pre deti a mládež v národ-
nom obrodení. Bratislava 1973. (os)

BIBIÁNA 141 BIBIÁNA



LENCOVÁ, Božena
Prozaička, dramatická, prekladateľka, publi-
cistka
23.1.1937 Zliechov-Košecké Rovné. Žije v Ži-
line

Rodená Slivková, psedonym Sláva Košecká.
Základné vzdelanie získala v Dolných Kočkov-
ciach pri Púchove. Po absolvovaní Pedagogickej
školy v Žiline (1952-56) študovala na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave (1956-57).
V r. 1960-95 pracovala ako bábkoherečka v Báb-
kovom divadle v Žiline. Od roku 1995 je na
dôchodku.

Psychosociálne problémy mladých ľudí ju
zaujímajú už v rozhlasových hrách pre dospe-
lých (Stalo sa medzi tuďmi, Tvárou k stene, obe
1963). Popri dlhoročnej hereckej práci v bábko-
vom divadle sa venovala aj dramatickej tvorbe.
Pre bábkové divadlo zdramatizovala staroindic-
ký epos O Rámoví a Site (1971) a napísala hru
Pán Čierneho zámku (1974), bábkovú komédiu
Vzácne korenie draka Jozefka (1976) a hru Roz-
právka z pralesa (1993). Je autorkou televízne-
ho scenára Domov pre štyroch (1980) a seriálu
televíznych večerníčkov O Brankovi a 2lto-
chvostovi (1987, v čase normalizácie v prvej po-
lovici 70. rokov odmietnutých z politických
dôvodov,).

V prozaickej tvorbe pre deti spája rozpráv-
kovosť s nevtieravým poznaním. Knižne debu-
tovala pôvodnými rozprávkami Príhody tigríka
Prúíika a leopardíka Škvrnku (1972). Príbeh
o výprave dvoch antropomorfizovaných zviera-
cích hrdinov, ktorí svojím konaním a videním
zosobňujú detské vlastnosti, rozvíja so zmyslom
pre zábavnosť i zázračnosť detského osvojovania
si sveta, s použitím umeleckej skratky a striho-
vej techniky. Aj osem rozprávok v knihe Bran-
ko a Žltochvost (1983), ktoré vznikli literárnym
prepracovaním televízneho večerníčkového se-
riálu, je založených na prelínaní fantázie so sku-
točnosťou a na aktualizácii detského aspektu.
Vták Žltochvost, namaľovaný v detskej izbe
škôlkara Bránka, ožíva v jeho fantázii a v roz-
ličných premenách vodí chlapca z rozprávky do
rozprávky. Zábavné dobrodružstvá s prvkami
paródie i v tomto diele nenápadne sprostredkú-
vajú detskému čitateľovi poznanie a uvedome-
nie si základných životných hodnôt.

Mytologizujúci rozmer nadobúda sedem roz-
právkových príbehov knihy Jaskyňa dávnych
predkov (1999). Modelovanie histórie nášho ná-
roda v časovo nešpecifikovaných obdobiach
sprostredkúva nadčasové posolstvo o morálnych
hodnotách človeka. Kultivované podanie, origi-
nálne fabulovanie a uplatnenie rozprávkovej fan-

tastiky sa spája so sklonom k ornamentálno-sym-
bolickej štylistike.

Autorské spracovania inonárodných rozpráv-
kových a povesťových látok, tvoriace osobitnú
oblasť jej aktivity, rozširujú tematické bohatstvo
týchto žánrov v kontexte slovenskej literatúry.
Prvé dva knižné súbory literárnych spracovaní
inonárodných rozprávok Mesačná princezná
a Čarovný kameň (obe 7976) vyšli, vzhľadom na
zákaz autorkinho publikovania v prvých rokoch
normalizácie, pod menom bývalého manžela Já-
na Lenča, ktorý urobil výber a jazykový preklad
rozprávok. Orientálne rozprávkové príbehy kul-
tivovane podáva v knihe Aladínova čarovná
lampa (1979), citlivo pribi ižujúc detskému ad-
resátovi čaro a múdrosť rozprávania Šeherezády.
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LENKO, Július
Básnik, prekladateľ
10.12.1914 Hýbe-l 8.1.2000 Bratislava

Po maturite na Gymnáziu v Liptovskom Mi-
kuláši študoval na Filozofickej fakulte Sloven-
skej univerzity slovenčinu a nemčinu. Bol
stredoškolským profesorom v Humennom, Pre-
šove, Liptovskom Mikuláši, v r. 1957-60 pra-
coval na Povereníctve školstva a kultúry,
v r. 1960-77 bol redaktorom vydavateľstva Tat-
ran v Bratislave.

Začínal ako stúpenec nadrealizmu (V nás
a mimo nás, 1941, Pohorie beznádeje, 1946), po
roku 1948 zbierkami Úrodný kameň (1951), Sal-
vy bojovníkom (1952) a Epocha (1953) sa vzdal
svojich pôvodných básnických ambícií a spolu
s inými príslušníkmi nadrealistickej skupiny
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sa konformne stotožnil s ideologizujúcim sche-
matizmom. V 60. a 70. rokoch rehabilitoval tú-
to fázu svojej aktivity zbierkami Z tvojho stola
(1962), Objatie (1970). Stužková slávnosť
(1974) a i. Tradičnými poetickými prostriedka-
mi reflektoval v nej pocitový svet človeka tú-
žiaceho za základnými etickými istotami.

Do poézie pre deti sa uviedol r. 1956 knižkou
Výlet do Demänovských jaskýň. Zámer priblížiť
deťom bizarnú krásu tejto speleologickej rarity
Slovenska sa mu obzvlášť podaril v pasážach,
v ktorých popisno-referujúci postup nahradil
poetickým videním blízkym imaginatívnemu
vnímaniu dieťaťa.

Ako prekladáte! uviedol do slovenčiny Kry-
lovove a La Fontainove bájky (/. A. Krylov: Báj-
ky, 1959; J. de La Fontaine: Bájky, 1965). Pre
mládež r. 1963 vydal výber z poézie H. Heine-
ho Moje srdce je more.
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LEŠKA, Štefan
Cirkevný básnik, jazykovedec, prekladateľ
21.10.1757 Vrbovce-25.2.1818 Kiskórós, Ma-
ďarsko

Študoval v Gemeri a na lýceu v Bratislave,
kde v r. 1783-84 bol aj prvým redaktorom Preš-
purských novín. Ako ev. kazatel pôsobil na rôz-
nych miestach v Čechách, superintendentom bol
v Prahe. R. 1798 sa vrátil do Uhorska a bol kňa-
zom v Dunaegyháze a v Kiskôrôsi.

Ako zanietený osvietenec napísal niekoľko
ľudovýchovných kníh o moderných formách
hospodárenia, v jazykovednej oblasti sa zameral
na porovnávací výskum slovanskej lexiky s ma-
ďarčinou (v rukopise zanechal po latinsky napí-
sané dielo Výber európskych, najmä slovanských
slov v maďarčine). Písal cirkevné piesne a zo-
stavil najvýznamnejší český dobový ev. kancio-
nál (Nová kniha zpévú, Praha 1796). Do češti-
ny preložil Mladšieho Robinsona, ktorého
r. 1808 vydal v Prahe nakladateľ Václav Matej
Kramerius(1753-1808). Dielo vzniklo na zákla-
de adaptácie nemeckého ľudovýchovného auto-
ra Joachima Heinricha Campeho (1746-1818),

ktorá patrila k najúspešnejším dobovým poda-
niam Robinsonových dobrodružných príhod ad-
resovaných mládeži. Na rozdiel od originálu
Campeho adaptácia je napísaná sokratickou me-
tódou (rozhovor otca s deťmi počas tridsiatich
večerov), pričom sa v nej v intenciách osvieten-
ského racionalizmu zdôrazňuje víťazstvo Robin-
sona nad prírodou a svojím osudom. Spôsob tej-
to akcentácie je mravoučný, sústreďuje sa nielen
na interpretáciu Robinsonovho života z mra-
voučných pozícií, ale aj na šírenie geografických
a prírodopisných poznatkov, čo oslabovalo be-
letristickosť adaptovaného textu. Napriek tejto
skutočnosti, podmienenej osvietenskou predsta-
vou o funkcii a podobe beletrie pre školskú mlá-
dež, Leskov preklad Mladšieho Robinsona pre-
žíval na Slovensku aj v nasledujúcich obdobiach,
ba dokonca prostredníctvom škarniclovského
vydania vyšiel jeho variant ešte aj v roku 1874.
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literatúry. Bratislava 1970. (os)

LICHARD, Daniel Gabriel
Ľudovýchovný publicista, vydavateľ
17.1.1812 Slovenská Lupča - 17.11.1882 Ska-
lica

Študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote,
na lýceách v Kežmarku a v Bratislave a ev. teo-
lógiu vo Viedni. Po krátkom kaplánovaní v Ti-
sovci bol farárom v Ochtinej a profesorom na
lýceu v Banskej Štiavnici. V r. 1844 sa stal fa-
rárom v Skalici. Od r. 1847 sa venoval novinár-
skej a vydavateľskej práci.

Začínal ako básnik, vyprofiloval sa však ako
novinár, ľudovýchovný pracovník a popularizátor
moderných foriem hospodárenia. Po revolúcii sa
ako redaktor viedenských Slovenských novín stal
prívržencom Kollárovej „staroslovenčiny". V de-
jinách slovenskej osvety je známy ako vydavateľ
kalendárov (Domová pokladnica, Čašník, Národ-
ný kalendár), ktorými šíril nielen osvetu, ale ak-
tivoval aj národné povedomie svojho ľudového
adresáta. V matičnom období, charakteristickom
aktualizovaním učebnicového fondu, vydal pre
školskú mládež a ľudového záujemcu tri osveto-
vo-vzdelávacie príručky (Malý gazda, Malá gaz-
dináaMalý účtovník). Pri ich písaní použil kate-
chetickú formu, ktorá v tom čase už bola prejavom
didaktického konzervativizmu.
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BIBLIOGRAFIA
Náučná literatúra: Malý Gazda. Počiatky hospodár-
skych wedomostí w otázkach a odpowedach wyswet-
lené. Pozornejssím gazdom nassim a sskolskej mládeži
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LOJKOVÁ, Zuzana
Prozaička
3.12.1848 Tisovec-14.5.1886 Tisovec

Rodená Zajacová, manželka poštúrovského
básnika Gustáva Lojka-Tisovského. Ľudovú
školu vychodila v Tisovci. Moralizujúce texty
publikovala v Sokole, Orie, Živene. V časopise
Včelka (1878-1883) uverejnila šesť poviedok,
ktoré v intenciách dobových názorov na inten-
cionálnu beletristiku pre deti koncipovala ako di-
daktické exemplá s traumatizujúcou pointou.
V poviedke Potrestaná posmešnica sa Julka
Losinská dovtedy posmieva svojmu telesne po-
stihnutému spolužiakovi, kým sama neokrivie.
V poviedke Kto do teba kameňom, ty do neho
chlebom malý Mirko zas zabije kamaráta, pre-
tože si po svojom vysvetlí novozákonný impe-
ratív, a potom po celý život žije s vedomím, že
je vrah. Napriek pedagogickému konzervativiz-
mu, ktorý dobová pedagogická teória odmieta-
la, Lojkovej poviedky na začiatku 20. st. vydal
martinský kníhtlačiar a kníhkupec Jozef Gašpa-
rík knižne, čím naznačil, že časti verejnosti ešte
aj v čase prvých signálov dožadujúcich sa kulti-
vovanejšieho modelu detskej beletristiky takýto
typ literatúry vyhovoval.
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Próza: Bláznivá. Ako sa naučil Miško kapustu jesť
(1905), Potrestaná posmešnica. Odmenená vernosť.
Malá Eva (1907), Dobré dieťa, poklad rodičov. Kto do
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LITERATÚRA
Sliacky, Ondrej: Dejiny slovenskej literatúry pre deti
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LUKAČIN, Alfonz
Prozaik, dramatik, autor literatúry faktu
20.6.1950 Juskova Vola. Žije v Košiciach

Vyučil sa za sústružníka v OÚ Vsi. strojární
(1969). Po maturite na SPŠ strojníckej v Prahe
(1982) absolvoval Fakultu riadenia na VŠE
v Bratislave (1989). Pracoval v rozličných pro-
fesiách, od r. 1994 pôsobí ako generálny mana-
žér - prezident spoločnosti Cassoviainvest-Cre-
dit a.s. v Košiciach.

Knižne debutoval spomienkové ladenou pró-
zou pre deti Na píšťalkách z vŕbového prútia
(1997). Rozprávanie o vidieckom detstve päťde-
siatych rokov minulého storočia pôsobí auten-
ticky. Autor vie sugestívne vyčariť atmosféru do-
bovej dediny a modelovať pocitový i zážitkový
profil chlapčenského sveta. Publikácie Staviteľ
chrámu (2000) a Etruskovia známi - neznámi
(2001) patria do oblasti literatúry faktu. V prvom
prípade ide o historicko-biografickú faktogra-
fickú prózu približujúcu osobnosť a osud stavi-
teľa košického Dómu sv. Alžbety a cez neho i pe-
ripetie výstavby tejto gotickej sakrálnej
pamiatky. Výpravné realizovaná publikácia
o Etruskoch je výsledkom autorovho dlhodobé-
ho záujmu o staroveké civilizácie. Spája auten-
tický zážitok a bohatú fotodokumentáciu (auto-
rom fotografií je Eduard Szattler) z autorovej
cesty po stopách Etruskov s výkladovo a refle-
xívne stvárnenými poznatkami nadobudnutými
dôkladným štúdiom odbornej literatúry a kon-
zultáciami s odborníkmi.

Pre dospelých okrem časopisecký publikova-
ných poviedok napísal divadelnú hru Ovce moje,
ovce (1999), v ktorej postupmi blízkymi bájke
karikoval spoločenskú situáciu u nás bezpro-
stredne pred a po r. 1989.
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ALEXY, Janko
Prozaik, maliar
25.1.1894 Liptovský Mikuláš - 22.9.1970 Bra-
tislava

Študoval na Gymnáziu v Lučenci, na Poľno-
hospodárskej škole v Mosonmagyaróvári, 1916-
17 na filozofickej fakulte budapeštianskej uni-
verzity, 1919-25 na Akadémii výtvarných umení
v Prahe. Najprv pôsobil ako stredoškolský profe-
sor kreslenia v Bratislave, potom žil v Turanoch,
Martine a v Piešťanoch, kde sa pokúsil založiť ko-
lóniu slovenských výtvarných umelcov. R. 1937
sa natrvalo presťahoval do Bratislavy.

Patrí k zakladateľským osobnostiam sloven-
skej výtvarnej moderny. Jeho literárna tvorba
kotví v osobných zážitkoch z detstva a mlados-
ti. Príznačnáje pre ňu improvizačná ľahkosť, lás-
kavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprim-
nosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero
portrétov detských postavičiek a aj sám rozprá-
vač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého
chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dob-
ra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň,
Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí
k umelecky najprenikavejším obrazom sociál-
nych krívd páchaných na deťoch v medzivojno-
vom období minulého storočia a manifestuje au-
torov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento
súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrej-
ko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom
ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou
tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čecho-
vovský smiech cez slzy.
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ANDEL, Ján
Básnik, prozaik
22.6.1919 Valca

Po skončení meštianskej školy v Martine vy-
učil sa za litografa. V r. 1937^2 bol adminis-
tratívnym pracovníkom Matice slovenskej, po-
tom pracoval ako kreslič a hĺbkový retušér
v martinskej Neografii. Záujem o literatúru
a ilustračnú tvorbu prebudil v ňom J. Cíger-
Hronský. Verše pre najmenších začal uverejňo-
vať r. 1939 v časopise Slniečko a Priateľ dietok.
Najmenším adresoval aj svoju prvú knižku, au-
torskú rozprávku zo sveta zvierat Hrebenárik

(1946). V druhej prozaickej knižke s dedinskou,
školskou a továrenskou tematikou Čarovný ko-
berec (1950) nabádal k pracovitosti, svedomi-
tosti, odvahe a disciplinovanosti. Podobne ako
v próze aj vo veršovaných knihách, ktoré si pre-
važne sám ilustroval, uprednostňoval didaktickú
úžitkovosť pred esteticko-emocionálnou pôsobi-
vosťou. Čerpal v nich zo života detí, domácich
a lesných zvierat. Literárne presvedčivejšie sa
prejavil v leporelách Naše hračky (1952), Vtom
zelenom lese (1958) a Čerešničky (1974). Inak
tematicky ani umeleckými prostriedkami nepre-
konal štandardnú úroveň dobového veršovania
pre deti.
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ANDRlClK, Juraj
Básnik, prozaik, prekladateľ
28. 4. 1937 Bežovce. Žije v Košiciach

Študoval v Sobranciach a v r. 1956-60 v Pra-
he na Vysokej škole ruského jazyka a literatú-
ry. Po ukončení štúdia pôsobil ako stredo-
školský učiteľ v Sobranciach a v Humennom,
v r. 1978-83 bol prekladateľom v slobodnom
povolaní, v r. 1983-2001 redaktorom literárno-
dramatického vysielania Slovenského rozhlasu
v Košiciach. Debutoval básnickou zbierkou re-
flexívnej lyriky spätej s rodným roľníckym
prostredím Vstupovanie na zem (1970), po kto-
rej vydal ešte zbierky Neznelé spoluhlásky
(1973) a Hryzoviská (1985). Do rodného kraja sú
zasadené aj príbehy jeho kníh pre deti Plamie-
nok (1976) a Cesta za slnkom (1986). V Pla-
mienku v partnerskom dialógu s dieťaťom
odkrýva čitateľovi prírodné zákonitosti. Personi-
fikáciou prírodného sveta v krátkych príbehoch
dospieva k harmonizujúcemu zobrazeniu človeka
a prostredia, ktoré ho obklopuje. Poetické zábery
prírodných javov, rastlín a živočíchov približujú
tento svet vnímaniu dieťaťa. Konkrétnejšie obry-
sy nadobúda autorovo rodisko v knihe Cesta za
slnkom. Zemplín, Vihorlat, Bežovce, Cibavka
rámcujú príbeh o každodennom i nekaždodennom
„putovaní" za slnkom, ktoré v texte nadobúda iko-
nický i symbolický charakter. I táto kniha, rovna-
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ko ako prvá, je „nepatctickou oslavou prírody"
(Zambor, 1999) a dôkazom neoddeliteľnosti ľud-
ského a prírodného sveta.
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ANDRUŠKA, Peter
Prozaik, básnik, vysokoškolský pedagóg
17.7.1943 Tmovec nad Váhom

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Sali študoval na Strednej lesníckej škole v Hra-
niciach na Morave. V r. 1966 absolvoval štúdi-
um slovenčiny a dejepisu na Pedagogickej fa-
kulte v Nitre. Pracoval ako učiteľ v Sali, redaktor
Slovenských pohľadov, v r. 1887-96 ako tajom-
ník organizácií slovenských spisovateľov v Bra-
tislave. V súčasnosti pôsobí ako docent na FF
UKF v Nitre. Do literatúry vstúpil zbierkou bás-
ní Labutia púť (1971). Známejší je ako autor ro-
mánov Hodiny s kukučkou (1974), Hrádze
(1979) atd. Do literatúry pre deti a mládež pri-
spel piatimi knihami. V rozsiahlej novele Nepo-
viem nikomu (1978) cez jednoduchú osnovu prí-
behu - učiteľ Léner sa dostane do podozrenia,
že zavinil zranenie jedného zo svojich žiakov,
triedny kolektív prinúti vinníkov priznať sa - sa
pokúsil o reflektovanie vzťahov medzi dospe-
lými a deťmi. Kritika knihe vyčítala plytkosť
príbehu (Sulík) a naivnosť hry na pravdu
(M. Jurčo). Kniha Dvaja zo strieborného lesa
(1980) prináša prázdninový príbeh dievčaťa,
ktoré prichádza na vidiek liečiť sa z nedovole-
nej lásky. Psychologicky vierohodnú knihu
možno považovať za prínos do problematiky
dospievania. Napriek istým výhradám kritiky -
dotýkajú sa najmä mentorovania - možno kni-
hu Nechýba mi otec (1997) považovať za ús-
pešný pokus zobraziť svet chlapca žijúceho
v neúplnej rodine s matkou workoholičkou, no
zároveň ženou, ktorá po rozvode potrebuje
mužského partnera. S jedným z nich sa musí
mladý hrdina vyrovnať. Autor zvolil ,ja" roz-
právanie, ktoré mu umožnilo očami chlapca
sprostredkovať udalosti pre neho dôležité. Za
pozitívum knihy možno považovať dobre pou-
žitý mládežnícky slang.
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BACHRATÝ, Radek
Režisér, dramatik, bábkoherec, scenárista, pro-
zaik, textár
28.7.1967 Praha. 2ije v Bratislave

Po štúdiu na Strednej škole umeleckého prie-
myslu v Bratislave, odbor úžitková fotografia,
absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Ka-
tedre bábkového divadla Akadémie múzických
umení v Prahe (1986-90). Ako režisér, scenáris-
ta a textár piesní pôsobil v Divadle detí Alfa
v Plzni (1990), v Divadle Minor v Prahe (1991),
v Štátnom bábkovom divadle v Košiciach
(1991-92), v Štátnom bábkovom divadle v Žili-
ne (1992-93, 2000) a ako rozhlasový režisér
v Košiciach (1991-93). V r. 1993-2000 bol ma-
jiteľom agentúry Sokol Havran Agency zabez-
pečujúcej stovky divadelných predstavení a kul-
túrnych podujatí pre deti, od r. 2002 fungujúcej
ako kreatívne štúdio Air Creative, kde v súčas-
nosti pôsobí ako jeho art director.

Ako režisér i scenárista začínal v bábkových
divadlách dramatizáciami diel svetovej literatú-
ry. V prvej polovici 90. rokov pracoval vo vlast-
nom divadle ako autor, herec a režisér a organi-
zoval podujatia a výstavy spojené s bábkovým
divadlom. Od polovice 90. rokov 20. st. sa sys-
tematicky venuje rozhlasovým hrám pre deti
a mládež. Všíma si v nich spoločenský status die-
ťaťa, jeho psychosociálne problémy súvisiace
s dospievaním a príčiny napätí a nedorozumení
medzi svetom detí a svetom dospelých. Pro-
stredníctvom postáv mladých ľudí prejavuje poro-
zumenie k ich nekonformnému a odmietavému
postoju voči morálnym deformáciám dospelých.

Vynaliezavá situačná komika a vtipná kresba
charakterov sa stala základom jeho knihy Opice
vo vyťukaných tričkách (2000), nadväzujúcej na
tradíciu modernej humoristickej rozprávky pre
deti so satirickým plánom. Pôvodne rozhlasová
podoba nonsensovo tvarovaných epizód zo ži-
vota nezbedných opíc pozitívne ovplyvnila su-
jetovú dynamiku a kompozíciu próz. Príbehy sú
založené na animácii - opice sú svojím mysle-
ním a konaním podobné malým nespratným šar-
vancom, vzťahy a „inštitúcie" v džungli sú na-
podobnením ľudského sveta; parodujú jednak
detské osobnostné vlastnosti a správanie, jednak
povrchnosť, stádovitosť a konzumnosť súčasnej
civilizovanej spoločnosti. Džungľa tak funguje
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nielen ako prirodzený životný priestor animál-
nych hrdinov, ale aj v znakovej funkcii: ako pro-
striedok satirického pohľadu na človeka a me-
dziľudské vzťahy.
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BAJLA, Ján
Prozaik
12.3.1921 Nitra-28.12. 1985

Začínal u Baťu, potom pracoval v rozličných
obchodných organizáciách. Štúdium popri za-
mestnaní zavŕšil roku 1950 inžinierskym diplo-
mom na Vysokej škole ekonomickej v Bratisla-
ve. Neskoršie zastával rad organizačných funkcií
vo viacerých inštitúciách. R. 1968 bol námest-
níkom povereníka a potom ministra kultúry SR,
od r. 1969 pracoval na Ministerstve zahranič-
ných vecí v Prahe. Jeho vedecko-fantastické ro-
mány sú poplatné dobovým sovietskym „koz-
mickým románom", ktoré nemali ambície cez
obraz budúcnosti hovoriť k súčasnosti, cez utó-
pie o dobývaní vesmíru k vnútornému svetu sú-
časníka. Príznačné je, že hneď v prvom románe
Luna 2 neodpovedá... (l958) je hlavnou záplet-
kou čierno-biely špionážny príbeh o boji dvoch
rozdielnych spoločenských systémov. Motív
schematického agenta sa zjavuje aj v Tajomstve
asteroidov (1961), alegórii o neznámej planéte,
ktorá už v dávnoveku dosiahla nevídaný stupeň
civilizácie, no zanikla v ničivom výbuchu nuk-
leárnej superbomby. Z tohto hľadiska je „najci-
vilnejší" Projekt Omega (1963). Tu však zasa
postavy splošťuje falošný pátos, melodramatic-
kosť a naivná zápletka. Pre slovenskú science-
fiction Bajlove romány značili len tematický
prínos.
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BALÁŽ, Anton
Prozaik, rozhlasový dramatik, filmový a tele-
vízny scenárista
20.9.1943 Lehota pod Vtáčnikom. 2ije v Brati-
slave

Popri zamestnaní na Okresnej správe spojov
v Prievidzi študoval na Strednej všeobecno-
vzdelávacej škole. Po maturite absolvoval štú-
dium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave (1965-70). V r. 1970-1990 praco-
val v týždenníku Sloboda, v r. 1991-92 bol šéf-
redaktorom Slovenského denníka. Ako ho-
vorca Kresťanskodemokratickej únie pôsobil
v r. 1992-93, potom pracoval v Kancelárii pre-
zidenta Slovenskej republiky. V súčasnosti je
pracovníkom Literárneho informačného centra
v Bratislave.

Patrí k predstaviteľom novodobej spoločen-
skej prózy, usilujúci sa o realistickú výpoveď
o ľuďoch v osudových spoločenských súvislos-
tiach. V románe Sen pivníc (1977) ho napríklad
zaujala povstalecká tematika, v románe Tábor
padlých žien (1993) represívno-prevýchovné
praktiky pofebruárového režimu a v próze Kra-
jina zabudnutia (2000) tragické údely židov-
ských žien, ktoré prežili holocaust. Dobová
súčasnosť, na ktorú zareagoval v románe Skle-
níková Venuša (1980) a v románe Tu musíš iiť
(1983), dominuje aj v jeho nateraz jedinom die-
le pre mládež, v románe Kreslo pre dvoch
(1986). V jeho centre sú „osudy" štyroch diev-
čat, učníc stolárskeho učilištia, prostredníc-
tvom ktorých priam na dokumentárnej úrovni
sprítomňuje nielen v predchádzajúcom období
zdiskreditované „výrobné prostredie", ale sa
usiluje preniknúť do vnútorného sveta dobo-
vých adolescentov, k ich postojom, názorom
a gestám. Portréty, ktoré týmto spôsobom vy-
tvoril, majú ľudský rozmer, sú obrazom ľud-
ského mláďaťa, ktoré napriek prvým zrážkam
s realitou dospelých vníma ich svet ako výzvu
na vlastnú zmysluplnú sebarealizáciu.
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BALCO, Július
Prozaik, redaktor
28.2.1948 Cífer. Žije v Pezinku

Po absolvovaní strednej školy v Pezinku a po
štúdiu na Právnickej fakulte UK v Bratislave
(1966-72) pôsobil ako právnik na Ministerstve
lesného a vodného hospodárstva v Bratislave
(1972-73). V rokoch 1973-96 bol redakto-
rom literárneho časopisu Romboid, v rokoch
1996-99 pracoval v redakcii časopisu Literika.
V súčasnosti je redaktorom prílohy Národnej
osvety Tradícia a súčasnosť, ktorá vychádza
v Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Debutoval lyrickou novelou s tematikou SNP
Voskavoilté jablko (1976). Lyrický príznak má
aj baladická próza s tematikou cigánskych
hudobníkov Husle s labutím krkom (1979).
V siedmich poviedkach zbierky Letoviská
(1986) zobrazil životné pocity a situácie mla-
dých ludí. V lúbostnom príbehu protagonistu
v novele Cestujúci tam a späť (1988) využil aj
prvky z vlastnej autopsie.

Do literatúry pre deti vstúpil rozprávkovou
trilógiou Strigôňove Vianoce (1991), Strigôňove
prázdniny (1994) a Strigôňov rok (1999), v kto-
rej sa prejavil ako epický rozprávač so zmyslom
pre groteskný príbeh. Koncepciou a kompozí-
ciou tesnejšie súvisia prvé dva diely trilógie, pri-
čom prvý je založený na parodickej modifikácii
látky démonologických rozprávok, druhý diel
zasa skôr na aktualizačnom prístupe k nej.
V obidvoch častiach však tvorí rámec príbehov
jednak Strigôňovo čakanie na dievčičku, vnuč-
ku Zenfíru, a spoločné zážitky (v prvom prípa-
de počas Vianoc, v druhom počas prázdninové-
ho výletu na Liptov), jednak leitmotív zápasu
s „protivníkom", ktorým je najprv žandár Mak,
márne sa usilujúci prichytiť Strigôňa pri „stri-
gônstvach", potom horár Zeleneč, rovnako ne-
úspešný v snahe pristihnúť Strigôňa pri pytliac-
tve. Balcovmu rozprávkovému svetu dodáva
démonický rozmer najmä postava Strigôňa
s „dlhou bielou laktibradou", v ktorej je ukryté
tajomstvo jeho čarov, čierny pes Vlkolak, striga
Omicla ako bytosť tak trochu ženská, stridžia
a mačacia, stará čarodejnica Pešia a niektoré ďal-
šie postavy. Podstatou „strigônstiev" protagonis-
tu je však nielen magická dispozícia a mýtus
zloby, ktorý rozprávač okolo neho vytvára, ale
ešte častejšie obyčajná vynaliezavosť a chytrosť.
Postavy ostatných oby vateľov imaginárneho Naj-
menšieho mesta, v ktorom sa príbehy odohrá-
vajú, sú jednorozmerné figúrky definované cha-
rakterizačnými menami na základe svojej
dominantnej vlastnosti (poštár Telegram, rybár
Háčik, gratulant Janko Vinš a pod.). Postava

vnučky dievčičky spája v sebe prvok rozpráv-
kového (neobvyklé meno Zenfíra) a ľudského
(„dievčička"). Vrúcny starootcovský vzťah k nej
zjemňuje a poľudšťuje aj postavu Strigôňa. Aj
vďaka tomu rozprávanie o Strigôňovi, o jeho ne-
dočkavom vyčkávaní na príchod vnučky, o báz-
ni obyvateľov Najmenšieho mesta vo vzťahu
k nemu, nesie už v prvých dvoch dieloch triló-
gie aj skrytejší významový plán: správu o ľud-
skej osamelosti a clivote v starobe aj o mýtoch,
ktoré si ľudia vytvárajú o tých, čo sú akýmkoľ-
vek spôsobom odlišní.

Tretia časť trilógie nadobúda charakter „gro-
teskno-parodickej kroniky" (Jurčo, 2000). Kom-
pozícia textu je zložitejšia, jeho významovosť je
vystavaná na intertextualite, na súhre rozpráv-
kového s fantasticko-utopickým, mýtickým
a snovým. Paródia, hyperbola a absurdita zin-
tenzívňujú ironicko-karikatúrny rozmer príbehu
o zostrelenom a skonzumovanom Pegasovi,
o planéte strigôňov a blížiacom sa konci sveta,
ktorý nadobudol charakter tak trocha kocúrkov-
ského rozprávania o chytrosti, chytráctvach i ob-
medzenosti „ľudkov" z Najmenšieho mesta.
V grotesknom obraze deformácií a smiešností sa
ešte nápadnejšie vyjaví kontrast karikovaných fi-
gúrok a monumentality Strigôňovej postavy,
vstupujúcej do zápasu nielen s ľudskou obme-
dzenosťou, povýšenosťou a slepou dôverčivos-
ťou, ale aj s vlastnou izolovanosťou od sveta oby-
čajných smrteľníkov. Vzťah Strigôňa a vnučky
sa v tejto časti trilógie dostáva do úzadia, v po-
predí je vzťah Strigôňa a ostatných obyvateľov
Najmenšieho mestečka - ako „davu" i ako in-
dividualít, s dôrazom nielen na komický efekt,
ale aj na osobnostnú premenu postavy. Záve-
rečný posun od démonického a individualistic-
kého k ľudskému a spoločenskému možno
vnímať ako zadosťučinenie tradičnému roz-
právkovému víťazstvu pozitívneho nad nega-
tívnym, zdravého rozumu a usporiadanosti nad
chaosom. Naplnil sa teda paradox Balcovej tri-
lógie, že napriek svojej démonickej determino-
vanosti práve postava Strigôňa je ľudsky naj-
autentickejšia.
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BALKO, Ján
Prozaik
24.7.1901 Dolná Zdaná- 14.3.1992 Bratislava

Pseudonym Ján Bukovinský. Študoval na
Gymnáziu v Banskej Štiavnici a právo na UK
v Bratislave. Do r. 1945 bol hlavným tajomní-
kom Obchodnej a priemyselnej komory a vice-
guvernérom Slovenskej národnej banky v Ban-
skej Bystrici. Po vojne pracoval ako právnik,
strojník a od r. 1961 ako učiteľ na ekonomickej
škole v Bratislave. Debutoval r. 1935 prózou
O Cyrkovi Pobehajkovi, o Vierke Brečulke
a o Vladkovi Bamburíkovi, v ktorej v rozpore
s umeleckým trendom medzivojnovej detskej li-
teratúry zidealizoval reálny svet dobového die-
ťaťa. Kašírovanou detskou autenticitou a mora-
lizujúcim zámerom sa prezentoval aj v knihe List
od Lipky (1939). Prózu Mupucopo apa Pupuco-
po, ktorú vydal roku 1947 pod pseudonymom
Ján Bukovinský, adresoval pubescentnému či-
tateľovi a pubescentné postavy tvoria aj jej
protagonistov. Detský svet ani v nej nevyjadril
v reálnych dimenziách, na rozdiel od predchá-
dzajúcich prác táto štylizácia mala však svoje
opodstatnenie, pretože jej cieľom bola parodizá-
cia obľúbeného detektívneho žánru. Popri kvázi
realistických príbehoch napísal aj niekoľko roz-
právkových knižiek. V prvej O Umbíkoch Ma-
cúrikoch (1935) sa usiloval spojiť biologický
aspekt zvieracieho sveta s dobrodružnými mo-
tívmi, výsledkom bol však štýlovo nesúrodý ce-
lok. Na báze antropomorfizačného princípu vy-
tvoril aj animovanú rozprávku Ako chodili
Cicušky do školy (1939). Zážitky troch mačiatok
v mačacej škole koncipoval ako sled situačno-
humoristických epizód, a hoci vytvoril svoju naj-
lepšiu autorskú rozprávku, z vývinového hľadis-
ka aj tentoraz zostal v pozícii autora, ktorý pred
závažnejšou myšlienkovou výpoveďou upred-
nostnil idylickú zábavnosť.

Po dlhšom odmlčaní vrátil sa do literatúry his-
torickými románmi pre dospelých s tureckou te-
matikou Kvety zo záhrady Alahovej (1972) a Sul-
tánova pomsta (1975).
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BALOGHOVÁ, Magda
Editorka, poetka
30.10.1945 Nové Mesto nad Váhom. Žije v Bra-
tislave

Rodená Šišovská. Po maturite na Strednej
všeobecnovzdelávacej škole v Novom Meste
nad Váhom študovala v r. 1964-69 históriu a slo-
venčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve. Vo vydavateľstve Mladé letá, do ktorého na-
stúpila r. 1969, prešla všetkými editorskými
pozíciami, až sa r. 1992 stala šéfredaktorkou.
V r. 1983 vzbudila pozornosť básnickým debu-
tom pre dospelých Zrkadlenie. Zaujala v ňom
„poéziou úprimného citu" (L. Cúzy), v ďalších
lyrických reflexiách však nepokračovala a sú-
stredene sa venovala už len tvorbe pre deti. Ako
autorka napísala pre ne veršované leporelá Kto
pomáha mojej mame (1980) a Ako rastieme
(1981) a ako editorka pripravila niekoľko výbe-
rov. Sporadicky prekladá z češtiny (Olga Hejná:
Terinka, 1979; Rudolf Čechura Maxipes Fík,
1982; Václav Čtvrtek: Rozprávky o víle Amálke,
2001), z pozície vydavateľského manažéra glo-
suje a popularizuje tvorbu pre deti (Keď má bás-
nik šťastnú chvitu, 1971). Jej dominantná akti-
vita spočíva v objavení a editorskom spracovaní
mnohých významných prozaických a básnic-
kých hodnôt modernej tvorby pre deti a mládež.
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BANGA, Dezider
Básnik, prekladateľ, scenárista, dramatik
24.8.1939 Hradište. Žije v Bratislave

Študoval na Pedagogickej škole pre vzdela-
nie učiteľov národných škôl v Krupine
(1954-58). Po absolvovaní slovenského jazyka
a dejepisu na FF UK v Bratislave (1958-63) učil
na gymnáziu v Trebišove (1963-69), potom bol
až do roku 1978 dramaturgom Čs. televízie v Ko-
šiciach. V r. 1979-90 redigoval mesačník Nová
cesta v Bratislave, potom bol predsedom kultúr-
nej organizácie Románi kultúra a šéfredaktorom
mesačníka Róma a detského časopisu Luludi.
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V r. 1963 mu vyšla kniha prekladov rómskej
ľúbostnej poézie Pieseň nad vetrom. Inšpirovaný
rómskou ľudovou slovesnosťou v roku 1967 vy-
dal svoju prvú básnickú zbierku Záružlie a lekno,
v ktorej dominujú obrazy huslí, veselého i clivé-
ho spevu, tanca, slnka, luny a vetra ako neodde-
liteľnej súčasti života Rómov. Tieto obrazy spolu
so spomienkami na vlastné detstvo a meditácia-
mi nad životom a poslaním človeka i básnika sa
objavujú aj v jeho ďalších básnických zbierkach:
Rozhovory s nocou (1970), Modrá búrka (1970),
Horiaca višňa (J 982). Pod názvom Magnólie zha-
sínajú vyšiel v roku 1990 výber z jeho poézie.
V roku 1992 zostavil antológiu rómskej poézie
Verše z vrbiny. K zviditeľneniu rómskeho folkló-
ru výrazne prispelo vydanie knihy rómskych roz-
právok pre deti Čierny vlas (1970), ktoré zozbie-
ral a literárne spracoval. Z kompozičného
hľadiska ich možno zaradiť k čarodejným roz-
právkam, kde dobro reprezentované „Cigánmi"
víťazí za pomoci nadprirodzených predmetov, by-
tostí a hovoriacich zvierat nad rozličnými podo-
bami zla. Výrazným typizačným prostriedkom je
aj jazyk rozprávok, bohatý na metafory a prirov-
nania. Skromnosť, mierumilovnosť, zmysel pre
spravodlivosť, úcta k predkom a celému spolo-
čenstvu, obhajoba chudobného, ale slobodného
kočovného spôsobu života, clivá i veselá hra na
husliach charakterizujú prostredníctvom rozpráv-
kových postáv celú rómsku societu. V podobnom
duchu sa nesú aj rozprávky v antológii Parami-
sa, ktorú D. Banga zostavil v roku 1992. Niekto-
ré z týchto rozprávok (Buroviarko, Čierny vlas,
Tehliar a kráľ) spracoval pre televíziu. Je aj au-
torom večerníčkov Slimáčik Bubienok (1977)
a Rozprávky z lúky (1979). Pre žiakov pripravil
Rómsky šlabikár (1993) a učebnicu Matovaná
rómčina (1993).
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BARÁTHOVÁ, Nora
Prozaička, publicistka
7.6.1944 Kežmarok

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Kežmarku (1961) vyštudovala v r. 1961-67

slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte
UPJŠ v Prešove. Od r. 1965 pracuje ako histo-
rička v Podtatranskom múzeu v Kežmarku. His-
torickú tematiku spätú s rodným mestom v čase
stavovských povstaní spracovala vo voľnej ro-
mánovej dilógii Muž, ktorý kráčal za smrťou
(1975) a Aj zradcom sa odpúšťa (1980). Histó-
riou Kežmarku sa inšpirovala aj v prózach Ne-
pokojne' mesto (1981), Nad Kežmarkom vietor
veje (1990) a v publicistických prácach Kež-
marský hrad (1989), Kežmarok a jeho evanje-
lické umelecko-historické pamiatky (1994),
Svedkovia ťažkých dôb (1997). V próze Tak sme
žili (1996) podáva prostredníctvom rozprávania
0 učňovských, vandrovníckych a majstrovských
rokoch mladého mäsiarskeho remeselníka obraz
remeselníckeho stavu a cechových zvykov
v 18. storočí. Životopisný charakter má román
Netutujem, že som milovala (1998) o vzťahu Já-
na Chalúpku a Babetty von Wielandovej.

V tvorbe pre mládež sa okrem historickej te-
matiky venuje spoločenskej próze zo študent-
ského života. Prvotina Ad revidendum (1967)
1 prózy Najlepšia trieda (1983) a Plavovlasé'
hviezdy (1991) sú pokusom o prienik do psy-
chosociálnych problémov dospievajúcej mláde-
že so zameraním na medzi generačné vzťahy v ro-
dine a v škole. V tomto rámci nekladie dôraz na
psychologický plán postáv, ale na fabulačne bo-
hatú konštrukciu príbehu. Postavy dospievajú-
cich detí stvárňuje s dávkou pedocentrizmu, po-
stavy dospelých modelovo polarizuje. Sujetové
konflikty rodinného i školského charakteru vy-
chádzajú v ústrety potrebám zaujímavej fabuly.
Príznak šablónovitosti a sústredenosti viac na de-
jovú atraktívnosť než na psychologickú kresbu
postáv má aj novela Snívať zakázané (l 981). Na-
hráva tomu i prostredie detského domova a ne-
mocnice, kde hrdinka istý čas pobudne, sujeto-
vá zápletka okolo neznámej sestry a detektívne
pátranie hrdinky po tajomstve vlastného pôvo-
du. V novele Päť dní pre náhodu (1996) sa Ba-
ráthová pokúša o analytickú sondu do tzv. „lep-
šej" rodiny v momente jej rozkladu, pričom má
na zreteli dôsledky rozpadu rodiny pre dospie-
vajúcu mládež. Ako tichá inštrukcia k tomu, kde
treba hľadať východisko v ťažkej životnej situá-
cii, je do textu zapracovaný kresťanský motív,
čím príbeh nadobúda didaktizujúci podtón. Psy-
chologická motivácia konfliktov je aj v tomto
prípade oslabená.

Historickú tematiku ponúka mládeži v živo-
topisnom románe Študent (1991). Zobrazuje
v ňom študentské roky P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku, so zameraním na rok 1966. Sústreďuje sa
jednak na vzťah mladého Országha k rodine Da-
miányho (účastníkovi revolúcie 1848 a zaklada-
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teľovi hasičského spolku, sporiteľne i továrne na
výrobu škrobu v meste) a k jeho dcére, jednak
na pôsobenie budúceho básnika v študentskom
samov7.delávacom spolku a na jeho národné uve-
domovanie. Dôkladná materiálová príprava
a fundovanosť autorky v historických a dobo-
vých reáliách sa odzrkadľuje v presvedčivosti
dobovej atmosféry. Stavba sujetu však aj tento-
raz prezrádza pre autorku typický sklon k šab-
lónovitosti a melodramatizmu.

Žánrovo sa medzi povesťou a historickou po-
viedkou pohybujú prozaické knihy Hviezdy nad
Tatrami (J 995), Tri povesti o kežmarskom hra-
de (1997) a Najstaršie kežmarské príbehy
(2001). V príbehoch, inšpirovaných zápismi
v kežmarskej kronike, jednak spracúva povesťo-
vé látky viažuce sa ku Kežmarku, jednak pribli-
žuje autentické historické osobnosti v ich kon-
takte s Tatrami: osobnosť Beaty Laskej, prvej
ženy, ktorá v 16. st. vystúpila na tatranský kon-
čiar, Dávida Frolicha, aktéra prvého horolezec-
kého výstupu v Tatrách, Juraja Buchholza, auto-
ra prvej mapy jaskýň a panorámy tatranských
končiarov.
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BARČ-IVAN, Július
Dramatik, prozaik
1.5.1909 Krompachy-25.12.1953 Martin

Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej
Vsi, Kežmarku, Prešove a v Košiciach, kde r.
1926 maturoval. Po absolvovaní ev. teologickej
fakulty v Bratislave pôsobil v Užhorode a v Poz-
dišovciach. Od r. 1942 bol tajomníkom Slo-
venskej národnej knižnice v Martine. Patril k vý-
znamným dramatickým spisovateľom 30. a 40.
rokov 20. st. V psychologizujúcich hrách (Mat-
ka, 1943; Neznámy, 1944; Dvaja, 1945 a i.) sú-
streďoval sa na problematiku etických vzťahov
jednotlivca a jeho miesta v sociálne protirečivej
spoločnosti. Psychologizujúci aspekt je príznač-

ný aj pre jeho prozaickú tvorbu (zbierka noviel
Predposledný život, 1940 a román Železné' ruky,
1948). Charakterizuje aj jeho jedinú knihu pre
mládež Husličky z javora (vydanú posmrtne
1957). Jej námetom je strastiplná cesta talento-
vaného chudobného chlapca k hudobnej kariére,
ktorej sa pre rôzne nepriaznivé sociálne okol-
nosti musí vzdať. Podobne ako v iných prácach
aj v tejto autor deklaroval súcit so sociálne tr-
piacimi, keďže to však urobil z pozície senti-
mentalizmu a predovšetkým s charakterovou
zjednodušenosťou postáv a lineárnym, nedrama-
tickým sujetom, umelecký výsledok sprevádza-
júci jeho dramatickú tvorbu nedosiahol.
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BARTOLOMEIDES, Ladislav
Vlastivedný bádateľ
16.11.1754 Klenovec- 18.4.1825 Ochtiná

Po štúdiách v Dobšinej a v Kežmarku učil
v Ožďanoch, odkiaľ roku 1781 odišiel na wit-
tenberskú akadémiu. Po návrate r. 1783 stal sa
učiteľom v Ratkovej a čoskoro nato učiteľom
a ev. kňazom v Ochtinej. Patril k najrozhľade-
nejším a najplodnejším osvietenským autorom
na Slovensku. Písal diela vlastivedné, prírodo-
vedné, zemepisné, historické i ľudovýchovné.
Sám si k nim kreslil a ryl obrázky i mapy, čím
sa zaraďuje aj medzi prvých ilustrátorov sloven-
skej knihy. V knihe Králička histórie prirazení
(1798) výslovne podotýka, že ju adresuje škol-
skej mládeži. Opisuje v nej „všecky svety s je-
jich obyvateli, obzvlášté pák a pŕedevším náš
zemský okršlek, s vécmi, které on v sobé zaví-
rá". Dôraz kladie na vecnosť a prehľadnosť in-
formácií. Pomerne malú pozornosť venuje forme
popularizácie dobových vedeckých poznatkov.
Na rozdiel od svojich súčasníkov (Ribay, Palko-
vič, Tablic) nevyužíva prvky beletrizácie a ver-
šované vsuvky. Po stránke čitateľskej bola pre
mládež príťažlivejšia jeho práca História o Ame-
rice (l 794).
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mčdi wyrytými tabulkami (1798), Geografii a aneb
Wypsánj Ókrrslku Zemského s ssesti Mapami wlastnj
rukau geho wyrytými (1798).
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BASLlKOVÁ, Mária
Poetka
6.6.1949 Revúca

Po maturite na Gymnáziu v Banskej Bystrici
vyštudovala na FF UK v Bratislave sociológiu.
Pracovala vo Výskumnom ústave kultúry a ex-
terne ako redaktorka a editorka vo vydavateľ-
stvách Slovart a Junior. Debutovala invenčnou
zbierkou básní pre menšie deti Letenka pre muš-
ku (1984), ktorou nadviazala na pozitívne hod-
noty slovenskej poézie pre deti. Podľa Dobšin-
ského rozprávky spracovala leporelo Išlo vajce
na vandrovku (1994). Brumko a Brumkáčik
(1999) je síce prekladová knižka, no zároveň
s autorkiným básnickým vstupom.
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BEDNÁR, Vlado
Prozaik, rozhlasový dramatik, redaktor
11.2.1941 Bratislava- 17.1.1984 Bratislava

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Bratislave študoval v r. 1958-64 žurnalistiku
na Filozofickej fakulte UK. V r. 1964-66 bol
asistentom na Katedre novinárstva FFUK a sú-
časne pracoval v týždenníku Kultúrny život,
v r. 1966-70 redigoval časopisy ABC pioniera
a Prúd, v r. 1970-75 pôsobil ako redaktor vyda-
vateľstva Smena v Bratislave.

Debutoval r. 1964 humoristicko-satirickou
prózou Uhni i cesty, v ktorej s mladíckou vehe-
menciou ironizoval dobový životný štýl dospe-
lých, jeho duchovnú prázdnotu, banálnosť
medziľudských vzťahov. Nekonformný satirický
nadhľad uplatnil aj v zbierkach poviedok Divné
hrušky s divnou príchuťou (1966) a Veterné mly-
ny (1967), v ktorých sa už upriamil na reflexiu
adolescentného človeka. Umelecky najpresved-
čivejšie to urobil v poviedkovej knižke Nebrn-

kaj mi na city (1967), ktorá naliehavosťou svo-
jej výpovede patrí k reprezentatívnym dielam
modernej prózy pre mládež 60. rokov 20. st. Po-
dobne ako v dvoch predchádzajúcich knihách aj
v nej je protagonistom citovo vyprahnutý až cy-
nický mladý hrdina, ironizujúci konformný a ka-
rieristický svet dospelých a zároveň odmietajú-
ci sa podriadiť ich vplyvu. Tento v novodobej
slovenskej próze pre mládež netradičný typ det-
ského hrdinu nieje však nijakým asociálnym zja-
vom negujúcim univerzálne ľudské ideály. De-
špekt, ktorý ho charakterizuje, prejavuje totiž
výhradne voči tej časti dospelých, pre ktorú je
príznačný karierizmus, pokrytectvo, egoizmus
a komerčnosť. Tým, že tieto morálne defekty
svojím opozično-ironizujúcim spôsobom od-
krýva, preberá úlohu výsostne kladnej postavy.
Gesto, ktoré jeho postavenie vyznačuje a ktoré
je podmienené skrytou túžbou po čistých ľud-
ských vzťahoch a plnohodnotnom citovom živo-
te, je pritom vierohodnejšie o to viac, že nemá
heroickú, ale tragikomickú podobu. Tejto netra-
dičnej typológii mladého hrdinu zodpovedá aj
neobvyklý kompozično-štýlový tvar, v ktorom
klasický príbeh je potlačený na minimum a jeho
funkciu preberá na vnímanie náročnejší asocia-
tívny princíp. Jeho uplatnením vyznačuje sa tex-
tový plán množstvom digresií so zmesou roz-
manitých rozprávačských rovín, pôsobiacich
zdanlivo nesúrodo, v podstate však korešpon-
dujúcich s autentickým spôsobom detského vní-
mania skutočnosti. Takýto charakter má aj jazy-
kový prejav Bednárových postáv, využívajúci
mestský slang. Jeho prítomnosť je činiteľom po-
dieľajúcim sa na zvierohodnení ich opozičného
postoja voči svetu dospelých.

K tvorbe pre dospelého adresáta sa V. Bednár
vrátil až na konci 70. rokov prózou Vajce v sto-
dole (1978) a románom Koza (1979), v ktorom
karikoval komunitu filmových a televíznych
tvorcov (hlavná postava koza sa stane filmovou
hviezdou). Podobne ako posmrtne vydanými
prózami Dračie žily (1985), Libero (1985)
a Pevne' lano (1987) aj v nich prostriedkami hu-
moristicko-satirickej prózy diagnostikoval stav
morálnej vybavenosti svojho súčasníka. Vysoká
estetická a výpovedná hodnota týchto prác zara-
dila ich autora medzi reprezentatívnych predsta-
viteľov humoristicko-satirického žánru novodo-
bej slovenskej prózy.

Za debut v literatúre pre deti možno považo-
vať knihu Dobrodružstvá troch mudrlantov
(1974). Bednár v nej nezaprel svoj humoristic-
ký talent a prostriedkami grotesky, nonsensu
a recesie vytvoril rozprávkovú féeriu, ktorá do-
dnes nestratila nič zo svojej pôsobivosti. Jej
osnova má „detektívny" ráz. Laco Breza a jeho
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kamarát Miro Nitka so svojím mladším bratom
sa rozhodnú vypátrať sedemdesiatu siedmu kra-
j inu. Pomôže im v tom mapa deda Vida, a hoci
ich pátranie neustále ohrozuje protihráč spolu-
žiak Zabura, svoj zámer úspešne zvládnu.
Konfrontáciu skutočného sveta a jeho reálií
s rozprávkovými rekvizitami, na ktorú sa vý-
chodiskové pátranie mení, autor pritom dokázal
zrealizovať ako hru, ktorú jeho čitateľ prijme
a pochopí, pretože oba jej komponenty, reálny
i rozprávkový, už dôverne pozná. A tak podlá
znalca Bednárovej tvorby pre dospelých i pre de-
ti Júliusa Nogeho Bednárova parodizačná hra je
síce absurdná, ale nie nezmyselná. V jej „pod-
texte je nedidaktickým spôsobom povedané aj
to, že svet rozprávok a svet dnešných vedecko-
technických dobrodružstiev spája túžba človeka
objavovať, hľadať, prekonávať obmedzujúce zá-
konitosti v prospech človeka".

Objavovanie, hľadanie a poznávanie tvorí
leitmotív aj knihy Veľká dobrodružná vlastiveda
(1979), v ktorej sa trojica bratislavských chlap-
cov podujme na „expedičné putovanie" turistic-
kými trasami od bratislavského Kamzíka až po
Košice. Bednár, milovník turistických úletov
z bratislavského prostredia, vytvoril touto prá-
cou svojrázny prozaický útvar, v ktorom má
miesto fantázia, recesia a intelektuálny humor,
ale predovšetkým osobný vzťah a zážitok, ktorý
cítiť i za tými najväčšími výmyslami. „Akoby
výmysly nevymýšľal," skonštatoval v tejto sú-
vislosti Július Noge, „ale ich žil." Tým presne
charakterizoval nielen knižku Dobrodružstvá
troch mudrlantov a Veľkú dobrodružnú vlastive-
du, ale aj tri knihy Bednárových parodizačných
rozprávok Čo mi kvety natárali (l 982), Moje naj-
milovanejšie zvieratá (1986) a Hubárske roz-
právky (1987). Pre všetky je príznačné spojenie
náučného momentu a umeleckého výmyslu, kto-
ré v iných knihách a u iných autorov má podo-
bu nesúrodého hybridu, v Bednárovej projekcii
- a platí to aj o knihe Veľká dobrodružná vlasti-
veda - však zásluhou jeho fantazijnej civilnosti
a recesnej mystifikácie toto spojenie vyústi do
špecifického tvaru, v ktorom náučnosť je natoľ-
ko zapracovaná do zábavnej roviny rozprávania,
že sa stáva jej súčasťou.

Výsledkom jeho trvalej spolupráce s roz-
hlasom sú hry Poiičaná gitara (1977) a Kľií-
čikové kráľovstvo (1979), ktoré vytvoril so
svojím celoživotným priateľom Tomášom Ja-
novicom.

Predtým spolu napísali hru so spevmi, tanca-
mi a odvážnym letom do neznámej krajiny Vzdu-
choloď a r. 1983 humoristické veršované lepo-
relo o prstoch na ruke My sme majstri nad
majstrov.
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BEDNAROVIC, Eduard
Učiteľ, rozhlasový redaktor

Pôsobil v Bratislave ako učiteľ a redaktor Rá-
diojournalu pre mládež. Bol jedným z mala au-
torov populárno-náučnej literatúry pre deti
v medzivojnovom období 20. st. Kombinovaním
beletristickej fikcie s detskými postavami a vý-
kladového textu napísal knihu o astronómii, le-
tectve, vojenstve a o piešťanských kúpeľoch. Pod
vplyvom svojej profesie v každej z nich sledo-
val viac-menej len elementárno-informatívny
zreteľ. Z hľadiska školskej utilitárnosti spolu s Já-
nom Dafčíkom zostavil aj rozsiahly a hodnoto-
vo hybridný zborník príležitostných veršov,
piesní a divadelných scénok Sviatky slovenských
deti (l938).
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BELLA, Ján Levoslav
Hudobný skladáte!, organista, pedagóg
4.9.1843 Liptovský Mikuláš - 25.5. 1936 Brati-
slava

Po absolvovaní katolíckej teológie na Páz-
máneu vo Viedni pôsobil v Banskej Bystrici, po-
tom bol mestským kapelníkom v Kremnici, od-
kiaľ roku 1881 odišiel za organistu a profesora
hudby do Sibiu. Na Slovensko sa vrátil r. 1928.
Až do smrti žil v Bratislave. Bol jedným zo za-
kladateľov slovenskej hudobnej kultúry, tvor-
com opery Kováč Wieland (1926), symfonic-
kých básní, kantát a komorných diel. Počas
štúdia v katolíckom seminári v Banskej Bystri-
ci prejavil záujem aj o literárnu tvorbu pre deti.
Spolu s „mladými rodomilmi" Ondrejom Čer-
nianskym a Jánom Kršákom vydal roku 1863
zborník veršov Jarnie kvety, ktorý so štúrovský-
mi Rečňovankami (1850, 1855) a Riznerovým
zborníkom Kytka z Tatier (1885) reprezentuje
knižnú veršovanú tvorbu pre deti a mládež dru-
hej polovice 19. storočia. V zmysle dobového
chápania spisby pre deti mladý klerik sa v ňom
prezentoval veršami mentorského a religiózne-
ho obsahu. Okrem nich uverejnil tu aj niekoľko
básní s vlasteneckými motívmi, ktorými nadvia-
zal na podobný typ štúrovskej intencionálnej
poézie pre deti.
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BENDOVÁ, Krista
Poetka, prozaička
27.1.1923 Kráľova Lehota - 27.1.1988 Brati-
slava
Cena Fraňa Kráľa v roku 1969

Do ľudovej školy chodila v rodisku, Kremni-
ci a v Nových Zámkoch. Po troch rokoch štúdia
na novozámockom gymnáziu prešla na Gymná-
zium v Banskej Bystrici, kde r. 1942 maturova-
la. V Bratislave študovala na FF Slovenskej
univerzity a na Dramatickej akadémii. Zo zdra-
votných dôvodov štúdium nedokončila. Po krát-
kom redaktorskom účinkovaní v denníku Prav-
da a po liečení nastúpila r. 1948 do vydavateľstva
Pravda ako redaktorka literatúry pre deti.
V r. 1950-51 pracovala na sekretariáte Zväzu
česko-slovenských spisovateľov a začas v re-
dakcii detského časopisu Ohník. V r. 1956-58

bola redaktorkou Roháča, v r. 1958-64 redak-
torkou denníka Pravda. Odvtedy až do smrti sa
profesionálne venovala tvorbe pre deti.

Prvé verše publikovala už počas štúdií, kniž-
ne debutovala r. 1948 zbierkou ľúbostno-refle-
xívnej lyriky Listy milému. V zbierke Milenec
smútok (1948) reagovala na svoju životnú situ-
áciu podmienenú ťažkou chorobou, avšak už
v nasledujúcej zbierke Ruky (1948) skľúčenosť
z blízkosti smrti prekonala aktivizáciou vnútor-
ných síl a viery v zmysluplnosť ľudského živo-
ta. Po zbierke Krajina šťastia (1950), schema-
tickej apoteóze pofebruárových spoločenských
zmien, sa v zbierke O tú pieseň (1955) opäť vrá-
tila k reflektovaniu ľúbostného vzťahu muža a že-
ny. Tento motív variovala aj v nasledujúcich
zbierkach, a hoci sa usilovala o jeho hlbšie vy-
jadrenie, jej tvorba za vývinovým trendom do-
bovej poézie zaostala.

Do literárneho vývinu zasiahla však ako au-
torka pre deti. Najmä v 60. rokoch dokázala svoj
humoristický naturel aktualizovať tak, že výraz-
ne napomohla formovanie modernej parodizač-
nej autorskej rozprávky a moderného humoris-
tického žánru vôbec. Hodnotovo jej post
vymedzuje postavenie medzi tradičnejším ty-
pom umeleckej tvorby pre deti a jeho moder-
nejším variantom, pričom prevažnú časť jej tvo-
rivých aktivít charakterizuje úsilie odpútať sa od
literárnej tradície smerom k modernému preja-
vu. Platí to už o jej veršovanom debute pre deti
predčitateľského veku Čačky-hračky (1949),
v ktorom sa tradičnejší model riekanky usilova-
la ozvláštniť tak, že detský hrdina sa stal pro-
striedkom i mierou jej lyrickej výpovede. V zbier-
ke Pioniersky pochod (1952) sa tejto ambície
vzdala a ideologizujúci motív, ktorý sa v názna-
ku objavil už v predchádzajúcej zbierke Čo sa
robí, čo sa stalo (1950), povýšila na svoj kon-
cepčný princíp. V tematickej rovine sa to odra-
zilo prítomnosťou veršov oslavujúcich vodcov
komunistického režimu, propagujúcich kolekti-
vizáciu, pioniersku organizáciu, industrializáciu
spoločnosti. Výsledkom bola absolútna negácia
- dovedená až do zvulgarizovanej podoby - det-
ského fenoménu a dobovej reality vôbec. V zbier-
ke Bola raz jedna trieda (1956) v podobnom
trende nepokračovala. Na rozdiel od prozaikov,
ktorí sa návratmi do vlastného plebejského det-
stva, objavením prírodnej a historickej témy po-
kúšali v polovici 50. rokov 20. st. uniknúť z prie-
storu zdiskreditovanej pionierskej tematiky,
naďalej pokračuje v básnickom tematizovaní do-
bového dieťaťa. Tentoraz však nepostupuje v in-
tenciách ideologizácie spoločenského vedomia
dieťaťa, ale vytvára verše na spôsob „veselej pe-
dagogiky". A hoci to robí len v niekoľkých bás-
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nických číslach (Keby mala rozum stonožka,
Prekážka, Bola raz jedna trieda), estetizácia di-
daktickej utilitárnosti, ktorá je pre zbierku cha-
rakteristická, zohrala vo vývine poézie pre deti
pozitívnu rolu; jednak tým, že položila základy
humoristicko-satirického typu detskej básne,
jednak svojou tematickou orientáciou pomáhala
navrátiť do detskej literatúry reálne dieťa. V hu-
moristickom trende Bendová pokračovala aj
v zbieročke Cirkus Hopsasa (1957). Fenomén
detského sveta nedokázala však ozvláštniť ani
detskou fantazijnosťou, ani básnicky kultivova-
nejším výrazom, takže namiesto básnickej klau-
niády odviedla triviálny veršovnícky výkon. Aj
v nasledujúcich básnických knižkách Ako Jožko
Pletko poplietol si všetko (1959) a Ako Jožko
Pletko upratať chcel všetko (1959) pri dosaho-
vaní humoristického efektu si vypomohla ošú-
chanými rekvizitami nenáročnej situačnej komi-
ky, a hoci niekoľko invenčnejších nápadov,
v ktorých zarezonoval fantazijný výmysel, vy-
znelo originálnejšie, celkovo rutinérsku úroveň
oboch knižiek neskorí go val o. Kvalitatívna ne-
vyváženosť je príznačná aj pre knižku šiestich
veršovaných textov Čiernobiela rozprávka
(1962). Ako v predchádzajúcich knižkách, aj tu
sú texty invenčné i rutinérske, v ktorých sa „vtip-
ný nápad stratil za ideovou konštrukciou, ktorá
sa nevtelila naplno do poézie a ponechala príliš
voľné pole pre priamočiare poučovanie" (S.
Smatlák). V nasledujúcich básnických miniatú-
rach, napospol adresovaných deťom predškol-
ského veku, Bendová nepreukázala tvorivejšie
ambície a v podstate už len rutinným spôsobom
spracovala rôzne utilitárne námety a vydavateľ-
ské podnety. Posledná zbierka Básničky malič-
kým (1986), obsahujúca veršíky s rôznymi det-
skými menami, doplnená výberom zo zošitkov
Zázračne' cvičky (1970) a Tryskom na ihrisko
(1970), s definitívnou platnosťou potvrdila vý-
vinovú neproduktívnosť Bendovej básnickej
tvorby v jej záverečnom štádiu.

Od polovice 50. rokov sa K. Bendová veno-
vala aj prozaickej tvorbe pre deti, pričom práve
v nej dospela k najhodnotnejším výsledkom.
V prvých dvoch knižkách - zbieročke jemne la-
dených moralít Nezábudky (1955) a kronikársko-
ilustratívnej evokácii hľadania životnej orientá-
cie mladej hrdinky v predmníchovskej republike
Prvé kroky (1959) - nepresiahla ešte úroveň po-
dobných dobových prác. Dokonca druhou kniž-
kou pripomenula už prekonané zjednodušujúce
ideologické postupy. V knižke pre deti mladšie-
ho školského veku Kde bolo, tam nebolo (1966)
sa však už predstavila osobitým prístupom, za-
loženým na civilisticko-humornom spôsobe
sprostredkovávania náučno-poznávacieho plá-

nu. Humoristický charakter má aj autorkino naj-
úspešnejšie dielo Opice z našej police (1967).
Zdrojom humoru tohto „opičieho románu" je
hra, ktorá je založená na detskom výmysle a na
prežívaní fikcie ako reality. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich textov určených výlučne detskému
čitateľovi má dielo univerzálnu adresnosť. Dieťa
zaujme humoristickými epizódami a celkovou
veselou atmosférou, dospelého čitateľa zas
schopnosťou uvidieť svoj skonvencionalizovaný
a vychýlený svet cez špecifický detský hodno-
tový systém. K modernej podobe detskej
beletristiky sa Bendová prepracovala aj v au-
torskom rozprávkovom cykle o Osmijankovi
(1967-1969), ktorého popularitu zabezpečila je-
ho pôvodná rozhlasová podoba v jedinečnej in-
terpretácii herca Ctibora Filčíka. Humoristický
ráz tohto diela je takisto osnovaný na výmysle,
pričom Cukovského princíp „horáznych neho-
rázností" autorka zvýraznila rovinou parodicko-
satirickou, opäť karikujúcou konformizmus
a stereotyp sveta dospelých. Médiom cyklu je
antropomorfizovaná postavička Osmijanka, ku
ktorej autorka neskôr pripísala postavičku ka-
maráta Osmidunča, čo jej umožnilo rozšíriť su-
jetový priestor jednotlivých cyklov (vždy osem
na jednu tému). Napriek tomu, že po originál-
nom nástupe nasledovali jeho variácie a briskný
humor neraz skízol do rutinérstva a verbalizmu,
„faktom ostáva, že od čias Hronského slnieč-
kovských seriálov sotva kto pripravil deťom ta-
ké pobavenie" (J. Poliak). Oživená postavička,
ktorá sa tentoraz zrodila na plote z postupnej det-
skej kresby nôh, nohavičiek, trička, rúk, fúzatej
a bradatej hlavy, tvorila médium aj v animova-
nej autorskej rozprávke Dobrodružstvá Samka
Klamka (1974), podstata ktorej spočívala v kon-
frontácii naivného detského myslenia a konania
so životnou stereotypnosťou a fantazijnou vy-
prahnutosťou sveta dospelých. Práve touto kon-
frontáciou Bendová aj tento text vysunula z po-
lohy primárnej detskej adresnosti k percepčnej
dvojadresnosti - aj keď nie v takej miere, ako to
bolo v próze Opice z našej police a v tých čas-
tiach Osmijanka, v ktorých folklórny model roz-
právky nielen parodovala, ale aj prekonala ide-
ovým posolstvom. Z tohto hľadiska sa Rozprávky
z Dúbravky (1981) javia menej ambicióznymi,
„aspekt detského pohľadu i jeho osobitej modi-
fikácie a deformácie skutočnosti" (Z. Klátik) je
však ako kontinuitný tvorivý princíp Bendovej
prítomný aj tu. Žánrovo knižka pozostáva
z dvoch častí. Prvú tvoria texty, v ktorých autor-
ka humoristickým spôsobom ozvláštnila náučnú
tému (vznik života na Zemi, vyhynutie mamu-
tov, objavenie chleba, jaskynné maľby), druhú
menej objavné sídliskové príbehy s prvopláno-
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vou situačnou komikou. Náročnejší charakter
majú z pozostalosti vydané Brumlíčkove roz-
právky (1994), ktoré dôstojným spôsobom uza-
tvárajú Bendovej štyridsaťročné pôsobenie v li-
teratúre pre deti. Založené sú na parodizácii
najmä folklórnej rozprávky, a hoci neobsahujú
symbolický plán, ktorý by dokázal osloviť aj do-
spelého obdivovateľa autorkinho diela, detského
percipienta očarúvajú tým, že vďaka poznaniu
folklórneho rozprávkového modelu umožňujú
mu stať sa autorkiným partnerom pri vytváraní
novej rozprávkovej reality.

Záujem o reedičné vydania Bendovej det-
ských kníh, ktoré od polovice 90. rokov 20. st.
pripravuje vydavateľstvo Buvik, sú dôkazom, že
dielo tejto autorky napriek svojej hodnotovej
rozkolísanosti nestalo sa len predmetom literár-
nohistorických výskumov. Je stále živou čitateľ-
skou hodnotou, ktorá vzbudzuje rešpekt svojou
schopnosťou úsmevno-parodickým spôsobom
zintenzívňovať dieťaťu jeho radostné vnímanie
sveta.
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BENIAK, Valentín
Básnik, prekladateľ
19.2.1894 Chynorany - 6.11.1973 Bratislava

Po absolvovaní Gymnázia v Nitre študoval na
Právnickej fakulte v Budapešti (štúdium nedo-
končil). Neskôr absolvoval notársky kurz v Ko-
šiciach. Pracoval ako notár v Dvorníkoch,
v r. 1919-35 v Chynoranoch, Novej Bani, potom
v prezidentskej kancelárii, na Ministerstve vnút-
ra, v r. 1945-46 na Povereníctve školstva a osve-
ty v Bratislave. Je známy ako básnik reflexívnej
a ľúbostnej lyriky. Debutoval zbierkou básní
Tiahnime ďalej oblaky (1928). Známy je jeho
triptych Žofia (1941), Popolec (1942), Igríc
(1944). Editorskou zásluhou Cyrila Krausa vy-
šiel posmrtne jeho súbor prebásnených rozprá-
vok Stratenko (1994). Ako uvádza v doslove kni-
hy, rozprávky napísal pre svoje vnučky na
rozhraní 50.-60. rokov 20. st. Kniha sa skladá
zo štyroch prebásnených Dobšinského rozprá-
vok - Stratenko, Pamodaj šťastia, lavička,
Múdra dievčina a Lomidrevo. Rozprávka v bás-
nickom podaní Beniaka predstavuje materiál
v inšpiračných rukách génia... A tak štyri roz-
právky začali žiť ako štyri výrazne epické bás-
nické tvary (P. Stevček).
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BEŇO, Ján
Prozaik, publicista, televízny a rozhlasový dra-
matik, prekladateľ
3.10.1933 Slatinka. 2ije v Bratislave
Cena Fraňa Kráľa v roku 1984

Po maturite na zvolenskom gymnáziu študo-
val v r. 1952-57 slovenčinu a ruštinu na FFUK
v Bratislave. V r. 1957-59 bol asistentom na
Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici,
krátko pôsobil v Cs. rozhlase v Bratislave,
v r. 1959-66 bol redaktorom denníka Smena,
v r. 1966-72 pôsobil ako redaktor a vedúci re-
daktor literárnokritického časopisu Romboid,
neskôr bol zástupcom šéfredaktora vydavateľ-
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stva Slovenský spisovateľ. Po dvojročnom lite-
rárnom štipendiu pracoval v r. 1993-95 na Mi-
nisterstve kultúry Slovenskej republiky.

Je plodným dvojdomým autorom. Do litera-
túry vstúpil v prvej polovici 60. rokov 20. st. tex-
tami, v ktorých konfrontoval dedinské prostre-
die, jeho tradičný etický štatút s premenlivým
hodnotovým systémom mestského človeka (na-
pr. Každý deň narodeniny, 1964, Ale] lásky, 1975,
Druhý semester, 1979). Neskôr svoj tematicko-
žánrový repertoár zameraný na dobovú súčas-
nosť rozšíril o evokáciu vojnového (Predposled-
ný odpočinok, 1980) a povojnového obdobia
(Výkrik, 1990) a o satirickú projekciu byrokra-
tických praktík minulého režimu (Kým príde
veľryba, 1986; Dobrodinec, 1988). V posled-
ných novelistických zbierkach (Maslo na hlave,
1997 a Pŕhľava pre speváčku, 2000), sa satiric-
ko-grotesknou hyperbolou pokúsil reagovať na
deformity spoločnosti 90. rokov, prechádzajúcej
od totality k demokratickému hodnotovému
systému.

Zážitkové autentické zázemie, zakorenenosť
vo vidieckej societe a upriamenosť na etický
plán, charakteristické atribúty autorovej tvorby
pre dospelých, podmienili podobu aj jeho diló-
gie pre mládež Jeden granát pre psa (1971)
a Škola sa začína v máji (1974). A hoci ide o li-
terárnu rekonštrukciu pocitového a etického do-
zrievania dedinských chlapcov v krátkom časo-
vom období od leta 1944 do mája 1945,
autobiografické podložie dilógie je nesporné.
„Videnie jedenásťročného Martina a jeho kama-
rátov," konštatuje samotný autor, „ich účasť na
dianí a udalostiach, ktoré zasiahli stredosloven-
skú dedinku na povstaleckom území, limituje
v podstate moja skúsenosť, to, čo som prežil a pri
čom som bol." Podobne teda ako v prvých kni-
hách pre dospelých aj v evokácii autorovho voj-
nového detstva záznam autentického zážitku,
pocitu dominuje nad štandardnou sujetovou fik-
ciou. Súčasne je tu prítomný aj detský princíp,
videnie dieťaťa, ktorým Beňo prekonal obme-
dzenia tradičného modelu spoločenskej prózy
pre deti s vojnovou tematikou. Protagonisti di-
lógie, bratia Martin a Ondrej, nie sú totiž aktív-
ni na spôsob predchádzajúceho typu vojnovej
beletristiky pre deti. Ich postoj k brutálnej dobe,
autorsky vyjadrený civilne, triezvo, bez pátosu,
pseudodramatickosti a sentimentálneho gesta,
nemá podobu hyperbolizovaného činu malých
partizánov schematickej spoločenskej prózy pr-
vej polovice 50. rokov. Je to proces psycholo-
gicky hodnoverného videnia a preciťovania
zážitkov a skúseností s rôznymi postojmi a re-
akciami v zlomových ľudských situáciách, kto-
rý vyústi do detsky neomylného rozpoznania

mravných činov a hodnôt, ale aj deformácií sve-
ta dospelých, nezmyselnosti zabíjania a vražde-
nia a ktorému „napriek ťaživej dobe nechýbajú
ani poetické rozmery" (Z. Stanislavová). Reali-
záciou takejto koncepcie, čitateľsky pôsobivej
napätím medzi dramatickou témou a jej civil-
ným, nedramatickým stvárnením (V. Petrík), Be-
ňo dosiahol, že jeho dilógia nerozmnožila spo-
ločensky preferovanú vojnovo-povstaleckú
prózu pre deti a mládež iba kvantitatívne. Stvár-
nením vojny na pozadí detského sveta a z pozí-
cie dieťaťa Beňo spolu s Milanom Ferkom a je-
ho románom Keby som mal pušku (1969)
uzavrel jednu fázu vo vývine tejto témy a kon-
štituoval novú, produktívnejšiu, ktorá znamena-
la estetický i významový prínos pre celú litera-
túru. Hodnota jeho autorskej iniciatívy je o to
závažnejšia, že sa udiala v čase, ked normalizá-
tori spoločnosti a kultúry začali inštitucionálny-
mi mechanizmami presadzovať návrat literatúry
k dogmatizmu a ideologizácii. O tom, že Beňo
tomuto trendu nepodľahol, svedčí aj jeho druhá
knižka Ondrej Ondrejko a Zeleň krá[ (1973). Jej
titulnú poviedku možno dokonca vnímať ako po-
lemickú reakciu na inštitucionálnu devastáciu
krajiny s tragickými dopadmi na jej obyvateľov.
Tematicky vyšiel v nej z reality dobových detí,
simultánne a v zmysle detského sklonu k prelí-
naniu reálnej a fantazijnej polohy vnímania vnie-
sol však do jej troch poviedkových textov fan-
tazijno-magický akcent klasickej folklórnej
rozprávky. Tým esteticky ozvláštnil a čitateľsky
zatraktívnil východiskový realistický motív, kto-
rý - už bez tohto ozvláštňujúceho faktora - je
príznačný aj pre jeho knižky Sneh je môj kama-
rát (1978), Letná fujavica (1978) a Naučil som
sa mlčať (1985). V prvej z nich - inšpirovaný ro-
dičovskou skúsenosťou - prostredníctvom mo-
zaikovej kompozície zloženej z drobných príhod
a zážitkov, zaznamenal prvý kontakt mestského
škôlkara so snehom a s lyžovaním. A hoci zá-
znam pripomína rodinný album, niektoré poetic-
ké momenty vyplývajúce z naivného detského
myslenia a konania jeho referenčnú polohu
zjemňujú. V próze Letná fujavica sa Beňo už ne-
inšpiroval autentickým skúsenostným zázemím.
Prázdninový chlapčenský príbeh je výsledkom
jeho autorskej fikcie, a hoci v jeho centre je prí-
behová konštrukcia (krádež družstevného trak-
tora), ktorá posúva prózu k zábavnému žánru,
nemožno autorovi uprieť ambíciu doložiť ju psy-
chologickou typizáciou jednotlivých postáv. Ak
však kritika aj z odstupu času hodnotí prózu kri-
ticky (Z. Stanislavová), je to predovšetkým pre-
to, že ambícia psychologicky zvierohodniť suje-
tovú konštrukciu nevyplývala zo spontánnej
detskej prirodzenosti, ale bola výsledkom inter-
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vencic autora teoreticky zorientovaného v kom-
pozícii a podobe rekreatívnej detskej beletristi-
ky. Umelecky suverénnejšie sa Beňo prezento-
val v próze Naučil som sa mlčať. Tematicky ju
znovu situoval do dedinského prostredia, do-
konca do letných prázdnin, na rozdiel od pred-
chádzajúcej prózy sa však nesústredil na vytvo-
renie príbehovej konštrukcie, ale na prienik do
vzťahových väzieb medzi hlavným hrdinom pró-
zy trinásťročným ôsmakom Rudom Hudákom,
jeho starším bratom Lacom, mamou, starou ma-
mou a otcom. Tentoraz mu teda nešlo o vytvo-
renie štandardného „prázdninového" žánru, kto-
rý má čitateľa zaujať dramatickým príbehom, ale
o rekognoskáciu identity dobového pubescenta,
ktorý v zdanlivo fádnom prostredí južanského
majera, medzi ľuďmi determinovanými ubíjajú-
cim pracovným stereotypom poľných a gazdov-
ských prác, začína si po prvý raz uvedomovať
viacdimenziálnosť života, jeho traumatizujúce,
drsné stránky, zložitosť iných i seba. Psycholo-
gická až sociologická autentickosť prózy identi-
fikujúca špecifickú societu potomkov bývalých
bírešov, doložená autorovou suverénnou znalos-
ťou dedinskej mentality a formálne vyjadrená
presvedčivým detským ja-rozprávaním, posúva
tento literárny výkon medzi reprezentatívne die-
la spoločenskej prózy 80. rokov. Znova sa tak
potvrdilo, že Beňo je ten autorský typ, ktorý sa
k presvedčivejšiemu umeleckému výsledku pre-
pracúva vždy vtedy, keď vychádza z prostredia,
s ktorým je bytostne spätý. V istom zmysle po-
tvrdením tohto poznania je séria autorských roz-
právok - Mačací kráľ (1992), Ako sa zajac ne-
stal starostom (1993), Lietajúci slimák (1995),
ktorú Beňo napísal v 90. rokoch. Kritika síce
na týchto groteskách, reagujúcich na pochybný
životný štýl dospelých, najmä na ich koristníc-
tvo, karierizmus, bezzásadovosť, stratu duchov-
ná a etických ideálov vôbec, zaregistrovala sna-
hu autora čeliť dobovej infantilizácii autorskej
rozprávky významovým plánom, no ich alego-
rizujúci kód sa jej zdal pre detského čitateľa má-
lo čitateľný. Paralelne s autorskou rozprávkou
Beňo prejavil záujem i o rozprávku folklórnu.
V podtitule svojej knižky Starý husár a nočný
Čert (1993) síce uvádza, že rozprávky spracoval
a podáva podľa ústneho podania Michala Pavlo-
viča zo záhorskej dediny Prievaly, v skutočnos-
ti ľudový rozprávkar bol len jeho informátorom.
Výsledný text nie je pritom zliterárnenou roz-
právkou, je tvorivým činom autora, ktorý v in-
tenciách ľudového hovoreného kánonu dokázal
vierohodne imitovať štylisticko-lexikálnu archi-
tektoniku ľudového rozprávkara, komponovať
jeho výpoveď, a tak zachovať rudimentárnu ma-
gickosť ústnej podoby rozprávky. V knihe O Ku-

bovi najkubovskejšom na svete (1997) rozvinul
a do jedného celku autorsky prekomponoval roz-
právkové predlohy B. M. Šebeka a P. Dobšinské-
ho. V nateraz poslednej knižke Záhada vtáčej zá-
hrady (2001) sa Beňo po tretí raz zameral na tzv.
prázdninový príbeh. Podobne ako v próze Letná
fujavica i tentoraz ho osnoval na dobrodružno-de-
tektívnej báze, silnou stránkou knihy nie je však
samotná záhada zabíjania vtákov a jej vyriešenie,
ale psychologicko-sociologický portrét pubes-
centného Daniela, ktorý napriek všetkému sa ne-
dokáže zmieriť s brutálnosťou a násilím. V tomto
ohľade je mestský Daniel potomkom Ondreja
a Martina z prózy Jeden granát pre psa a súčasne
dôkazom, že zápas malého hrdinu o svoju mrav-
nú, humánnu identitu je významovým leitmotí-
vom, ktorého sa Beňo zmocňuje počas celého
svojho literárneho pôsobenia.
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BERKY-ĽUBORECKÝ, Ján
Prozaik, vysokoškolský pedagóg
20.6.1940 Zvolen. Žije v Hrubej Borši (pri Sen-
ci)

Detstvo prežil v Ľuboreči v rómskej rodine.
Po skončení Vyššej hospodárskej školy v Lu-
čenci (1958) tri roky pracoval ako účtovník. Od-
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bor knihoveda - vedecké informácie študoval na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absol-
vovaní (1966) pracoval vo viacerých vedeckých
knižniciach a na Ministerstve zdravotníctva ako
referent na odbore vedy, výskumu a technického
rozvoja. Od r. 1997 prednášal dejiny rómskej kul-
túry, rómsky jazyk a literatúru na Pedagogickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Je autorom odbornej práce Medzinárodné de-
satinné triedenie (1966), početných odborných
a popularizačných článkov o rómskom etniku
a jeho kultúre, autorom vysokoškolskej učebni-
ce Gramatika rómčiny (2000) a spoluautorom
Slovníka slovensko-rómskeho a rómsko-sloven-
ského (1995). V r. 2002 vydal monografiu o Ľu-
boreči, kde vyrastal. Ako prozaik sa orientuje na
rómsky slovesný folklór, pričom svoje texty pí-
še v slovenčine i v rómčine. V prevažnej časti
z nich sa sústreďuje na prezentáciu rómskeho
hodnotového systému, najmä silných rodinných
väzieb, ozvláštňujúc svoje rozprávanie poetic-
kými prirovnaniami, porekadlami, prísloviami.
V prozaickom leporele Tri ohnivé kone (1990)
spracoval motív lásky syna k otcovi, sugestívny
svojou expresívnou rozprávkovo-baladickou at-
mosférou. V zbierke „rómskych rozprávok" Re-
mešina vernosť (1998) kultúrnu tradíciu svojho
etnika prezentoval už na rozsiahlejšom motivic-
kom materiáli. Najpresvedčivejšie, pretože jedi-
nečnou rómskou rozprávačskou formou tzv.
paramisi, t. j. fantazijným podaním reálneho prí-
behu, zážitku, či skúsenosti, sa prejavil v zbierke
Sny o Šťastí (1994). Podlá Dezidera Bangu, vý-
znamného rómskeho básnika a publicistu, rómske
spoločenstvo predstavil v nej v jeho prastarých di-
menziách, ktoré sú dokladom jedinečnej rómskej
identity, jej stáročných tragédií, ale i snov o ľud-
skejšom naplnení svojho osudu. Knižka anekdot
Dežoviny (1995) je zas pokusom o humoristickú
reflexiu svojho etnika i jeho vzťahu k majoritnej
spoločnosti. Na rozdiel od tejto knižky dvojja-
zyčnú básnickú zbierku Predstavujú sa zvieratká
(1997) adresoval deťom. Pre školskú mládež pri-
pravil aj antológiu Rómska mať (1989). Do róm-
činy preložil knihu Moja prvá Biblia v obrázkoch
(Mri elšebni biblija andre kipóra, 1999) a roz-
právky Eleny Lackovej Husle s tromi srdciami
(Lavuta Iren jílenca, 2003).
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BEŠEŇOVSKÝ, Ľudo
Prozaik, básnik
15.9.1910 Liptovský Michal - 6.9.1994 Winni-
peg, Kanada

Pôvodné priezvisko Baran si r. 1942 úradne
zmenil na Bešeňovský, dovtedy ho používal ako
pseudonym. Detstvo prežil v Bešeňovej. R. 1931
ukončil štúdium na Štátnom učiteľskom ústave
v Spišskom Podhradí a do r. 1938 pôsobil ako
učiteľ v Liptovskej Mare, potom bol správcom
r.k. strednej školy v Dolnom Kubíne. V apríli
1945 emigroval do Rakúska (Aurolzmunster,
Wôrgl), odkiaľ r. 1948 odišiel do Kanady. Usa-
dil sa vo Winnipegu.

Do literatúry vstúpil jednoaktovkami (Mrcha
nátura, Nečakaný návrat), v ktorých rezonova-
lo živé sociálne cítenie. Prvou detskou knihou
(Dedinôčka milá, 1940), signalizovanou iba
príspevkami v detskom časopise Žiačik, prihlá-
sil sa do literatúry ako hotový spisovateľ. Dru-
hou knihou (Biele dni, 1942) ukončil doma svo-
ju literárnu aktivitu. Obe knihy obsahovo
i formálne tvoria jednotu. Prvá je pásmom fin-
govaných denníkových zápiskov dedinského
chlapca z jesenných dní, druhá je takým istým
pásmom, viažucim sa na zimné obdobie. Len
emigráciou spisovateľa si možno vysvetliť, pre-
čo nevyšli aj ďalšie zväzky započatého cyklu.
Autor zrejme zamýšľal vydať štyri diely „det-
ského roku", ktorých pozadím mali byť štyri roč-
né obdobia, ako ich prežíva dedinský chlapec.
Touto postavou je očividne sám autor a moti-
vickým podkladom mu boli rozpomienky na
vlastné detstvo, ktoré sa vrstvia k sebe do podo-
by mozaiky a nenadobúdajú povahu gradované-
ho epického prúdu. Dedinský chlapec je v nich
zainteresovaným svedkom všetkého, čím žije je-
ho rodná obec, pričom príroda tvorí nielen von-
kajší rámec príbehov a situácií, ale priamo pod-
mieňuje obsah hier, starostí a radostí detí.
V oboch zväzkoch sú na prvom mieste svetlé
stránky dedinského života, vstupuje však do nich
aj utrpenie, pochádzajúce zo sociálnej biedy.
V celkovej osnove diel nehrajú sociálne motívy
taký zástoj ako v knihách Fraňa Kráľa a ani ich
detský hrdina nevyrastá na rebela, ale „iba" na
vnímavého chlapca s pocitom plebejskej hrdos-
ti. Typologický je dilógia spríbuznená s Rázu-
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sovým Maroškom a Ondrejovovou Zbojníckou
mladosťou. Nemožno tu vylúčiť ani priame in-
špiračné vplyvy. Literárne vzory však autor pre-
tavil v sebe a zostal svojský.

V emigrácii - napriek existenčným problé-
mom - pokračoval v literárnej činnosti a neskôr
vlastným nákladom vydal nostalgicky ladené
básnické zbierky pre dospelých Batôžtek a slza
(1976), Vkrvi ťa nosím (1978), Majáles (1991).
Výber z nich vyšiel pod názvom V putách rod-
nej zeme (1983).
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BEZO, Ján
Ľudovýchovný spisovateľ, vydavateľ
21.3.1842 Nitrianska Streda - 24.7.1905 Se-
nica

Po štúdiách v Modre, Bratislave a na učiteľ-
skej preparandii v Šoprone stal sa r. 1863 učite-
ľom v Senici. Po dvadsiatich piatich rokoch sa
dal penzionovať a zriadil si v Senici malú tlačia-
reň. Bol autorom početných šlabikárov a číta-
niek. V rokoch zostrujúcej sa maďarizácie akti-
voval nimi národné povedomie slovenských
detí, takže zo strany štátnych školských orgánov
boli zakazované a napádané. Druhým okruhom
jeho činnosti bolo redigovanie a vydávanie kníh.
Popri mnohých cirkevných a svetských knižkách
a kalendároch vydával Knižnicu zábavného
a užitočného čítania, v ktorej vyšlo takmer
30 zväzkov zväčša pôvodnej beletrie. Jej autor-
mi boli A. E. Timko, R. Uram-Podtatranský, A.
Bielek, K. Royová, F. Kutlík a i. Bol nakladate-
ľom a tlačiarom aj časopisu Noviny malých
(1899-1914). Prvých šesť ročníkov pod pseudo-
nymom Strýčko Ján sám redigoval. Ako autor
venoval pozornosť remeselníckej mládeži. Jeho
Perly pre našu remeselnícku mládež (1890)
orientovali mládež na praktické potreby života.
V knižke životopisných medailónov vynikajú-
cich ľudí z národných i svetových dejín Spomí-
najme a nasledujme dobré príklady slávnych
mužov a žien (1896) predložil mladému čitate-
ľovi žiarivé vzory mravnej statočnosti, pracov-
nej húževnatosti a vlastenectva. Motívy zo ži-

vota podnikavých tovarišov sa vyskytujú aj v je-
ho ďalších prózach, ktoré si vyberal na adaptá-
ciu alebo na preklad (Sirota, 1890). Tieto úpra-
vy a preklady, podobne ako jeho pôvodné texty,
svedčia o jeho utilitárnom chápaní literatúry,
o jej podriaďovaní náboženskej a národnej vý-
chove.
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BIELEK, Karol
Prozaik, pedagogický publicista
15. l. 1857 Lutiše - 25.11. 1936 Žarnovica

Študoval na gymnáziu, v seminári a na
preparandiách v Žiline, Kláštore pod Znievom
a v Trnave, kde získal učiteľský diplom. Učil
v Kysuckom Novom Meste a v Trubíne.
V r. 1918-28 bol školským inšpektorom v Žiari
nad Hronom, Kremnici a v Leviciach. V rôznych
časopisoch, predovšetkým v časopise Karola
Salvu Dom a škola, publikoval pedagogické a di-
daktické články. Ovplyvnený konzervatívnym
didaktickým názorom na poslanie detskej litera-
túry r. 1909 vydal dvojzväzkový súbor prevza-
tých i vlastných moralizátorských textov Roz-
právočky pre dietočky. Na spôsob mravoučných
cxempiel zo začiatku 19. st. akcentoval v nich
devótnosť, spoločenskú pokoru, životný pesi-
mizmus a sociálny idylizmus. Ich obsahovú i tva-
rovú regresívnosť zdôraznil navyše tým, že znač-
nú časť vypointoval do drakonickej, detskú
psychiku traumatizujúcej pointy. Po prevrate vy-
dal Viazaničku veršíkov pre školáčikov (1924),
zbieročku riekaniek, prísloví a ľudových piesní.
Prítomnosť účelových mentorujúcich textov,
ktoré boli v rozpore s aktivujúcim sa estetizujú-
cim trendom dobovej literatúry, aj tento pokus
odsunula do oblasti účelovej didaktickej litera-
túry.
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AS AN INTRODUCTION
Almost a quarter of a century has flown sin-

ce the Dictionary of Slovák Writers fór Child-
ren and Youth l Ondrej Sliacky at al., Brati-
slava, Mladé letá 1979 / was published. In the
courseof that periód literatúre fór children and
youth has gone through remarkable genera-
tion exchange. As creative work of many aut-
hors has expanded and that of others has
ceased, the call fór a new lexicographical
work, reflecting new reality in a new way, has
arisen. Composing it, the academic editorial
staff considered the existing lexicographical
tradition in literatúre fór children and youth
and due to that, the present work The Slovák
Writers of Literatúre fór Children means
a continual link to this tradition nôt only by the
structure of individual entries but mainly by its
conception. Both publications, the preceding
and the present oné, áre nôt a sort of selec-
tive dictionaries but háve ambition to register
a complete author's spectrum of the Slovák
literatúre fór children and youth from its be-
ginnings to the present times. It is so in spite
of that some authors háve nôt been included
in the registration by a pure mistake / reme-
dy will bé in the appendix of the second part
of the dictionary /. The continuity with the pre-
ceding work is eventually evident by the fact
that the dictionary is meant nôt only as a sour-
ce of basic biographic and bibliographic in-
formation about individual authors but also as
an evaluating and interpreting sort of dictio-
nary orienting its user in a value level of their
literary work. In this connection the first rating
indicator is the amount of evaluating text

itself. Since the work is a dictionary of litera-
ry authors, the above mentioned principle is
applied only to their belletristic activities. Dra-
matic creation /theater, television and rádio/,
demanding a specific interpretation is just re-
gistered but only within the authors who háve
presented themselves by belletristic work.
The samé is applicable fór translation activi-
ties as well. Considering the fact that creati-
on fór children and youth is an integrál part of
national literatúre, the dictionary selectively
registers also literatúre fór adults of so called
dioecious authors, in bibliographic summary
presenting however, just their work fór child-
ren and youth. The closing list of Literatúre
does nôt contain a detailed bibliography of
secondary literatúre. Its function is only orien-
tational and the register does nôt include exis-
ting dictionary and synthesizing works aľt-
hough they had been unquestionably present
at formation of the entries. Each entry is the
author's output of individual compilers, the-
refore it is closed by their initials. From the
author's point of view the dictionary is the
work of the couple Ondrej Sliacky and Zuza-
na Stanislavová. Besides the authors of pre-
ceding Dictionary, Ján Poliak /171, K. Fóldvári
171, H. Pifko /4/, J.Kopal /3/, in completion of
the present work the following ones partici-
pated: M. Andričíková /9/, V. Obert f?/, B. Ši-
monová /7/, M. Jurčo /3/, 11. Kepštová /3/, M.
Ondráš /3/, R. Bílik IM and B. Hlebová IM.
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ADELA ČAJAKOVÁ- PETROVIČOVÁ / ELENA ČEPČEKOVA / MARINA ČERETKOVÁ-CÁLLOVÁ / ANDREJ ČERNIANSKÝ / EMIL

ČERNÝ / JONATAN DOBROSLAV ČIPKA / JAN ČÍŽ / RUDOLF ČIŽMÁRIK / KVETÁ DAŠKOVÁ / MIROSLAV DEMAK /

RUDOLF DOBIÁŠ / PAVOL DOBŠINSKÝ / JÁN DOMASTA / ZLATA DÔNČOVÁ / DANÚŠA DRACULOVÁ-FAKTOROVÁ / ANNA

DRAŽILOVA / BORIS DROPPA / KAROL DUBECKÝ / MÁRIA DÚBRAVCOVÁ / RÓBERT DÚBRAVEC / FERDINAD DÚBRAVSKÝ /

MÁRIA ĎÚRÍČKOVÁ / NATAŠA ĎÚRINOVA / DUŠAN DÚŠEK / PAVEL DVORAK / HELENA DVOŔÄKOVÁ-JANCUROVÁ /

ELENA DZURILLOVÁ / RUDOLF FABRÝ / JÁNA FEKETE / ĽUBOMÍR FELDEK / OĽGA FELDEKOVÁ / ANDREJ FERKO /

MILAN FERKO / VLADIMÍR FERKO / HANA FERKOVA / MARGITA FIGULI / KORNEL FÔLDVÁRI / JÁN FRANCISCI / JOZEF

FRAŇO / LIBUŠA FRIEDOVA / ĽUDOVÍT FULLA / GABRIELA FUTOVÁ / FERDINAD CABAJ / CYRIL CALLAÝ / IRENA

GALOVA / JOZEF GAŠPARÍK / ELEONÓRA GAŠPAROVÁ / RUŽENA GAUBEOVÁ / JÁN GEGUŠ / PETER GLOCKO / SAMUEL

GODRA / NORA GRAJCIAROVÁ / LADISLAV GRANČ / JOZEF GRECOR-TAJOVSKÝ / HANA GREGOROVA / ERÍK JAKUB
GROCH / MARIANNA GRZNÁROVÁ / AGNEŠA GUNDOVÁ-JERGOVÁ / IVAN HABAJ / ANTON HABOVŠTIAK / KATARÍNA

HABOVŠTIAKOVÁ / ĽUBA HAJKOVÁ / VLADIMÍR HAĽAMA / MAŠA HAĽAMOVÁ / MARTIN HAMALIAR / VIERA HANDZOVA /

DARINA HARMANOVÁ / OĽGA HARMANOVA / MÁRIA HAŠTOVÁ / DANIEL HEVIER / DANA HIVEŠOVA-ŠILANOVÁ /

VLADO HOCHEL / PETER HOLKA / JOZEF ĽUDOVÍT HOLUBY / JOZEF HORÁK / ŠTEFAN HOZA / MARTIN HRANKO /

JOZEF CIGER HRONSKÝ / JAN HRUŠOVSKÝ / MIROSLAV ANTON HÚSKA / MILAN HÚŽEVKA / HVIEZDOSLAV / ANTON

HYKISCH / MICHAL CHLEBAK / ELENA CHMEĽOVÁ / BOHUŠ CHNOUPEK / JÁN CHRASTINA / MICHAL CHUD!K /
MARGITA IVANIČKOVÁ / ĽUDOVÍT IZÁK / IVAN IZAKOVIČ / MARIA JANČOVÁ / JÚR JANOŠKA / TOMÁŠ JANOVIC / PETER

JAROŠ / KLÁRA JARUNKOVÁ / RUDOLF JARUŠEK / JÉGÉ / RUŽENA JILEMNICKÁ / PETER JILEMNICKY / JANA JURÁŇOVÁ /

MILAN JURCO / JÁN JURIČEK / FRANTIŠEK JURICA / JÁN KADAVÝ / KAREL KÁLAL / IVAN KÁLAŠ / BELO KAPOLKA /

PETER KARPINSKÝ / MIKULÁŠ KASARDA / MATÚŠ KAVEC / ĽUBICA KEPŠTOVÁ / HERMAN KLAČKO / RUDOLF KLAČKO /

ZLATKO KLÁTIK / VILIAM KLIMÁČEK / MIKULÁŠ KOČAN / MARIA KOCANOVÁ / JAN KOLLÁR / JOZEF KOLLÁR /

MARIANA KOMOROVÁ / PETER KOMPIŠ / JAN KOPAL / VILIAM KOPEČNÝ / GUSTÁV KORDOŠ / JÁN KORENKO / JÁN

KOSTRA / BOHUŠ KOVÁČ / DUŠAN KovAC / MIKULÁŠ KOVÁČ / MARIÁN KOVÁČIK / PETER KOVÁČIK / MARGITA

KOVÁČOVA / PAVLA KOVÁČOVA / OLIN KOZUBEK / FRAŇO KRÁĽ / DUŠAN KRAUS / ŠTEFAN KRČMÉRY / JÁN

KRESÁNEK-LADČAN / HELENA KRIŽANOVA-BRINDZOVA / TEODOR KRIŽKA / MILOŠ KRNO / JÁN KRŠAK / VIKTOR KRUPA /

VIKTOR KUBAL / ĽUDOVÍT KUBANI / ĽUDOVÍT KUBÁNI ML. / FRANTIŠEK KUBERNÁT / MATÚŠ KUČERA / ZUZANA

KucLEROvA-KozičovA / LADISLAV KUCHTA / JOZEF FRANTIŠEK KUNIK / TEODOR KUNST / KAROL KUZMÁNY / LÝDIA
KÝSEĽOVA / ANNA LACKOVA / ELENA LACKOVA / ANTON LAUČEK / TAŤJANA LEHENOVA / DANIEL LEHOCKÝ / BOŽENA

LENČOVÁ / JÚLIUS LENKO / ŠTEFAN LEŠKA / DANIEL GABRIEL LICHARD / ZUZANA LOJKOVA /ALFONZ LUKAČIN


