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The year 1988 is a signifi cant milestone in the Slovak fi ne –art culture. At the IBBY Congress, held in Oslo, 
eminent Slovak illustrator Dušan Kállay was awarded the worldwide H. Ch. Andersen Prize for illustrations 
to Lewis Carroll’s book Alice in Wonderland. Since professor Kállay will turn 60 this year, the introductory 
contribution of 2nd issue of Bibiana begins with an essay of Fedor Kriška In the Wonderland. This noted art-
historian analyses the work of the artist, who, with his illustrations, paintings and graphics-art activity, has 
enriched not only Slovak but also world fi ne-arts culture and ranks among the most signifi cant representa-
tives so far. On this occasion Bibiana publishes an interview with prof. Dušan Kállay called The Recipe for 
Illustrating a Book in which professor recollects his childhood, especially his grand father, who, as an am-
ateur painter, was able to understand artistic interest of his little grand son. After bringing back the mem-
ories of his university studies that he had completed under supervision of an excellent post-war modernist 
prof. Vincent Hložník, prof. Kállay reveals his views of illustration art, bringing back exciting moments of illus-
trating the famous Carroll’s book, as well as the feelings and problems he was undergoing when illustrating 
the complete collection of H. Ch. Andersen’s Fairy Tales, with the assistance of his wife, a painter and illus-
trator Kamila Štanclová. In the conclusion of the interview he mentions his creation of postage stamps, the 
achievements of which are also remarkable. One of his designs was awarded the best stamp of the world 
at the world exhibition in Vienna in 2000. As every year, in 2008 BIBIANA, the International House of Art for 
Children, Slovak IBBY Division and the Department of the Slovak Language and Literature of Faculty of Ed-
ucation, Comenius University in Bratislava, held the seminar on assessment of book, drama and illustration 
creation for children and youth of the previous year. Prof Zuzana Stanislavová of Prešov University refl ected 
the bookwork. In her paper entitled The Confi rmation of Values she states that despite commercial editorial 
pressure, top authors of the Slovak children’s literature have permanently kept its rising trend, while along 
with traditionally assessed author’s fairy-tale creation, rising interest in social prose has been registered as 
well. The next contribution is a reportage of the writer Ján Beňo The Quiet Mission in Rimava Valley. It is a 
report of the nationwide Days of Children’s Book, held in region Gemer this time. The mentioned region of 
Southern Slovakian boundary of Central Slovakia and East Slovakia has a special importance for Slovak chil-
dren’s literature, because this is where in 19th century so called collecting school originated and due to that, 
folk fairy-tale was promoted to a masterful literary genre. It was, therefore, quite natural that alongside with 
the specialists seminar and talks with school children and students, the group of Slovak writers also visited 
Drienčany, the place of work and eternal rest of the greatest Slovak collector and writer of fairy tales Pavol 
Dobšinský (1828-1885). In the contribution entitled www.weexist.sk, prof. Marta Žilková of Constantine Phi-
losopher University in Nitra states that the collapse of television drama creation for children has been go-
ing on and this artistic genre survives only thanks to puppet theatres and permanently active, although di-
minishing radio creation. In the interview with literary publicist Ľ. Suballyová, university teacher and essayist 
Peter Valček presents results of a research work on reading stereotypes of children and youth, realized by 
the National Centre for Education of Public in cooperation with the Literary Information Centre. In the paper 
called A Colour Firework, Barbara Brathová of BIBIANA, the International House of Art for Children, assess-
es quality of the Slovak illustration creation of 2007. In her opinion the value of present-day illustration is of 
high stan dard. The good news is that there have emerged some young talented illustrators who are a guar-
antee of the future credibility of the Slovak illustration. The article of literary historian Ondrej Sliacky With 
One’s Heart on One’s Sleeve concludes the issue. It originated on the occasion of the forthcoming anniver-
sary 100 years of Italian Children’s Book in Slovakia, in which the author observes that translations of Ital-
ian children’s books, although not great in number, have been a contribution not only to Slovak children’s 
readers but also to the authentic creation itself. Due to their emotionalism and acceptance of the world of 
children, as well as high moral values, they have rated among the gems that form the fund of other people’s 
literature for children in Slovakia. Translation J. ZLATOŠOVÁ

SUMMARY

Pri vzniku Bibiany Slovenská sekcia IBBY rozhodla, že súčasťou každého jej 
čísla bude SUMMARY, záverečný obsahový súhrn v anglickom jazyku. Revue 
tým získala atribút odborného časopisu a redakcia ilúziu, že čo-to z jej práce 
upúta pozornosť zahraničných priateľov. Z ohlasov, o ktorých vieme, takéto 
očakávania neboli nereálne. Zaiste i vďaka tomu, že anglické avízo malo vždy 
suverénnu jazykovú úroveň. Tento fakt pripomíname teraz preto, že pri prí-
ležitosti životného jubilea chceme dr. Jane Zlatošovej, ktorá od vzniku Bibia-
ny doteraz toto avízo zabezpečovala, srdečne poďakovať a zaželať veľa zdra-
via a potešenia zo svojich vnúčat.
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Pri inej príležitosti a na inom mies-
te som označil slovenského výtvarníka 
Dušana Kállaya za tvorcu – intelektuála, 
pretože si vo svojich tvorivých počinoch 
neustále kladie nové a nové otázky a zá-
roveň o vlastných odpovediach pochy-
buje. Toto znamenie nedôvery a skep-
sy považujem za autorovo východisko, 
z ktorého sa odvíja jeho neustále silnejú-
ca viera v pozitívne výsledky dobrodruž-
stiev ľudského poznania.

Zmysel života nachádza v jedineč-
nosti a kvalite našej existencie a najmä 
schopnosti túto hodnotu si aktívne uve-
domovať. K tomuto povedomiu prispie-
va svojou nesmierne pestrou a bohatou 
celoživotnou umeleckou aktivitou, kto-
rá je predovšetkým úprimným vyzna-
ním obdivu k veľkolepému zázraku ži-
vota, k jeho pravým hodnotám a záro-
veň oslavou unikátnej krásy a pravdy 
nášho času.

Je iba logické, že jeho večnou inšpi-
ráciou, povedané jeho vlastnými slova-
mi, nie je nič iné ako: „Život a veci, ľud-
ské vlastnosti, premeny času i kolobeh 
lásky.“

Výtvarník s povrchným prístupom 

k tvorbe si vždy bude pliesť to hlavné 
s vedľajším, podstatné s efektným, to, čo 
stojí bokom či v pozadí, s bezvýznam-
ným. U Dušana Kállaya je to naopak. 
V jeho obrazoch, kresbách či grafi c-
kých listoch všetko smeruje k jedinému 
– k zvýrazneniu poslania či nosnej myš-
lienky určitého diela všetkými klasický-
mi výrazovými prostriedkami, ktoré bri-
lantne ovláda. Ovláda celý zložitý svet 
výtvarného prejavu, keď každučká kres-
bová linka, každý farebný valér či dotyk 
štetca, každý štvorcový milimeter čier-
no-bieleho kontrastu slúži idei umocne-
nej harmóniou či kontrapunktom uni-
kátneho výtvarného výrazu.

Jeho výtvarné myslenie a realizácie 
zámerov sú absolútne. „Rád by som 
hovoril všetkými jazykmi sveta,“ vyzná-
va sa autor a myslí tým, pochopiteľne, 
že by rád ovládol všetky disciplíny a vý-
razové prostriedky výtvarného umenia, 
aby svojimi výpoveďami oslovil čo naj-
viac divákov tu, teraz i potom, doma 
i v zahraničí.

Táto túžba zvládnuť výtvarný prejav 
čo najúplnejšie sa prejavila už v jeho po-
merne ranom veku. Našťastie, jeho vô-
ľa i talent boli šťastným riadením osudu 
včas rozpoznané, takže ich mohol cieľa-
vedome pestovať i rozvíjať najprv na Ľu-
dovej škole umenia v Žiline, neskôr na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave.

fedor 
kriška
V krajine zázrakov

e s e j

K životnému jubileu 

Dušana Kállaya
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Prvé dva ročníky absolvoval u pro-
fesora Ladislava Čemického, ďalšie na 
oddelení fi gurálnej kompozície a kraji-
nomaľby u profesora Jána Želibského 
a v štvrtom ročníku ho jeho konštruk-
tívna predstava priviedla do grafi ckého 
ateliéru profesora Vincenta Hložníka. 
Okrem iného to znamenalo, že Dušan 
Kállay vysokú školu absolvoval dvomi 
diplomovými prácami: kolekciou grafi c-
kých listov u prof. V. Hložníka a olejmi 
u prof. J. Želibského.

K týmto dvom výtvarným láskam po-
stupne pribudla voľná kresba, ex libris, 
návrhy na známky, plagáty, animovaný 
fi lm i knižná ilustrácia.

Aby sme sa, pokiaľ možno, čo naj-
vernejšie priblížili k autorovým tvorivým 
zámerom i jeho názorom na poslanie 
umenia, budeme vychádzať z jeho zve-
rejnených vyznaní.

„Moju voľnú maliarsku tvorbu chá-
pem ako isté zastavenie v čase. Vždy, ak 
sedím mnoho dní nad ilustráciami alebo 
grafi kou, pociťujem obrovskú túžbu ve-
novať sa maľbe... Dodnes ma fascinujú 
zlatistožlté lazúry Rembrandtove, Hala-
sove krajkové goliere namaľované a la 
prima, goyovské premaľby, Turnerova 
biela, cez ktorú presvitá sépiová pod-
maľba, alebo hľadanie farebného rou-
altovského tónu na plátnach, ktoré sú 
zvlnené váhou nánosu jednotlivých fa-
rebných štruktúr,“ napísal už zrelý ma-
liar, ktorý postupne odhaľuje tajomstvá 
výtvarného jazyka majstrov i večné mys-
térium umeleckej tvorby.

Jeho maliarske vízie sú podmienené 
vlastnými skúsenosťami. Obsahovo i te-
maticky vychádzajú z poznanej skutoč-
nosti, že v umení je viac neznámych než 
vyriešených výsledkov a konštánt. Kom-
pozície jeho obrazov, kresba fi gúr, fareb-
ná skladba, použité symboly sa odvíjajú 
z jeho postupného poznávania možnos-
tí osobitej výtvarnej poetiky. Na tomto 
mieste chcem zdôrazniť, že ani témy je-

ho obrazových úvah, ani ich transfor-
movanie absolútne nesúvisia s dobou 
a požiadavkami spoločnosti, v ktorej 
žil a tvoril. To isté platí aj o jeho grafi c-
kých listoch či voľných kresbách. Inšpi-
roval sa síce svojimi súčasnými zážitka-
mi a úvahami, ale sú to podnety výsost-
ne intímneho charakteru, bez akejkoľvek 
súvislosti s ofi ciálnou ideológiou vtedaj-
šej totalitnej spoločnosti sedemdesia-
tych a osemdesiatych rokov.

„Keď sme boli s manželkou (Kami-
lou Štanclovou) ešte študentmi, hovori-
li sme si, že až raz budeme profesioná-
li, pôjde nám všetko rýchlejšie. Opak je 
pravdou. Ak som vtedy urobil lept aj za 
jeden deň, dnes mi to trvá neuveriteľ-
ne dlhšie, ale nie preto, že by som bol 
lenivý alebo čakaním na Múzu. Ak sa 
nechcem opakovať, je to čoraz nároč-
nejšie, lebo dnes už hľadám stále niečo 
iné,“ spomína dnes autor.

Voľná grafi ka je ďalšou autorovou 
parádnou disciplínou. Jeho mimoriad-
ny kresliarsky talent, a ako sa ukázalo, 
i všetky základné predpoklady pre gra-
fi cký prejav zveľadil a zušľachtil skúse-
ný pedagóg Vincent Hložník. Hlavným 
cieľom profesorovým bolo viesť svojich 
poslucháčov k slobodnému tvorivému 
mysleniu, k pokore pred svojím posla-
ním a úcte ku všetkým grafi ckým tech-
nikám. A Dušan Kállay suverénne zvlá-
dol tak poskytnutú tvorivú slobodu, ako 
aj náročné techniky linorytu či drevory-
tu, litografi e, suchej ihly, mezzotiny, lep-
tu i farebného leptu.

V jeho voľných grafi kách ide o kres-
bovo precízne správy o rôznorodých po-
dobách nášho sveta aj o sugestívne ví-
zie daného časopriestoru s fi lozofi ckým, 
historickým i estetickým podtextom.

„Svet je mraveniskom a v jeho vzor-
ci na malej ploche je obsiahnuté všetko: 
voda, zem, rastliny a človek so všetkými 
súvislosťami, ktoré ho obklopujú a pod-
mieňujú,“ znie jedno zo základných vy-
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znaní autora a naznačuje jeho východis-
ká pri voľnej tvorbe.

Vo svojich grafi ckých víziách objavu-
je zlomky okolitého sveta v prísne realis-
tickom pretransformovaní, ale aj útržky 
predstáv, snov i poetických vízií. Vníma 
strohú realitu i jej tiene premietnuté do 
našich úvah a táto zmes faktov a fi kcie, 
ak nechceme použiť termín „chaos“, stá-
va sa východiskom k jedinečnému výra-
zu súčasného pocitu života.

Už vieme, že každá istota sa môže 
vzápätí zmeniť na neistotu, každá čias-
točka pravdy sa môže podieľať na vý-
stavbe nášho presvedčenia rovnako ako 
na jeho deštrukcii. Preto Kállayove vý-
tvarné metafory si často musí dešifrovať 
a rekonštruovať divák, ktorý sa tak stá-
va aktívnym spolupracovníkom tvorivé-
ho aktu.

Podobný prístup nachádzame i v je-
ho menej známej, ale rozhodne nie me-
nej dôležitej kapitole – kresbe.

„Kresba je pramatkou všetkých ume-
ní. Rovnako je pramatkou všetkej ľud-
skej činnosti. Je prítomná všade,“ znie 
krédo autora. Skutočne, kresba je svo-
jím jednoduchým a prostým prejavom 
z tých najnenáročnejších a najčistejších. 
Nepotrebuje nič viac, iba voľnú plochu 
a predmet, ktorým je tvorca schopný 
zanechať trvácnejšiu stopu. Je takmer 
identická v praveku, renesancii, sece-
sii či v treťom tisícročí nášho letopoč-
tu. Voľná kresba má čarovnú schopnosť 
zachytiť a vyjadriť výraz najvnútornej-
ších pocitov, myšlienok i predstáv auto-
ra v danom okamihu.

Témy a motívy sú viac než pestré 
a rôznorodé, ale pre nášho autora prí-
značné. Záhadný a stále inšpirujúci svet 
hmyzu, včiel či vtákov, večná a usta-
vične aktuálna legenda o Ikarovi, mač-
ky a ich sochy, ktoré nie sú celkom ani 
mačkami, ani sochami. Vlastne vždy je 
všetko trochu inak, každá téma prináša 
aj svoju antitému.

Autor si zámerne nevšíma tradičnú, 

optickú formu príbehu v mene pravdivej-
šieho záznamu „prúdu vedomia“. Štetec 
a pero poletujú nad plochou s ľahkos-
ťou, slobodne a bez zábran ako motýľ 
nad rozkvitnutou lúkou. A hľa, sme sved-
kami zázraku: voda sa mení na opojný 
mok imaginácie tak, že ich vnímame nie-
len okom, ale všetkými zmyslami a chá-
peme nielen rozumom, ale aj srdcom. 
A v princípe to platí i v autorových kniž-
ných ilustráciách, aj keď nie, pochopiteľ-
ne, v rovnakej miere.

Knižné ilustrácie sa pomaly ale iste 
stávajú jeho osudom. Na základe po-
zoruhodných výsledkov jeho osobitej, 
príťažlivej výtvarnej poetiky ho oslovu-
jú najrozličnejšie vydavateľstvá, takže 
má množstvo príležitostí vyskúšať svo-
ju schopnosť prevteľovania sa. Raz je to 
poézia, inokedy dobrodružný román či 
literatúra faktu, ale väčšinou sú to kniž-
ky pre deti. Jeden pozoruhodný titul 
strieda v rýchlom slede ďalšie a rovna-
ko geometrickým radom pribúdajú oce-
nenia. Od vydavateľských, národných 
a štátnych až po množstvo medzinárod-
ných a tú najvýznamnejšiu, Cenu Hansa 
Christiana Andersena, udelenú kongre-
som IBBY v Oslo roku 1988.

Hovorí Dušan Kállay: „Ilustrovať ne-
znamená kresliť slovo po slove to, čo 
bolo napísané, ale znamená to predo-
všetkým myslieť. Ak by to tak nebolo, 
potom by nemalo žiaden zmysel sveto-
vé tituly ilustrovať vždy znova a znova 
a vždy v iných súvislostiach.“

Knižné ilustrácie ako svojrázny a špe-
cifi cký druh výtvarného umenia majú svo-
ju bohatú tradíciu, ktorá siaha až kdesi 
k egyptským papyrusovým zvitkom, ne-
skoršie k ranokresťanským sakrálam či 
islamským svetským rukopisom. Majú 
aj akési výnimočné postavenie v celej 
škále výtvarných disciplín, pretože svo-
jou pomerne jednoduchou mobilnos-
ťou umožnili v minulosti rýchly prenos 
výtvarného videnia i slohotvorných prv-
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kov z oblasti do oblasti aj z kontinentu 
na kontinent.

Ešte celkom nedávno sa pred celo-
stránkové ilustrácie do vzácnych publi-
kácií vlepoval priesvitný pavučinový pa-
pier a obrázky boli orámované zlatými 
linkami...

Lenže aj v tomto prípade – čas opo-
nou trhol. Moderná a postmoderná do-
ba si žiada iný prístup, preto sa zme-
nilo mnohé. Ale ich pôvodné poslanie 
– zmnožovať čitateľský zážitok, oboha-
covať text o nový rozmer, ozdobovať 
a znásobovať poznanie sveta – zostáva.

Nie je v našich silách venovať sa na 
tomto mieste bližšie všetkým výnimoč-
ným autorovým ilustračným počinom. 
Veď k dnešnému dňu má na svojom kon-
te okolo dvesto knižných titulov. Preto 
sa pokúsim spomenúť iba pár tých naj-
pozoruhodnejších.

Jedno z významných, priam osudo-
vých stretnutí bolo Kállayovo stretnu-
tie s nesmrteľnou knižkou Lewisa Car-
rolla Alica v krajine zázrakov, o ktorú sa 
už pokúšalo mnoho ilustrátorov z celé-
ho sveta.

Opäť Dušan Kállay: „Ako veľkí astro-
nómovia minulých storočí svojimi ob-
javmi vytvorili nový svet, na ktorom na-
sledujúce generácie stavali svoju vedu 
a myslenie, tak Lewis Carroll vymyslel 
svet tak neskutočne skutočný, tak proti-
chodne zákonitý a logický, že človek ten 
jeho svet vidí, verí mu a môže na ňom 
stavať ideály krásna. Každý čitateľ Alice 
sa stáva divákom fi lmového plátna pl-
ného ilúzií, farieb a tvarov a nachádza 
v ňom tú obrovskú poéziu, ktorá vyvie-
ra z každého slova a každej vety tejto 
knižky. Poézia fantázie!“

Tento nedefi novateľný, veľkolepý, 
pestrofarebný magický text svojou iraci-
onálnou podstatou bol skvelým impul-
zom pre autora, ktorý sa v krajine fantá-
zie pohybuje istejšie a suverénnejšie ako 
v ktorejkoľvek inej zóne.

Preto v jeho ilustráciách je všetko: 

autorov nesmierny výtvarný talent zve-
ľadený a zušľachtený dlhoročnou skúse-
nosťou, jeho geniálna schopnosť inšpi-
rovať sa i najzložitejšou textovou pred-
lohou, jeho nadhľad a chápavý úsmev. 
Kállayova imaginácia reaguje rovnako 
na podnety skutočnosti alebo fi kcie. Aj 
preto mohol vytvoriť k Alici kongeniálny 
obrazový pendant s mnohovrstevným 
posolstvom.

Všetko v tomto „virtuálnom“ svete zá-
zrakov je v pohybe; či už v stave zro-
du, premeny alebo zániku. Je to viac 
ako zložitý príbeh či prepletenec príbe-
hov odohrávajúcich sa v podivnom ča-
sopriestore, v ktorom sú všetky detaily 
zreteľné, iba celok je nejasný a mnoho-
vrstevný. Pravdepodobne preto, že au-
tor vyzýva čitateľov k spolupráci, k vlast-
nému videniu, postoju, k vlastným úva-
hám. Len netalentovaný a neschopný 
tvorca vnucuje všetkým svoje názory, 
hranice a pravidlá.

Nosné kresbové línie ilustrácií akoby 
nemali začiatok ani koniec, ale pokúša-
li sa obsiahnuť všetko, čo nemá pevný 
tvar, aby tak zvýraznili všetky rozmery 
a pointy textu. A z chaosu čiar, fareb-
ných škvŕn a priezračných valérov vytvá-
ra autor unikátny výtvarný výraz, ktorý 
čitateľa fascinuje predovšetkým pres-
ným vnútorným poriadkom s vysokou 
estetickou hodnotou.

Tchajwanské vydavateľstvo Grimm 
Press mu ponúklo ilustrovať i Shakespe-
arove prerozprávané hry. Lenže – bo-
lo to vydanie pre deti. „Veľkosť a krása 
tejto poézie nesie v sebe množstvo me-
tafor a vysvetlení, historických a dejin-
ných súvislostí o fungovaní doby,“ za-
mýšľa sa autor.

A opäť nastupujú otázky a pochyb-
nosti. Nevzniká prerozprávaním neja-
ké iné dielo s inou hierarchiou hodnôt? 
A ako pristupovať k jeho interpretácii? 
Tu sme pri základnom probléme kaž-
dého zodpovedného ilustrátora pri kaž-
dom novom titule. Má položiť dôraz na 
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presné dobové reálie a súvislosti alebo 
uprednostniť svoj individuálny prístup, 
súčasné normy a osobitý prínos?

Dušan Kállay túto dilemu vyriešil raz 
navždy. Každou novou knižkou doka-
zuje, že tieto dva prístupy sa absolútne 
nevylučujú a môžu jestvovať vedľa seba 
v úzkej symbióze.

Veľký úspech u čitateľov, znalcov i vy-
davateľov, na prekvapenie viac v zahra-
ničí ako doma, spôsobil, že sa v roku 
2001 obrátili na Dušana Kállaya a jeho 
manželku Kamilu Štanclovú zástupcovia 
vydavateľstva Brio Praha a Gründ Paris 
so žiadosťou o ilustrovanie exkluzívneho 
vydania všetkých 156 rozprávok Hansa 
Christiana Andersena k jeho 200. výro-
čiu narodenia. Šlo o vyše sedemsto (!) 
ilustrácií na rozsahu 1800 strán textu. 
Bol to kolosálny projekt, po akom tú-
ži mnoho ilustrátorov na celom svete. 
Dnes už môžeme konštatovať, že voľ-
ba bola správna a že tento žiadaný titul 
sa dostal do tých najpovolanejších rúk. 
Potvrdil to Kállayov zmysel pre detail, 
pre nápad, pre vtip a úsmev, pre fan-
táziu, s ktorou modeluje, okrem iného 
i šachové fi gúrky i hracie karty, exotické 
rastliny aj nevídané zvieratá. Autorove 
konštrukcie priestorov i stovky vznáša-
júcich sa predmetov vzdávajú hold kaž-
dodenným zázračnostiam všetkých vecí 
a vecičiek nášho sveta.

A ak sa s Kállayovými knižkami stret-
ne mladý človek v pravú chvíľu, už na-
vždy v ňom zostane zakliaty cit pre krá-
su, pre zázračno, pre prekvapenia, s kto-

rými bude vnímať už všetky nasledujúce 
dobrodružstvá života.

Napriek skutočnosti, že sa nám do 
našej úvahy nevošli nie práve bezvý-
znamné kapitoly o autorových návrhoch 
poštových známok, o jeho plagátoch ani 
o jeho animovaných fi lmoch, pokúsime 
sa prítomné zamyslenie ukončiť.

Kállayove grafi cké, obrazové aj kres-
liarske metafory našich osudov počíta-
jú s aktívnym divákom, s jeho vzácnou 
schopnosťou imaginácie. Sú inšpirova-
né najmä večnou ľudskou túžbou po 
poznaní a ovládnutí podstaty sveta, kto-
rá núti človeka lietať, objavovať prírod-
né zákony a na základe čiastočného po-
znania ich zákonitostí projektovať kated-
rály a veže dotýkajúce sa nebies.

A knižné ilustrácie?
„Bol by som nesmierne šťastný, ak 

by si niektoré z mojich knižiek dokázali 
svojou mágiou a krásou nájsť priateľov, 
aby moje ilustrácie nehovorili len o tex-
te samotnom, ale aby presvedčili svo-
jich čitateľov o bohatstve mojich citov, 
a ak to mojim knihám osud dovolí, aby 
niektoré z dnešných detí sprevádzali ce-
lý život.“

K životnému jubileu Dušana Kállaya 
mu úprimne želáme, aby sa jeho túžba 
naplnila vrchovato. Veď význam veľkého 
umeleckého diela časom narastá a jeho 
pôsobenie nadobúda stále širšie a širšie 
hranice.

(Autorove výroky sme prevzali z monografi e Iva-

na Jančára a Fedora Krišku Magický svet Duša-

na Kállaya, Slovart, 2004.)
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Si priamym pokračovateľom gene- �
rácie, ktorá v 60. rokoch minulého sto-
ročia radikálnym spôsobom zmenila 
výtvarno-ilustračnú tvár detskej knihy. 
Mená Albín Brunovský, Miroslav Ci-
pár, Viera Bombová, Ján Lebiš, Viera 
Gergeľová, Alojz Klimo, Ladislav Ne-
sselman sú už dnes pojmami symbo-
lizujúcimi vstup našej knižnej kultúry 
do medzinárodného kontextu. Aký je 
tvoj vzťah k týmto tvorcom, k ich po-
etikám? Čo ti dali, keď si opúšťal vyso-
koškolské ateliéry, za čo si im vďačný 
a čo si sa nerozpakoval neprijať, aby si 
bol samým sebou, Dušanom Kállayom, 
ilustrátorom svetového mena?

Ak mám hovoriť o tom, čo prinies-
la spomínaná generácia, tak je to nový 
pohľad na knihu ako výtvarno-literár-
ny objekt. Kniha v jej chápaní, to bolo 
dielo, v ktorom si mohla uplatniť vlast-
ný názor, nápady. Typografi cké aj ilu-
stračné. Kniha mala svoju tvár a táto 
tvár bola vždy celkom iná. Stačí si po-
rovnať ilustrácie Viery Bombovej, Albí-
na Brunovského alebo Miroslava Cipára 
a hneď je jasné, o čom hovorím. Najdô-

ležitejšie však bolo, že ilustrácia prestala 
mať iba ilustratívnu funkciu. Išlo o nie-
čo viac. O partnerstvo s autorom tex-
tu. V tejto súvislosti by som rád spo-
menul prof. Vincenta Hložníka. Aj keď 
generačne starší, stal sa naším duchov-
ným otcom. Vedel pomôcť a podporiť 
študenta v hľadaní jeho vlastnej indivi-
duality. Bol nám príkladom tolerancie, 
humanizmu, umeleckej erupcie. Prí-
kladom, akých v živote stretnete málo. 
Takže dostať sa do konfrontácie s touto 
výnimočnou spoločnosťou ilustrátorov 
bolo veľmi lákavé. A tomuto lákadlu 
som podľahol i ja. A s radosťou.

Každú umeleckú osobnosť, výtvar- �
níka nevynímajúc, poznamenáva det-
stvo. Aké bolo to tvoje, resp. s akými 
estetickými podnetmi si sa v ňom stre-
tával? Čo ťa zasiahlo tak, že dodnes ten 
dotyk pociťuješ ako starozákonné po-
mazanie olejom? Kto bol strážnym an-
jelom tvojho talentu a kto jeho objavi-
teľom?

Neviem, aké detstvo je lepšie a aké je 
horšie. Moje detstvo, to je ceruza. Sta-

s jubilujúcim Dušanom 
Kállayom,

nositeľom Ceny H. Ch. Andersena
r o z h o v o r

Recept 
ako ilustrovať knihu

 

 Treba ju prežiť.
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rý otec trochu maľoval a medzi ním 
a mnou vznikol fantastický vzťah. Cez 
prázdniny sme spolu chodievali v Tren-
číne okolo Váhu, rozprávali sme sa 
o kvetoch, zapadajúcom slnku. Raz sme 
boli v Lietavskej Lúčke a starý otec tam 
našiel také veľké bodliaky, aké som od-
vtedy už nevidel. Doma ich namaľoval 
a ja ten obraz mám dodnes. Vôňa ter-
pentínu a olejových farieb, to bola teda 
vôňa môjho starého otca. On bol tým 
človekom, ktorý odobroval moju cestu.

Profesor František Holešovský, su- �
verénny znalec českej a slovenskej ilu-
stračnej kultúry, vo svojej knihe Bese-
dy o ilustráciách a ilustrátoroch z roku 
1980 napísal: „Keď Dušan Kállay získal 
na BIB-e ´73 Zlaté jablko za cyklus kre-
sieb k zaujímavej a významnej historic-
kej próze Jozefa Horáka Leteli sokoli 
nad Javorinou, znamenalo to dvojaké 
prekvapenie: jedno patrilo skutočnos-
ti, že aj prostý cyklus ilustrácií, čo ako 
pietny a hlboko angažovaný, sa mô-
že z rozhodnutia medzinárodnej jury 
dostať na popredné miesto vyzname-
naných diel, a druhé patrilo mladosti 
grafi ka – Kállay mal vtedy iba dvadsať-
päť rokov.“ Skutočne neuveriteľné. Na 
tvojom vysokoškolskom diplome ešte 
nestihol uschnúť podpis rektora a už 
si bol na špici svetového ilustračného 
peletónu. Čosi podobné sa príliš čas-
to nestáva a ani sa veľmi nepamätám, 
že by sa bolo odvtedy stalo. Takže, čím 
si vysvetľuješ tento úspech, priam ra-
ketový štart medzi svetovú ilustrátor-
skú elitu?

Možno to bolo neuveriteľné. Neviem. 
Po skončení školy som ani veľmi ilu-
strovať nechcel. Mal som predstavu, že 
budem robiť maľbu a grafi ku. Začal som 
ako všetci ostatní – návštevou vydava-
teľstva. Ako svoju prvú knihu musím 
uviesť dve, lebo už neviem, ktorú som 

dostal skôr. Bola to Čepčekovej próza 
pre deti Serenáda pre Martinu a Rúfu-
sove Zvony. Za Zvony som kúpil obrúč-
ky, oženil som sa a potom som dlhý čas 
pracoval s manželkou za jedným stolom 
u jej rodičov. Mnohí z mojej generácie 
mali podobné podmienky, takže ilustrá-
cia sa stala nutnosťou, ale aj radosťou. 
Leteli sokoli nad Javorinou bola moja 
štvrtá knižka v živote.

Tvoj úspech sa mohol chápať aj ako  �
bozk Šťasteny, náhoda, ktorá mala zís-
kať mladých talentovaných výtvarní-
kov v rôznych krajinách pre ilustrova-
nie detských kníh. Už nasledujúci BIB 
´75, na ktorom ti prisúdili ďalšie Zla-
té jablko, však nikoho nenechal na po-
chybách, že tvoje prvé ocenenie bolo 
opodstatnené, že v autorovi ilustrácií 
ku knihe Rytier Roland získava knižná 
kultúra originálnu umeleckú osobnosť. 
To, čo si totiž ponúkol, tvoja predsta-
va gotiky, rekonštrukcia jej sveta a je-
ho atmosféry, bolo v kontexte vtedaj-
šieho chápania ilustrácie knihy pre de-
ti a mládež, predovšetkým v kontexte 
slovenskom, unikátne až provokujúco 
náročné, takže odrazu sa vynorila otáz-
ka, problém komunikatívnosti tvojho 
výtvarného prejavu. V každom prípa-
de – postrehol to už profesor Holešov-
ský – tvoja ilustrácia do roku 1975, a ja 
dodávam, že aj po tomto čase – deti 
nevyzýva ani nepodnecuje k napodob-
ňovaniu. Jej pôsobenie spočíva v iných 
úrovniach. Skús ich, prosím, konkreti-
zovať.

Rytier Roland bola moja prvá fa-
rebná kniha. Bola to pre mňa ohrom-
ná príležitosť. Azda aj dar Šťasteny. Pie-
seň o Rolandovi som poznal čiastočne 
už z pobytu vo Francúzsku. Z literárnej 
predlohy vanula akási vznešenosť, ale aj 
krutosť. Tomu všetkému som sa chcel 
priblížiť, zachytiť pocity, dojmy, kto-
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ré som mal z prečítaného. Nebolo pre 
mňa dôležité, ktorá z fi gúr je Roland 
a kto je kráľ, pretože pri troche pred-
stavivosti čitateľ nájde aj rytiera aj kráľa 
v každej postave. Obraz musí rezonovať 
s textom, nie ho opakovať. Tu niekde je 
azda hranica medzi tým, čo v texte in-
špiruje, a medzi jednoduchou popis-
nosťou. Je to hranica, pri ktorej čitateľ 
musí uvažovať o funkcii ilustrácie, o jej 
postavení v knihe, čo mu prináša a čím 
ho obohacuje. Do galérie predsa necho-
díme preto, aby sme videli, ako vyzeral 
portrétovaný človek. Dôležitý je pocit, 
dojem, vzťah, ktorý vznikne medzi ma-
liarom a portrétovaným.

Po druhom Zlatom jablku nasledo- �
vali iné ocenenia a uznania. Kuriózne 
je, že v roku 1983 si ako tridsaťpäťroč-
ný získal prestížnu Cenu Ľudovíta Ful-
lu. Rok predtým si vzbudil rozruch na 
Medzinárodnej výstave knižného ume-
nia v Lipsku, kde si za ilustrácie ku kni-
he Lewisa Carrolla Alica v krajine zá-
zrakov získal striebornú medailu. Jedi-
nečnosť, s akou si interpretoval snovú 
imaginatívnosť tejto kultovej knihy sve-
tovej detskej literatúry, bola natoľko vý-
nimočná, že celý najbližší BIB sa niesol 
v jej znamení. Bolo úplne samozrejmé, 
že k dvom Zlatým jablkám pribudla ce-
na najvyššia – Grand Prix. Povedz, čo 
pre teba znamenalo ilustrovanie tejto 
knihy, resp. poodhaľ proces svojej tvor-
by, jej fázy, peripetie, dni a noci spo-
znávania textu, ktorý pre ilustrátorov 
bol a zostal Mount Everestom.

Pri knihe, akou je Alica v krajine zá-
zrakov, nie je možné nemyslieť na au-
tora. Sú totiž autori, ktorých diela sú 
späté s ich životom či s mýtom ich ži-
vota. Mám na mysli Oscara Wilda ale-
bo Hansa Christiana Andersena. Je ťaž-
ko hovoriť o Alici a nepoznať fotografi e 
Alice Lidelovej, nielen tie, ktoré nafo- DUŠAN KÁLLAY/ Alica v krajine zázrakov
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til sám Lewis Carroll, ale aj tú z jej zre-
lého veku. Nemôžeme hovoriť o Ali-
ci, ak nevieme, že jej autor bol profesor 
matematiky Charles Lutwidge Dodg-
son (1832 – 1898), resp. ak nepozná-
me jeho korešpondenciu. V jeho kni-
he vystupuje množstvo malých tvo-
rov, ktoré behajú po zemi aj pod ňou, 
sem a ta ako v nejakom labyrinte iné-
ho sveta. Všetko tu môže byť malé i veľ-
ké, všetko sa môže zastaviť, aj čas. Otáz-
kou je len, v akom zrkadle tento svet vi-
díme. Je to svet spoločenstva, ktorý má 
vlastných kráľov, vlastných hráčov kri-
ketu, svojich rytierov. A všetko to má 
niečo spoločné s matematikou. S jej lo-
gikou. Stačí veriť jednému, aby ste po-
chopili druhé. Je to zázračný, fantazijný 
svet s logickou podstatou, a to je na tej-
to knihe azda to najkrajšie a najvzrušu-
júcejšie. Samozrejme, že tieto marginá-
lie nezodpovedajú množstvu úvah, kto-
ré mi prichádzali na um počas ročného 
ilustrovania knihy. Nemám ich zazna-
menané, no dúfam, že sú namaľované. 
Ak vnímavý čitateľ listuje v Alici, ve-
rím, že si dokáže prečítať aj tieto úva-
hy. V každom prípade pre mňa je táto 
kniha studňou inšpirácií. Ak by som ju 
ilustroval dnes, zaiste by ma podnietila 
k iným úvahám, interpretáciám a bolo 
by to správne. Chcem tým povedať, že 
nepoznám recept, ako ilustrovať knihu. 
Receptom je pokúsiť sa ju prežiť.

V apríli 1988 sa v Bologni konal  �
25. medzinárodný veľtrh detskej knihy 
a práve z neho priniesli svetové agen-
túry neuveriteľnú správu: Medzinárod-
ná organizácia IBBY, združujúca spi-
sovateľov a ilustrátorov detskej kni-
hy celého sveta, udelila slovenskému 
výtvarníkovi Dušanovi Kállayovi Ce-
nu Hansa Christiana Andersena, naj-
významnejšie ocenenie, aké len mô-
že tvorca detskej knihy získať. Navrh-

núť ťa ako štyridsaťročného na „malú 
nobelovku“ bolo nezvyčajne riskantné, 
pretože podľa vtedajšieho štatútu na-
vrhnutí umelci mohli kandidovať len 
raz v živote. Vyšlo to. Tvoje ilustrátor-
ské výkony a najmä exhibícia, ktorú si 
v Alici predviedol, už totiž neboli len 
výtvarným unikátom, bol to akt, ktorý 
znamenal zásah do ilustračného mysle-
nia a štýlu v medzinárodnom meradle. 
Spomeň si, v akej situácii ťa zastih-
lo rozhodnutie Medzinárodnej poroty 
pre udeľovanie Ceny H. Ch. Anderse-
na. Bol si ním zaskočený alebo v kúti-
ku duše si ho po všetkých tých priazni-
vých ohlasoch očakával?

V mojom pohľade má kniha dva ži-
voty. Jeden je, a ten ma zaujíma najviac, 
keď knihu ilustrujem. Druhý sa začína 
položením knihy na pulty kníhkupec-
tiev. Tento druhý sa meria dotykmi rúk. 
Sú knihy, ktoré roky zostávajú ako nové. 
Druhé sú zodraté, obchytané. Vždy som 
si želal, aby moje knihy boli práve také-
to. Otázka ocenenia je pre mňa druho-
radá, aj keď by som nebol úprimný, ke-
by som nepovedal, že každý priaznivý 
ohlas ma vždy poteší.

A potom nasledovala udalosť, na  �
akú si nemohla trúfnuť ani tvoja fan-
tázia. V hlavnom meste Nórska sa 
zišli najvýznamnejšie osobnosti sveto-
vej detskej literárnej a výtvarnej kultú-
ry, spisovatelia, ilustrátori, diplomati, 
nórska kráľovská rodina, aby ti vzda-
li poctu za víziu umeleckej detskej kni-
hy ako jedinečného prostriedku huma-
nizácie sveta dospelých. Po doznení 
tvojho prejavu, v ktorom si sa prezen-
toval ako človek, ktorý má svoje vlast-
né slnko, svoj vlastný dážď a svoje det-
ské tajomstvo, ozval sa sálou potlesk 
všetkých tých ľudí. Povstali a tlieskali. 
Viem si živo predstaviť, že najdojatejšie 
ti tlieskal staručký pán Björnson. Veď 
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potomok tých, ktorí ešte pred osem-
desiatimi rokmi nemohli mať ani vlast-
nú elementárnu školu a ktorí ako ná-
rod mali zmiznúť z povrchu zemského, 
si práve v jeho krajine pred zrakom 
kráľovskej rodiny preberá z rúk vtedy 
najslávnejšej detskej spisovateľky sve-
ta Astrid Lindgrenovej uznanie za jedi-
nečný vklad do svetovej kultúry. Mohlo 
sa mu dostať ešte väčšej satisfakcie za 
všetko, čo pre Slovákov v onom brutál-
nom čase urobil? Ale vráťme sa z pred-
stavy do reality. Zmenila táto udalosť 
tvoj život? Čo si robil po nej, akými 
problémami si žil?

Pompéznosť a veľkosť tejto udalos-
ti sa dá zažiť len raz v živote. Na mojej 
práci nemohla, pravda, nič zmeniť. Ne-
myslím, že olympijský víťaz začne behať 
maratón ináč, než ho behal pred svo-
jím víťazstvom. Samozrejme, že som to-
mu všetkému bol rád. Potešilo ma, že 
sme sa spolu s manželkou mohli stret-
núť s legendárnou Astrid Lindgrenovou 
a vypiť si s ňou kávu. Potom ma čakala 
profi lová výstava na BIB-e, kde sa mo-
je veci skúmali pod drobnohľadom. Ne-
myslím, že by som neobstál. A čo som 
robil potom? Ilustroval. Dodnes sa tým 
trápim. Jedny knihy sú lepšie, druhé 
horšie. Najdôležitejšie je vedieť, ktoré 
sú tie druhé.

Prišiel rok 1989. Víchrica, ktorá sa  �
strhla, poprevracala všetko naruby. Po 
entuziazme, štrnganí kľúčmi, nádejach, 
očakávaniach div že nie tatarkovskej 
božej obce, roztrhli sa hrádze s nená-
visťou voči blížnemu, s patologickou 
posadnutosťou po moci, s nenásyt-
nou túžbou mať, búrať a ničiť. Kultúra, 
a v nej výrazne aj výtvarná, ktorá ro-
ky oponovala totalitnej moci, spochyb-
ňovala a provokovala ju, sa z večera 
na ráno ocitla v postavení, keď z úto-
ku musela prejsť do obrany; dokonca 

už nie ľudskosti, slobody, elementár-
nych spoločenských hodnôt, ale samej 
seba, svojej vlastnej existencie. Vízia 
zlatého teľaťa, ktorá nás zasiahla ako 
stredoveký mor, sa prejavila degradá-
ciou hodnôt, komercionalizáciou a bul-
varizáciou kultúry, glorifi káciou všet-
kého toho suterénu, ktorý v základoch 
ohrozuje ľudskú existenciu. Ako ty, člo-
vek, ktorý zmysel života hľadáš v od-
lišnom hodnotovom systéme, vnímaš 
náš čas?

Nemyslím, že naším problémom je 
glorifi kácia suterénu. Problém je in-
de. Kde je nadstavba nad suterénom, 
kde je prvé a druhé poschodie? Bojom 
proti suterénu sa poschodia samy ne-
postavia. Všade na svete majú komer-
ciu, suterén, no usilujú sa budovať vyš-
šie poschodia. Čitateľ má právo vybrať 
si knihu, akú sám chce. Iste, množstvo 
detí vždy siahne po triviálnej literatúre. 
Tak to bolo, je a bude. Ibaže nás by ma-
li zaujímať aj deti, ktoré chcú niečo iné. 

Dušan KÁLLAY s manželkou Kamilou ŠTANCLOVOU
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A v tom je náš problém. Určovať vkus 
publiku, na to nemáme a nesmieme mať 
právo. Ľudstvo je krásne preto, že kaž-
dý sme iný.

Si profesorom na Vysokej škole vý- �
tvarných umení. Na rozdiel od iných 
vysokoškolských pedagógov ťa pre tú-
to profesiu získali. Sám si o niečo po-
dobné záujem neprejavoval. Čo kon-
krétne spôsobilo, že si ateliér umelca 
v slobodnom povolaní vymenil za vy-
sokoškolskú katedru a ako sa ti za ňou 
žije?

Máš pravdu. Nikdy som nechcel byť 
pedagógom. Je to však asi osud. Pochá-
dzam z rodiny, kde bolo toto povolanie 
samozrejmosťou. Na druhej strane, ak 
mám dobrých študentov, toto rozhod-
nutie neľutujem. Pritom učiteľská pro-
fesia je ťažká, lebo každý študent je iný, 
iný vo svojej individualite, iný v tom, čo 
potrebuje. Musím však tiež povedať, že 
túto prácu milujem.

Čím bol kedysi pre poslucháčov  �
Vysokej školy výtvarných umení, mám 
na mysli predovšetkým ilustrátorov, 
prof. Hložník, Brunovský, teraz je pre 
mladú ilustračnú generáciu prof. Kál-
lay. Ale pozrime sa na to z druhej stra-
ny. Aká je táto mladá generácia ilustrá-
torov očami prof. Dušana Kállaya? Má 
talent, odvahu, ambície? Kto z nej pre-
svedčil, že energiu, ktorú do nej vložil 
jej profesor, mu najlepšie vráti tak, že 
vytvorí opäť čosi nové, jedinečné?

Ako čerství absolventi grafi ckej špe-
ciálky sme sa ako Skupina najmladších 
predstavili verejnosti na výstave v Žili-
ne roku 1972. Vtedy nám prof. Hlož-
ník do nášho katalógu napísal niekoľko 
viet. Ak mám hovoriť o súčasnej mla-
dej generácii, musím odcitovať jeho slo-
vá, pretože sám by som to nevedel po-
vedať výstižnejšie: „Je obdivuhodné, aká 

je táto naša zem, koľko rodí mladých ta-
lentov. A koľko oni vlastnia poctivých 
svetov. Človek nezriedka stojí nad ima-
gináciou mladých. Vytvárajú svoje sve-
ty, snívajú svoje príbehy. Žijú a zdanlivo 
ľahko realizujú svoje vízie.“ Tieto slová 
platia aj dnes. Často ma študenti pre-
kvapia svojou jedinečnosťou, nápadmi. 
Ja som však najradšej, ak dokážu nájsť 
samých seba, svoj vlastný svet. A takých 
študentov nie je málo.

Ilustrovať takú knihu, akou je Ali- �
ca v krajine zázrakov, je niečo ako osu-
dový dar. Ty si takýto dar dostal ešte 
raz, keď ti pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Hansa Christiana Andersena 
zástupcovia vydavateľstva Brio Praha 
a Gründ Paris ponúkli ilustrovať kom-
pletný súbor jeho rozprávok. Na tomto 
monumentálnom ilustračnom projekte 
sa podieľala i tvoja manželka, ilustrá-
torka, grafi čka a maliarka Kamila Štan-
clová. Ako môžu ilustrovať jednu knihu 
dve také jedinečné osobnosti, akými sú 
Kállay a Štanclová?

Naša práca na kompletnom vydaní 
Andersenových rozprávok mala v sebe 
niekoľko zvláštností. Bola to naša pr-
vá spoločná práca a, samozrejme, vzbu-
dzovala obavu, či je vôbec možné, aby 
dvaja ľudia ilustrovali tú istú knihu. 
Andersen u nás býval skoro štyri roky 
a svojimi rozprávkami nás viac spájal, 
než rozdeľoval. Od začiatku sme si naše 
obrázky vešali na stenu k sebe, tak ako 
vznikali, a vtedy sme prišli na to, že je 
to možné. Atmosféra týchto rozprávok 
dýchala všade okolo nás a to bolo pod-
statné. Druhou zvláštnosťou tejto knihy 
bola jej kompletnosť, a v tom bola aj istá 
výnimočnosť celého projektu. Anderse-
nove rozprávky sa obyčajne vydávajú vo 
výbere v počte tak 80 rozprávok. Len-
že tu boli aj také, ktoré sme vôbec ne-
poznali. Dozvedali sme sa tak o Ander-
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senovi čosi nové, čo sme dovtedy ne-
poznali. Treťou zvláštnosťou bol fakt, 
že dovtedy som Andersenove rozpráv-
ky neilustroval, hoci som nositeľom ce-
ny s jeho menom. Keď som sa pri prí-
ležitosti preberania ceny stretol s Astrid 
Lindgrenovou, pýtala sa ma, či som ilu-
stroval nejakú z Andersenových rozprá-
vok. Odpoveď znela – nie! A tak som to 
považoval za svoj dlh, ktorý som chcel 
splatiť. Mimochodom, v tom istom ča-
se sa na mojom stole ocitli tí dvaja na-
raz: Andersen s rozprávkami a Astrid 

Lindgrenová s knihou Mio, můj Mio. 
Štvrtou, poslednou zvláštnosťou bo-
la veľkosť tohto projektu. Bolo treba 
zilustrovať okolo 1800 strán textu vrá-
tane rozprávok, ktoré sú neilustrovateľ-
né. Napokon sme s manželkou Kami-
lou vytvorili 765 ilustrácií. Bola to drina 
i potešenie. Oboje však stálo zato.

Ako každý chlapec, i ja som zbieral  �
poštové známky. Dnes to robí môj vnú-
čik a ja mu v tom ochotne pomáham. 
Nielen preto, že sa na chvíľu ocitnem 

DUŠAN KÁLLAY/ Hviezdoslav deťom
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v jeho svete, ale i preto, že takáto fi la-
telia je popri detskej knihe prvým stret-
nutím dieťaťa s výtvarnou krásou. Ne-
viem, či si známky zbieral i ty, no viem 
celkom isto, že patríš k našim význam-
ným tvorcom poštovej známky. Čo ťa 
k tomu priviedlo? Ktorému tvojmu ná-
vrhu sa dostalo najväčšieho uznania 
a ktorý si najviac vážiš ty sám?

Prirodzene, ako dieťa som i ja zbieral 
poštové známky. Spomínam si, že v mo-

jej zbierke som si najviac cenil exotic-
ké obrázky slonov, krokodílov a vôbec 
zvierat, ktoré stelesňovali moju túžbu 
poznať neznáme krajiny. Podľa obráz-
kov som rozlišoval známky cenné i tzv. 
čmíny, také, ktoré sa mi jednoducho ne-
páčili. Vtedy sa mi ani nesnívalo, že raz 
budem aj ja navrhovať poštové známky. 
Ešte na vysokej škole niekedy v druhom 
ročníku som premaľoval hotové známky 
svojimi obrázkami. Páčilo sa mi vytvá-

DUŠAN KÁLLAY/ Rozprávky H. Ch. Andersena
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rať miniatúry s ozúbkovaným okrajom. 
Moje prvé a skutočné známky boli na té-
mu výročia Štátnej mincovne v Kremni-
ci. Bola to fantastická téma, pretože ob-
sahovala dejinné súvislosti – od razenia 
fl orénu Karola Róberta z roku 1335 až 
po medailu razenú pri príležitosti Sve-
tovej výstavy známok Praga 1978. Pošto-
vá známka je ináč malé grafi cké výtvar-
né dielko. Keď ho vytváram, stretávam 
sa s rôznymi nepoznanými súvislosťami, 
pričom sa neraz predieram horou histo-
rických materiálov. Alebo si musím na-
študovať všetko o rybách, hubách, poprí-
pade spoznať príbeh, ako bratia Wrigh-
tovci zostrojili prvé lietadlo a preskákali 
na ňom pár metrov. Známka musí totiž 
byť nielen výtvarne kvalitná, musí byť aj 
faktografi cká. A čo sa týka uznania? Naj-
väčšieho sa mi dostalo za známku Deji-
ny poštového práva. Na výstave WIPA 
vo Viedni bola roku 2000 vyhlásená za 
najkrajšiu známku sveta. A čo si z tej-
to tvorby cením ja? Emisiu Bratislavský 
hrad, ktorá vyšla v náročnej hárčekovej 
úprave roku 2007.

Pre nezorientovaného, ak v tvo- �
jom prípade je niekto vôbec taký, by 
z tohto rozhovoru mohlo vyplynúť, že 
si len ilustrátor detských kníh, no a eš-
te tvorca malých výtvarných skvostov 
v podobe poštových známok. Ibaže ty 
ilustruješ i knihy pre dospelých, si su-
verénny grafi k a jedinečný maliar. Pri-
rodzene, tvoje ilustrácie sú originál-
nym zmocnením sa literárneho textu, 
predsa len generátorom k nim bol spi-
sovateľov impulz. V maľbe si však ab-
solútny tvorca-suverén, ktorý už nepo-
trebuje ani cudzí impulz, ani médium, 
prostredníctvom ktorého odovzdávaš 
svoje posolstvo. Akoby si teda žil dva 
životy, či ak mám na mysli i tvoje uni-
kátne grafi ky, dokonca životy tri. Tak 
teda? Ako tí traja Kállayovia v tebe ži-

jú, podriaďujú sa oni tebe alebo o nich 
rozhoduješ ty sám?

Musím sa priznať, že v poslednom 
čase maľujem málo. Skôr sa venujem 
grafi ke, ilustrácii a pedagogickej prá-
ci. Často vediem workshopy aj v zahra-
ničí. Minulý rok to bolo na Musashiho 
Art University v Tokiu, na Academii di 
bella Arti v talianskom Macerate a na 
sklonku roka na Fachhochschule v ne-
meckom Trieri. A ako tí traja Kállayo-
via žijú vo mne? Vždy dvaja smútia, ak 
sa práve venujem tomu tretiemu.

Pravdaže, chcel by som sa ťa spý- �
tať ešte na veľa vecí. Ale niečo si mu-
sím nechať i nabudúce. Napriek tomu 
by som chcel vedieť: máš ešte nejaký 
nesplnený sen, čo sa týka ilustrácie či 
maľby? Je nejaké dielo, ktoré ťa láka, 
aby si mu dodal novú, dosiaľ nepozna-
nú dimenziu? Je nejaký maliarsky mo-
tív, téma, objekt, ktorý ťa láka svojou 
hĺbkou a výpovednosťou? Prosím, od-
povedz mi ešte na túto otázku.

Snov mám, prirodzene, veľa. So sna-
mi je to však rovnaké. Prebudíš sa a sen 
je preč. Jeden z tých snov sa mi splnil 
po tridsiatich piatich rokoch, keď som 
ilustroval Infantkine narodeniny od Os-
kara Wilda. Iný sen, sen o Andersenovi 
už tiež mám za sebou. Keďže však sny 
sú často spojené s tajomstvom, radšej 
hovorím o tých splnených, než o tých, 
čo ešte len prídu. A preto vravím, ne-
viem, aké sny sa mi ešte splnia.

Na záver ti ďakujem za všetkých tvo-
jich priaznivcov, obdivovateľov i tých, čo 
ťa ešte len budú objavovať, že si nám dal 
príležitosť vidieť aj iný svet, než aký žije-
me, a za seba i za nich ti k životnému ju-
bileu želám veľa šťastia a mnoho ďalších 
snov „v krajine zázrakov“.

ONDREJ SLIACKY
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V pohľade na literárnu produkciu roka 
2006 sme na margo ďalšieho smerova-
nia pôvodnej tvorby vyslovili optimistic-
kú anticipáciu: prehľadovej štúdii sme 
dali názov Nádej na radosť. Tento op-
timizmus sa opieral o zreteľné hodno-
tové posuny, ktoré sme v priebehu po-
sledných rokov v literárnej tvorbe pre 
deti a mládež pozorovali. Ukázalo sa 
tiež, že v rámci žánrovej štruktúry slo-
venskej detskej literatúry začínajú oží-
vať niektoré nedostatkové žánre, naprí-
klad žánre spoločenskej prózy pre deti 
a mládež, ba že práve táto próza začí-
na znova autenticky refl ektovať aktuálne 
psychosociálne problémy dnešných de-
tí. Rok 2007 úspešne pokračuje v tom-
to trende, a tak sa popri rozprávke prá-
ve príbehy s detským hrdinom objavili 
v bohatšom zastúpení a v širšom prob-
lémovom diapazóne, než kedykoľvek za 
posledných pätnásť rokov. Pravdaže, 
ponor do sveta detstva či dospievania 
má rozličnú hĺbku a intenzitu: od pseu-
dokonfl iktného zachytávania detských 

hier cez príbehové spracovanie det-
ských starostí a radostí až po analytic-
ký prienik do novodobých, doposiaľ na-
najvýš celkom okrajovo tematizovaných 
sociálnych látok. Novým fenoménom je 
v tomto žánrovom rámci aj tematický 
posun v spomienkovej próze; zdá sa to-
tiž, že v tvorbe pre mládež nastal čas na 
literárnoumelecké vyrovnávanie sa s ob-
dobím totalitného režimu.

V kontexte spoločenskej prózy pre-
vládol referenčný hrdina, teda rovesník 
čitateľa. S ním vstupuje do príbehu kaž-
dodenný všedný život. K takémuto typu 
príbehov možno zaradiť prózy Tone Re-
vajovej Denis a jeho sestry (Slovart, il. 
Martina Králová) a Ľubice Suballyovej 
Kľúčik od trinástej komnaty (Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej, il. Juraj Martiš-
ka). T. Revajová ponúkla čitateľom prí-
behy obyčajnej panelákovej rodiny a ich 
prostredníctvom vypovedá aj o sociál-
nych problémoch súčasnej spoločnosti 
(napríklad o ekonomických problémoch 
mladých rodín, o dôsledkoch dlhodobé-
ho zahraničného pracovného pobytu 
jedného z rodičov na fungovanie rodi-
ny a pod.). Tieto problémy však zachy-
táva len do takej hĺbky, v akej je schop-

zuzana 
stanislavová
Potvrdzovanie hodnôt

r o z p r á v k a

Literárna tvorba 
pre deti a mládež 2007 
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ný zaznamenať ich jedenásťročný roz-
právač. Ťaživé témy, ale aj jeho detská 
láska alebo formovanie vzťahu k adop-
tívnej sestre sú nadľahčené pre autor-
ku typickým humorom, ktorý je posta-
vený na pôvabe detsky naivných názo-
rov a komentárov. Imanentnou zložkou 
rozprávania dokáže byť i výchovný as-
pekt. Kniha Ľ. Suballyovej je zasa prázd-
ninovým príbehom troch detí (s domi-
nantným zástojom malej hrdinky Lid-
ky). Bezstarostnosť prázdninového času 
v banskoštiavnickom prostredí sa troji-
ci detí skomplikuje tým, že porušia zá-
kaz vstúpiť do priestoru zaplneného ve-
cami cudzej osoby (t.j. do rozprávkovej 
„trinástej komnaty“), ba tak, ako to býva 
v rozprávke, si z nej dokonca bez opý-
tania vezmú cudziu neznámu vec. Suje-
tové napätie potom vytvára nenápadná 
alúzia na rozprávku – vedomie prestú-
penia zákazu a očakávanie nevyhnut-
ného trestu. Trestom je v tomto prípa-
de strata vnútorného pokoja, vzájomné 
podozrievanie a obavy z odhalenia ta-
jomstva. Všetko sa napokon vysvetlí, ale 
v deťoch zostáva poznanie, že istú mo-
rálnu hranicu sa prekročiť nepatrí.

Život detí v súčasnom svete v posled-
ných rokoch najsystematickejšie zazna-
menávali poviedky publikované záslu-
hou vydavateľstva Perfekt (Poletíme za 
dúhou 1, 2005, Poletíme za dúhou 2, 
2006). Tretí ročník poviedok z tohto vy-
davateľstva vyšiel pod názvom Anjelik vo 
vysokej tráve (il. kolektív žiakov Špeciál-
nej ZŠ vo Zvolene). Tak ako predchá-
dzajúce ročníky, aj tentoraz poviedky te-
matizujú problémy, ktoré nie sú v tvor-
be pre deti práve frekventované: motív 
smrti, problém hodnoty priateľstva, ra-
sizmus, outsiderstvo a šikanovanie, ale 
nechýba ani recesia a humor. Z literár-
no-umeleckého hľadiska majú poviedky 
v jednotlivých ročníkoch zreteľne stúpa-
júci hodnotový trend.

Aktuálne, pálčivé životné starosti de-
tí stvárňujú aj viaceré ďalšie príbehové 
prózy. Roman Brat vo svojej najnovšej 
próze Môj anjel sa vie biť (Mladé letá, il. 
Miroslav Regitko) tematizoval problém 
šikanovania u detí. O úzkosti zo šikano-
vania, o pocite ponižovanej osobnosti, 
ale aj o hľadaní spôsobov, ako čeliť šika-
ne, vypovedá formou pomyselných roz-
hovorov rozprávača, piataka Oskara, 
s imaginárnym „anjeličkom – strážnič-
kom“, ktorému dá meno Oskariel. Radu 
hľadá u neho, nie u rodičov, ktorým ne-
chce pridávať starosti, alebo u učiteľky, 
ktorú obdivuje. Zvolený rozprávací prin-
cíp postavený na sebavýpovedi a seba-
refl exii rozprávača umožňuje načrtnúť 
psychický rozmer šikanovaného dieťaťa 
zvnútra, pričom jeho autenticky detský 
uhol videnia, vtipné vyjadrovanie a pri-
meraná miera i funkcia nadsádzky (vo 
vzťahu k šikanujúcim spolužiakom) spô-
sobujú, že vážnosť problému sa spája 
s humornosťou podania. Riešenie prob-
lému (chlapec začne chodiť na karate 
a postaví sa svojim mučiteľom na od-
por) je psychologicky presvedčivé, rov-
nako ako aj posolstvo o tom, že vlastnú 
ľudskú dôstojnosť si treba brániť.

Jednou z najzaujímavejších publikácií 
minulého roka je v sledovanom okruhu 
prózy poviedka Slavky Liptákovej Chla-
pec bez mena (vydala autorka s il. Fera 
Liptáka). Próza predstavuje tematickú 
inováciu: spracúva totiž motív života ľu-
dí z okraja spoločnosti. Svet týchto ľudí 
je v próze zastúpený bezmenným chlap-
com, ktorému hovoria „tento“, jeho sta-
rou matkou, ktorá mu nechce (nedoká-
že) prejavovať lásku, lebo „keď nikoho 
nemáš, nemáš za kým smútiť“, a starým 
otcom. Tento svet je uzavretý dovnútra, 
charakteristický prézentistickým prístu-
pom k životu, citovou otupenosťou ako 
spôsobom obrany pred emocionálny-
mi väzbami, ktoré by mohli priniesť bo-
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lesť zo strát a sklamaní. Anonymita ži-
vota znamená byť človekom bez osudu, 
byť bez osobnostnej identity. Cez drs-
nú prirodzenosť, s akou títo ľudia žijú, 
a stoickú samozrejmosť, s akou prijíma-
jú všetko dobré i zlé, čo život prináša, sa 
v knihe hovorí o odcudzenosti a ľudskej 
opustenosti, o relativite šťastia a o hľa-
daní vlastnej identity. Je to azda prvá kni-
ha v slovenskej detskej literatúre, ktorá 
ako leitmotív spracúva problém dieťaťa 
bez domova, bezprizorného a v tej sú-
vislosti problém vnútornej opustenosti 
(i spustnutosti) človeka. Filozofi cký roz-
mer príbehu vzniká navrstvovaním zna-
kovosti na využité motívy. Otvorený zá-
ver príbehu ponúka ako možnosť aj op-
timistickú eventualitu hrdinovho osudu 
a vychádza tým v ústrety detskej potre-
be uspokojujúceho riešenia problému, 
ktoré je však v tomto prípade skutočne 
len jednou z možností, tou rozprávko-
vo šťastnou.

V dilógii Ľuba Dobrovodu Ja malkáč. 
Román smutno-srandovinový a Ja veľ-
káč. Román necenzurovaný, asi ma za-
bijú (Ďateľ 2007, 2008, il. Peter Haas) 
sú sociálny mikropriestor (rodina, det-
ské kamarátstva) i spoločensko-politic-
ký makropriestor (totalitný režim 50. – 
60. rokov) refl ektované prostredníctvom 
zorného uhla dieťaťa, ktoré mnohému 
okolo seba a v sebe nerozumie. Preto 
len zaznamenáva udalosti, priraďuje ich 
k sebe a opakuje repliky či výrazy, resp. 
komentuje ich tak, ako to počuje od do-
spelých. Vytvára sa tak kontext surovos-
ti medziľudských vzťahov, v rámci čoho 
cítiť bezmocnosť dieťaťa zoči-voči defor-
mujúcim vplyvom prostredia. Spôsob 
rozprávania umožňuje vnímať proces, 
akým sa kaličí ľudská duša. Dobrovodo-
ve knihy sú drsnými obrazmi nefunkčnej 
rodiny, ktorými napriek detskému roz-
právačovi smerujú k dospelému čitate-
ľovi. Táto dilógia zároveň patrí k dvom 

literárnym počinom roka 2007, ktoré sa 
metódou persifl áže vyrovnávajú aj s de-
formovaným a absurdným svetom tota-
litného zriadenia, odkrývajúc obludnosť 
jeho systému i tragikomickú nedôstoj-
nosť jednotlivca v jeho mašinérii.

Druhou knihou, v ktorej sa úspešne 
uplatňuje persifl áž so zámerom zachy-
tiť jednak totalitnú dobu, jednak proces 
dievčenského dospievania, je próza Na 
slepačích krídlach (Aspekt) Ireny Brež-
nej, slovenskej autorky žijúcej vo Švaj-
čiarsku. Prostredníctvom rozprávačky, 
dievčaťa z tzv. „dobrej rodiny“, aké sa 
v 50. rokoch minulého storočia stali spo-
ločensky nežiaducimi, autorka presved-
čivo stvárnila psychológiu dospievania 
zasiahnutého praktikami totality 50. ro-
kov. Na postave otca má čitateľ možnosť 
vnímať osud intelektuálov odsúvaných 
na manuálne práce, cez postavu matky 
sa konkretizuje skutočnosť, ako ľahko sa 
dalo zmiznúť vo väzení, cez dospievajú-
cu protagonistku možno sledovať spô-
soby vymývania detských mozgov dobo-
vou ideológiou v škole i v masmédiách, 
cez stvárnenie sociálnych vzťahov v ro-
dine a v širšej societe sa odkrývajú po-
stupy a spôsoby manipulácie s ľuďmi. 
V podaní spomienkovo motivovanej 
prózy I. Brežnej má obraz života v 50. 
rokoch i obraz vnútornej vzbury dospie-
vajúceho dievčaťa voči pretvárke v rodi-
ne rozmer autenticity.

Literatúra pre dospievajúcich vo for-
me dievčenského alebo chlapčenského 
románu bola v posledných dvoch de-
saťročiach popoluškou pôvodnej tvor-
by. V minulom roku bol však už diev-
čenský román zastúpený početnejšie. 
Okrem prózy I. Brežnej vyšli knihy Pau-
líny Feriancovej Supertajný denník Lu-
cie H. (Slovart, il. Lucia Pelikantová)), 
Martiny Solčanskej Aprílové dievča 
(Ikar) a Zuzky Šulajovej Džínsový den-
ník (Slovenský spisovateľ). V prípadoch 
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týchto debutantiek máme do činenia 
s konvenčnejším typom dievčenskej li-
teratúry, pridržiavajúcej sa viac-menej 
jednotnej schémy: končia sa prázdni-
ny (prípadne sa k nim naopak schyľu-
je) a hrdinka sa chystá do novej (stred-
nej) školy (alebo očakáva prázdniny). 
Za tak trochu dramatických okolností 
stretne „úžasného“ chlapca, ktorý je – 
ako sa neskôr ukáže – najlepším kama-
rátom jej suseda (kamaráta) a napokon 
sa z neho vykľuje spolužiak a prvá láska. 
Celá love story je popretkávaná úspech-
mi a neúspechmi v škole, striedavou po-
hodou a napätím v rodine. Denníkovo 
koncipované romány P. Feriancovej a Z. 
Šulajovej zotrvávajú na úrovni miesta-
mi trochu naivného, v každom prípade 
jednostranného „naháňania“ vysneného 
chlapca (aby si napokon on a ona pad-

li do náručia). M. Solčanská sa nie ne-
úspešne pokúsila osadiť trampoty svo-
jej hrdinky s láskou aj do spoločenské-
ho kontextu (nihilistické životné postoje 
„zlatej“ mládeže, morálka vysokoposta-
vených) a vcelku presvedčivo stvárni-
la nielen prvú lásku, ale aj prvé sklama-
nie. Na rozdiel od Feriancovej a Šulajo-
vej, ktoré vo svojich prózach redukovali 
život dospievajúcich dievčat v podstate 
len na vzťah k druhému pohlaviu a prí-
beh ukončili happy endom, Solčanská sa 
teda o krok priblížila k tej podobe diev-
čenského románu, ktorá prekračuje kon-
venčnú šablónu žánru smerom k spolo-
čenskej próze (akú bezpochyby predsta-
vuje napr. spomínaný román I. Brežnej). 
Štylisticky sú však tieto romány kultivo-
vané, čo, žiaľ, v súčasnosti nie je vždy 
samozrejmosť.

ALENA WAGNEROVÁ/ Rozprávky štrbavej opičky
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Bohatšie zastúpenie mala na sloven-
ské pomery aj dobrodružne ladená pró-
za. Zaujímavým úkazom je fakt, že tvor-
cami tejto prózy sú napospol ženské 
autorky, ktoré v dvoch prípadoch pou-
žili v príbehu prvky vedeckej fantastiky. 
Takto je to v dobrodružno-fantastickom 
románe Betky Palackovej Priatelia Ara-
gonitu (Slovart). V rámci prázdninové-
ho príbehu s pomerne výrazným zastú-
pením znakov prózy zo života dospie-
vajúcich sa fantastický motív viaže na 
nápad, že na svete žijú ľudia obdare-
ní zvláštnymi schopnosťami (schopnos-
ťou lietať, komunikovať so zvieratami, 
so zemou, s rastlinami a pod.). Tajom-
stvo existencie a pôvodu takýchto ľudí aj 
skutočnosť, že ich neobyčajné vlastnos-
ti súvisia s aragonitom, vypátrajú v prie-
behu prázdnin dvaja takto „postihnutí“ 
dospievajúci chlapci. Ako vieme, v prí-
pade vedeckofantastickej prózy je dôle-
žitý pravdepodobnostný rozmer v zmys-
le logiky rozvinutia nápadu. Palacková 
sa tejto úlohy zhostila vcelku šikovne 
s použitím primeraných indícií (zried-
kavosť aragonitových jaskýň, neobyčaj-
ná farba očí hrdinov, fakt mimoriadnej 
miery empatie vo vzťahu niektorých ľu-
dí k živým a neživým prírodninám, od-
metaforizovaný význam frazeologizmov 
využitý ako dôkaz, faktické jestvovanie 
meteoritov a pod.). Problémom romá-
nu je zdĺhavý, opisnými pasážami zaťa-
žený rozbeh sujetu; dynamika príbehu 
sa zvyšuje až v poslednej tretine textu. 
Aj Katarína Petkaničová vo svojej dru-
hej dobrodružnej próze pre deti Afric-
kí draci (Vydavateľstvo Miroslava De-
máka ESA, il. Vladimír Kardelis) použila 
sci-fi  prvok. Exotika príbehu je zabezpe-
čená jeho priestorovou lokalizáciou do 
Sudánu, kam rodina s dvoma chlapca-
mi odchádza za prácou. Od príchodu 
na africký kontinent sprevádza deti ta-
jomnosť a záhady, ktoré napokon vyús-

tia do nie celkom dobrovoľného poby-
tu u nomádov a do magickej úlohy pre 
Afričanov vypestovať s pomocou no-
mádskeho šamana a jeho vnučky rast-
linu, ktorá nakŕmi hladujúcich, a stvoriť 
troch drakov, ktorí budú požierať škod-
livý hmyz a kobylky. Príťažlivú atmosfé-
ru a napätie dodáva príbehu autentická 
znalosť Afriky, domorodej kultúry (au-
torka tam prežila niekoľko rokov). Pre-
kážajú však nefunkčné opisy, zaťažujúce 
text deskriptívnosťou, a viaceré naivné 
zauzlenia. Sci-fi  prvok (t.j. vypestovanie 
rastliny a drakov) je značne pritiahnu-
tý za vlasy.

Mladším tínedžerom je určený aj dob-
rodružný príbeh Ľudmily Mičekovej Na 
mori s Horácom Nelsonom (Vydavateľ-
stvo Motýľ, il. autorka). Prázdninové zá-
žitky dvoch súrodencov a ich psa Ho-
ráca Nelsona sú spojené s plavbou po 
Jadranskom mori, v rámci ktorej chlap-
ci v prvej časti knihy odhalia miestne-
ho zlodeja, v druhej časti zasa pašerá-
kov drog. Aj v tomto prípade sa čitateľ 
stretne so zjednodušenými sujetovými 
postupmi, naivitou dospelých postáv 
i s priehľadnosťou dejových zauzlení. 
Ale vďaka dejovej dynamike a sujetové-
mu napätiu sa kniha môže stretnúť so ži-
vým záujmom mladších čitateľov.

Pri próze Márie T. Letákovej Kama-
ráti od Sovej skaly (Trnava, Dobrá kni-
ha, il. Pavol Čisárik) treba podtitul „dob-
rodružný román“ vnímať ako označenie 
poklesnutého žánru. Román je totiž ne-
organickým skĺbením postupov dob-
rodružnej literatúry (westernového, in-
diánskeho typu a pod.), sentimentálnej 
prózy a kresťanského didakticko-mora-
lizujúceho príbehu. K sentimentálno-
dobrodružnej próze historickej orientá-
cie, ktorá nemá ďaleko od gýča, možno 
napokon priradiť román Zuzany Kugle-
rovej Rytier a zbrojnoš (Vydavateľstvo 
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Spolku slovenských spisovateľov, il. Da-
niela Boboková).

Najbohatšie zastúpeným žánrom bo-
la aj v roku 2007 rozprávka, do ktorej 
textami rozmanitých hodnôt a žánro-
vých podôb prispeli známi aj debutujúci 
autori. Spoľahlivým profesionálnym vý-
konom v tomto žánri je najnovšia próza 
Gabriely Futovej Štyri kosti pre Flipra 
(Prešov, Slniečkovo, il. Miro Regitko). 
Ani z tejto knihy sa nestratila pre autor-
ku príznačná schopnosť zachytiť v ľah-
ko humornej podobe realitu všedného 
dňa. Rámec príbehu tvorí prázdninový 
čas, ktorý mladá rodina s dcérou Dadou 
a pudlíkom Fliprom prežije u starých ro-
dičov na dedine. Rozprávkový rozmer 
vnáša do príbehu animálny rozprávač, 
nazerajúci na svet cez túžby a potreby 
svojej psej prirodzenosti. Tento uhol po-
hľadu je zdrojom vtipných paralel me-
dzi psím videním a detsky naivným po-
hľadom, zábavných paradoxov, ku kto-
rým dochádza pri stretnutí animálneho 
a ľudského sveta, napokon aj podare-
ných situácií, ktoré v rodine prítomnosť 
psa vyvolá a ktoré pes zažije pri pozná-
vaní preňho dovtedy neznámeho vidiec-
keho sveta. Futová je rodená rozprávač-
ka: rozpráva zaujímavo a ľahko, príbeh 
graduje k dramatickej pointe, a tak cel-
kom určite ani táto próza nebude mať 
o čitateľov núdzu. Štvrtý diel svojej stri-
gônskej „ságy“ vydal Július Balco s ná-
zvom Strigôňov školský rok (Regent, il. 
Svetozár Mydlo). Tentoraz sa zasa vrá-
til k hutným rozprávkovým udalostiam 
prvých dvoch zväzkov, bez nápadnej-
šej alegorizácie. Sústredil sa na epic-
ké podanie láskyplného vzťahu strigôňa 
k vnučke – dievčičke, v ktorom cez štyli-
zovanú drsnosť presvitá jeho dobré srd-
ce. Pôvabne nekomplikované príbehy, 
okorenené magickým rozmerom prota-
gonistu, malých čitateľov celkom určite 
potešia. Rovnako ich poteší a rozvese-

lí aj nová, v poradí už štvrtá knižka Al-
žbety Verešpejovej Neplechy školníčky 
Agneše (Mladé letá, il. Katarína Ilkovičo-
vá). A. Verešpejová rozvíja dobrú tradí-
ciu zábavnej koncepcie detskej literatú-
ry. Má vytvorený vlastný model moder-
nej rozprávky, ktorý od knižky ku knižke 
zdokonaľuje. Čo je preň charakteristic-
ké: Predovšetkým akčnosť príbehu spo-
jená so situačnou komikou a nonsen-
sovým podložím sujetu i jednotlivých 
gagov (v tomto prípade je motorom su-
jetového konfl iktu zanietený vzťah škol-
níčky k vlastnému povolaniu, z ktorého 
vyplynie úsilie zabrániť príchodu prázd-
nin a odchodu detí zo školy; preto 
prázdniny ukradne a schová). Do takto 
stavaného sujetu sa hodí groteskný pro-
fi l hrdinov a veselú atmosféru rozprá-
vok dotvára napokon autorkin zmysel 
pre jazykovú komiku, dramatickú akciu 
a nápadité „rekvizity“ príbehu. V koneč-
nom dôsledku vznikajú tak diela, ktoré 
sú veselé, akčné, vhodné na dramatic-
ké stvárnenie. Podobné kvality má aj vy-
darený debut Petra Gibeya v detskej li-
teratúre, rozprávkový triptych Byť drá-
čikom je úžasné! (Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, il. Zuzana Bruncková). Au-
tor vytvoril čosi ako rodinnú ságu o dra-
koch, v rámci ktorej dôvtipne využil pa-
rodické postupy. Konanie drakov a ich 
správanie dostalo komický rozmer. Aj 
P. Gibey teda prispel do kontextu det-
skej literatúry akčnou rozprávkou nená-
ročného zábavného typu.

Druhá rozprávková knižka Petra Kar-
pinského pre deti Rozprávky z múzea 
záhad a tajomstiev (Mladé letá, il. Ľu-
bomír Guman) potvrdila, že autor patrí 
k najvýraznejším talentom v slovenskej 
detskej literatúre posledných rokov. Je-
ho príbehy majú všetky príznaky dob-
rej prózy pre deti: sú epické, ale nie lac-
no akčné; majú potrebnú dávku napätia 
a tajomnosti, ale neutiekajú sa k trivia-
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lite; predkladajú čitateľovi záhady, ale 
k ich riešeniu mu zároveň ponúkajú in-
dície, takže čitateľ má dobrý pocit, že 
je schopný anticipovať príčinu záhady 
a úspešne ju vyriešiť, pričom však zo-
stáva do konca v napätí. Vtipnosť textu 
je výsledkom originálych nápadov, su-
jetových postupov, ale aj funkčnej ko-
miky. Rozprávača (Radoslava Šalamú-
na, správcu múzea a milovníka záhad) 
a časopriestorový rámec príbehov (mú-
zeum, do ktorého sa v jednom uprša-
nom dni počas prehliadky mestečka 
ukryjú pred dažďom turisti) využil na 
vytvorenie intímnej atmosféry ja-vám-
rozprávania. Príbehy sú motivované ču-
desnými, vynaliezavo vymyslenými ex-
ponátmi: stolička, ktorá kope a zvíťazí 
na konských dostihoch, rýchlik, ktorý sa 
bojí myší v tuneli, perina, ktorá cvičí, le-
bo chce byť štíhla, duch, ktorý sa bo-
jí, bosorka, ktorá vďaka svojej skleróze 
spôsobí starosti ľuďom z mestečka, so-
cha, ktorá sa hanbí pred ľudskými po-
hľadmi a pod. Na tomto základe doká-
zal Karpinský vytvoriť invenčné a zmys-
luplné rozprávanie, z ktorého cítiť, že 
ako autor má potešenie z tvorby textu, 
zo slobodnej fantázie a mystifi kácie čita-
teľa. Z jeho rozprávok má zážitok a pô-
žitok nielen detský, ale aj dospelý čita-
teľ. V povedomí detí zároveň nenápad-
ne utvrdzuje pozitívne etické hodnoty.

Skúsený rozprávkar Ján Uličiansky 
a debutujúci prozaik Peter Palik vy-
tvorili v tandeme knihu s názvom Roz-
právky z palety. Osem farebných príbe-
hov (Vydavateľstvo Matice slovenskej). 
Farebná tematika sa tu stala základom 
textovej i výtvarnej koncepcie príbehov 
a hravej imaginácie; každý z ôsmich prí-
behov má svojho osobitného ilustrátora 
(Katarína Ilkovičová, Martina Rozinajo-
vá, Martina Matlovičová, Kata Slaninko-
vá, Miriam Onderíková, Tomáš Klepoch, 
Jana Stankovianska, Juraj Balogh a na 

obálke Miloš Kopták). V textovej rovine 
Peter Palik ponúkol príbeh na tému fa-
rieb fi alovej (Violka Fialka), ružovej (Ró-
zo Mak a jeho ružové sako), bielej (Bie-
la rozprávka) a zelenej (Stromy Vincka 

JURAJ MARTIŠKA/ Kľúčik od trinástej komnaty
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Zelienku), Ján Uličiansky zasa spraco-
val farbu červenú (Ulica Jána Červené-
ho), pieskovú (Pieskové zrnko), modrú 
(Modré z neba) a čiernu (Čierny pasa-
žier). Okrem invenčnej práce s fareb-
nosťou si príbehy zároveň zachovávajú 
zmysluplný významový plán. Majú v se-
be prvok záhadnosti, dobrodružnosti, 
dobre odhadnutej, z hľadiska logiky prí-
behu funkčnej miery nonsensu a profe-
sionálnej rozprávačskej úrovne.

Dôraz na významový plán je charakte-
ristický pre rozprávky s duchovným ná-
bojom, k akým patrí nová knižka Jozefa 
Kollára Majusov najobľúbenejší gom-
bík (Regent, il. Viktor Csiba). Kollárova 
kniha obohacuje tematický diapazón sú-
časnej prózy pre deti o motív smrti. Au-
tor ho spracoval prostredníctvom príbe-
hov – podobenstiev, pomocou ktorých 
sa chlapec vyrovnáva so stratou matky 
a životom bez nej. Cez jednotlivé uda-
losti a komunikáciu s otcom si formu-
je názor na podstatu a hodnotu du-
chovného bohatstva. V Kollárových roz-
právkach je čitateľný didaktický aspekt 
a miestami získava nadvládu nad este-
tickým princípom. Posolstvo knihy a jej 
symbolika sú pôsobivé, ale k sémantic-
kej „okrúhlosti“ príbehu chýba väčšia 
kohéznosť motívov.

Do kategórie prózy s didaktickým 
akcentom patrí aj viacero ďalších titu-
lov z minuloročnej produkcie. Za este-
ticky najzaujímavejší z nich možno po-
važovať knižný debut Branislava Jobu-
sa Láskavé rozprávky (Legenda Trnava, 
il. Igor Drevenec, 1. vyd. ešte r. 2006). 
Kniha je koncipovaná ako snové puto-
vanie hrdinu po rozprávkovom priesto-
re v sprievode víly Agapé (t.j. všeobjí-
majúcej lásky, resp. niekoho, kto uvádza 
do úžasu). Priestor rozprávok má po-
dobu päťposchodovej budovy, v ktorej 
sídli dvadsaťjeden dcér tejto víly a kaž-
dá z nich predstaví vo svojej rozprávke 

jednu podobu lásky – od lásky k cesto-
vaniu cez lásku k (samo)chvále, športu, 
umeniu, prírode či zvieratám až po lás-
ku k ľuďom. Nápad konkretizovať mo-
difi kácie tejto emócie v niekedy vtip-
nejších, inokedy menej nápaditých prí-
behoch je zaujímavý. Ale prechody od 
rozprávky k rozprávke sú pomerne ste-
reotypné, didaktický rozmer viacerých 
textov je explicitnejší, než je pre umenie 
primerané, a jazykovo-štylistická úroveň 
textu by miestami zniesla vyššiu mieru 
kultivovanosti. Mnohé rozprávky z tejto 
knihy však môžu poslúžiť ako vtipné, za-
ujímavé a aj múdre čítanie v rámci etic-
kej výchovy.

Esteticky modulovaný didaktický uti-
litarizmus charakterizuje debuty Bibia-
ny Ondrejkovej Rozprávky o dievčinke 
Julinke (Evitapress, il. Denisa Lehocká 
a Boris Ondreička) a Silvie Havelkovej 
Rozprávky z trávy (vydané vo vlastnom 
náklade, il. autorka a Veronika Merce-
lová). B. Ondrejková porozprávala uda-
losti zo života malej Julinky ako rozpráv-
kové exemplá, prostredníctvom ktorých 
sa konkretizujú žiaduce a nežiaduce for-
my detského správania. Pokúsila sa pri-
tom o interaktívny prvok: deti si spo-
lu s rodičmi môžu knihu výtvarne do-
tvoriť, čitateľ je aktivizovaný otázkami 
v texte (hoci tie sú väčšinou dosť trivi-
álne) a pod. Vcelku kultivovane poroz-
právané príbehy majú v sebe dávku čo-
hosi, čo by sa dalo nazvať komerčnou 
„noblesou“ spoločenskej smotánky. Di-
daktické ambície próz S. Havelkovej sú 
zreteľné už z kompozičného a žánrové-
ho riešenia knihy: každá z tridsaťjeden 
kapitol je zložená z dvoch žánrovo od-
lišných častí zjednotených spoločnou té-
mou (vybraný druh hmyzu). Prvá časť 
kapitoly je rozprávková a odpovedá na 
latentnú otázku, „ako je to“ alebo „pre-
čo je to tak“ s určitým druhom hmyzu, 
druhá časť je explicitne uvedená otáz-
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kou „A ako je to naozaj?“ a ponúka vec-
nú informáciu o vybranom živočíchovi. 
Ibaže beletristické texty potrebovali buď 
veľmi dobrého redaktora, alebo ešte do-
zrieť – zostali totiž poznamenané ama-
terizmom; vecné texty zasa potrebovali 
dôkladnú jazykovo-štylistickú úpravu.

Rozprávky Štefana Štukovského 
Medveď Mudro záhradníkom (Vyda-
vateľ Svetozár Štefan Štukovský, il. Jar-
mila Dicová-Ondrejková) a Aleny Má-
čajovej Dlhonosánik a víla Zubadielka. 
Rozprávky z lesa (Vydavateľstvo Motýľ, 
il. Adriana Biskupičová) zastupujú trivi-
álny model žánru, charakteristický kon-
venčnými motívmi, amatérsky apliko-
vaným antropomorfi zmom, klišéovitou 
idylickosťou a ťažkopádnymi dialógmi.

Kontext čítania pre malých čitateľov 
obohatili niektoré reedície. Ponuku po-
viedok o deťoch rozšírilo nové vydanie 
knižky Jany Šrámkovej Rozprávky štr-
bavej opičky (Mladé letá, il. Alena Wag-
nerová). V edícii Prvá kniha dostali tak 
predškoláci a prvočitatelia príbehy, kto-
ré nezostarli napriek temer dvom desať-
ročiam od prvého vydania. Ich pôvab 
spočíva jednak v spôsobe, akým navzá-
jom korešponduje poviedkový a roz-
právkový žánrový komponent pri riešení 
detských starostí protagonistky, jednak 
v autentickosti detského sveta a v živej 
detskej reči. Kontext autorských rozprá-
vok zasa rozšíril výber z tvorby Vlada 
Bednára Kam ma nohy viedli (Q111, il. 
Kristína Šimková). Ponúka to najlepšie 
z Bednárových rozprávkových kníh z 80. 
rokov minulého storočia Moje najobľú-
benejšie zvieratá, Hubárske rozprávky 
a Čo mi kvety natárali.

Na rozdiel od minulých rokov menej 
zastúpené boli knihy folklórnych rozprá-
vok a povestí. Z Dobšinského tvorby vy-
brala Jana Pácalová osem známejších 
i menej známych látok založených na 
sujete ťažkej skúšky a pod názvom Roz-

právky o tom, ako si zaslúžiť princeznú 
(Belimex, il. Martin Mrva) ich ponúkla 
deťom v podobe, ktorá pripomína kul-
tivované podanie M. Ďuríčkovej. Kniha 
je pilotným výberom zo zamýšľanej sé-
rie tematicky orientovaných prerozprá-
vaní rozprávkových príbehov P. Dob-
šinského. Rozprávky z kysuckého regió-
nu vydal Jozef Marec s názvom Vili víly 
vence (Žilina, Artis Omnis, il. Michae-
la Veličková). Mytologické látky o vílach 
sú na rozdiel od jeho predchádzajúcej 
knižky Poďme sa báť. Kysucké rozpráv-
ky pre malých aj veľkých (Artis Omnis, 
2006, il. Michaela Veličková) tentoraz 
dôkladnejšie zliterárnené. Nedá sa však 
povedať, že by im to pridalo na ume-
leckosti, skôr to uberá látkam na origi-
nalite. V prvej Marecovej knihe sú totiž 
regionálne rozprávkovo–povesťové lát-
ky usporiadané do šiestich tematických 
blokov (o hadoch, o smrti a duchoch, 
o svetlonosoch, o sotone, o vodníkoch 
a o vílach). Išlo napospol o démono-
logické rozprávky, vo väčšine prípadov 
s prvkami povesti, prípadne aj s didak-
tickou ambíciou. Príťažlivosť prvej Ma-
recovej knihy spočívala nie v literárnom 
stvárnení, ale v zaujímavosti a originali-
te vlastných rozprávkových látok. Aj vec-
ne informačné texty o jednotlivých nad-
prirodzených bytostiach, uvádzajúce 
každý tematický blok, prispeli k zaují-
mavosti publikácie, hoci literárne zostá-
vali mnohé príbehy nedotiahnuté. Ma-
recova nová kniha o vílach stratila origi-
nalitu a svojím charakterom sa priblížila 
k romantizujúcim, žánrovo nevyhrane-
ným rozprávkam.

Povesť je v posledných rokoch pravi-
delne zastúpená niekoľkými zväzkami vy-
danými vo Vydavateľstve Matice sloven-
skej v rámci projektu Povesťová mapa 
Slovenska. V roku 2007 takto vyšla zbier-
ka povestí Hany Koškovej Mara medve-
dia. Povesti a legendy z Novohradu (il. 
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Jana Hrčková-Stankovianska) a zbier-
ka Zuzany Kuglerovej Kliatba kožušní-
kovej vdovy. Staré povesti zo Žiliny (il. 
Bystrík Vančo). Povesti H. Koškovej sú 
cenné organickým skĺbením starostlivej 
literárnej úpravy s dodržaním štruktúr-
neho profi lu žánru, vrátane zachovania 
znakov jeho pôvodne „spravodajskej“ 
funkcie. Čitateľovi teda ponúkajú kva-
litný, žánrovo čistý epický príbeh aj zá-
kladnú informáciu o historických pra-
meňoch, o ktoré sa autorka oprela. Lát-
ky sú autentické a v mnohých prípadoch 
objavné. V publikácii Zuzany Kuglerovej 
je literárne adaptovanie povesťových lá-
tok spojené s postupmi charakteristický-
mi pre historicko-romantickú sentimen-
talizujúcu prózu.

Osobitnú skupinu každoročne pred-
stavujú tie knihy, ktoré mladým čitate-
ľom ponúkajú estetizovane spracované 
poznanie. V minulom roku vyšlo päť ta-
kýchto titulov. Ján Uličiansky ako autor 
s bohatou bábkarskou skúsenosťou sú-
stredil do knihy Tri hádanky (o bábko-
vom divadle) (Perfekt – VŠMU, il. Peter 
Čisárik) eseje, ktoré sú metaforickým vy-
jadrením pojmov, vzťahov, asociácií tý-
kajúcich sa bábkového divadla. Jeho re-
fl exie o zmysle, význame, pôvabe, rekvi-
zitách bábkového divadla sú metaforicky 
mnohoznačné, a ako to je pre metafo-
ru príznačné, paradoxne práve pre túto 
nejednoznačnosť veľmi presne, s nákaz-
livým vnútorným zaujatím vyjadrujú, čo 
je a čo nie je bábkové divadlo.

Iný spôsob subjektivizácie faktov je 
charakteristický pre Petra Glocka. Po 
knihe Rozprávkar a Rozprávnica zostal 
aj publikáciou Tri lásky Terézie Vansovej 
(Perfekt, il. Darina Dobrovodská-Ber-
ková) v rodnom gemerskom regióne. 
V Glockovej modifi kácii biografi ckého 
žánru sa pozornosť sústreďuje na situ-
áciu postavy konfrontovanej s inou po-
stavou cez jej hlavný životný problém. 

Vansovej osobnostným problémom je 
zmysel života, konfrontovaný prostred-
níctvom troch postáv: švagra Pavla Dob-
šinského, muža Jána Vansu a mŕtveho sy-
na Ľudovíta. Biografi cké ja-rozprávajúce 
kombinuje fi kciu a fakty a žáner posúva 
do pozície štylizovanej pseudo–autobio-
grafi e. Biografi cké fakty takouto štylizá-
ciou získavajú vysokú mieru subjektivity, 
ktorá na jednej strane prehlbuje emoci-
onálny (až sentimentálny) rozmer roz-
právania, na druhej však zahmlieva fak-
tografi ckú korektnosť a čitateľa vo vzťa-
hu k faktom zneisťuje. Naračný proces 
vyznieva ako proces rekonštrukcie vlast-
nej identity postavy, čo môže mať opäť 
ambivalentný účinok: vnútorný svet po-
stavy síce pôsobí autentickejšie, ale 
z hľadiska dôveryhodnosti faktov pri-
spieva k spomínanému zneisťovaniu či-
tateľa. Vysoká miera expresivity vyúsťu-
je napokon do dominantnosti štýlu nad 
obsahom výpovede. Dôsledkom takého-
to postupu je sebaprodukcia rozprávača 
a s tým súvisiaci rétorický verbalizmus.

Literárne ambície (a aj reálnu lite-
rárnu hodnotu) majú dve publikácie 
„funkčnej“ literatúry, zamerané na po-
moc detskému čitateľovi pri zvládaní cu-
dzieho jazyka. Drobná próza Jany Bod-
nárovej Ako sa Ema prestala báť (Vyda-
vateľstvo Modré na bielom, il. Martina 
Rozinajová) má charakter obrázkovej 
knižky. Vyšla v slovensko-francúzskej 
a česko-anglickej jazykovej mutácii. Žán-
rovo predstavuje poviedku o dievčatku, 
ktoré prekonalo svoj strach, keď bolo 
treba zachrániť zraneného psíka. Text 
je prispôsobený pragmatickému účelu: 
sujet je jednoduchý, základné pojmy sú 
zvýraznené a zmysel jednotlivých krát-
kych sekvencií konkretizujú aj ilustrácie. 
Na prebale paperbackovej publikácie je 
uvedených niekoľko metodických nápa-
dov na možné didaktické využitie textu. 
Podobne nekomplikovaná je aj rozpráv-
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ka Veroniky Belver Veľké dobrodruž-
stvo dvoch malých kanárikov (Papage-
no, il. Andrea Štefančíková), koncipova-
ná ako „dvojjazyčná slovensko– anglická 
rozprávka“. Animovaný príbeh o dvoch 
kanárikoch, ktoré uletia z klietky, ale na-
pokon sa šťastlivo stretnú so svojou ma-
jiteľkou, má príjemnú atmosféru, ideu 
priateľstva a radosť z dobrodružného 
poznávania nových vecí. Zásluhou line-
árneho sujetu, komorného počtu postáv 
a prehľadnej kompozície je aj v angličti-
ne dobre zrozumiteľná.

Základom ďalších dvoch publikácií je 
tvorivá práca so slovom. Výlety tety Ety 
(Vydavateľstvo MS, il. Ján Valter) Jozefa 
Pavloviča sú ďalšou autorovou publiká-
ciou zameranou na epizované, zaujíma-
vé vykladanie etymológie slov. Tentoraz 
sa sústreďuje na slová synonymné, ho-
monymné alebo vytvorené paronomá-
ziou. Hra so slovami ako autorský zá-
mer knihy Jakuba Bernarda Slovíčko-
vo (ORMAN, il. Ivan Popovič) nevyšiel 
najlepšie. Nejde iba o to, že popri vtip-
ných nápadoch sú pomerne časté aj ná-

KATARÍNA ILKOVIČOVÁ/ Neplechy školníčky Agneše
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pady triviálne. Prekáža skôr to, že slo-
votvorba, na ktorej je text postavený, 
je nesystémová, náhodná, mnohokrát 
násilná voči jazyku. Hoci ide o recesiu, 
predsa len by sa žiadala vyššia miera 
tvorivej „disciplíny“ a rešpektovania od-
vodzovacieho a pomenúvacieho systé-
mu slovenského jazyka, najmä ak mal 
autor v úmysle vytvoriť Slovíčkovo ako 
svojrázny a vtipný epický priestor vybu-
dovaný z pomenovaní. A nechcené pra-
vopisné chyby do takto koncipovaného 
textu nepatria už vôbec.

Pozrime sa napokon na minuloročnú 
žatvu v oblasti poézie pre deti a mlá-
dež. Nebola bohatá, ale zasa ani cel-
kom chudobná. Aj keď nepriniesla ni-
jaké výrazné prekvapenie, potvrdila prí-
tomnosť mladého básnika: svoju druhú 
básnickú zbierku pre deti Kamienky 
pri ceste (Prešov, Vydavateľstvo Micha-
la Vaška, il. Ján Bartko) publikoval to-
tiž Valentín Šefčík. Tento básnik nere-
zignoval na obligátnu jazykovú hravosť 
súčasnej detskej poézie, ale používa ju 
uvážene a veľmi funkčne. Korešpondu-
je to so zmysluplnosťou jeho básnickej 
výpovede a s prirodzenou ľahkosťou, 
s akou plynú jeho verše. Šefčíkove bás-
ne sú refl exívne i náladové momentky 
dotýkajúce sa vecí, ľudí, okamihov ži-
vota, hodnôt, prírody. Jeho poézia má 
v sebe zakódovaný latentný rozmer 
zodpovednosti voči životu, je imagina-
tívna, jemná a zároveň hravá, má však 
aj svoje vážne a melancholické polo-
hy. Napája sa zo zdrojov vlastnej pamä-
ti detstva a zároveň nazerá na svet zo 
zorného uhla, aký je blízky deťom tesne 
predpubertálneho a ranopubertálneho 
veku. Je to teda poézia určená tej ka-
tegórii mladých čitateľov, pre ktorú sa 
dnes pôvodná poézia takmer nepíše. 
Verše V. Šefčíka patria k tomu najlepšie-
mu, čo v básnickej tvorbe pre deti v po-
sledných rokoch vyšlo. V tomto smere 

sa k nemu pridružujú aj dve v podstate 
reedície: nové vydanie básnickej zbierky 
Tomáša Janovica Drevený tato (Maren-
čin PT, il. Martina Matlovičová) a „dvoj-
spev“ kongeniálnych básnikov Milana 
Rúfusa a Františka Hrubína (v prekla-
de M. Rúfusa) vo výbere veršov pre de-
ti Hrnček, var! (Buvik, il. Maja Dusíko-
vá, Stanislav Dusík).

Veršovanú tvorbu pre najmenších 
obohatil Ján Navrátil básnickou zbier-
kou Maličká básnička (Buvik, il. Vero-
nika Cabadajová). Ide o vydarený výber 
z autorovej staršej tvorby. Riekankovo 
ladené básne majú bohatú, ale dieťa-
ťu zrozumiteľnú obraznosť a popritom 
nestrácajú väzbu na realitu. Ich hravosť 
je deťom blízka. Podobné kvality má aj 
básnická zbierka Borisa Droppu Sovie 
múdroslovie (Vydavateľstvo DAXE, il. 
Svetozár Mydlo). Časť zbierky je mo-
tivovaná ročnými obdobiami, iná časť 
zasa hudobnými nástrojmi alebo frag-
mentmi piesní, inak sú básne tematicky 
a stavebne rôznorodé. Básnická zbierka 
Štefana Moravčíka Jakubovca Alenka 
v krajine bodliakov (Bratislava, NEBOJ-
SA, il. Alenka Moravčíková) je ukážkou 
známeho „moravčíkovského“ slovného 
ekvilibrizmu a do súčasného kontextu 
neprináša nič neobvyklého.

Poézia pre dospievajúcich zostala aj 
v roku 2007 na okraji (či skôr za okra-
jom?) pozornosti. Aspoň čiastočne vy-
pĺňa priepasť v tejto oblasti súbor ver-
šov, textov a aforizmov o láske Kamila 
Peteraja Čo sa šeptá dievčatám (Ikar, 
ilustrované fotografi ami autora). Z je-
ho dielne vyšla obsahovo i adjustážou 
vskutku atraktívna publikácia.

Vráťme sa na záver k východiskám 
našej úvahy: rok 2007 v pôvodnej lite-
rárnej tvorbe pre deti a mládež potvr-
dil jej pozitívne smerovanie. Zostáva len 
dúfať, že kurz, ktorý táto literatúra na-
brala, potrvá i v nasledujúcich rokoch.
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Rimavská Sobota prvý až tretí apríl 
2008.

Pozorovateľ, ktorý by bol v týchto 
dňoch povedzme z okien Domu kultúry 
sledoval Námestie Štefana Marka Dax-
nera, bol by si mohol všimnúť vari dvad-
saťčlennú roztrúsenú skupinu mužov 
a žien, ako sa dva-tri razy do dňa presú-
va od hotela Zlatý býk smerom k Hlav-
nému námestiu a nazad popri jednom 
súsoší a viacerých v rade umiestnených 
sochárskych portrétoch mužov a jednej 
ženy.

Čo títo ľudia, bol by si mohol pomys-
lieť, ale keďže vyzerali celkom obyčaj-
ne, zvedavosť by ho opustila, hoci dnes 
človek často nevie, čo sa za kým skrýva 
a prečo sa všelijakí ľudia premŕvajú v je-
ho meste. Ak by to však bol človek dob-
re rozhľadený a náležite vzdelaný, bol 
by mohol sebavedome zdvihnúť bradu 
a pre seba zaprofendovať: Keď ste už tu, 
nefl ákajte sa len tuto po námestí, hor sa 
na všetky strany, v našom okrese je čo 
nachádzať, zisťovať a obzerať.

Vedel by, čo tým mieni. Malohont, mi-
lí Slováčikovia, či ste odtiaľ, alebo odtiaľ, 
poznáte vy vôbec Malohont a to, čo je 
okolo neho sprava i zľava? No, pravda-
že, školské znalosti by sa nejaké našli, 
ale prísť a vidieť, pochodiť, porozprá-
vať sa s tunajšími! Našich sú plné knihy 
a učebnice: Štefan Marko Daxner, Ma-
tej Holko, Ján Feješ a Učená spoločnosť 
malohontská, Matej Hrebenda, „traja so-
koli“: okrem Daxnera Ján Francisci a Mi-
chal Bakulíny, Pavol Dobšinský, Ľudovít 
Kubáni, Ján Botto, Terézia Vansová, Vla-
dimír Clementis, Vladimír Mináč a ďal-
ší... Je taký neveľký zemský okršlek na 
Slovensku, ktorý by mal toľkých význam-
ných ako náš rimavskosobotský? Mená 
– ale sotva viete, že dnes len osemsto 
obyvateľov rátajúca obec Gemer blízko 
Tornale, čo existovala už v dvanástom 
storočí, bola niekoľko storočí centrom 
vzdelávania pre široké okolie. V devät-
nástom storočí tu bolo evanjelické gym-
názium, kde študovali aj Janko Matúš-
ka, Ján Kalinčiak, Janko Kráľ a Peter Bo-
húň, tam sa narodila aj slávna huslistka 
Czinka Panna. To sú zatiaľ len osoby, ale 
čo tak zájsť do Hajnačky? Nielen že má 
hrad, ktorý patril medzi kráľovské, haj-
načský hradný vrch je významná prírod-

ján
 beňo
Tichá misia v Rimavskej doline

r o z p r á v k a Dni detskej knihy 2008
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ná rezervácia a na juh od obce je údolie 
zvané Kostná dolina. Prečo Kostná doli-
na? Našli sa tam veľké kosti mastodon-
tov, zvierat podobných dnešným slo-
nom, čo mali kly v hornej i dolnej čeľus-
ti, prosím. Aj kosti tapíra, čo žije v Indii, 
na Sumatre, v Amerike a unikátny ná-
lez tapírej lebky patrí medzi najzachova-
nejšie tohto druhu v Európe, tak, tak... 
V minulom storočí pribudli aj kosti pan-
dy! Tej, čo žije iba kdesi v Číne – a to-
to všetko sa v dávnych treťohorách pre-
chádzalo aj u nás!

PREDPROGRAM SA NEKONÁ

Na to, čo by bolo mohlo prechádzať 
hlavou fi ktívneho malohontského vzde-
lanca, tí z hotela Zlatý býk vôbec nepo-
myslia, oni prišli...Nuž prišli, ale ako sa 
hovorí – s holou rukou. Aj ich kroniká-
ra to mrzí, ako už neraz predtým: dova-
líme sa, jeden-dvaja majú so sebou zo-
pár kníh, a to je všetko. Lenže ako – no-
siť víno, pálenku? Chráňboh, to nie, to 
by bola urážka domácich. Patrilo by sa – 
kronikár vie, čo by sa tak patrilo.

Zastať v knižnici pred jej osadenstvom 

a povedať, milé dámy a slečny, poveda-
li sme si cestou k vám, že na začiatku 
bude taký náš malý predprogram. Viete, 
sme poväčšine z tej našej metropoly od 
Dunaja a ako spisovatelia vážení a náro-
du i politikom známi máme predsa len 
väčšie možnosti. Máme pre vás, prinies-
li sme vám dobré správy, pani riaditeľka 
fi lozofi e doktorka Táňa Mikitová, pani 
zástupkyňa riaditeľky Eva Novotná, pre-
páčte vedúcemu výpravy, že ďalšie tituly 
zatiaľ nepozná, metodička Anna Kurico-
vá, Alenka Petrinková z oddelenia belet-
rie, Daniela Šnírová, takisto beletristka, 
naše milé deckárky Stanislava Hriňová, 
Mária Kamenská a ďalšie panie a slečny 
z knižnice Mateja Hrebendu... Priniesli 
sme dobré správy, čujte!

„Čujme, čujme,“ povedali by nedočka-
vé knihovníčky a vedúci by pokračoval. 
Hovoril by, že ich intervencie a urgen-
cie viedli k tomu, že pán minister kul-
túry vstúpil do seba a prostredníctvom 
spisovateľov knižnici oznamuje, že grant 
na nákup kníh sa jej na tento rok zvy-
šuje o 150.000 korún slovenských. Zá-
roveň pán minister dáva na vedomie 
aj do Drienčan, že sa vynasnaží, aby sa 
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potrebné fi nančné prostriedky na ďalšiu 
rekonštrukciu ev.a.v. fary, kde dlhé ro-
ky žil náš slávny Pavol Dobšinský, našli 
v budúcoročnom rozpočte.

Výkriky, jasot, žiariace tváre, to je ono 
a i srdce starého kronikára plesá.

Päť autoriek literatúry pre deti a mlá-
dež a osem takýchto autorov plus ilu-
strátor Miroslav Regitko na čele s orga-
nizátorkou Dní detskej knihy z BIBIANY 
Evou Cíferskou vstupuje z Hlavného ná-
mestia do impozantnej bývalej župnej 
budovy postavenej vo francúzskom kla-
sicistickom štýle. Vstupujú, žiaľ, s holou 
rukou. Predprogram s dobrými správa-
mi sa z faktických príčin nekoná.

ŽUPNÝ DOM A KYJATICE

Na priečelí budovy sa nachádza erb 
župy Gemer – Malohont a pod ním la-
tinský nápis: Statuum providentia po-
puli solertia publicis usibus posuit, čiže 
Z prozreteľnosti štátu a usilovnosti ľu-
du na všeobecný úžitok. Knižnica Mate-
ja Hrebendu sídli v obnovených priesto-
roch župného domu od leta roku 1993 
a takto sa v duchu poderbového ná-
pisu hlási k svojmu poslaniu: „Snahou 
všetkých pracovníkov knižnice je napl-
niť zmysel latinského nápisu z čela bu-
dovy a naozaj slúžiť na všeobecný úžitok 
všetkých našich používateľov.“

Pekné, ušľachtilé. Vivat dobrý úmy-
sel!

Knižnica mala predvlani 4.058 čitate-
ľov, z toho 1.288 detí a 258.034 výpoži-
čiek. Od roku 1981 každoročne organi-
zuje nesúťažné prehliadky prác začína-
júcich autorov pod názvom Gemerská 
tvorba mladých. O jedenásť rokov nato 
odštartoval prvý ročník Zlatej krajiny ve-
novanej odkazu Pavla Dobšinského. Táto 
dáva priestor deťom zo základných škôl 
a osemročných gymnázií, ktoré sa ve-
nujú literárnej tvorbe. Tohtoročný šest-

násty ročník posudzovala a viedla Dana 
Podracká a popri V. Šikulovi, P. Glocko-
vi, J. Urbanovi, P. Kováčovej, J. Uličian-
skom, G. Futovej aj kronikár mal príleži-
tosť takto porotovať. Kronikár sa dobre 
pamätá na Dni detskej knihy organizo-
vané v Rimavskej Sobote v roku 1995. 
Vtedy sa začalo jeho reportážno–kroni-
kárske písanie do Bibiany a dnes je tých 
textov už na celú knihu. „Čím by sme 
boli bez Dobšinského?“ znel názov pr-
vej reportáže a po trinástich rokoch sa 
okrem neho vrátili do Rimavskej Sobo-
ty Jozef Pavlovič, Ladislav Švihran, Ma-
rianna Grznárová, Peter Holka a Ondrej 
Nagaj. V decembri 2006 prišli hreben-
dovské knižničiarky s nápadom usporia-
dať pri príležitosti Medzinárodného dňa 
rozprávky zaujímavé podujatie pre de-
ti Povedala knižka knižke. Na ňom sa 
v kresle pre hosťa vystriedalo v priebe-
hu dňa pätnásť osobností z mesta, ľu-
dia rôznych povolaní a profesií. Títo 
predstavili žiakom základných škôl svo-
ju „naj“ detskú knižku.

No prosím, príklad hodný nasledova-
nia a pokračovania.

Dni detskej knihy majú svoj zaužívaný 
rituál. Vernisáže knižných a ilustračných 
výstav, čítanie posolstva k Medzinárod-
nému dňu detskej knihy 2008 – tentoraz 
ho napísal spisovateľ z Thajska. Prijatie 
spisovateľov a hostí na mestskom úra-
de. Odborný seminár pre knihovníkov 
z bližších okresov a učiteľov slovenčiny 
s názvom Minulosť a prítomnosť rozprá-
vok bol venovaný 180. výročiu narode-
nia Pavla Dobšinského. Knižnica Mate-
ja Hrebendu pridala k výstavám aj ori-
ginálnu regionálnu: Kyjatická hračka 
Rudolfa Stehlíka.

Prečo kyjatická? Lebo v tejto obci, 
ktorá leží neďaleko Hnúšte bokom od 
Rimavského Brezova bolo v minulom 
storočí miestne obyvateľstvo známe vý-
robou drevených hračiek zdobených vy-
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rývanými ornamentmi. Na výstave pri 
príležitosti Dní detskej knihy Tradičná 
detská hračka v Gemeri a Malohonte 
v roku 1995 stál pred vitrínou s dreve-
ným vozíkom starček, posledný kyjatic-
ký výrobca. Na druhý deň som ho vi-
del doma na dvore v jeho vymierajúcej 
dedinke, ktorá už vtedy nemala ani sto 
obyvateľov. A pritom podľa nej sa na-
zýva celá kultúra, ktorá vznikla v tých-
to miestach na prelome 12. a 11. storo-
čia pred naším letopočtom a trvala štyri 
storočia. Objavené žiarové pohrebisko 
v Kyjaticiach obsahovalo skoro dvesto 
hrobov. Mŕtvi sa pochovávali do takzva-
ných kamenných skriniek, ktoré sa zasy-
pávali mohutným kamenným príkrovom 
výlučne žiarovým spôsobom. Ich kosti 
neboli uložené len v urnách, ale aj na 
dne hrobovej jamy okolo nádob. Stred-
ný vek vtedajších ľudí sa pohyboval od 
dvadsať do dvadsaťšesť rokov.

KONEČNE STRECHA – A ČO 
ĎALEJ?

(A tieto Kyjatice majú aj cenný ro-
mánsko–gotický evanjelický kostol z 13. 
storočia s niektorými románskymi prv-
kami z 10. storočia. Sú v ňom unikátne 
gotické maľby, vzácna kamenná krstiteľ-
nica z prelomu 13. a 14. storočia, z ne-
skoršej doby renesančný maľovaný ka-
zetový strop a rovnaký oltár z roku 1678. 
Je zvláštne, že zo siedmich najvzácnej-
ších kostolov – pamiatok v okrese, všet-
ky sú evanjelické, sú štyri v obciach le-
žiacich blízko seba. Rimavské Brezovo, 
kde v polovici 19. storočia vznikla známa 
Rimavsko-muránska železiarska spoloč-
nosť, Kyjatice, Rimavská Baňa, rodisko 
profesora na bratislavskom lýceu Juraja 
Palkoviča, a Kraskovo, založené talian-
skymi banskými kolonistami, jeho kosto-
lík je tiež národná kultúrna pamiatka).

Zabudli sme však na výtvarníka Ru-

dolfa Stehlíka. Tento dnes šesťdesiat-
osemročný umelec z Veľkých Teriako-
viec povyše Rimavskej Soboty vyrobil 
prvé kyjatické hračky pred štrnástimi 
rokmi a vyrába ich podľa zachovaných 
kópií, ktoré dostal od starých majstrov. 
Sú medzi nimi drevené koníky, koní-
ky s povozmi, kohúty, sliepočky, fúriky, 
všetky farebné a zdobené vyrývanými 
ornamentmi. K jeho najobdivovanejším 
patrí drevený súsek, zásobnica na obi-
lie. Tie naozajstné sa vyrábali v 19. sto-
ročí tiež v Kyjaticiach.

Dni sú pre spisovateľov aj malou ex-
kurziou. Besedy dopoludnia, popolud-
ní do Drienčan. Kronikár sa poteší, keď 
vidí na fare, kde dvadsaťštyri rokov pô-
sobil Pavol Dobšinský, novú červenú 
škridlu. Pomohli hlavne peniaze z nadá-
cie Pavla Dobšinského, ktorú pred tri-
nástimi rokmi pri Dobšinského pomní-
ku vyhlásila vtedajšia riaditeľka rimav-
skosobotskej knižnice Marta Čomajová. 
„Prvotným krokom nadácie,“ čítala tretí 
bod jej textu, „je záchrana neobývanej 
a chátrajúcej ev.a.v. fary v Drienčanoch, 
najdlhšom pôsobisku kňaza, folkloristu, 
rozprávkara a spisovateľa Pavla Dobšin-
ského a v nej zriadenie expozície dejín 
slovenskej ľudovej rozprávky.“

Pani starostka Drienčan Viera Gregor-
čoková vie, ako pochodila Dobšinského 
nadácia po prijatí kontraverzného záko-
na o nadáciach, keď nemohla vzrastať. 
Vedie nás po schodíkoch do fary, kro-
nikár vidí už tretí raz miestnosti posky-
tujúce dostatočný priestor na slovenské 
rozprávkovo. Len treba ďalšie prostried-
ky a nie bohvieaké veľké, aby sa vcelku 
zachovaná, mocná stavba dala zvonku 
i zvnútra do poriadku. Drienčany a kniž-
nica sa usilujú, ale dokedy bude Sloven-
sko trpieť hanbu, že pôsobisko člove-
ka, ktorým sa hrdíme vo svete, nie je na 
poriadku? Liknavosť v tomto prípade je 
dôvodom na interpeláciu v parlamente, 
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nájde sa na to niekto? Je tu príležitosť na 
prestíž politických strán. Alebo je všet-
kým jedno, ako vyzerá drienčanská fara, 
nevedia o tom? Vláda by mala mať po-
cit viny a konať, aby čím prv zmizla po-
tupa veľkého slovenského rozprávkara. 
Čím by sme boli bez neho, čím?

TICHÁ MISIA NASTUPUJE

Malo by už konečne vstúpiť do hry 
tých päť plus osem, ktorí už boli v Drien-
čanoch a potom aj v Gemersko–malo-
hontskom múzeu pri pravej múmii ženy, 
ktorá sa volala Taskeritnetiakh, pochá-
dza z egyptského mesta Abusir-El-Melek 
a jej čierne prstíky na pravej nohe trčia 
v Rimavskej Sobote spod obalov už de-
väťdesiatosem rokov.

Treba sa vrátiť do prvého dňa, keď po 
slávnostnom otvorení Dní v knižnici pri-
jal „tvorcov kníh“, tak sa píše v pozvánke, 
viceprimátor mesta. K slovu sa nakoniec 
dostane aj kronikár, pretože je zhodou 
okolností aj vedúcim spisovateľskej dele-
gácie. Povie, že jej príchody do okresov 
nikdy nesprevádza hlučná reklama, ka-
mery a mikrofóny. Ak sa chystá na tur-
né speváčka Predná či Zadná, tak do-
slovne to povedal, televízia niekoľkokrát 
vysiela program jej zájazdu, kde a ke-
dy bude vystupovať po Slovensku. My 
prichádzame ako tichá misia, zopaku-
je kronikár svoje slová z vlaňajších Dní 
v Prievidzi. Chceme pôsobiť prostred-
níctvom besied s detskými a dorastajú-
cimi čitateľmi, viesť ich hlbšie do potre-
by obracať sa k literatúre ako prostried-
ku duchovného rastu a obohacovania 
človeka. Máme značné skúsenosti. Hod-
ne vieme o tom, ako sa na Slovensku 
číta a nečíta. Nás neoklame vonkajšok, 
ak sa niekto „vie pýtať“, to ešte nezna-
mená, že aj rád číta. Máme radosť, keď 
sa beseda vydarí, keď deti hodnoverne 
dokazujú, že čítali a vedia. Ak niečo ne-

vyjde, mrzí to vari najviac nás, ale ako 
profesionáli prijmeme aj chabú prípra-
vu a slabú úroveň bez toho, že by sme 
soptili a prskali pred deťmi.

A už sme v tom. Najprv sa koná okres-
né mesto, základné školy, gymnaziálne 
triedy. Na druhý deň ide Ondrej Nagaj 
do južnej Tornale, ostatní sa držia hlavne 
trasy Rimavská Sobota – Tisovec, neza-
budne sa ani na vyslanie Gabriely Futo-
vej na Teplý Vrch. Hrachovo, Rimavská 
Baňa, Hnúšťa, základnoškolské i gym-
naziálne triedy, takisto Tisovec, nevyne-
chá sa mináčovský Klenovec. Kronikár 
absolvuje s profesorkou Vlastou Tká-
čovou pozoruhodnú besedu na rimav-
skosobotskom gymnáziu, ktoré muselo 
zanechať svoju tradičnú lepšiu budovu 
pre maďarské nároky. Nájde tam vzác-
nu profesorku Máriu Hlušíkovú, vlastne 
svoju kolegyňu. Má okrem rozsiahleho 
Latinsko-slovenského slovníka za sebou 
Slovník latinských citátov i Malú encyk-
lopédiu antickej kultúry, ale aj básnickú 
zbierku Kamene a knihu krátkych próz 
Záhrady.

V Hnúšti je to naozaj super. Na jed-
na mínus. Malé gymnázium, iba 260 štu-
dentov, ale tá zmiešaná vari dvadsaťpäť-
ka, zložená zo sekundánov, terciánov, 
kvartánov, sextánov i septimánov, pre-
vaha dievčat skoro absolútna, má na la-
viciach aspoň tucet kronikárových kníh, 
niektoré aj pre dospelých, a oni ich aj čí-
tali. Na otázku, kto z nich píše, dvíha ru-
ky päť začínajúcich poetiek a jedna pro-
zaička. A len by hovorili a hovorili, kroni-
kár má pocit, že tá beseda v spoločnosti 
pani profesorky Márie Jakabíkovej bola 
pre nich potrebou, chcú ju, pripravili sa 
na ňu a vydržali by aj dve hodiny so svo-
jím hosťom.

Kronikár sa sťahuje zo scény, len ešte 
povie, že sa usiloval, aby ďalšie výstupy 
boli lepšie ako kedykoľvek na Dňoch. Pí-
somne načrtol otázky a tézy, dal kole-
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gom impulzy, aby sa rozpísali o svojich 
rimavskosobotských i iných skúsenos-
tiach a postrehoch z literárnych besied.

NÁZORY ZAINTERESOVANÝCH

JOZEF PAVLOVIČ: Otázky na bese-
dách majú rôznu úroveň. Skoro vždy sú 
ovplyvnené pedagógmi. Vždy sa vyskyt-
nú otázky zaujímavé, idúce k podstate 
veci. A vždy aj tri tie isté otázky, preto-
že žiak myslí len na to, čo sa má opý-
tať, a potom nesleduje priebeh besedy. 
Pretože sú žiaci rôzni, dostávam aj rôz-
ne otázky. Často aj povrchné, ale vždy 
sa snažím odpovedať inteligentne. Pý-
tajúceho sa neslobodno ponížiť. Otázky 
vychádzajúce priamo z poznania knihy 

sú najcennejšie, ale tie sú niekedy veľ-
mi jednoduché – čo je primerané k veku 
pýtajúceho sa. Vo veľkom množstve mo-
jich besied bola takmer vždy slušná úro-
veň, vyskytli sa, pravdaže, aj také, kde 
som spokojný nebol. Aj v novej porevo-
lučnej dobe, keď býva besied menej. Sú 
skúsenosti spred roku 1989, aj tam som 
zažil nepripravené besedy, kde som mu-
sel bojovať o priazeň ich účastníkov, se-
deli bez záujmu a na konci sa podpiso-
vali nie knihy, ale zdrapy papierikov. Au-
tora inšpiruje na svete všetko, aj dobré, 
aj zlé, to sa týka aj besied.

MARIANNA GRZNÁROVÁ: Na 
Dňoch pri mojich druhákoch a tretia-
koch platilo skôr, že čítanie ich baví, 

KRISTÍNA ŠIMKOVÁ/ Kam ma nohy viedli
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ale pýtať sa nevedia, nie, pýtať sa vedia, 
ale čítanie ich nebaví. Otázky sú často 
až nápadne inšpirované pani učiteľkami 
a deti sa neodvažujú od nich upustiť ani 
pri mojich opakovaných výzvach. S ne-
znalosťou mojich textov (aspoň pri Mať-
kovi a Kubkovi po desiatich vydaniach 
knihy) problémy nemám. Pocitom ne-
spokojnosti ma napĺňa skutočnosť, že 
máloktorá učiteľka ponecháva priestor 
detskej spontánnosti.

PETER KARPINSKÝ: Beseda na 
gymnáziu v Rimavskej Sobote i napriek 
tomu, že sa na nej nezúčastnil žiaden 
pedagóg (!), mala veľmi dobrú úroveň. 
Bolo to pravdepodobne spôsobené “vý-
berovosťou“ študentov. Niektoré otázky 
boli veľmi zaujímavé. Jeden šiestak sa 
dokonca opýtal, či moja rozprávka Zá-
hada tancujúcich víl má súvis s globál-
nym otepľovaním a výrubom lesov, čo je 
veľmi presný postreh. Uvažovať o vlast-
nom názore na prečítané dielo u žiakov 
druhého až piateho ročníka je dosť zlo-
žité. Väčšinou sa pohybuje na úrovni pá-
či – nepáči. Čitateľov na besedách čas-
to zaujímajú otázky nesúvisiace s písa-
ním, hlavne preto, že sa so spisovateľom 
stretli prvýkrát. Niekoľkokrát sa mi sta-
lo, že beseda bola nepripravená a žia-
ci nemali nič prečítané. Hodinová bese-
da sa tak stala utrpením. Pomoc nepri-
šla ani od učiteliek, ktoré nezúčastnene 
sedeli v zadnom rade. Príčina: neprofe-
sionálny prístup a formálnosť usporia-
dania besedy.

JÁN MILČÁK: Moja beseda na Dňoch 
bola „v rukách žiakov“. Pani učiteľka, 
ktorá ju pripravovala, náhle ochorela, 
takže ukázali sa okruhy otázok už pred 
besedou pre jednotlivých besedujúcich 
prichystané (občas duplicita, boli z via-
cerých tried). Možno podujatie vypro-
vokovalo prečítanie, aj v tom vidím je-

ho užitočnosť. Žiaci poznali moje staršie 
knižky, novšie nečítali, neboli k dispozí-
cii v škole ani v knižnici. Ináč som mal 
dobrý pocit z atmosféry – aktivita žia-
kov, bezprostrednosť atď.

JANA ŠIMULČÍKOVÁ: Beseda v Ti-
sovci bola dobre pripravená, deväť až 
jedenásťroční recitovali z mojej kniž-
ky zo sedemdesiatych rokov, pripada-
la som si už naozaj ako klasička. Bolo 
však vidieť, že na besede bol čitateľský 
„výkvet“. Žiaci sa zúčastňujú aj čitateľ-
ských kvízov a menovali mi celý rad na-
šich i preložených kníh, ktoré poznajú. 
Beseda s ôsmačkami a deviatačkami zo 
ZŠ v Rimavskej Sobote bola menej ruš-
ná. Najaktívnejšie boli dve–tri deviatač-
ky. Keď beseda kulminovala, opýtali sa 
ma, či verím v Boha a či ešte píšem – vi-
dela som sa im stará. Jediná chyba bo-
la v tom, že sme – aj s pani Anďalovou 
– komunikovali prostredníctvom mikro-
fónu, lebo medzi naším stolom a poslu-
cháčmi bola značná vzdialenosť. Ak som 
doteraz do príprav besedy ani v Brati-
slave nezasahovala, tak odteraz už cel-
kom iste budem.

ONDREJ NAGAJ: Žiaci na maďar-
skej ZŠ, kde som bol, viac čítali prózu, 
v slovenčine málo, občas krátke básnič-
ky. Niektoré otázky naivné (koľko máte 
rokov, čo rád jete, máte rád zvieratá...). 
Vďaka pôžičke z knižnice poznali tri mo-
je knižky. Úroveň besedy závisí od jej 
prípravy, včasnej, od toho, či škola má 
dosť kníh autora, i od aktivity učiteľov. 
Ak je na besedu málo času, je zabezpe-
čovanie kníh problematické – najlepšie 
by bolo objednať priamo u vydavateľa.

ROMAN BRAT: Je pravda, že mno-
hé otázky besedujúcich čitateľov sú kon-
venčné a nenápadité. No nájdu sa me-
dzi nimi aj také, čo smerujú k jadru ve-
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ci. Viaceré deti poznajú text a zaujímajú 
ich podrobnosti. Inak diskutujú čitate-
lia, ktorí poznajú text a inak takí, ktorí 
sa opierajú o otázky všeobecného cha-
rakteru. Absolvoval som nemálo besied, 
na ktorých deti vynikali úrovňou svojich 
otázok a svojej zainteresovanosti. Bo-
lo to príjemné a zároveň povzbudzu-
júce. Prirodzene, pomer poznania tex-
tu a neznalosti problematiky vyznieva 
v prospech druhej strany. Zo stretnu-
tí s deťmi sa usilujem vyabstrahovať len 
to pozitívne. Prirodzene, každá bese-
da je iná, v jednom meste deti excelujú, 
v druhom kĺžu na úrovni priemeru. Nič 
to však nemení na veci, že sa rád zhová-
ram aj s takými čitateľmi, ktorí z mojich 
textov nič nečítali a svojou čitateľskou 
úrovňou predstavujú sivý priemer. Mla-
dé letá, kde svoje knižky vydávam, v sú-
časnosti pravidelne komunikujú s kniž-
nicami a základnými školami. Táto ko-
munikácia však neprebieha len na báze 
dohovoru o besede, mieste a termíne jej 
konania. Mladé letá so svojimi čitateľmi 
programovo pracujú aj tým spôsobom, 
že posielajú do knižníc či do škôl pár vý-
tlačkov, aby sa deti za prítomnosti kni-
hovníčok alebo učiteliek mohli s texta-
mi kníh zoznámiť. Pokladám to za skve-
lú propagáciu nielen mojej tvorby, ale aj 
ich vydavateľskej produkcie.

GABRIELA FUTOVÁ: Pracujem 
v knižnici a nemyslím si, že deti čítať až 
tak nebaví. Ich vzťah k čítaniu závisí vo 
veľkej miere od vzťahu učiteľa k litera-
túre a od jeho schopnosti preniesť svo-
ju lásku k čítaniu na deti. Zvedavosť sa 
dá vzbudiť aj u nečitateľov. Deti sú deti 
a ako deti majú právo na každú otázku. 
Aj na úplne jednoduchú.

Na besedách v Rimavskej Sobote sa 
ma deti pýtali na konkrétne veci z kníh. 
To, že sa pýtali aj na súkromie, je priro-
dzené, v knihách sa moje súkromie ve-

ľakrát odráža a deti chcú vedieť, či takto 
žijem aj naozaj, alebo si iba vymýšľam. 
Na rimavskosobotskej škole ma zasko-
čil nezáujem učiteľky, ktorá na začiatku 
besedy odišla a už sa nevrátila. Deti boli 
v pohode, aj keď bez učiteľky trošku vy-
strkovali rožky. Deťom nevyčítam nič, len 
by ma zaujímalo, akým spôsobom chce 
učiteľka pritiahnuť záujem detí o knihy, 
ak sama o komunikáciu s autorom zá-
ujem nemá. Naopak, na Teplom Vrchu 
ma fantasticky prekvapili zanietené uči-
teľky, pre ktoré je práca s knihou samo-

SVETOZÁR MYDLO/ Sovie múdroslovie
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zrejmá. Celá atmosféra besedy bola vy-
nikajúca, deti sa pýtali, čo ich zaujímalo. 
Otvárala som tam školskú knižnicu, kto-
rá je do detailov prepracovaná tak, aby 
sa v nej čitatelia cítili čo najlepšie. Takže 
ZŠ na Teplom Vrchu tlieskam.

Ak sa mám k besedám vyjadriť vše-
obecne, úroveň besedy závisí v prvom 
rade od úrovne prípravy človeka (kni-
hovníka, učiteľa), ktorý by ju mal viesť. 
Len posadiť hosťa a dať mu slovo nesta-
čí. Preto aj knihovníčkam prízvukujem, 
že ak organizujú besedu, mali by mať aj 
ony od neho prečítanú aspoň jednu (ak 
nie všetky) knihu. Potom nie je problém 
urobiť výbornú besedu či už s čitateľ-
mi, alebo nečitateľmi. Zvedavosť „mo-
derátora“ vyprovokuje zvedavosť dieťa-
ťa, takže vinu za zlé besedy absolútne 
nemôžeme zvaľovať na deti.

Pokiaľ ide o to, či som skúšala sama 
alebo prostredníctvom svojho vydava-
teľa zariadiť, aby sa moja kniha dostala 
včas pred besedou vo viacerých exem-
plároch do školy, aby si ju žiaci mohli 
prečítať, tak hovorím: neskúšala som to 
a ani to skúšať nebudem. Nie preto, že 
by sa mi nechcelo, ale preto, že ak ma 
niekam pozvú, ich základnou „povinnos-
ťou“ by malo byť pozháňať si moje kni-
hy. Ak sa na mňa obrátia so žiadosťou 
o pomoc, rada dodám, čo sa dá. Ak kni-
hy nemajú a ani ich nezháňajú, svedčí 
to o tom, že beseda je pre nich formál-
nou záležitosťou a viac sa na to miesto 
nevraciam.

LADISLAV ŠVIHRAN: Bol som pre-
kvapený, že mi žiaci dávali kompetent-
né otázky. Okrem obligátnych aj origi-
nálne. Hoci som nespomínal, že som sa 
narodil v Belgicku, pýtali sa ma, na čo sa 
pamätám z tých čias. Rozprávali sme sa 
o knihe Ako zomierajú diktátori. Hoci to 
boli šiestaci a siedmaci, poznali aj nie-
koľkých nacistických pohlavárov. Podľa 

mňa polovička ich otázok prezrádzala, 
že niektoré moje knihy poznajú, že ich 
čítali. Bývam nespokojný, keď do veľkej 
miestnosti naženú aj dvesto a viac žia-
kov z celej školy, aby sa besedovalo. To 
je nonsens, najvhodnejší počet je medzi 
tridsiatimi až päťdesiatimi, tam sa dá 
zistiť, či sú pripravení a aký vzťah k lite-
ratúre majú.

TOŇA REVAJOVÁ: V posledných 
troch–štyroch rokoch s prekvapením 
zisťujem, že ak sa beseda týka jednej 
knihy, čítali ju všetky deti. Je to zásluhou 
pedagógov a detských oddelení knižníc 
v Piešťanoch, Žiline a Martine, kam cho-
dím najčastejšie. Otázky sa týkajú kon-
krétnych postáv a často mi darujú ilu-
strácie príbehov, ktoré čítali.

Pocit nespokojnosti po besede som 
mala iba raz – a chybu som hľadala v se-
be. Dala som sa vyviesť z miery otáz-
kou štvrtáka, čo si myslím o nonsen-
sizme. Pokojne som povedala, že mi je 
veľmi blízky. Vyskytuje sa vlastne v kaž-
dej rozprávke, v každom dobrom vtipe 
a dúfam, že aj v mojich knihách. Pri ok-
ne stáli tri alebo štyri pani učiteľky so 
založenými rukami, bolo mi jasné, že 
otázkou poverili žiaka ony. Výraz non-
sensizmus totiž použila renomovaná kri-
tička v súvislosti s mojou knihou O šty-
roch sestrách. Mala som chuť spýtať sa 
tých dám, prečo sa neopýtajú samy, ale 
neurobila som to, a zrejme preto som 
sa na besedu nevedela sústrediť tak ako 
inokedy.

Väčšina mojich stretnutí s čitateľmi sa 
uskutočňuje v knižniciach, kde niekto-
ré (nikdy nie všetky) moje knihy majú. 
Vždy si preto beriem na besedu svojich 
t. č. šesť kníh pre deti a mládež. O kaž-
dej niečo porozprávam, malým deťom 
kúsok prečítam a postupne všetky kni-
hy kolujú medzi deťmi. Myslím, že sa im 
ľahšie počúva o tom, čo držali v ruke. 
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Ak, samozrejme, knihu nečítali – väčši-
nou si s pani učiteľkou prečítali nie ktorú 
na pokračovanie na hodinách sloven-
ského jazyka.

JÚLIUS BALCO: Pamätám sa, že keď 
vyšla moja prvá knižka pre deti Strigô-
ňove Vianoce a bol som o nej „besedo-
vať“, cítil som sa medzi deťmi dosť ne-
isto a priznám sa, že mi ako orangután 
skočila na ramená aj tréma. Nevedel 
som, čo robiť, ako začať, čo tým deťom 
povedať.

Odvtedy som absolvoval nejednu či-
tateľskú besedu a viem, že takýto pocit 
majú aj deti, či už čítali alebo nečítali 
moje knižky. Niektoré vidia spisovateľa 
prvý raz, a keď ho pani učiteľka prive-
die do triedy, zvedavo ho pozorujú. Viac 
ako jeho knihy ich v tej chvíli zaujíma 
osoba spisovateľa.. Chcú vedieť, kde ži-
je, ako žije, aké má záujmy či koníčky, 
aké je jeho najobľúbenejšie jedlo, a väč-
šie deti zaujíma aj kadečo iné, napríklad, 
či písal básničky pre svoje prvé lásky.

Myslím si, že je to prirodzené. Aj spi-
sovateľ sa o tom, čo im povedať chcel, 
vyjadril vlastne vo svojom literárnom 
žánri a ja som na prvej besede tiež ne-
vedel, čo by som k tomu mohol ešte do-
dať. Takto to vidia aj deti. Na čo sa ma-
jú spýtať, keď sa im príbeh páčil a jeho 
dej sa uzavrel? A keď sa nepáčil, majú sa 
vari opýtať, prečo to spisovateľ nenapí-
sal lepšie? Vidno im na očiach, či knižku, 
o ktorej sa beseduje, čítali, či sa im páči-
la alebo nepáčila. Majú, samozrejme, aj 
pripravené otázky a tie sa niekedy opa-
kujú, lebo sústredené na seba a na svo-
ju otázku nepostrehnú, že sa o tom už 
hovorilo. Aj to je celkom milé, veď sú 
to deti. Dôležité je, ak sa nám na bese-
de podarí čo i len v jednom detskom sr-
diečku otvoriť cestičku ku knihe, cestič-
ku predtým zarúbanú.

MIROSLAV REGITKO: Moje vyjad-
renie je vyjadrením ilustrátora, ktorý 
sa na besedách zúčastňuje sám alebo 
s autorom textu. Mám skúsenosti, že 
deti sa na besedy pripravujú, ide totiž 
o vopred plánované stretnutia. Nemám 
poznatok, ako by to dopadlo, ak by be-
sedujúci navštívil školu v neohlásenom 
termíne, ale domnievam sa, že nie dob-
re. V takom prípade by deti reagovali ži-
velne a sporadicky. Keďže už 17 rokov 
ilustrujem detský časopis Fifi k a s deťmi 
sa stretávam, môžem povedať, že spo-
mínaný časopis poznajú, čím poznajú 
aj časť mojej ilustrátorskej tvorby. Sta-
lo sa mi už napríklad na besede v Ga-
lante, že pedagógovia spravili stretnutie 
v knižnici len kvôli akémusi bodovému 
zápočtu. Pocítil som absolútny nezáu-
jem ako u detí, tak aj u samotných uči-
teliek. Celá beseda spočinula výlučne na 
mojich pleciach. Mám skúsenosť, keďže 
pracujem pre vydavateľstvo Perfekt, že 
toto materiály na pripravované besedy 
posiela. Radšej však na besedách knižku 
odporučím prečítať si akousi zábavnou 
a humornou formou, čo u niektorých je-
dincov možno o ňu vyvolá záujem.

Toľkoto a takto autori. Kronikár neve-
ril, že sa toho toľko zíde. Vlastne anke-
ta: Autori o besedách. Dni detskej kni-
hy v Rimavskej Sobote budú mať aj ta-
kýto chvostík či chvost. Alebo lepšie: 
Z tohto hľadiska budú naj, kým sa ne-
jaký reportérsky kronikár v budúcnosti 
nenaštve a nepovie si: A ja to just eš-
te prekonám.

Nech sa páči, iniciatíve sa medze ne-
kladú.

Napokon už len dve vety.
Stálo to zato, tam u vás v Rimavskej 

doline a Sobote. A ak sa vám niečo ne-
páčilo na tom, čo sa tu popísalo, pre-
páčte.
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Už niekoľko rokov sa snažím ubez-
pečiť seba i odbornú verejnosť, že dra-
matická tvorba pre deti a mládež ešte 
existuje. Donedávna mi nahrávala tele-
vízna a rozhlasová produkcia, ktorá kaž-
doročne vyrobila istý počet dramatic-
kých programov pre deti a mládež. Po-
dobne bábkové a stále divadelné scény. 
Otázku hodnotenia dramatickej tvorby 
pre deti a mládež komplikuje aj požia-
davka pôvodnosti, teda prítomnosť do-
máceho slovenského autora. Každoroč-
ne nám ide o zistenie podielu pôvodnej 
tvorby na kultúrnom, predovšetkým me-
diálnom trhu. Oblasť sledovania sa z ro-
ka na rok zužuje a vyzerá to tak, že pô-
vodná intencionálna tvorba bude čosko-
ro doménou divadla a knižnej kultúry, 
čo by nebolo problémom, keby čítanie 
bolo prvoradou záujmovou sférou mla-
dého príjemcu.

V roku 2007 sa na knižnom trhu obja-
vila kniha známeho fi lozofa komunikácie 
Viléma Flussera Písmo – má písanie bu-
dúcnosť? Keďže kniha vyšla v roku 1987 
(k nám dorazila s dvadsaťročným meš-
kaním!), jej recenzent M. Marcelli upo-

zorňuje, že takmer všetky vtedy ešte au-
torove vízie sa dnes stali skutočnosťou, 
ktorá ukazuje, akými radikálnymi zmena-
mi prešli nové technológie a v dôsledku 
toho aj úloha a postavenie písma. V tej-
to súvislosti za najdôležitejší prvok au-
tor pokladá internet, teda komunikáciu 
v globálnej digitálnej sieti, ktorá sa stala 
súčasťou života detí na západe už v 80. 
rokoch a u nás dnes. Citujem: „Z mo-
nitorov počítačov sa deťom prihovárali 
ich obľúbené rozprávkové postavy; po-
tom v internetových vyhľadávačoch na-
chádzali odpovede na školské úlohy; 
neskôr si mailami dohovárali schôdz-
ky s priateľmi a teraz na webstránky 
umiestňujú svoje denníky. Ako vyrasta-
li, internet im poskytoval možnosti na e-
maily, chaty a blogy, na zverejňovanie 
svojej fotografi e a vytváranie virtuálnej 
existencie“. Generácii vyrastajúcej na in-
ternete sa preto hovorí „googlová“, in-
ternetová, „on line generácia“.

Písmo a následne čítanie sa dostáva 
do iných pozícií, ako to bolo doteraz. Už 
sa nerozpráva o zániku čítania a literatú-
ry ako takej, iba o jej inom, už nie domi-
nantnom postavení, resp. o zmene no-
siča. Ale to nie je iba problém literatúry, 
ale aj divadla a rozhlasu a v ostatnom 
čase už aj televízie. Iba pre zaujímavosť 
uvediem niekoľko údajov z prieskumu 

marta
žilková
www.ešteexistujeme.sk

r o z p r á v k a

Dramatická tvorba 
pre deti a mládež 2007
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záujmov na základnej, strednej a vyso-
kej škole (Vrabec, 2008):

ročníky ZŠ: najväčší záujem o televí- �
ziu a PC hry, menší o internet a roz-
hlas;
ročníky SŠ � : zvyšuje sa záujem o in-
ternet a rozhlas, klesá záujem o tele-
víziu a PC hry;
vysokoškoláci � : internet sledujú denne 
(až 44%), niekedy aj viac ako 4 hodi-
ny, podobne rozhlas (42%), klesá zá-
ujem o televíziu a počítačové hry.

Pritom internet využívajú žiaci ZŠ 
predovšetkým na zábavu, na počúvanie 
hudby, četovanie, ostatní, teda čiastoč-
ne stredoškoláci a vysokoškoláci, ho po-
trebujú na získanie informácií pre štú-
dium a až v druhom rade na zábavu.

Tieto prieskumy a čísla sú potreb-
né k tomu, aby sme si vedeli zdôvod-
niť a pochopiť dnešný stav kultúry – me-
diálnej, fi lmovej i divadelnej. Zároveň si 
treba všimnúť, že dnes, keď sa hovo-
rí o kultúre, nevyhnutne sa spomína-
jú aj nové technológie a nosiče kultúr-
nych informácií. Ony rozhodujú o tom, 
aký druh umenia a akým kanálom sa do-
stane k svojmu príjemcovi, a zároveň to 
svedčí o nových druhoch umenia, kto-
ré vstupujú do záujmovej sféry detské-
ho príjemcu. Aj tento fakt, ak neberieme 
do úvahy neochotu slovenských tvorcov 
kultúry pre deti, môže byť jednou z prí-
čin, že z roka na rok je menej dramatic-
kých diel, ktoré sú zväčša viazané na kla-
sické médiá.

Ďalším problémom, ktorý vstupuje 
dnes do obrazu kultúry pre deti a mlá-
dež, je otázka vekovej kategorizácie, kto-
rá sa v niektorých umeniach vôbec ne-
rešpektuje (televízia, video, počítače). 
Už som na to niekoľkokrát upozorňova-
la, takže na tomto mieste chcem iba pri-
pomenúť, že ani v knižnej tvorbe sa už 

neurčuje veková kategória čitateľa. Mož-
no ide iba o nedôslednosť či neznalosť 
vydavateľov, možno je to náznak zmeny 
funkcie tejto kategórie. Dnes už iba vy-
davateľstvá typu Buvik a pod. berú do 
úvahy vek svojho čitateľa. Iné vydavateľ-
stvá si ho práve vekovou neobmedze-
nosťou nadháňajú.

Ešte niekoľko poznámok na margo 
hitov uplynulého roka. Veľa sa napísalo 
o poslednej časti románovej série Harry 
Potter, o jeho ďalšej fi lmovej verzii, ale 
v oblasti médií najviac „leteli“ tzv. rodin-
né programy. Zastavím sa pri nich, pre-
tože celkom nahradili televíznu tvorbu 
pre deti a mládež. Ide o termín veľmi 
široký, nepresný, iba so zámerom prilá-
kať publikum. Tak napríklad v rozhlase 
zrušili sobotnú hru pre deti, ktorá bola 
skutočným rodinným programom. V te-
levízii sa za rodinný program pokladajú 
rôzne súťažné podoby reality show, ako 
je Bailando, Slovensko hľadá SuperStar, 
Môj najmilší hit, Elán je Elán, sitkomy ty-
pu Susedia, zábavné programy ako Aj 
múdry schybí, rozličné seriály a pod. 
Zväčša ide o programy pôvodne urče-
né dospelým. Deti a mládež však nesle-
dujú iba rodinné programy, ale v pod-
state všetko, čo sa im dovolí (alebo aj 
nedovolí). Kým donedávna všetky elek-
tronické i printové médiá mali osobitné 
špecializované programy a rubriky pre 
deti a mládež, dnes z nich ostalo iba tor-
zo. V Slovenskom rozhlase nedeľná roz-
právka a večerníček, v STV príležitostné 
rozprávky počas sviatkov, inak sa vysie-
lajú iba animované fi lmy cudzej produk-
cie, najčastejšie americké, ktoré často 
nerešpektujú ani najzákladnejšie etické 
a estetické požiadavky. Tohto roku do-
šlo k paradoxnej situácii, keď na festiva-
le televíznych fi lmov pre deti Prix Danu-
be v Bratislave usporiadateľská krajina 
sa nezúčastnila, lebo nevyrobila ani je-
den televízny fi lm či dramatické dielo.
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Ďalším hitom je účasť detí a mlá-
deže v diskusných fórach na internete 
(s problematickou formou i obsahom) 
a čítanie či písanie blogov. Už 10% mla-
dých ľudí publikuje na internete, a to je 
už celkom iný druh umenia, na aký sme 
boli zvyknutí. Mení sa teda nielen nosič, 
ale aj obsah, ktorý sprostredkuje. Ma-
li by sme sa viac o tento problém za-
ujímať!

Na záver úvahovej časti, ktorá vysvet-
ľuje a zdôvodňuje mnohé javy v drama-
tickej a mediálnej tvorbe, chcem upo-
zorniť na zámenu prostriedku a cieľa 
mnohých aktivít mládeže – a to nie-
len v oblasti umenia. Zábava bola ke-
dysi prostriedkom rozptýlenia, oddy-
chom po všednom dni, jej cieľom bola 
regenerácia tela i ducha, aby oddýchnu-
tý človek mohol lepšie vykonávať svoju 
profesiu, prácu, zamestnanie. V súčas-
nosti sa prostriedok často mení na cieľ, 
keď sa pracuje iba preto, aby sa naprí-
klad mohli kúpiť moderné šaty, alkohol, 
drogy, vstupenky na koncerty populár-
nej hudby, diskotéky a pod. Zábave pri-
spôsobuje čas i zámery predovšetkým 
mládež. U detí je to trochu iná kapitola, 
i keď podľa mnohých televíznych správ 
sa k tomuto trendu približujú aj ony.

SÚČASNÝ STAV 
DRAMATICKÉHO UMENIA

Po náčrte súčasnej situácie ponúkam 
získané informácie zo sveta dramatické-
ho umenia venovaného deťom a mlá-
deži. Nenárokujem si na úplnosť, preto-
že niektoré subjekty neboli ochotné po-
skytnúť mi informácie.

Možno trochu netradične začnem 
bábkovým divadlom, lebo v uplynu-
lom roku sa konalo niekoľko zaujíma-
vých podujatí. Bratislavské bábkové 
divadlo oslavovalo 50. výročie svojho 

vzniku. Festival domácich i zahranič-
ných bábkových divadiel pod názvom 
Okolo sveta za 50 rokov trval týždeň 
a okrem oslavných prejavov tu odzne-
lo mnoho rozdielnych názorov na exis-
tenciu a potrebnosť bábkového divadla. 
Pripomienka, že bábkové divadlo bolo 
kedysi určené predovšetkým dospelému 
divákovi, by mohla ovplyvniť produkciu 
hlavne kamenných divadiel, ktoré by sa 
mohli vrátiť k tradícii a obohatiť svoj re-
pertoár. Zatiaľ prevažujú hry pre menšie 
deti, pretože podľa Igora Adamca (Sme, 
Víkend, 24. 3. 2007, s. 29) „...desaťročné 
dieťa dá dnes prednosť dokonale ani-
movanému fi lmu a nebude sa dívať na 
gašparka“. S opačným názorom argu-
mentuje Dušan Štauder (Sme, tamže), 
že „žiadne kino, televízia ani video ne-
môže dať dieťaťu ľudský kontakt“. A na-
pokon jeden pragmatický názor Gejzu 
Dezorza (Sme, tamže): „Dramaturgia 
by si mala všímať aj oblasti ako dob-
rodružné fi lmy, sci-fi , komiks alebo po-
čítačové hry a digitálny svet vôbec“. Pri-
pomienka G. Dezorza avizuje požiadav-
ku zmien v žánrovej sfére bábkového 
divadla. K tejto príležitosti bola vyda-
ná aj reprezentatívna publikácia s rov-
nomenným názvom Okolo sveta za 50 
rokov.

V uplynulých sezónach uviedlo bra-
tislavské bábkové divadlo dve pôvod-
né hry. Jednu príležitostnú k Vianociam 
a jednu voľnú adaptáciu, kde o pôvod-
nosti možno uvažovať. Vianočný prí-
beh anjela Rafaela napísal Dušan Stau-
der, ide teda o autorské divadlo. Pred-
stavenie je postavené na interaktívnom 
princípe, teda na komunikácii s deťmi 
a výzve k spoločnej činnosti (spievanie 
kolied, príprava jasličiek a pod.). Jedno-
duchý príbeh anjela Rafaela je spojený 
s koledami a končí sa piesňou Daj Boh 
šťastia tejto zemi. Možno predpokladať, 
že pri dobrej realizácii hra zaujala ma-
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lých divákov. Druhý pokus D. Staudera 
je adaptácia Andersenovej Malej mor-
skej víly (žánrové určenie: hudobná fée-
ria na motívy rozprávky). Hra je posta-
vená viac na divadelných efektoch než 
na slove a pripomína skôr Ariel z dis-
neyovského fi lmu než Andersenovu 
morskú vílu, o čom svedčia postavičky 
podmorských živočíchov a napokon aj 
happyendové zakončenie príbehu, čím 
hra nadobudla populárnu až komerčnú 
podobu. Či túto hru možno pokladať za 
pôvodnú, je otázne. Smerom k Ander-
senovi áno, smerom k fi lmu nie.

Na jar sa uskutočnilo Stretnutie V4 
v Nitre, kde sa prezentovali bábkové di-
vadlá zo Slovenska, Maďarska, Česka 

a Poľska. Išlo o stretnutie profesionál-
nych divadiel a vzájomnú výmenu skú-
seností. V nitrianskom Starom divadle 
neuviedli žiadne dielo slovenského au-
tora. Podobne ani v Žiline.

Ďalším zaujímavým podujatím bol 
festival Nová Eva, ktorý organizovalo 
Bábkové divadlo na Rázcestí. Išlo o za-
vŕšenie projektu ruzovyamodrysvet.sk. 
Prezentoval sa tu výsledok spolupráce 
s feministickým a publikačným projek-
tom Aspekt, organizáciou Občan a de-
mokracia a základnou školou Škola zá-
klad života z Trnavy. Na festivale sa strie-
dali predstavenia s workshopmi, ktoré 
moderovali a zároveň tam prednášali 
známe odborníčky na túto tému ako J. 

MILOŠ KOPTÁK, EVA LÖRINCZOVÁ/ O sloníčati, ktoré sa bojí myši
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Juráňová, J. Cviková, E. Farkašová a sa-
motná organizátorka podujatia I. Škrip-
ková. Veľa sa hovorilo o rodovo citlivej 
pedagogike, o rodovom umení, prezen-
tovali sa diela, kde sa pertraktovala na-
stolená problematika smerom k peda-
gogike, literatúre i divadlu.

Pre banskobystrické divadlo je prí-
značné, že nové premiéry bábkových 
hier nie sú dielom náhody, ale otvore-
ním či spustením ďalšieho, resp. pokra-
čovaním načatého projektu. Tak naprí-
klad v rámci projektu Strach má veľké oči 
z cyklu Zahrajte sa s rozprávkami vznik-
la nová Bubácka rozprávka (Protistraši-
delná rozprávka pre malých a veľkých, 
čo sa (ne)boja), kde sa hľadajú príčiny 
a podoby detského strachu. I. Škripko-
vá text rozprávkovej hry nielen napísala, 
ale aj zrežírovala. Prostredníctvom inter-
aktivity spojenej s rozprávkovými prvka-
mi rieši problém detského strachu. Pre 
texty I. Škripkovej je príznačná dobrá ja-
zyková úroveň a tendencia obohacovať 
slovník detí novotvarmi, obyčajne hu-
mornými, ale vždy nápaditými (príklad 
novotvarov na tému strach: strachopud-
ko, pudipudko, bojazlivý ušiak, vystra-
šená pena, kakanko, bojkáč atď.). Ku 
kontaktu s detským divákom si privolá-
va psychológov a pravidelne sa kontak-
tuje so základnými školami v meste, te-
da ide o veľmi dôsledne vymyslený pro-
jekt, kde sa predpokladá súhra umenia 
s výchovou. Pre deti od 4 rokov je urče-
ná aj rozprávka (Ne)poslušné macíky, 
ktorá patrí do cyklu Zahrajte sa s roz-
právkami a zároveň do projektu www.
ruzovyamodrysvet.sk

Bábkové divadlo na Rázcestí v sú-
časnosti predstavuje jedno z kultúrnych 
centier mesta, kde sa nielen hrá divadlo, 
ale pracuje sa na viacerých projektoch 
zameraných na vysokoškolákov, učite-
ľov, ale aj deti, kde sa účastníci učia po-
zerať sa na divadlo inými očami, chá-

pať donedávna tabuizované problémy, 
učia sa hrať, maľovať, písať a prezento-
vať svoje práce. Všetky vymenované akti-
vity vypĺňajú nielen voľnočasové priesto-
ry detí a mládeže, ale vstupujú aj do vy-
učovacieho procesu a nútia pedagógov 
pracovať progresívnymi vyučovacími 
metódami.

Aj Bábkové divadlo Košice malo dve 
premiéry. Prvá bola skomponovaná 
k Vianociam. Jej autor Ádám Badin naj-
prv zozbieral rozličné vianočné príbe-
hy a následne ich spojil do celku pod 
názvom Košický betlehem. Autor v tex-
te spojil insitnú poéziu a folklórnu via-
nočnú hru s aktualizačnými postupmi, 
a tak svätá rodina hľadá nocľah u buti-
kára, taxikára, vo fabrike, aj u riaditeľa 
VS-STEEL. V podstate ide o nesúrodú 
insitnú skladačku rozličných sekvencií, 
ktoré ako keby mali doložiť pestrosť zlo-
ženia obyvateľstva Košíc. Tak sa tu ocit-
la vianočná folkórna hra z Myslavy, úry-
vok z knihy Jidisch pre radosť, cigánsky 
príbeh, kde sa strieda rómčina s košic-
kým dialektom a spisovným jazykom. Je 
tam aj Herodes, aj čert a samozrejme 
záverečná pieseň Daj Boh šťastia tejto 
zemi. Nechýba ani interakčné privolanie 
detí k jasličkám. Ale to je zrejme osud 
všetkých mikulášskych a vianočných 
hier, ktoré jednorazovo pripraví domáci 
autor dúfajúc, že to na jednu príležitosť 
stačí. Stretávame sa s tým každoročne 
a zrejme ani o rok sa situácia nezmení.

Druhá hra je opäť skôr aktualizovaná 
adaptácia než pôvodná hra, ale je uve-
dená pod menom Katarína Hegedu-
sová Šípková Ruženka. Zmeny nastali 
v menách – kráľ sa volá Šípka, víly Dob-
romila, Kvetoslava, Gizela, ale zásadný 
zásah do pôvodnej štruktúry rozprávky 
možno pozorovať v postave princeznej, 
ktorá sa zo zvedavosti naschvál pich-
ne. Ďalej v neustálom miešaní sa víl do 
jej osudu, ale predovšetkým v závereč-
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nej časti, pretože princeznú sa pokúšajú 
oslobodiť traja princovia: turista, šofér 
a napokon princ so srdcom robotníka 
(„Šabličku? Na túto prácu potrebujem 
motorovú pílu. Idem ju zohnať“). Také-
to „oživenie“ klasickej rozprávky je opäť 
falošnou ústretovosťou k detskému di-
vákovi, vyplývajúcej zo strachu divadla, 
že pôvodný krásny príbeh ho bude nu-
diť. S týmto prístupom ku klasike sa na 
Slovensku stretávame pravidelne.

Pri divadle ostaneme ešte v súvislos-
ti s festivalom kresťanského divadla Go-
razdov Močenok, ktorý oslávil svoje 15. 
narodeniny. Z prezentovanej produk-
cie každoročne zaujme divadlo róm-
skych detí Hviezdička zo Sniny, ktoré 
vedie rádová sestra Stellamaris, autorka 
i režisérka všetkých divadelných aktivít. 
V danom prípade treba viac hodnotiť jej 
výchovnú prácu s rómskymi deťmi než 
divadelné kvality. Deti si z divadelnej ak-
tivity odnášajú nielen umelecký zážitok, 
ale aj spôsob života a isté morálne zá-
sady. Tu, ako aj pri oslavách päťdesiatin 
bratislavského bábkového divadla, sa 
objavili študenti z VŠMU s nápaditými 
divadelnými vystúpeniami. Nie náhodou 
hlavnú cenu festivalu Gorazdov Moče-
nok získala hra Tajomstvo prázdneho 
hrobu v réžii Petra Weincillera. Ich vy-
stúpenie je príkladom moderného diva-
delného stvárnenia biblickej témy a zá-
roveň dokladom toho, že mladí tvorco-
via sa neboja vážnych tém.

Posledným divadelným príspevkom je 
premiéra divadelného spracovania kni-
hy Jána Uličianskeho pod názvom Veve-
ričky v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Dnešný detský príjemca je nesporne 
najlepšie nastavený na percepciu popu-
lárnej (komerčnej) kultúry, preto sa ne-
možno čudovať, že aj skúsený dramatic-
ký autor, akým je Ján Uličiansky, sa chytil 
na túto udicu a zvolil podobu hry s pes-
ničkami, akýsi minimuzikál.

V divadelnej podobe sa viac pozor-
nosti venovalo zvieraciemu svetu, re-
prezentujúcemu ekologické zameranie 
príbehu, preto spoločnosť veveričiek je 
dokonale typovo prepracovaná, boha-
tá na gagy a vtipné situácie. Svet choré-
ho chlapca je oveľa chudobnejší v preja-
ve, uspokojuje sa s akýmsi zurvalstvom, 
z ktorého sa preberie až po spriatelení 
sa s veveričkou. Divadelný dej je v po-
rovnaní s knižnou podobou chudobnej-
ší, fragmentárnejší, bez vývojovej kau-
zality (zázračné vyliečenie). Inscenač-
ná stránka rozprávkovej hry inklinovala 
k muzikálovej polohe, teda k zábavnos-
ti, kostýmovej farebnosti, hudobnej a ta-
nečnej zložke, čo výrazne modifi kovalo 
protopríbeh určený detskému príjemco-
vi. Divadelná podoba síce o čosi znížila 
etickú výpovednú hodnotu príbehu, ale 
zároveň poskytla zábavu, oslovujúcu aj 
dospelého príjemcu.

Na záver som si ponechala rozhlasovú 
produkciu, ktorá ešte do minulého roka 
„zachraňovala“ existenciu dramatickej 
tvorby pre deti a mládež. No už v roku 
2007 sa ukazuje prvé ovocie reorganizá-
cie programového zamerania rozhlasu. 
Pokračovalo sa v „čistkách“ na najviac 
počúvanej stanici Bratislava, zvanej in-
formatívne rádio. Toto rádio sa dokona-
le očistilo od kultúry, ostali iba niektoré 
fragmenty, aj to len vo večerných hodi-
nách. Keďže hodnotím dramatickú tvor-
bu, sústredím sa iba na zmeny, ktoré sa 
udiali v tejto sfére. Zrušila sa produkcia 
hier pre mládež, ktorá v minulosti pat-
rila medzi najzaujímavejšie nielen z hľa-
diska témy, ale aj realizácie. Celá dra-
matická tvorba – s výnimkou nedeľnej 
rozprávky – sa presunula na rádio De-
vín, čím vlastne prestala byť refl ektova-
ná, pretože jeho územné pokrytie je ne-
dostatočné a málokto si ho môže nala-
diť. Dokonca ani v niektorých častiach 
Bratislavy. Výsledok reorganizácie šta-
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tisticky vyzerá nasledovne. Za rok 2007 
sa vyrobilo 37 rozhlasových hier, z toho 
11 pre deti, vrátane rozprávkových hier. 
Iba pre porovnanie – v 80. rokoch vzni-
kalo ročne 25 hier len pre deti a mlá-
dež. Kvantitatívny údaj nie je až natoľko 
dôležitý ako autorská zostava a záujem 
autorov o písanie rozhlasových hier. Ale 
budem v štatistike pokračovať. Z uvede-
ných 11 hier sú iba tri hry pre deti v star-
šom školskom veku, ostatné sú rozpráv-
ky. Z 11 autorov sú 6 slovenskí, 5 zahra-
niční. Z troch slovenských hier pre deti 
je iba práca Oľgy Duhanovej pôvodným 
autorským dielom, ostatné dve, teda 
Herkules (Aladár Hrča) je napísaný na 
motívy gréckych bájí a povestí a Trój-
ska vojna (Jana Kákošová) rovnako na 
motívy starogréckych bájí. Rozdiel me-
dzi dvoma posledne menovanými hra-
mi je v kvalite autorského spracova-
nia. Kým Kákošová je skúsená autorka, 
o čom svedčí profesionálne vypracova-
ný príbeh so silnými typmi a presvedči-
vou motiváciou konania a všetko to eš-
te rámcované Schliemanovým hľadaním 
Tróje, zatiaľ A. Hrča zahrnul posluchá-
ča množstvom neprepracovaných po-
stáv, zoskupených okolo Herkula, kto-

ré pôsobia ilustratívne a opisne. Príbe-
hu chýba dráma v pravom slova zmysle. 
Iba Oľga Duhanová sa odvážila napísať 
hru nielen pre deti, ale aj pre rodičov. 
Rozhlasovú hru Etuda na zámeno „čo“ 
možno považovať za jazykový duel ro-
dičov s teenagerskou dcérou a zároveň 
za úprimnú výpoveď o vnútornom živo-
te dievčaťa, ktoré kladie otázky rodičom 
i sebe, resp. Malému princovi, ktorý je 
partnerom jej vnútorných dialógov. Au-
torka nastoľuje mnoho aktuálnych otá-
zok zo života dospievajúcej mládeže 
a dáva aj istý – veľmi vtipný a nenásil-
ný návod rodičom, ako treba s domá-
cim „exotom“ zaobchádzať a čo netreba 
robiť, aby sa dieťa neuzavrelo do svoj-
ho vnútra. Krátka ukážka jazykovej ek-
vilibristiky rodičov:

Otec: Počuj, dnes mi povedala, že „do-
le rastie“.

Mama: Čo ti povedala?
Otec: Čo tým chcela povedať?
Mama: Čo ja viem?
Otec: Čo si o tom myslíš?
Mama: Čo by som si o tom mala mys-

lieť?
Otec: Voľačo si o tom myslieť musíš?

PETER ČISÁRIK/ Tri hádanky (o bábkovom divadle)
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Mama: Vola trkni!
Otec: Čo?
Mama: Na chytrého mrkni, vola trkni!
Otec: Tak ma trkni!
Mama: Asi to.
Otec: Čo, to?
Mama: Ježiš, čo asi?
Otec: Neviem.
Mama: Že má „to“.
Otec: Jáj??? Ona už má „to“?
Mama: Povedala som ti to.
Otec: Čo?
Mama: Že má „to“!
Otec: Kedy?!
Mama: Čo kedy?
Otec: Kedy si mi to povedala?
Mama: Vtedy
Otec: Kedy, vtedy?
Mama: Keď to dostala.
Otec: To by som si musel pamätať.
Mama: To by si ma musel počúvať.

V krátkom, zo života odpozoro-
vanom úryvku je obsiahnuté všetko: 
vzťah rodičov k sebe navzájom i k svoj-
mu dieťaťu, ale aj postoj Dany k po-
dobným rozhovorom, ktoré pokla-
dá za jazykové cvičenia, resp. za etu-
du na zámeno „čo“. Podrobnejší rozbor 
by odkryl mnohé ďalšie úskalia v živo-
te dnešnej rodiny, preto hru Oľgy Du-
hanovej možno oprávnene pokladať za 
rodinný program.

V oblasti rozhlasových rozprávok 
v roku 2007 prevládali texty zahranič-
ných autorov, iba tri sú dielom sloven-
ských autoriek. Dve boli napísané na 
motívy ľudových a umelých rozprávok 
– Božena Čahojová-Bernátová: Dva-
ja šibali a Dana Garguláková: Tri zlaté 
vlasy deda Vševeda. Iba jedna bola pô-
vodným textom, pochádzajúcim z pe-
ra Libuše Friedovej Neobyčajný týždeň. 
Príbeh s detskými hrdinami vypove-
dá o potrebe priateľstva, zážitku, dob-

rodružstva, pričom všetko je postavené 
na detskej skúsenosti, hravosti a pred-
stavivosti. Zaujímavé na rozprávke sú 
vtipné nápady s úmyslom niekoho po-
tešiť či rozveseliť. Rozprávka je napísa-
ná s láskou k detskému poslucháčovi, 
je zábavná, zaujímavá a k dosiahnutiu 
kvalitného zážitku autorka nepotrebo-
vala ani rýchlosť, ani akčnosť, ani bo-
jové konfl ikty či iné negatívne činnos-
ti. Friedovej rozprávka pohládza dušu 
dieťaťa, podporuje jeho predstavivosť 
a nenavádza ho ku zlu. Eva Križková 
napísala hru Mladosť veveričky Per-
ri podľa knihy známeho autora Felixa 
Saltena a Peter Palik hru Knork na mo-
tívy knihy Petra Mouritzena. Obe hry 
prispievajú k udržiavaniu vysokých ná-
rokov na rozhlasovú rozprávku. Ďalšie 
tituly boli prekladmi zahraničnej tvorby, 
pričom dva z nich boli ocenené na fes-
tivale PRIX EX AEQUO (J. Niemczuk: 
Rozprávka o strašidle, A. Nyman: Con-
rad – chlapec z továrne).

Treba priznať, že zníženie počtu pre-
miér slovenských autorov nepoškodi-
lo úroveň rozprávkového rozhlasového 
žánru. Práve naopak, objavili sa veľmi 
zaujímavé zahraničné tituly, ktoré oživi-
li ponuku a inšpirovali aj k zaujímavým 
realizáciám.

Na záver iba konštatovanie: Verej-
no-právne médiá by mali prihliadať na 
to, aby sa zachovala národná, teda slo-
venská kultúra, aby sa nestratili talen-
tovaní autori, aby slovenský príjemca 
nevypínal televízny či rozhlasový prijí-
mač, keď sa tam objaví dielo domáce-
ho autora. Lenže potom by mala fun-
govať masívnejšia reklama (a dostatoč-
né technické zabezpečenie príjmu), tak 
ako je to v susedných Čechách, kde ČT 
často vysiela reklamné šoty na progra-
my ČR a kde vysielanie pre deti a mlá-
dež naďalej existuje.
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Výskum kultúry čítania sa uskutoč- �
ňuje každoročne od roku 2003. Má te-
da za sebou kvantá zozbieraných dát, 
mnoho nových poznatkov a aj niekoľ-
ko exaktnými sociologickými a psycho-
logickými argumetmi zrúcaných mýtov; 
napríklad ten, že televízia z kultúry vy-
tlačí čítanie a ľudia sa stanú pasívny-
mi elektrónkami zapojenými do televíz-
nej siete. Zároveň sa výskum teší čo-
raz väčšiemu záujmu médií. Čo na to 
hovoríte?

Chvalabohu! Po prvé za to, že je to 
tak. Po druhé za to, že si slovenská kul-
túra ako celok, a s ňou aj verejná mien-
ka, povšimla fenomén čítania ako čosi, 
čo nie je až také samozrejmé. Ani náš vý-
skum nebol spočiatku až taký samozrej-
mý. Vďačíme zaň rozmachu elektronic-
kých médií a múdrosti niekoľkých mu-
žov, povedzme, na ministerskej úrovni. 
Pri povojnovom nástupe televízie, ale 
ešte aj pred takými desiatimi rokmi bo-
lo všetkým jasné, že televízia zmení kul-

túru od základu. „Nebude nič. Nebudú 
noviny. Nebudú knihy. Nebude divadlo. 
Nebude fi lm,“ hovorí v jednom soviet-
skom fi lme (pre nezasvätených: Moskva 
slzám neverí) bezcharakterný televízny 
pracovník Rodion. „A čo bude?“ pýta sa 
ho očarene mladučká Alexandra. „NIČ, 
len televízia,“ odpovedá bohorovne po-
sol budúcnosti. Už vyše dvadsať rokov 
nosím v hlave túto scénku. Prečo to 
spomínam? Mýtus o všemocnosti tele-
vízie znepokojuje už dávno! A už vte-
dy, v hlbinách totality, osvietené hla-
vy vedeli, že je to len mýtus. Vtedy na 
začiatku osemdesiatych rokov som si 
ako mladý novinár kládol rôzne otáz-
ky: Prečo cenzúra Mosfi lmu túto provo-
katívnu scénku nevystrihla? V Moskve, 
kde najviac jeden z desiatich cestujú-
cich v metre nemal pred sebou otvore-
nú knihu. A ako to je či bude s kultú-
rou a televíziou na ozaj? Bola to intuí-
cia fi lmových tvorcov? Na jednej strane 
sarkazmus, na druhej strane hlboká vie-

 
 Magickosť... 
čítania
r o z h o v o r

o čítaní a jeho 
výskumoch s Petrom 

Valčekom

Peter Valček, spisovateľ, esejista, prednáša psychológiu masovej ko-
munikácie a sémantiku na Katedre žurnalistiky FF UK. V Literár-
nom informačnom centre, v spolupráci s Kultúrnym observatóriom 
Národného osvetového centra, realizuje výskum úrovne a stavu číta-
nia v SR.
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ra v klasické kultúrne objekty ako kni-
ha či divadelné pódium. No ani najhlb-
šia intuícia nestačí, ak máme skutočné 
účinky elektronických médií skutočne 
poznať v ich empirických dôsledkoch. 
Spomenutý fi lm bol v tomto smere veľ-
kou výzvou. No trvalo vyše dvadsať ro-
kov, kým padlo rozhodnutie zamerať sa 
na problematiku kultúry čítania a jej 
vzťahu s elektronickými médiami seri-
óznym sociologickým výskumom.

Prečo je potrebný takýto výskum?  �
Nestačia štatistiky vydavateľov a pre-
dajcov kníh, štatistiky knižníc a peda-
gógov?

Ešte pred niekoľkými rokmi to tak 
bolo. Sám fenomén čítania však začal 
znovu fascinovať. Nanovo, čímsi no-
vým. Nie je to po prvý raz v dejinách čí-
tania. Už na samom začiatku, pri vzniku 
písma magickosť čítania lákala aj odpu-
dzovala. Vieme, že Sokrates písmo od-
mietal ako barličku pamäti, ktorá v ko-
nečnom dôsledku pamäť zničí. Čo zapí-
šete, už nemáte v mysli, tvrdil. Vieme, že 
sa mýlil. Text poskytuje pamäti i mysli 
vyšší typ interakcie. Napísaný text bol 
však spočiatku práve preto určený na 
deklamáciu. Bolo „nebezpečné“ nechá-
vať si napísané pre seba. Alberto Man-
guel vo svojich Dejinách čítania uvádza 
viacero príkladov z neskorého starove-
ku a raného stredoveku, keď čítanie po-
tichu, samo pre seba, vyvolávalo úžas 
a des – vojaci priniesli Alexandrovi list 
od matky a nechápali, čo to robí, keď 
mlčky sleduje riadok za riadkom… Au-
relius Augustinus vo svojich Vyznaniach 
ešte aj na staré kolená s úžasom opisuje 
svoju skúsenosť s múdrym Ambróziom, 
svojím učiteľom: „Keď čítal, jeho oči pre-
zerali stránky, duch sa usiloval pochopiť 
ich zmysel, ale hlas a jazyk odpočívali... 
čítal mlčky, a nikdy inak.“ Toto tajomno 
čítania pôsobilo aj v najnovších dobách. 

Napríklad veľká rezervovanosť totalít 
voči čítaniu, z ktorej vyplynulo predpi-
sovanie, ako sa má písať a čo sa má čí-
tať. Človeka, ktorý hlboko ponorený do 
textu číta, nemôžete „sledovať“, teda ani 
odpočúvať, ani nahrávať. Čitateľ je neu-
chopiteľný disident. Čítanie je v tomto 
zmysle nespútanou a nespútateľnou rí-
šou slobody. Preto v sedemdesiatych ro-
koch síce mohol v Prahe vyjsť vynika-
júci preklad Joyceovho Odysea – ale len 
v náklade 400 (slovom: štyristo) kusov. 
Inými slovami – kultúra čítania je hl-
boko ľudský fenomén, čítanie je hlboko 
ľudský akt. Štatistiky, ktoré len kvantifi -
kujú, koľko je čitateľov a koľko je pre-
čítaných kníh, v skutočnosti nehovoria 
nič o čítaní samom. Ani nevypovedajú 
o možných interakciách klasického čí-
tania a elektronických médií v prostre-
dí kultúry. A nevypovedajú ani o zhor-
šujúcej sa analytickej kvalite čítania me-
dzi mládežou, s ktorou sa čoraz častejšie 
stretávajú učitelia na stredných i vyso-
kých školách. Na Katedre sociológie FF 
UK napríklad pre prvákov museli pred-
nedávnom zaviesť kurz čítania odbornej 
literatúry. Sem sme zaostrili mikroskop 
nášho skúmania.

Môžete krátko charakterizovať to- �
to zaostrenie?

Predovšetkým, kultúru čítania sme 
defi novali komplexne. V minulosti sa 
v ojedinelých výskumoch čítania hod-
notila kultúra čítania len cez čítanie be-
letrie. Teda, kto nečítal beletriu, bol ne-
kultúrny analfabet. Aj napriek tomu, že 
sa vo voľnom čase venoval štúdiu fyzi-
ky alebo zdokonaľoval svoje vedomosti 
a zručnosti v oblasti stavebníctva, aby si 
sám vedel postaviť dom. To sú len dva 
typy z mnohých typov tzv. analytického 
čítania. Preto náš výskum venuje rov-
nakú pozornosť čítaniu beletrie, čítaniu 
odbornej literatúry s profesionálnou 
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motiváciou (lekári, právnici, technici 
a ďalší odborníci, ktorí musia denne sle-
dovať zmeny vo svojom odbore), čítaniu 
odbornej literatúry vo voľnom čase (to 
sú tí nároční čitatelia odbornej literatú-
ry, ktorí nemusia, a predsa nad odbor-
nou knihou trávia veľa voľného času). 
Aj čítanie novín a časopisov nepochyb-
ne je náročným čítaním, najmä v kate-
górii extenzívnych čitateľov, ktorí den-
ne sledujú tlač, prípadne aj niekoľko ti-
tulov, aby mali vlastný zdroj informácie. 
Vo všetkých týchto štyroch čitateľských 
kategóriách zisťujeme ich demografi cké 
charakteristiky, medziročné kvantitatív-
ne aj kvalitatívne zmeny. A čo je dôleži-
té, ich interakcie s ponukou elektronic-
kých médií – televízie, internetu a roz-
hlasu. V tom je náš výskum úplne nový 
a jedinečný.

Čítaniu sa často dávajú rôzne  �
prívlastky, napríklad: dobré čítanie, 
rodinné čítanie, oddychové čítanie, čí-
tanie pod lavicou, čítane pod perinou 
s baterkou v ruke, letné čítanie, prvé čí-
tanie, čítanie scénické i autorské, číta-
nie povinné či odporúčané, čítanie me-
dzi riadkami. Tieto pomenovania po-
ukazujú na širokú škálu foriem, ktorú 
ponúka čítanie. Môžete na základe do-
terajších výskumov odhadnúť úroveň 
literárnej gramotnosti dnešnej popu-
lácie?

Rudolf Lesňák na začiatku 90. rokov 
porovnal všetky staršie výskumy čítania 
beletrie od rokov šesťdesiatych a zis-
til takpovediac genetický kód, štruktú-
ru vtedajšieho záujmu o čítanie belet-
rie. V uvedených desaťročiach bolo sta-
bilne 20% sústavných čitateľov krásnej 
literatúry (čítajúcich denne alebo aspoň 
dva razy do týždňa), 20% pravidelných 
čitateľov, 30% zriedkavých, príležitost-
ných a náhodných čitateľov a 30% po-
pulácie beletriu nečítalo vôbec. Porov-

nali sme naše výsledky s týmto zistením 
a získali sme vzorec (v rovnakom pora-
dí): 20 :20 : 20 : 40. Ako vidieť, beletriu 
stále číta denne alebo aspoň dvakrát do 
týždňa cca 20% dospelej populácie. To 
je veľmi priaznivé zistenie. Slovensko za 
ostatných dvadsať rokov prešlo obrov-
skými civilizačnými i technologický-
mi zmenami. A napriek tomu sa podiel 
pravidelne čítajúcich beletriu nezmenil. 
Vzrástol však podiel tých, ktorí belet-
riu nečítajú vôbec, čo je vzhľadom na 
uvedené zmeny v spoločnosti prirodze-
né. Jednoznačne sme potvrdili, že vyso-
ké percento z týchto 40% nečítajúcich 
krásnu literatúru sa extenzívne (to je 
denne) venuje čítaniu odbornej litera-
túry (či už profesionálne, alebo v rám-
ci voľného času). Potvrdila sa tak správ-
nosť nášho metodologického prístupu. 
V nových podmienkach síce neklesá 
význam krásnej literatúry, ale priepast-
ne vzrástol význam (potreba, hodnota) 
odbornej literatúry. Deň má aj po roku 
1990 len 24 hodín. A napriek tomu po-
diel obyvateľstva na čítaní beletrie ne-
klesol. Vzrástol síce počet tých, ktorí ju 
nečítajú vôbec, ale to len preto, lebo od-
lišný civilizačný pôdorys každodenného 
života presunul záujem na iný, pragma-
tický typ čítania. Bez výskumu by sme 
mohli v týchto veciach iba tápať.

V čom teda spočívajú už spomína- �
né technické ťažkosti mládeže s číta-
ním?

V roku 2007 sme výskum zamerali 
špeciálne na populáciu študujúcich na 
všetkých typoch stredných škôl. Uka-
zuje sa, že tu je percento extenzívnych, 
každodenných čitateľov beletrie niž-
šie (necelých 7%) ako v dospelej popu-
lácii (8% až 9%). Keď sme však tento 
výsledok porovnali s celkovou štruktú-
rou voľného času stredoškolákov, zisti-
li sme, že v ich dennom režime je nie-
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koľkonásobne viac športu a ďalších 
spoločenských aktivít, ako sú diskoté-
ky, pop-festivaly a podobne. Čiže nižšie 
percento extenzívneho čítania nesúvi-
sí s nezáujmom, ale s rozptylom voľné-
ho času medzi viaceré aktivity. Zámerne 
som použil termín rozptyl. Tento roz-
ptyl spôsobuje aj celkovú nesústrede-
nosť pri čítaní, rozptýlenosť pozornosti 
– takpovediac poruchy analytického čí-
tania. Psychologicky povedané – zníže-
nie mentálneho výkonu pri samom čí-
taní. Do toho sa zapájajú ďalšie kultúrne 
vplyvy: zníženie autority inštitútu školy, 
kríza rodiny, spoločenský tlak na rých-
le a pohodlné zarobenie peňazí, prípad-

ne doštudovanie s čo najmenšou náma-
hou (to je dnes „in“!). Psychologický čas 
sa pod týmito vplyvmi výrazne zrýchlil. 
A to je presne to, čo nepraje meditatívne 
sústrednému čítaniu akýchkoľvek tex-
tov. Dokonca aj učebníc. V roku 2003 
sme ohniskovej vzorke 300 stredoško-
lákov z Bratislavy a okolia dali vypraco-
vať výkonový psychologický test zame-
raný na analytickú kvalitu čítania. Test 
ukázal práve na tento problém. Zníže-
nie kvality čítania v spomenutej ohnis-
kovej vzorke bolo vo viacerých ukazo-
vateľoch markantné – o 20%, niekde až 
o 30%. Celá vzorka však minimálne na 
60% – 70% obstála dobre. Pravda, po 
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piatich rokoch sa musíme k testu vrátiť 
a zistiť, či je táto situácia stabilná, ale-
bo sa nebodaj zhoršuje. V tom prípa-
de by asi bolo treba hľadať inštitucio-
nálne mechanizmy na zvrátenie tohto 
stavu. Príčiny som pomenoval, myslím, 
dosť jasne.

A ako je to s čítaním desaťročných  �
detí?

Medzi desaťročnými deťmi sme uro-
bili reprezentatívny výskum čítania 
v roku 2005. Sledovali sme frekvenciu 
čítania nahlas pre niekoho a čítanie po-
tichu, pre seba. Stav v oboch ukazovate-
ľoch je veľmi priaznivý. Denne či takmer 

denne niekomu číta 27,6% desaťročných 
(isté dievčatko v Košiciach, ak nemá 
inú možnosť, číta dokonca svojmu pso-
vi…), len 17,5% respondentov uviedlo, 
že nahlas nečítajú vôbec. Samy pre se-
ba si deti denne či takmer denne čítajú 
v 50,9% (!), vôbec či takmer vôbec ne-
číta 13,2%. To sú, myslím, veľmi sluš-
né výsledky. Najobľúbenejšie sú knihy 
o zvieratách (71%), o dobrodružstvách 
(55%), o vesmírnych objavoch (48%), 
takmer 40% detí rado číta „príbehy de-
tí, ako som ja“.

Nedávno v televízii odznela správa,  �
že v istom malom španielskom mesteč-

IVAN POPOVIČ/ Slovíčkovo
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ku sa starosta rozhodol podporovať čí-
tanie detí tak, že za každú hodinu strá-
venú čítaním v mestskej knižnici do-
stanú 1 euro. Čo si myslíte o takejto 
motivácii?

Zdá sa mi to scestné. Ak má starosta 
peniaze na rozvoj čítania, potom by ich 
mal investovať do merateľných aktivít. 
Napríklad čitateľských súťaží o najlepší 
referát na tému Moje najmilšie tri kni-
hy. Aj krúžky tvorivého písania, ktoré-
ho metodika je dnes podrobne rozpra-
covaná, motivujú k čítaniu. Platiť nie-
komu – a ešte k tomu deťom – za to, že 
si odsedia hodinu nad knihou, mi pri-
padá absurdné. O to viac, že relatívne 
sa zhoršujúca kvalita čítania detí a mlá-
deže, o ktorej sme pred chvíľou hovo-
rili, má celé spektrum konkrétnych so-
ciálnych príčin. Nemožno teda nápravu 
hľadať v uplácaní návštevníkov knižni-
ce, aby zostali, zotrvali, posedeli dlh-
šie…

Výskum ste aplikovali aj na desať- �
ročné deti, ktoré sa v medzinárodnej 
porovnávacej štúdii PIRLS umiestnili 
na pomerne nízkych priečkach (podob-
ne stredoškoláci v štúdii PISA). Aké sú 
vaše zistenia o našich štvrtákoch?

Obe spomenuté štúdie merajú kvalitu 
čítania výkonovým testom, no vo fakto-
rových výsledkoch kalkulujú aj so vzťa-
hom mladých respondentov ku škole. 
Pri takejto metodike napríklad žiak či 
študent, ktorý je extenzívnym čitateľom 
krásnej literatúry či populárno-náučnej 
literatúry, no „nerozumie si“ so sloven-
činárom či vôbec má z akejkoľvek prí-
činy kritický vzťah k svojej konkrétnej 
škole, sa automaticky stáva menej kva-
litným či až nekvalitným čitateľom. Fak-
torové prepočty sú veľmi zložitou mate-
matikou – sumou čísel o číslach. Nepo-
dávajú bezprostredný obraz situácie vo 
vzťahu ku konkrétnym ukazovateľom. 

Preto sme sa, po prvom očarení, takejto 
metodiky už v roku 2003 zriekli. Z toho 
vyplýva, že výsledky PIRLS a PISA ne-
možno ani len vzdialene či analogicky 
porovnávať s našimi výsledkami. Najmä 
preto, že sú zamerané na školstvo, na je-
ho systém a na jeho priemet do literár-
nych (čitateľských) kompetencií mláde-
že. Nás zaujíma čítanie ako kultúrny fe-
nomén v interakcii s inými kultúrnymi 
fenoménmi, predovšetkým s televíziou 
a internetom. A tu sú výsledky aj me-
dzi desaťročnými deťmi obdobné situ-
ácii v dospelej populácii či medzi stre-
doškolákmi. Napríklad, 42,5% desať-
ročných detí z výskumu v roku 2005 
jednoznačne považuje čítanie za zábav-
né. Len 5,3% detí jednoznačne vyslovi-
lo opačný názor. „Objavovanie zaujíma-
vostí“ od čítania jednoznačne očakáva 
až 64,1% detí, „poznávanie, získavanie 
nových informácií o neznámych ve-
ciach“ 69,2%. Opačne sa v oboch prí-
padoch vyjadrilo len okolo 2% malých 
respondentov. Je to vari nepriaznivá bi-
lancia? Naopak.

A ako je to so vzťahom čítania  �
a elektronických médií?

Jednoznačne sme potvrdili, že mýtus 
o osudovom tlaku televízie či internetu 
na čitateľské návyky je naozaj len mý-
tus. Vyplýva to zo stabilného podielu 
extenzívnych čitateľov v dospelej popu-
lácii za posledných niekoľko desaťročí. 
Z prostredia stredoškolákov a desaťroč-
ných detí takéto výsledky z minulos-
ti nemáme. Preto sme – napríklad pri 
televízii – použili kritérium tzv. pato-
logického diváka závislého na televí-
zii (sleduje televízor denne päť hodín 
a viac). Zistili sme, že populácia je, ale 
vôbec nie dramaticky, zasiahnutá tým-
to fenoménom vo všetkých vekových 
kategóriách. Podstatné z hľadiska číta-
nia je, že závislosť na televízii sa takmer 
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rovnakým percentom (cca 5%) prejavu-
je vo všetkých čitateľských kategóriách 
rovnako, a to aj medzi extenzívnymi či-
tateľmi, aj medzi ignorujúcimi literatú-
ru. Pritom sa ukázalo, že skúsení čitate-
lia si z televízneho programu vyberajú 
oveľa náročnejšie ako nečítajúci. Podob-
ná situácia sa profi luje vo vzťahu k in-
ternetu: Kultivovaní čitatelia krásnej li-
teratúry aj odbornej literatúry vo vyso-
kom percente využívajú internet najmä 

na vzdelávanie a získavanie informácií. 
Nečítajúci najmä na hranie sieťových 
hier, četovanie a mejlovanie so známy-
mi. Čiže nie elektronické médiá berú 
klientov knihe, ale kniha vychováva ná-
ročného diváka televízii a kultivované-
ho užívateľa internetu.

Rozhovor pripravila 
ĽUBICA SUBALLYOVÁ

MARTINA MATLOVIČOVÁ / Drevený tato
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Ilustračná tvorba na Slovenku pre-
chádza istým vývojom a zmenami. Je to 
prirodzený jav a bolo by zlé, keby to tak 
nebolo. Dôležité však je, aké tie zmeny 
sú, odkiaľ vychádzajú, na čom sú zalo-
žené a kam smerujú. Knižná produkcia 
pre deti v porovnaní s ostatnými rok-
mi nezaostáva v množstve vydávaných 
kníh; pre porovnanie v roku 2005 ich 
vyšlo približne 50 (hodnotila som z to-
ho 27 titulov), v roku 2006 ich bolo 35 
a v roku 2007 som v rešerši našla 38 ti-
tulov (z toho hodnotím 33, ktoré som 
mala k dispozícii). Netvrdím, že tieto 
počty sú defi nitívne – je možné, že mi 
nejaká knižka v prieskume unikla – na-
zdávam sa však, že ak sa tak aj stalo, is-
te mi neuniklo nič podstatné. Z počtu 33 
kníh pre deti a mládež som vytvorila tri 
bloky, ktorých základným kritériom bo-
la umelecká kvalita.

Z výtvarného hľadiska sa v ilustrácií 
objavili všetky techniky – od maliarskej 
cez grafi ku a kresbu až po koláž, foto-
grafi u a počítačová techniku, blok zahŕ-
ňa ilustráciu klasického typu až po ex-
periment a zároveň je zastúpená gene-

račne, od najstaršej až po najmladšiu 
generáciu. Objavia sa v nej známe mená 
(musím však podotknúť, že je ich me-
nej), vyskytnú sa mená takmer nezná-
me, no sú v nej zastúpení aj mladí ilu-
strátori. Niežeby sme o mladých ilustrá-
torov mali núdzu, nie však každý z nich 
dostal šancu vydať knihu. V tejto súvis-
losti si dovolím upozorniť na Asociáciu 
ilustrátorov (ASIL), založenú Milošom 
Koptákom, kde sú na webovej stránke 
www.asil.sk odprezentované portfóliá 
mladých tvorcov v oblasti ilustrácie. Prá-
ve ASIL sa snaží prostredníctvom vlast-
ných prostriedkov a vydavateľstva Mod-
ré na bielom prezentovať mladých tvor-
cov v drobných brožovaných knižkách.

Keby som mala vyjadriť celkový do-
jem z hodnotených kníh a vyselektovať 
čosi, čo im dominuje, bola by to rozhod-
ne farebnosť a hravý prístup ilustráto-
rov.

Obráťme teda pozornosť k spomína-
ným trom kategóriám. Prvú zastupu-
je 12 titulov, o ktorých si z odborného 
hľadiska myslím, že by na trhu pre de-
ti vôbec nemali byť a že vkusu malého 
čitateľa skôr ublížia, než pomôžu. Dru-
hú kategóriu tvoria knihy, s ktorými sa 
kompromisne môžeme zmieriť, čím ne-
chcem povedať, že ich kvalita mi impo-
nuje; skôr ide o veľkorysé povznesenie 

Slovenská ilustrácia 
pre deti a mládež 2007

barbara 
brathová
Farebný ohňostroj
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sa nad istými nedostatkami. Na druhej 
strane sa však nazdávam, že ilustrácia 
pre deti nie je na Slovensku pole ne-
orané, nad ktorým by sme sa mali po-
vznášať, ale práve naopak, pri jej hod-
notení by sme mali uplatniť prísne krité-
riá. Veď napokon v dobe gýčov a braku 
na rôznych úrovniach vizuálnych medi-
álnych prezentácií ide o vkus a profi lo-
vanie celoživotného náhľadu detí. Tento 
blok obsahuje 9 titulov. Posledný súbor 
dvanástich titulov vypovedá o tom, ako 
by ilustrovaná kniha pre deti mala alebo 
mohla vyzerať.

V prezentácii postupujem od kvalita-
tívne najslabších až po umelecké tituly:

Kniha Rozprávky o dievčinke Julke 
(Il. Denisa Lehocká a Boris Ondreička, 
B. Ondrejková, Evita press, Bratislava 
2007) je dokladom komerčnej úrovne. 
Farebná koláž kombinovaná s kresbou 
a fotografi ou nadbieha čitateľovi. Mož-
no by nebola až taká neprijateľná, ke-
by fotografi a hlavnej protagonistky bo-
la obmedzená na fragment, avšak práve 
ona je ostentatívne opakovaná v prvom 
pláne. Výstavba celej knihy je aj z gra-
fi ckého hľadiska nepríťažlivá a násilná. 
Podobný okázalý prípad je aj komiksovo 
ladená ilustrácia v knihe Môj anjel sa vie 
biť (Il. Miroslav Regitko, R. Brat, Mla-
dé letá, Bratislava, 2007), kde síce domi-
nuje monochróm využívajúci efekt svet-
la a tieňa, ilustrácia má však časopisecký 
charakter a nie je ani dostatočne vtipná, 
hoci sa tak tvári. Do tohto radu patrí aj 
titul Supertajný denník Lucie H. (Il. Lu-
cia Pelikantová, P. Feriancová, Slovart, 
Bratislava, 2007), paperbacková zále-
žitosť pre mládež, kde sa ilustrácia ja-
ví ako doplnkový prvok, drobná kresba 
dotvára list denníka. V poviedkach pre 
deti Anjelik vo vysokej tráve (Il. kolek-
tív žiakov Špeciálnej základnej školy vo 
Zvolene, Perfekt, Bratislava, 2007) nejde 
o typicky ilustrovanú knihu. Obrázky sú 

súčasťou poviedok a vzhľadom na au-
torov kresieb ju nemožno hodnotiť ako 
výrazný ilustrátorský čin. Leporelo Ma-
lá rozprávka o repe (Il. Dušan Grečner, 
F. Hrubín, preklad M. Rúfus, Mladé letá, 
Bratislava, 2007) nespĺňa celkom kritériá 
tohto druhu knihy. Odhliadnuc od for-
my, je leporelo vybavené výsostne kla-
sickou ilustráciou so závanom minulos-
ti. V tvrdých doskách sa objavil aj Frčko 
a ježko (Il. Jana Stankovianska, K. Ben-
dová, Príroda, Bratislava, 2007) paradox-
ne mladej autorky, ktorá zvolila priveľmi 
naivný prístup nadbiehajúci malému či-
tateľovi, pričom výraz jej ilustrácií nie je 
zvlášť sympatický. Africkí draci (Il. Vla-
dimír Kardelis, K. Petkaničová, Esa, Bra-
tislava, 2007) pokračujú v klasickej línii, 
ale málo fi ktívnej ilustrácie, skôr smeru-
júcej k realistickému až náučnému výra-
zu. Tajomstvo víchrice (Il. Anna Šrolo-
vá, R. Bočkayová–Vaseková, Tranoscius, 
Liptovský Mikuláš, 2007) je vybavené 
ilustráciou bez technickej bravúry, ne-
hovoriac o obrázkoch skombinovaných 
na obálke s fotografi ou v nesúrodom 
kontexte a kompozícii. Na slovenskom 
trhu sa ocitla aj kniha Vzkriesené srdce 
(Ilustrovaná chorvátskou autorkou Son-
jou Tomić, Stjepan a Sonja Tomić, Spo-
lok Sv. Vojtecha, Trnava, 2007) a ja sa 
pýtam, prečo to bolo nutné? Napriek to-
mu, že ilustrácie v hnedých tónoch ne-
patria k tým najhorším, kombinácia fa-
rebnej obálky s grafi ckou úpravou ne-
pochopiteľne popiera vnútorný obsah 
a estetiku knihy. Ďalším nesúrodým ti-
tulom je Oriešok večnej krásy (Il. Da-
niela Krajčová, K. Mikolášová, Urela, 
Žilina, 2007) s kombináciou drobných 
peroviek a farebných celostrán. Kompo-
zície vnášajú do knihy chaos, nepokoj. 
Chýba mi v nich maliarske majstrovstvo. 
Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev 
(Il. Ľubo Guman, P. Karpinský, Mladé 
letá, Bratislava, 2007) designovo vlast-



BI BIANA  55

ne zachránil Svetozár Mydlo. Ilustrácie 
majú svoj humor a vtip, kresbovú dyna-
miku a farebnú sviežosť, ale opäť je to 
kdesi na hranici komiksu. Tri lásky Teré-
zie Vansovej (Il. Darina Dobrovodská-
Berková, P. Glocko, Perfekt, Bratislava, 
2007) zrejme chceli byť poetickou výpo-
veďou prostredníctvom farebnej kresby. 
Tá však ostala kdesi na úrovni potulných 
kresliarov na Karlovom moste. Poézia sa 
vytratila, skĺzla do lacného gýča.

Plynulo sa presúvame do druhého 
bloku, ktorý by mal dokumentovať vyš-
šiu úroveň slovenskej ilustračnej tvor-
by: Rozprávky o tom, ako si zaslúžiť 

princeznú (Il. Martin Mrva, J. Pácalo-
vá, Belimex, Bratislava, 2007) sa priklá-
ňajú k maliarskemu štýlu, voľbe živých 
farieb, štylizácii fi gúr. Obálka má vcel-
ku príjemný dekoratívny charakter, ale 
jednotlivé ilustrácie sú hodnotovo ne-
vyvážené. Maliarsky štýl a sýty kolor sa 
odrazil aj v knihe Neplechy školníčky 
Agneše (Il. Katarína Ilkovičová, A. Ve-
rešpejová, Mladé letá, Bratislava, 2007). 
Ilustrácie majú svoj humor, sú pomer-
ne zábavné a navodzujúce dojem det-
skej maľby. Táto snaha o predstieranie 
však niekedy skĺzne do roviny amate-
rizmu a kvalita ilustrácií je rovnako ne-

ZUZANA BRUNCKOVÁ/ Byť dráčikom je úžasné
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vyvážená ako v predchádzajúcom prí-
pade. Pri maliarskom štýle (i v tomto 
prípade akvarelovej jemnosti) sa poza-
stavíme aj v knihe Rozprávky štrbavej 
opičky (Il. Alena Wagnerová, J. Šrámko-
vá, Mladé letá, Bratislava, 2007). Autor-
ka stavia na krehkosti jednotlivých lite-
rárnych etúd a pozitívnom odkaze výja-
vov, ktoré sú vždy milé, krehké, farebné, 
avšak nezachádzajú až za hranicu ľúbi-
vosti. Pôsobia trochu staticky a plošne 
monotónne.

Zjavným dôkazom, že obal predáva, 
je kniha Veľké dobrodružstvo dvoch 
malých kanárikov (Il. Andrea Štefan-
číková, V. Belver, Papageno, Bratisla-
va, 2007). Obálka je grafi cky a výtvarne 
príjemne riešená, rozhodne zaujme až 
po moment, keď knihu otvoríme. Naiv-
né akvarely bez zvláštnej tvorivej inven-
cie a na úrovni detí základných škôl ne-
možno však chápať ani ako tvorivý zá-
mer. Inú poetiku maľby nájdeme v knihe 
Hrnček var (Il. Maja a Stano Dusíkov-
ci, F. Hrubín, M. Rúfus, Buvik, Bratisla-
va, 2007). Napriek niektorým grafi ckým 
úpravám, ktoré narúšajú celkový dojem, 
sú ilustrácie vo svojej krehkosti a stried-
mej farebnosti lyrické, reprezentujú štýl 

týchto autorov žijúcich v Taliansku, na 
ktorých vplýva aj tlak vydavateľstiev tvo-
riť týmto spôsobom. Podobná, ale na 
nepomerne inej úrovni, je knižka Ma-
ličká básnička (Il. Veronika Cabadajo-
vá, J. Navrátil, Buvik, Bratislava, 2007), 
ktorej chýba kresliarska bravúra, pričom 
hravá ľúbivosť je jej dominantou. Zbier-
ku poviedok Poletíme za dúhou 2 (Per-
fekt, Bratislava, 2007) ilustrovala Kata-
rína Slaninková s deťmi zo základných 
špeciálnych škôl a detských domovov. 
Kombinácia týchto ilustrácií je pomerne 
citlivo zosúladená. Medzi zaujímavejšie 
tituly možno zaradiť knihu Kam ma no-
hy viedli (Il. Kristína Šimková, V. Bed-
nár, Q111, Bratislava, 2007). Obálka aj 
ilustrácie sú vo vizuálnej a výtvarnej rov-
nováhe, žiarivá farebnosť je adekvátne 
nasvietená alebo tlmená. Kompozične 
až geometricky vystavané plochy vzbu-
dzujú dojem dekoratívnosti. Trochu ilu-
strátorským sklamaním sa stala knižka 
Modlitbičky (Il. Peter Uchnár, M. Rú-
fus, Mladé letá, Bratislava, 2007). Domi-
nantná modrá odráža charakter publi-
kácie, je v nej istá jemnosť, krehkosť, ale 
akoby aj maliarska nejednoznačnosť, na 
ktorú nie sme u tohto ilustrátora zvyk-
nutí. Verím však, poznajúc jeho tvorbu, 
že originál je v inom znení.

Obráťme teraz pozornosť na tretí 
blok, ktorý reprezentuje to lepšie, čo sa 
v roku 2007 v rámci ilustračnej tvorby 
pre deti vydalo: Láskavé rozprávky (Il. 
Igor Derevenec, B. Jobus, Edition ryba, 
Trnava, 2007) majú tiež výsostný maliar-
sky charakter, výjav pokrýva celostranu 
s použitím žiarivých farieb. Sympatická 
je vysoká štylizácia fi gúr, monštruózne 
postavy a ich karikovanie. Mimické de-
formácie, obrovské oči a ústa dodávajú 
výrazom humor a vtip. Chlapec bez me-
na (Il. Fero Lipták, S. Liptáková, Vyd. S. 
Liptáková, Bratislava, 2007) je výsostne 
výtvarnou knižkou, čo je príznačné pre 

JANA STANKOVIANSKA/ Rozprávky z palety
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autora, ktorého poznáme predovšetkým 
ako maliara obrazov. Fenomén plnofa-
rebnosti vniesol aj do ilustrácie, zapĺ-
ňa ňou plochu, vkladá do nej expre-
sívne zdeformované fi gúry, ktoré majú 
v ilustráciách svoj osobitý význam a hu-
mor. Kniha je kultivovaná, elegantná 
a výtvarne estetická. Vydarený je Kľú-
čik od trinástej komnaty (Il. Juraj Mar-
tiška, Ľ. Suballyová, Vydavateľstvo Ma-
tice slovenskej, Martin, 2007). Martiška 
tvorí väčšinou pre mládež, pričom jeho 
ilustrácie majú ľahký kresliarsko-maliar-
sky štýl. Sú odľahčené, vtipné, so zmys-
lom pre satiru, avšak v tejto knižke od-
prezentoval výtvarnejšiu polohu, ktorá 
na pomedzí vtipného a vážneho vyús-
tila do kultivovanej výpovede. Príjem-
ným prekvapením sú Rozprávky z pa-
lety (Il. Miloš Kopták, Katarína Ilko-
vičová, Martina Rozinajová, Martina 
Matlovičová-Králová, Kata Slaninko-
vá, Miriam Onderíková, Tomas Kle-
poch, Jana Stankovianska, Juraj Ba-
logh, napísal J. Uličiansky a P. Palik, 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Mar-
tin, 2007). Ide o osem príbehov, z kto-
rých každý má svoju farbu, pričom jed-
notlivé ilustrácie odrážajú adekvátny 
tón určitej farby. Majú svoju individuál-
nu štylizáciu, kompozičné riešenie, ma-
liarsky i grafi cký charakter, svoju príbe-
hovosť, vlastnú dekoratívnosť i náladu. 
Napriek rôznorodosti ilustrácií je kni-
ha mimoriadne výtvarne kompaktná. 
Možno to konštatovať aj v prípade kni-
hy Tri hádanky (o bábkovom divadle) 
(Il. Peter Čisárik, J. Uličiansky, Perfekt, 
VŠMU, Bratislava, 2007). Napriek tomu, 
že knižka vyšla v mäkkej väzbe, je for-
mátovo sympatická a vybavená vynika-
júcimi ilustráciami, založenými na geo-
metrickej kompozícii so zmyslom pre 
scénografi cké riešenie obrazu, architek-
tonické vystavanie perspektívnych po-
hľadov a chápania farby ako podklado-

vého fenoménu so schopnosťou povýšiť 
ju na svetlo a tieň. V Čisárikových ob-
razoch je vždy malý prekvapivý detail-
fígeľ, nenápadne zakomponovaný do 
celku. Na začiatku som spomenula rad 
brožovaných knižiek, ktoré vydáva vyda-
vateľstvo Modré na bielom pri Asociá-
cii ilustrátorov na prezentáciu mladých 
tvorcov. Jedna z nich je O sloníčati, kto-
ré sa bojí myši (Il. Miloš Kopták, Eva 
Lörinczová, Modré na bielom, Bratisla-
va, 2007). Obrazy sú založené na rôz-
nom farebnom pozadí, do ktorého sú 
kompozične „nainštalované“ zápalky vy-
tvárajúce fi gúry zvierat. Ilustrácia je či-
tateľná, jednoduchá, efektná, cenný je 
v nej predovšetkým nápad. Ako sa Ema 
prestala báť (Il. Martina Rozinajová, 
J. Bodnárová, Modré na bielom, Brati-
slava, 2007) je druhou ukážkou mladej 
ilustračnej tvorby. Kombinácia kresby, 
maľby, fotografi e, textílie, hra s farbou, 
jednoduchou čistou linkou a štylizáciou 
navodzujú hravý dojem so sviežou dáv-
kou nápaditosti. Príkladom nadčasovos-
ti tvorby je kniha Sovie múdroslovie 
(Il. Svetozár Mydlo, B. Droppa, Daxe, 
Bratislava, 2007). Ilustroval ju výtvarník 
staršej generácie s vysokým zmyslom 
pre vtip, grafi cké myslenie, odvážnu dy-

MILOŠ KOPTÁK / Rozprávky z palety
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namickú linku, ako aj pre maliarsky vý-
raz dosiahnutý razantnými ťahmi štetca. 
Ilustráciám dáva tempo, živosť a úsmev-
nosť. Hra s písmom dopĺňa celkový výraz 
a efekt výpovede. Druhou ukážkou tzv. 
nadčasovosti ilustrácie je Slovíčkovo (Il. 
Ivan Popovič, J. Bernard, Orman, Bra-
tislava, 2007). Kresliarska bravúra zalo-
žená na jednoduchej linke a zmysel pre 
optimistické nazeranie na okolitý svet 
s hranou naivitou a skrytou múdrosťou, 
sklon robiť si z iných aj zo seba vtipy, 
urobili ilustrácie tohto autora populár-
nymi medzi dospelými aj malými čitateľ-
mi. Reprezentantkou mladej generácie 
ilustrátorov, už aj veľmi produktívnej, je 
Zuzana Bočkayová-Bruncková. Knižka 
Byť dráčikom je úžasné! (P. Gibey, Vy-
davateľstvo Matice slovenskej, Martin, 
2007) je vybavená dynamickou ilustrá-
ciou. Maliarsky výraz, temperamentné 
gesto štetcom, odvážna štylizácia a de-
formácia výrazov, robustné fi gúry – to 
všetko sa v knižke hýbe a hemží. Pohľa-
dy zospodu a zvrchu vnášajú do obrazu 
tajomnosť i malý strach. V každom prí-
pade je to ilustrátorka s perspektívou. 
Možno to tvrdiť aj o Martine Matlovičo-
vej–Královej, ktorá je jednou z mála, čo 
kráča svojou vyhranenou ilustrátorskou 

cestou. Kniha Denis a jeho sestry (Il. T. 
Revajová, Slovart, Bratislava, 2007) má 
svoj špecifi cký sympatický výtvarný ja-
zyk. Humor je všadeprítomný, autorka 
sa zjavne baví a toto typické pobavenie 
s ľahkou iróniou a naivnou škodorados-
ťou prenáša na svoje fi gúrky. Jej zmysel 
pre kombinatoriku, odrážajúcu sa v dô-
myselných kolážach, s dôrazom na kon-
trastne výraznú farebnosť, dokazuje aj 
kniha Drevený tato (T. Janovic, Albert 
Marenčin – PT, Bratislava, 2007). V tej-
to zbierke Janovicových veršov sa skĺbi-
lo autorkino doterajšie výtvarné úsilie 
a ilustrátorská skúsenosť. Kniha je kom-
pozične, grafi cky, výrazom kompaktná, 
hravo riešená od celku až po najmenší 
detail. Komplexne pôsobí ako umelecký 
artefakt a podľa môjho názoru naznaču-
je ďalšiu perspektívu ilustrácie pre deti.

Posledný blok ilustrácií považujem 
za najhodnotnejší v zmysle výtvarnosti 
detskej ilustrácie. Navyše je dôkazom, 
že mladá generácia ilustrátorov dispo-
nuje dostatočnou energiou, aby došlo 
ku kvalitatívnemu posunu pri ilustrova-
ní detských kníh. Možno jej teda zaželať 
trpezlivosť, zdravé sebavedomie, ale aj 
veľkorysých vydavateľov.

Svet tajomstva a ilúzií, svet šikovnosti a odvahy, smiechu a sĺz to je svet 
cirkusu. Aby sa na mágiu klaunov, akrobatov, tanečníc a zvierat nezabu-
dlo, ponúka BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, od 5. júna veľ-
kú výstavu o fenoméne zvanom – cirkus! Autori výstavy Ondrej Slivka (sce-
nár, výtvarné riešenie) a Pavel Uher (dramaturg) sa v tomto projekte pokú-
sili priblížiť predovšetkým výtvarnými prostriedkami vznik, historický vývoj, 
ale i nedávnu cirkusovú minulosť. Svoje miesto tu má aj inšpiračná sila cir-
kusu, ktorá zasiahla takmer všetky umelecké disciplíny: umenie výtvarné, 
divadlo, hudbu a v ostatných desaťročiach aj fi lm s mnohými jeho druhmi 
a žánrami. Výstava je inštalovaná na dvoch poschodiach a nechýba v nej 
nič, čo má pod šapitó svoje tradičné miesto – maringotka, manéž, exotic-
ké zvery... Nechýbajú ani tradičné tvorivé dielne. (pu)

CIRKUS
Výstava o zanikajúcom magickom svete
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Britský spisovateľ indického pôvo-
du Salman Ahmed Rushdie sa narodil 
v Bombaji 19. júna 1947. Keď mal trinásť 
rokov, jeho rodina sa z dôvodov narasta-
júceho náboženského tlaku presťahova-
la z Indie do Pakistanu a odtiaľ do Veľkej 
Británie. Tu Rushdie vyštudoval históriu 
na univerzite v Cambridgi (1968) a ná-
sledne sa usadil v Londýne. V súčasnos-
ti žije v New Yorku. Je predsedom Me-
dzinárodného parlamentu spisovateľov 
sídliacom v Štrasburgu a prezidentom 
amerického PEN klubu, zároveň je čle-
nom Kráľovskej literárnej spoločnosti.

Do literatúry vstúpil v roku 1975 ale-
gorickým románom Grimus, ktorý ba-
lansuje na pomedzí rozprávky a vedec-
kej fantastiky a inšpirovaný je starove-
kou poémou Vtáčí snem. Titul románu 
je anagramom mena Simurg, čo je báj-
ny, neobyčajne inteligentný vták z pred-
islamskej mytológie. Tento text však u či-
tateľov nezaznamenal výraznejší úspech. 
Až jeho druhá kniha Deti polnoci (Mid-
night´s Children), ktorá vyšla v roku 1981 
vzbudila ohlas verejnosti i literárnej kriti-

ky. Autor v románe predstavuje tri gene-
rácie jednej indickej rodiny v rozmedzí 
rokov 1910 až 1976. Rozprávačom príbe-
hu je Sálim Sinai, chlapec, ktorý sa ako 
tisíc ďalších detí narodil o polnoci 15. au-
gusta 1947 – teda v prvej hodine vzniku 
nezávislosti Indie a Pakistanu. Štýl tejto 
knihy je literárnou vedou často označo-
vaný ako magický realizmus, „polnočné 
deti“ sú totiž obdarené nadprirodzený-
mi schopnosťami a sám Sálim má dar 
so všetkými telepaticky komunikovať. 
Román bol ocenený prestížnou britskou 
cenou Booker Prize, a hoci sú Deti pol-
noci považované za najlepšie Rushdieho 
dielo, svetoznámym sa stal až vďaka mi-
moliterárnym udalostiam, ktoré sprevá-
dzali vydanie jeho štvrtého románu Sa-
tanské verše (The Satanic Verses). Kni-
ha vyšla v roku 1989 a okamžite vzbudila 
nevôľu moslimských veriacich. Jednej 
z hlavných postáv, Džibrálovi Farišto-
vi, sa totiž zdajú sny, v ktorých vystupu-
jú mierne pozmenené, ale aj autentické 
postavy zakladateľov islamu a Rushdie 
do svojej fi ktívnej literárnej hry zahŕňa aj 
históriu vzniku samotného veľkého sve-
tového náboženstva. Názov románu od-
kazuje na verše (tzv. 53. sútru – Sarat-an-
najim), ktoré údajne napísal prorok Mo-
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hamed ako oslavu troch predislamských 
bohýň (al-Lát, a-´Uzzá a Manát). Neskôr 
však prorok vyhlásil, že mu túto časť tex-
tu našepkal satan a verše odvolal. Satan-
ské verše ihneď po svojom vydaní vyvo-
lali búrku náboženskej kritiky a boli za-
kázané v Egypte, Bangladéši, Sudáne, 
Indonézii a v mnohých ďalších krajinách. 
Zákaz Rushdieho kníh však v jeho lite-
rárnej tvorbe nebol novým fenoménom. 
Román Deti polnoci sa napríklad dostal 
na index v jeho rodnej Indii. (Na autora 
dokonca podala žalobu aj vtedajšia in-
dická premiérka Indira Gándhíová, kto-
rej postava sa v knihe tiež objavila.) Ro-
mán Hanba (Shame, 1983) bol zas za-
kázaný v Pakistane, pretože otvorene 
kritizoval politické pomery tejto kraji-
ny. Odpor voči Satanským veršom však 
vyvolal oveľa silnejšie a emocionálnej-
šie reakcie, než to bolo v prípade au-
torových predchádzajúcich diel. Vo sve-
tových metropolách (Teherán, Bombaj, 
Istanbul, Londýn, New York) sa konali 
protirushdieovské demonštrácie, ktoré 
vyvrcholili pálením jeho kníh. Najhorším 
však bolo vyhlásenie vodcu iránskej is-
lamskej revolúcie ajatolláha Choméjního, 
ktorý na spisovateľa uvalil fatwu: „Tým-
to dávam na vedomie všetkým horlivým 
moslimom na celom svete, že autor kni-
hy s názvom Satanské verše – ktorá bo-
la napísaná, vytlačená a publikovaná 
ako útok na Islam, Proroka a Korán – 
ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na jej vy-
daní, sú zodpovední za jej obsah, sú od-
súdení na smrť. Vyzývam všetkých horli-
vých moslimov, aby ich popravili rýchlo 
tam, kde ich nájdu, aby sa už nikto ďal-
ší neodvážil napádať moslimské sviatos-
ti. Božou vôľou je, ktokoľvek bude zabitý 
na tejto ceste, stáva sa mučeníkom.“

Týmto vyhlásením sa začali útoky nie-
len na Salmana Rushdieho, ale aj na 
všetkých, ktorí sa knihu pokúšali vydať 
v iných krajinách (zavraždení boli na-

príklad prekladatelia do japončiny, ta-
liančiny či nórčiny). Spisovateľ sa musel 
niekoľko rokov skrývať na dobre stráže-
ných miestach a bol pod dvadsaťštyri-
hodinovou policajnou ochranou. Rush-
die sa síce moslimským veriacim verej-
ne ospravedlnil a z hľadiska kultúrnych 
tradícií sa prihlásil k islamu v eseji s ná-
zvom V dobrej viere (In Good Faith) sa 
dokonca umierneným moslimom sna-
žil vysvetliť svoje postoje, no fatva na-
priek tomu odvolaná nebola ani po smr-
ti ajatolláha Choméjního (1989). Hoci 
sa iránska vláda v súčasnom období od 
fatvy dištancovala a spisovateľ sa už ne-
musí skrývať, na Rushdieho hlavu je eš-
te vždy vypísaná vysoká odmena.

Smutnou iróniou je, že tragické nedo-
rozumenie, ako tvrdí autor, vzniklo ne-
pochopením a zlou interpretáciou tex-
tu, čo je spôsobené aj tým, že len malá 
časť kritikov, ktorí knihu považovali za 
bohorúhačskú a usilovali sa o autorovu 
smrť, ju aj naozaj čítala. Jednoducho sa 
nechali zmanipulovať svojimi politickými 
a ideologickými vodcami. Na tento as-
pekt celej udalosti (ale nielen naň) Sal-
man Rushdie literárne zareagoval v ro-
ku 1990, keď vydáva zaujímavé dielo Ha-
rún a more príbehov (Haroun and the 
Sea of Stories), ktoré ako jediné v jeho 
bibliografi i je určené aj detskému reci-
pientovi.

Román Harún a more príbehov pred-
stavuje rozprávkový, fantastický príbeh 
o chlapcovi Harúnovi, ktorý pred zniče-
ním zachráni zázračný oceán, v ktorom 
sa rodia všetky príbehy a zároveň po-
razí strašného Katam-Šuda, vyznávača 
mlčania. Kniha istým spôsobom pripo-
mína dielo Michaela Endeho Nekoneč-
ný príbeh, v ktorom Bastian zachraňuje 
krajinu fantázie pred ničotou. V oboch 
dielach sa zdôrazňuje, že príbehy a fan-
tázia človeka oslobodzujú, a naopak, ľu-
dia bez fantázie, bez snov a príbehov sú 
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ľahšie ovládateľní. V príbehu o Harúno-
vi vysvetľuje negatívna postava Katam-
Šuda, prečo chce všetky príbehy zni-
čiť: „Svet však nie je stvorený na Zába-
vu... Svet je stvorený na Kontrolovanie.“ 
Fantázia narúša kontrolovateľný systém. 
(V Rushdieho knihe je tento systém per-
sonalizovaný v podobe vycivených, vy-
chradnutých, usmrkaných úradníckych 
typov.)

Ďalšou podobnosťou medzi Rush-
dieho a Endeho príbehom je ústred-
ná chlapčenská postava, ktorá pochá-
dza z neúplnej rodiny: Bastianova mat-
ka umrela, Harúnova ušla so susedom, 
následkom čoho obaja chlapci trpia psy-
chickou traumou. Napriek spomínaným 
paralelám Rushdieho Harún a more prí-
behov nepredstavuje len variáciu Ende-
ho diela, ale reprezentuje aj originálny 
pohľad na problematiku diktatúry a ma-
nipulácie a taktiež sa venuje otázkam ja-
zyka a samotnej literárnej tvorby.

Na začiatku príbehu autor predsta-
vuje geografi cký, sociálny a spoločen-
ský priestor, v ktorom sa prvá časť deja 
odohráva: „Za onoho času bolo v kra-
jine Alifbaj smutné mesto, najsmutnej-
šie z miest, mesto tak ničivo smutné, že 
zabudlo, ako sa volá. Stálo pri trúch-
livom mori plnom žiaľorybiek... V se-
vernej časti toho smutného mesta stáli 
mohutné továrne, kde – tak som počul 
– sa smútok v skutočnosti vyrábal, ba-
lil a posielal do celého sveta... Z komí-
nov smútkových tovární stúpal k oblohe 
čierny dym a visel nad mestom ako zlá 
novina.“ V protiklade k tragike a smút-
ku prostredia vystupuje rodina Kalifov-
cov, ktorí sú šťastní a dobrosrdeční. Me-
ná oboch hlavných postáv syna Harúna 
Kalifu a otca Rašida Kalifu sú odvodené 
od mena kalifa Harúna al-Rašida známej 
postavy z príbehov Tisíc a jednej noci. 
(Ovplyvnenosť týmto dielom orientálnej 
kultúry je v Rushdieho tvorbe badateľná 

aj v iných knihách, napr. spomínaných 
Deťoch polnoci, prípadne aj v iných čas-
tiach knihy o Harúnovi sa môžeme stret-
núť s priamymi či nepriamymi alúziami 
na tento text – napr. obytný čln, v kto-
rom sú Harún a jeho otec ubytovaní, sa 
volá Tisíc a jedna noc a pod.).

Otec ústrednej postavy Rašid Kalifa je 
uznávaným rozprávačom príbehov, ob-
divovateľmi nazývaný Rašid – Oceán Po-
znania, no pre neprajníkov bol len Ša-
chom z krajiny Bla-Bla. Rašid je de facto 
stelesnením rozprávania, je sprostred-
kovateľom – rozprávačom, ale aj tvor-
com príbehov, vďaka čomu môže Sal-
man Rushdie v rámci textu knihy klásť 
dôraz súčasne na dva aspekty literatú-
ry: reč/jazyk a tvorbu. Práve literárna 
tvorba (podobne ako v prípade samot-
ného autora) sa stáva krízovým mies-
tom príbehu, je spúšťačom ďalších dra-
matických udalostí. Tvorba reprezentu-
júca svet literárnej fi kcie sa dostáva do 
kontaktu a konfl iktu so svetom reality 
prezentovaným triezvym a praktickým 
úradníkom pánom Senguptom, ktorý 
na rozprávačovu adresu vysloví pochy-
bovačnú vetu: „Aký zmysel majú príbe-
hy, ktoré ani nie sú pravdivé?“ Do ce-
lej škály problémov, ktorým sa Rushdie 
v Harúnovi a mori príbehov venuje, pri-
búdajú ďalšie – užitočnosť či neužitoč-
nosť literatúry, resp. otázka vzťahu fi k-
cie a reality. Je rozprávanie – literatúra 
na niečo dobrá, pýta sa aj Harún, ale-
bo sú to len prázdne slová? Napriek to-
mu, že Harún o svojom otcovi nepochy-
buje, jeho matka Soraja začína súhlasiť 
s názormi pána Senguptu, čo napokon 
vyústi do jej odchodu z domu. Harún 
z jej úteku viní otca a vyčíta mu to is-
té, čo predtým pán Sengupta: „Načo je 
to dobré? Aký zmysel majú príbehy, kto-
ré ani nie sú pravdivé?“ (s. 13) – otázka 
užitočnosti, resp. zbytočnosti literatúry 
sa tak nastoľuje opäť, v oveľa tragickej-
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šom kontexte. Rozprávač Rašid sužo-
vaný výčitkami svedomia začína o se-
be taktiež pochybovať, následkom čoho 
stráca schopnosť rozprávať príbehy.

Rašid Kalifa po neúspechu na voleb-
nom mítingu („otvoril ústa a zistil, že 
sa mu minuli všetky príbehy a už ne-
má, čo rozprávať“), kam bol pozvaný, 
aby svojím rozprávaním podporil kam-
paň miestneho politika, odchádza do 
iného mesta, kde má vystúpiť na mítin-
gu mocného pána Aleaja. Pre rozpráva-
ča je to posledná šanca, ako obhájiť svo-
ju reputáciu, ale aj jediná možnosť, ako 
sa vyhnúť trestu, ak sklame. Večer pred 
vystúpením Rašida trápia pochybnosti 
a dokonca uvažuje o tom, že s rozprá-
vaním skončí a zruší predplatné na Prí-
behovú Vodu: „To nemá význam – ja to 
nezvládnem – som hotový, načisto od-
písaný... Bude oveľa lepšie, keď presta-
nem zo seba robiť blázna, všetko ne-
chám tak, odídem do dôchodku, zru-
ším svoje predplatné. – Čaro sa totiž 
pominulo, navždy je preč, odvtedy, čo 
ma opustila.“

„Príbehová voda“ je metaforou sa-
motnej tvorby. Keď sa Harún pýta otca, 
odkiaľ berie všetky námety na svoje prí-
behy, ten mu odpovedá, že pije Teplé 
Príbehové Vody, ktoré má predplatené 
priamo z Veľkého Mora Príbehov. V re-
álnom svete Harún tejto historke neve-
rí, berie ju ako jeden z ďalších výmys-
lov svojho otca, no po neobyčajnej ceste 
poštovým autobusom, ktorý riadil čud-
ný šofér Alejko a po príhode na Nud-
nom Jazere, keď sa otcove príbehy za-
čali stávať skutočnosťou (príbeh, v kto-
rom sa počasie v meste menilo podľa 
nálady jeho obyvateľov), nastáva prelo-
mový okamih a on zo skutočného sveta 
prechádza do sveta fi kcie, kde je mož-
né všetko. Následkom zámeny postelí 
sa ocitne v izbe svojho otca a v kúpeľ-
ni pristihne kúzelného Džina, ktorý chce 

práve odmontovať čarovný kohútik Tep-
lej Príbehovej Vody. Harún chce otcovi 
pomôcť nájsť stratenú inšpiráciu, a pre-
to sa spolu s Džinom vyberie na Kahani, 
druhý, neviditeľný mesiac Zeme, kde sa 
nachádza zdroj všetkých príbehov.

Zaujímavou pasážou v tejto časti de-
ja je dialóg medzi Harúnom a Džinom, 
v ktorom sa opäť rieši vzťah fi kcie a rea-
lity. Proti prísnej a praktickej Harúnovej 
logike, podľa ktorej jestvuje len to, čo vi-
díme, Džin používa argumenty odvolá-
vajúce sa na kreativitu a predstavivosť: 
„Človek si môže vybrať aj to, čo nevidí... 
Pomenovať nejakú vec, označiť ju me-
novkou, pomocným názvom; vyslobodiť 
ju z anonymity, vymaniť z Ríše Bezmen-
nosti, skrátka odlíšiť ju od ostatných – 
nuž, takto možno priviesť konkrétnu vec 
k životu.“ Proces literárnej tvorby je tu 
povýšený na úroveň vytvárania novej re-
ality. Reality, ktorá môže byť rovnako ži-
vá ako skutočnosť. Spisovateľ vytvára 
paralelné príbehové svety autonómne 
fungujúce, podobne ako paralelný svet 
mesiaca Kahani so svetom Zeme.

Priestor Kahani zároveň predstavu-
je spojenie dvoch protikladov – formál-
nych, ale aj obsahových. Jedna strana 
mesiaca, kraj Gup, sa totiž vďaka Mud-
rohlavom z Inštitútu PVZNV (Procesov 
Veľmi Zložitých Na Vysvetlenie) ocit-
la vo večnom slnečnom jase – je svet-
lá, zatiaľ čo druhá strana, kraj Čup, je 
ponorená do nekonečnej tmy – je tem-
ná. Rozdielnosť oboch častí mesiaca 
Kahani je zrejmá aj v ich prístupe k re-
či a k rozprávaniu: Gupčania (gup zna-
čí klebeta alebo aj nezmysel, či nevin-
ná lož) sú urozprávaní, milujú príbe-
hy, vyznávajú kult reči – ich kráľ sa volá 
Meľhuba, princezná Tárajka a najrozší-
renejším menom v kraji je Vravko. Na-
opak Čupvalovia (čup znamená tichý) 
sú mĺkvi až nemí, nad ich krajinou vlád-
ne mocný Katam-Šud (katam-šud mož-
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no chápať ako absolútny koniec, resp. 
byť úplne odpísaný), Hlavný Uctievač 
Kultu Bezabanu (bezaban – bez jazyka). 
Zatiaľ čo spoločenské zriadenie v Gu-
pe možno označiť ako skutočnú, ideál-
nu demokraciu – keď sa riadenie štátu, 
ale aj vedenie vojny stáva vecou verej-
nou, Čup je typickou totalitnou dikta-
túrou. Práve v opisoch oboch krajín je 
najciteľnejší Rushdieho postoj k nede-
mokratickému a autoritárskemu zame-
raniu mnohých islamských vlád, ako aj 
k ich náboženskému fanatizmu. Radikál-
ny fanatizmus je v príbehu o Harúnovi 
zobrazený dvoma základnými spôsobmi 
– prvým je sekta vyznávačov Bezabanu, 
ktorí v snahe prísne dodržiavať pravidlá 
o mlčaní si zašívajú ústa, následkom čo-
ho absurdne umierajú od hladu, druhý 
spôsob, keď náboženský extrémizmus 
vstupuje priamo do deja príbehu, je akt 
terorizmu. Katam-Šud vysiela k pred-
staviteľom Gup City parlamentára, kto-
rý má vyhrážkami prinútiť Gupčanov na 
ústup, no keďže sa mu to nepodarí, po-
kúsi sa seba aj ich zničiť pomocou bom-
by. „Aký bol ten Čupvala falošník. Bol 
ochotný spáchať samovraždu, vyletieť 
do vzduchu spolu s nami. Povedala som 
vám, že je to trik.“ Zradnosť jeho kona-
nia je podčiarknutá tým, že bomba má 
byť medzi prítomných vhodená počas 
nevinného žonglovania, pričom žonglo-
vanie Salman Rushdie niekoľko kapitol 
pred touto udalosťou využil aj ako sym-
bol rozprávania príbehu: „Harún si zra-
zu uvedomil, že Vravkino žonglovanie 
mu pripomína najlepšie vystúpenie je-
ho otca Rašida Kalifu, Šacha z kraji-
ny Bla-Bla... Človek udržiava vo vzdu-
chu množstvo rozličných príbehov a ho-
re-dolu s nimi žongluje, a ak je šikovný, 
ani jeden mu nespadne. Takže žonglo-
vanie je možno určitý druh rozpráva-
nia príbehov.“ Paralela medzi žonglo-
vaním ako rozprávaním a žonglovaním 

ako súčasťou samovražedného atentá-
tu navodzuje otázku zneužitia rozpráva-
nia a istým spôsobom v príbehu vytvá-
ra uzavretý cyklus. Rašid Kalifa svoj prvý 
rozprávačský neúspech zažil počas poli-
tickej kampane, na ktorej má podporo-
vať neakceptovateľných politických kan-
didátov. Na konci príbehu musí opäť vy-
stúpiť na mítingu pána Aleaja, ale tu sa 
už zneužiť nedá a rozprávaním (preroz-
práva príbeh o Harúnovi a mori príbe-
hov) zvráti situáciu, „prinúti“ ľudí, aby 
sa vzopreli nevyhovujúcej politickej mo-
ci. Vďaka čomu je zodpovedaná i otáz-
ka, ktorú si Harún kládol na začiatku 
diela – aký význam má rozprávanie. Od-
poveďou je, že rozprávanie sa stáva nie-
len prostriedkom zábavy, ale tiež moc-
nou zbraňou, ktorou sa dá útočiť proti 
politickému systému. „A nie je Moc Reči 
najväčšou mocou zo všetkých?“

S rozprávaním (literárnou tvorbou) 
sa nielen v príbehu o Harúnovi, ale aj 
v živote Salmana Rushdieho spája tiež 
otázka slobody slova, ktorú chcú potla-
čiť takmer všetky totalitné vlády. „Ale, 
ale, ale aký zmysel má, ak dožičíte ľu-
ďom Slobodu Prejavu... keď potom po-
viete, že ju aj tak nesmú využívať.“

Útok islamu na knihu Satanské ver-
še bol vo všeobecnosti chápaný ako 
útok na demokraciu a slobodu prejavu. 
Množstvo svetových osobností sa posta-
vilo na Rushdieho obranu a v reakcii na 
londýnske pálenie jeho kníh upozorňujú, 
že v Európe naposledy pálili knihy nacis-
ti. Zároveň sú všetky protesty a demon-
štrácie proti Rushdiemu často vnímané 
ako priame ohrozenie slobody vyjadro-
vania. Moslimská inteligencia sa však 
odvolávala na princíp politickej korekt-
nosti, ktorý nedovoľuje znevažovanie 
náboženstva iných veriacich. Spisovate-
ľa dokonca obviňovali, že napätú situ-
áciu, ktorú vyvolal Satanskými veršami, 
dopredu predpokladal a zneužil ju ako 
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marketingový prostriedok. Napríklad 
profesor Ali Muzrui vo svojom článku 
Rushdieho prirovnal k básnikovi, ktorý 
napíše brilantnú báseň o intímnych čas-
tiach tiel svojich rodičov a potom ide na 
trhovisko, aby ju za nadšeného potlesku 
cudzincov verejne predniesol. Vďaka 
týmto protichodným postojom a názo-
rom západných a východných intelektu-
álov vyvstáva otázka, či Rushdie kontro-
verziu svojich diel skutočne využíva ako 
istý „obchodný model“ (podobný efekt 
sa objavil aj pri jeho knihe Deti polnoci, 
ktorá bola síce v Indii zakázaná, no au-
tor si ňou získal obrovskú mediálnu po-
pularitu a z knihy sa predalo množstvo 
výtlačkov), alebo mu skutočne ide len 
o otvorenosť umeleckej tvorby. Z toho 
dôvodu Satanské verše nemožno zjed-
nodušiť len do polohy slobody či neslo-
body prejavu, ale možno o nich uvažo-
vať aj z hľadiska etiky prejavu.

Vzťah etiky prejavu, slobody prejavu, 
ale aj zneužitia rozprávania Rushdie, 
ako sme už naznačili, rieši aj v Harúno-
vi, najvýraznejšie je to v časti, keď poli-
tická moc, reprezentovaná pánom Alea-
jom, žiada Rašida, aby ľuďom rozprával 
len pekné príbehy: „Budete rozprávať 

šťastné príbehy, chválivé príbehy, a ľu-
dia vám budú veriť, budú šťastní a bu-
dú hlasovať za mňa.“ Rašid s tým nesú-
hlasí: „Hádam len odo mňa nechcete, 
aby som rozprával iba sladké a pikant-
né historky?... Nie všetky príbehy sú ta-
kéto. Ľudia nachádzajú potešenie aj 
v najsmutnejšom uvzlykanom rozprá-
vaní, ak je pre nich krásne.“ Rašid poci-
ťuje osobnú zodpovednosť za svoje roz-
právanie, čo v spojitosti s pochybnosťa-
mi vyplývajúcimi z odchodu manželky 
ústi do tvorivej krízy.

Na margo tvorivosti a kreativity, ktoré 
sú popri politickej téme a úvahách o ja-
zyku tretím dôležitým pilierom príbe-
hu o Harúnovi, možno ešte raz spome-
núť autorovu previazanosť s literárnymi 
tradíciami orientu. Rushdie prostred-
níctvom jednej z postáv tvrdí: „Nič ne-
vzniká z ničoho... nové príbehy sa ro-
dia zo starých...“ Zároveň upozorňuje 
na zanedbávanie kultúrneho dedičstva, 
ktoré môže viesť k istej izolácii od kore-
ňov a s presahom do prítomnosti môže 
znamenať aj stratu dôležitých kultúrno-
spoločenských hodnôt. V románe Ha-
rún a more príbehov sú tieto „korene“ 
symbolizované Žriedlom – Prameňom 
všetkých príbehov, o ktorý sa však oby-
vatelia Kahani prestali zaujímať a starať: 
„Veľmi dlho sme ho zanedbávali, a te-
raz za to platíme.“ Jednou z úloh, ktorú 
teda musí Harún na Kahani splniť, je zá-
chrana Zdroja príbehov. Ochrana a po-
znanie histórie a kultúry sa tak stáva re-
levantným motívom textu, ale aj jedným 
z jeho posolstiev.

Dramatické napätie, v rámci ktorého 
sa odohráva celé Harúnovo dobrodruž-
stvo, ale vďaka ktorému Rushdie pou-
kazuje aj na mnohé politické problémy, 
vzniká na základe spomínanej protiklad-
nosti Gupu a Čupu a všetkých dôsled-
kov z toho vyplývajúcich.

Temný Čup v príbehu o Harúnovi je 

MARTINA KRÁLOVÁ / Denis a jeho sestry
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na rozdiel od jasného Gupu, plného ra-
dosti, lásky, priateľstva a otvorenosti, 
plný klamstva, úskokov, podozrievania 
a nenávisti. Nepriateľstvo je medzi Čup-
valmi vďaka strachu z kultu Bezabanu 
tak hlboko zakorenené, že sa neprejavu-
je len v spoločnosti, ale tiež v rodinách 
a do antagonistickej opozície sa dostá-
vajú aj dve najbližšie, ba až totožné enti-
ty, človek a jeho tieň: „Mnoho tieňov dá-
va teraz otvorene najavo odpor k tomu, 
že sú pripojené k Čupvalom za nohy; 
a škriepky sú na dennom poriadku. Sú 
to smutné časy... keď Čupvala nemôže 
dôverovať ani vlastnému tieňu.“ Strach 
v totalitných krajinách je často spôso-
bovaný akousi všadeprítomnosťou vlád-
nej moci, ktorá dokáže všetko sledovať 
a kontrolovať, respektíve sa toto zdanie 
aspoň pokúša navodiť pomocou svo-
jich donášačov (tejto problematike sa 
vo svojich dielach napríklad venoval aj 
George Orwell). V Harúnovi a mori prí-
behov sa oná všadeprítomnosť diktátor-
ského vedenia krajiny realizuje pomo-
cou „rozdvojenia“ osoby Hlavného uc-
tievača Kultu strašného Katam-Šuda, 
ktorý vďaka tomu môže byť na dvoch 
miestach naraz – môže otráviť Oceán 
Príbehov, ale aj obetovať princeznú Tá-
rajku Bezabanovi. Problém, ako bojovať 
proti dvom nepriateľom naraz, sa zdá 
byť neriešiteľný: „Ale to je tá najhoršia 
správa na svete! Predtým bolo takmer 
nemožné poraziť ho raz – a teraz nám 
hovoríš, že ho budeme musieť poraziť 
dva razy?!“ Jediným riešením je posta-
viť proti zdvojenej existencii Katam-Šu-
da inú „dvojitú“ postavu a tou sa javí sa-
motný rozprávač. Harún a jeho otec Ra-
šid síce vystupujú ako dve samostatné 
postavy, no spája ich príbuzenské puto, 
rovnaký osud i problémy, Harún spre-
vádza svojho otca na cestách a stretnú 
sa aj na Kahani, kam sa Harún vybral, 
aby otcovi pomohol. Ich puto sa ukazu-

je ako osudové – len vedno môžu pora-
ziť totálne zničenie. (Dôraz na otcovsko-
synovský vzťah je v celom románe kla-
dený predovšetkým z toho dôvodu, ako 
uvádza prebal knihy, že Salman Rushdie 
v období jej vzniku trpel osobnou trau-
mou spôsobenou poldruharočným ne-
dobrovoľným odlúčením od syna Zafa-
ra.) Tak ako bol v realite rozdelený au-
tor a jeho syn, tak sa aj v záverečných 
kapitolách príbehu rozdelia Harún a Ra-
šid, aby mohli osobitne bojovať proti 
dvom podobám Katam-Šuda. Na kon-
ci sa však ich osudy opäť spoja a Rašid 
dokonca dokáže rozprávať aj o tých čas-
tiach Harúnovho dobrodružstva, na kto-
rých sa sám nezúčastnil. Z metaforické-
ho hľadiska môžeme tento motív inter-
pretovať ako dvojjedinnosť rozprávača, 
poukazujúcu na to, že nielen brachiálna 
moc môže disponovať schopnosťou byť 
všadeprítomná, ale táto výsada je daná 
aj autorovi (rozprávačovi), ktorý sa mô-
že stať pomocou literárneho diela veľ-
mi silným protihráčom všetkých nede-
mokratických procesov v spoločnosti.

Zvrhnutie Katam-Šuda a víťazstvo 
dobra je v románe symbolizované nie-
len tragickou smrťou Hlavného Uctie-
vača Kultu, ale aj zrútením sa sochy 
Bezabana, ktorá je príznačne postave-
ná z čierneho ľadu – teda hmoty tvrdej 
a studenej, ale aj veľmi krehkej a nesta-
bilnej (stačí jediný slnečný lúč, aby sa 
začala rozpúšťať). Tu treba podotknúť, 
že postavenie takejto sochy neúmysel-
ne spôsobili obyvatelia šťastnejšej časti 
Kahani Guptovia tým, že zariadili, aby 
sa krajina Čup dostala do večnej tmy 
a chladu, vytvoriac tak prostredie, v kto-
rom ľadové monštrum môže neohroze-
ne existovať. Ak by sme tento motív po-
rovnávali napríklad s motívmi z iných 
Rushdieho kníh (napr. Satanské verše), 
zistíme, že autor týmto spôsobom ne-
kritizuje len tmárstvo totalitárnych kra-
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jín východu, ale aj nezáujem západoeu-
rópskych štátov či USA, ktorý de facto 
umožňuje fungovanie takýchto politic-
kých zriadení.

Pád sochy v príbehu o Harúnovi mô-
žeme dať do súvzťažnosti aj so vše-
obecným fenoménom strhávania a ni-
čenia sôch, ktorý sa javí ako výrazný 
dôsledok zmeny režimu, štátneho zria-
denia a pod. (stačí si spomenúť na od-
straňovanie komunistických pamätníkov 
v Česko-Slovensku po roku 1989 alebo 
nedávne strhávanie sôch Saddáma Hu-
sajna v Iraku.)

Napriek tomu, že Salman Rushdie mal 
pravdepodobne v rámci kritiky čupské-
ho politického zriadenia na mysli totali-
tu islamu, čo sa prejavilo napríklad v je-
ho vyjadrení publikovanom v novinách 
Observer, kde spory okolo Satanských 
veršov metaforicky označil ako zápas 
svetla a tmy (podobný motív skutočné-
ho vojenského konfl iktu svetlého Gupu 
a tmavého Čupu sa objavuje aj v romá-
ne Harún a more príbehov), všetky ne-
gatíva občianskej neslobody môžeme 
rovnako dobre hľadať aj v histórii eu-
rópskych krajín. Vďaka tejto nadčaso-
vosti a širokej interpretovateľnosti lite-
rárneho obrazu sa Rushdieho kniha stá-
va kritikou všetkých totalitných vlád.

Rovnako aj vojnu, ktorej je Harún 
na Kahani priamym účastníkom, mož-
no chápať na jednej strane ako politic-
ký zápas, no na druhej strane je to za-
ujímavý obraz týkajúci sa jazyka a lite-
rárnej tvorby. Konfl ikt nepredstavuje len 
stret dvoch protikladov, ale aj ich vzá-
jomné doplnenie. Hoci obyvatelia Gup 
City sú šťastní, pretože žijú v slnečnej 
krajine obklopení neustálym rozpráva-
ním, predsa len občas pocítia potrebu 
ísť do tzv. Súmračného pásu, ktorý spá-
ja Gup a Čup, aby tu mohli pozorovať 
hviezdy a oddávať sa tichu. Dve odde-

lené polovice Kahani na konci príbehu 
uzatvárajú mier a spoluprácu, čím sa zo 
striktne ohraničených častí planéty stá-
va jedna vzájomne prepojená sústava, 
pripomínajúca obraz jin a jang. Ak by 
sme teda Kahani chápali ako metaforu 
príbehu, literárneho textu (čo nazna-
čuje aj jej názov, kahani znamená prí-
beh), zisťujeme, že v dobrom rozprá-
vaní sa popri reči musí vyvážene obja-
vovať aj mlčanie, ktoré podčiarkuje silu 
jazyka. „...ticho má vlastný pôvab a krá-
su (tak ako reč môže byť nepôvabná 
a škaredá); a že Činnosť môže byť rov-
nako krásna ako Slová; a že stvorenia 
z tmy môžu byť rovnako pekné ako de-
ti svetla.“ Aspekt reči a mlčania je v ce-
lom románe prítomný jednak vo význa-
movej zložke, najmarkantnejšie v spo-
mínanej charakteristike oboch pologúľ 
mesiaca, ale aj v zložke formálnej. Au-
tor a spolu s ním aj prekladateľ sa po-
hrávajú so sémantikou slov (názvy kra-
jín, mená postáv), vytvárajú novotvary 
(žiaľorybky), na zvýraznenie či ozvlášt-
nenie prehovorov postáv využívajú gra-
fi ckú stránku písma (veľké písmená, kur-
zíva), vďaka čomu text komunikuje s či-
tateľom nielen na rovine obsahovej, ale 
aj výrazovej.

Román Harún a more príbehov je 
plastickým príbehom, ktorý možno čí-
tať ako bežnú, dobrodružnú rozprávku 
o boji dobra so zlom a o hľadaní ľudské-
ho šťastia, ako politickú refl exiu na situ-
áciu, ktorá vznikla po Rushdieho vydaní 
Satanských veršov, ale aj ako nadčasovú 
reakciu na antidemokratické či totalitné 
procesy hlásané v mene rôznych ideo-
lógií alebo náboženstiev, prípadne ako 
beletrizovanú úvahu o jazyku a s ním 
spojenej literárnej tvorbe.

Na Slovensku tento román vyšiel vo 
výbornom preklade Igora Navrátila.
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Bologna je už roky čímsi ako pútnic-
kým miestom slovenskej detskej literatú-
ry. Rok čo rok sa vydáva to najlepšie, čo 
vzniklo v slovenských vydavateľstvách 
pre deti, na cestu na juh. Pri príležitos-
ti výnimočnej udalosti, keďže talianski 
hostitelia poskytli Slovensku šancu byť 
roku 2010 v centre veľtržnej pozornos-
ti, patrí sa už z úcty k nim pripomenúť, 
že existoval aj pohyb opačný – z juhu 
na sever. Pre rôzne dôvody nebol to po-
hyb masívny, podstatné však je, že ta-
lianska detská kniha nebola a nie je na 
Slovensku neznáma. Dokonca v niekoľ-
kých prípadoch bola viac než exkluzív-
nym doplnkom detského čitateľského 
fondu. Bola podnetom, ktorý podpo-
ril pozitívne trendy vo vývine pôvodnej 
tvorby pre deti a mládež.

Ešte predtým, ako sa o tom zmieni-
me konkrétnejšie, možno spomenúť his-

torickú kuriozitu; prvá kniha, ktorá sa 
zrodila na území dnešného Slovenska, 
súvisí s Talianskom či presnejšie s je-
ho starým Rímom. V bojoch s Marko-
manmi a Kvádmi sa jeden z najschop-
nejších rímskych cisárov Marcus Aure-
lius Antonius (161-180) dostal so svojimi 
légiami až na juhozápadné, resp. stred-
né Slovensko, t. j. do zeme Kvádov. Tu 
počas zimného táborenia tento „fi lozof 
na tróne“ napísal po grécky časť svojho 
slávneho spisu Ta eis heauton (Hovory 
so sebou). Jeho predpokladané táboris-
ko dodnes archeológovia neobjavili, ako 
však vyplýva z jeho diela, písal ho v ze-
mi Kvádov nad Granuou, čo je názov 
pre slovenskú rieku Hron. O prítom-
nosti rímskych légií na území Slovenska 
svedčí ešte i vytesaný nápis na skale pod 
hradom v meste Trenčín. Je to vlastne 
prvý doklad latinky na slovenskom úze-
mí. Pre zaujímavosť treba ešte dodať, 
že v dvadsiatom storočí táto historická 
udalosť inšpirovala spisovateľa a vedca 

Sto rokov talianskej detskej knihy 
na Slovensku

ondrej 
sliacky
So srdcom na dlani

š t ú d i a

Profesorovi Liviovi Sossimu, 
ktorému nikdy nepodrástol nos, 

keď s obdivom hovoril o slovenskej 
detskej literatúre



68 BI BIANA

Jozefa Martinku k napísaniu vynikajúcej 
prózy pre mládež Predkovia (1941).

Ale vráťme sa k tomu, čím sme zača-
li. Prvou talianskou knižkou, ktorú slo-
venské deti spoznali, bol hneď skvost ta-
lianskej klasickej detskej literatúry Srd-
ce (Cuore). Nebol to kompletný „denník 
turínskeho chlapca“, tak ako ho pozná-
me, a nevedno či ho spisovateľ Ján Ča-
jak pod pseudonymom Strýčko Ján vô-
bec „preložil a zostavil“ z talianskeho 
originálu. Dôležité však bolo, že kniha 
Edmonda de Amicisa vyšla. Písal sa to-
tiž rok 1909 a slovenská detská literatúra 
napriek niekoľkým deklaráciám o potre-
be kvalitnej slovesnej tvorby pre deti 
upadala čoraz väčšmi do moralizujúce-
ho exemplového marazmu. Výber z de 
Amicisových rozprávaní musel v tejto 
situácii pôsobiť na dobových tvorcov 
i čitateľov ako resuscitačný akt, preto-
že im ponúkol iný, životaschopnejší mo-
del výchovnej detskej beletrie, než aký 
poznali. Na rozdiel od domácich knižo-
čiek, chudobných duchom i počtom, de 
Amicis neprichádzal totiž s trstenicou či 
v lepšom prípade so zdvihnutým, kára-
júcim prstom, ale so srdcom na dlani. 
Jeho „didaktickosť“, zaiste sentimentál-
na, melodramatická, mala ľudský roz-
mer, čpela človečinou.

Táto skutočnosť nepochybne roz-
hodla o tom, že taliansky literárny skvost 
vychádza na Slovensku aj v medzivojno-
vom období. Dokonca hneď dvakrát. Pr-
vý raz roku 1922 v preklade Pavla Hala-
šu, druhýkrát roku 1936 v citlivom pretl-
močení spisovateľa Maroša Madačova, 
ktorého si de Amicis získal natoľko, že 
sa stal celoživotným obdivovateľom je-
ho diela. Roku 1936 dokonca preložil 
knihu Hlava, v ktorej Paulo Mantegaz-
za nadviazal na Edmonda de Amicisa 
a pokračuje, už menej úspešne ako je-
ho predchodca, v opise Enrikových zá-
žitkov. Podľa časti dobovej slovenskej 
kritiky (Ján Štefánik, Rudolf Jarušek) 

Amicisova kniha svojou umravňujúcou 
tendenčnosťou, hlbokou kresťanskou 
pokorou a láskou, ako aj romantizujú-
co-patetickým vzťahom k vlasti podpori-
la tú časť pôvodnej tvorby, ktorá sa usi-
lovala vhodnou výchovou humanizovať 
detskú osobnosť. Výchova dieťaťa k zá-
kladným ľudským hodnotám sa ukáza-
la byť zvlášť aktuálna po skončení voj-
ny, ktorá krutým až apokalyptickým spô-
sobom zasiahla i do sveta detí. V tomto 
zmysle je príznačné, že v čase obnovo-
vania základných mravných konštánt 
je to práve de Amicisovo Srdce, ktoré 
v doplnenom preklade Maroša Madačo-
va zahajuje fázu výchovy dieťaťa ume-
leckou literatúrou. A že jednoznačne 
šlo o umelecký edičný akt, svedčí sku-
točnosť, že bratislavský nakladateľ Karol 
Müller – Srdce vydal roku 1946 v nad-
štandarnom náklade 3000 výtlačkov – 
zveril jeho ilustrovanie mladému Vin-

VINCENT HLOŽNÍK / Srdce
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centovi Hložníkovi, neskôr výnimočnej 
osobnosti moderného povojnového slo-
venského maliarstva. Jeho jemné perov-
ky neboli len ilustračným doplnkom lite-
rárneho textu, vytvárali atmosféru, ktorá 
svojou emotívnosťou vlastne zintímňo-
vala kresťansko-humanistický leitmotív 
celého de Amicisovho diela.

Po nástupe totalitného komunistické-
ho systému v roku 1948 bol to však kres-
ťanský humanizmus, ktorý vyradil Amici-
sovu knihu tak z knižníc, ako aj z edič-
ných plánov slovenských vydavateľstiev. 
Prioritnými sa stali iné hodnoty, či vlast-
ne pseudohodnoty, takže knihu, ktorá 
dojímala deti na celom svete obrazmi 
úcty k rodičom, slabým a bezbranným, 
starým a chorým, ktorá v nich pestova-
la lásku k materinskej reči, k slobode 
a k vlasti, nesmela nová generácia slo-
venských detí spoznať. Mohlo sa tak stať 
až koncom 60. rokov 20. storočia, keď 
líder demokratizačného pohybu v Čes-
koslovensku Alexander Dubček, mimo-
chodom čestný doktor bolonskej univer-
zity, pokúšal sa vytvoriť tzv. socializmus 
s ľudskou tvárou. Paradoxom je, že kým 
vydavateľstvo Mladé letá pripravilo kom-
pletné vydanie Amicisovej knihy v pre-
klade spisovateľa Štefana Gráfa, písal sa 
už rok 1970. To už Československo oku-
povala cudzia veľmoc a v samotnej kra-
jine ich domáci prisluhovači začali tvrdé 
represálie proti všetkému, čo sa priečilo 
ich totalitným predstavám. V takejto si-
tuácii Amicisova kniha, najmä jej apote-
óza slobody, ľudskej dôstojnosti a vrúc-
nej lásky k vlasti pôsobila ako horská 
studnička.

Nebola to však len táto kniha, kto-
rá si získala slovenského detského či-
tateľa. Ešte v závere medzivojnového 
obdobia vyšiel na Slovensku výber ta-
lianskych ľudových rozprávok Pozdrav 
z juhu. Pre vtedajšiu reprezentatívnu 
edíciu detskej beletristiky Dobré slovo, 
ktorá sprostredkovávala deťom domáce 

a prekladové klenoty, ju pripravila a pre-
ložila Viera Chorváthová.

Na začiatku 40. rokov 20. st. vychá-
dza na Slovensku najznámejšia talian-
ska kniha pre deti Collodiho Pinocchio. 
Do slovenčiny ju pod názvom Smieško, 
Dobrodružstvá dreveného pajáca po 
prvý raz preložil Marián Kremnický (ne-
pochybne ide o pseudonym odvode-
né od názvu mesta Kremnice, kde v ro-
koch 1929-1945 sídlila redakcia Priateľa 
dietok – po Slniečku druhého najzná-
mejšieho detského časopisu pre sloven-
ské deti -, ktorá Collodiho knihu vo svo-
jej knižnej edícii vydala). Ako ilustrátor 
je uvedený Fioronzo Faorzi. Po skon-
čení vojny Správa slovenských františ-
kánov, ktorá Priateľa dietok vydávala, 
presťahovala redakciu časopisu do Pre-
šova, a keďže prvé vydanie Smieška sa 
medzi deťmi stretlo s úspechom, svo-
je prešovské pôsobenie začala jeho re-
edíciou (1946). O dva roky neskôr, 1948, 
vychádza Pinocchio hneď v dvoch vyda-
niach. V Bratislave ho v preklade Šte-
fana Rakytu a v ilustračnom vybavení 
Eduarda Slobodu pod názvom Jadier-
kové dobrodružstvá vydal Ján L. Cichra 
a v Liptovskom Mikuláši ho v preklade 
Štefana Mihala pod názvom Nosáčkove 
dobrodružstvá vydalo evanjelické nakla-
dateľstvo Tranoscius. Pravdepodobne 
vysoká ilustračná úroveň povojnového 
vydania Srdca spôsobila, že Tranoscius 
oslovil mladého Vincenta Hložníka, kto-
rý Pinocchia pochopil ako novú výzvu 
a tak ho aj zilustroval.

V istom zmysle išlo o historické vyda-
nie legendárnej talianskej detskej knihy, 
pretože po zmene politického režimu 
roku 1948 štátom riadený edičný systém 
nemal záujem o popularizáciu Collodiho 
a radšej uprednostňoval jeho sovietsku 
verziu Zlatý kľúčik. Tolstého adaptácia 
Pinocchia na Buratina mala a má svoje 
estetické hodnoty, vytesňovať ním Col-
lodiho z čitateľského obehu bolo však 
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nezmyselné. A že šlo jednoznačne o ide-
ologický, nie literárny dôvod, ukázalo sa 
v polovici 60. rokov. V tom čase ideolo-
gizácia kultúry pod vplyvom demokrati-
začných tendencií slabne, čo vydavateľ-
stvo detskej literatúry Mladé letá využí-
va na vydanie Pinocchia (1966). Napriek 
tomu, že Tolstého Zlatý kľúčik bol ob-
ľúbeným detským titulom, s tým istým 
úspechom sa stretol i Pinocchio. V ro-
ku 1981 Mladé letá Pinocchia v prekla-
de Štefana Gráfa reeditujú. Predchádza-
júceho ilustrátora Svetozára Králika vy-
striedava však maliar a ilustrátor Stano 
Dusík, ktorý knižku svojím originálnym 
výtvarným výrazom zatraktívnil. Ako ku-
riozitu v tejto súvislosti možno uviesť, že 
Stano Dusík s manželkou Majou Dusí-
kovou, tiež ilustrátorkou, po vydaní Pi-
nocchia ilegálnym spôsobom opúšťa-
jú Československo a usádzajú sa v kra-
jine Pinocchia, kde žijú a tvoria doteraz. 

Na knihy, ktoré ilustrovali, režim uvaľuje 
embargo, našťastie len niekoľkoročné. 
Po tzv. nežnej revolúcii v roku 1989 Dusí-
kom ilustrované knihy môžu opäť vychá-
dzať. A tak Mladé letá v roku 1992 opä-
tovne vydávajú rozprávku fascinujúcu 
generácie detí na celom svete, tentoraz 
v modernejšom preklade Márie Štefán-
kovej. Tento preklad Pinocchia Mladé le-
tá znova vydávajú roku 2003 a prezentu-
jú ho pri príležitosti 120. výročia vyjde-
nia Collodiho knihy na medzinárodnom 
veľtrhu v Bologni už ako vydavateľstvo 
samostatnej Slovenskej republiky.

V prvej polovici 50. rokov, v čase vy-
tvárania tzv. novej detskej literatúry, pre-
ferujúcej ideologické výchovné aspekty, 
talianska detská kniha na rozdiel od tvor-
by pre dospelých, predovšetkým klasic-
kej, v čitateľskom repertoári slovenských 
detí absentovala. V roku 1957 v prekla-
de kultivovaného básnika a autora nie-
koľkých reportážnych kníh z povojno-
vého Talianska Štefana Žáryho vychá-
dzajú však Obrázky a báje (Libro delle 
Filastrocche) Gianniho Rodariho. Kniha 
bola spestrením dobového čitateľského 
repertoáru a pre tvorcov detskej litera-
túry naznačovala nové, modernistické 
tendencie. Všeobecný záujem, čitateľský 
aj profesionálne autorský, Gianni Rodari 
vyvolal však v polovici 60. rokov, keď zá-
sluhou Blahoslava Hečka, jedinečného 
znalca talianskeho jazyka, všetkých jeho 
vrstiev, a mága rodnej slovenčiny, vy-
šli knihy Rozprávky po telefóne (Favole 
al telefone), Jazmínko v krajine klamá-
rov (Gelsomino nel paoso dei bugiardi) 
a Cibuľkove dobrodružstvá (Le avventu-
re di Cippolino). Ich význam nespočíval 
len v podpore úsilí nastupujúcej gene-
rácie tvorcov moderného variantu slo-
venskej detskej literatúry, bola to uni-
kátna čitateľská udalosť, pretože tento 
typ fantazijno-humoristickej detskej kni-
hy s výrazným etickým postojom, ktorý 
v Cibuľkových dobrodružstvách má po-STANO DUSÍK / Pinocchio
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dobu jednoznačného odmietnutia mo-
ci a jej koristníckych praktík, bol v slo-
venskom literárnom kontexte ojedine-
lý. Platí to aj o knihe Marcella Argilliho 
Štrôfi kove dobrodružstvá (Le avventure 
di Chiodino). Roku 1961 ju do slovenči-
ny preložila spisovateľka Hana Ponická, 
ktorú v 70. a 80. rokoch politický režim 
za jej disidentské demokratizačné po-
stoje vykázal z občianskeho i literárne-
ho života. Kuriózne je, že Argilliho po-
etika založená na fantazijno-humoristic-
kom princípe si Ponickú získala natoľko, 
že pod jej vplyvom napísala vlastnú ver-
ziu Štrôfi kových dobrodružstiev nazva-
nú O Štoplíkovi... kde bol a čo robil, 
kým ešte do školy nechodil (1961). Se-
riálový príbeh o personifi kovanej po-
stavičke, ktorá sa pohybuje v reálnom 
prostredí živých detí, zaujal dobových 
detských čitateľov svojou zábavnosťou, 
situačným humorom a výmyslom. S či-
tateľským záujmom sa stretli aj Ponickej 
preklady dvoch rozprávkových kníh Itala 
Calvina Holub zlodej (1967) (La colom-
ba ladra) a Svietiaca ryba (1968) (Fiabe 
italiane). Vydavateľstvo Mladé letá, ga-
rantujúce v tom čase nielen editovanie, 
ale i samotnú tvorbu detských kníh, ich 
vydalo vo svojich reprezentatívnych roz-
právkových edíciách.

V nasledujúcich dvoch desaťročiach 
sa vo vydavateľských plánoch sloven-
ských vydavateľstiev talianske detské 
knihy objavujú ojedinele. Z tých málo 
titulov, čo vyšli, stojí však za pozornosť 
preklad básnickej knihy Gianniho Ro-
dariho Poklad na dne kalamára (1983). 
O kvalite tohto prekladu svedčí fakt, že 
jeho autorom bol básnik, literárny ve-
dec a suverénny znalec talianskej lite-
ratúry Viliam Turčány, ktorého prebás-
nenie Danteho Božskej komédie patrí 
k výnimočným aktom slovenskej prekla-
dovej kultúry. V súvislosti práve s ním 
možno konštatovať, že talianska detská 
kniha mala na Slovensku svojich dôver-

ných tlmočníkov. Ten najvýznamnejší, 
Blahoslav Hečko, sa na začiatku 80. ro-
kov pripomenul ešte prekladom rozprá-
vok klasika talianskej literatúry pre mlá-
dež Luigi Capuana Bol raz jeden kráľ 
(C´era una volta) a roku 1995 druhým 
vydaním Rodariho Rozprávok po telefó-
ne. Jeho odchodom nastal čas novej ge-
nerácie, ktorá by pokračovala v objavi-
teľskom diele svojich predchodcov. A že 
je čo objavovať, dokazuje próza Angely 
Nannettiovej Môj dedko je čerešňa (Mio 
nonno era un ciliegio), ktorú roku 2007 
vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej 
v Martine. Dojímavé rozprávanie o vzťa-
hu malého Toniho a jeho dedka Otta-
viana je hlboko ľudský príbeh o živo-
te a smrti, šťastí a bolesti, príchodoch 
a odchodoch. Je to nezvyčajne emotív-
na balada, na rozdiel od tohto žánru sa 
však v nej tvrdá až brutálna realita do-
spelých roztriešti na detskom sne, na 
nepodkupnom detskom srdci. 

Takže znova ako pred sto rokmi ide 
o viac než len o knihu, ktorá zaujme 
detského i dospelého čitateľa svojou sil-
nou emocionalitou. Ide o impulz, kto-
rý môže pomôcť literatúre vyžívajúcej 
sa v klauniádach a hravých fantazmagó-
riách vrátiť sa k jej človečím podstatám. 
A aby sa oblúk našej, pripusťme, nie ab-
solútnej inventarizácie o storočnom po-
byte talianskej detskej knihy na Sloven-
sku uzavrel, pripomíname, že autorka, 
ktorá po dvadsiatich krajinách prichá-
dza i na Slovensko s knihou o srdci, po-
chádza z provincie, ktorej centrom je 
Bologna.

A ešte úplne na záver. Z obavy, či 
som predsa len taliansku knihu pre deti 
a mládež, ktorú poznáme na Slovensku, 
jej vplyv a ohlasy trochu neprikrášlil, po-
zrel som sa po dopísaní svojho textu do 
zrkadla. Ale nie. Tak ako nos pána pro-
fesora Livia Sossiho i môj je v úplnom 
poriadku.
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ANGELA NANETTIOVÁ

Môj dedko je čerešňa
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 
2007, prel. Daniela Lozanová, il. Anna a Elena 
Balbussová, 100 s.

Táto výnimočná kniha prináša rozpráva-
nie o zaneprázdnených rodičoch, medzi-
generačných problémoch a predovšetkým 
o nevšednom deduškovi Ottavianovi, ktorý 
svoju lásku a čas bezvýhradne venuje vnuko-
vi. Spôsob, akým svoj smútok po strate mi-
lovanej ženy pretransformuje na mlčanlivú 
lásku k rodinnému stromu – čerešni Felicite, 
hovorí o sile rodinnej súdržnosti a lásky.

Autorka knižky, čestná členka Národné-
ho zväzu spisovateľov Talianska Angela Na-
nettiová, sa narodila v roku 1942 v mesteč-
ku Budrio v provincii Bologna. Študova-
la na bolonskej univerzite a dlho pôsobila 
ako stredoškolská učiteľka v Pescare. Knižka 
Môj deduško je čerešňa bola preložená do 
takmer dvadsiatich jazykov a získala množ-
stvo ocenení na celom svete.

Sugestívne rozprávanie šesťročného chlap-
ca o jeho každodennom prežívaní v spleti-
tých rodinných problémoch a najmä o vý-
nimočnom vzťahu k výnimočnému starému 
otcovi je jedným z najkrajších literárnych 
obrazov súčasných starých rodičov v det-
skej literatúre.

Rozprávanie chlapca je autentické vo 
svojom jedinečnom spektre detskej logiky, 
v spontánnom jazykovom prejave, do ktoré-
ho nevstupuje „dospelácka“ autorská korek-
cia. Vnímanie dieťaťa sa prirodzene sústre-
ďuje na podstatné vzťahové hodnoty, kto-
ré sú preň dôležité a nenahraditeľné, a tak 
nastavuje zrkadlo spoločenským tendenci-
ám, ktoré vedú k degradácii rodiny, k pre-
hlbovanie medzigeneračných antagoniz-
mov, k nedostatku tolerancie, lásky a poci-

tu ľudskej spolupatričnosti. Autorka hovorí: 
„Detstvo stratilo slobodu. Nepripravilo ho 
o ňu iba dychtivé siahanie po zbraniach, ší-
renie drog, ponúkanie na predaj, práca ale-
bo skutočnosť, že o živote už všetko vie. 
Detstvo prestalo byť slobodné aj preto, lebo 
príliš úzkostlivo chránime jeho hranice, ne-
pustíme k nemu ani slnečný lúč a napchá-
vame ho módnymi produktmi a televízny-
mi programami...“

Možno aj preto autorka v tomto titule 
spontánne a prirodzene hovorí o odcho-
de starých rodičov zo života, čo je v na-
šom detskom literárnom kontexte zriedka-
vosťou. Akceptácia smrti blízkeho človeka 
vo vedomí dieťaťa je v tomto prípade po-
daná v intenciách jeho špecifi ckého vníma-
nia, ktoré si hľadá svoj vlastný príbeh o pu-
tovaní človeka do nenávratna. Tento príbeh 
ho nezbavuje pocitu smútku, ani mu nevy-
pĺňa miesto vzťahovej prázdnoty. Pomáha 
mu len nachádzať logiku života, do ktorej 
patrí aj smrť a znovuzrodenie.

Problém viazanosti človeka na domov 
a prírodu, ktoré spoluvytvára v priebehu 
svojho života, vyúsťuje do nečakaného dra-
matického zvratu, ktorý zmierňujúco uza-
tvára nemenej dramatická nekonvenčná 
ľudská apoteóza.

Napriek závažným problémom, ktoré prí-
beh rieši, poskytuje dieťaťu, ale aj dospelé-
mu čitateľovi pútavé a gradujúce zážitky, pl-
né prekvapivých nápadov a humoru, ktoré 
prináša spontánny dialekt malého rozpráva-
ča a jeho ozvláštňujúci pohľad na svet.

Prekladateľka Daniela Lozanová pristupo-
vala k rukopisu s rešpektovaním literárnej 
špecifi ckosti pôvodného autorského textu, 
a preto sa jej podarilo priniesť do sloven-
skej literatúry dielo, ktoré deti obohacuje 
nevšednou témou, morálnym posolstvom 
a neopakovateľnou atmosférou.
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enriched not only Slovak but also world fi ne-arts culture and ranks among the most signifi cant representa-
tives so far. On this occasion Bibiana publishes an interview with prof. Dušan Kállay called The Recipe for 
Illustrating a Book in which professor recollects his childhood, especially his grand father, who, as an am-
ateur painter, was able to understand artistic interest of his little grand son. After bringing back the mem-
ories of his university studies that he had completed under supervision of an excellent post-war modernist 
prof. Vincent Hložník, prof. Kállay reveals his views of illustration art, bringing back exciting moments of illus-
trating the famous Carroll’s book, as well as the feelings and problems he was undergoing when illustrating 
the complete collection of H. Ch. Andersen’s Fairy Tales, with the assistance of his wife, a painter and illus-
trator Kamila Štanclová. In the conclusion of the interview he mentions his creation of postage stamps, the 
achievements of which are also remarkable. One of his designs was awarded the best stamp of the world 
at the world exhibition in Vienna in 2000. As every year, in 2008 BIBIANA, the International House of Art for 
Children, Slovak IBBY Division and the Department of the Slovak Language and Literature of Faculty of Ed-
ucation, Comenius University in Bratislava, held the seminar on assessment of book, drama and illustration 
creation for children and youth of the previous year. Prof Zuzana Stanislavová of Prešov University refl ected 
the bookwork. In her paper entitled The Confi rmation of Values she states that despite commercial editorial 
pressure, top authors of the Slovak children’s literature have permanently kept its rising trend, while along 
with traditionally assessed author’s fairy-tale creation, rising interest in social prose has been registered as 
well. The next contribution is a reportage of the writer Ján Beňo The Quiet Mission in Rimava Valley. It is a 
report of the nationwide Days of Children’s Book, held in region Gemer this time. The mentioned region of 
Southern Slovakian boundary of Central Slovakia and East Slovakia has a special importance for Slovak chil-
dren’s literature, because this is where in 19th century so called collecting school originated and due to that, 
folk fairy-tale was promoted to a masterful literary genre. It was, therefore, quite natural that alongside with 
the specialists seminar and talks with school children and students, the group of Slovak writers also visited 
Drienčany, the place of work and eternal rest of the greatest Slovak collector and writer of fairy tales Pavol 
Dobšinský (1828-1885). In the contribution entitled www.weexist.sk, prof. Marta Žilková of Constantine Phi-
losopher University in Nitra states that the collapse of television drama creation for children has been go-
ing on and this artistic genre survives only thanks to puppet theatres and permanently active, although di-
minishing radio creation. In the interview with literary publicist Ľ. Suballyová, university teacher and essayist 
Peter Valček presents results of a research work on reading stereotypes of children and youth, realized by 
the National Centre for Education of Public in cooperation with the Literary Information Centre. In the paper 
called A Colour Firework, Barbara Brathová of BIBIANA, the International House of Art for Children, assess-
es quality of the Slovak illustration creation of 2007. In her opinion the value of present-day illustration is of 
high stan dard. The good news is that there have emerged some young talented illustrators who are a guar-
antee of the future credibility of the Slovak illustration. The article of literary historian Ondrej Sliacky With 
One’s Heart on One’s Sleeve concludes the issue. It originated on the occasion of the forthcoming anniver-
sary 100 years of Italian Children’s Book in Slovakia, in which the author observes that translations of Ital-
ian children’s books, although not great in number, have been a contribution not only to Slovak children’s 
readers but also to the authentic creation itself. Due to their emotionalism and acceptance of the world of 
children, as well as high moral values, they have rated among the gems that form the fund of other people’s 
literature for children in Slovakia. Translation J. ZLATOŠOVÁ

SUMMARY

Pri vzniku Bibiany Slovenská sekcia IBBY rozhodla, že súčasťou každého jej 
čísla bude SUMMARY, záverečný obsahový súhrn v anglickom jazyku. Revue 
tým získala atribút odborného časopisu a redakcia ilúziu, že čo-to z jej práce 
upúta pozornosť zahraničných priateľov. Z ohlasov, o ktorých vieme, takéto 
očakávania neboli nereálne. Zaiste i vďaka tomu, že anglické avízo malo vždy 
suverénnu jazykovú úroveň. Tento fakt pripomíname teraz preto, že pri prí-
ležitosti životného jubilea chceme dr. Jane Zlatošovej, ktorá od vzniku Bibia-
ny doteraz toto avízo zabezpečovala, srdečne poďakovať a zaželať veľa zdra-
via a potešenia zo svojich vnúčat.
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