ZuzanaStanislavová
Autenticita
a detský
aspekt
(Kpoetikemodernej
a postmodernej
detskej
Iiteratúry)
roblematika
autenticity,
tedahodnovernosti,
resp.pÓvodnostiliterárnejreality,
sa dnesaktualizujenepochybne
aj v súvislosti
s významovonejednoznačnou,
výrazovodekomponovanou
štruktúrou
slovesného
obrazu,postmoderne
vysta.
vanéhoz rozličnýchnielen literárnychžánrov,dokumentua fikcie, a|e aj z prvkov
rÓznych druhovumenia,resp,prvkov toho,čodo umeniav striktnomchápanínepatrí vóbec.Ako potiotýkaÝ'aiérivíikuia,táto kategória,ktorejproťajškr.rilr
jc kategória
štylizácie,tedaurčitého
zámerného,,deformovania..
stvárňovanej
reality,viažesa predovšetkýmna fenoménautora,pričom,,arTument
je
autentickosti jednou zo základ.
ných rétoicbýchfigúrv našejliteruirnejtradícii,,|.
pre deti
V súvislostis literatúrou
a m|ádežmá celýproblém(akoostatnei celá detskáliteratúra)
v istomzmysletrochu
špecifické
hlbdisko.
pre deti a mládežbudeasi užitočné
V literatúre
problematikuautenticityzobraze.
néhosvetareflektovať
okem inéhoi na pozadínesymetrického
vzťahuvekovo,skúsenostne,citovo,pocitovodospelýautor-nedospelý
(detský)adresát.Potomvzhlbdom
I Mikula, Y': Autenticfulsť
a štylizovanoslv sktverckejliterúrnejtradícii'In.'od barokak postmoderne.
InterpÍetačné
sondydo s|ovenskejliteratúry.
L. c. A. Levice, l997, s. l40, štúdia
s. l35-146,celkovopočets' l59)'
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na nevyhnutnosť
autoravziaťdo úvahyšpecifikumistéhovekua selektovať
zo svojich
pocitov,zážitkov,predstáv,je tvorbapre deti a mládežsvojoupodstatouvlastnevždy
štylizáciou'Pojem autenticitav jeho ontologickomrozmerevo vzťahuk detskému
poznania,empatického
aspektumožnovšakvykladaťako taký výber dospelostného
ponoru,cíteniaa takýspÓsobich transformácie,ktorýje adekvátnypoznávacíma pocitovým možnostiama potrebámdetskéhosvetana určitomstupni ontogenetického
a psychofyzickéhovývinu.Autentickáliteratúra
pre deti a mládežje tedataká,ktorá
prinášadobovýmdetskýmčitatelbmaktuálnu,presvedčivú
správuo svete,kódovanú
prostredníctvom
dešifrovatelhej
poetiky.V tom zmysle v tvorbepre deti figurujepotreba nájsťriešeniena úrovnikompromisumedzi nevyhnutnosťou
opakovať(vzhladom na opakovanosť
detstvav každejnovejl'udskejgenerácii)a nevyhnutnosťou
byť
originálnym.Rovnakoaktuálnouje potrebakompromisumedzi referenčnosťou
a šty(látkovej
lizáciou. PretoŽeodklon od autenticity
referenčnosti)
a dÓraz na štylizova.
nie, tedav konečnom
významena formu,vytvarabariérymedzi textoma realitou,
kompiikujúce
recepciu.
V tvorbepre deti a m|ádeŽzostávajú
tedamieraa spÓsobštylizácieumeleckého
zobtazenialimitovanéontogenetickýmhlhdiskoma zákonitoséami
žánru.Niektoré
žánre(predovšetkým
rozprávka)poskytujúštylizáciiširokýpriestor,iné(napríklad
spoločenskápróza) preferujúautenticitureálnosti- hoci fiktívnu.
Literatúrapre deti musítedasvojhoadresátarešpektovať
ako nehotovú,
vyvíjajúcu sa bytosť,potrebujúcu
v istej nevyhnutnejmiere algoritmizovaé
svoju estetickú
i noetickúskúsenosť
na zákiade zrozumiteinýcha jasnýchpravi<iiei- postojových,
hocinotovych,
žánrovýcir
čiiných.MoŽnoprávepretoviaceréaktuáineesÍetické
rren.
dy literatúrypre dospelýchpredstavujú
v detskejliteratúretvorivúi recepčnú
bariéru' resp'predbežne
nenachádzajú
cestyúčinnejšej
aplikácieaj v poetikeiiteratúrypre
deti.V dÓsledku toho zrejmeustupujei záujemautorovo tvorbupre deti, v ktorejsa
cítiabyťohrozeníprávevo veci autenticityvlastnejtvorivejdielne,pretoŽecítiahroz.
bu, Žebuď len zopakujúužzabehané
detstereotypy(čojezvlášťviditelhév súčasnej
skej poézii alebo v príbehochzo Života detí), alebo že sa vystavia riziku
mimobežnosti
s detskýmprdemcom(obojeje evidentné
najmáv autorskejrozpríw.
ke).V literatúre
pre deti potomtrvalejšie
Zostávajú
pováčšine
tvorcoviasíces ambíciami,ale bezinvencie,ktorýchuspokojuje
i remeselnezvládnutýstereotyp.
V takejto
situácii sa všakcelkom pochopitelhestrácaaj záujem mladejliterárnejvedy o seriózny a systematickývýskumdetskejliteratúry.
osudovýmdÓsledkomje nielen skutočnosť,
ženiet mladeja vzrušujúcej
literatúrypre deti a m|ádež,a ani mladejkritiky
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tejtoliteratúry(v
otázky detskejlit.
cajúcav stereot
víacdegradujeni
potrebujeaj súč
Je potomvlas
pre deti a mláde
i hodnÓt.Najskót
ňuje.Vd'akatom
túryaj najnalie
al
i najpružnejšie
re, ba stávasa na
álneho životné
autenticityŽánru
Žár
konvenčného
ho komunikátui
hosi závaŽnéb
zostávaneskuto
plyvnié,
alebosa
recesnejhry sja:
ho m6župoslú
Rozprávky uja
det
nepostušné
Levice, 1998).
V prípadeTa
e
moralizujúcich
núna ostromko
kajúcusa forn
vzť
výchovného
rámecutilitáme
réponúkanegat

2 V roku 1998časo
Slovenskuod roku l'
va|svoj zánik.

tejtoliteratúry(v ostanomčasena Slovenskuužani špecializovaného
časopisupre
otázkydetskejliteratúry,),
pre deti, ako celok sa potáale aj skutočnosé,
želiteratúra
cajúcav stereotypoch,sa zásluhouelektronizácieŽivotaaj zásluhouvlastnoučoraz
viac degradujena púhyprostriedoknácviku čítatelskej
techniky,keďžetúeštestále
potrebujeaj súčasný
človek hoci i pri internete.
Je potomvlastnezákonité,ak v súčasnom
žánrovomspektreslovenskejliteratúry
pre deti a mládežabsolútnevedie autorskározprávka- množstvomautorov,textov
i hodnót.Najsk6rto súvisípráves vysokoumierouštylizácie,ktorutentožánerumožňuje.Vďaka tomuautorskározprávkadokážedneszo všetkýchžánrovdetskejliteratúryaj najnaliehavejšie
detskéhočitate|h.
osloviťdnešného
V tom zmysle dokáže
postmoderné
i najpružnejšie
mnohénovodobé
absorbovať
tendenciev životea kultú.
re, ba stávasa na spÓsob apokryfužánrovýmrámcomdospelostného
tlmočeniaaktupocitu či názoru.Aktualizuje sa teda v tejto súvislostiaj otázka
álneho životného
autenticityžánru,keďže
v takýchtoprípadochpojemrozprávkaprestávabyťsignálom
konvenčného
žánrového
zaradenia,vyvoiávajúceho
očakávanie
istéhoiypu esÍeÍického komunikátui príjemcu,skór je signálomtoho,žezmyselvýpovedesa buď fýkačobosi zfutažného,
aleho hodnéhozavrhnutia.čo však
v tej 5f;yi5tc'stivvtúženého
zostávaneskutočným,
pretožeto človekobyčajnenemÓže,nechce,nevie prílišovplyvniť,alebosa signalizujeskutočnosť,
ževýpoveďjeplodomautorovejimanentnej
jedného
recesnejhry s jazykoma|ebos aktomnarácie.Na exemplifikovanie
i druhého mÓžuposlúŽié
dva debutyz druhejpolovice90. rokov:knihaJú|iusaSatinského
Rozprávky uja Klobásu (HEVI' 1996)a kniha DušanaThrageia Rozprávky pre
neposlušnédeti a ich starostlivých roriičov(Koioman KertészBagaia L. c. A.
Levice, 1998).
V prípadeTaragelovejknihy uŽ titul, parodickyparafrázujúcineinvenčné
názvy
moralizujúcichexempielz minulostinapovedá,žepójde o hru parodickú,postave.
núna ostromkontraste(tedapodloženú
hyperboloua smerujúcu
k nonsensu),hru týkajúcu sa formálnych konvencií vybraných Žánrov i obsahovýchkonvencií
výchovného
vzťahového
rámcadeti* dospelí.
Ako žánrové
východiskopoužilTiragel
rámec utilitárnehožánru:didaktizujúceho
a moralizujúceho
exemplatoho typu,ktoréponúkanegatívneho
príklad
hrdinuako odstrašujúci
správaniasa. Z pedagogickéz V roku 1998 časopisBibiana, ktorý ako štvrťročná
''revueo umeníprg deti a mládež..vychádzalna
Slovenskuod roku l 993' z ekonomickýchdÓvodovpresta|vychádzať,
hoci predbežne
oficiálnenedeklaro.
va|svoi zánik.
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ho hladiska teda siahol (nepochybnezámerne) po najmenejuznávanom výchovnom
spósobe, ktorý umocňuje ešteaj drakonickou pointou:Vierke, ktorá si šparalav nose, narástol nos ako uhorka s perspektívouvrastenia prstov doň, Ferko, ktor1ýrobil
všetk-onaopak, sa nenávratnestratil, Anča, ktorá sa neumývala a smrdela. skončila
ako obyvatelka chlieva, Katke, ktorá stále žalovala, zdrevenel jazyk a pod.
Mravoučnúpointu, ktorú Taragel zásadne dodržiava, pováčšinepersifluje napríklad
a smradbc]rcvia,milédenasledujúcimspósobom: ,Nuž, takto skončiavšetciu-fuťo.nci
ti, Che!,.(s.37). Aj postavy vystupujúcevo funkcii pomocníkovpri naprávaníhyperbolizovanéhodetskéhohriechu (starírodičia,starčekovia,ujovia a tety a pod.)
v dósledku neúspešnostivo svojom poslaní spravidla odídu, stratia sa, umni.
Starostlivírodičiasú zasa vyslovene smiešnivo zveličenejvychovávatelskejnemoh Í'. ^^"ti

Taragelv podstateaktualizovala hyperbolizovalarehetypálneznaky niekcajšej
znaky rozmoralistickejprózy, parodovala persiflovalich, využijúcna to štruktúrne
-
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rodebaklomsúčasnej
a zveličujúcu,
nasvecovaniejavov
s pedagogickým
súvisiacich
(slov.
diny zdÓrazňujú
aj sekvencieknihy,v ktorýchparoduježánrevecnejliteratúry
níkovéheslo v kapitole Pomocný slovník,pedagogickúpríručkuv kapitolke
reklamný
Argumentdr)a zábavno.kornerčné
žánre(testv kapitoleTestneposlušnosÍi,
plagát na predsádkeknihy: Mucha domáca.deťožerka,
Zber neposlušnýchdetí)'
princípom
Rozprávkotvorným
nieje u Taragelaiskriváťantastika,
básniváimaginácia
príznakuvyúsťujúca
<iontrnsensu
či obnosenáanimácia,aie hyperboiavybraného
a grotesknejparódie,čospolu s provokatívne
sarkastickýmpostojomrczptávačavytvára priestorsvojráznej,,brutalitya šoku.,:|.
Taragelovtext oslovínepochybnedoje však
speléhočitatel'a,
do akejmiery sa tak staneaj vo vzťahuk čitatelbvidetskému,
diskutabilné.
Kniha JúliusaSatinskéhoje postmodernistickou
kolážoutextu a obrazu,faktu
a fikcie, umeleckýchi pragmatickýchžánrov,pričomzák|adnýmhrovými rozpráv.
nej
kotvotnýmprincípomje v tomtoprípademystifikáciačitatel'a.
Prostredníctvom
Satinskýparodujearchetyprodinnejságy,memoárového
diela, interwiev,ale aj rozprávky.Princíphry, tedamystiťrkáciu
a autenna úrovnifikcionalizácieautentického
. Žemberová, Y: Z nlzprdvtq tlo rozprúvky. o ttutontjmnosti
žtinru a kompe|encii mottvu v autorskej nlzprrivke. Bibiana. Revue o umeni pre deti a miádež. 5' 1997, é,3-4' s. 47

140

tizácie ťrktívn

fenomén,stáv

cii. Hra faktu r

mentu) relatil
podkladá pseu

lascívnesúvis

todokumentác

tifikovanie čit

Tradičnás|
reotypoch - v

výrazových sÚ
čiaprózy D.1

točnostiprest

stáva sa sk6r k
-.,:.,.

zuJuv

^

f^-..
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rurru4ill
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uElĎ(g|rw

-

^^-^
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pade slovensk

celkom ojedin

tizácie fiktívneho,odkryvapredslov,ktorý pripravuječitatel'a
na to, aby prijal tento
fenomén,stávajúcisa dominantnýmvo vzťahuk textui vo vzťahuk fotodokumentá.
cii. Hra faktu a fikcie, v ktorejsa dokumentiírna
vierohodnosť
faktu (napr'fotodoku.
mentu) relativizuje výmvslom a naopak - burleskný výmysel sa argumentačne
je pretkanáalúziamina rozprávkovétexty,ale aj na mierne
podkladápseudofaktami,
lascívnesúvislostisvetadospelých.Psychofyzickáexistenciaautoraje doloženáfo.
todokumentáciou,
ale kedžeide o herca-humoristu,
bezrozmerné
aj tá umožňuje
mystifikovaniečitatelh;
textyzasasúvýsledkomaktivityštylizovaného
rozprávača.
Tradičná
predetisa v súčasnosti
slovesnosť
pováčšine
pohybujev poetickýchstereotypoch- V tom zmysle je neautentická.Postmodernásynkréziažánrov,druhov,
jednotlivýchumeníi pragmatickýchsférsa zasa(akoo tom svedvýtazovýchsústav
ěia prÓzy D. Taragelaa J. Satinského)
dotýkaautenticitysamotnejliteratúry:v skutočnostiprestávabyťliteratúrouv tradičnorn,
konvenčnom
chápanívýznamuslova,
(mutantom)
stávasa skór kolážou
rozličnýchvýrazovýchsystémov,
nezakrytefavori=
á u: J' iuív' . ^ fr .w^r.r-l :l od|! r. 'l 'u

^+.t.|.''
D l l 4 | l ^ u 4l rrfllLf +
| 4|Á. ..fi ljr.

l/í^x.^
iÝtÚZilu

^i r^+l 3^:^'^.
aj iuiíj jU juuuíi
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zU sijijsuijuY
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detskéhoaspektuv dncšnomclcktronizovanoma intcrnctovomSvete.V každomprípade slovenská detská literatúra,preŽivajúcakízu poetiky detskéhoaspektu' dnes len
celkom ojedinele ponúkaobraz a pocit autentickéhosúčasného
detstva'
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