
ZvzxNl' SraNtsravovÁ

SrovnNsKÁ tITERATÚn^l
PRE DETI A MTADEZ gO. ROKOY

V GENERACNOM PRIEREZE

ýchodiskom úvahy o stave slovenskej literatúry pre deti a mládež v 90. ro-

koch z generačného hladiska móže byť skutočnosť, že situácia takmer ce-

lého podsystému národnej l iteratúry sa pociťuje ako krízová. V tej

súvislosti sa v l iterárnokritických reflexiách, permanentne pripomína absencia no-

vej, mladej generácie' Evidentnú vekovú',prezretosť.. dnes jestvujúceho autorské-

ho potenciálu priamo pomenoval Ján Beňo2, keď svoju reflexiu cl súčasnej detskej
literatúre nazval: Som šesťdesiatročnó, prini! Yekom (iemne povedané) zre|á je a.i
váčšina autorov, ktorí sa v priebehu 90' rokov v literatúre pre deti a mládež objavi.

l i ako nové rnená. Bude preto primerané uvažovať o generačnom hl'adisku nie

v zmysie biologického' ale skÓr autorského veku a zároveřt nespúšťať zo zre|'e7,ato,

že predbežne posledná (a vlastne ajjediná) generácia so sÍbrmovanou estetikrru, no-

etikou a poetikou tvorby pre deti sa vyskytla na prelome 50. a 60. rokov v súvislosti

s Feldekovým. maniÍ'estačným oh|ásením nového prístupu k detskému recipientovi
a tomu adekvátneho spósobu literárnej tvorby pre deti. odvtedy Žiadne iné literár-

ne zoskupenie nedeklarova|o takú generačnú predstavu tvorby, ktor'á by sa dotýka-
|a aj literatúry pre cleti a mládeŽ. Z uvedenéhcl hladiska Sú teda v detskej literatúre
aj 90. roky desaťročím solitérov, nie generácií. Kedže ale v ich priebehu prlbudli ce-
lé desiatky nových mien, miŽe pokus o kontúrovité načrtnutie situácie slovenskej
detskej literatúry v tejto chvíli práve z toho hladiska, ako sa na ňom podiel'ajú skú-

sení a ako noví autori, ukázať zaujímavé aspekty jej stavu i perspektív budúceho

smerovania.

'Uvedenú skutočnosť konštatujú napr. O. Slíacky, Z. Stanislavová v priebehu 90. rokov na Stfánkach štvrt-
ročníkaLiterika (l996-1999) i špecializovanej rer'ue o umení pre deti a m|ádež Bibiuna (l993.2000)'

: J' BEŇo, Sotn šesťdesiatročnti. pútti! Bibiana, revue o untení pre deti a mládež 2Ú00, č. l-2, s. 68.
. L. FELDEK, Butle reč o literatúre pre tleti. Mladá tvor.ba l958. č. 4. s. 9_l0.
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Ako je známe, v 60. rokoch ponúkla generácia detského aspektu (L. Feldek - M.

Válek - K. Jarunková - J. Blažková _ V. Šikula - T. Janovic) poetiku, ktorá sa sta|a

príťažlivou a nosnou aj pre mladšie autorské ročníky: pre ,,satelitnú.. vlnu tejto gene-

rácie zo začiatku 70. rokov (P' Glocko - o. S|iacky _ J. Beňo - P. Kováčová _ J. Rep-

ko) a pre generáciu z konca siedmeho desaťročia (D' Dušek - D. Hevier _ M. RúÍ.us

_ Š. Moravčík _ J. Utičiansky _A. Vášová). Hoci ešte aj na začiatku Ósmeho desať-

ročia sa D. Hevieť vehementne bránil označeniu ,,mladá generácia.., určitý, hoci ne-

vetký časový odstup ukazuje, že v súvislosti s autormi z konca 70. rokov, posilnený-

mi o autorov z clruhej polovice 80. rokov (P. Holka - D. Podracká - D' Šilanová.Hi-

vešová _ J. Mi|čák), možno hovoriť (na základoch feldekovsko-jarunkovskej estetiky

a poetiky) o určitom ,,generačnom..posune v s|ovenskej detskej literatúre, ktorý sa

udial predovšetkým v zmysle rozvinutia princípu hry smerom k jazykovo-formálnym

(Š. Moravčík, D' Hevier) i žánrovo.tematickým (D. Hevier, A.Vášová) rovinám tex.

tu, v zmysle senzualistickej imaginatívnosti a sémantickej viackódovosti textu (D.

Dušek, M. Rúfus, J. Uličiansky, D. Hevier, A. Vášová), esteticky subtílne reagujúce.

ho nadobovú onto|ogickú Situáciu človeka (dieťaťa) prostredníctvom textu ako vel'kej

rnetaÍbry'

Tieto známe súvislosti bo|o treba priponrenúť skór, než sa pokúsime monitorovať

hodnotový status quo slovenskej detskej literatúry 90. rokov cez generačnú štruktúru,

aby nevznikol ani náznak dojmu akéhokolVek znevažovania zás]uh, akémá generácia

detského aspektu a jej mladšia ,,satelitná.. vlna na vytvorení slovenskej modernej det-

skej |iteratúry a na jej hodnotovom splynutí s ,,centrom.. národnej |iteratúry' Na kon-

ci dvadsiateho storočiaje však už čoraz viac zrejmé, že to, čo vzniká v intenciách tej-

to generácie' stagnuje' Jej najstaršia vrstva napriek niekde sporadickej (K. Jarunková,

J. Navrátil), inde systematickej (J' Pavlovič' M. Ďuríčková, v. Šiku|a) aktivite už do-

povedala svoje _ váčšinou Stavovsky dÓstojne, v konečnom dÓsledku však predsa len

so sklonom k stereotypnosti.

Za tvorivýrn zenitom sa ocitla aj váčšina príslušníkov satelitrrej vlny generácie

detského aspektu. V tom zmysle príbehy P' Kováčovej alebo P. Glocka udrŽiavajú
poetologickú kontinuitu s obdobím spred roku 1989 v rámci spoločenskej prózy na-

smerovanej na citové a mravné problémy dospievania, poviedky R' Dobiáša zasa

v rámci prózy s modelovo stvárneným etickým apelom, typickej pre normalizačné

70. roky' Kontinuá|nosť poetiky a stabilitu hodnÓt z obdobia pred rokom 1989 na-

. D. HEVIER _ o. SLIACKY Generúcia na pohyblivých schtldoch alebo Rtlzhovor so žiakom, kttltý nttsi
.fti4,' Z|atý máj 198| ' s. 36l_366.
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j intenzívne1šie udrŽiava práve generácia detského aspektu v oblirsti povesťove.j tvor-

by,  autorských var iantov Íblk lórnych rozprávok a b ib l ických sujetov (M,

Duríčková, M. Felk. P. Glocko, o. Sliacky). V nicktorých prípacloch cítiť pre 90. ro-

ky closť pr.íznakové,,apokryfické.. využitie žánrového označenia rozprávka: skrýva

sa za ním groteskno-satirické pranierovanie spoločenstva dospclých (J. Beňcl), pri.

čonr však súhra dvoch významových kódov textu, nebýva bezchybná, a tak sir ne-

žiaduco ncutralizuje konrunikačný kanál smerom k detskótnu i k dospelému

čitatel'ovi.

Problérny a ťaŽkosti ncobišli ani autclrov hevierovsko.dušekovskej generácie.

Dvit3a originálni prozaici sa odrnlčali: D. Dušek' ako sa z<Já.. uzavrel tvorbu prc deti

a rrrládeŽ na prahu deváťdcsiatych rokov a v druhej polovici desaťročia sa novýnti kni.

hanri pre mládež prestala ozý,"al aj A. Vášová. Systematickejšie tvorí J. Uličiansky
(autorskú rozprávku s ÍrlozoÍickýrn podtextom spol'ahlivej úrovne), D. Hevier (ktorý

ponúka žánrovo pestrú palety l itcrirrnej tvorby pre deti a nlládež)' M. Rúfus (poéziu

s clrápavcl paternalistickým postojorn k dieťaťu s evidentným etlckým a spirituálnyrn

ladcnírn) a S. Moravčík (hravý typ poézie a povesťovej tvclrby). Aj produkcia tejtcl ge.

ncrície však dokazuje ználnu pravdu, že z Íbrnrá|nych experimcntov sa nedá ž,it r]o-

nekonečna _ pÓvtldný hrar.ý princíp sa v poézii na1má S' Ir4oravčíka zmenil na
Žtlnglérsky stereotyp _ a ž'e aj osohnostnír jedincčnosť. nech je akokol'vek ptlzorulrod-

ná. opakclvaním nadobúda príznak Stereotypu _ ako to možno postrehnúť napr' v tvor-

be l\'í' Rúlusa. Z nebezpečenstva konverrčnosti spomedzi predstavitelbv skúsených
generácií aziia najsystematickejšic hl'adá východisko D. Hevier. Jednu z ciest na.

chádza v systétnovom kríŽení beletristiky s publicistikou, Žurnálovosti s l.aktograÍic-

kosťou, fantazijnosti so scienticizrnom. Jelro tvorivé úsil ie korešponduie teda rovnako

s umoleckýnr ',akciottizttlotrr... (ťah za zábavnosťou), ako aj s orrtickýrni a kultúrnynri

osobitosťami doby' ktorú tnožno na'zvat ,,it{ot.nmčnou,,(ťahom za veenosťou)' Popri

tradičných žánroch ponúka aj či,rsi ako nový varilrnt literatúr.y Ítiktun, postavený na
zvýraznenonr subjektívno zážitkovom inlaginovaní poznatkov a na budovaní bohaté-
Ito ,,netextové}n priestont,.. ', teda dirnenzie zodpovednej za sémantickú viacznačnosť

a konrunikačnú viacúrovňovosť textovélro k<idu'

.D' DUŠEK - K. st,otsoDNÍKoYÁ, uadum nu Íú strcchtt ešte vyLeaien. Roz.|iovor so spisovtietont
Dušuttotit Dušekollr. Ribiana, revue o untení pre doti a mládcŽ l99ó' č. 2' s. l4'l9.

uopotlne o tonlto novtrm fenottrétle ur,až'ujo V. N4ARČOK. I,iteru|úru.fúktu pra deti I' 110'-e.j si|uticii.
Bibíana, rcvrrc o ttnrettí pre doti a lnládež 200(), č. |_2, s. 56_59.

] s. RAKÚS,.lbxtové a.,netcxtové..priestorv litc.rárneho diela. ln: ReuIiz,tície te'ttu 2.Yet|. red. S. Rakús.
Levoča  l 995 .  s '  5_ l 0 '
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Thkáto symbióza umeleckej imaginatívnosti s vedeckou fakticitou, fantazrjnosti

s informatívnosťou, zážitkovosti s autentizovanou vecnosťou, sa stala charakteristic-

kou pre celé deviate desaťročie zásluhou niektorých skúsených autorov, predovšet-

kým však zásluhou viacerych clebutantov. okrem iného prináša so sebou to' čo V'

Marčok priliehavo pomenoval ako ,,posun od encyklopedickej informatívnosti k uÍ-

žitkovej,,.t Tradičná ,,seriózna.. non fiction dostala konkurenta (alebo spo|očníka)

v novom variante, postavenom na širokom využití intertextua|ity v rámci vedeckých,

beletristických i paraliterárnych žánrov a výrazových prostriedkov. Podlb všetkého

má Marčok pravdu aj vtedy, keď konštatuje, Že tento nový Í.enomén predbeŽne ,,ešte
evidujeme skÓr na úrovni zmien funkcie ako na úrovni tvaru,.,o Dóraz sa totiž kladie

nie na fakticitu javu, ale na jeho intimizovanú, zažitú súvislosť s l'udským vedomím,

poznaním, bytím - s prípadným zámerom ,,testovať samého seba... Stiera sa tak bi-

nárnosť faktograÍického a hrového, vecného a imaginatívneho a otázka funkčnosti

textu sa evidentne aktualizuje. Staršie generačné vrstvy autorov zotrvávajú pováčšine

pri zabehnutých žánroch a typoch literatúry faktu (V. Ferko, L. Švihran, K. Dašková,

M. Šurinová) _ v tomto smere popri Hevierovi zaujimavý ,,básnický zemepis.. Slo-

venska ponúka Š. Moravčík, a nositelmi synkrétnej línie literatúry faktu sú predov-

šetkým noví autori: Branislav Rezník (Sneh biely ako pes, l996)' u ktorého však prin-

cíp montáže ešte nedokáže sceliť vecne Í.aktografické sekvencie s literárno-umelec-

kými do polohy ,,dvojhlasnej.. výpovede ,,o.. osobnosti maliara a ,,cez., ňu, Martin

Móťovský (Rozprdvky o ctievčatku cirl, |998), ktorý systémovo zapája didaktický

aspekt do estetiky textu, zdvojujúc tak výsledný efektjeho estetickej pósobivosti, Jo-

zef Urban (Utrpenie mladého poeta' |999), zážitkovo intimizujúci pojmový materiál
_ výklad deskriptívnej poetiky. V tomto kontexte sa, pravdaŽe, darí aj komercii a po-

klesnutým hodnotám v podobe meohanicky komponovaných viacjazyčných mutácií

l'udových rozprávok s pripojenými tematickými modifikáciami detských spoločen.

ských hier, knižných prepisov úspešných zábavných televíznych relácií pre deti, kvá-
zi logopedických cyk|ov básní apod.

Druhá dominantná tendencia 90. rokov v literatúre pre deti a mládež, rozprávktr.
vý, imaginatívno-fantazijný princíp, sa invenčne realizuje jednak v tvorbe autorov
z konca 80. rokov (D. Podracká, D. Šilanová-Hivešová, J. Milčák), posilnených o ni-

ekolkých predstavitelbv starších generačných vrstiev (D. Hevier, J. Uličiansky), pre.

dovšetkým však v tvorbe autorov debutujúcich v priebehu 90' rokov, z ktorých

8 V. MARČoK' c.d., s. 57
'Tamtéž.
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najpozoruhodnejšími sú Július Balco, Jozef Urban, Daniel Pastirčák, Karol Pém,

Dušan Taragel, Vi|iam Klimáček' Václav Pankovčín, Taťjana Lehenová, Jana

Bodnárová a Jana Juráňová.

J. Balco v románovej rozprávkove.j trilógii o Strigóňovi (StrigÓiíove Vianoce,

StrigÓňove prdzdniny, StrigÓňov rok) oŽivi| príbeh, košató epické rozprávanie s prv-

kom dobrodruŽnej akčnosti a s vypracovaným groteskným karikatúrnym druhým

plánom. Podobný typ rozprávok ponúkli v akceptovatelhej podobe aj debutanti Vác-

lav Šuplata a Soňa Borušovičová-Volentier. Prózy I. Urbana {Dobrodružstvd Vranlq

Danlq, 1995) zasa udržiavajú kontinuitu s najlepšou tradíciou hravej animovanej

rozprávky ,,všedného dňa.., popri ňom túto tradíciu na dobrej úrovni rozvíja Maja

Miková, AlŽbeta Verešpejová a určitým príslubom mÓže byť aj debut Václava Šmi-

hulu' D. Pastirčák (Darnianova rieka, 1993) a spolu s ním K. Pém (Malti víla, 1992)

ponúkli rozprávku.metaforu za|oŽenú v prvom prípade na symbolike rnodelujúcej

hibkov1; sémantický plán, v druhom prípade na lyricky impresívnom zázrrame poci.

tov Zo Sveta. Váčšina autorov, prikláňajúcich sa k imaginatívnemu typu rozprávky-
podobenstva či rozprávky-metaÍbry smeruje k spiritualite pomerne priehlbdnou ak.

tualizáciou známych epických sujetov (Zuzana Kozičová, Judita Harajdová). Jed-

ným z najrozpornejšie prr.1ímaných debutantskýclr počinov v devát]desiatych rokoch

bola kniha D. Taragela Rozprávk'l pre neposlušné deti a ich starostlivých rodíčov

(l998)' Thragel ponúkoi subverzívnu lrru na rozprávku komponovanú ako monote-

matická ko|ážžánrovo rozmanitých textov _ parodovaného archetypu moralizujúce-

ho exempla, slovníkového hesla, testu, postavenú na hyperbole' nonsense a mystiÍi-

kácii, vybavenú ironicko-sarkastickým úškl'abkom. Kompozičný princíp koláže s pa.

ródiou rodinnej ságy uplatnil vo svojej rozprávkovej prvotine aj Július Satinský,
s paródiou ''dedičných statkov..Jozef Mokoš, osobito stvárnený ho však nájdeme uŽ

u Viliama Klimáčka (Noha k nohe, 1996) v žánrovo i motivicky polyÍónne ladenom

postmodernom diskurze na tému stopa, ktorý je mnohovrstvovou umeleckou refle-

xiou o č]oveku a o živote.

Fantazijný princíp sa ako dominantný objavuje u debutantov aj v rámci spoločen.

skej prózy, kde ho zaujímavým, vttpným spósobom vo vázbe na prenatálne štádium

vývinu dieťaťa využila T' Lehenová (Je Miška myška'?,199l), na škodu veci však zo-

stala pri jedinej knihe. J. Bodnárovej (Roztrhnuté korállq, 1995, Dievčatko z veže,

1999) slúži fenomén rozprávkovej f'antastiky ako prostriedok imaginatívneho skico'
vania vnútorného sveta súčasného dieťaťa a Jana Juráňová (Iba baba, 1999) ponúkla

pohl'ad na dievčenské dospievanie z netradičného ferninistického uhla, budovaného
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najmá pomocou symboliky drsne pÓsobiacej, ale funkčne využitej subverzívnej paró-

die rozprávkových sujetov. Popri autoroch z polovice 80. rokov, teda popri realistic.

ky ,,tvrdo.. ladených prózach Petra Holku (Prelqižkór v džínsach, 1990, Normálny

cv ok, |993), surrea|istických prozaických irnagi náciách Dany Podrackej (N ezabudni

na vílu, l99l) a rozprávkovo.fantazijných feériách Zuzany Zemaníkovej (Ked, sme

boti vel,ké, 1995), predstavuje práve Spomenutá tro.iica autoriek najosobitejší prínos

v rámci spoločenskej prózy desaťročia. S magickým' f.antazijným realizmom koreš-

ponduje napokon aj palimpsestovo komponovaný dobrodružný chlapčenský príbeh

s použitím postmoderných kompozičných techník V' Pankovčín a (Mamut v chl'adnič-

ke,1992). Pankovčínov debut patrí k najpozoruhodnejším v desaťročí a Spolu s pát-

račským románom Jely M|čochovej (Adrianin prvý prípad, 1998) udrŽiava pri živote

dobrodružne ladenú prózu pre staršie deti, ktorá v žánrovo-tematických reláciách fan-

tasy, sci-fi, pátračského románu jestvuje v prvej polovici 90. rokov najmá zásluhou

starších autorov (Ján Fekete, Jozef Repko, Jozej Žarnay) a autorov z konca 80. rokov

(Peter Stoličný, Juraj Takáč).

Konštatovanie literárnej kritiky, že profil 90. rokov určujú skúsení, starší tvorco-

via. okrem povesti absolútne platí najmá v súvislosti s poéziou. Debutujúci poeti ve-

kom už váčšinou vonkoncom nie sú mladíci (Marián Kováčik' Jozef Mokoš, Boris

Droppa) a ich vstup do tvorby pre deti vlastne len predlžuje život stereotypom hrave3

detskej poézie' Jestvujúce velmi sporadické debuty mladých (A|ena Kopasová,

Monika Jankovčinová,Zuzana Šestáková) Sú ZaSa autorsky nezre|é, pohybujú sa nie-

kde na pomedzí insitnej ,,veršotvorby.. a tradicionalistických, dnes uŽ neproduktív-

nych veršových kánonov. Spomedzi debutantských básnických zbierok za pozornosť

stojí len knižka Margity Ivaničkovej (Aj v rozprdvke je to tak, 1997)' osiovujúca tí-

nejdžerorl im blízkym jazykom a tematikou. a druhá básnická knižka Danice

Dragulovej-Faktorovej (Čary-rults, zmizli čiary,2000) s nápaditým uplatnením hra-

vých kaligramov. Do kontextu básnickej tvorby pre deti a m|ádež však ako ,,funkčná..
poézia vehementne vstúpili kniŽné vydania populárnej piesne _ takto debutoval

vtvorbepredeti arr,|ádeŽnapr.J.Urban(Výsrrelzmotyky,1990_spolusJ.Litvákon

a M. Bančejom, Samostatne potom Voda čo ruis drží rnd vodou, t999) i Peter Nagy

(Bobi a kdmoši,1998)'

Pokúsme Sa teda v závere o rekapituláciu slovenskej literárnej tvorby pre deti

am|ádeŽ z hl'adiska prínosu debutantov do jej profilovania v 90. rokoch, pretože od

nich v rozhodujúcej miere závisí d'alšia perspektíva detskej literatúry na Slovensku.

Medzi mnoŽstvom nových mien nie je síce primnoho ,,vyvo1ených.., napriek tomu
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však asi predsa len niet dÓvodov na zúÍ.anie. Najváčšie nádeje vzbudzujú spravidla

,,dr,ojdomí., debutanti, s tvorivou skúsenosťou v literatúre pre dospelých, pričom však

sa medzi nirni vyskytnú aj takí' ktorí sa do literatúry uviecllr práve pozoruhodnou kni-

hou pre deti, alebcl takí, ktorí sú sícc vcelku úspešnými autormi pre dospelých, ale

v detskej literatúre 1, podstatc neuspe|i. K najprínosnejšírn debutantom v slovenskej

detske.i literatúre deviateho desaťročia l,eda patria; Július Balco, Jana Bodnárová, Jana

Juráňová. Viliam K|intáček, "Ihťjana Lchenová' Maja Miková, Martin MÓtbvský'

Václav Pankovčín' Danie| Pastirčák' Karol Pém, Dušan Taragel, Jozef Urban. Z taho

K. Póm, V' Pankovčín a J. Urban svojc dielo predčasnc deÍlnitívne uzavrcli ' Mirno

slovenský kontext sa dostala .I.. Lehenová. V prípade D. Taragela, V Klimáčka' J'

Juráňovej a M. Móťovskóho sa zdá, žc vstup clo kontextu detske; literatúry, akokol.vck

úspešný a zaujímavý, bol iba cpizodickým exkurzom v ich tvorbe. Zostávajú teda J.

Balco, J' Bodnárová, M. Miková, D. Pastirčák. Isté optinristickó vyhlradky možno

očakávať ešte od A. Verešpejovej, S. Borušovičclvej, D. Dragulovej.Faktorovej a mož-

no aj od niektorych iných. V ,,zálohe..sú niekol'kí d'alší nádejní debutanti (Erik Groch'

Peter Karpinský, Gabriela Futová, Valcntín Šefčík). Spomedzi skúsených autorov aj

v d'alšom desaťročí mÓžu byť reálnou posilou tvorivo permanentne činní D. Hevier. .I'

Milčák, D' Podraoká, D' Silanová.Hivešová, J' Uličiansky, P' Gtocko, a trocha špe-

kulatívne podotknime, že z odmlčaných by kontext detskej iiteratúry dokázali oboha-

tiť najrná D. Dušek (hoci jeho skeptické: ,'obávam sa, že to nie je prestávka. Neviem,

či ešto napíšem knihu pre deti...l.) vel'a nádeje nedáva), A' Vášová a P. Holka.
Naznačená rekapitulácia signalizLrje, že sily , 'začínajúcich.. a ,'skúsených.. sa

v priebehu (presnejšie: azda najmá ku koncu) 90. rokov postupne vyrovnáva|i' Nové

trendy, nové tendencie v oblasti žánrov, konpozície, rozprávacích postupov' nové

modely fantazijnosti a intintiztlvane interpretovaného poznania, čo patrí nredzi najná.
padnejšie nové príznaky desaťročia, prinášali, pravdažc, okrem rriektorých ,'zabýva-
ných..tvorivých osobností, v drvivej váčšine hlavne noví autori. Kedysi dominantné
tradičné Žánre a tradičné moclely detske.j literatúry, (reíerenčne ladené poviedky' no-
vely, ronrány s tematikou detského Života' nicktoré varianty autorských royprávok,
povestí' literatúry faktu) sa pociťu.iú ako nedostatkovéjednak z ce|kom prostého fak-

tu' že spisovatclia ich vskutku publiku1ú málo (napríklad jednoznačne chýbajú zaují-

mavé a prenikavé príbehové - poviedkové, novelistické, romátrové _ sondy do detstva

a dospievania, ktoré m|adí čitate|ia vyh|'adávajú v kaŽdej dobe)' jetlnak i preto, lebo
ponuka z die|ne skúsených autorov (V. Šikula' J. Šimulčíková. B. Mačingcrvá, M.
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Komorová) i početných debutantov sa pridržiava viac alebo menej zdatne zvláclnuté-
ho stereotypu a autorské výkony tak len prispievajú k nivelizácii tvorby. Aktivita
mladšej strednej a mladej vrstvy (povedzme generácie) tvorcov' naberajúca na inten-
ziteku koncu 90. rokov, vyvoláva opatrne optimistické očakávanie, že slovenská kni-
ha pre deti a nrládež prežije rok 2000' ba že jej literárno.umelecká úroveň móže
nabrať aj celkom zaujímavý azimut. - POS
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