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K PR0BLÉMUTBIVIJ1,LN0STI
v sLoVENsKEJPBozEPREDETIA I\4LÁBEŽ
90. BOKOY

predeti am|ádežsapo roku 1989na Slovensku
asoveja v jej rámci aj triviálnej,literatúre
uvolhili bariéty(počassocializmuvytváranéaj inštitucionálne),
hoci ani medzi februárom 1948 a novembrom l 989 tu nebola triviálnosťneznámym pojmom. Sprevádzala však literi{rny
proces akojav nechcený, preto mnohokrátzámerne nevidený. Je teda istým paradoxom, že v určitých časovýchúsekochliteriírnehovývinu bola triviálnosévytviíraná síce nezámerne, ale zato priam inštitucionálne: jej pojmová podstata (baniílne,zjednodušené)kráčala totiž ruka v ruke so
schematickou tézovitoséou,
s ,,kultom..socialistických ideálov (50. roky)' v iných významoch
(všedný'ošúchaný)zasa poznamenala profil detskej literatúryv ,,ponormalizačnom..období (70. a
80. roky). Po novembri 1989, keďsa detská kniha opátovne otvorene stala trhovým artiklom, nadobudla kultovoséuž ani nie tak ideologický háv (ten sa objavil v opačnomsvetonáZorovom garde
azdanajvýraznejšiev častiduchovnej spisby), skÓrpodobu absolutizácie sladkastéhoidylizmu či,
naopak, násilia, a pridružil sa k tomu i taký faktor, ako je priemyselná ',výroba..knihy.
Vyjdime z konštatovania,že v súvislosti s triviiílnoséoumožno v literatúrehovoriéo žánroch
primárne triviálnych a o žánroch sekundárne trivializovaných. od primrírnetriviálnych Žánrov sa
spravidla neočakávajúvysoké umeleckévýkony, akceptuje sa fakt, Že pracujús istou schémoua
svojou zrozumiteťnosťou
a funkčnýmzameranímsúneobyčajneústretovévďi špeciálnym psychologickým čirelaxačnýmpotrebám virtuálneho čitatela.V tvorbe pre deti a mládeŽ patria do takejto
sférypovedzme rozličnéžánredobrodružnejliteratúry,príbehypre dievčatá,váčšinascience fiction, niektorétexty synkrétnehotypu (leporelá, populiírnapieseň) a pod' Pravdaže,aj tieto Žánre v
rukách skutočnetalentovaných autorov hodnotovou úrovňoupresahujúplytkéestetickéniíroky trivializmu..V slovenských podmienkach sa to týka najmá dievčenskýcha chlasenských príbehov,
ktorésau najlepšíchautorov reagenciou na aktuálne antropologickéa sociologické problémy mla.
dých i hlbkovým spósobom ich umeleckej ana|ýzyzaradili do kontextu spoločenskejprózy. V podpoviedky, novely a romány z póvodnej slovenskej tvorby mali
state dievčenskéi chlapčenské
v minulých desaéročiach
spravidla vyššieambícieneŽ iba v pósobivých schémachopakovaéošúchané,ouepané,všednémotívy a postupy a uspokojovaťtak hlad dospievajúcichpo knihách nap'nených analogickými citovými zmátkami, aképreŽivajúoni sami. Na takomto pozadíboli zváčša
kritikou aj recipovanéaje to ijedným z dÓvodov, prečosa triviálnej literatúrevenovala v nedávnej
minulosti len okrajová pozornosé:tvárili sme sa, akoby nebola taká rozsiahla alebo aspoň až taká
aktuálna.

Pojmy popu|rírnej
a triviálnej|iteratúry
teoretiokyrozpracova|a odlíšiIPeterLiba naposledyv pub|ikáciiDostredivé
priestory|iterarúry'
Nitra |995.
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i z tohohťadisk
V každomprípade,na problematikutriviálnostisadnesmožnopozrieé
a, akýpozíciu
preniká
na
v
mi cestičkami
do žánrov,ktorési robia niírok
skÓr ,,centre..
nežna periférii
literárnychhodnÓt,tedaako sa určitýžánertivia|izuje. Z tohtoaspektunás budeprvok triviálprózy premládež.V obidspoločenskej
nosti zaujímaťnajmá
v autorskejrozprávkea v žiínroch
voch prípadoch sledovaný jav v slovenských pomeroch nepochybne súvisí skÓr s
populiárne,
problematickotrúrovňoutvorivéhotalentuautoranežs tvorivým zámeromnapísaé
neniíročné
dielo.
napojenánapríkladna kašírovanú
konštrukciupríbeV autorskejrozprávkebývatriviiílnosé
stavebnýchelementovróznych sujetovÍudovýchi autorhu, v ktorejsa postupuje,,montážou..
pípadnevypomáhajú
skýchrozprávoka ich naivnouaktualizáciou(JánŠtiavnický)'
aj stavebné
postupyinýchžánrova autobiografickézázemie(Jozef Krril] ŠtefanBa|ák). Výslednýútvarne.
vyslove.
invenčne
opakujeošúchané
motivickéklišéa svojouvýpovednouhodnotouječastokrát
ne banálny.objavuje saspravidlau druhoradýchtvorcov.Inýprípadtrivializácierozprávkového
Žánrupredstavujepostupspojenýs detskouliterrírnou
sjej preferovaním
hravého
,,modernou...
intelektu.Ak autorskýsubjektneudržalmierua funkciufuavosti,dospelk silenému,
funkčneaj
pohrávaniusa s jazykovýmia motivickýmijednotkami.Tentopostuppara.
invenčnesterilnému
zitujenajmána animovaneja parodicko-nonsensovej
rozprávke,primitívneimitujúcdetskúhravosé.
Poznámeho z tvorbyzačínajúcich
autorov,a|eajz častitvorbyrenomovanýchprozďkov,
napr.Jozefa PavlovičačiKristy Bendovej. Napokonje tu triviálnosťako dÓsledok redukcie
rozprávkového
textuna holúsujetovú
kostru,ako to moŽnov 90.rokochvidieév tzv' rozprávkopóvodu.
vých',digestoch..
spravidlaimportovaného
predospievajúTriviá|izáciaje všakaktuálnai v tzv. dievčenských
a chlapčenskýchptózach
cich. Predchodcom
tejtotvorby,menovitepríbehovs dievčenskou
hrdinkou,súsentimentálne,
proveniencie,kedžedomácich
schematickédievčenské
romániky, na Slovenskuinonrírodnej
zdrojov tohtotypu prakticky nebolo.Próza s dievčenskou
hrdinkousa u nás vo všeobecnosti
vlastnesformovalaažkedysi v 60. a začiatkom70. rokov. Vdhka tvorivej aktivite prozaikov
aspektu..(Jarunková, Gašparová,Ďuríčková,Navrátil) sa formovalaako súčasé
,,detského
jej dobré
prózy premládeŽ(príbehovzo životam|ádeže),
kontextuspoločenskej
spoluutviírajúc
tradíciea prisvojujúcsi pozíciuv hodnotovomcentredetskejliteratúry.
Preto aj prejej literrírnokriticképosudzovanieplatili hodnotové
kritériá,,vysokej..literatúry.
Zobrazeniuveku osobnostného
dozrievaniaa citových-zmátkovsa, pravdaŽe,aj vtedypritrafiladávka šablónovitosti,
banálnosti(napr.tvorba E|eny Cepčekovej).Sušl'avo-maznavý
sentimentalizmusa sladkastá
t$vla (H. Dvořáková: Dievčence,1984),resp. vypátý,umelo vytvorenýdramatizmus(M.
Ceretková-Gállová: DlhéčakanieAdely Drozdíkovej,1982)čibanalizujúca
všednosť
súvšak
typickejšiepreobdobiestagnáciekoncom70.a v prvejpolovici 80.rokov.Aj zásluhouiniciatívy
vydavateťstva
Mladéletá sa úroveňpríbehovo dospievaníopáťpozdvihlaku koncu 80. rokov
(Dušek'Giocko, Podracká, Vášová' Holka a iní).V 90.rokochsa všakúroveňdievčenských
a
príbehovzo životavo všeobecnosti
chlapčenských
nivelizovala,pričomsa zreteÍnou
stalakríza
dievčenského
románua novely' V tejtooblastisa objavilolen niekolkotitulov (K. Jarunková:
Nízkaoblačnos{t993,I. Gálová: Deň otvorenýchočÍ,
1991,N. Baráthová: Plavovlaséhviezdy,1993,Páédníprenáhodu,
l99ó).Anijedenneprekračujehránicekonvenčnespracovanéšablón rodinných kríz. Ak sa usilujú o
ho príbehuo dospievanína pozadi ošúchaných
potompracujú
sujetom,ak sa snažiao hrdinkuvšedného
dňa,
ozvláštnenie,
s vykonštruovaným
vytvárajúnaopaksujetfádny' Tak čionak súpre tietopríbehypríznačné
stavebné
klišé,lacný
novelaa románsúpočetne
Chlapčenská
bohatšie
sentiment,prípadneaj dávka moralizátorstva.
prózy (P. Glocko: Robinson a dedo Mi.
zastúpené,
nájdu sa medzi nimi aj pozoruhodnejšie
savšak
l990,Normá|nycvok, l993),váčšinou
lionár, 1990,P. Holka: Prekážkarv džínsach,
činite.
ktorámá v dejináchslovenskejpózy premládežminulosé
i tátoŽánrovo-tematická
oblasé,
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jej umeleckejpodoby(ondrejov, Bodenek, Rázus, Král),
sa na konštituovaní
ťapodieÍajúceho
viac čimenejtrivializuje.
je markantnýv chlapčenských
románochJána FeketehoPastier padajú.
Sledovanýfenomén
cich hviezd (1993)'BenjamínaTináka Anjel v michigane (1996)aleboHany Ze|inovej Ruža
zo saméhodna (1997),a to v.obsahui úrovnikoncepcieepickejreality,v úrovnijej líterlírneho
(zámemébo
činezámerného)
stratégiiautorapri vytviíraní
spracovaniai v recepčnej
,,populrírnespracovanejtémyživota
ho..rozmerutextu.Feketehoromán sa pohybujev rozmedzikonvenčne
a povrchnévidenie vecítypicchlapcav škole,doma,v internáte.Zjednodušené
dospievajúceho
Nahadzujúsa totižv udýchaako pseudoproblém.
kých pre dospievaniespÓsobuje,ževyznieva1ú
profilovanie
s istýmidósledkamipre osobnostné
nom tempe,bez šancedozriel logicky sa vyriešiť
jeho
je
názormiiritujúconaivnáďepostava mysleníma jazykom nepresvedčivá,
protagonistu.
Aj
jednak',secesneornamentálnym...
štýlomrozprávarozrečnená,
čoje spósobené
bo romantizujúco
ča,ale aj technickynezvládnutýmvnútorným
monológom.
V ostatnýchdvochprózachje koncepciaepickejskutočnosti
ovplyvnenáaktuálnoutémoudrogovejzávislosti,ktorá užsamaosebeje čitateťsky
atraktívnyma dnesaj módnym artiklom(pred.
aj v
tým spracovanáv Holkovej noveleNormálnycvok, okrajovoa vcelku bezzubonačrtnutá
románeJána Navrátila Klub Lucia, 1995).LekrárBenjamínTinák, profesionálnedobrezorienV tom
tovanýv oblastidrogovejzávislosti,sa strategickyzamera|na vytvorenierománu-exempla.
zmysleje jeho hrdinaexemplárnepozitívnya stávasa tézovitouatrapoudobréhochlapcazo Slopobytev Amerike úspešne
venska,ktoý na ročnomštudijnom
odolávapokušeniusexu,alkoholua
na audrog,ba v Íomtosmerezohrái úlohu,,záchranára,,
' Príbeh'koncipovanýako s|eds ohÍadom
s podobnou
torskýzámerúčelových
epizód, má vcelku banálnupodobu,postavajenačrtávaná
kátkodychoséou
a plošnoséou
ako u Feketeho,potomi ce|ýzobrazenýproblémpósobízÍahčujúco.
faktickýmiinformáciamio reáŠtýlnieje v tomtoprípadeornamentálny,skór neúmernezataŽený
liách USA' ktorétu fungujúspravidla vo svojej fyzickej a naratívnejpodobe,nie v podobe
obrazno-umeleckej.
Napokonpróza Hany Zelinovej Ruža zo samóho dna je ukážkouužani nie tak slovenskej
póvodnejtriviálnejpr6zy, akoskór gýčovitej,
spisby.Ze|inavá,kedysipríslušníčka
natubulvrírnej
- ',nymfickej..podobe,akobysa rozpomenulana svoju
povedané
rickej prózy vjej - čepanovsky,
literiírnumladosé,
z nej najmána ,,anjelské
zeme*",a opáésaraz pokúsilao polemikuegoistického
komercionalizmu a agresivity súčasnej spoločnosti s ,,vybájenými zátišiami..
rozprávkovo-patriarchálnychvízli.
Na tomtopozadipostavilaproblémneochotymladéhonarko.
pátraniepsychológapo
manaMária žiťa liečié
sa z drogovejzávislosti,pričomskoro detektívne
tejtoskutočnosti
naplnila,akoje to u nej užzvykom, záhadatri,náhodami,
,,rodinnejanamnéze..
rodovými zatažcniami
a osudovýmivázbami,čímsa ústredný
problémdostalvlastnena vedlajšiu
koťaj.Kontextromantickyozvláštnených
postávobohatilao prvky oidipovského
komplexu,kleptománie,gigolizmu,nevynechajúc
Romantickyvyumelkovanýsvet
ani prírerotickýchpikantérií.
patriarchálehoživotného
štýlusa kašírovane
spájaso svetomkvázimoderným,diabolskés anjelským,staroi novoaristokratické
s plebejským.V konečnom
dósledkuaj o tomtorománeplatíCe-
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.'secesne
rodokmeňaJána
Ako
štyIizo'vaného
novoromantika.'
typo|ogického
označiI
J. FeketehoM' Jurčo(Poodha|enie
Feketeho,z|atý m:i'j1990č.2' s. l53.).
H. Zelinovútypo|ogickyzaraďujedo kontextunaturickejprózy o. Čepanv pub|ikáciiKontúrynaturizlnu,BÍatislava
1977.
Problém'.anje|ských
zemí.'v slovenskejpróze po|ovice40. rokov práve na pozadírománovejtrilógie H. Ze|ilovq
In: E|án,
sformulova|J. Fe|ix v znám€ j statio novécesty prózy a|eboprob|ém.'anjelskýchzemí..v nďej |iteratúre'
marec.aoríll94ó'
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panovokonštatovanie
vyslovenéna margotrilógie Anjelská zem,že,,absencianáIežitejmiery
kontextuneprehmedzi epizodickýmiprvkami avýznarnovýmcelkom robi z dejového
vzéahov
pričomnevypracovafaktov,digresií,vzéahov
a scén..',
bludisko tvarovonedotiahnutých
ťadné
princípu:striedanie
naratívneho
nostidejovéhokontextuasistujev tomtoprípadeaj zmátočnosť
s priamymnerozširuje
uholpohťadu
na sledovanýproblém'ba ani len porozprávača
autorského
postupy,skór to čitatefvníma
ako dósledoknerozprávačské
vrchovoa povrchneneozvláštňuje
dostatočnejliterárnej transformácie surového materiálu, rovnako ako aj priamočiaro
moralizujúciexplicit prózy.
sa ukazuje,žez
Na pozadídvoch žánrovýchokruhov,ktorýchsme sa dotkli podrobnejšie,
z ktoých
fenoménov,,odolnejšie..sú
autorské
rozprávky,
agresivity
trivializujúcich
hťadiska
nnohé dosahujú vysoké estetické kvality (Ján Mi|čák' Já,n Uličiansky, Daniela
próze zodpovedajúKarol Pém,Danie| Pastirčáka iní).V spoločenskej
Šilanová-Hivešová,
oblaséjehodnotovo,'spriemeiovaná..
cich hodnotovýchpendantovniet.Táto Žánrovo.tematická
prúciu,
pozvoťna
a nenápadneprijímapodnetyzo spektratriviálnejlistredného
do šedivejšieho
javu:žánerpóvodnetriviálnejliteratúry(dievčenský
ro.
Sme tu svedkomzaujímavého
teratúry.
ktorésa v špecifických
moralizujúcipríbehnemeckého
typuz |9. storočia),
mán, chlapčenský
pre deti am|ádežetablovaliako žánerjejhodnovývinovýchpodmienkachslovenskejliteratúry
_ pros.
vytviíralisvoj triviálny rozmermasovejšie
akobysi aždnes,dodatočne,
tového,,centra..,
tredníctvomsujetovej i výrazovej šablónovitosti,Žánrovej a fabulačnejkašírovanosti,
stavebné
a povrchovejexkluzivity,aj priamďiarejšiehomoralizovania.Ptavdaže,
sentimentality
aj s nespornýmiestetickýmiziskarekvizitypopulárnychžánrovdokážupodaktoríautorivyužié
mi (napr.A|ta Vášová).
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