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O STROMOCH A ĽUĎOCH V UMENÍ 
Medzi literárnym a mediálnym textom 

 
Martina Petríková 

 
Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme vybranými (literárnymi – mediálnymi) textami z autorských 
dielní Jeana Giona (Muž, ktorý sadil stromy, 2010) a Shela Silversteina (Strom, ktorý dá-
va, 2011), ktoré zjednocuje motív stromu či vzťahovej väzby stromu a jeho človeka. Ide 
o umelecké texty, ktoré možno zaradiť do literatúry „z rozhrania“, teda do kontextu lite-
ratúry pre deti a mládež, ale aj do literatúry pre dospelých recipientov. Vybrané literár-
ne texty sú významovo intenzifikované aj prostredníctvom výtvarnej zložky, ilustrácií 
textov, čo podmienilo vznik ich filmovej (animovanej) adaptácie. Podľa príbehu francúz-
skeho spisovateľa Jeana Giona Muž, ktorý sadil stromy, publikovaného prvýkrát v roku 
1953, natočil kanadský filmár Frédéric Back v roku 1987 animovaný film, ktorý bol oce-
nený Oscarom. Americký básnik, autor detských kníh a ilustrátor Shel Silverstein vydal 
svoj poetický príbeh Strom, ktorý dáva v roku 1964, teda už pred 50 rokmi a jeho ani-
movaná verzia vznikla v roku 1973. 
 

Kľúčové slová 

prozaický text – mediálny text – rozprávka – animovaný film – žáner – adaptácia 

 
O MUŽOVI A STROMOCH (JEAN GIONO: MUŽ, KTORÝ SADIL 
STROMY) 

ríbeh o mužovi, ktorý sadil stromy, je jednoduchým príbehom doplne-
ným kresbami ceruzou, kresbami elementárnych a predovšetkým prírod-

ných skutočností (strom, pustá planina, kameň, dom, koleso, ovce, kvet, les, 
motýľ, hniezdo s vajíčkami, človek, ruky, uzol, prameň, obývaná krajina). 
Príbeh rozpráva so štyridsaťročným časovým odstupom jeho protagonista, 
vtedy turista, ktorý sa vydal na cestu po neznámej horskej planine v starom 
regióne Prímorských Álp. Rozprávanie plynie ako rieka, neodbieha od cesty 
za svojím cieľom, nevylieva sa zo svojho koryta, plynie teda chronologicky 
a na časovej osi sa zauzľujú udalosti zo života muža a ním vysádzaného lesa. 

Príbeh sa začína odvíjať ako úzka niť „vody“ rozprávania, aby sa rozkrýval 
zmysel jej prítomnosti v príbehu, ako aj zmysel rozprávania. Expresívnejší 
tón stvárňovania pustatiny bez vody a bez života, vysídlených sídlisk bez 
stromov a spevu vtáčat je indíciou, ktorá napovedá, že problém textu je prob-
lémom ľudského zlyhania či ľahostajnosti, nedostatočného záujmu o to pod-
statné, o vodu v príbehu ľudského života – „Ani po päťhodinovej chôdzi som 
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vodu nenašiel a nemal som ani najmenšiu nádej, že ju nájdem. Všade zôkol-
vôkol vládol suchopár, všade rástla tá istá ostrica.“ (Giono, 2010) Príbeh, za-
uzlený do motívov nepokoja a obavy, využije princíp podobnosti a prírodnú 
sféru konfrontuje s ľudskou, aby sa ukázalo a tak i predpovedalo, že obraz 
stromu v diaľke je človekom, pastierom ovčieho stáda, teda tým, kto sa stane 
epicentrom príbehu muža o mužovi na prekrížených cestách ich životov. 

Tam, kde sa objaví studňa, objavia sa stromy a život, tam, kde sa usídli 
Človek, objavia sa lesy a spev vtáčat. Tam sa zauzlia v čase aj osudy ďalších, 
tých, ktorí hľadajú pramenistú vodu. Príbeh pokračuje, málovravný a pokoj-
ný človek a jeho človečenstvo sa odkrýva v práci, v triedení žaluďov, v odde-
ľovaní dobrých semien od zlých, v sadení stoviek stromov deň čo deň. Takto 
(s)tvorený živý svet, napĺňajúci sa v zmysle vďaka práci jedného muža, ktorý 
sadil stromy, sa situuje do pozície oproti situácii nehostinnosti v pustom kraji, 
v ktorom sa páli drevené uhlie z dreva lesov a v ktorom sa z priveľkej biedy 
rodí sebectvo a vymiera ľudskosť. 

Zvedavosť muža, turistu, iniciuje proces pozorovania, dešifrovania zmyslu 
činnosti pastiera Elzéarda Bouffiera. Muž v samote desiatky rokov sadí duby 
na miesta, ktoré mu nepatria, no napriek tomu ich chce zalesniť, a tak vzkrie-
siť kraj k životu. Symboliku stromu, zviazanú s každoročným znovuzrodením 
a premáhaním smrti, ale i s prepájaním neba a zeme či s prenášaním životnej 
sily na ľudskú sféru, nemožno oddeliť ani od symboliky stromu života či po-
znania. Ten totiž nielen v prvom pláne pripomína, že múdre je sadiť stromy 
bez účelového rozpoznávania sféry svojho (materiálneho) záujmu (myslel si, 
že pôda patrí obci alebo ľuďom, ktorým na nej nezáleží..., podľa Giono, 
2010), teda iba z duševných či duchovných potrieb a chcenia – „Záležalo mu 
iba na tom, aby čím starostlivejšie zasadil svojich sto žaluďov.“ (Giono, 2010) 

Ani prvá svetová vojna nezasiahne do zámeru muža, ktorý neohrozene sa-
dí stromy a pokračuje v stvoriteľskej práci, vodou znovu sa prebúdzajúcich 
riek zvlažuje krajinu. Húževnatá práca pokračuje, zdanlivo samorastúce lesy 
bujnejú a ich tajomstvo sa zhmotňuje prácou ľudských rúk, ak hodnotu také-
hoto alebo podobného činu zviditeľníme. 

Rozprávanie sa uzatvára v absolútnom riešení jedného ľudského života, 
rozriešením príbehu života v naplnení sa jeho zmyslu až po okraj. 

Filmová animovaná adaptácia scenáristu a výtvarníka Frédérica Backa vy-
užíva v úvodnej časti príbehu dynamický motív letiaceho vtáka a motívy vet-
ra, ba i horských tôní, ktoré vystupujú z pustej krajiny, takže zobrazovaný 
priestor pôsobí dynamickejšie, najmä ak sa k nemu približuje „oko kamery“, 
ktoré prechádza pustatinou. K motívom známym z textu sa priraďujú aj fil-
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mové obrazy tieňov, ktoré intenzifikujú význam motívu pustatiny a jej bezú-
tešnosti. Aj obrazy, ktoré svoj zdroj nachádzajú v prírodnom prostredí (osie 
hniezdo, zavýjanie dravca, ktorému vytrhli korisť z papule, studne, vetra...), 
sa využijú v animovanej verzii príbehu, avšak ich repertoár sa rozrastá o ďal-
šie prírodné skutočnosti (myš v rozvalinách, neustávajúci zvuk vetra, hlasy 
osamelej dvojice vtákov krúžiacich nad opustenými domami...), ba aj o pred-
mety z „dosahu“ človeka-turistu (rozviata červená prikrývka ako signál). Pri-
krývka totiž svojou farebnosťou signalizuje nebezpečenstvo, najmä ak sa na-
pojí na literárny motív hlasu dravca požierajúceho svoju korisť. 

Vonkajšia charakteristika pastiera, ktorý uhasí smäd turistu, je v texte redu-
kovaná, sprostredkúva sa len poznanie o jeho mlčanlivosti, o vyžarovaní dôve-
ry a istoty či poriadku v jeho domácnosti i starostlivosti o seba a svoje veci, od 
čoho tiež možno odčítať vnútorné vlastnosti muža-samotára. Animovaná fil-
mová verzia sprostredkúva obrazy mužov prostredníctvom jednoduchých línií, 
rozširuje sa o motív svetla či sviece, ktoré sa stanú významovým a výrazovým 
kontrapunktom voči dramatickému stvárneniu situácie v okolitých chudob-
ných dedinách, v ktorých sa páli uhlie. Využijú sa prostriedky blízke expresív-
nemu, či až expresionistickému spôsobu zobrazovania skutočnosti, takže filmo-
vé obrazy zrkadlia vnútorný nepokoj, sváry, grobianstvo, ba i šialenstvo (vír 
žien, detaily rúk, tvárí so zveličenými očami, ústami, zubami...). 

Pri zobrazení triedenia žaluďov, ktoré pastier dennodenne sadí, sa kladie 
dôraz na detail dlaní a prstov so žaluďmi. Ich sadenie, ale vlastne vysádzanie 
budúcich dubov sa vyjadrí filmovou skratkou – a zo žaluďa zasadeného do 
hliny vyrastá malý dub, takže sa prostriedkami filmu zrýchli plynutie prírod-
ného času. Zmysel procesu vysádzania dubov sa umocní stvárnením pustatiny 
a muža ako jej epicentra, keďže ju oživuje. Plynutie času a veku pastiera sa 
zobrazí posunom „oka kamery“ zacieleným na muža, ale aj jeho pohybom po 
pustatine pri vysádzaní dubov, ktorá časť za celok zastupuje nesmierny neú-
rodný priestor, či návratom k tragickým momentom, obrazom z jeho minu-
losti (strata jediného syna a manželky), ktoré ho podmienili opustiť nížinu 
a žiť na samote. 

„Diagnózu“ umierania kraja zviaže muž s neprítomnosťou stromov, ktorú 
premáha, a tak sa zmysel pastierovho bytia dostáva do kontrastu s príbehom 
rozprávača a jeho mladíckym hľadaním osobného šťastia, čo vyvažuje pred-
pokladom o raste stromov v priebehu času. Filmová skratka znásobí intenzitu 
rastu i množstvo stromov a duby zapĺňajú pustatinu a prerastajú do výšky 
symbolicky vyjadrenej modrou farbou, ktorej význam sa metamorfuje v zob-
razení zmyslu lesa – vody. Farebnosť sekvencií filmových obrazov, nezvyčaj-
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ná v kontexte filmu, je vo významovom protiklade voči „bezfarebnej“ (čier-
nobiela, piesková) pustine. 

Turista odíde, po roku vypukne prvá svetová vojna a on sa dostane na ob-
dobie piatich rokov na front, čo sa vyjadrí šíkom vojakov v priestore pustati-
ny, symbolu vojnou deštruovaného sveta, a vo filme aj znásobí cvalom koní, 
dupotom kopýt, zvukmi kolies, výkrikmi, výstrelmi, výbuchmi, kúdolmi dy-
mu..., aby sa vypovedalo o dôsledkoch vojny na človeka i život, aby sa vypo-
vedalo o pustatine v dušiach i vo svete. 

Oproti pustatine sveta sa opätovne postaví nezmenená horská krajina a tu-
rista, ktorý prežil vojnu, môže sledovať premenu horskej pustatiny. Signálom 
zmeny sa stane opar prikrývajúci vrcholy kopcov, teda voda ako predpoklad 
vzmáhajúceho sa života. 

Spomienky na pastiera a myšlienky na smrť, s ktorou sa muž na vojne stre-
tol, doznejú v stretnutí s pastierom a to predznamená bzučanie včiel, intenzi-
fikujúce životaschopnosť hôr, o ktoré sa stará Elzéard Bouffier. „Dejiny“ Bo-
uffierovho lesa svedčia o „mohúcnosti“ človeka a o jeho (s)tvoriteľskom po-
tenciáli, čo sa vyjadrí farebnosťou obrazov živého rozrastajúceho sa bytia 
stromov, ale aj zvukmi vtáčat, lesa a vody či pohybom „oka kamery“, ktorý 
evokuje zakrivenie Zeme a neutíchajúce prerastanie či rozrastanie sa pesto-
vaného lesa, už nezávislé od človeka s neistým miestom a časom na Zemi. 
Proces rastu lesa je sprevádzaný (znovu)zavodňovaním riek, takže vedie 
k obnove prírodného kolobehu, k obnove života (vŕby, trstina, lúky, záhrady, 
kvetiny, ľudia a dediny...), čo sa vyjadrí farebnosťou prírodných skutočností 
na sekvenciách obrazov animovaného filmu. Plynutie času sa naznačí preme-
nami prírody i pohybom „oka kamery“ po ploche osamostatňujúceho sa lesa. 
Pohyb sa zrýchli „v toku“ sfarbujúceho sa a opadávajúceho lístia, ktoré žltou 
farbou a pohybom zakrivujúcim sa do oblúka špirály evokuje tvorivý proces 
vzniku života, ktorý „prechádza“ do zimy či do poznania o činorodosti a neú-
navnosti Elzéarda Bouffiera. 

Obraz človeka, kľačiaceho na zemi, skladajúceho klobúk a dívajúceho sa 
na nebo, nadobúda symbolický význam – vypovedá o ľudskej sile vzdorovať 
nepriazni osudu a premáhať ju i v dokonalej samote, bez prítomnosti ľudí, 
ktorá ho odúča hovoriť – necítil potrebu slov: 

 
„Aby sme si mohli predstaviť čo len približný obraz o charaktere tohto nezvyčajného člove-
ka, nesmieme zabudnúť, že sa boril v úplnom osamotení, v takej strašnej samote, že na 
konci života si už celkom odvykol od rozhovorov. Alebo už ľudskú reč pokladal za zbytoč-
nú?“ (Giono, 2010) 
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Ani úradnícka delegácia, ani ďalšia vojna neutlmia stvoriteľskú činnosť 
pastiera a rast či rozrastanie sa krásneho mladého lesa, čo sa vyjadrí spevom 
a obrazmi páru vtáčat, letiacim až k oblakom. Les žije už svojím životom, aj 
keď muž, ktorý sadil stromy, či bojovník boží, nosiaci v duši mier, nežije. Av-
šak nádej a život sa vrátili do (znovu)obnovovaných horských dedín, ktoré sú 
zobrazené filmovými prostriedkami a postupmi kontrastne v pomere k pred-
chádzajúcemu obdobiu a priestoru (expresivita vykreslenia chudobných 
a beznádejných ľudí, temné farby – detský džavot, hudba a smiech, optimis-
tická farebnosť, rozdúchavané a násobené prírodné krásno – kvety, lúky, po-
lia, zdravie a blahobyt krajiny – vyjadrené symbolikou páru cválajúcich koní, 
hospodárstvami so studňami, mladým šťastným svetom nazeraným zhora...) 
a ktoré zrkadlia zázrak vykonaný z vôle a chcenia jediného Božieho človeka. 

 
O STROME A CHLAPCOVI (SHEL SILVERSTEIN: STROM, KTORÝ 
DÁVA) 

„Čiernobiely“ príbeh z obrázkov a slov Shela Silversteina, amerického hu-
dobníka a spisovateľa nielen pre deti, bol prvýkrát vydaný už v roku 1964 
a bol ilustrovaný autorovými kresbami. 

Baladický príbeh o jabloni a jej chlapcovi sa začína v duchu konvencie 
rozprávkového textu: „Bol raz jeden strom... A ten strom si obľúbil malého 
chlapca...“ (Silverstein, 2011) „Udalosť“ stretnutia, formujúcej sa náklonnosti 
a budovania priateľstva je sprítomnená prostredníctvom slov a obrazov, ktoré 
„čierne na bielom“ potvrdzujú poznanie o dlhodobo upevňovanej, a práve 
preto ani v čase nehatenej náklonnosti a obetavosti, utvrdzujú nás v presved-
čení o tom, že pravé priateľstvo je vo svojej obetavosti i (seba)obeťou. 

Jednoduchý tvar stromu – s mohutným hladkým kmeňom a rozkošatený-
mi konármi, ktoré sú v čase obťažkané jablkami a ošatené lístím – vyznieva 
ako tvar elementárneho druhu živej prírodniny, ktorá antropomorfizovaná 
slovom rozprávania a „mohúcna“ i vznešená na ploche bielej dvojstrany, kto-
rú prerastá, zakotvuje príbeh vo svete stálych hodnôt. Participuje na jeho vy-
stužovaní nemennosťou a nepodkupnosťou v myslení a cítení, pretože tam, 
kde platia pravé hodnoty, sa nemožno zapredať, a tak zbagatelizovať „ľudské“ 
mravné hodnoty a medzi nimi aj hodnotu priateľstva. 

Strom ako Človek dáva neprestajne, nestanovuje „limity“ v obdarúvaní, 
jeho oddanosť je bezbrehá a premeriava sa schopnosťou sebaobetovania. Prí-
beh sa tvorí priraďovaním dejových segmentov, jednoduchých výpovedí 
o spolubytí stromu a chlapca. Chlapec prichádza k stromu deň čo deň, zbiera 
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listy, teší sa, hrá sa so stromom, spí v jeho tieni, aby si ho zamiloval. Čas ply-
nie a v ňom sa premeriava prírodné „trvanie“ stromu s ľudským bytím, život 
stromu so životom rastúceho chlapca. Primeriavajú sa a napokon aj konfron-
tujú dve kategorizácie reality aj s repertoárom im prináležiacich hodnôt. Tá 
z kategorizácií, ktorá je zviazaná s jestvovaním stromu v prírodnom svete, 
a tá, ktorá je v ľudskom svete poznačená „rukopisom“ (Welsch, 1993) základ-
ných kultúrnych obrazov, ktoré spoluurčujú, ba aj stigmatizujú naše vníma-
nie a konanie. Baladický rozprávkový príbeh je komponovaný ako zápas 
dvoch síl alebo dvoch kategorizácií reality, pričom jedna z týchto síl sa tra-
gicky rozchádza s tou druhou. 

Chlapec rastie, dospieva, prežíva dospelosť a napokon starne. Bytie chlapca 
sa môže zdať v „čase“ stromu zanedbateľné, no opak je pravdou. Existencia 
stromu je pre bytie človeka málo podstatná, takže ich cesty sa po období 
chlapčenstva s jeho radosťami prekrížia v sujete „len“ niekoľkokrát, a to na 
životných rázcestiach „dynamickej“ postavy „chlapca“. Chlapec rastie, zaľúbi 
sa, opustí strom, strom osamie. Človek vymení bytie za vlastníctvo, radosť za 
peniaze, túžby za pohodlie, zmysel života za jeho materiálne náhradky. Strom 
dáva, čo má, jablká, konáre, kmeň, rozdá sa pre chlapca. „Strom je šťastný... 
ale nie naozaj.“ (Silverstein, 2011) Človek zostarne, život ho premôže, túžby 
sa rozplynú, život ich zastrie, no príbeh sa napriek baladickému zneniu „za-
okrúhli“ do svojho konca. Okyptený strom v podobe pňa ešte poslúži člove-
ku, zmrzačenému chlapcovi-starcovi, bez detských snov. A strom je šťastný 
v duchu symboliky sebaobetovania vyjadrenej obrazom zoťatého stromu, v ba-
ladickom duchu sebaobetovania v pozemských súvislostiach ako optimistickej 
a perspektívnej verzie bytia pre večnosť, bytia s láskou či priateľstvom v srdci 
v rozprávke života stromu. Strom ako symbol sa tak stáva znakom hodnotovo 
ukotveného človeka v jeho egoizmom nepoznačenom človečenstve. 

Animovaná filmová verzia príbehu vznikla v roku 1973, teda už pred 41 
rokmi vďaka Churchill Films a prerozprával ju podľa pôvodnej textovej ver-
zie príbehu Shel Silverstein. Autor príbehu zložil k filmu, ktorý režíroval 
a animoval Charlie O. Hayward, aj hudbu. 

Filmová verzia zachovala textovú časť príbehu, ale príbeh animovala, teda 
obohatila o animované filmové sekvencie, ktoré vychádzajú z výtvarníkovho 
knižného obrázku, ale rozvádzajú ho a stvárňujú aj ďalšie (predpokladané) 
okamihy v príbehu chlapca a stromu. Jedným z príkladov je chlapcova hra na 
skrývačku so stromom, ktorá ho unaví, a tak chlapec zaspí, čo stvárňuje ďalší 
z knižných obrázkov. Avšak v krátkom animovanom filme sa nachádza sek-
vencia, v priebehu ktorej strom ukolembá ukonaného chlapca, položí ho na 
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zem k svojmu kmeňu a chlapec zaspí, čím sa umocňuje hodnota starostlivosti. 
Rovnako je to aj so sekvenciou kresby srdca ako symbolu lásky či priateľstva 
na kmeň stromu, keďže predpokladané vyrytie srdca do kôry nožom je vo 
filme nahradené sekvenciou fantazijnej alebo virtuálnej kresby srdca s iniciá-
lami stromu a chlapca (M. E. + T.) prstom na drevo kmeňa. Chlapčenské 
a detské nazeranie na svet, ktoré ešte nepozná sebectvo, identifikuje seba 
(M. E.) vo vzťahu k stromu (T.), ba sa s ním aj citovo stotožňuje, vo vymedze-
nom priestore, ktorý ešte nepodmienili sociálne roly či funkcie, v ktorých by 
sa dieťa identifikovalo menom, príp. aj priezviskom. 

Iná zo sekvencií, ktorá v knihe zodpovedá obrázku dvoch párov nôh – sy-
nekdochy zaľúbencov, chlapca a dievčaťa –, je doplnená aj o motív opadnu-
tého či opadávajúceho jablka ako symbolu odtrhnutého plodu zo stromu po-
znania. Rovnako pribúda druhé srdce na kôre stromu, ktoré naznačuje zaľú-
benie, no tentoraz iniciály mien (dvojice písmen/iniciál, M. E. + Y. L., vyčle-
nené oproti predchádzajúcim – jedinečným písmenám/iniciálam ako znakom, 
M. E. + T. vo význame JA a TY, JA a T. – S./strom v preklade) upozorňujú na 
dorastanie a aj na chlapcovo začleňovanie sa do spoločnosti osnovanej na 
iných hodnotách. Tou najdôležitejšou hodnotou sa stanú peniaze, čo sa v jed-
nej z filmových sekvencií vyjadrí nie roztrúsenými jablkami, ktoré chlapec 
zbiera zo stromu, aby získal peniaze v prototexte, ale ich veľkou kopou, ktorú 
chlapec odnáša do mesta. Obdobný postup, ktorý je príznačný pre groteskné 
stvárnenie situácie – zveličením veľkosti bremena prostredníctvom synekdo-
chy (jablká zastupujú celú úrodu zo stromu) oproti malému človeku (zastúpe-
nému predovšetkým dolnými končatinami, ktoré vytŕčajú spod nákladu), sa 
použije aj v ďalšej zo sekvencií a dorastajúci chlapec si odnáša kopu konárov 
(strom) na stavbu domu, takže je nimi prekrytý, čím sa dosahuje zaujímavý 
efekt nosenia priveľkých bremien z egoistických pohnútok. 

Starnúci chlapec si odnáša aj kmeň, takže stromu ostáva rovnako ako 
v knižnej verzii príbehu iba peň, ale aj ten poslúži chlapcovi – starcovi, keď sa 
po dlhom čase vráti k stromu unavený životom. 

V príspevku sme sa venovali reflexii dvoch vybraných umeleckých textov 
a ich filmových adaptácií či vybraných motívov s dôrazom na motí-
vy/symboly stromu a človeka. Načrtli sme mieru ich izomorfizmu, nielen 
štruktúrneho, ale aj sémantického. Táto miera pritom reaguje aj na „posuny“ 
významu a zmyslu vybraných motívov so symbolickou platnosťou či vybra-
ného umeleckého textu vo vzťahu k jeho (mediálnej) transformácii. Téma 
vzťahu stromu a človeka v literatúre, širšie v umení, je nielen spôsobom, ako 
preklenúť priepasť medzi ľudským a prírodným svetom, ale je aj spôsobom, 
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ako vniesť svetlo do ťažšie komunikovateľných obsahov ľudského vedomia 
i nevedomia (ako potlačiť či prekonať deštruktívny princíp a podporiť život, 
ako potlačiť egoizmus, ale vlastne, v oboch prípadoch – ako podporiť pozitív-
ne ľudské hodnoty). 
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About Trees and People in Art: Between Literary and Media Texts 

Abstract 

This paper focuses on selected (literary – media) texts from the „workshops“ of Jean 
Giono (The Man Who Planted Trees, 2010) and Shel Silverstein (The Giving Tree, 2011), 
which unite the motif of the tree or the relationship between the tree and his man. 
These texts belong to the literature of “the boundary“, hence to the context of 
literature for children and young people as well as to the literature for adult recipients. 
Selected texts are semantically intensified through the artistic component of 
illustration, which determined their transformation into film (animated film) 
adaptation. In 1987 a Canadian filmmaker named Frédéric Back was awarded the Oscar 
for the story based on the work of the French writer Jean Giono Man Who Planted 
Trees, first published in 1953. An American poet, author and illustrator of children’s 
books, Shel Silverstein, published his poetic story The Giving Tree in 1964, fifty years 
ago, and its animated version was created in 1973. 
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