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Úvod

Historiografia slovenskej ilustračnej tvorby považuje prelom 50. a 60. ro-
kov 20. storočia za medzník rozvoja slovenskej knižnej ilustrácie. Výtvarní redaktori 
vydavateľstva Mladé letá začali sústavnejšie pracovať s výtvarníkmi – ilustrátormi 
všetkých generácií. Zvlášť nastupujúca generácia absolventov grafického oddelenia
V. Hložníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prichádzala s novým po-
hľadom na detskú ilustrovanú knihu.

Vďaka novej edičnej politike vznikali vo vydavateľstve špecializované edície 
a častejšie vychádzali aj preklady diel inonárodnej literatúry. Zväčša išlo o diela sve-
tových klasikov, ľudovú slovesnosť a súčasnú autorskú tvorbu spravidla národov 
krajín vtedajšieho tzv. socialistického spoločenstva. Prekladová literatúra odrážala, 
a teda približovala čitateľovi život a kultúru národov a etník, ktoré sú nášmu kultúr-
nemu okruhu blízke, ale i vzdialené, exotické. V ilustráciách preložených knižných 
diel priblížila mladým čitateľom okrem reálií aj zvláštnosti a špecifiká ducha kultúry
národa a krajiny pôvodu literárneho diela.

Od výtvarného umelca závisí to, ako literárnu a reálnu skutočnosť inonárod-
nej proveniencie premietne do ilustrácie, do akej miery sa výtvarnými prostriedkami 
zmocní podstaty kultúrneho ducha národa zakódovaného v slovesnom diele. Prvky 
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iných, zvlášť exotických kultúr obsiahnuté v ilustračnom zobrazení majú okrem du-
chovnej, estetickej a zážitkovej pôsobivosti aj význam noeticko-náučný, ktorý pre 
detského čitateľa ilustrovanej knihy nie je zanedbateľný. Aj o tieto aspekty ilustrácie 
60. rokov 20. storočia nám predovšetkým ide v tejto kapitole, koncipovanej podľa 
literárnych žánrov.

 1 Ilustrácie ľudovej rozprávky, balady a povesti

Začiatkom 60. rokov objavovali ilustrátori popri ilustrovaní domácej ľudovej 
a rozvíjajúcej sa autorskej rozprávky inšpiračné zdroje aj v inonárodných rozpráv-
kach. Ľudová slovesnosť národov Európy, Ameriky, kultúr Ďalekého východu a Oce-
ánie, ktorá začala byť systematicky vydávaná, upútala ich záujem nielen pre svoju 
exotickosť alebo inakosť prostredia a hrdinov, ale predovšetkým odlišnou poeti-
kou. Rastúci objem vedomostí a skracovanie vzdialeností pripravili pôdu pre to, aby 
umelci hlbšie prežili podnety dané literárnym príbehom a aby lepšie prenikli do vý-
tvarných postupov vzdialenejších etnických kultúr. V pozícii sprostredkovateľov pre-
nášali vlastný zážitok a výtvarné obohatenie smerom ku čitateľom a tak viedli deti 
k pochopeniu bohatstva svetovej kultúry.

Ku generácii výtvarníkov tzv. realistickej dejovej ilustrácie patrila Mária 
Želibská (1913 – 1992). V roku 1960 ilustrovala indický epos Povesť o Rámovi (1960) 
v podaní P. Čandu. V obrazovom cykle sú evidentné inšpiračné podnety z indickej 
a čínskej výtvarnej kultúry (vďaka cestám výtvarníčky na Ďaleký východ). Spriazne-
nosť s orientálnou prírodnou filozofiou ju predurčila na ilustrovanie nielen indické-
ho eposu, ale i prekladov diel čínskej proveniencie (Príbehy malého Siao-Si, 1963). 
V mnohovrstevných malebných, lyricko-poetických, imaginatívne krehkých tušovo-
-akvarelových výjavoch s vlasovo-jemnou kontúrovou linkou, ktorá je hlavnou no-
siteľkou deja, autorka „využila čaro lahodného, tanečného pohybu, bohatú mimiku 
postáv, baladickosť a zmyselnosť podania“ (Budská, 1984, s. 16). Napriek snahe o krás-
nu ilustráciu zostáva iba v dejovo fabulačnej polohe textu.

Zmysel pre postihnutie národnej špecifickosti slovesnej predlohy predstavu-
jú aj jej ilustrácie k ruským ľudovým rozprávkam Bohatier Kremienok (1965). Akva-
relovú kompozíciu charakterizuje lyrizmus, až snivosť, ktoré sú navodené krehkou, 
pružne vedenou líniou. Zobrazenie kumuluje viacero realistických a fantastických 
motívov rozprávky, čím sa stáva významovo bohatšie. Farba sa tu „stáva živlom, kto-
rý rôznym stekaním, rozpíjaním, rozprskávaním vytvára neskutočné a imaginatívne 
priestory rozprávkového sveta“ (Mojžiš, 1966b, s. 220). Autorka zvýrazňuje určitý pr-
vok z bohatierskeho boja v pestrej škále podôb. Ilustrácia má síce ukotvenie v texte, 
no prezentuje svoj vlastný výtvarný dej, ktorý provokuje čitateľovu fantáziu.

Preklad anglických ľudových rozprávok Tulipánová kolíska (1964) sprevádzal 
Albín Brunovský (1935 – 1997) cyklom farebných príloh a cyklom grafík – leptov, 
oživených modrým kolorom. Fabulačne bohatá ilustrácia nadväzuje na naratívnu 
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tradíciu. Ilustrátor sa výrazne inšpiroval tou polohou literárnej predlohy, „ktorá po-
súva prostý zmysel rozprávok do fantazijnej roviny“ (Mojžiš, 1966a, s. 54). Na expre-
sívnych figúrach a portrétoch rozprávkových bytostí A. Brunovský naplno rozvinul
svoju fantáziu. Akcent na detaily svedčí o jeho nevšednej vizuálnej pamäti a kresliar-
skych schopnostiach. Dynamika grafických kompozícií vyplýva z akcie a na fareb-
ných prílohách je evokovaná nadhľadom a obrátenou perspektívou. Rozprávkový 
svet dotvára architektúra a charakteristické dekoratívne „vrásnenie“ drapérie. Kom-
pozície dopovedajú mnohé deje, rozširujú priestory detskej fantázie a zvýznamňujú 
estetický účinok rozprávok. V tomto žánri je ťažko hovoriť o aspektoch cudzokrajnej 
znakovosti ilustrácií.

Ilustrátor realistickej naratívnej línie Štefan Cpin (1919 – 1971) výtvarne do-
tvoril knihu bulharských ľudových rozprávok Drevený trón (1964). V ilustračnom pre-
jave sa zreteľne prejavilo Cpinovo dekoratívno-ornamentálne smerovanie vecne 
ladenej ilustrácie koloristického cítenia (Veselý, 1987). Akoby na dekoratívne plochy 
budované štruktúrou prírodnín (kmeňa stromu, čipkovinou vĺn a machu) ilustrátor 
„prenášal časť idey rozprávkového obsahu“(Holešovský, 1971, s. 57).

Slovenský pôvod textov v Zlatej knihe rozprávok (1969) B. Němcovej predur-
čil výtvarný interpretačný prístup Š. Cpina. Inšpirácia slovenským folklórom sa odzr-
kadlila nielen v svojráznej typológii ľudových postáv, ale aj v reči ich pohybov. Živo 
pôsobia podoby detí a zvierat. S nezvyčajnou sviežosťou zachytil bohatstvo emoci-
onálnych obsahov rozprávkových textov.

Ilustráciou novej výtvarnej techniky, a tým aj novými výrazovými prostried-
kami, obohatil v 60. rokoch Alojz Klimo (1922 – 2000) výber slovenských rozprávok 
B. Němcovej Kráľ času (1965). Aplikoval kubistickú techniku koláže kombinovanú 
s akvarelom. Materiálová technika umožnila autorovi uplatniť tvárne princípy ne-
konvenčným spôsobom a naplno zužitkovať princíp hry. Reprodukovaním sa „drs-
ná“ materiálová podstata eliminovala a ilustrácie pôsobia žiarivou a fosforeskujúcou 
farebnou harmóniou. Originálna technika oslobodzuje detského príjemcu od na-
vyknutých vizuálnych predstáv a vyvoláva nové asociácie. Prezentuje autonómnosť 
ilustrácie; je viac subjektívnou variáciou nosných motívov rozprávkového textu: 
figúry hrdinov sa bez tiaže vznášajú v imaginárnych priestoroch, spodobujú skôr 
živly než sujetové reálie. Poetická rovina a hravá pohoda kolážových obrázkov 
bez sklonu k ozdobnosti znamenali pre detskú knižnú ilustráciu povojnových 
rokov vážny prínos.

Titul z arabskej ľudovej tvorby Rozprávky z púšte i mora (1965), preklad tu-
reckých rozprávok Padišachova dcéra (1967) a výber zo švédskej ľudovej slovesnos-
ti Palček a obor (1969) ilustroval Vincent Hložník (1919 – 1997), ústredná osobnosť 
slovenskej knižnej tvorby druhej polovice 20. storočia. Jeho ilustrácia však, tak ako 
ilustrácie absolventov jeho školy, úzko súvisí s voľnou grafickou tvorbou. Hložníko-
vo ilustračné zameranie na atmosféru, citovosť a fantáziu arabských rozprávok bolo 
zreteľným prejavom vtedy uvoľneného trendu kultúrnej politiky. Kompozícia ku-
muluje prvky orientálneho prostredia bez tradičnej väzby v empiricky nereálnych, 
prevrátených polohách. Tie sa navzájom prekrývajú a dominuje priblížený pohľad 



98

do tváre (vnútra) hrdinu. Hutná, motívmi prepletená farebná kompozícia i kontrast 
línie a čiernej plochy vo vstupných a koncových kresbách knihu dynamizujú. Je to 
recepčne – z hľadiska logiky i estetiky  – náročná ilustrácia.

Domovom maorijských rozprávok Obrova stupaj (1965) je Nový Zéland. Vý-
tvarnými kreáciami ich ozdobila Viera Bombová (1932 – 2012). Grafické kapitol-
ky očarili naivnou bezprostrednosťou a jednoduchosťou výtvarných prostriedkov. 
Symbolizujú „vznešenú moc neznáma a prírody“. Farebné obrazy mäkkej jasnej fareb-
nosti (škrabané kresby na tušovom a voskovom podklade) sú analógiou farebnosti 
rozprávok. Zachytávajú iba niečo približné a tušené, „niečo z naivného primitivizmu 
maorijského výtvarného umenia a niečo z moderného umenia dneška“ (Holešovský, 
1971, s. 50). V. Bombová si aj v ilustračnom cykle k indiánskym rozprávkam Kamen-
né kanoe (1967) zachovala svojský zmysel pre špecifickosť ducha indiánskeho etnika
a schopnosť osloviť čitateľa – diváka prostredníctvom hlbokých emócií, ktoré doká-
že jej výtvarný jazyk vyvolať.

Exotické rozprávky indiánske, polynézske a ďalších národov V. Bombovú vá-
bili, avšak práca na ilustráciách si vyžadovala štúdium literatúry a obrazového ma-
teriálu, lebo na vlastnú fantáziu a skúsenosť sa ako Európanka nemohla spoľahnúť. 
Obsahy cudzích rozprávok autorke pripadali „farebne a fantazijne bohatšie, magic-
kejšie a aj ich inšpiračná sila sa jej zdala podnetnejšia.“ Pociťovala v k nim blízky vzťah, 
oslňovala ju „ich vnútorná jednota, ako sa javí v poézii legiend..., v básnivom spojení 
človeka s prírodou a vesmírom v organickej sústave prírodnej morálky“ (Holešovský, 
1978, s. 24). Stupeň „imaginácie, ktorý vlastnia Bombovej ilustrácie, celkom prirodze-
ne vyplýva z miery fantázie a tajuplnosti rozprávok cudzokrajných kultúr“, sumarizuje 
G. Kordošová (1981, s. 34).

Emocionálnu podstatu inonárodných ľudových rozprávok okrem V. Bombovej 
a A. Brunovského vyjadrovali vo svojich ilustračných sprievodoch J. Lebiš, G. Štrba, 
V. Gergeľová, B. Kolčáková, V. Machaj, V. Žilinčanová, ale i ďalší výtvarníci, pre kto-
rých rozprávková ilustrácia znamenala iba odbehnutie od profesionálnej tvorby 
(K.  Drexler k japonským rozprávkam, I. Polakovič a M. Studený k ruským, B. Kuľhavý 
k indonézskym).

Pre cyklus kresbových a farebných ilustrácií Jána Lebiša (1931 – 1996) v kni-
he srbských národných rozprávok V. S. Karadžića Zlatá jabloň a deväť pávov (1965) 
je najnápadnejšia ich hmotnosť, dekoratívna štylizácia a farebnosť. Výtvarník tu po-
výšil dekór na základný princíp ilustrácie a tento ozdobný prvok, tak ako v ľudovom 
umení, sa považuje za základ jeho umeleckého pretvárania skutočnosti. Zobrazené 
motívy vyjadrujú autorovu reakciu na charakter a obsahovú podstatu literárneho 
diela v jej estetickom rozmere. Kúzlo tejto estetickej dimenzie spočíva v exotike roz-
právok.

Pred koncom desaťročia J. Lebiš obohatil čiernobielymi a farebnými ilustrácia-
mi reprezentatívny súbor rozprávok národov bývalého Sovietskeho zväzu Dievčina 
s medenými vlasmi (1969). Zobrazenia, rovnako ako v predošlej ilustračnej kolekcii, 
nie sú prvoplánovým ekvivalentom rozprávkového textu, ale výtvarnou reakciou 
na obsah a charakter diela. Každopádne natesnaná ilustračná kompozícia sa z reál-
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nej empírie vymyká zostavou, nadsádzkou, opisom i ozdobnosťou. Farebné prílohy 
sprevádza vetným citátom, ktorý bol motívom zobrazenia. Cudzokrajný text je v ilu-
strácii evokovaný oblekom a typickou ruskou architektúrou.

Bieloruské národné rozprávky vo výbere G. Vlčeva Kocúrik – Zlatá labka (1967) 
ilustrovala Viera Gergeľová (1930 – 2004). Vo farebných prílohách nezobrazuje kon-
krétne dejové okamihy z rozprávok, ale sústredila sa na ich emocionálnu, či zmyslo-
vú podstatu. Kompozícia „naturalistického expresionizmu“  nadobudla hmotnosťou 
prostredia akúsi voľnosť naivnej maľby. Charakteristický je osobitý spôsob poľud-
šťovania zvierat a rozprávkových bytostí.  S farebným cyklom ilustrácií plne koreš-
ponduje cyklus realizovaný vyškrabávanou technikou, ba naivizmus tu prechádza 
do úsmevnej polohy. V ženskom účese a kostýmoch tušiť krajinu pôvodu literárnych 
predlôh.

V kolekcii ilustrácií Běly Kolčákovej (1937) k prekladu ľudových rozprávok 
J. a W. Grimmovcov Stolček, prestri sa! (1968) sa spojilo autorkino dekoratívne výtvar-
né cítenie s poetikou symboliky obsahu. Poéziou prestúpenú, pokojnú, vyváženú, 
ale farebne bohatú ilustráciu autorka vytvorila kombináciou koláže a akvarelu. Jed-
notlivé prvky radila a prekrývala abstrahovanými „naivno-insitnými“ tvarmi a polo-
hami prevažne ženských postáv, zvierat i znakov prostredia. Rozprávkový text bol 
pre ilustrátorku iba zdrojom inšpirácie na vyjadrenie jeho zmyslu.

Knihu čínskej ľudovej slovesnosti Odkedy sa pes s mačkou nenávidia (1960) ilu-
stroval Ľubomír Kellenberger (1921 – 1971) a pred koncom decénia aj výber z japon-
ských rozprávok Chlapec z broskyne (1969). Ak v čínskych rozprávkach dominovala 
epická kresbová ilustrácia, poetika japonských rozprávok je stvárnená v maliarsky 
chápaných obrázkoch dekoratívneho výrazu, ktoré rámcuje tajomnosť exotickej prí-
rody. Ľ. Kellenberger sa sústredil ani nie tak na dej literárnej predlohy, ako na jej myš-
lienku, zrejme, aby vyjadril aj svoju životnú filozofiu.

K inonárodnej ľudovej slovesnosti pridružujeme aj báje a eposy. Preklad 
egyptských, mezopotámskych a izraelských bájí z pera E. Petišku Príbehy na ktoré 
svietilo slnce (1966) ilustroval Gabriel Štrba (1932). Texty bájí predstavovali pre ilu-
strátora obsahovo aj štýlovo rozporuplný námet. Odzrkadlilo sa to aj v ilustráciách: 
sústredil sa na aktívnu úlohu detailu, zdôraznil farebnú drsnosť neplynule koloro-
vanej perokresby, ktorej chýba jasnosť. Zúrivý pohyb a excentrická symbolickosť sú 
podľa F. Holešovského (1979) blízke pohybu a zámeru politickej kresby. Voľné zosku-
penie v kompozícii ovládanej symbolom a znakom sa mení podľa fabulačnej jedno-
ty textu.

Na ilustrovaní slovenských vydaní inonárodnej ľudovej slovesnosti participo-
vali aj českí výtvarníci. Z tých, ktorí sa zapísali do českej ilustrátorskej histórie det-
skej a mládežníckej knihy, spomenieme J. Nováka, J. Trnku, O. Čechovú, O. Janečka, 
V. Karla, A. Zábranského, V. Cinybulka, D. Hahnovú-Benešovú. 

Ľudové rozprávky preložené z ruštiny vyšli s pôvodnými ilustráciami S. Arťu-
šenka a E. Račeva, zo slovinčiny s ilustráciami L. Ostercovej.
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 2 Ilustrácie v prekladoch autorskej rozprávky

Autorské rozprávky vyhovujú časti ilustrátorov, pretože im dávajú možnosť 
rozvíjať fantazijné prvky alebo im vyhovuje krehká poetickosť rozprávkového príbe-
hu. Pôvodná inonárodná literatúra, rovnako ako domáca, spracúva typické súčasné 
námety a podnecuje najmä mladých ilustrátorov, aby tiež hľadali nové výtvarné for-
my, vytvárali novú symboliku, adekvátnu netradičnej téme. Pestrosť ilustrovaných 
žánrov a polôh neraz vedie k technologickému i výtvarno-koncepčnému experi-
mentu. Príbehy zo súčasnosti a príbehy o deťoch zároveň upriamujú knižných grafi-
kov na uplatňovanie zvýšenej miery adresnosti a komunikatívnosti ilustrácií.

Najviac nového v poňatí ilustrácie sa prejavilo v obrázkovej knihe 60. rokov 
ako dôsledok dobových zmien v názoroch na jej poslanie. V knihe pre najmenšie 
deti má obrázok dôležitú úlohu, pretože dieťaťu, ktoré ešte nečíta, často nahrádza 
text. Prvoradou je tu výchovná funkcia knihy, pričom smer jej výchovného pôso-
benia je treba chápať v širokom rozpätí od etickej výchovy, cez poznávaciu funkciu 
až k rozvíjaniu tvorivosti dieťaťa a podnecovaniu jeho fantázie. Od ilustrácie tohto 
typu knihy sa očakávajú viac lyrické kvality. Ideálne je, keď ju realizuje výtvarník, 
ktorý svojím osobnostno-umeleckým založením inklinuje k tejto vekovej skupine 
detských príjemcov, kde je treba rátať predovšetkým s prelínaním slova a obrazu. 
Zo slovenských autorov sa na ilustrovaní preložených autorských rozprávok v 60. ro-
koch podieľali tak skúsení výtvarníci, ako aj mladí, začínajúci ilustrátori, vrátane čes-
kých výtvarníkov v spoločnom štátnom zväzku.

Charakter a typ ilustrácie autorskej rozprávky, tak ako v literárnej oblasti, je 
determinovaný vekovou kategóriou detských čitateľov. Preto sa osobitne dotkneme 
ilustrovaných prekladov pre predčitateľov alebo prvočitateľov, pre detských čitate-
ľov a pre staršie deti. Nejestvuje rigorózna hranica medzi čitateľskými vekovými ka-
tegóriami detí, preto naša kategorizácia je len pomocná. 

 2.1  Ilustrovanie prekladových leporel 

Špeciálnym typom obrázkovej knihy pre najmladšie deti je leporelo. Jeho 
dominantná výtvarná stránka však zostáva na okraji teoretického záujmu, nie však 
na okraji dôležitosti. Aj renomovaní ilustrátori dávajú prednosť iným žánrom, pre-
tože tie sľubujú väčšiu možnosť osobnej sebarealizácie. Leporelo je však náročnou 
detskou knižkou. Jeho výtvarná pôsobivosť nemusí ešte znamenať naozaj kvalitnú 
knižku, pretože väzba obrázkov a textu je v nej povinná. Aj v 60. rokoch sa vyža-
dovali ilustračné realizácie identické s vizuálnou komunikáciou vtedajšej doby. Ona 
pestovala v deťoch zmysel pre skratku, nadsádzku a výtvarný znak bol pre ne samo-
zrejmosťou, pretože ich sprevádzal na každom kroku. Pravda, išlo len o mieru štyli-
zácie, ktorú bolo malé dieťa schopné vnímať.

Ilustrátori 60. rokov sa s tematikou leporel vyrovnávali podľa vlastného uvá-
ženia. Každopádne tvorili abecedu výtvarnej reči leporelovej ilustrácie, ktorou sa pri-
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hovárali najmenším. Pripomenieme iba tých autorov výtvarnej stránky preložených 
textov leporel, ktorí zanechali v detskej ilustrácii významnejšiu stopu.

Lyrickú orientáciu leporelovej ilustrácie predstavovala M. Želibská. Jej obrázky 
ruskej rozprávky I. Belyševa Zanovitý kocúrik (1960) nemajú didaktickú utilitárnosť 
a moralistickú tendenciu, predsa však svoju ilustračnú úlohu, ako píše F. Holešov-
ský (1971), chápe v doslovnej a dejovo fabulačnej oblasti, ráta s vnímateľom, ktorý 
nemá bližší styk so súčasným výtvarným umením.

Miroslav Cipár (1935) sa už v počiatočnom období svojej ilustrátorskej ces-
ty podujal ilustrovať literatúru pre najmladšiu vekovú kategóriu detských čitateľov. 
Hravé a žartovné veršíky K. Čukovského Veselý telefón (1960) sprevádzal pestro kolo-
rovanou ilustráciou živej obrysovej kresby tušom. Exotické i domáce zvieratá, ktoré 
sa vezú v dopravných prostriedkoch, sú v symbolických ľudských oblekoch i konajú 
ako ľudia. Aj táto antropomorfizácia pridáva obrázkom humornosť. Zreteľné sú rysy,
ktoré sa skoro stanú nosnou konštrukciou Cipárovho ilustračného obrazu: radenie 
rytmických prvkov, obrázky architektúr, dekoratívna štruktúra predsádok.

Azda najväčší podiel v obrázkových knihách patrí knihám veršov. Strany le-
porela S. Maršaka Veselé počty (1962) M. Cipár vyzdobil farebnými kriedovými obráz-
kami zjednodušeného tvaru. Zoznamuje dieťa s číselnými znakmi hodnôt od jednej 
do desať a dobre sa mu darilo výtvarným jazykom zachovať prehľadnosť daného 
množstva.

Z českých výtvarníkov v 60. rokoch ilustrovali preklady českých a ruských le-
porel predovšetkým H. Zmatlíková, F. Freiwillig, D. Berková, V. Cinybulk, A. Ladová, 
R. Blaha, O. Janeček, J. Kubíček, A. Pospíšil, Ľ. Vimr, M. Marešová. Sústredenejšiu ilu-
stračnú pozornosť venovala prekladu inojazyčného leporela do slovenčiny Helena 
Zmatlíková (1923), ktorá mala už svoj vyhranený hravý, výrazovo dekoratívny štýl. 
Jej poetická ilustrácia úsmevného humoru sa vyznačovala jednoduchou kresbou 
a plošnou farebnosťou  v základných tónoch (E. Petiška: Kde sa schoval nožík, 1960; 
F.  Hrubín: Palček, 1961; M. Lukešová: Kto chce mačiatko? 1969; z ruštiny A. Laptev: 
Skúpy Macko, 1962, Pik Pak Pok, 1963, a Hav – hav – hav, 1964).

 2.2  Ilustrovanie kníh pre mladší školský vek

V 60. rokoch absolventi Hložníkovej grafickej špeciálky povýšili detskú knižnú
ilustráciu na modernú, umelecky i obsahovo rovnocennú zložku literárneho diela. 
Vysoká úroveň ilustrácie pre deti znamenala, že ilustrátorom už nešlo iba o parafrá-
zovanie literárneho diela alebo o jeho epické doplnenie. Usilovali sa o výtvarný vý-
raz, ktorý by prehĺbil zdroj zážitku z literárneho diela a umocňoval jeho emocionálne 
a významové poznanie. V prípade literatúry zo vzdialenej kultúry bola prítomná 
i snaha o vizuálnu autentickosť jej ilustračného uchopenia, aby aj obrazovo-názorná 
stránka knihy rozširovala obzory detského čitateľa.

V. Hložník inklinoval v knihách pre najmenších čitateľov k štylizovanej orna-
mentálnej kresbe s akcentmi „drobného“. Krehký a takmer hravý kresbový ilustračný 
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prejav k Maršakovým rozprávkam Mačkin dom (1961) má zrejme s ohľadom na veko-
vé určenie knižky zmiernenú dramatickosť. Akcentuje sa už vtedy obvyklá hložníkov-
ská brilantná kompozícia, ktorej kresbový základ koloruje čistá farba. Ona rytmizuje 
i  mierne dramatizuje ilustráciu a podporuje jej dekoratívnosť (Šefčáková, 1968).

V. Hložník sa ku knihe pre malé deti v predmetnom desaťročí vrátil ilustrácia-
mi rozprávkovej knižky N. Nosova Nevedkove dobrodružstvá (1967). Ilustrácie výško-
vého formátu sú neobvykle umiestnené na rozšírených vonkajších okrajoch strán. 
Motívmi sú herné akcie a príhody maličkých ľudí – kratuľkov žijúcich v meste, ktoré 
evokuje skratka architektúr a interiérov. Základom zobrazení je pre umelca charak-
teristická pevná, pružná až ostrá čiara perom, ktorá postavičky aj modeluje. Obrázky 
tlmene koloruje, niektoré partie ponecháva v čistej kresbe, čo podporuje priestoro-
vosť zobrazenia a vzruch. Trojdielna vertikálna skladba motívov vnáša do recepcie 
naráciu.

Príklad kolážových ilustrácií A. Klimu nasledovali B. Kolčáková, J. Pavlíčková 
a I.  Tarasová. B. Kolčáková vo výtvarnom súbore k prekladu rozprávky maďarskej 
spisovateľky M. Jelínkovej Tmavulienka (1964) uplatnila striedmo farebnú strihanú 
koláž dotvorenú kresbou ako k ľudovým rozprávkam Stolček, prestri sa. Je použi-
tá buď ako vstupná ilustrácia ku každej rozprávke, alebo ako celostranová ilustrá-
cia s prírodným motívom. Celostranové ilustrácie sú hutnejšie, viac geometrické, 
bez náznaku dekoratívnosti. Aj cyklus kolážových ilustrácií v knihe S. Heyma Cymbe-
linka (1967) má podobný charakter. Navyše tu akcentujú odtlačené textúry materiá-
lu ako plán prostredia. Tváre naivne pochopených figúr sú však individualizované.

Jarmila Pavlíčková (1929) realizovala ilustrácie k rozprávke V. Goľavkina Prší 
nám na zošity (1965) tak, že strihané siluety detských figúr, ťavy a vtákov nalepila
na biely podklad alebo na podlepenú farebnú štruktúrovanú plochu. Pravda, motívy 
materiálových ilustrácií, tak ako aj literárny text, sú kultúrno-geograficky neprízna-
kové.

Irena Tarasová (1931) strihanou kolážou svietivej farebnosti ilustrovala ne-
rozsiahlu prózu A. Millera Jankina prikrývka (1967). Motívom je interiér detskej izby 
a ulica veľkomesta s reklamnými anglickými textami a preplnená autami. Tarasovej 
ilustrácia popartovskej poetiky nie je sentimentálna, skôr úsmevno-hravá. Určitá str-
nulosť a civilistická pôsobnosť vyplýva z techniky koláže i skladby geometrických 
plošných prvkov. Zobrazenia približujú detskému čitateľovi prostredie vtedajšej 
americkej skutočnosti. I. Tarasová technikou strihanej koláže v kombinácii s tempe-
rou sprevádzala aj knihu Z. Dvořákovej Budíček (1963), určenú skôr starším deťom. 
Zvlášť výtvarné poňatie predsádky sa neskôr stalo doménou jej knižnej výzdoby. 
Autorka zužitkovala dvojstranovú plochu a vtlačila knihe, už pri jej otvorení, oso-
bitnú hodnotu. Pohyb zvieratiek a ľudí štylizovala do plochy v akomsi zastavenom 
čase.

Znaky a postupy vyvolané exotickou kultúrou neraz obohatia ilustrátora a po-
značia jeho ďalšiu tvorbu. Konkrétne v ilustráciách M. Cipára k príbehu G. Feustela 
Černoško Gnugu (1965) viedlo stretnutie výtvarníka s exotickou africkou prírodou 
a  domorodcami (s typickými rysmi tváre a odlišným spôsobom života) k tomu, aby 
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prisúdil zvláštnu úlohu farebnej ceruzovej línii i výtvarnému detailu a hľadal nové 
radenie prvkov a nové farebné rytmy. Stavba ilustrácie dekoratívne štylizovaného 
motívu spočíva na jednoduchej priamke a krivke, ktoré žijú samostatným životom 
mimo obsahu ilustrácie (Holešovský, 1976). Vrchol tejto Cipárovej ilustračnej výrazo-
vej etapy sa naplno prejavil v jeho ďalších ilustračných cykloch. Treba dodať, že ilu-
strácie sú dejovo konkrétne, no zostávajú v emocionálnej rovine. Cipárov štylizačný 
ilustračný princíp a mierne groteskná poloha humoru zodpovedajú humorno-dob-
rodružnej exotickej téme rozprávky etnografického pôvodu.

V Cipárových ilustráciách k veršom S. J. Maršaka v knihe Kolotoč (1968) sa 
evidentne zviditeľnili groteskné znaky tvarovo jednoduchého prejavu a výtvarník 
dospel k svojráznym dekoratívnym rytmizáciam. Obľubuje farebné pozadie, skúša 
výrazné pravouhlé členenie strán. V záverečnej kompozícii pristupuje k situačnej 
grotesknosti ešte aj grotesknosť výtvarno-technická: čierne siluety postáv so zele-
nými detailmi. Pre tento ilustračný cyklus je charakteristická ozdobnosť a „k fareb-
nej sviežosti pristupuje úsilie spojiť koláž so siluetovou maľbou a vložiť do súhry prvkov 
a zložiek aj ozdobné princípy...“ (Holešovský,1980, s. 51).

Akvarelové ilustrácie navrhol Jozef Cesnak (1936) k poviedke A. I. Kuprina 
Biely Pudlík (1966). Sú zamerané na efekt motívu: farebným štetcom konkretizoval 
architektonické prvky i figúry a rozmývanými plochami zmäkčil oblaky a krymskú
vegetáciu. Kompozície prvoplánovo sprevádzajú realistický text brožovaného 
vydania.

Ondrej Zimka (1937) ilustroval bájku – humoresku ruského autora B. Zacho-
dera Gruľko na karnevale (1967) a preklad knihy E. Kästnera Konferencia zvierat (1968). 
Príbeh bájky o neslávnom dopade trúfalého prasiatka je nadľahčený detským smie-
chom; ilustrátorovou snahou bolo dej a sujet výtvarne pokryť zmesou kolíznej si-
tuácie vyplývajúcej z absurdnej karnevalovej témy. Humor vyplýva zo vzťahových 
interakcií a z istej blízkosti k detským výtvarným rysom a efektom. Fialovo-zeleno-
-modrý kolorit akvarelových ilustrácií Kästnerovej knižky sa stal pre ďalšie Zimkove 
ilustrácie príznačný. Motívom zobrazení sú tu štylizované figúrky, poľudštené exo-
tické zvieratá a tropické rastlinstvo v hutnej kompozičnej skladbe. Pre rozprávkovú 
ilustráciu nie je nezvyčajné, že zvieratá riešia problémy ľudstva a môžu byť tak ako aj 
ľudia zelenkasté i modré a lietadlá pestrofarebné ako exotické vtáctvo a motýle.

V tom čase začínajúca ilustrátorka Ľuba Končeková-Veselá (1942) ilustrova-
la rozprávku O. Preusslera Vodníčkove dobrodružstvá (1969). Modrozelená akvarelo-
vá farebnosť symbolizuje životný priestor rozprávkového hrdinu s charakteristickým 
atribútom – červenou čiapkou. Rastlinné komponenty nad vodnou hladinou sú 
na efekt geometricky štylizované. Detský úsmev má vyvolať napríklad obrázok Vod-
níčka ako jazdca na velikánskej rybe ovládanej konskými liacami.
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 2.3  Ilustrovanie kníh pre staršie deti

Už typ postavy s váhovou nošou na ramenách a naznačené exotické krajinné 
reálie na obálke knihy Tchien-i Čanga Veľký Lin a Malý Lin (1960) vyjavujú prostredie 
Ďalekého východu. Ilustrátor Š. Cpin k tomuto čínskemu rozprávkovému titulu na-
vrhol perokresby na farebnej podtlači a farebné celostránkové ilustrácie. Motívmi 
kresieb sú portréty rozprávkových aktérov so šikmými očami a typickým čínskym 
kostýmom. Farebné celostranové ilustrácie sú osnované výraznou čiernou kresbou, 
ktorej plochy vypĺňajú svietivé farby; pripomínajú vitráž. Motívom sú nosné postavy 
rozprávok a antropomorfizované zvieratá v barokizujúcich orámovaniach a s orna-
mentmi v rohoch. Cykly približujú detskému čitateľovi vzdialenú kultúru najväčšie-
ho národa.

Glosári poznamenávajú, že Š. Cpin bol vynaliezavý vo voľbe scén a príhod 
a imúnny voči dovtedajším ilustračným vzorom tých kníh, ktoré sa chystal ilustro-
vať. Aj v ilustračnom cykle  k prekladu knihy J. Plevu Malý Bobeš (1962) si zvolil svoj-
skú cestu. Realizoval farebné prílohy  a polstranové kresby na žltej podtlači. Prílohy 
predstavujú galérie hlavných postáv, teda ilustrátor tieto „hlboko ľudské a veľkoryso 
graficky poňaté“ portréty zasadzoval do deja až po ich „fyziognomickom“ predsta-
vení. Sprevádza ich drobnými perokresbami na okraji listu, čím „stiera ich portrétnu 
výlučnosť“ (Holešovský, 1979, s. 36). Farebné prílohy i kresby spolu ladia a doplňujú 
sa. Citovaný autor dodáva, že Š. Cpin dosiahol týmito ilustráciami jeden z vrcholov 
vlastnej tvorby.

Ďalšie Cpinove ilustračné cykly cudzokrajnej detskej literatúry 60. rokov 
mali dekoratívne smerovanie. Zreteľné to bolo v rozprávkach Drevený trón a v knihe 
R. Kiplinga Rozprávky o praotcovi Klokanovi a iných zvieratkách a ku Čukovského roz-
právke Doktor Jajbolíto (všetky 1964). Pripomíname, že umelá rozprávka vychádza 
takmer vždy z dneška, preto nemôže historizovať; nevystupujú v nej ani nadpriro-
dzené sily ľudových rozprávok. Opiera sa o fantáziu, vtip a vynaliezavosť. No ilustrá-
cia k nej si v uvedených rokoch ešte len utvárala adekvátnu koncepciu, prevažne 
sa uspokojila iba so scivilnením dobovej ilustrácie ľudovej rozprávky. Svedčí o tom 
rovnaké poňatie Cpinových ilustračných cyklov ku knihám Kiplinga a Čukovského 
(bližšie Holešovský, 1987). Všeobecne možno slovami M. Veselého (1987, s. 80) kon-
štatovať, že Š. Cpin ako zástanca „koloristického cítenia, inšpiroval sa folklórom na roz-
hraní dekoratívneho, ornamentálneho a vecného stvárnenia.“

Veršované autorské epické rozprávky ilustroval predovšetkým J. Lebiš. Po  ra-
de kreslených ilustračných cyklov k Puškinovým Rozprávkam (1962) sa mu neskôr 
naskytla možnosť použiť farbu aj k La Fontainovým Bájkam (1965). Farebný rozpráv-
kový cyklus s bohatou škálou tónov je dôsledne motivovaný veršovaným textom 
a výrazovo-znakovo prezrádza inšpiráciu ruskými ikonami, byzantským zlatníctvom 
a emailérstvom, čím vlastne ilustrátor priblížil detskému čitateľovi aj ducha ruskej 
arteficiálnej kultúry.
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Ilustrácie La Fontainových Bájok sú koncipované na báze uzavretej heraldic-
kej kompozície so zvieracími motívmi. J. Lebiš uplatnil klasickú grafickú techniku
drevorezu, čím sa zaradil k rustikálnej línii slovenských ilustrátorov. Obrazy tvaro-
vo zovreté do zhusteného výjavu sú výrazovo podčiarknuté robustne štylizovaným, 
miestami do ornamentu zachádzajúcim grafickým rukopisom. Na druhej strane,
poznamenáva M. Váross (1966), Lebišova hmotná, dekoratívne priťažká ilustrácia 
nie vždy korešponduje s La Fontainovým ľahkým, až rokokovo hravým humorom. 
V kompozícii v tej istej rovine umiestnená ľudská postava, zviera, rastlina, vec, teda 
rôzne prvky skutočnosti, tvoria jediný svet. Výtvarník ladil motív do ornamentálne 
modulovaných vitrážnych farieb, ktoré syntetizuje čierna obrysová dominanta. Do-
cielil tak monumentálnu pôsobnosť a tá v súčinnosti s klasickou technikou knižného 
drevorezu dáva knihe určitú závažnosť. Slohová čistota koloritu, tak ako v Puškino-
vých Rozprávkach, svedčí o jemnom maliarskom talente autora. Ilustrácie hravým 
postrehom prízvukujú epický moment bájok v ich nadčasovom význame.

Aj pre tento ilustračný súbor platí, že Lebišove ilustračné kompozície origi-
nálnej typológie a symboliky sú svojou dekoratívnou štylizáciou a voľbou atribútov 
výtvarnou reakciou na celok literárneho diela, na podstatu jeho obsahu. Ich nekon-
venčnosť a svojbytnosť obohacuje aj dovtedajšie ilustrátorské sprievody klasických 
Bájok. Recepčná aktivita tohto typu ilustrácie však vyžaduje esteticky a eticky vý-
tvarne kultivovaného čitateľa.

Dve ukrajinské poviedky O. Dončenka v knihe Lucia (1962) a Rozprávky (1963) 
J. Wolkra ilustrovala V. Bombová. K ukrajinským poviedkam z doby cárskeho Ruska 
a partizánskej vojny realizovala kresby s vyznením línie a čiernej plochy na fialovej
podtlači. Jemná i pružne tieňovaná línia a zhluky bodov dávajú ilustrácii impresívny 
charakter. Literárna látka i postavy troch Wolkrových rozprávok sú čerpané zo strastí 
života; ich fantázia sa dotýka lásky i nádeje, aj ich protipólu – lakomosti a sebectva. 
Sú to pútavé, nerozprávkovo konkrétne rozprávania (Holešovský, 1978). Vo fareb-
ných kompozíciách vyškrabávaných faktúr sa prudko striedajú obsahy a farebné do-
minanty – od voskovo žltej cez nachovo fialovú až po modročiernu tmu. Ovláda ich
kontrast veľkomesta a detskej postavy. V. Bombová zaiste chcela vyjadriť čistú poé-
ziu detského myslenia v zložitosti vonkajšieho sveta, „v slnku aj tme“, o čom svedčia 
miznúce kontúry siluetovo videných detských postáv. Sústredila sa teda na citovú 
stránku, aby detský recipient ku knihe priľnul.

Ruskú poviedku L. Kassiľa Brat a braček (1963) ilustroval Ladislav Nesselman 
(1927 – 1987) expresívne vedenou kresbou perom i štetcom oživenou akvarelovým 
tónom. Motívom obrázkov sú radosti a starosti, resp. „pocitové zmätky“ detského 
života. Zjavne nesledujú líniu humoru, ako by sa dalo od L. Nesselmana očakávať. 
Pre cyklus je charakteristická stupňovaná výrazová hyperbola. 

Po roku L. Nesselman ilustroval rozprávku G. Rodariho Jazmínko v krajine 
klamárov (1964) a tu už, výtvarník realisticko-civilistického cítenia a epického prí-
stupu k literárnej predlohe, prejavil zmysel pre zdôraznenie humorných javov: ko-
lorovaná kresba sleduje karikatúrnu črtu Rodariho textu a pokúša sa vyjadriť jeho 
„múdru absurditu“ humoristickou hyperbolou, ktorú buduje na hľadaní absurdity 



106

a rozpornosti. F. Holešovský (1980, s. 51) konštatuje, že „humoristická ilustrácia po-
viedky o deťoch ... má sklon k istej štandardizácii, do ktorej zahŕňa rovnako charakter 
skratiek ako výraz tvárí a tvarovú a pohybovú schému.“ I keď tu L. Nesselman úsporne 
modeluje tváre a postavy, vyhol sa takýmto schémam a dosiahol širokú stupnicu ilu-
stračného výrazu. Výrazová abstrakcia „kladie jeho ilustráciu za hranice detského pre-
javu, pritom však úplne ráta s detským odhalením jej významu“ (tamtiež, s. 58).

A. Brunovský v roku 1963 ilustroval v žlto-okrovo-hnedastom akvarelovom 
kolorite zväzoček troch Andersenových rozprávok Statočný cínový vojačik, kde po-
núkol pohľad na typickú architektúru mesta v domove rozprávkara. Rozprávkovosť 
textu má symbolizovať šagalovsky letiaca ľahko odetá ľudská figúra nad nočným
mestom. Ľudovosť iného obrázka evokuje pohľad do izby cez drevenú zárub-
ňu na  starenu sediacu s čiernou mačkou za dreveným stolom, sliepkou na pánte, 
a v popredí váhavo do izby vchádza mrzké káčatko.

A. Brunovský o štyri roky neskôr vytvoril k početnejšiemu výberu Anderse-
nových rozprávok s názvom Malá morská panna (1967) bohatšiu kolekciu ilustrácií. 
Kresbová a maľovaná séria celostranových a dvojstranových kompozícií i drobné 
sprievodné obrázky v texte symbolizujú zmysel rozprávok; ich frekvencia vyvolá-
va dojem nepretržitosti výtvarného prejavu. Významová dominanta však spočíva 
na veľkých plasticky videných obrazoch, na ktorých A. Brunovský spája postavy s prí-
rodným a architektonickým prostredím. Dôležitosť prostredia podporuje aj hustá 
perokresbová faktúra, ktorá sa preplieta s farebnými plochami; teda narušuje, ale zá-
roveň spája skladbu obrazu. Motívom je myšacie obydlie v zemi s detailmi ľudského 
interiéru, plastická faktúra krajiny s korunami stromov, výrazne dekoratívne štruk-
túry čiernobielych honosných mestských domových priečelí. Obyvateľov ich inte-
riérov symbolizujú „okná“ – portréty barokovo-elipsovitých obrazov, ktorých rámy 
sú zároveň dekoráciami fasád. V perokresbových ilustráciách majú dôležitú úlohu 
tvárne obsahy pozadia, ktoré, ako poznamenáva F. Holešovský (1980), tvoria novú 
významovú scénu; dodáva, že ilustrácia upútava akoby arcimboldovsky zašifrovaný-
mi tvárami, akýmsi ponorom do nedejového sveta fantázie, ktorý čitateľ azda začne 
tušiť i vo svete Andersenových rozprávok.

Umelecká náročnosť spracovania ilustrácií, neobmedzovanie sa na popis roz-
právkového deja, ale jeho prekonávanie novými prekvapivými asociáciami, sú symp-
tómy, že „nejde o typickú ilustráciu pre deti, hoci je plne prístupná i malému čitateľovi“ 
(Peterajová, 1985, s. 40). Ostáva nám všeobecne konštatovať, že svet Andersenovej 
fantázie je A. Brunovskému mimoriadne blízky.

Nové technické postupy a procesy vniesla do detskej knihy Jarmila Čihán-
ková (1925) početne neveľkým cyklom ilustrácií k prekladu knižky M. Majerovej 
Robinsonka (1964). Cyklus znamenal aj určité vybočenie od tradičnej figuratívnej
ilustrácie k modernému ilustračnému prejavu. Pre výtvarníčku nebola podstatná 
podoba a vzhľad samotárky, jej paralelu s literárnym obsahom sústredila vo výtvar-
nom výraze na vzťahy a emócie, teda na citové ovzdušie textu, ktoré, parafrázujúc 
F.  Holešovského (1977), je spolutvorené súčinnosťou samotného čitateľa – vníma-
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teľa zobrazenia. V tomto zmysle ilustrátorka postihla charakter literárneho diela, ale 
odklonom od jednoznačnej vecnosti smerom k jeho vnútornej autentickosti.

V. Hložník vo farebných a perokresbových ilustráciách v knihe W. Hauffa Roz-
právky z púšte a mora (1965) sa sústredil na charaktery postáv a prostredia. Umelec 
– dramatik a epik dokázal každú epizódu premeniť „na veľkorysú, bohato zaľudne-
nú kompozíciu, plnú verných vecných reálií, ale aj prekvapujúcich motivických väzieb 
a asociácií“ (Holešovský, 1980, s. 77). Pritom mu nešlo o perfektnú, priam „napro-
jektovanú“ scénu; za podstatný považoval druhý recepčný plán: postihnutie cito-
vých vzťahov a etickú dimenziu osôb a činov, ktoré sú čitateľné až sústredením sa. 
Perokresby s typickými zadrhnutiami línií sú oživené jednou akcentovanou fareb-
nou plochou. Z farebných obrazov sa vytratil kresbový základ, výtvarne pôsobia vý-
lučne možnosti farby (Váross, 1965). Príbehy sa odohrávajú v orientálnych krajoch 
a V.  Hložník ich sprítomňuje čitateľovi typom postáv, architektúrou, karavánami.

Rozprávky a príbehy zachycujúce život amerických černochov v knihe 
J. Ch. Harrisa Rozprávky uja Rémusa (1966) ozvláštnil výtvarným sprievodom V. Ma-
chaj. Vo farebných vstupných ilustráciách k jednotlivým rozprávaniam, výhradne 
s motívmi zvierat, výtvarník akoby spájal tvorivý proces s procesom detskej recep-
cie. Voľné zobrazenia sladkastého, svietivo-teplého koloritu sa chcú detskému či-
tateľovi predovšetkým páčiť. Motívy (činmi) poľudštených zvierat zrejme nedávali 
možnosť ilustračný cyklus domestikovať geograficky a kultúrnymi znakmi domova
pôvodu literárneho diela.

Knižku O. Hofmana Útek (1967) ilustrovala Viera Žilinčanová (1932 – 2008). 
Okrem kompozícií na obálke navrhla celostranové, polstranové a koncové ilustrácie. 
Podklad čiernobielych figurálnych ilustrácií tvorí potlačená modrá plocha štruktúry
materiálu, ktorá je buď dekórom alebo je znakom – druhým plánom architektonic-
kého či prírodného prvku (kmene stromov, tečúca rieka). Motívy ilustrácií sú realis-
ticko-opisné.

V ilustráciách Jozefa Baláža (1923 – 2006) k srbským Rozprávkam pre Gorda-
nu (1967) D. Radoviča sa prejavuje v tom čase pre výtvarníka charakteristický odklon 
od epickej ilustrácie a príklon k lyrizmu i voľnejšiemu rešpektovaniu rozprávkového 
textu. Prehlbuje sa tak výtvarná transpozícia textového obsahu na základe vyvola-
ných myšlienok a predstáv, preto už nie je podstatný situačný detail. Kompozícia sa 
zhusťuje, je skratkovitá, náznaková a nie dynamická, má symbolickú funkciu (Veselý, 
1987). Možno povedať, že pre J. Baláža je dôležitý myšlienkovo-konfrontačný postoj 
k Radovičovmu literárnemu dielu.

M. Želibská ilustrovala preklad švédskeho textu P. Freuchenovej Sirota Ivik 
(1968). Výtvarne sa sústredila na motívy morskej fauny (ryby, mrože, medvede) na 
severe Švédska. Toto prostredie je pre nášho detského čitateľa predsa len nezvyčaj-
né. No ilustrácie hnedastou hĺbkotlačou sú pre deti farebne fádne.

 Jana Kiselová (1942) ako mladá výtvarníčka realizovala ilustrácie k prekladu 
americkej prózy J. Ruskina Kráľ zlatej rieky (1969). Transparentné, rozmývané akvare-
lové plochy kompozícií bez kresbového plánu analogicky s textom konkretizujú ľud-
skú postavu alebo bytosť v momente ich vnútorného vypätia.
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Z českých výtvarníkov slovenské preklady autorských kníh pre detských čita-
teľov ilustrovali všeobecne známe, z odstupu času aj menej známe mená: J. Novák, 
R. Švab, L. Vimr, J. Trnka, K. Beneš, R. Bláha, V. Karel, J. Kovařík, Z. Miler, O. Janeček, 
D.  Hahnová-Benešová, J. Kubíček, J. Mráz, O. A. Klapper, F. Dubrava, M. Příbram-
ská, K. Pacovská, V. Fuka, J. Krásl, M. Jagr, D. Landrová, I. Barta, F. Procházka, L. Rada, 
M.  Nesvadba, O. Čechová, J. Schejbalová, J. Kolínská, J. Černý, J. Fenclová, M. Hanák, 
Z. Brdlík, J. Paleček, O. Pavalová, L. Maňásek, D. Berková  a ďalší. Pôvodné ilustrácie 
A.  Lapteva vyšli v preklade z ruštiny a ilustrácie A. Gošnik-Godecovej zo slovinčiny.

 3  Ilustrované romány a novely pre mládež

Román, novela a rovnako aj dobrodružná literatúra si vyžadujú od ilustrá-
tora nemalú dávku invencie, nápaditosti. Je len logické, že tieto žánre sú väčšinou 
adresované vekovo staršej skupine detských čitateľov, tínedžerom. Pre sprievodné 
ilustračné cykly týchto kníh je charakteristické obmedzovanie farieb, prevahu má 
monochrónna čiernobiela kresbová alebo grafická ilustrácia.

Zvlášť grafická ilustrácia časti autorov nadväzovala na vtedajšiu knižnú grafi-
ku E. Zmetáka a R. Dúbravca, pravda v inej názorovej polohe. Vzťahuje sa to aj na dre-
vorezové ilustrácie J. Lebiša, ktorému sa po farebnej ilustračnej sérii Puškinových 
Rozprávok naskytla možnosť realizovať opäť farebné grafické ilustrácie k náročnej
novele H. Du Bosa Porgy (1963). Autor tu zužitkoval expresívny účinok drevorezu, 
v ktorom tak, ako v tom čase ostatní absolventi Hložníkovej špeciálky, riešil ilustrač-
né problémy grafického výrazu zhodne so svojou voľnou grafikou. Kontrastnú fareb-
nosť dopĺňa grafikova záľuba v štruktúre materiálu a zrnitý povrch dosák stupňuje
expresívnosť a dramatickosť prác. „A práve vo vzopätej expresii je devíza Lebišovej ilu-
stračnej tvorby“ (Šefčáková, 1963, s. 166).

Konvenčnejšiu polohu majú drevorezové ilustrácie Dagmar Kočišovej (1932) 
k románu Ch. Sealsfielda Veľký náčelník Tokeah (1963) o živote severoamerických In-
diánov a drevorezový cyklus k románu T. M. Reida Krásna otrokyňa (1964) o láske be-
locha k miešanke – otrokyni na americkom západe. Polstranové nenaračné figurálne
scény nad jednotlivými kapitolami Sealsfieldovho románu charakterizujú tváre in-
diánskych literárnych hrdinov, dekór oblečenia a ich doplnkov. Tieto znaky indikujú 
rasovo-geografické ukotvenie literárneho diela. Drevorezy v Reidovom románe zvý-
razňujú vnútorné rozpoloženie statických postáv, zatiaľ čo plán prostredia zostáva 
v sumárnejších znakoch.

Dilógiu nórskej spisovateľky A. Sommerfeltovej Cesta do Ágry (1964) o indic-
kom chlapcovi a jeho sestre a Biely bungalov (1966) ilustrovala D. Kočišová technikou 
linoleorezu. Popisnejšie grafiky sú k Bielemu bungalovu a celostranové a polstrano-
vé figurálne zobrazenia k Ceste do Ágry oživujú farebné podtlače. Negatívnou kres-
bou detailizované schémy tvárí, odev, ozdoby, rastlinstvo i nápisy lokalizujú exotické 
územia literárnych dejov.
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K románu M. Twaina Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá (1965) volila V. Žilinča-
nová žánrové ilustrácie dôsledne sledujúce výjavy niekdajšieho života detí na rieke 
Mississippi. Románové motívy detských aktérov konkretizovala prevažne negatív-
nou obrysovou kresbou na čiernej ploche, pričom príhodne využila aj štruktúru od-
tláčaného materiálu, alebo nechala kontrastne vyznieť na černi oblohy spln mesiaca 
a dole negatívnu siluetu zavýjajúceho psa. Čiernobiely základ kompozície autorka 
spestruje zelenou plochou. Azda iba barokový rám zrkadla v interiéri evokuje histo-
rickosť príbehov zo stredného západu amerického kontinentu.

Materiálovú kompozíciu uplatnila Viera Kraicová (1920 – 2012) v ilustráciách 
knihy B. Němcovej Babička (1965). Ilustrátorka svojou modernou výtvarnou interpre-
táciou vniesla do českého klasického literárneho diela celkom nového ducha. Citový 
svet príbehu preniesla do súčasnosti a aj ho vyjadrila v súčasnej podobe výtvarnej 
tvorby. Nalepovanými papierovými plochami a pretláčanými látkovými štruktúrami, 
doplnenými akvarelovými efektmi výrazného farebného cítenia, vytvorila originálny 
rukopis lyrického vyznenia. Predovšetkým rezignovala na fabulu literárnej predlo-
hy a (ako píše G. Kordošová, 2003, s. 66) „sústredila sa na obrazový sprievod plný lá-
sky, dobra a hodnoty ľudského života.“ Celostranové obrazové scény riešila „výtvarne 
pôsobivým stupňom štylizácie, ktorý je blízky aktívnemu detskému výtvarnému cíteniu. 
Komponuje ich so statickými postavami, v prostom pokojnom priestore a zdôrazňuje 
hodnotu farby a tvarov.“ Určitú formu ozvláštnenia vidí F. Holešovský (1971, s. 144) 
v tom, že „odsúva...vonkajšie skutočné závislosti a... sleduje s detsky naivnou zvedavos-
ťou fabulu a povrch vecí...“. Povrchom sa „dostáva k citovej podstate javu, pričom zá-
merne neberie do úvahy logické vzťahy.“ Ilustrácie V. Kraicovej tak privádzajú detského 
čitateľa na nové myšlienky a vzťahy.

A. Brunovský ilustroval klasický námet komického dosahu Dômyselný rytier 
Don Quijotede la Mancha (1965) od M. de Cervantesa. Don Quijote sa dnes chápe ako 
rytier smutnej postavy, ktorého omylom sa ani malý čitateľ nesmeje, ale má s ním sú-
cit. Možno aj preto A. Brunovský v ilustráciách „zámerne obišiel komické a groteskné 
prvky Quijotovej postavy a vytvoril Quijota videného detskými súcitnými očami: veľkého 
v jeho snoch a zámeroch, tragického nepochopením, s ktorým sa stretáva, izolovaného 
v cudzom svete myslenia a spoločenskej tvrdosti“ (Holešovský, 1971, s. 85). Vo svojom 
výtvarnom cykle však dosiahol napätie spojením klasicky archaizujúcej hustej kres-
by s obsahovými a citovými prvkami surrealizmu. Uchvacuje, s akou ľahkosťou do-
kázal A. Brunovský preniknúť hlboko do sveta predstáv Dona Quijota, ktorý putuje 
pustatinami krajiny; v nej „sa škľabí každý kameň a záhyb, a tkanivo chátra a rozpa-
dáva sa ako v poslednej hodine sveta. Je to dielo podivuhodné a jeho poňatie ďaleko 
presahuje oblasť detskej fantázie“ (Pohribný, 1966, s. 188). Hrdina akoby s fantazijnou 
prírodnou krajinou splýval, stával sa jej súčasťou. Oživujú ju ľudia renesancie (v pred-
stave autora), antropomorfné veterné mlyny, dobové mechy s vínom. Teda nie prvo-
plánová zhoda zobrazení s textom, ale obraz cesty citu a fantázie s úmyslom priblížiť 
detskému príjemcovi jazyk súčasného výtvarného umenia.

Miloš Urbásek (1932 – 1988) vytvoril k prekladu švédskeho románu B. Da-
nielssona Cesta plná udalostí (1966) štetcové kresby, dekorované modrou. Švihovo 
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načrtnuté figurálne kompozície dávajú knihe určitú uvoľnenosť. Vstupné ilustrač-
né grafiky ku kapitolám románu J. Hiltona Zbohom, pán profesor (1967) M. Urbásek 
tlačil z drevených matríc. Vyznačujú sa rudimentárnosťou a znakovosťou. Hrubo 
rezané postavy a portréty, architektúra, zábery holých konárov vyjadrujú náladu 
a ducha literárneho diela. Nemajú dynamiku a voľnosť štetcových ilustrácií. Treba 
však poznamenať, že pre M. Urbáska nebola knižná ilustrácia prioritným výtvarným 
programom, napriek tomu jeho grafika znamenala nekonvenčné chápanie detskej
ilustrovanej knihy.

Ilustrátorské začiatky Jána Trojana (1935 – 2000) problematizovali práve li-
terárne príbehy, ktoré sa odohrávali v iných dobách alebo na území iných kultúr. 
Uvedomoval si, že ilustrácia má zladiť konkrétne historické alebo cudzokrajné reá-
lie so súčasným pohľadom a cítením mladého čitateľa. Linorytové ilustrácie prózy 
V. Huga Cosette (1964) sú vecné, voľnejšie viazané na text a charakterizujú ich pre-
tiahnuté siluetové figúry. Takto predimenzované postavy sú aj súčasťou dvojfareb-
ných ilustračných kompozícií k dobrodružnému románu J. Londona Jerry z ostrovov 
(1967). Vytratila sa z nich siluetová plošnosť figúr, a sú charakterovo reálne. Ide však
o postavy afrického typu v šate charakteristickom pre tropické prostredie a tamojšiu 
kultúru: s príznačnými ozdobnými doplnkami, u mužov aj s domorodou primitívnou 
výzbrojou.

Iný charakter majú epické tušové kresby k humoristickej próze J. Klapku Jero-
ma Traja muži v člne (1968). Príhody troch veslárov na preplnenom riečnom parníku 
J. Trojan vizualizoval v dynamickej skladbe a z neobvyklého pohľadu. Štylizované fi-
gúrky sú v zhode s textom individualizované. Preexponované hlavy im dávajú lilipu-
tánsky charakter. Výtvarník si uvedomoval, že ilustrácia sa má – obzvlášť k príbehom, 
ktoré sa odohrali v celkom iných dobách – niesť v intenciách súčasných estetických 
a etických ideálov, a tak obohacovať recepciu literárnych textov o ďalšie rozmery. 
Osobitne v historickom dobrodružnom žánri je dôležité zladiť konkrétne dobové re-
álie so súčasným pohľadom a cítením mladého čitateľa. Iste, aj Trojanove ilustračné 
cykly k inonárodnej literatúre sú poznačené začiatočníckym hľadaním. 

Výraznou exotickosťou afrického kontinentu sú charakterizované ilustrácie 
románu J. Londona, v ktorom J. Trojan, tak ako v ostatných svojich dielach pre mlá-
dež, vyhľadával dramatické situácie, aby výtvarne zachytil dynamiku zložitých hne-
dočiernych kompozícií.

Vladimír Machaj (1929) navrhol graficky pôsobiaci ilustračný cyklus ku Kiplin-
govej Knihe džunglí I. – II (1965). Literárny príbeh z ďalekého severu výtvarník funkčne 
– v klasickom zmysle – spojil so svojím výtvarným sprievodom. Vyvážené figurálne
kompozície v reálnom prostredí sú vždy dopovedané. Ilustrátor takto síce vychádza 
v ústrety detskému čitateľovi, no bez možnosti priestoru pre vlastnú aktivitu a dotvo-
renie. Machajova ilustrácia je v realistickom vykresľovaní štruktúry človeka, živočíš-
stva a prírodnín podnetnejšia ako v knižnom celku. Využíva predstavivosť a fantáziu, 
ale iba v hraniciach obsahovej vernosti predlohe.

V roku 1965 vyšli preklady dvoch románov amerického spisovateľa M. De-
jonga Koleso na streche a Sidrach príde o týždeň. Vzrušujúce udalostí a príhody ho-
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landských detí v románe Koleso na streche ilustroval V. Machaj rozmývanými kresbami 
s prechodmi od bieleho podkladu cez bohatstvo šede k čiernej. Oživené sú koloro-
vanými nuansami na záplate, dekóre odevu, na vysokých strechách cudzokrajných 
vidieckych domov. Obuv so špičkou dohora má nenašský charakter a archaicky pô-
sobí aj oblek detských postáv. Náladu vyvoláva tiež motív prostredia osamelej dán-
skej pobrežnej osady. V. Machaj v týchto ilustráciách „neprináša nový výtvarný pohľad 
na detský život ani nehľadá nové ilustračné riešenia.“ Jeho ilustrácia „nie je priebojná, 
ani náročná, ráta s priemerným vnímateľom, ktorému chce svojou ľúbeznosťou vnuk-
núť idealizujúci vzťah k obsahu rozprávania“ (Holešovský, 1971, s. 156). Každopádne 
V.  Machaj dosiahol v tých rokoch pozoruhodné ilustračné výsledky práve v tomto 
type mládežníckej literatúry.

Aj druhý Dijonov román je príbehom chlapca z Holandska a ilustroval ho skú-
sený Ľ. Kellenberger. Výtvarník prezentoval svoju schopnosť domýšľať charakteris-
tické textové pasáže a výtvarne ich podať tak v typoch postáv a charakteristických 
atribútoch lokalizujúcich text, ako aj v epickej scéne. M. Veselý (1966) píše, že Ľ.  Kel-
lenberger situoval exteriérové výjavy v duchu tradície holandskej krajinomaľby 
do  úsekov prírody s nízkym horizontom, kontrastujúcim s vysokou oblohou. Posta-
vy v detailnom zábere dominujú v prvom kompozičnom pláne. Holandsko príznač-
ne pripomínajú tulipány, dreváky, a najmä svojrázne kostýmy postáv, ktoré v každej 
situácii deja zostávajú svojskými typmi. Vzhľadom na vekovú kategóriu čitateľov, 
ktorým je kniha určená, je spôsob, akým výtvarník riešil ilustrácie, zvlášť priliehavý.

Obrázky k rozprávaniu K. M. Rawlingsovej Dieťa divočiny (1964) realizoval 
Ľ.  Kellenberger technikou hustej štetcovej kresby, ktorá sa stala výrazovým znakom 
jeho ilustrácií tých rokov. Kresba charakterizuje nielen tvar, ale i štruktúru, objem 
a priestor, svetlo i tieň. V ilustračných kapitolkách vyzdvihol úlohu krajiny, ktorá má 
charakter divočiny. Sú to buď len výseky krajiny, alebo do nej organicky včleňuje 
človeka a zviera, vyjadrujúc tak ich zrastenosť s prírodou. Postavy cudzokrajného vi-
dieckeho ošatenia v obytnom interiéri sú charakterovo identifikovateľné s textom.
Ilustrátorovi nešlo o príbehy, či akcie, čitateľovi skôr ponúka charakter a ducha di-
vokej krajiny. Žiada sa poznamenať, že Ľ. Kellenberger nebol vždy v jednotlivých 
kresbách rovnako zainteresovaný v zmysle náročnosti. Sú tu ilustrácie vo vzťahu k li-
terárnej predlohe a knihe neutrálne alebo len spestrujúce strany, ale i také, „v kto-
rých autorovi ide aspoň o expresívne zdôraznenie exotických čŕt literárne zobrazenej 
skutočnosti“ (Holešovský, 1971, s. 157).

Ľ. Kellenberger už skôr ilustroval detektívny román E. Kästnera Emil a detektí-
vi (1963). Navrhol cyklus perokresieb zobrazujúcich hlavné postavy a kľúčové mies-
ta príbehu. Podoby hrdinov nie sú obligátnymi portrétmi, ilustrátor ich predstavuje 
charakteristickou činnosťou v literárnom diele (napr. stará mama v pohodlí kresla 
zamestnaná háčkovaním). Ľ. Kellenberger svojich hrdinov najprv predstavil, tak ako 
Š. Cpin, a až potom uvádzal do deja. V polstranových kompozíciách sprítomnil akté-
rov vo výstižnej skratke, napríklad v prestrihu debaty vo vlaku. Celostranové koloro-
vané kresby žltočervenej pôsobivosti a v perspektívnej projekcii „interiéru“ mesta sú 
vždy mnohofigurálne.
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Detektívnemu žánru sú blízke kriminalistická a špionážna poviedka, aké vzišli 
z pera ruského spisovateľa N. Tomana v knihe Ruky hore! (1965). Ilustroval ju maliar 
Ever Púček (1931) jednofarebnými plošno-líniovými kresbami striktne geometrizo-
vaných tvarov s motívmi „zátiší“ technologicko-kriminalistického rázu, ale i s motí-
vom ruského mesta s cibuľovitými vežami.

Maliar Jozef Trepáč (1936) výtvarne sprevádzal novelu M. Pujmanovej Pred-
tucha (1968) a preklady anglických dievčenských románov L. M. Montgomeryovej 
Anna z Avonlea a Anna v Redmonde (obe 1969). Náčrtové štetcové kresby celostrano-
vých kompozícií výtvarnou skratkou charakterizujú dievčenské hrdinky literárnych 
diel vo vidieckom prostredí našského typu. V Predtuche je dedina videná z diaľ-
ky a v anglických románoch dominujú dievčenské postavy v historizujúcom kroji, 
v  kvetovaných klobúkoch a príznačne s dáždnikom. Azda posledný atribút má evo-
kovať zapršaný vidiek. Ak figúry ženských postáv sú podané skratkou, ich tváre sú
popisnejšie zrejme preto, aby zhodne s literárnym ekvivalentom vyjadrovali ich mo-
mentálne duševné rozpoloženie.

Do ilustrácie románovej literatúry významne zasiahol aj František Hübel 
(1934 – 1978), ktorý vynikal v interpretácii dramatických dejových alebo žánrových 
scén. V knihe M. Reida Jazdec bez hlavy (1966) sa ilustračne prezentoval graficky pô-
sobiacimi celostranovými a polstranovými ilustráciami cez dve strany. Postavy sú 
štylizované a architektonické komponenty čistého geometrického tvaru charakte-
rizujú americké nové mesto. S tvrdosťou tvarov slohovo korešponduje zmnožené 
rovnobežné škrabanie do černe, čím získavajú mužské postavy, rastliny i mraky ilú-
ziu objemu. Ak celostranové kompozície sprítomňujú uprostred porastenej skalna-
tej krajiny bojové, až drastické scény, na polstranách sa figúry vynímajú bez náznaku
prostredia.

F. Hübel ilustroval aj knihu Kundrun a Nibelungovia (1966) s tematikou európ-
skeho stredoveku. Je treba poznamenať, že pri historických témach vyvstáva pre ilu-
strátora náročná práca: zvládnuť dobovú faktografiu a priblížiť čitateľovi neznáme
prostredie, vzdialené priestorovo i časovo, hľadať špecifický výtvarný prístup k stvár-
neniu predmetov a udalostí, ktoré určuje literárna predloha. Naši ilustrátori k úlo-
he pristupovali v intenciách svojej názorovej polohy, ktorá sa nedá oddeliť od ich 
ostatnej výtvarnej aktivity, zvlášť pri ilustrovaní iných literárnych žánrov. Výtvarný 
charakter literárneho odrazu v Hüblovom ilustračnom diele zodpovedá vlastnej ces-
te vývoja umelca a je organicky spätý aj s výtvarnou predstavou stredovekej témy. 
Ilustrátor použil expresívny výraz zaujímavý svojím zhrňujúcim poňatím, horizontál-
nou skladbou kompozície i chladnou farebnosťou. Vzhľadom na historickosť literár-
neho diela neobrátil sa ku gotickým vzorom germánskej iluminácie. Cítil, že kresby, 
ktoré čerpajú z figurálnej podstaty gotickej doby, sú citovo cudzie bojovej temati-
ke, domnieva sa F. Holešovský (1979, s. 10) a konštatuje: „Zovšeobecňujúca farebná 
kvázirytina, v ktorej prudký pohyb potláča osobné znaky a v ktorých ilustrátor navyše 
dáva samostatný hlas dekoratívnym a symbolickým znakom, poskytuje široký priestor 
divákovej účasti na fantázii rozvíjaného deja.“
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Celkom iný charakter má Hüblov cyklus ilustrácií k prekladu románu R. Ful-
lera Výstrel v súdnej sieni (1967). Modifikáciu podnietil detektívny príbeh, ktorý roz-
práva syn okresného prokurátora. Sú to pre F. Hübla typické čiernobiele ilustrácie: 
charakterové detaily obličaja a rúk sú konkretizované perom i škrabanou (negatív-
nou) kresbou do čiernej siluety. Figurálna kompozícia je tvorená aktérmi detektív-
neho príbehu v dobovom oblečení a účesoch, v urbánnom prostredí amerického 
mesta s reklamnými nápismi na fasádach domov. Kresbu oživuje aplikovaný oker 
na architektonických prvkoch. Aj keď je F. Hübel zaujatý detailom, drobnokresbou, 
a je myšlienkovo i formálne spätý s realizmom, vytvoril nápadité ilustrácie, adekvát-
ne obsahu a funkcii literárnych diel.

Ilustráciami románu Kundrun a Nibelungovia sme sa ocitli vo sfére historických 
románov pre mládež, preto bude vhodné pripomenúť aj ďalšie ilustračné príspevky 
k tomuto žánru. Z ilustrovaných kníh edície Pradávne príbehy preklad titulu Biblické 
príbehy (1968) I. Olbrachta výtvarne vypravil A. Brunovský. Ilustračnými kompozícia-
mi Starého zákona sa výtvarník zahľadel do podstaty vzťahov a vecí. Očakáva však 
dotvárajúci vlastný podiel diváka na spresnení účelu chaosu spletitých faktúr a dra-
périí, ktoré tvoria prostredie sugestívnych postáv a ich tvárí. Zrkadlí sa v nich „vášeň 
a askéza, majú objavnú platnosť ľudského rodu a ich výrečnosť je lomená neurčitosťou 
náznakov vizáží v tajomnej hmote pozadia“ (Holešovský, 1979, s. 8). Úsporné farebné 
škvrny zdôrazňujú citové centrá kompozície, nemajú vecný význam.

A. Klimo realizoval ilustrácie k arabskému námetu Príbehy Hodžu Nasreddina 
(1968) tak, ako k rozprávkam Kráľ času, technikou koláže, doplnenej maľbou a po-
etickým využitím dotlače. Technika dodala cyklu výraz akejsi detskej naivity, kto-
rú autor ešte „zosilňuje mierne karikovaným poňatím tvárí s výrazným stereotypom 
očí, jeho tlačené plochy smerujú viac k prostrediu scén, obmedzených na dve – tri po-
stavy“ (Holešovský, 1979, s. 9). K neplynulej koncepcii anekdotických textov o Na-
sreddinovi dodáva ilustračnému cyklu osobité čaro rozporné spojenie naivity 
výrazu s mnohoznačným významom i náznaky grotesky, ktoré sú v podstate cudzie 
charakteru koláže.

M. Cipár vytvoril ilustrácie k Jonssonovej zdanlivo historickej, v jadre však hu-
mornej próze Viking Vike (1969), ktorej rozprávanie ukazuje, ako vtip vikingského 
chlapca víťazí nad hrubou silou. Geometrizovanými schémami postáv riešil M. Cipár 
polohu medzi humorom a násilím, ktoré sa priodieva majestátom. Postavy s výra-
zom naivnej, až pasívne bezbrannej dôvernosti kumuluje do malebných zhlukov. 
Humor týchto Cipárových ilustrácií je v porovnaní s Jonssonovým zdržanlivejší, vý-
tvarník ho naznačil iba v kontraste postojov výpravných postáv a v istej donkichot-
skej rozpačitosti, mimickej a pohybovej (Holešovský, 1976). Plošná farebnosť, aj keď 
sa strieda, pôsobí siluetovým dojmom. Okrem historických symbolických rovnošiat 
bradatých bojarov a zbraní, interiérov s dobovými rekvizitami ilustrácie nijako nee-
vokujú zemepisné vymedzenie pôvodu literárneho diela.

Arabské rozprávky Príbeh kráľa Sancháriba (1969) ilustrovala Blanka Votavo-
vá (1933). Farebne teplú kompozíciu, technicky blízku Klimovej, koncipovala ma-
liarsky. Tvorí zložitejšie ako Klimo, zachováva však jednoduchosť výrazu a charakter 
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rozprávok sa v ilustráciách pretransformoval do prehľadnejšej polohy, čo prispelo 
k  ich jasnosti. Zjavná je súhra obsahového poňatia s prostredím, ktorého konkrét-
nosť nahrádza dekór.

Pradávny dej malajskej literatúry Príbehy Hang Tuaha (1969) ilustrovala M.  Že-
libská. Ilustrátorka aj v tomto diele zostala verná klasickej kresbe i figurálnemu
poňatiu zobrazenia, ktoré je charakteristické práve pre malajské umenie. Ako posti-
huje F. Holešovský (1979), špecifické ovzdušie literárneho diela ju predsa len viedlo
k niektorým novým, obohacujúcim výrazovým črtám. Predovšetkým zbavuje kom-
pozíciu závislosti od dejovej scény, účelne ju komplikuje a uvádza do nej význam 
znaku. Zvyšuje sa sugestívnosť kresby a kompozície, akoby ozvena bájnej doby prí-
behov a mytologických prvkov v nich. Novým spôsobom riešila farebnosť ilustrácie 
(dominujú nelomené žlté a červené tóny). Spôsob tlače však zoslabuje vládu kresby 
i prvkov prírody. Farebná „drsnosť“ má tu, v protiklade ku kresbe, zvláštny význam.

Z českých ilustrátorov slovenské preklady románov pre mládež ilustroval 
K. Teissig a D. Berková. Pôvodné ilustrácie z ruského vydania sú od A. Lapteva, zo  srb-
ského kontextu od S. Nikoliča, z poľského vydania ilustrácie B. Butenka a z maďar-
ského E. Szásza.

 4  Ilustrovanie dobrodružných románov

Dobrodružná literatúra je obľúbeným čítaním detí staršieho školského veku, 
keď končí čas rozprávok. Popularitu si získala predovšetkým pre rušný dej, jeho spád, 
napínavé situácie, ale i pre obdiv ľudskej statočnosti, odvahy a hrdinstva. V 60. ro-
koch prestala byť na okraji literatúry a súbežne i jej ilustrácie nadobudli pre čitateľa 
dôležitú úlohu, a to vďaka exotickosti a neobyčajnosti vizualizovaného prostredia. 
Od druhej polovice 20. storočia evidentne došlo k posunu úrovne výtvarnej kvality 
v celkovom profile knižnej produkcie, ale v oblasti ilustrácie dobrodružnej literatúry
nebolo na čo nadviazať. A tak sa ilustrátori dobrodružnej témy zmocňovali v intenci-
ách vlastnej ilustračnej tvorby. Aby dosiahli žánrovú hodnovernosť, modifikovali ilu-
stráciu faktografiou, ktorú sa snažili spojiť s istou dávkou fantázie a intuície. V edícii
Stopy neraz vznikli aj osobité ilustračné cykly.

Masovosť dobrodružného románu však prinášala ilustrátorovi problém, ako 
nájsť takú cestu, aby jeho obraz zodpovedal recepčnej úrovni rôznorodých čitateľov. 
Preto viac reagoval na čitateľskú záľubu o dej, o exotické prostredie a ľudí v ňom, 
dodržujúc tak žánrové špecifiká vecnosti, množstva čo najpresnejších informácií. Zá-
roveň mal dbať na to, aby ilustrovaná dobrodružná kniha plnila aj svoju kultúrno-
-výchovnú úlohu: aby akceptovala vážnosť výtvarnej práce a aby čitateľ bol schopný 
oceniť aj výtvarné kvality ilustrácie

Vo všeobecnosti v dobrodružnej knihe je markantné civilizáciou nedotknu-
té prírodné krajinné prostredie literárneho deja. Aj v ilustráciách O. Zimku sa opi-
sy „oslnenia prírodou“ preniesli z jeho detských kníh do dobrodružných románov. 
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Dobrodružný ilustračný žáner je svojím spôsobom na Slovensku zaujímavý rýchlym, 
aj keď nedlhým vývojom. Zimkov vývoj priniesol niekoľko cyklov, ktoré sú značne 
odlišné od vtedajšej štandardnej podoby dobrodružnej ilustrácie. V cykle k románu 
K. Maya Na Rio De La Plata (1969) prejavil svoje principiálne poňatie ilustrácie: nere-
agoval na dramatickosť dejového okamihu a neprebral ani podobu ľudskej postavy 
z reportážnej naturalistickej konvencie. Človeka zobrazil znakom realistickej silue-
ty na kontrastnom pozadí. Kompozíciu staval na dekoratívnom princípe rastlinných 
prvkov a s naivitou detskej záľuby v dekóre riešil slnko a oblohu. Vyvstala otázka 
(bližšie Frol, 1977), či v ilustračnej skladbe zdôrazňovaný „prírodný dekór“ má oporu 
v textovom pendante. Rozhodne takúto oporu nemá v dobrodružnom texte poľské-
ho autora W. Wernica Stopy vedú cez prériu (1969).

Treba podotknúť, že ilustrácia dobrodružného námetu mala problémy vše-
obecne, navyše, ak sa v tej dobe porovnávala európska ilustrácia s americkým štan-
dardom ilustrácie vedecko-fantastickej literatúry a komiksov. Preto bol Zimkov 
prístup k ilustračnej úlohe sympatický v tom, že rezignoval na konvenčné vzory 
a k dobrodružnej tematike pristupoval nezaťažený ani z jednej strany. Volil princíp 
ilustračnej tvorby analogicky s jeho ostatnou detskou ilustračnou produkciou: staval 
na dekoratívnom princípe prírodných prvkov. V tomto zmysle sú Zimkove ilustrácie 
dobrodružnej literatúry svojskou výtvarnou interpretáciou literárnej skutočnosti.

Preklad maďarského románu A. Dékánya Stratený ostrov (1969) o dobrodruž-
nej ceste na fregate z juhoamerického pobrežia sprevádzal perokresbami M. Cipár. 
Zameral sa na individualizované portréty, v pozadí s elipsovitým horizontálnym ale-
bo sieťovým čiaraním, a na sólové i skupinové plasticky videné postavy cestovateľov 
(napr. skupina pózujúca za preklopeným okrúhlym stolom s charakteristickým záti-
ším odlúčených mužov: fľaša, poháriky, zápalková škatuľka, list). Tieto motívy strie-
dajú dekoratívno-secesné pohľady na fregatu vzďaľujúcu sa od južanského pobrežia, 
alebo sólové modely fregaty na štylizovaných vlnách. Ilustrácie neslúžia fabule, tvo-
ria vlastný sled, ktorým Cipár akoby vstupoval do citového ovzdušia literárneho die-
la a sprostredkúva ho aj čitateľovi.

Uvedeným knižným ilustračným cyklom časovo predchádzali ilustrácie Teo-
dora Schnitzera (1920 – 2004) k trojdielnemu románu K. Maya Winnetou (I. a II.  1964, 
III. 1965), k Pokladu na Striebornom jazere (1966) a ku Cooperovmu románu Posled-
ný Mohykán (1969). I keď časové odstupy vzniku jednotlivých ilustračných cyklov 
neboli veľké, predsa len aj vzhľadom na ich autorskú odlišnosť sú badateľné isté 
posuny v  podobe a chápaní ilustračnej úlohy. Vo winnetouovkách T. Schnitzer pre-
zentoval hrdinov nemilosrdného boja červenej a bielej rasy o územia na americkom 
kontinente. Dramatická akcia vyniká vďaka nekonkretizovanému prostrediu. Doby-
vačných aktérov so širákmi a v rovnošatách akcentuje z nadhľadu a brániacich sa 
Apačov charakterizuje predovšetkým ich činom.

V ilustračnom cykle k Pokladu na Striebornom jazere T. Schnitzer už konkre-
tizuje komponenty prostredia, ktoré lokalizujú dejové situácie expresívne cítených 
siluetových figúr. Iný charakter majú ilustrácie k Poslednému Mohykánovi. Niet tu ani 
stopy po kontraste plošných komponentov, vyškrabávaná a perom dotváraná im-
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presívna kresba presvetľuje na rozdiel od predošlých cyklov vertikálnu kompozíciu. 
Nediferencovanosť rukopisu figúr od rukopisu prostredia spôsobuje, že figurálne
scény splývajú s prostredím kanadského pralesa a močarísk. Kontrast svetla a tieňa 
doterajších Schnitzerových ilustrácií tu kompenzuje vzruch „mrštných“ Mohykánov 
a Irokézov. Ilustrátor zjavne prezentuje tú stránku literárnej predlohy, ktorá súvisí 
s  bojom amerických domorodcov s európskymi dobyvateľmi v nebezpečnej, civili-
záciou nedotknutej kanadskej prírode.

Ďalší dobrodružný román J. F. Coopera Červený pirát (1966) je o boji proti ko-
lonizácii v meste na severoamerickom pobreží. Ilustroval ho Gabriel Štrba (1932). 
Celostranové a textové kresby perom a štetcom, dotvárané škrabaním do tušového 
podkladu, zobrazujú postavy a portréty aktérov (natesnané do formátu), individu-
alizované oblečením a črtami. Ale miera štylizácie prostredia (napr. more s loďou 
Červený pirát) je ťažko čitateľná. Ilustrátor nezobrazuje akciu textu, volí moment 
pred  alebo tesne po akcii.

Dobrodružný román J. Verna Sever proti juhu (1967) ilustroval Juraj Deák 
(1935). Expresívne celostranové a polstranové kompozície s motívom bojových 
scén na suchu i na mori, kresby raneného i väzneného hrdinu v prostredí americ-
kého juhu sú kompozične určované formátom knižnej strany – na výšku a z nadhľa-
du. Ilustrácie sú podobne ako u väčšiny autorov technicky finalizované škrabaním
do čierneho podkladu.

Romantický príbeh F. Marryata Deti z Nového lesa (1966) opatril ilustráciami 
V. Machaj. Drobnopisné, graficky a priestorovo chápané polstranové a celostranové
ilustrácie, rezané formátom knihy, sú komponované vertikálne alebo na diagonále. 
Z čierňavy siluetového znaku prírodného motívu vystupujú negatívne postavy prí-
behu, zvieratá a porast, alebo, naopak, na bielej ploche sa vynímajú siluety jazdcov 
na osedlaných koňoch.

Rovnako román E. R. Burrougsa Tarzanove šelmy (1969) vyzdobil V. Machaj 
graficky pôsobivými kresbami. Scéna mužských potýčiek, videná z nadhľadu, drá-
ma zápasu so šelmou na člnoch s dramaticky osvetlenými chrbtami a v lesku vodnej 
hladiny, to všetko navodzuje vypätie ľudských síl, ale i odvahu.

Portrétista František Šesták (1935 – 2004) vďaka pohotovým kresliarskym 
schopnostiam, vycibrenému grafickému cíteniu a zmyslu pre kompozičné riešenie
plochy dosiahol v ilustráciách dobrodružných románov s westernovou a indiánskou 
tematikou osobité výsledky. Čiernobielymi polstranovými ilustráciami s popisne 
a detailne chápanými zvieracími motívmi sprevádzal dobrodružný román H. Radaua 
Little Fox, lovec a náčelník (1967).

Z českých výtvarníkov bol to predovšetkým K. Taissig, ktorý ilustroval moder-
ne poňatými kreslenými kompozíciami slovenské vydania dobrodružných kníh.

Zdá sa, že väčšina tvorcov ilustračných cyklov dobrodružnej literatúry sa 
skôr prispôsobovala tomu, čo čitatelia od ilustrácie očakávali, a azda iba v prípade 
O.  Zimku bola snaha o to, čo ilustrácia od čitateľa chce, s akými podnetmi k nemu 
prichádza.
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Z analýzy a interpretácie ilustračných cyklov prekladovej literatúry pre deti 
a mládež vyplýva, že predmetom ilustrátorských polôh bol spravidla národný svojráz 
krajiny pôvodu a inšpirácia jej národnou kultúrou, predovšetkým výtvarnou. Tomu-
to zvyčajne zodpovedala aj voľba výtvarných výrazových prostriedkov, prostredníc-
tvom ktorých ilustrátori interpretovali umelecký výraz diel alebo tvorili adekvátne 
dekoratívne, či štylizované výtvarné sprievody knihy. Iba v autorských rozprávkach 
nebol takýto vplyv výraznejšie badateľný. Na ilustrovaných vydaniach slovenských 
prekladov participovali aj českí ilustrátori a len v skromnej miere vychádzali prelo-
žené knižné tituly aj s pôvodnými ilustráciami autorov iných národov. Ilustrácie mo-
tivované národnou svojráznosťou, pravda, v závislosti aj od autorských typov a ich 
snáh, nielen obohatili register knižných ilustračných prejavov, ale aj rozšírili rozhľad 
o charaktere národných kultúr sveta navodením typických farebných, tvarových, 
kompozičných a typologických prvkov.
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