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 1  PÔVODNÉ ILUSTRÁCIE OD DOMÁCICH AUTOROV
  VO VYDANIACH SLOVENSKÝ  VO VYDANIACH SLOVENSKÝ  VO VYDANIACH SLOVENSK CH PREKLADOV KNÍH
  PRE DETI A MLÁDEŽ 

(Michal Tokár)

Všeobecne sú ilustrácie prekladovej literatúry pre deti a mládež realizované 
v intenciách ostatnej ilustračnej tvorby jednotlivých autorov, a to tak vo vzťahu k li-
terárnemu textu, ako aj výtvarným štýlom či technickou realizáciou. Variované sú 
však znakmi a charakteristikami vizuálnej reality zemepisných oblastí (krajina, flóra, 
fauna) a kultúry príslušného etnika. Táho etnika. Táho etnika. T to znakovosť sa skôr dotýka mimoestetickej 
funkcie ilustrácie a má pre čitateľa vľa vľ ýznam z hľadiska poznľadiska poznľ ávania, pretože zobra-
zenia konkretizujú názory dieťaťa, usmerňujú jeho vlastnú skúsenosť a dopĺňajú ju 
o vizuálne podnety, ktoré sú mimo dosahu jeho predstáv podnietených literárnym 
dielom. Z tohto pohľadu mladľadu mladľ ý čitateľ ilustráciu chápe ako vecnú záležitosť, ť, ť čo nie 
je zanedbateľné, zvlášť ak ide o ilustrácie prekladov svetovej literatúry. Ilustrátor je 
síce iniciovaný základným tvorivým princípom literárneho diela, vrátane prírodné-
ho a spoločenského prostredia, to však neznamená, že ilustrácia pre deti a mládež 
nemá v sebe niesť všetky znaky výtvarnosti. Jednoducho, ilustrácia umeleckej spis-
by ako výtvarná entita má na recipienta pôsobiť aj umelecko-estetickou stránkou. 

3. kapitola

ILUSTROVANÉ VYDANIA
PREKLADOV SVETOVEJ LITERATÚRY

PRE DETI A MLÁDEŽ
V 70. ROKOCH 20. STOROČIA

(Michal Tokár, Iveta Gal DrzewieckaMichal Tokár, Iveta Gal DrzewieckaMichal Tokár )
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1.1 IlustráIlustráIlustr cie autorskýcie autorskýcie autorsk ch rozprých rozprý ách rozprách rozpr vok, poviedok a románov ánov á
           pre deti a mlá           pre deti a mlá           pre deti a ml deádeá ždežde

V ilustrovanej knihe pre deti je najviac špecifikovaná a pomerne ustálená 
ilustrácia k rozprávke a k autorskej literatúre zo súčasnosti. Pri ilustrovaní rozprávky 
je úsilím výtvarníka vytvoriť osobitý rozprávkový svet, líšiaci sa svojou atmosféiaci sa svojou atmosféiaci sa svojou atmosf rou 
i vonkajším tvarom od bežnej vizuálnej reality. Nápomocná je mu často odvážna 
tvarová i farebná štylizácia. Komplikovanejšia situácia sa javí pri ilustrovaní literatúry 
zo súčasnosti. Tu ilustrácia, tak ako literatúra, vyrastá z bežného každodenného ži-
vota mladého čitateľa, ľa, ľ čo zodpovedá jeho spôsobu myslenia i chovania. Patria sem 
aj literárne diela, ktorých literárnu skutočnosť čitateľ nepovažuje za celkom minulú 
záležitosť.

Pestrosť ilustrácií týchto literárnych žánrov ovplyvňuje aj veková adresnosť 
ilustrovaného knižného diela, ale i zámer výtvarného umelca, napr. zdôrazňovať de-
jovú alebo citovú stránku príbehu, prípadne dať prednosť hľadiskľadiskľ ám poznávacím 
alebo didaktickým. I keď ilustrácia literatúry geograficky vzdialeného národa má 
pre malého čitateľa dľa dľ ôležitú poznávaciu funkciu, je rovnako potrebná, ako už bolo 
konštatované, aj jej kreatívna forma ívna forma í „otvorená pre fantáziu dieťaťať ťa, ktorťa, ktorť á a, ktorá a, ktor síce na pr-íce na pr-í
vý vý v pohľad neprinľad neprinľ áša dieťaťať ťu pocit poznania, aťu pocit poznania, ať týtýt m okamým okamý žitú identifikáidentifikáidentifik ciu predmetu, 
resp. javu, ale vyžresp. javu, ale vyžresp. javu, ale vy aduje od neho, aby (nevedome) riešilo proces poznávania za pomoci 
vlastnej fantázie. Je to veľmi dľmi dľ ôležležle itá, á, á ťaťať žká ká k a prepotrebná hra, ktorú dieťa podstupuje ťa podstupuje ť
pri vnímanímaní í takejto knižtakejto knižtakejto kni ky“ (Horváthová 1984, s. 59).

Na ilustrovaných vydaniach knižných prekladov inonárodných autorských 
rozprávok pre najmenších čitateľov sa vľov sa vľ 70. rokoch podieľali tak skľali tak skľ úsení ilustráto-
ri, ako aj začínajúci knižní grafici, najmä absolventi Hložníkovej grafickej špeciálky. 
Zo starších autorov to bol Ľubomír Kellenberger (1921 – 1971), ktorý rozvinul svoj 
vôbec posledný ilustračný cyklus k veselému, z nemčiny preloženému textu Ursuly 
Wölfelovej Capko Jožko (1971). Príbeh o pasúcich sa zvieratách ilustrátor výtvarne 
pretransformoval humorným výrazom, založeným na svojráznej grotesknosti po-
stáv. Kolorovaná negatívna lívna lí íniová kresba motívu na ívu na í čierny podklad pripomína tex-
túru čipky; tento ľudový princíp i ornamentálne prvky vnášajú do kompozície výraz-
ný dekoratívny aspekt.  ívny aspekt.  í

Lyrické, vtipné a „zhovorčivé“ ilustrácie k rozprávkovej knihe zostavenej Ma-
riou Majerovou Čarovný svet (1976) navrhol Alojz Klimo (1922 – 2000). Najznámej-
šie rozprávky sveta prerozprávané VáVáV clavom Říhom v knihe Vtáčik a iné rozprávky
(1978) ilustroval Jozef Chovan (1911 – 1987). Klasickú rozprávku Ericha Kästnera 
Lujza a Lotka (1973) a zo srbochorvátčiny preloženú prózu Nikolu Puliča Posledná 
hra (1979) ilustroval Oto Lupták (1935). Vk (1935). Vk oboch ilustračných cykloch, dôsledne 
závislých na predlohe, dominuje realistická perokresba, ktorá k prekladu z nemčiny 
pôsobí čistým obrysom, v Puličovej knihe obrysom v kombinácii s výraznou šrafú-
rou tvarov.

Snahu o estetizáciu prekladovej knihy prezentovala Irena Tarasová (1933) 
v maliarskych ilustráciách diela Ivany Brlićovej-Mažuranićovej Rozprávky z pradáv-
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na (1976). Ich sugestívnosívnosí ť spočíva včíva včí jednotnom vycibrenom a chvejivom kolorite, 
vo využití štruktúry papiera, na ktorý je v niekoľkých vrstvách prenesená kresba 
a maľba olejovým pastelom, gvašom a temperou.

Jan Trojan (1935 – 2000), ilustrátor imaginatívnej lívnej lí ínie, použil v ilustračnom 
cykle pre poučné bájky Leva N. Tolstého Lev a psík (1971) techniku tempery ak (1971) techniku tempery ak gvašu. 
Jednoduché maľby približujú svet ľudí a zvierat v nových významových vzťahoch 
na základe spomienkových návratov umelca do krajiny svojho detstva.

Medzi literárne pozoruhodné diela patria fantastické príbehy anglickej spi-
sovateľky Mary Nortonovej Požičajovci (1972) a Požičajovci na cestách (1973), kto-
ré podnietili J. Trojana priblížiť mikrosvet miniatúrnych samoľúbych človiečikov 
ilustračným proťajškom. K dramatickým udalostiam si zvolil humornú nadsádzku, 
v ktorej „človiečikovia nadobúdajú podobu a konanie človeka – jeho silu i slabosti“ 
(Kubíková 1988, s. 40). Farebné dekoratívne kompozívne kompozí ície s preplnenými interiérmi 
(nábytok, nádoby), s motívmi kvetov aívmi kvetov aí krov na kontrastnom pozadí manifestujú je-
dinečnosť a krásu všedných vecí. Inú formu výtvarného dialógu nadviazal J. Trojan 
v ďal ďal ď šej knihe M. Nortonovej Čarodejná metla (1978): na pozadí fantastického príbe-
hu oboznamuje čitateľa sľa sľ anglickým mestom i vidiekom a opäť oživuje vo farebnej 
harmónii drobné detaily interiéru.

Odľahľahľ čený prístup k literárnej predlohe použil tento ilustrátor vo viacfigurál-
nych kompozíciách dekoratívnej pívnej pí ôsobnosti v knihe rozprávok Jacoba a Wilhema 
Grimmovcov Kocúr v čižmách (1973). Výraznejší ústup dekoratívnych prvkov je zre-ívnych prvkov je zre-í
teľný v ilustráciách k poviedkam Jaroslava Haška Školský výlet (1978), teda (podľa ľa ľ
očakávania) v knihe určenej starším detským čitateľom. Vľom. Vľ hutných ilustráciách sa 
umelec snažil vytvoriť k humornému Haškovmu rozprávaniu o  gymnaziálnych zá-
žitkoch aj humorne adekvátny výtvarný pendant.

Pripomeňme, že literárna predloha vždy bola pre J. Trojana podnetom, takže 
finálnu ilustráciu chápal ako súčasť úvahy nad prečítaným textom, ktorá by iniciova-
la obrazotvornosť detského čitateľa iľa iľ citovo a zážitkovo ho obohatila.

Osobitným príspevkom do dekoratívno-epickej ilustraívno-epickej ilustraí čnej línie prekladovej 
literatúry bol farebný cyklus Miroslava Cipára (1935) k drobným srbochorvátskym 
rozprávkam Dragana Lukiča Vrabec v klobúku (1973). Humorné figuratívne kapi-ívne kapi-í
tolky a koncové obrázky štylizovanej obrysovej i parcelujúcej kresby majú plošný, ý, ý
pestrofarebno-dekoratívny, ívny, í či hýrivo barokizujúci výraz. Ale pripomínajú aj dávnu 
ozdobu knihy – ornament.

V ilustráciách umelcov, ktorí sa knihe venovali systematicky, vždy vidieť snahu 
o súzvuk literárneho diela a ilustračného prejavu. Tak je to aj prípade Ondreja Zim-
ku (1937), ktorý vytvoril pestrofarebný ilustračný cyklus k prekladu prózy severskej 
autorky Astrid Lindgrenovej Deti z Bullerbynu (1970). Detské postavičky úsmevné-
ho príbehu na švédskom statku i bujná zeleň typickej Zimkovskej dekoratívnej ívnej í šty-
lizácie majú v kompozícii – proporčne i farebne – rovnocenné postavenie. Ilustrácie 
s prvkami naivity sú odozvou spomienok na vlastné umelcovo kysucké detstvo.

Rovnako farebno-dekoratívny ilustraívny ilustraí čný prejav Boženy Augustínovej
(1939 – 2005) esteticky podporil knihu humorných bájok Sergeja Michalkova ájok Sergeja Michalkova á Zrka-
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dlo (1971). Spojením sviežich nedejových ilustrácií a drobných epických epických epick ch literárnych 
útvarov vznikol napriek ich korelačnej rozdielnosti recepčne inšpiratívny kniívny knií žný celok.

Ideu i obsah moderného rozprávkového príbehu nemeckého autora Michae-
la Endeho Hodinový kvet (1978) vizuálne umocnila Ľuba Končeková-Veselá (1942) 
kultivovanými akvarelovými kresbami. Detaily ilustrácií majú snovú atmosféatmosféatmosf ru, čo 
podnecuje fantáziu detského čitateľa.ľa.ľ

Pre ilustrácie bulharských rozprávok Liany Daskalovej Carihradské papučky
(1974) je charakteristické hľadanie vľadanie vľ ýrazu poetického vyznenia, ktoré by zodpoveda-
lo poetickej realite textov. Ilustrátorka Eugénia Lehotská (1943) ho nachádza v typi-
začnej štylizácii figuratívnej zloívnej zloí žky kompozície. Súčasne s bulharskými rozprávkami 
vyšla zbierka moderných detských epických básničiek Juliana Tuwima Pán Malilín-
ček a veľryba (1974). Tu, na rozdiel od ilustrácií „básnivého“ typu, výtvarná zložka 
knihy veľmi korešponduje s veršovaným príbehom. E. Lehotská zachovala tradične 
chápanú významovú väzbu k textu, čo je napokon pre nižšiu vekovú kategóriu prí-
jemcov dôležité.

Román štrnásťročného autora Pata McGratha Zelené lístie Nottinghamu
(1973) je otrasne pravdivou výpoveďou oďou oď skupine chuligánov v anglickom prie-
myselnom meste. V slovenskom preklade vyšiel s ilustráciami Kamily Štanclovej
(1945). Zobrazenia sú stavané na symbolizujúcej schéme obrysovej kresby postáv, 
pre ktoré nie je dôležitá ich portrétna zložka, ale priestor pre dejové asociácie. Ilu-
strátorka prejavila sklon k ozdobnosti, ktorá dáva knihe poetický ráz.

K. Štanclová výtvarne dotvorila aj knihu americkej spisovateľky Laury Ingall-
sovej-Wilderovej Domček v pustatine (1974). Poviedka z prostredia rodinnej pohody 
v divokých lesoch je námetovo kontrastná k predošlému románu a je bližšia nature-
lu ilustrátorky. Motívom zobrazenívom zobrazení í sú dve dievčenské hrdinky, nie však ich postavy, 
ale (na rozdiel od predošlého cyklu) tváre – „pohľad do detskľad do detskľ ých očí“, lebo včí“, lebo včí“ ýtvar-
níčka sa sústredila na citovú podstatu deja, na poetické okamihy a ozdobné prvky 
(spätosť dievčiny s kvetmi a motýľmi). Sú to kompozície skôr symbolické. K ruskej 
ľudovej rozprávke Zlatá rybka (1977), ktorú pre najmenších čitateľov prerozprľov prerozprľ ával 
Alexander N. Afanasiev, navrhla K. Štanclová maľovanľovanľ é ilustrácie, ktoré sprevádzajú 
podpisky (citácie) z diela. Krajinu pôvodu rozprávok evokujú znaky typickej ruskej 
architektúry.

Ján Dressler (1942) ilustroval kolorovanou kresbou dejovú stránku moder-
nej humoristickej rozprávky nórskej spisovateľky Zinken Hoppeovej Čarovná krieda
(1977) a preklad českých rozprávok Františka Nepila Poľná žienka Evulienka (1979), 
ktorej motívmi sívmi sí ú pestrofarebné jednoduché figurálne scény, dôsledne sledujúce 
vidiecky motív rozprív rozprí ávky. Kresby v texte vizualizujú poľné zvieratká, vtákov a hmyz 
v náznaku ich prostredia. Tento ilustrátor ilustroval aj chlapčenský román Benna 
Pludru Tambari (1975). Kreslené príbehy chlapcov v malej rybárskej osade na se-
vernom pobreží Nemecka pôsobia plastickou a zároveň charakterizačnou šrafúrou. 
Zvlášť sa vynímajú povahovo drsné obličaje námorníkov. Zobrazenia prímorského 
prostredia s kotviacimi loďami dďami dď ôsledne sledujú motívy aívy aí ducha textu.
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Dušan Grečner (1944) navrhol technikou akvarelu a farebných ceruziek svie-
žo pôsobiace realistické dejové obrázky k leporelám zvieracích rozprávok Samuila 
Maršaka Dietky z klietky (1975) a V. G. Sutejeva Rozličné kolesá (1979). 

Preklad českej rozprávky O kohútikovi a sliepočke (1975) dotvoril Stano Du-
sík (1946) akvarelovk (1946) akvarelovk ými ilustráciami, ktoré dôsledne rešpektujú literárnu predlohu. 
Pre vyspelejších detských čitateľov ilustroval poviedku Margaret L. Bellovej ľov ilustroval poviedku Margaret L. Bellovej ľ Let z lá-
sky (1974). Motívom osobitívom osobití ých kompozičných montáží je lietanie, aí je lietanie, aí tak do vizuálu 
knihy prenikol technicko-konštruktívny princívny princí íp v exoticko-prírodnej lokalizácii juho-
východnej Aljašky. V roku 1975 vyšiel s Dusíkovými ilustráciami preklad knihy Alber-
ta Lichanova Oklamaný o túžbe mladého hrdinu stať sa letcom. Ilustrátor rozvíjal íjal í
výtvarnú koncepciu a postupy ako v knihe Let z lásky, badatesky, badatesky ľná je však určitá uvoľ-
nenosť v kresbe a kompozícii i menšia závislosť od deja. Aj tu je však cítený technic-
ký priestor. S. Dusík ilustroval aj ruský román z leteckého prostredia Anatolija Mar-
kuša Pasažier je smrť (1975)ť (1975)ť . Perokresbami syntetizoval viaceré udalosti literárneho 
textu, preto sú recepčne náročnejšie. Dominantný motív kompozív kompozí ície s číselnými 
a písmovými znakmi lemujú vertikálne pásy, delené štvorcovými zábermi detailov 
technických znakov súvisiacich s letectvom, a portréty. Výpovedne hutné ilustrácie 
pripomínajú skladbu pravoslávnej ikony, čo je vlastne jediným odkazom na ruskú 
slovesnú kultúru.

Anna Bartošová (1947 – 2005) navrhla ceruzové kresby k prekladu rozpráv-
ky maďarskej autorky Terďarskej autorky Terď ézie Dávidovej Poklady starej truhlice (1977). Snahou ilu-
strátorky bolo motívmi oívmi oí tajomstve pokladov okovanej truhlice postihnúť postavy, 
prostredie a ovzdušie príbehu v duchu ilustračnej tradície. Knihu ruskej spisovateľky 
Valentiny Osejevovej Dinka (1978) ozdobila čiernobielymi, barokovo-oválnymi ilu-
stráciami s naivizujúco videnou postavou dievčiny na brehu búrlivej Volgy, kde pre-
žíva dramatickžíva dramatickží é i šťastné letovanie.

Imaginatívno-poetickívno-poetickí ú polohu knižnej ilustrácie uplatnila Katarína Ševel-
lová-Šuteková (1948) v knihe Charlesa Perraulta Rozprávky pani Husi (1974). Ilu-
strácie sú nežné, ale aj strašné, tak ako sú hrôzostrašné rozprávky, ktorých atmosfé-ch atmosfé-ch atmosf
ru odrážajú. Pri celostranových ilustráciách upútava farebná a tvarová nápaditosť, ť, ť
zmysel pre detail a epický prvok. V ďprvok. V ďprvok. V al ďal ď ších ilustračných cykloch bádať snahu, aby 
kniha pôsobila nielen esteticky, ale aby spĺňala aj poznávacie a výchovné požia-
davky. Máme na mysli ilustrácie kombinovanej techniky ku knihe A. N. Afanasieva 
Lietajúci mlyn (1976), ilustrácie k rozprávkam Sofie Magilevskej Keď bola Mašenka 
malá (1978) a k talianskym rozprávkam Marcella Argilliho a Gabrielly Parca Šrôfikove 
dobrodružstvá (1979). Základným výrazovým prostriedkom týchto cyklov je kresba 
prehľadnej koncepcie, rozprľadnej koncepcie, rozprľ ávkové postavičky prispôsobila autorka poznaniu, chá-
paniu a mentalite detského vnímateľa. Farbe dala nľa. Farbe dala nľ áladotvornú funkciu. Motívy do-ívy do-í
stali podobu, ktorá by bola blízka psychike dieťaťa, aby vytvárala ku knihe prostred-
níctvom ilustrácie určitú citovú väzbu. Vcelku K. Ševellová-Šuteková ilustráciu chápe 
ako nakreslenú myšlienku.

Na ilustrovaní prekladov autorských kníh určených pre staršie deti partici-
poval ilustrátor dobrodružnej literatúry Teodor Schnitzer (1920 – 2004). Ilustroval 
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zo švédčiny preloženú prózu Fritjofa Nilssona Piratena Bombi Bit a ja (1973). Ilustrá-
cie o príhodách dvoch kamarátov túžiacich po dobrodružstve sa svojím charakterom 
podstatne nelíšia od cyklov Schnitzerových ilustrácií epických scén v dobrodružných 
románoch.

Svojrázne alegorické rozprávkové dielko Sophie Rostopchine comtesse de 
Ségur Somárikove pamäti (1971) o múdrom moralizujúcom somárikovi, prelože-
né z francúzskeho originálu, sprevádzala Naďa Rappensbergerovďa Rappensbergerovď á-Jankovičová
(1936) temer ozdobnou kaligrafickou ilustráciou nezložitej symbiózy zelene a kon-
túrových dievčenských postáv. Kniha americkej autorky Emily Nevillovej Tak je to, 
Kocúrik (1976) je prrik (1976) je prrik íbehom tínedžerského hrdinu a jeho zvieratka, ktorý N. Rappens-
bergerová vyzdobila figurálnymi perokresbami v prostredí amerického veľkomesta. 
Kompozíciu tvorí záplava rozličných prvkov, ktorá „evokuje ohlas zámerov a princípov ípov í
hyperrealizmu“ (Holešovský 1982, s. 16). Ilustrácie štylizovaným tvaroslovím zodpo-
vedajú vnímaniu starších detských čitateľov.ľov.ľ

Kamarátstvo chudobných detí a bohatého syna sudcu je témou knihy Vladi-
míra G. Korolenka Deti z podzemia (1975). Ilustrátorka Běla Kolčáková (1937) rozo-
hrala valérovú orchestráciu achromatických kolážových plôch s citlivým vymedze-
ním jednotlivých tvarov. Dokreslením jemných detailov tváre a rúk pôsobia krehko 
a pri ženskej figúre nežne, jej naivizujúca podoba i pohyb poeticky. Technika kolá-
že nedovolila skĺznuĺznuĺ ť do naturalistického popisu motívu, ale smeruje kívu, ale smeruje kí vyjadreniu 
významovej podstaty. Literárnu predlohu akceptuje ilustrátorka iba ako inšpiračný 
zdroj. V reprodukovaných vystrihovaných kolážach románu Al-Koštanu Nevesta hôr
(1971), preloženého z českého vydania, ilustrátorka stupňuje kresbovými zásahmi in-
dividuálny charakter postavy v príznačnom naivnom pohybe; postava v kompozícii 
dominuje a jej plošná faktúra prechádza do faktúry prostredia. Pre ilustrátorku nie je 
cieľom literľom literľ árna realita baladického milostného príbehu, v ktorom skutočnosť splý-
va s fantáziou, ale literárna realita je východiskom vizuálno-výtvarnej transformácie 
a tá sa tak stáva menej závislá na informáciách, ktoré sú čitateľovi znľovi znľ áme z textu.

Kniha dánskej spisovateľky Cecil Boedkerovej Silas a čierna kobyla (1979) sa 
radí k najkrajším prekladovým vydaniam pre mládež v 70. rokoch. Príbeh chlapca 
z dávneho dánskeho vidieka napísaný sviežo a s humorom ilustrovala Jana Kiselo-
vá-Siteková (1942). Panoramatické kompozície (aj cez dve strany) sú realizované 
škrabanou technikou. Negatívne rovnobeívne rovnobeí žné šrafovanie má skôr dekoratívny ak-ívny ak-í
cent, ako navodiť ilúziu objemu či priestoru. Postavy „dostávajú prevažne komický ne komický ne komick
rárár z, nemožno im všno im všno im v ak uprieť určitý itý it lyrický lyrický lyrick náboj“ (Pivovarníková 1980, s. 17).

Sociálnu poviedku Ilju Turičina Zákon tridsiateho (1975) o dospievajúcej ge-
nerácii vo vtedajšej sovietskej spoločnosti ilustroval Peter Ondreička (1947 – 1990). 
Súčasne s týmto kresleným cyklom navrhol aj ilustrácie pre prózu ukrajinského spi-
sovateľa Vsevoloda Nestajenka ľa Vsevoloda Nestajenka ľ Neznámy z bytu číslo 13 (1975). Príbeh dvoch dedin-
ských chlapcov prázdninujúcich vo veľkomeste sprevádzajú obrazové výseky, výra-
zovo založené na kontraste obrysovej kresby individualizovaných portrétov a husto 
šrafovaných plôch prostredia. Iba malé biele plôšky akoby zvláštne svetielkovali. Pís-
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mo i firemné nápisy evokujú mestské prostredie deja. Ondreičkov expresívny kres-ívny kres-í
liarsky rukopis je príťažlivý akousi polaritou a osciláciou tradície a modernosti. 

K prekladu dobrodružných veselých rozprávok Edit Czukovej Somárik, kam 
ideš? (1972) pridružil Dušan Kállay (1948) cyklus „jednoduch„jednoduch„ ých“ perokresieb 
so zmyslom pre osobitý výraz, ktorý sa o krátky čas stal poznávacím znakom umel-
cových ilustrácií historickej a dobrodružnej literatúry.

Z nemčiny preložený humoristický román Otfrieda Preusslera U nás v Kocúr-
kove (1974) ilustroval Vincent Hložník (1919 – 1997). Pre umelca typické pestro ko-
lorované obrázky dynamizuje pružná obrysová i parcelačná kresba motívu komic-ívu komic-í
kých scén. Kompozície sú plné ľudových postavičiek na námestí charakterizovanom 
architektonickou skratkou. Vo vzťahu k textu plnia funkciu interpretačnú a ku knihe 
výtvarno-dekoratívnu.ívnu.í

František Hübel (1934 – 1978), ilustrátor najmä dobrodružnej a historickej 
literatúry, sa prejavil ako výtvarný interpret dramatických dejových alebo žánrových 
scén. Škrabanou kresbou v kombinácii s kolážou a fotokolážou vytvoril nápadité ilu-
strácie na motívy textov chlapívy textov chlapí čenského románika Nikolu Dubova Utečenec (1970). 
Ilustrácie dotvárajú atmosféatmosféatmosf ru neľahkľahkľ ého života chlapca v rodine alkoholika, sym-
bolicky aj presilou čiernej farby. V románe Valentina Katajeva Belie sa plachta osa-
melá (1972) postihol na ilustráciách s fialovou potlačou autenticitu ľudských typov, 
kostýmov a architektúry čiernomorskej Odesy, kam je situovaný dej románu zo za-
čiatku 20. storočia.

V tom istom roku vyšla s Hüblovými ilustráciami próza Nikolaja Atarova Dlhá 
silvestrovská noc (1972) a nasledoval ilustračný cyklus k novele Leva N. Tolstého 
Hadži Murat (1974), napísanej na základe starého kaukazského príbehu. Ilustrácie 
týchto kníh sa formou a výrazom podstatne nemenili, iba v novele otepľuje škra-
banú kresbu červená potlač. Modifikované sú však Hüblove ilustrácie románu Lilo 
Hardelovej Naďa ďa ď – moja láska (1979), preloženého z nemeckého originálu, ktorý pri-
bližuje roky Lenina v čase zoznámenia sa s Nadeždou Krupskou v Petrohrade. Škra-
bané zložky kompozície výtvarník kombinoval s čiernobielymi výsekmi fotografií 
– portrétov Lenina a Krupskej, čo dodáva cyklu dokumentárny ráz.

Argentínski autori Joe Murillo a Ana Maria Rambová vo vážne, až alegoricky 
koncipovanej zvieracej „poviedke“ Rencó a Andské jelene (1978) približujú čitateľovi ľovi ľ
život stáda jeleňov pri veľkom jazere v juhoamerických Andách. F. Hübel na dvojstra-
nových kompozíciách exponoval personifikované scény s motívmi jeleívmi jeleí ňov a vtákov 
v zajatí bujnej flóry. Pôsobivosť dekoratívnej negatívnej negatí ívnej vlasovej kresby, ktorívnej vlasovej kresby, ktorí á okrem 
toho, že symbolicky na zelenej potlači konkretizuje motív, vív, ví prenesenom zmysle 
sprostredkúva aj poznanie.

Aj Jozef Cesnak (1936) ako vyhranenJozef Cesnak (1936) ako vyhranenJozef Cesnak ý ilustrátor mládežníckej literatúry dob-
rodružného a umelecko-náučného žánru ilustroval i preklady literatúry so súčasným 
chlapčenským hrdinom: diela Arkadija Gajdara Vojenské tajomstvo (1972), Jurija Ja-
kovleva Môj kamarôj kamarô át pes (1973) a Čavdara Aladžova Posledná trójska vojna ójska vojna ó (1978). 
Našiel výrazné výtvarné vyjadrenie aj pre literatúru čerpajúcu z udalostí druhej sveto-
vej vojny. V dielach Janusza Przymanowskeho Štyria tankisti a pes (1975) a Valentina 
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Katajeva Syn pluku (1977) použil okrem detailne prepracovaného sujetu množstvo 
symbolických spojení. Súhrnne vzaté, J. Cesnak, využívajžívajží úc vo svojich ilustráciách 
realistického videnia a cítenia pôsobivosť čiernobielej kresby expresívneho vívneho ví ýrazu, 
manifestoval emotívny obsah literívny obsah literí árneho textu. Presnou linkou kontúroval tvary, 
ktoré modeloval tieňovaním. Zachovával väzbu medzi realitou textu a ilustrácie, dej 
však nevyčerpával opisnou polohou, ale obohacoval ho fantazijnou nadsádzkou.

Grafik Róbert Brun (1948) ilustroval v 70. rokoch z prekladovej literatúry pre-
važne príbehy so súčasným detským hrdinom. Okrem nemeckého románu Jamesa 
Krüssa Dobrodružstvá Timma Thalera (1972) boli to predovšetkým knižné preklady 
z ruštiny: Jurij Korinec Tam za riekou (1974) a Biele noci pri ohníku (1975), veselé prí-
behy smelého chlapca od Viktora Dragunského Na Záhradnej ulici je rušno (1976), 
estónsky dobrodružný román Friedeberta Tuglasa Veľké tajomstvo (1977) a kniha 
kubánskych rozprávok a povestí Algy M. Elizagarayovej Zázračný vršok Mambia-
la (1979). Ide o imaginatívne, mívne, mí äkko modelované ilustrácie so zámerne volenými 
úsmevnými dejovými situáciami. Kompozíciu staval R. Brun na hmotne pôsobiacich 
postavičkách hrdinov v karikatúrnej nadsádzke. K románu Tam za riekou realizoval 
humorne ladené motívy ceruzou vívy ceruzou ví kombinácii so žltou dekoratívnou plochou. Ro-ívnou plochou. Ro-í
mán Veľké tajomstvo, poznačený spisovateľovľovľ ými spomienkami na vlastné detstvo, 
sprevádzal grafik jemnými kresbami perom expresívneho vívneho ví ýrazu. Tak ako vo všetkých 
svojich ilustračných kolekciách, aj tu sa sústredil na portrétnu charakteristiku hmot-
ných literárnych postáv. Ich pôsobnosť je daná kontrastom jemných stôp pera a hus-
to šrafovaných znakov predmetnej reality.

1.2 IlustráIlustráIlustr cie v literatúliteratúliterat re pre dievúre pre dievú čre pre dievčre pre diev atčatč áatáat

Názov žánru predikuje hrdinku príbehu. Preto sa prirodzene očakáva, že aj 
motívom ilustraívom ilustraí čného zobrazenia bude prevažne dievčenská postava, resp. dievčen-
ské postavy. Očakávalo by sa tiež, že „ženský princíp“ videnia literárnej skutočnosti je 
bližší a prirodzenejší spisovateľkám a ilustrátorkám už len preto, že samotný žáner je 
konvenčne „nežnejšej“ polohy. Prax však signalizuje, že literatúra s dievčenskou te-
matikou nie je cudzia ani spisovateľom aľom aľ vydavateľskľskľ ú produkciu 70. rokov výtvarne 
sprevádzali v rovnakej, ak nie v prevažujúcej miere ilustrátori.

Román poľskej autorky Katarzyny Witwickej ľskej autorky Katarzyny Witwickej ľ Tma plná smútku (1976) je príbe-
hom slepého dospievajúceho dievčaťa so všetkými jeho peripetiami a zvláštnosťami. 
Sprevádzajú ho perokresby Anny Bartošovej s naivizujúcimi figurálnymi motívmi, ívmi, í
ktoré splývajú s húšťou vegetatívnych prvkov. Romívnych prvkov. Romí án Danuty Bieňkowskej Veľká hra
(1979) o ambicióznej dievčine žijúcej v neľahkľahkľ ých rodinných pomeroch, ktoré túži 
po televíznej kariére, ilustrovala Naďa Jankoviďa Jankoviď čová-Rappensbergerová. Celostra-
nové ilustračné kresby perom sú skladbou viacerých motívov prevaívov prevaí žne s portrétmi 
hrdinky i figurálnymi scénami v mestskom prostredí. Ich pôsobnosť je daná kontras-
tom opisnej kontúry dominantnej figúry a odstupňovaných valérov šedých šrafúr.

Do kategórie dievčenskej literatúry je zaradená kniha životopisného žán-
ru (pre jeho skromné zastúpenie) českej spisovateľky Věry Adlovej Jarná symfósymfósymf nia
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(1976) o živote Kláry Wieckovej a hudobného skladateľa Rľa Rľ óberta Schumanna. Sprie-
vodné perokresby N. Rappensbergerovej s prevahou individualizovaných torz, ktoré 
sú v kompozícii zdôraznené opakujúcim sa „vnútorným“ orámovaním, predstavujú 
„typ ozdobnej kaligrafickej ilustrátyp ozdobnej kaligrafickej ilustrátyp ozdobnej kaligrafickej ilustr cie: s určitýitýit m ným ný ádychom archaizujúceho rešpektu špektu š
a záľuby váľuby váľ  čuby v čuby v istej kontúre“ (Holešovský 1982, s. 16), čo historizuje výtvarné pendanty 
životopisného textu. 

Maliar Oto Lupták ilustroval realistickk ilustroval realistickk ými kresbami z nemčiny preložený ro-
mán švajčiarskej autorky Johanny Spyri Heidi (1970). Luptákov generačný druh Jo-
zef Cesnak sprevzef Cesnak sprevzef Cesnak ádzal ilustračnými kresbami humorne vyrozprávaný príbeh Betty 
MacDonaldovej Vajce a ja (1971) zo slepačej farmy na odľahlom americkom vidieku. ľahlom americkom vidieku. ľ
Vertikálne kompozície sú zhlukom viacerých motívov, ostrívov, ostrí á kresba citlivo vymedzu-
je a charakterizuje plastické tvary hrdinov, zvierat a vecí, kde-tu zví, kde-tu zví ýraznených kon-
trastnou nuansou šrafúry. Ilustračné kresby J. Cesnaka sa nevymykajú z jeho dovte-
dajšej výtvarnej znakovosti, ani z väzby na realitu textu.

Začínajúci ilustrátor Karol Ondreička (1944 – 2003) navrhol celostranové 
perokresby k prekladu pútavého dievčenského románu Stanislava Rudolfa Než-
ne háčkovaný čas (1977). Neorámované, do priestoru expandujúce kompozície sú 
skladbou motívov vívov ví geometrických poliach. Pôsobia odstupňovanou hustotou šra-
fúr dievčenských portrétov i postáv vždy so „zátiším“ jesenných stromov v mestskej 
zástavbe. K. Ondreička následne ilustroval z francúzštiny preložený autobiografický 
román Denisy Legrixovej Taká som sa narodila (1978). Atmosfé (1978). Atmosfé (1978). Atmosf ru príbehu umocňujú 
hutné, neepické kresby. Zvláštnu sugestívnosívnosí ť im dodáva opäť húšť škrtaných zna-
kov prírodného prostredia.

Hrdinkami príbehu maďarskej spisovateďarskej spisovateď ľky Judit G. Szabóovej Tri dievčatá na 
skrini (1978) je trojica sestier. Ondreičkove ilustrácie sú technickou realizáciou iden-
tické s jeho doterajšími cyklami, azda sú opisnejšie, čo zrejme súvislo s tým, že sa tu 
ilustrátor ocitol pred literárnou predlohou z bezprostrednej súčasnosti. Stále však 
kompozíciu – symbolicky – sprevádza motív opadanív opadaní ého stromu.

Expresívny rukopis K. Ondreiívny rukopis K. Ondreií čku, lyrika takmer ženskej jemnosti, zapôsobil aj 
vo figurálnych perokresbách k ruskému románu Marije Priležajevovej Zelená májo-
vá vetvička (1978) o neradostnom detstve školáčky v období revolúcie roku 1917. 
Ilustračný cyklus dokladuje (vyberáme slová E. Haugovej) ako veľa mľa mľ ôže vyjadriť 
čierna a biela stopa, koľkými spôsobmi je možné viesť čiaru, či snovať siete – nežne, 
vášnivo i kruto, len nie ľahostajne.ľahostajne.ľ

Dievčenskú literatúru ilustroval aj už spomínaný menovec Peter Ondreička. 
Kresbami sprevádzal z ruštiny preložený román Vladimíra Kiseľova ľova ľ Oľgino tajomstvo ľgino tajomstvo ľ
(1973). Ilustrátor sa usiloval predovšetkým odzrkadliť vnútro a pocity literárnych hr-
dinov vo výraze tváre. V kreslených príbehoch o deťoch bulharskej autorky Rajny Mi-
tovej Zlaté srdce (1976) sa nebránil excentrickým presahom tvarov, v kompozíciách 
nechal pôsobiť protiklady svetla a tieňa, čím nadobudli nový výraz. Jemnejšou, vý-
razovo uvoľnenejšou sieťovo škrtanou kresbou sa vyznačujú ilustrácie francúzskeho 
diela Michaelly Gilesovej Keď sa vráti svetlo (1977) o osude oslepnutej dorastajúcej 
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hrdinky, ktorá žije na okraji francúzskeho pobrežného mesta a hľadľadľ á si miesto v živo-
te. Cudzokrajnosť témy evokuje najmä typická pobrežná architektúra a nápisy. 

Vo všeobecnosti sa za východiskový bod psychologického typu grafika P. On-
dreičku považuje predloha textu, tá podnecuje jeho obrazotvornosť. Finálna ilustrač-
ná kresba dotvára, umocňuje, ale i naznačuje ďalďalď šie možnosti chápania literárneho 
diela.

Oto Bachorík (1933) ilustroval knihu Merje Otavovej k (1933) ilustroval knihu Merje Otavovej k Od leta do leta (1975) 
a preklad poľskľskľ ého románu Leszeka Proroka Tarantela pre Magdu (1977). Pôsobnosť 
viacfigurálnych čiernobielych „fotografických“ ilustrácií románu L. Proroka spočíva číva čí
vo výraznom kontraste siluetových pozitívnych aívnych aí negatívnych figívnych figí úr v akcii. Portréty 
hrdinov vystihujú ich psychologické rozpoloženia a stavy evokované textom.

Vcelku kresbové ilustračné prejavy dokumentujú špecifický vzťah knižných 
umelcov k dievčenskej téme, v rámci ktorej prezentovali možnosti a invenciu kres-
bovej ilustrácie. 

1.3 IlustráIlustráIlustr cie prekladovej poézie pre detiézie pre detié

Všeobecný názor, že kniha pre deti sa má ilustrovať zrozumiteľne, čitateľ-
ne, to znamená realistickou alebo dokonca infantilnou kresbou, sa už v 70. rokoch 
málo akceptoval. Práve knihy poézie dávajú ilustrátorovi veľa prľa prľ íležitostí, pretoí, pretoí že ho 
nezväzujú požiadavkami vecnosti a viazanosti na text natoľko, ako je to napríklad 
v historickej alebo v dobrodružnej próze. Naopak, v poézii sa fantázii medze nekla-
dú a čím viac výtvarných asociácií dokážu verše vyvolať, tť, tť ým lepšie. Neplatí to však 
pre ilustrácie epických veršovaniek pre malé deti, kde je prítomný dej. Tomuto ve-
kovému stupňu je zrozumiteľnejšia epická ilustrácia s patričnou dávkou vizuálnej 
názornosti.

Ústredným motívom drobnívom drobní ých, z ruštiny preložených epických básní Agnije 
Bartovej Lampášik (1974) je dieťa s neodmysliteľnými prvkami detskej hravosti, fan-
tastiky, romantizmu. Aj v ilustráciách Ferdinanda Hložníka (1921 – 2006) dominujú 
postavy detí s akcentom na výraz tváre, mimiku a gesto so zámerom vyjadriť ich po-
city, nálady a myšlienky. Farebne pestré ilustrácie realisticko-romantického ladenia 
s bohatými tapetovými vzormi pôsobia dekoratívne aívne aí ladia s poéziou. Nechýba im 
ani humor, ktorý je autorke vlastný.

Jozef Baláž (1923 – 2006) vytvoril ku Kytici (1977) Karla J. Erbena množstvo 
litografií symbolického prúdu. Figurálne kompozície rozvážneho pohybu a výrazu, 
v kontexte hustých šrafúr a symbolických motívov, sívov, sí ú určené náročnejšiemu čitate-
ľovi ľovi ľ – divákovi. Najvýraznejšie sú ruky: objímajúce, zakrývajúce tvár, berúce i prstami 
ukazujúce – symbol ochrany, zábezpeky i výzvy.

Blanka Votavová (1933) prejavila v lyrických ilustráciách ruských básničiek 
Iriny Tokmakovovej Kde spí rybka (1971) a bulharských veršov Dimitara Stefanova 
Slnečné prasiatka (1976) záľubu v hravosti a dekoratívnosti. Bodkovano-lívnosti. Bodkovano-lí íniové kres-
by v spojení s akvarelom zreálňujú tvar postavy, zvieratka, predmetu, preto sú tieto 
motívy pre detskívy pre detskí ého príjemcu interpretaíjemcu interpretaí čne jednoznačné. 
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Najmenším čitateľom je urľom je urľ čený aj knižný zväzok veršov a rozprávok Františka 
Hrubína Ako sa chytá radosť (1978), ktorť (1978), ktorť ú ilustroval Igor RumanskýIgor RumanskýIgor Rumansk  (1946 – 2006). 
Poeticko-epické akvarelové obrázky výtvarnou rečou veľmi citlivo sprítomňujú de-
ťom jednotlivé reálie, s ktorými sa stretávajú v texte a realite.

1.4 IlustráIlustráIlustr cie ľudovej epiky (rozprľudovej epiky (rozprľ áudovej epiky (rozpráudovej epiky (rozpr vky, balady, legendy a povesti)

Slovenskému detskému čitateľovi 70. rokov pribliľovi 70. rokov pribliľ žovali ľudovú slovesnosť 
vzdialených kultúr spolu s prekladmi literárnych textov aj ilustrácie slovenských vý-
tvarných umelcov. Boli to maliari a grafici – ilustrátori vtedajšej strednej generácie 
lyrického založenia a mladej generácie, ktorá sa svojím ilustračným programom pri-
kláňala k poetickej polohe kresbovej ilustrácie.

Grafické ilustrácie tlačené z litografického kameňa a kolorované realizoval Jo-
zef Baláž k súboru ruských a sovietskych rozprávok Sedemfarebný kvietok (1975). kvietok (1975). kvietok
Nie sú to ilustrácie príliš závislé na epike textovej predlohy; zvlášť celostranové kom-
pozície sú náročné na sledovanie dejovej simultánnosti, zatiaľ čo vstupné grafiky sú 
komunikačne jednoznačnejšie. Ilustrácie motivačnou pestrosťou zodpovedajú rôz-
norodosti autorských rozprávok, ale štýlovo tvoria ucelenú sériu.

Róbert Dúbravec (1924 – 1976) kolorovanými linorezmi k ruským Bohatier-
skym bylinám (1975) zhodnocoval tradíciu ľudového drevorezu. I keď je v jeho grafi-
kách badateľný posun k výrazu súčasnej doby, dedičstvo ruskej ľudovej slovesnosti 
bolo preňho impulzom k vytvoreniu monumentálno-dynamickej skladby figurál-
nych motívov dekoratívov dekoratí ívnej, aívnej, aí ž ornamentálnej pôsobnosti. Ilustrácie sú autorskou 
alternatívou deja, nadvívou deja, nadví äzujú na štýl textu hrdinského námetu, ba nadobúdajú aj 
všeobecnejší zmysel.

Ľudová výtvarná tvorba inšpirovala aj Vieru Bombovú (1932). Zvlášť vedela 
podriadiť farebnú atmosféatmosféatmosf ru ilustrácie etnickému obsahu rozprávok. Jemnými alebo 
sýtymi valérovými nuansami zvýraznila obsah, poetickú a lyrickú atmosféatmosféatmosf ru exotic-
ko-folklórneho textu indiánskych rozprávok Manituov dar (1970). Pozitívne iívne ií nega-
tívne ilustraívne ilustraí čné kresby sú akoby niťou osnované čipky. Napriek konkrétnosti výrazu 
je ťažko nájsť súvzťažný dejový moment, ilustrácie nemajú bežný záznamový cha-
rakter. Vyžadujú recepčné úsilie čitateľa. Kolekcia polstranovľa. Kolekcia polstranovľ ých ilustračných malieb 
a kapitoliek k polynézskym Rozprávkam z Nefritových hôr (1973) tvorí zvláštnu jed-
notu a ich motívy sívy sí ú tu jasne kontúrované. Folklórna rôznorodosť zimných rozprá-
vok navzájom vzdialených národov v knihe Tulenia princezná (1974) problematizo-
vala ilustračnú syntézu. Zjednocujúcim prvkom sa stala krehká hviezdica snehovej 
vločky v záhlaví rozprávok a namiesto obvyklých kapitoliek použila grafička čierno-
biele koncové rytiny na modrom podklade. Modrá farba má výsadné postavenie 
i vo farebnej harmónii príloh a v typografickej úprave knihy. Účinnosť a citová boha-
tosť týchto ilustrácií spočíva na ozdobnom ačíva na ozdobnom ačí ilustračnom detaile, na efektoch súhry 
čiernej a modrej, na nových technických postupoch. Určitou syntézou ilustračného 
vývoja V. Bombovej je cyklus kresieb a farebných kompozícií v zväzku filipínskych 
rozprávok Čarodejný strom (1975). Umelkyňa tu dotiahla celý rad náznakov a nápo-
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vedí z dovtedajšej ilustračnej aktivity. Postavám dala spevnú lyrickosť, celkom novo ť, celkom novo ť
spájala ich výraznú kresbu i kresbu vecí a dekóru s asfaltovo zdrsnenými škvrnami 
v opare šedej a sprievodnej zelenej a oranžovej farby.

Cyklus farebných lustrácií V. Bombovej sprevádza aj prebásnenú staročínsku 
Povesť o krásnej Ašme (1971). Príbeh o večnom boji dobra a zla bol základom ilu-
stračnej inšpirácie. Grafička sa sústredila na súhru postáv a symbolov s ovzduším 
a prostredím, hľadajľadajľ úc súvislosti so štýlom čínskej poézie. Iba sčasti sprostredkúva 
samotný dej povesti. Jeho nosná sila spočíva včíva včí prúde citových vzťahov a činov ľudí, í, í
samotná postava nie je podstatná. Autorka v kompozícii prudko strieda farebné 
harmónie a ich faktúry. Takáto výtvarná znakovosť má podporovať špecifický výraz 
povesti. 

V. Bombová demonštrovala dekoratívne pívne pí ôsobiacimi ilustráciami nielen svo-
ju technickú brilantnosť (voskový pastel, škrabaná kresba, koláž), ale i schopnosť 
sugestívnej lyrizívnej lyrizí ácie so svojským zmyslom pre zachovanie etnickej špecifickosti 
národov exotických krajín. Transponovala do nich jednoduchosť a naivitu ľudové-
ho umenia, ktoré sa čitateľovi prihovľovi prihovľ árajú. Výtvarné kreácie neprinášajú okamžitú 
interpretáciu motívu, vyívu, vyí žadujú od príjemcu vlastníjemcu vlastní ú kreativitu procesu poznávania 
a fantáziu. Je to ťažká, ale dôležitá a potrebná hra, ktorú mladý čitateľ pri čítaní ilu-
strovanej knihy podstupuje. Každopádne ilustračné cykly V. Bombovej prevracajú 
konvenčnú voľbu literárnych motívov, neilustrujívov, neilustrují ú kľúčové momenty deja, či modely 
reality, a teda neopakujú vecnú a myšlienkovú stránku literárneho diela. Dochádza 
tak k nadsadeniu neobvyklého, čo má nepochybne ozvláštňujúci, a teda aj estetický 
rozmer. Predstavujú originálny prínos nielen v kontexte prekladovej slovesnosti, ale 
národnej knižnej kultúry vôbec.

Knihu Indiánske rozprávky (1977) prerozprávanú z japonského originálu ilu-
stroval Ján Meisner (1939). Humorné a výrazovo účinné kresby na škrabacom pa-
pieri sú vo vzťahu k textom pomerne voľné a v presile dekoratívnych ilustrívnych ilustrí ácií vte-
dajších kníh pôsobia expresívne.ívne.í

Ľudovú slovesnosť vzdialených krajín obohatila pestrými akvarelovými ilu-
stráciami aj Ľuba Končeková-Veselá. Jej poetickému cíteniu a naturelu najlepšie 
zodpovedala rozprávka. Ilustrovala ukrajinské rozprávky Lietajúci koráb, rozpráv-
ky národov ďalekďalekď ého severu Laponček Sampo (obe 1974) a preklad bengálskych 
rozprávok Z radžovej záhrady (1976). Dekoratívne motívne motí ívy zobrazenívy zobrazení í, ich farební, ich farební é 
ladenie a národné prvky sú prostriedkami, ktorými chcela autorka napomôcť de-
ťom osvojiť si pramene príslušných národných kultúr a spoznávať svojráznosť ich 
krajiny: typickú architektúru s cibuľovľovľ ými vežami, charakteristické typy severoázij-
ských rysov tvárí a pestro dekorovaného oblečenia, fyziognómiu a kostýmy národa 
severovýchodnej Indie. Akvarelová technika bez predkresleného ceruzového „plá-
nu“ poskytla možnosti hlbokých tónov, výraznú a sviežu farebnosť. Príjemníjemní ý pocit 
vyvolávajú prírodné motívy. ívy. í

Z najmladšej generácie umelcov sa na začiatku 70. rokov k poetickej polo-
he kresbovej ilustrácie prikláňal Karol Ondreička. Najplnšie rozvinul svoje umenie 
v ilustráciách mongolských rozprávok Zlatý kantár (1976). Osobitým maliarskym 
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cítením (tempera) a precízne vypracovaným detailom, či ornamentálne vycizelo-
vanou kresbou postihol zvláštnu atmosfétnu atmosfétnu atmosf ru literárneho diela, etnickú špecifickosť 
stredoázijskej témy, charakteristické črty mongolských ľudí (aratov), ich niekdajšie 
zvyky a fantastický svet duchov. Ilustrácie monumentálneho videnia emocionalizu-
jú motív rozprív rozprí ávky a navodzujú predstavu nezvyčajného, tajomného sveta. Vyjadre-
nie príbehov je dynamické, no ilustrátor uplatnil viac poetické ako dejové prvky.

Marián Minarovič (1946) sa ako kresliar realizoval v ilustrovaní dobrodruž-
nej literatúry, ale jeho živá kresba prechádza v zmiernenej podobe aj do maliarskej 
ilustrácie (kombinovaná technika na dreve) k prekladu Swahilských rozprávok avok avok sta-
rých havajských povestí Príbehy havajských kráľováľováľ  (obe 1979). Motívmi figurívmi figurí álnych 
obrazov sú živo gestikulujúce postavy na tržnici v typických blízkovýchodných kos-
týmoch a s turbanmi na hlavách, resp. v kostýmoch etnika havajských ostrovov. Ilu-
strátor „na zdôraznenie obsahu redukuje farebnú stupnicu na nuansovanie červených ých ý
a hnedýhnedýhned ch alebo modrých alebo modrý ých alebo modrých alebo modr ch aých aý zelených tých tý ónov“ (Kordošová 1981, nestr.).

Ilustrátor Dušan Kállay jednoduchou obrysovou charakteristikou postáv 
v naznačenom prostredí vťahuje čitateľa do atmosfľa do atmosfľ éa do atmosféa do atmosf ry pohnutej histórie vo výbere 
zo starofrancúzskych legiend Rytier Roland – hrdinské legendy starého Francúzska
(1975). Akvarelové maľby na dreve svojou naivnou umeleckou prostotou pripomína-
jú gotické tabuľovľovľ é maľby. D. Kállay v týchto obrazoch, podobne ako v iných svojich 
ilustračných cykloch, aplikoval písané písmo v úlohe kompozičného prvku. Dialóg 
zobrazení s textom legiend plynie na farebnej štruktúre hnedastého a modro-zelen-
kastého ladenia. Ilustrácie tvoria celok a vytvárajú jedinečnú syntézu s legendami. 

Na farebný cyklus legiend o Rolandovi nadväzujú Kállayove ilustrácie k vý-
beru abcházskych rozprávok, povestí a zázračných príbehov Múdra nevesta (1977).
Akvarelové (v kombinácii s tušom) sugestívne scívne scí ény na plátne stupňujú snovú rovi-
nu deja, sú popretkávané fragmentmi sveta ľudovej predstavivosti. D. Kállay, v zhode 
s duchom rozprávok, opatruje ilustrácie „zvláštnou symbolikou, platiacou skôtnou symbolikou, platiacou skôtnou symbolikou, platiacou sk r exotic-
kej oblasti a folklóru než ru než ru ne jednotlivýjednotlivýjednotliv m rozprým rozprý ám rozprám rozpr vkam“ (Holešovský 1980, s. 136). Dôležitú 
úlohu má zvierací prvok i vecná zložka prostredia. Ilustrátor tu osobitou farebnou 
harmóniou odkrýva detskému čitateľovi neznľovi neznľ ámy tajomný svet Kaukazu.

Z prehľadu sa zreteľadu sa zreteľ ľne črtá mozaika ilustrátorských výrazov kódujúcich cieľo-ľo-ľ
vé hľadiskľadiskľ á jednotlivých autorov – tvorcov výtvarných sprievodov k textom ľudovej 
slovesnosti iných národov a ich krajín. Odzrkadľuje aj výtvarnú typológiu tvorcov 
a ich generačno-názorový aspekt. Prehľad je rovnako obrazom oľad je rovnako obrazom oľ technickej realizá-
cii návrhov ilustrácií, od klasickej grafickej tlaí, od klasickej grafickej tlaí če z výšky, cez plošnú litografiu až k ja-
drnej, skicu pripomínajúcej kresbe. 

1.5 Eposy a ságy vágy vá ilustračnej realizčnej realizč ánej realizánej realiz cii

Ilustrované preklady svetových eposov a ság vychádzali v 70. rokoch v edícii 
Pradávne príbehy (Mladé letá) s konštantným formátom a knižno-grafickou úpra-
vou zväzkov. Modifikovala sa však ilustračná zložka vďaka nekonvenďaka nekonvenď čným výtvar-
ným prostriedkom a postupom umelcov i vďaka voďaka voď ľnejšiemu vzťahu k textom tohto 



210

žánrového typu. Ilustračné cykly eposov a ság spájala duchovno-citová súzvučnosť 
výtvarného výrazu s charakterom fantazijných textov, ktoré kreovali predstavu tvor-
cu. Záviselo od neho, do akej miery kládol hlavný dôraz na detail či scénu deja, alebo 
či sa uspokojil so vzhľadom krojov, sľadom krojov, sľ typickými životnými výjavmi prýjavmi prý íslušného kme-
ňa alebo etnika, prípadne s dobovým prostredím, a či potom volil realistický alebo 
expresívny vívny ví ýraz ilustračného prejavu. Teda v akej relácii predstavil dobu deja a sa-
mého seba.

Výber ilustrovaných titulov eposov a ság v sledovanom desaťročí tvoril nece-
lú desiatku a zmocňovali sa ho prevažne ilustrátorky. Preklad uzbeckého hrdinského 
národného eposu Alpamyš (1972) ilustroval Ivan Vychlopen (1941 – 1998). Farebné 
obrazové prílohy neevokujú kontinuálnu súvislosť s výtvarným štýlom krajiny pô-
vodu. Ani ich koncepcia nie je tematicky viazaná na texty, je syntetická a poetic-
ká. Možno hovoriť o istej črte schválnosti a vyumelkovanosti. Ilustrácie sa ocitajú 
„na hranici dekoratívnej abstrakcie, ich ívnej abstrakcie, ich í štylizácia je nadsadená (...). Ak zachová(...). Ak zachová(...). Ak zachov va ešte 
voľnľnľ é príbuzenstvo síbuzenstvo sí kmeňovou prísluísluí šnosťou vťou vť  šou v šou v tylizačnej hyperbole postáv, stráv, stráv, str ca sa 
mu (...) v náznaku geografickéznaku geografickéznaku geografick ho ovzdušia. Namiesto neho disponuje ilustráia. Namiesto neho disponuje ilustráia. Namiesto neho disponuje ilustr tor dekora-
tívnymi plochami, vynívnymi plochami, vyní árajúcimi sa z pozadia“ (Holešovský 1979a, s. 47).

Jozef Baláž v litografických ilustráciách simultánneho podania literárnej 
témy starogréckeho eposu Ílias (1973) nenačiera priamo do emocionálneho prame-
ňa antického štýlu. Naopak, tvorivá invencia, ktorou si prispôsobuje obrazy hrdinov 
„a vtláča im váča im váč ša im vša im v eobecne platný a vekmi potvrdený vývýv raz ýraz ý ľudskľudskľ ýudskýudsk ch osudov, vých osudov, vý ášch osudov, vášch osudov, v ní a citov, 
má (...) silné dnešné zameranie“ (Holešovský 1979a, s. 44). Ilustrátorovi už nejde iba 
o kontakty výtvarných prvkov s dejom, ale chce, aby čitateľ – divák navyše analyzo-
val výtvarnú kompozíciu a vytváral jej vlastnú syntézu. Kolekcia grafických ilustrácií 
expresívneho cívneho cí ítenia svojím kaligraficky jemným pradivom čiar a farebným cítením 
postihuje bohatý antický príbeh a bola považovaná za najosobitejšiu tvorivú prácu 
umelca.

Ilustrácie Běly Kolčákovej zachovávajú dejový priestor mezopotámskeho 
eposu Gilgameš (1975), ktorý prerozprával Vojtech Zamarovský. Na rozdiel od Balážo-
vých grafických ilustrácií sú však koncipované na rýdzo farebnom princípe. Výrazne 
je v nich redukovaná úloha symbolu a ilustrátorka prichádza s inými prostriedkami 
emocionálneho ozvláštnenia: súvisia s technikou koláže, ktorej výtvarníčka zostala 
verná aj pri epose. Došlo tak k spojeniu „dekoratívneho lyrizmu sívneho lyrizmu sí naivistickou strnu-
losťou, dodťou, dodť ávajúcou“ ilustračnému výrazu „nadčasovčasovč ú platnosť´“ (Holešovský 1979a, 
s. 45). Každopádne B. Kolčáková preniesla čosi zo svojej detskej ilustrácie aj do kla-
sického eposu.

Posvätný epos Indov Mahabhárata alebo Príbeh o veľkej bitke potomkov Bhá-
ratu (1975) približuje vojnu potomkov dvoch vrstiev kráľovskáľovskáľ ého rodu o moc v kraji-
ne. Slovenské vydanie tohto prastarého príbehu ilustrovala Eugénia Lehotská. V ce-
lostranových kompozíciách maliarskeho cítenia zobrazila výjavy zýjavy zý bitiek a funkčne 
využila predovšetkým orientálnu ornamentálnosť a dekoratívnosívnosí ť ako odozvu nám 
nielen dobovo, ale aj teritoriálne vzdialenej kultúry. Vďaka dominancii pďaka dominancii pď ôsobivého 
detailu a zvolenej kombinovanej technike (akvarel, ceruzka, pastelka a bronz) poda-
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rilo sa E. Lehotskej vyčariť nielen poetickú atmosféatmosféatmosf ru, ale – analogicky s leitmotívom ívom í
textu – i odovzdať hlboko ľudské posolstvo o nadčasových hodnotách.

Dejovú stránku eposu prezentuje aj cyklus akvarelových ilustrácií Ľuby Kon-
čekovej-Veselej v karelofínskom epose Eljasa Lönnrota Kalevala (1975). Faktorom 
emocionálneho ozvláštnenia je „(...) poetický poetický poetick pátos, do ktorétos, do ktorétos, do ktor ho zreteľne zasahuje ľne zasahuje ľ
svet biblicko-mytologickýsvet biblicko-mytologickýsvet biblicko-mytologick ch predstých predstý áv“ (Holešovský 1979a, s. 45). Dojem z ilustrácie 
sprostredkúva reprodukovaná zreteľná textúra podkladovej textilnej väzby v origi-
nálnom návrhu. Výtvarníčka dosiahla poetický účinok rozpíjaníjaní ím farebných tónov 
na plátne, meditatívnymi postavami aívnymi postavami aí jemným koloritom. Z literárnej látky prevzala 
skôr citový pôvab než jej silu: sústreďuje ho do zhlukov príťažlivých tvárí žien alebo 
tvárí mužov v zápale boja. Spevný pôvab tvarov nepotrebuje dekór, preto ho ilustrá-
torka používa iba vžíva iba vží nepatrnej miere.

Knižný titul Kráľovskáľovskáľ é ságy (1977) je prvým dielom zo staroislandskej litera-
túry, ktoré sa dostalo do rúk slovenského čitateľa. Snahou ľa. Snahou ľ Jany Kiselovej-Sitekovej
bolo vytvoriť čo najšpecifickejší výtvarný sprievod týchto ság. Akvarelový cyklus roz-
vinula do expresívnych obrazov, ktorívnych obrazov, ktorí é sa výrazovo i technicky vyznačujú dokona-
lou symbiózou kresby a farby. Obrazové prílohy charakterizujú rozmývané farebné 
plochy, na ktoré autorka mäkkou štetcovou kresbou aplikovala motív aív aí citlivo ho 
„zaostrila“ čiernou kresbou. Naivný prejav motívu tu vyznieva poeticky. Ilustrívu tu vyznieva poeticky. Ilustrí ácie 
nesledujú fabulu príbehu ani historické reálie, ba ani realitu diela. Výtvarníčka vsa-
dila na emocionálnu intuíciu ženskej fantázie, a tak svojím ilustračným príspevkom 
„nadľahľahľ čila a presvetlila drsný svet severskýsvet severskýsvet seversk ch sých sý ág“ (Holešovský 1979a, s. 46). Bohatá 
invencia a obrazotvornosť J. Kiselovej-Sitekovej má viesť mladého čitateľa kľa kľ pozna-
niu a citovému prežitiu literárneho diela.

Ilustračné kolekcie jednotlivých zväzkov eposov a ság sú dokladom rozpätia 
tvorivých postojov a ilustračných cieľov jednotlivľov jednotlivľ ých tvorcov. J. Baláž a J. Kiselová-Si-
teková uchopili tému eposu a ság v lyricko-expresívnej rovine, ilustrívnej rovine, ilustrí áciami zdôrazňo-
vali citový prízvuk a osobitný výraz. Tento typ ilustrácií stráca často väzbu k literárnej 
predlohe. Môže to viesť k polemike o funkčností ilustrácií v knižnom diele, zvlášť ak 
ide o detského adresáta. Poetická ilustračná línia eposu a ság Ľ. Končekovej-Veselej, 
E. Lehotskej, ale i B. Kolčákovej je básnivou výtvarnou transpozíciou, ktorá obohacu-
je literárne dielo o nové hodnoty, dáva väčší priestor fantázii mladého čitateľa. Ilu-ľa. Ilu-ľ
stračné prílohy I. Vychlopena majú poetický ráz, avšak tiež strácajú pevnejší zväzok 
s literárnou predlohou. Tieto výtvarné prístupy svedčia o rôznom vzťahu k textom 
a o rozličnom stupni závislosti od kmeňovej a geografickej podmienenosti ich vzni-
ku. Ilustrácia eposov a ság ako celkom špecifická skupina historickej literatúry má 
dosť osobitné miesto v ilustračnej klasifikácii. Na ilustráciu historickej témy, podob-
ne ako dobrodružnej literatúry, sa špecializovalo pomerne menej ilustrátorov a ich 
dielo býva spravidla poplatné citovým tradíciám témy. Preto prechod k novodobým 
ilustrátorským cieľom aľom aľ výrazom v tejto oblasti je váhavejší než v iných žánroch, no 
v 70. rokoch bol, ako sa konštatovalo už na začiatku, zrejmý. Ak eposy a ságy sú pre-
javom pravzoru poézie v historickom vývoji a myslení, potom ví, potom ví nich, ako konštatuje 
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F. Holešovský (1979b), tkvie i špecifický základ ľudskej filozofie a z tohto pohľadu do-ľadu do-ľ
stáva otázka zmyslu a potreby ich výtvarného sprievodu tým špecifickejší ráz.

1.6 Ilustrovanie dobrodružIlustrovanie dobrodružIlustrovanie dobrodru nej ažnej až detektídetektídetekt vnej literatívnej literatí úvnej literatúvnej literat ryúryú

Záujem o dobrodružnú literatúru staval tvorcov ilustrácií pred problém, ako 
stvárniť tento žáner. Uvedomovali si, že ilustrácie majú uspokojovať potrebu vizuál-
nej informácie čitateľa ako zdroj vecnľa ako zdroj vecnľ ých správ predkladaných literárnym dielom, 
lebo v dobrodružnom príbehu, tak ako v ostatných literárnych žánroch cudzokraj-
nej proveniencie, je obvykle atraktívne miesto deja, obleívne miesto deja, obleí čenie hrdinov, ale i nástroje 
a predmety, s ktorými hrdinovia zachádzajú. Ilustrácia tak dopĺňa konkrétne vizuál-
ne predstavy. Toto dokumentárne poslanie ilustrácie podmieňuje do istej miery aj 
jej výtvarnú podobu.

Avšak takto informatívno-pragmaticky zameranívno-pragmaticky zameraní é ilustrácie by nemohli uspo-
kojovať kontext so všeobecne nastúpeným trendom ilustračného umenia. Preto ilu-
strátori dobrodružnej témy hľadali takľadali takľ ú inšpiráciu, ktorá by zachovala informatívnu ívnu í
podstatu ilustrácie, ale zároveň by dostala výtvarnú formu prijateľnú požiadavkám 
jazyka moderného umenia. Niektorí sa obracali k dobovým rytinám, ktorých pô-
vodná funkcia bola výlučne informatívna, ale ívna, ale í čitateľ – divák ich z odstupom času 
vníma esteticky. Dôraz je kladený na príbehy – na ich epickú stránku, na zábery kra-
jiny a hlavne na charaktery osôb. Lebo ilustrácia dobrodružných príbehov, pre nás 
takmer výlučne z ďalek ďalek ď ých krajín, sprístupňuje predovšetkým skutky svojich hrdi-
nov, sústreďuje sa na atmosféuje sa na atmosféuje sa na atmosf ru pohnutého okamihu, vyvoláva pocity strachu z oča-
kávaného nebezpečenstva a úľavy z úľavy z úľ jeho prekonávania. To je jedna z kontextových 
zložiek ilustrácie tohto žánru. Iní ilustrátori dobrodružnej literatúry prichádzajú s vý-
tvarno-štýlovou ilustráciou, ktorá je zhodná s ich tvorbou v ostatných literárnych 
žánroch.

Výsledky ilustračnej žatvy 70. rokov boli poznamenané aj závislosťou od edič-
ných programov, ktoré obmedzovali možnosti ilustrovania konvenčným čierno-
bielym epizodickým záznamom detailu príbehu. Napriek tomu prichádzali knižní 
grafici s výtvarne hodnotnými ilustračnými prácami zodpovedajúcimi špecifikám 
dobrodružného žánru. Tomuto žánru a detektívkam sa venovali najmívkam sa venovali najmí ä absolventi 
Hložníkovej školy: J. Pavlíčková, T. Schnitzer, J. Trojan, J. Deák, F. Hübel, M. Minarovič, 
D. Kállay.

Dobovými rytinami sa inšpiroval Teodor Schnitzer v ilustráciách k prekla-
dom pentalógie Jamesa Fenimora Coopera Príbehy Koženej pančuchy. Na začiatku 
decénia dokončil ilustrovanie pentalógie zväzkami Priekopníci, Lovec Jeleňov (obe 
1970) a Préria (1971). K sérii indiánok sa radí aj ilustrovaný preklad dobrodružného 
príbehu Charlesa P. Henryho Bieli vlci (1975)1 z obdobia kolonizácie Divokého Zápa-
du. Ilustrácie uvedených knižných titulov realizoval výtvarník škrabanou technikou 
v duchu rytín 18. storočia. Minuciózne zobrazenia vyjadrujú skôr atmosfér atmosfér atmosf ru deja, 

1 V tomto prípade ide o prepis scenára rovnomenného filmu.
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tvary sú plné vzruchu a pohybu v iluzívnom priestore. Ilustrívnom priestore. Ilustrí átor, tak ako spisovateľ, ľ, ľ
sa motivicky sústredil na osobitosti života v prírode, ba prírodný živel v kompozícii 
prevláda. Vzruchu scén napomáha neobvyklý nadhľad. Na konci desaľad. Na konci desaľ ťročia T. Schnit-
zer sprevádzal rutinným štýlom škrabaných kresieb aj dobrodružný román anglic-
kého spisovateľa Thomasa Mayne Reidaľa Thomasa Mayne Reidaľ  Biely náčelník (1979). Konštatujeme aj tu 
súzvučné spojenie literárnej a výtvarnej zložky. Ilustrácie vyhraneného autorského 
typu v danom čase vyhovovali osobitosti dobrodružného žánru. 

Vyhraneným ilustrátorom dobrodružnej literatúry a literatúry s historickou 
tematikou bol aj František Hübel. Na začiatku decénia mu bol vhodnou predlohou 
reprezentatívny klasickívny klasickí ý western Zaneho Greya Jazdec v maske (1970). Aj pre tento 
román s nezvyčajnou dávkou sentimentality a oslavy americkej prírody navrhol škra-
bané kresby nápadité najmä opismi prírodných scenérií, ktorí, ktorí é sa štýlom a vizuálnou 
charakteristikou literárnych aktérov a prírodného prostredia líšia od negatívnych ívnych í
kresieb jeho newesternových cyklov. Tu významná úloha pripadla prírode, krajine. 
Zrejme autor exponoval toto prostredie deja s vysokým horizontom ako dôležitý zá-
stoj dobrodružného textu o krásnej Jane a zlodejoch dobytka, vrátane záhadného 
a obávaného jazdca v maske. Ľudské postavy a zvieratá sú svojím výtvarným cha-
rakterom integrálnou súčasťou prírodnej scenérie. Ilustrátor sa akoby vyžíval vžíval vží kraji-
nokresbe exoticko-stĺpovitých skál a pahýľov stromov ako nýľov stromov ako nýľ áladotvorným prvkom.

F. Hübel sprevádzal svojím ustáleným ilustračným prejavom aj detektívny ívny í
príbeh Agathy Christie Nakoniec príde smrť (1979), situovanť (1979), situovanť ý do obdobia starého 
Egypta. Dekoratívne kresby ívne kresby í škrabané do podkladových čiernych siluet konkretizujú 
štylizované postavy príbehu a ich polohy, aké sú všeobecne známe zo staroegypt-
ských artefaktov. Možno povedať, ť, ť že ilustrácie svojou znakovosťou sprítomňujú či-
tateľovi vizuľovi vizuľ álnu autenticitu doby detektívneho prívneho prí íbehu.

I keď sa Jarmila Pavlíčková (1929) javila ako ilustrátorka maliarskeho prístupu 
a širokého žánrového rozpätia, nemala skúsenosť s ilustrovaním dobrodružnej 
literatúry. Vďaka bohatej obrazotvornosti aďaka bohatej obrazotvornosti aď nápaditosti dokázala voliť v ilustráciách 
A. S. Nekrasova Dobrodružstvá kapitána Tána Tána T radla (1972) individuálne výrazové 
prostriedky so zreteľom na povahu textu aľom na povahu textu aľ funkciu dobrodružnej knihy. V kresbovej 
zložke kolážovej kompozície uplatnila hodnotu jednoduchého ornamentálneho 
tvaru, pripomínajúceho secesiu. Humornosť predlohy zdôraznila karikatúrne 
nadsadeným obrysom portrétov a postáv.

Aj ďalďalď ší ilustrátori vstupovali na nevychodené chodníčky výtvarného meta-
textu dobrodružnej spisby a pokúšali sa o svojskú výtvarnú štylizáciu príbehu. Pre 
ilustrácie Jana Trojana je evidentné, že jeho obrázky rozprávok majú iný charak-
ter ako kresby, ktoré vznikli na podnet dobrodružnej a historickej literatúry. V ilu-
stráciách dobrodružnej témy opustil farbu a prešiel obligátne k čtne k čtne k iernobielej kresbe. 
Možnosti kresbovej ilustrácie tvorivo rozvinul v historicko-dobrodružnom renesanč-
nom príbehu Alexandra Dumasa Zaľúbený Ascanio (1971) a v ilustračných cykloch 
k románom Arthura Conana Doyla Hrdinstvá brigadiera Gérarda a Gérardove dob-
rodružstvá (obe 1971). Duchaplné a zábavné čítanie o výraznej „figúrke“ francúzske-
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ho meštiaka, podobnej tým v kocúrkovských príbehoch, predstavuje kniha Alphon-
sa Daudeta Tartarinove dobrodružstvá (1973). 

Ilustračné obrázky uvedených diel sú zaplnené obrysovými postavičkami 
oválnych typov až karikatúrneho výrazu, ktoré kontrastujú s čiernymi plôškami zna-
kov zemepisných prostredí. J. Trojan volil dramatické situácie, aby sa realizoval kres-
bou dynamiky pohybu a zložitejších scén. Striedal vecnejšiu väzbu ilustrácie s tex-
tom, s voľnejším chápaním ladeným poeticky, a to aj vďaka prďaka prď írodným motívom, ívom, í
ako je to v knihách Frana Saleškiho Finžgara Iztokova pomsta (1974) a Kurta Davida 
Čierny vlk (1976). Vierny vlk (1976). Vierny vlk šeobecne platí, í, í že v dobrodružnom žánri sa J. Trojan úspešne vy-
rovnal so zladením konkrétnych historických reálií so súčasným pohľadom, reľadom, reľ špek-
tujúc vlastné predstavy i aktuálne estetické a etické ideály.

Dobrodružné poviedky Jacka Londona Biele ticho (1975) o zápase človeka 
s krutosťou prírody ilustroval Juraj Deák (1935). Spisovatek (1935). Spisovatek ľ v dramatických dejoch 
poviedok nachádza priestor pre úvahy, nabáda k meditovaniu, zatiaľ čo ilustrácie ne-
sledujú túto rovinu textu. Ilustrátor sa snažil strohosťou grafickej techniky linorezu, 
akcentovaním výrazných siluet tvrdých a pevných línií a dynamických momentov 
dobrodružného deja vyjadriť mužnosť a pevnosť Londonových postáv. Dynamický 
aspekt uprednostnil J. Deák aj v ilustráciách k historickému dobrodružstvu Viktora 
Szombatha Páža Matúša Čaka (1975). Preklad talianskeho románu Marina Cassiniho 
Poklad toledského lekára (1976) obsahuje dva dobrodružné príbehy z rôznych sto-
ročí. Ilustrátor tentoraz volil štylizované kresby s exponovaním plošného kompozič-
ného plánu. Z vyčiernených geometrických plôch neurčitého priestoru svetielkujú 
tvrdo šrafované figúry.

Jednotvárnu a konvenčne zošnurovanú dejovú perokresbu dobrodružnej 
literatúry nepovažoval Ondrej Zimka za jedinú možnosť výtvarnej transformácie 
tohto žánru. Už koncom 60. rokov ilustroval dobrodružné knihy Wieslawa Wernica 
a Karola Maya a v ilustrovaní ich diel pokračoval titulmi Šerif z Fort Bentonu a Zno-
vu na Rio de la Plata (obe 1970). Následne sa podujal realizovať ilustrácie k prekla-
du francúzskeho románu Teldyho S. Naima Sedem sĺnc na snehu (1972), poľskľskľ ého 
autora Andrzeja Szczypiorskeho Let 627 (1973), románu čílskeho spisovateľa Fran-ľa Fran-ľ
cisca Coloanea Ohňová zem (1974) a anglického básnika a spisovateľa Cicelyho ľa Cicelyho ľ
Foxa Smitha Hostinec u odvážneho námorníka (1975). O. Zimka v týchto knihách 
naďalej prezentoval svoje principiďalej prezentoval svoje principiď álne chápanie dobrodružnej ilustrácie tušovej 
kresby v plošnej kompaktnosti či siluete, keď zobrazené figúry, tak ako v ilustráciách 
T. Schnitzera a F. Hübla, splývajú s reáliami prostredia ako rovnocenné komponen-
ty. Autor nechce „reagovat na dramatičnost dějovějově éjovéjov ho okamžiku, nepřebřebř írírí á rá r ani obraz 
lidské lidské lidsk postavy z reportážní naturalistické naturalistické naturalistick machy, místo toho zobrazuje ísto toho zobrazuje í človělovělov ka v silue-
tě a staví staví stav ilustraci na dekorativním principu pím principu pí řírodnřírodnří ích prvkích prvkí ů. Obojí stupňuje až do té 
míry, íry, í že bychom mohli ilustraci práe bychom mohli ilustraci práe bychom mohli ilustraci pr vem klasifikovat jako záležležle itost dekorativně užité-
ho umění“ (Frol 1977, s. 268). K tejto výstižnej charakteristike treba len dodať, ť, ť že
konštatovaná dekoratívnosívnosí ť sa spája zvlášť s rovnobežným šrafovaním rastlinných 
komponentov, ale i so zvlneným terénom krajiny, oblohou a slnkom. Ak je snahou 
konvenčnej ilustrácie dobrodružného príbehu evokovať autentickú krajinu a prírodu 
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amerického kontinentu i autentického človeka v nej, Zimkove obrazové kompozície 
takéto zámery programovo ignorujú: chcú byť vo vzťahu k faktografickej stránke 
textu všeobecnými výtvarnými znakmi a knihu majú skôr zdobiť. Teda ilustrácie ako 
entity knižného umenia nemajú byť „degradované“ názornou vecnosťou. Zimkova 
dobrodružná ilustrácia je v danej dobe teda sympatická predovšetkým tým, že sa 
vyhla konvencii vzorov.

Dobrodružný príbeh malého chlapca na argentínskej pampe z pera Ricarda 
Güraldesa Don Segundo Sombra (1972) ilustroval Milan Chovanec (1943). Do domi-
nantného plánu celostranových kresieb situoval literárnych hrdinov s pozadím pa-
horkatej juhoamerickej krajiny, ktorej autenticitu má evokovať predovšetkým flóra. 
Ľudské a zvieracie figúry, kmene a konáre stromov majú pre maliara typické preex-
ponované, štylizované a šrafovaním modelované formy i tvary a dávajú ilustračnej 
kompozícii monumentálny raz. Realizmus Chovancových dobrodružných ilustrácií 
je popri poetickej iluzívnosti iívnosti ií robustnej vecnosti až hmotne skutočný.

Grafik a ilustrátor Marián Minarovič svoje kresliarske nadanie začal úspešne 
uplatňovať aj v ilustráciách dobrodružnej literatúry pre mládež. Vzrušujúci román 
holandského spisovateľa Jana de Hartoga ľa Jana de Hartoga ľ Kapitán (1973) o vnútornom dospievaní 
mladého absolventa námornej akadémie, ktorý prešiel peklom druhej svetovej voj-
ny, ilustroval kresbami, ktoré zaujmú už svojou dynamickou „mozaikovou“ skladbou 
výsekov rôznych tvarov s motívmi stroskotanívmi stroskotaní ých lodí na rozbúrenom mori, priečelia 
historickej architektúry, s drobnopisným torzom ženského aktu, či mužského po-
prsia. M. Minarovič svoju kresliarsku pohotovosť zužitkoval aj v ďal ďal ď ších ilustráciách 
dobrodružnej literatúry: Francisco Marins, Tajomstvo zlatej hory, Agatha Christie, Tajomstvo zlatej hory, Agatha Christie, Tajomstvo zlatej hory
Plavý kôň (obe 1974), Jean Severin, Dobyvateľ miest (1976), Miep Diekmannová, 
Marijn medzi pirátmi (1977). Kresbovú kompozíciu naďalej dynamizoval aďalej dynamizoval aď staval na 
kontrastnom vyznení línie a impulzívnej ívnej í šrafúry tvarov, ale aj na voľbe textových 
motívov, ktorívov, ktorí é poskytovali dejové napätie a vzrušenie.

V 70. rokoch významne zasiahol do knižnej ilustrácie dobrodružných príbe-
hov voľnou kresbovou technikou aj Dušan Kállay. Jeho originálnym príspevkom 
bolo to, že doterajšiu prípravnú kresbu povýšil na definitívnu ilustrívnu ilustrí áciu dobrodruž-
nej témy a navyše spojil prvky vecnej, informatívnej kresby sívnej kresby sí prvkami písma. Dospel 
tak k vyššiemu stupňu výtvarného zovšeobecnenia, pričom v týchto ilustráciách 
„ilustračnú dominantu už prenáša zo samotnej línie na ploínie na ploí šné zhluky čiar“ (Holešovský 
1982, s. 14). K prekladu švédskej poviedky Olleho Mattsona Briga Tri ľalieľalieľ (1973) na-
vrhol D. Kállay ilustrácie technikou kresby a moridla. Príbeh je zasadený do Škandi-
návie a jeho hlavným aktérom je chudobný chlapec z rybárskeho prostredia. Aj keď 
škandinávske ovzdušie z poviedky spred dvoch storočí je vzdialené nášmu čitateľo-ľo-ľ
vi, nebránil sa aplikovať podobné ľudové typy, aké použil vo svojich kresbách k do-
mácej historickej próze. Nešlo mu o popisnú reálnosť, ani oť, ani oť fabulu, napriek tomu 
dáva čitateľovi moľovi moľ žnosť, aby obrť, aby obrť ázok vedel zaradiť do deja. Kresba postáv je jedno-
duchá, zachováva si však identifikačnú svojbytnosť, iť, iť keď je napájaná na hustú sieť 
čiar, z ktorej presvitá charakter rybárskeho prístavu a pasienka s kŕdľom oviec.ľom oviec.ľ
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Slovenský preklad dobrodružného textu zo 17. storočia od Johana Fabricia
Plavčíci kapitána Bontekoea (1975) inšpiroval D. Kállaya novými svetmi, plavba-
mi, chlapskou odvahou, charaktermi, túžbami po sláve. Tu mohol ilustrátor napl-
no uplatniť svoje predstavy o starých námorných mapách, o objavoch neznámych 
krajín a čudesných živočíchov v nich. Sériu Kállayových dobrodružných výtvarných 
príbehov zo 70. rokov uzatvárajú kresby k fantasticko-dobrodružným novelám Ale-
xandra Grina Úžina morských búrok (1978) a k románu nemeckého autora Herberta 
Wotta Magalhäesova cesta okolo sveta (1979). Aj keď sú Grinove novely rozmanité, 
sú to príbehy hrdinov, ktorí sa s odvahou vydávajú na nebezpečné cesty za uskutoč-
ňovaním svojich túžob, ale najintenzívnejívnejí šie žijú vo svojich snoch. Zhodné s týmto 
zacielením spisovateľa sľa sľ ú aj Kállayove ilustrácie zamerané nie na vonkajškovosť ak-
cie, ale na charakteristiku krehkých bytostí vo chvíľach pokoja, pohríľach pokoja, pohríľ úženia sa do se-
ba. Miestami včleňuje do kompozície citácie z textu, podporujúce meditatívnosívnosí ť po-
hľadov. Pľadov. Pľ ôsobivá je i kresba atmosfékresba atmosfékresba atmosf ry prostredia, ktorá korešponduje s psychickým 
stavom literárnych hrdinov.

Kállayov rovesník Marcel Dk Marcel Dk úbravec (1948 – 2006) sa predstavil ako kresliar 
figuralista pokusom ilustrovať dva detektívne prívne prí íbehy Astrid Lindgrenovej v knihe 
Majster detektív Kalle Blomkvistív Kalle Blomkvistí  (1975). Hrové, pracovné i pohodové scény, obryso-
vou kresbou charakterizovaní tínedžeri v naznačenom prostredí dôsledne prepisujú 
text. Oživuje ich skromný žltý kolor a kresbový dekór časti oblečenia.

Ilustrácie Gabriela Štrbu (1932) k detektívnemu romívnemu romí ánu Elleryho Queena 
Záhada chirurgovej topánky (1974) predstavujú – vzhľadom na ľadom na ľ žánrový typ románu 
i jeho potenciálnych adresátov – výpoveď postavenú na zložitých vzťahoch medzi 
slovom a obrazom. Nesledujú priamo príbeh, ale skratkou a detailom navodzujú 
metaforou, náladu v nemocničnom interiéri. Atmosféri. Atmosféri. Atmosf ru románu rovnako navodzujú 
symboly, písmové a interpunkčné znaky, kaligrafická súvislá i bodkovaná línia, ex-
presívno-karikatívno-karikatí úrne portréty aktérov detektívky, ktorívky, ktorí í sú identifikovaní menami 
ako herci v prológu filmových diel. Expresívne figívne figí úry kontrastujú s tvrdou rovnobež-
nou šrafúrou plôch, pociťovaných ako technicistický prvok.

Podobný charakter majú Štrbove ilustračné kresby k francúzskemu románu 
z druhej polovice 19. storočia Nový rok v internáte (1977) z pera vyznávača dob-
rodružného žánru Andrého Laurieho. Kompozície sú skladbou motívov ívov í – fragmen-
tov postáv, individualizovaných portrétov a predmetov prostredia doplnených slov-
nými znakmi, navodzujúcich atmosfécich atmosfécich atmosf ru tentoraz veselých príhod (nie príbehov) šľa-šľa-šľ
chetného študenta.

Slovenský preklad ukrajinskej detektívkyívkyí  Vsevoloda Nestajenka Tajomstvo 
troch neznámych (1979) približuje vtipným rozprávaním chlapčenské pestvá kama-
rátov a tajomstvo troch neznámych iniciál. Kolekcia kreslených ilustrácií Veroniky 
Rónaiovej (1951), reprezentantky výtvarného fotorealizmu, v určitom zmysle vyčer-
páva dovtedajšie čitateľskľskľ é skúsenosti s iluzívnym zobrazovanívnym zobrazovaní ím literárneho sveta: 
namiesto konvenčne očakávaného univerza ponúka iba jeho mikrovýsek (pracovný 
interiér v byte, hrdina sústredený na obrazovku s technickými znakmi, zátišie s bi-
cyklom či motocyklom, výsek drôtenej ohrady s výstražnou tabuľkou). Čitateľ, ktorľ, ktorľ ý 
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bol zvyknutý „čítať“ ilustráciu v koncepte, je tu akoby zaskočený momentom záberu. 
Je to jeden z ďal ďal ď ších impulzov možnosti interakcie ilustrácia – literárne dielo – vý-
tvarné umenie. Výtvarný jazyk ilustrácií V. Rónaiovej rozširuje formovo-výrazovú šká-
lu ilustračných prejavov prekladovej literatúry 70. rokov o hyperrealistické prvky. 

1.7 Vedecko-fantastická Vedecko-fantastická Vedecko-fantastick literatúliteratúliterat ra vúra vú ilustračnej realizčnej realizč ánej realizánej realiz cii

Vedecko-fantastická literatúra sa tešila záujmu mladých čitateľov, avľov, avľ šak bola 
v polovici 20. storočia skôr okrajovým vydavateľskľskľ ým javom. Jej hranice sú značne 
rozplývavé, aj tematická oblasť je veľmi rozmanitá. Možno preto nepriťahovala su-
gestívne vyhranenívne vyhranení é typy ilustrátorov, ako napríklad poviedka o prírode alebo roz-
právka, pretože je pre výtvarníka oveľa ľa ľ ťažšie vydať sa „do krajiny“, v“, v“ ktorej sa stre-
táva umelecká a vedecká fantázia. Preto neprekvapuje, že ani v 70. rokoch nemala 
svojho špecifického ilustrátora.

Počiatky našej modernej ilustrácie vedecko-fantastickej knihy je treba vidieť 
v klasickom diele Julesa Verna, v spojení s jeho súdobou ilustračno-výtvarnou pre-
zentáciou originálnych vydaní Léona Benetta. Pokusy o nové ilustrácie vcelku ne-
mali úspech, vydavatelia ostávali verní tým pôvodným. Pretrvávala závislosť čitateľa ľa ľ
na reportážnej zložke dobrodružného obsahu, na opisnej ilustrácii, akú reprezento-
vali u nás v 20. storočí českí výtvarníci Zdeněk Burian a Teodor Rotrekl. Zvlášť Z.  Bu-
rian bol pre naše výtvarné umenie neprekonateľným napodobniteľom fantazijnej ľom fantazijnej ľ
reality, predovšetkým keď išlo o námety sci-fi. Tento typ ilustrácií pôsobil ako celok 
síce pútavo, ale výtvarné hodnoty neprinášal. 

V duchu pôvodných francúzskych xylografií (drevoryty) z druhej polovice 
19. storočia sa niesli v 70. rokoch aj ilustrácie edície Knihy Julesa Verna (Mladé letá), 
ktoré realizoval a vydané zväzky graficky upravil Milan Veselý (1939). Ide o tituly: 
Cesta na mesiac (1971), Cesta do stredu zeme (1972), Nový gróf Monte Cristo. (1973),
Maják na konci sveta, Cézar Casabel (obe 1975), Ľadová sfinga, (1976), Neuveriteľ-
né dobrodružstvá Barsacovej výpravy (1978), Bratia Kipovci a Michail Strogov (obe 
1979). Rovnako knižný grafik Ondrej Mariássy dopĺňal výtvarnú stránku edície pod-
ľa pľa pľ ôvodných francúzskych xylografií v knihách Dva roky prázdnin (1977) a Nádher-
né Orinoco (1978).

Tak ako sa podarilo J. Verneovi vytvoriť dielo, ktoré na základe vedeckých 
a technických poznatkov tých čias bolo poplatné svojej dobe, rovnako aj vtedajšie 
originálne ilustrácie jeho literárneho diela sa pociťovali a pociťujú štýlovo a techni-
kou ako adekvátny výtvarný pendant. Napokon aj v chápaní grafikov M. Veselého 
a O. Mariássyho sa štýl tohto prejavu javil všeobecne prijateľný a určitý posun do sú-
časnosti bol evidentný v ich knižno-grafickej úprave, v návrhoch prebalov, predsá-
dok, frontispice a titulných listov.

V generácii knižných grafikov najmä Hložníkovej školy bola snaha aktualizo-
vať a inovovať ilustráciu vedecko-fantastickej literatúry v duchu všeobecného ilu-
stračného trendu. V tomto smere boli na začiatku 60. rokov pokusom – v opozícii 
ku klasicko-konvenčnej názorno-opisnej ilustrácii – kultivované kresby Albína Bru-
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novského k prekladu prózy Stanislava Lema Sezam (1960), ktoré však nesmerovali 
k jadru a zmyslu vedecko-fantastického námetu. Hľadanie zmyslu aľadanie zmyslu aľ tváre ilustrácie 
sci-fi aj inde názorovo oscilovalo od ilustrácie k dobrodružnej zložke diela, cez na-
ivné pokusy sústrediť sa na technickú oblasť deja, až po monotónnosť zobrazených 
postáv oblečených do skafandrov, ako to prezentovali vtedajšie zahraničné ilustrá-
cie tohto žánru. Zostával široký priestor pre fotografiu, pre oblasť techniky a najmä 
pre astronomické témy, pre aktuálne výpravy k vesmírnym planétam atď. ď. ď Úskalím 
v ilustračnom sprievode bolo zredukovanie napríklad témy vesmíru na svet auto-
mobilov, tlačidiel, geometrických tvarov. 

Na druhej strane neraz ani nemožno na báze ilustrácií postihnúť špecifickosť 
žánru sci-fi2, ako je to v prípade ilustrácií Juraja Šutovského (1939) ku knihe Ale-
xandra Beľajeva ľajeva ľ Posledný človek z Atlantídy (1975). Dva príbehy tejto knihy3 sprevá-
dzajú neakciové ilustrácie s motívmi (spravidla) sívmi (spravidla) sí ólových postáv a en face záberov 
historických lodí na naznačenom mori. Sú charakterizované a modelované šrafúrou 
pera, no nijako nesignalizujú osobitosť sci-fi žánru.

Zvláštne je spojenie štylizovaných ilustrácií karikaturistu Kolomana Lešša
(1942 – 2013) k prekladu knihy Nikolaja T. Petroviča Hľadanie vesmľadanie vesmľ írnych civilizácií
(1978) o pôvode pozemšťanov. Vesmírnu problematiku pertraktuje aj fantastický ro-
mán Francúza Christiana Greniera Planéta Alti (1978), perokresbovými ilustráciami 
sprevádzaný knižným grafikom Braňom Slezáčkom (1949). Celostranové kompozí-
cie sú zhlukom „ľahko„ľahko„ľ “ načrtnutých motívov vívov ví kontexte s riadkovými a štvorcovými 
sieťami. Odzrkadľujú skôr ducha, atmosfér ducha, atmosfér ducha, atmosf ru čítaného diela. Rovnako svojráznym, 
detskej fantázii prispôsobeným príspevkom do modernej science-fiction sú tri prí-
behy o dievčatku žijúcom v 21. storočí v knihe Kirilla Bulyčova Prázdniny na planéte 
Coleida (1978). Knihu ilustroval Tomáš Krčméry (1950). Do tejto tematickej skupiny 
sa radí aj poľskľskľ ý román Jerzyho Broszkiewicza Vesmírne dobrodružstvá (1978), ktorý 
dynamickými kresbami ilustroval Juraj Deák. Vedecko-fantastický román Dvojník 
profesora Rawu (1973) je dielom ďalďalď šieho poľskľskľ ého autora kníh pre mládež Alfreda 
Szklarskeho; Oto Bachorík vytvoril kk vytvoril kk príbehom s dobrodružstvom i napätím ilustrá-
cie – montáže z čiernobielych fotografií, zví, zví äčša zastupujúcich portréty literárnych 
postáv a fragmenty technických prvkov so znakmi abecedy a číslic v ovzduší tech-
nicko-pracovného prostredia. 

Iný druh literárnej fantázie predstavuje dielo Johna Rolanda Tolkiena Hobbiti
(1973) s ilustráciami Nade Rappensbergerovej. Celostranové čiernobiele ilustrácie 
grafického výrazu (technika škrabanej kresby) predstavujú figurálne scény, v ktorých 
sú podivní vlasato-bradatí človiečikovia akoby osnovaní bielou niťou v húfnych bo-
jových akciách a vypätých náladách. Alebo je to skupina chlapíkov sediacich za bo-
hato prestretým stolom, či vo vegetatívnej scenívnej scení érii s jaštericami, resp. spútaných 
na zemi. Vo všetkých prípadoch ilustrácie sledujú a dotvárajú text predlohy.

2 Uvedený fakt iste závisí aj od typu literárnej predlohy.

3  Prvý príbeh je rovnomenný, druhý, druhý ý príbeh má názov Ostrov stroskotaných lodí.
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Obraz o tendenciách a smerovaniach ilustrácie jednotlivých žánrov prekla-
dov zo svetovej literatúry pre deti a mládež v 70. rokoch je treba chápať nie v zmysle 
uzavretého a izolovaného fenoménu desaťročia, ale v kontexte s predchádzajúcimi 
rokmi. Ilustračná aktivita prebiehala plynule prostredníctvom jej tvorcov, autorských 
výtvarných typov a tendencií. Nastúpeného progresívneho trendu kniívneho trendu knií žno-grafickej 
praxe zo 60. rokov sa osobitne nedotkla ani skutočnosť, ť, ť že začiatok sledovaného 
decénia poznamenal tzv. kurz politicko-spoločenskej konsolidácie po roku 1968.

Šírku ilustrátorských koncepcií vypĺňali tak starší autori, ako aj začínajúci ilu-
strátori. Podnecovala ich ambícia k novým výbojom, snaha o primárnosť výtvarno-
-umeleckého aspektu ilustrovaných kníh, neraz výrazovo hraničiaceho s autonóm-
nym výtvarným prejavom. Literárna predloha plnila funkciu inšpiračného podnetu 
pre vznik výtvarných reakcií. Súviselo to s faktom, že zatiaľ čo v ostatných výtvar-
ných disciplínach boli preferované metódy socialistického realizmu, v tomto ohľade ľade ľ
značne benevolentnejšie boli vydavateľskľskľ é aktivity najmä Mladých liet. Zviditeľnili 
sa predovšetkým ilustrátori imaginatívnej lívnej lí ínie, ktorej hlavným predstaviteľom bol ľom bol ľ
A. Brunovský. Ilustrácie tejto línie prezentovali v prekladových knihách J. Trojan, 
M. Minarovič, R. Brun. Imaginatívno-poetizaívno-poetizaí čný variant bol príznačný pre ilustrácie 
K. Šavellovej-Šutekovej a D. Kállaya. Obe smerovania poskytli mladému čitateľovi ľovi ľ
väčší priestor zapojiť vlastnú kreativitu a fantáziu, lebo nepodávali analogické infor-
mácie o deji v texte.

Realistická ilustrácia naratívne transformujívne transformují úca literárny text bola preferova-
ná najmä v knihách pre najmenších čitateľov. Ilustrľov. Ilustrľ ácia realisticko-romantického 
ladenia je charakteristická pre F. Hložníka. Hyperrealistické prvky možno postreh-
núť v ilustračnom cykle mladej výtvarníčky V. Rónaiovej a v niektorých ilustráciách 
N. Rappensbergerovej. V oboch hlavných autorských typológiách (imaginatívnej ívnej í
a realistickej) dá sa však postihnúť lyrický a epický variant ilustrácií.

V lyrickej línii ilustrácií prekladovej literatúry zostala inšpirujúcou ľudová vý-
tvarná tvorba; najvýraznejšie bola prezentovaná grafikou R. Dúbravca a kombinova-
nými technikami V. Bombovej. Pre lyrizujúcu línii bola podnetná litografická ilustrá-
cia J. Baláža a kolorované kresby B. Votavovej. Prvky naivity sú zjavné v ilustračnom 
sprievode O. Zimku. Lyrickú líniu dekoratívno-civilistickívno-civilistickí ého výrazu živila v maliar-
skych ilustráciách inonárodných rozprávok I. Tarasovová. Lyrickú polohu s poetizač-
ným akcentom prezentovali akvarely Ľ. Končekovej-Veselej, práce J. Kiselovej-Site-
kovej a koláže B. Kolčákovej. Lyrické smerovanie udržiavala aj žánrovo pestrá tvor-
ba K. Ondreičku. Poeticko-epický variant rozvíjali V. Machaj, N. Rappensbergerovíjali V. Machaj, N. Rappensbergeroví á, 
E. Lehotská, K. Štanclová, I. Rumanský, S. Dusý, S. Dusý ík.

Výrazne epické typy ilustrátorov – kresliarov sa orientovali predovšetkým 
na dobrodružnú a historickú literatúru. Vyhraneným typom bol T. Schnitzer a F. Hü-
bel. Nekonvenčný prístup k dobrodružnej téme prejavila J. Pavlíčková ukážkami 
kresby kombinovanej s kolážou. Ale v týchto žánroch sa prejavili aj iné ilustrátorské 
typy – J. Trojan, O. Zimka, J. Deák, M. Minarovič, M. Chovanec a D. Kállay. Ilustráciami 
epického výrazu sú sprevádzané aj ostatné literárne žánre, konkrétne ilustráciami 
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Ľ. Kellenbergera, z mladších J. Cesnaka, D. Grečnera, E. Lehotskej a J. Dresslera. Epic-
ký dekoratívny vívny ví ýtvarný sprievod je príznačný pre ilustrácie M. Cipára.

Ilustrácie prekladovej literatúry boli realizované klasickými výtvarnými tech-
nikami kresby perom a ceruzou, akvarelom a temperou i v kombináciách. Grafické 
techniky tlače použili R. Dúbravec, J. Baláž a J. Deák. Čiernobielu grafickú tlač pri-
pomína technika škrabanej kresby do čiernej potlače v návrhoch pre dobrodružnú 
knihu od T. Schnitzera, F. Hübla, ale i N. Rappensbergerovej, J. Meisnera. Vyskytla sa 
aj koláž B. Kolčákovej i koláž v kombinácii s kresbou a napokon fotografická montáž 
F. Hübla a O. Bachoríka.

 2  PÔVODNÉ ILUSTRÁCIE ZAHRANIČNÝCH AUTOROV
  VO VYDANIACH SLOVENSKÝ  VO VYDANIACH SLOVENSKÝ  VO VYDANIACH SLOVENSK CH PREKLADOV KNÍH
  PRE DETI A MLÁDEŽ V 60. A 70. ROKOCH 20. STOROČIA
  (Iveta Gal Drzewiecka)

Podstatná časť cudzojazyčnej literatúry pre deti a mládež, ktorá vyšla v roz-
medzí 60. – 70. rokov minulého storočia v slovenskom preklade, bola nanovo ilu-
strovaná domácimi (slovenskými alebo českými) ilustrátormi. Podpísali sa pod to ako 
spoločenské a kultúrne, tak aj ekonomické faktory. Napriek silnej umeleckej tradícii 
a vydavateľskej podpore domľskej podpore domľ ácej ilustračnej tvorby sa však príležitostne vydávali 
preklady cudzojazyčnej literatúry spoločne s pôvodnými ilustráciami zahraničných 
autorov. Možnosť zoznámiť sa s vizuálnou podobou originálnych vydaní detských 
kníh bola v časoch obmedzeného pohybu cez hranice zúžená. Ak nepočítame pre-
hliadky a odborné podujatia spojené s medzinárodnou súťažou ilustračnej tvorby 
Bienále ilustrácií Bratislava4, preklady detskej literatúry, ktoré boli v knižnej forme 
realizované so zachovaním vizuálnej podoby pôvodných vydaní, predstavovali pre í, predstavovali pre í
širokú verejnosť (a zvlášť pre detskášť pre detskášť ého čitateľa) ľa) ľ často jediné miesto kontaktu s ino-
národnou ilustračnou či výtvarnou kultúrou vôbec. V bývalom socialistickom Čes-
koslovensku bol pozitívny vplyv na intelektuívny vplyv na intelektuí álny a morálny rozvoj mladého človeka 
deklarovaný ako hlavná funkcia detskej literatúry, a tak výber „vhodných“ ilustrátorov 
a ilustrácií, podobne ako ví, podobne ako ví ýber titulov určených na preklad, podliehal oficiálnej spo-
ločenskej doktríne a kritériám štátneho tlačového dozoru (často nevyspytateľným). 
Detský divák, prirodzene, nezohľadľadľ ňuje okolnosti vzniku, pôvod obrázkov v knihe 
ani umelecko-historické hľadiskľadiskľ á, no význam „importovanej“ ilustrácie a knižnej 
úpravy je možné vnímať nielen v príležitosti zoznámiť sa s rozmanitosťou cudzokraj-
ných kultúr, inonárodných prístupov k ilustrácii či individuálnych výtvarných poetík 
zahraničných autorov, ale aj ako ideový a axiologický indikátor vtedajšej domácej 
spoločenskej, kultúrnej a umeleckej reality.  

4  Bienále ilustrácií Bratislava (skr. BIB) sa organizuje od roku 1967.
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I keď preklady cudzojazyčných titulov vychádzali s pôvodnými ilustráciami 
sporadicky a viac-menej nesystematicky, v rámci krajín bývalého východného bloku 
bola bežná spolupráca medzi etablovanými národnými vydavateľstvami (produkcia, ľstvami (produkcia, ľ
resp. koprodukcia pôvodných titulov vo viacerých jazykových mutáciách s pôvod-
nými ilustráciami a grafickou úpravou). Podmieňovalo ju nielen spoločné kultúrne 
a politicko-ideologické pozadie (z ktorého vyplývala napr. preferencia ilustrovaných 
titulov s národno-folklórnou tematikou), ale aj ekonomické faktory (znižovanie vý-
robných nákladov). V niektorých prípadoch vydaní knií knií žných titulov s pôvodnou ob-
razovou podobou zavážilo aj výnimočne pevné zomknutie literárnej a ilustračnej 
stránky knihy, a to buď tesná spolupráca a rovnocenné partnerstvo spisovateľa aľa aľ ilu-
strátora (napr. ruskí autori, maďarskďarskď á dvojica László Réber – Éva Janikovszka) alebo 
literárno-výtvarná dvojdomosť autora (napr. Tove Janssonová). V ď). V ď). V al ďal ď ších prípadoch 
bola ilustračná stránka knihy rozhodujúcim motívom vydania titulu vo viacerívom vydania titulu vo viacerí ých ja-
zykových mutáciách (napr. slovinské obrázkové knihy – slikanice).

Problematika pôvodných ilustrácií v slovenských prekladoch cudzojazyčnej 
literatúry u nás doposiaľ nebola dostatočne zmapovaná, i keď bola čiastkovo re-
flektovaná v referátoch a odborných článkoch (napr. odborné sympóziá BIB). Naším 
cieľom je preto podaľom je preto podaľ ť komplexnejší pohší pohší ľad naľad naľ  šírku jej rozsahu; nielen vytvoriť enu-
meratívny prehívny prehí ľad autorov aľad autorov aľ nimi ilustrovaných diel, ale najmä identifikovať poe-ť poe-ť
tologické a hodnotové charakteristiky inonárodnej ilustrácie a jej miesto v sloven-
skom kultúrnom prostredí, aí, aí to s ohľadom na jej autentickľadom na jej autentickľ ý význam pre detského 
čitateľa, ale aj vľa, ale aj vľ kontexte jej významu a prípadného vplyvu na slovenskú ilustračnú
tvorbu. Ako konštatuje M. Tokár, „ilustráilustráilustr cie motivované národnou svojrárodnou svojrárodnou svojr znosťou (...) ťou (...) ť
nielen obohatili register knižnielen obohatili register knižnielen obohatili register kni ných ilustraých ilustraý čných prejavov, ale aj rozých prejavov, ale aj rozý ších prejavov, ale aj rozších prejavov, ale aj roz rili rozhšírili rozhší ľad oľad oľ charak-
tere národných kultých kultý úr sveta navodením typickím typickí ým typickým typick ch farebných farebný ých, tvarových, tvarový ých, tvarových, tvarov ch, kompoziých, kompoziý čných ých ý
a typologickýtypologickýtypologick ch prvkových prvkový “ (2012, s. 117). Charakter prevzat“ (2012, s. 117). Charakter prevzat“ ých zahraničných ilustrácií je 
napokon možné porovnať s domácou praxou ilustrovania prekladov v 60. a 70. ro-
koch.
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V čV čV asovom rozmedzí 60.í 60.í  – 70. rokov bola s pôvodnými ilustráciami vydaná 
približne stovka prekladov cudzojazyčných titulov, pričom niektoré z nich postup-
ne vyšli vo viacerých slovenských reedíciách5. Väčš. Väčš. V ina „importovaných“ ilustrácií po-

5  Z hľadiska vľadiska vľ ýznamu a vplyvu na koncový článok v komunikačnom reťazci knihy, detského čitate-
ľa, je potrebnľa, je potrebnľ é brať do úvahy aj opakované vydania a výšku nákladov jednotlivých titulov. Aj keď 
vo viacerých prípadoch skutočne prvé vydania prekladov s pôvodnými ilustráciami vyšli už skôr 
(niekedy dokonca s časovým predstihom niekoľkých desaťročí), v nasledujúcom texte uvádzame 
iba prvé, pre vtedajšieho príjemcu aktuíjemcu aktuí álne vydania prekladov v sledovanom časovom rozmedzí. 
Pri vročení pôvodných cudzojazyčných originálov uvádzame rok vydania s predmetnými ilustrá-
ciami od konkrétneho autora.



222

chádzala z krajín bývalého východného bloku; zastúpení sí sí ú predovšetkým sovietski 
(z nich prevažne ruskí) autori rovnocenne s ilustrátormi z krajín bývalej Juhoslávie 
(približne po dvadsať knižných titulov), východonemeckí ilustrátori (desiatka ilustro-
vaných titulov), približne v rovnakom počte je zastúpená maďarskďarskď á a poľskľskľ á ilustrá-
cia (menej ako desať titulov), takmer zanedbateľne rumunská ilustrácia (dva titu-
ly), pričom úplne minimálne je zastúpenie ilustrovaných titulov z krajín vtedajšieho 
západného bloku (francúzska, severská a anglická ilustrácia, spolu menej ako päť 
titulov). Napriek tomu, že z cudzích jazykov boli do slovenčiny prekladané tituly aj 
mimo tohto geopolitického okruhu (napr. orientálna, východoázijská, africká, ame-
rická literatúra; pozri napr. Stanislavová 2012), pôvodné ilustrácie sa k nám prostred-
níctvom prekladovej literatúry z týchto častí sveta nedostali. Príčiny je možné hľadaľadaľ ť
najmä v ekonomických a technických obmedzeniach (nedostupnosť autorských 
práv), ale aj vo vzájomnej odťažitosti vzdialenejších výtvarných kultúr či v tematickej 
nonkonveniencii ilustračného obrazu. 

Ako už bolo uvedené, viaceré vydania slovenských prekladov cudzojazyč-
ných titulov s pôvodnými ilustráciami boli realizované nielen v domácich vydavateľ-
stvách, ale aj v spolupráci národných vydavateľstiev krajľstiev krajľ ín východného bloku, resp. 
tlačené v zahraničí ako čí ako čí „sútlače“ vo viacerých jazykových mutáciách (bezprostredne 
alebo s malým časovým odstupom od vydania originálneho titulu v pôvodnom ja-
zyku). Konkrétne možno uviesť napr. spoluprácu slovenských vydavateľstiev Mladľstiev Mladľ é
letá a Obzor s ljubljanskou Mladinskou knjigou, belehradským Mladym pokolenjim, 
novosadským (resp. báčskopetroveckým) Obzorom a východoberlínskymi vyda-
vateľstvami Kinderbuchverlag aľstvami Kinderbuchverlag aľ Altberliner Verlag Lucie Groszer alebo ilustrované
tituly ruských autorov, ktoré v slovenskom preklade vychádzali v moskovskom vy-
davateľstve Progress.ľstve Progress.ľ

2.2 ŠtŠtŠ ýtýt lovýlový ýlovýlov , ý, ý žánrovžánrovžá ýnrovýnrov  aý aý tematickýtematickýtematick  profil pý profil pý ôvodnývodnývodn ch ilustrých ilustrý ách ilustrách ilustr cií cií ci
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Bývalé Československo i východná Európa vôbec boli v druhej polovici minu-
lého storočia vo svete povestné vysokými nárokmi na kvalitu ilustračného a typo-
grafického spracovania detskej knihy. Tento pozitívny stav mal svoje menej ideívny stav mal svoje menej ideí álne 
pozadie; knižná produkcia bola v krajinách bývalého socialistického bloku zvyčajne 
starostlivo dohliadaná a regulovaná centrálnym dozorom. Ilustrácia ako osobitný vý-
tvarný druh však zároveň mala v rámci výtvarného umenia do istej miery privilego-
vané postavenie: bola vnímaná ako súčasť úžitkového (dekoratívneho) umenia aívneho) umenia aí na-
priek jej nespornému výchovnému dosahu ju „nepovažoval importovaný sovietsky 
systém ideologickém ideologickém ideologick ho nátlaku za dostatočne reprezentatívne aívne aí trvátrvátrv cne svedectvo doby“
(Šefčáefčáef ková 1997, s. 11). Preto pri dodržaní urí urí čitých podmienok mohla byť miestom ť miestom ť
(často azylovým) pre slobodnejšiu a autentickú realizáciu individuálnych autorských 
umeleckých zámerov, pričom „mohol tento druh výmohol tento druh výmohol tento druh v tvarného umenia kontinuálne nad-
väväv zovať na tradičné hodnoty spred roku 1948“ (ibid.). Zvl“ (ibid.). Zvl“ ášť v prípade sovietskeho 
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umenia ilustrácie sa však presadzoval odmietavý postoj k prílišnému experimento-
vaniu a odklonu od realistickej metódy. „Abstraktné umenie, expresionizmus, surrealiz-
mus, rovnako aj naturalizmus“ boli ne“ boli ne“ žiaduce a „nebezpečné“ , pretože mohli vytvárať
„priestor pre experimentovanie bez ohľadu na ideovo-estetickľadu na ideovo-estetickľ ú a vývýv chovnýchovný ú svojrásvojrásvojr znosť“
(Gankinová 1976, s. 19). Silné výtvarné tradície a špecifiká národných ilustračných
škôl dokázali aj napriek tomu zaručiť ilustrť ilustrť ácii nemalú mieru autenticity a slobody 
voči oficiálnej estetickej doktríne. Toto ideologické pozadie sa prirodzene odráža-
lo aj v edičnom výbere prekladov zahraničných titulov vydaných s pôvodnými ilu-
stráciami, no skôr len výnimočne sa stávalo, že ideologické, obsahové a formálne 
kritériá prevážili nad vlastnými umeleckými hodnotami ilustrácie a uprednostnené
boli ilustrácie s výrazne dočasnou dobovou hodnotou na úkor umelecky a esteticky 
hodnotnejších ilustračných diel.

V súlade s oficiálnou estetickou doktrínou socialistického realizmu prirodze-
ným kritériom výberu a spojovacím článkom „dovozovej“ ilustrácie bolo uplatňova-
nie realistických východísk pri tvorbe ilustračného obrazu. Uniformita povojnovej 
ilustrácie však na domácej ilustračnej scéne i v ďal ďal ď ších krajinách bývalého socialis-
tického bloku zaznamenala prelom na konci 50. rokov, keď sa mladď sa mladď á generácia vý-
tvarníkov postavila voči konformistickému a idealizujúcemu pseudorealistickému 
stvárňovaniu tém vojnového hrdinstva a budovateľskľskľ ého nadšenia. Uplatňovanie 
realistických princípov a názornosti sa síce v ilustrovaní detských kníh naďalej za-ďalej za-ď
chovávalo a ovplyvnilo aj redakčný výber titulov určených na vydanie v pôvodnej 
vizuálnej podobe, no s ideou „socializmu s ľudskou tvárou“ súviselo uvoľnenie ob-
sahovo-formálnej normatívnosti aívnosti aí prispôsobenie ilustrácie špecifikám a potrebám 
detského prijímateľa. Realistickľa. Realistickľ é východiská sa v jednotlivých krajinách, individu-
álnych autorských štýloch i konkrétnych realizáciách transformovali do rôznych 
podôb – od vecnej, optickej deskripcie reality cez lyrickú, expresívne podfarbenívne podfarbení ú, 
humornú či fantazijnú figuratívnosívnosí ť (autorskť (autorskť é rozprávky) až po štylizované a deko-
ratívne zobrazenia (ívne zobrazenia (í ľudové motívy). Je moívy). Je moí žné identifikovať aj ďal ďal ď šie spoločné rysy 
vtedajších ilustračných kultúr „ideologicky zomknutých“ národov, ktoré sa odrazili aj 
v edičnom výbere domácich vydavateľstiev. Ide predovľstiev. Ide predovľ šetkým o preferenciu ilustro-
vaných titulov spojených s ľudovou slovesnosťou a ľudovým alebo naivným výtvar-
ným umením (predovšetkým ruská a slovinská ilustrácia), ktoré sa stali prostried-
kom modernizácie a popularizácie kultúrnych tradícií, í, í ďalejďalejď akcentovanie detského 
aspektu a inšpiráciu spontánnym detským výtvarným prejavom (maďarskďarskď á a poľskľskľ á
ilustrácia), prieniky úžitkovej grafiky, umenia karikatúry a časopiseckej ilustrácie 
(východonemecká, srbská, ruská ilustrácia). V ojedinelých prekladových tituloch 
západnej proveniencie, ktoré boli vydané s pôvodnými ilustráciami, zasa zavážila 
výnimočnosť a neoddeliteľnosť spojenia ilustračnej a literárnej zložky; ide o autor-
ské rozprávky s príbehmi nesúcimi znaky fantastiky, dobrodružnosti a zároveň so-
ciálno-etický rozmer. Pôvodné ilustrácie, ktoré boli v tomto období preberané do 
slovenských prekladov zahraničnej literatúry pre deti a mládež, teda charakterizuje 
predovšetkým dôraz na osobitosti inonárodných kultúr a špecifiká detstva (bezpo-
chyby pod vplyvom zmeny východísk v pedagogicko-psychologických prístupoch 
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k dieťaťu). Z výtvarných techník sú v slovenských prekladoch vydaných s pôvodný-
mi ilustráciami najviac zastúpené maliarske techniky (predovšetkým akvarel), kolo-
rované perokresbové ilustrácie a čiernobiele kresby. Technický experiment sa uplat-
nil v kombinovaní maliarskych a grafických techník a v kolážach.

Priestoru bezstarostného detstva alebo sveta fantázie v ilustrácii zodpove-
dá výber ideologicky žiaducich alebo naopak neutrálnych, „nekonfliktných“ tém. 
Z hľadiska literľadiska literľ árnej klasifikácie pôvodné ilustrácie sprevádzajú prevažne preklady 
epických žánrov – ľudových a autorských rozprávok (animované rozprávky, príbehy 
zo života detí so sociálnou tematikou, fantazijné príbehy), hravých krátkych próz, 
detskej poézie a pod. Pôvodné ilustrácie sa uplatnili najmä v prekladoch adresova-
ných najmenším a mladším čitateľom, ľom, ľ čo sa prejavilo vo výraznom zastúpení obráz-
kových kníh a leporel, často s minimálnym podielom textovej zložky. V prekladoch 
kníh pre mládež (historické romány, spoločensko-psychologické prózy, detektívna, ívna, í
dobrodružná literatúra, vedecká fantastika a pod.) nie sú v slovenskom edičnom 
profile pôvodné ilustrácie zastúpené takmer vôbec; ich ilustrovania sa ujali domáci 
(slovenskí alebo českí) ilustrátori, čo bolo neraz vynútené aj tým, že pôvodné cu-
dzojazyčné vydania neboli ilustračne spracované. Za zmienku a ďal ďal ď šiu úvahu stojí
skutočnosť, ť, ť že s pôvodnými ilustráciami u nás v predmetnom období neboli vydané 
mnohé knižné tituly s preslávenými, ikonickými prepojeniami pôvodnej ilustrácie 
s textom  cudzojazyčného originálu; menovať možno napr. ilustrácie Waltera Triera 
ku knihám E. Kästnera, Carrollovu Alicu v krajine zázrakov szrakov szrakov ilustráciami Johna Ten-
niela, DievčDievčDiev atko Momočatko Momoč  a stratený časý časý č 6 Michaela Endeho s ilustráciami autora, ilustrá-
cie Ingrid van Nymanovej k príbehom Pippi Dlhej Pančuchy od Astrid Lindgrenovej uchy od Astrid Lindgrenovej uchy
alebo Milneho Medvedíka Píka Pí ú s ilustráciami Ernesta H. Sheparda.

2.3 Charakteristika pôvodnej ilustračnej tvorby prevzatej do vydančnej tvorby prevzatej do vydanč í  
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Pri ďalďalď šom prieskume charakteru inonárodných ilustrácií, ktorí, ktorí é sa objavili 
v prekladovej literatúre, uplatníme národný, resp. regioný, resp. regioný álny aspekt, ktorý obnažuje 
špecifiká výtvarnej a ilustračnej kultúry jednotlivých krajín prenikajúcej prostredníc-
tvom ilustrácií detských kníh do nášho kultúrneho prostredia.

2.3.1 Pôvodné ilustrácie v slovenskýslovenskýslovensk ch prekladoch kníh 
               pre deti a mládež z krajín bývalého Sovietskeho zväzu

Štátny tlačový dozor, ktorému v tom čase podliehala výtvarná produkcia so-
vietskych ilustrátorov, mal síce neobmedzené cenzúrne kompetencie, na druhej 
strane však detská kniha vďaka kniďaka kniď žnej politike a ideologickej privilegizácii dieťa-
ťa spoločensky nepredstavovala obchodný artikel. Jej masovú dostupnosť zaručo-

6  Fantazijný román Momo (1973) u nás vyšiel pod názvom Hodinový Hodinový Hodinov kvet (1979) skvet (1979) skvet ilustráciami Ľuby 
Končekovej-Veselej. 
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vali štátne dotácie podporujúce vydávanie detských kníh vo vysokých nákladoch, 
pričom výtlačky bolo možné kúpiť za symbolickť za symbolickť ú cenu. Vysoké ekonomické i soci-
álne ohodnotenie profesionálnych sovietskych ilustrátorov sa odrážalo aj vo vyso-
kej úrovni ilustračnej tvorby. To umožnilo „publikovať knihy s ilustráilustráilustr ciami, ktoré ciami, ktoré ciami, ktor boli 
ozajstnými umeleckými umelecký ými umeleckými umeleck mi dielami, napriek tomu, ými dielami, napriek tomu, ý že nekonvenovali s masovýmasovýmasov m vkusom. ým vkusom. ý
Takto sa podarilo zabráTakto sa podarilo zabráTakto sa podarilo zabr niť prevahe cukrovéprevahe cukrovéprevahe cukrov ho štýtýt lu a primitivizácie sovietskej detskej 
knižknižkni nej ilustránej ilustránej ilustr cie“ (Kondakov“ (Kondakov“ á 1995, s. 12 – 13).

Napriek prijatej estetickej doktríne sa sovietska ilustrácia (zastúpená väčši-
nou ruskými autormi moskovského a leningradského, resp. petrohradského kruhu) 
vyznačovala pestrosťou žánrov a štýlových tendencií: v jej rámci tvorili „majstri-
-animalisti, fantasti-rozprá-animalisti, fantasti-rozprá-animalisti, fantasti-rozpr vkari i tvorcovia presných, ých, ý životne pravdivýivotne pravdivýivotne pravdiv ch ilustrých ilustrý ách ilustrách ilustr cií, sí, sí ú-
časnčasnč ých iých iý historickýhistorickýhistorick ch, sých, sý ú tu ďalej majstri humoristickej kresby, vďalej majstri humoristickej kresby, vď ďalej majstri humoristickej kresby, vďalej majstri humoristickej kresby, v aka ktorďaka ktorď ýaka ktorýaka ktor m vznikol ým vznikol ý
osobitný druh kníh zvaníh zvaní ých ých ý ‚veselé knižknižkni ky‘ [sic7], sú tu jemní lyrici-krajinári i prenikaví prenikaví prenikav
psychológovia, ktorí načierajú do ľudskej duľudskej duľ še“ (Petrov 1972, s. 41“ (Petrov 1972, s. 41“  – 42). Nasvedčuje 
tomu aj prierez tou časťou ruskej ilustračnej tvorby, ktorá bola publikovaná spolu 
so slovenskými prekladmi ruských literárnych textov. Ruská ilustrácia nadväzovala 
predovšetkým na realistické umenie vyučované na akadémiách (náučné príbehy 
s tematikou života v prírode), ľudové umenie a z neho vychádzajúcu bilibinovskú8, 
secesno-dekoratívnu tradívnu tradí íciu (uplatňovala sa najmä v ilustrácii ľudových rozprá-
vok, v ktorých vystupujú zvieracie, animované a fantastické postavy) a štylistické 
črty ruskej moderny. Moderné autorské rozprávky s hrdinami podobnými dieťaťu 
(napr. Buratino, Nevedko) naopak čerpali z aktuálne sa rozvíjajíjají úcej časopiseckej ilu-
strácie, humoristickej kresby a úžitkovej grafiky. V pozadí ilustračného spracovania 
ruskej knihy (podobne ako v dobovej detskej literatúre) stojí veľmi výrazný edukač-
ný aspekt. Pre ruskú detskú knihu je zároveň príznačný zvláštny cit pre významové 
i priestorové (typografické) prepájanie textovej a ilustračnej zložky, čomu nasved-
čuje aj skutočnosť, ť, ť že mnohí ilustrátori boli zároveň činní aj ako spisovatelia a knihy 
pre deti vytvárali v ich komplexnosti (J. I. Čarušin, A. Laptev, V. G. Sutejev a i.).

Cieľom tradiľom tradiľ čného animalistického žánru ilustrácie bolo vyvažovanie reality 
moderného sveta a vedecko-technického pokroku. Silná animalistická línia ruskej 

7  Ide pravdepodobne o chybný preklad slovného spojenia. Aj keď nemáme k dispozícii originál 
príspevku v ruskom jazyku, domnievame sa, že v pôvodnom texte sa uvádzali „Veselije kartinki“, 
vzdelávací a zábavný mesačník pre deti, ktorý vychádzal v Moskve od polovice 50. rokov. Ako 
jediné sovietske periodikum nebol nikdy cenzurovaný a paralelne so satiristicko-humoristickým 
časopisom Krokodílílí  pre dospell pre dospell é publikum vytvoril v rámci ruskej časopiseckej tvorby priestor, 
v ktorom sa objavili prvé komiksy, resp. podobné textovo-obrázkové útvary ruskej proveniencie. 
Na jeho tvorbe sa v tom čase podieľala elita ruskľala elita ruskľ ých výtvarníkov (A. M. Kanevskij, A. M. Laptev, 
V. G. Sutejev), ktorí posunuli dovtedajšie realistické či dekorativistické ilustračné formy smerom 
k nadľahľahľ čenejším, úsmevným polohám obrazu a vytvorili menej formálny, civilnejší a dobovo ak-
tuálny „štýl“ ruskej časopiseckej ilustrácie.

8  Ilustrátor Ivan Jakovlevič Bilibin (1876 – 1942) sa na začiatku 20. storočia stal známym vďaka ďaka ď
ilustrovaniu ruských rozprávok. Jeho ilustrácie majstrovsky syntetizujú dokonalú kresbovú silu-
etu, rytmický dekor inšpirovaný ľudovým umením starého Ruska (zvlášť drevenou architektúrou 
a ornamentikou) a nezriedka aj písmo štylizované do monumentálnych, ozdobne pôsobiacich 
obrazových kompozícií.
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ilustrácie je v slovenských prekladoch zastúpená otcom a synom Čarušinovcami. 
Jevgenij Ivanovič Čaruč Čaruč Č šin šin š (1901 – 1965) vytváral ilustrácie k populárno-náučným 
knihám pre deti s prírodnou tematikou. Po štúdiách na petrohradskej Akadémii vý-
tvarných umení, ktorí, ktorí á formovala umelcov v intenciách klasickej tradície (neoakade-
mického realizmu), pracoval pre detské oddelenie štátneho vydavateľstva ZSSR (Go-ľstva ZSSR (Go-ľ
sizdat). Jeho úlohou bolo tvorivé naplnenie požiadavky vytvoriť osobitť osobitť ý štýl vysoko 
informatívnej umeleckej ilustrívnej umeleckej ilustrí ácie, ktorá sleduje výchovno-vzdelávacie ciele v spo-
jení sí sí etickými hodnotami a emočným vzťahom k prírode. Čoskoro po škole sa stal 
renomovaným detským ilustrátorom pokračujúcim v tradícii realistického zobrazo-
vania prírody. Sústredil sa predovšetkým na výjavy zo ýjavy zo ý života lesných zvierat a vtákov, 
ale aj exotického zvieratstva. Jeho najčastejším a veľmi sugestívne podanívne podaní ým náme-
tom sú zvieracie mláďatáďatáď á. Príznačnou črtou Čarušinovho stvárnenia prírodných mo-
tívov je ich ívov je ich í živá zmyslovosť, ať, ať to zvlášť v zachytení optických či haptických charak-
teristík vzhľaduľaduľ  – srsti a peria zvierat či botanických štruktúr s využitím výrazových 
možností výtvarnej faktúry. Pôsobivosť vyobrazenť vyobrazenť í spočíva včíva včí svižnom, technicky vir-
tuóznom maliarskom náznaku. Obraz je budovaný voľným ukladaní farebných škvŕn 
bez prípravnej kresby, obvykle technikou akvarelu, prípadne litografie. Z autorovej 
rozsiahlej ilustračnej tvorby u nás vyšli do konca 70. rokov v niekoľkých reedíciách 
knihy poviedok o živote zvierat O veľkľkľ ýkýk ch aých aý maličkýkýk chýchý  (rus. [Pro boľšich i maleňkich, 
1950]; 1963) a ZvieratkáZvieratkáZvieratk  (rus. [Zverjata, 1949]; 1970). J. I. Čarušin, okrem toho, že sa 
podieľal na vľal na vľ ýtvarnej stránke kníh, bol aj literárnym tvorcom. V slovenskom preklade 
vyšli jeho náučné príbehy pod názvom Moja prvá Moja prvá Moja prv zoológia (v rus. orig. [Moja pervaja 
zoologija, 1942]; 1979). Jej ilustrovanie bolo zverené jeho synovi, Nikolajovi Čaru-Čaru-Č
šinovišinoviš  (1934inovi (1934inovi  – 2000), ktorý otca v animalistickej ilustračnej línii nasledoval. Akvarely 
tvoril podobne bravúrnym vrstvením farebných škvŕn a línií (ťahov štetca alebo vos-
kových pastelov). Jeho ilustrácie nie sú iba veristickou deskripciou prírodných reálií, í, í
zachytávajú najmä nežnú, poetickú atmosfé atmosfé atmosf ru prírody. Ako sám autor zdôrazňoval, 
jednou z úloh umenia je sprostredkovať dieťaťu poznanie, ktoré je v ranom veku tes-
ne prepojené so zmyslovo-emočným vnímaním sveta, preto by ilustrácia mala byť 
predovšetkým percepčne bohatá (Čarušin 1976). Nová poetika realistického výtvar-
ného výrazu nebola chápaná ako prepis viditeľnej reality, ale ako syntéza senzuál-
nych dojmov z nej, ktorá ako taká obsahuje vysokú umeleckú hodnotu: „(...) prírodu írodu í
už vývýv tvarný umelec nechápe geograficky, zvieratá už nechápe zoologicky. Chápe ju a ich 
obrazne“. Bolo nutn“. Bolo nutn“ é vyhnúť sa prílišnej opisnosti, pretože „nadbytok informácií ako 
utilitárneho poznávania môže viesť k infantilnosti prijímania sveta, povrchnosti poznímania sveta, povrchnosti pozní á-
vania, hodnotenia, vytvávania, hodnotenia, vytvávania, hodnotenia, vytv rania názorov“ (“ (“ Čarušin 1979, s. 48).

Naturálna motivika bola v sovietskej ilustrácii tesne prepojená nielen s rea-
listickou výtvarnou tradíciou, ale aj s ľudovou slovesnosťou a ľudovým výtvarným 
umením. Kým. Kým. K m skôr spomínaní autori sa koncentrovali na ríšu zvierat na pozadí krat-
ších či dlhších náučných príbehov, Jevgenij Michajlovič Račevčevč (1906 – 1997) sa za-
meriaval na stvárňovanie zvieracích protagonistov z fantazijného sveta ruských, ale 
aj inonárodných ľudových rozprávok. Korešpondujúc s povahou literárnych predlôh, 
zvieratá sú v jeho stvárnení výrazne „poľudštené“, disponujé“, disponujé“ ú ľudskými osobnostnými 
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črtami, mimikou i vzhľadom, obliekajľadom, obliekajľ ú si ľudské kostýmy, vykonávajú typicky ľudské 
činnosti, spolunažívajžívajží ú s ľuďmi. S jeho ilustráciami bola u nás vydaná ruská ľudová 
rozprávka prerozprávaná M. Bulatovom Máša a medveď (rus. [Maša i medveď, 1952]; ď, 1952]; ď
1970) a výber z ľudových rozprávok v spracovaní A. N. Tolstého Kmotra líška (rus. 
[Ruskije narodnije skazki, 1960]; 1967)9. Sergej Arťuťuť šenko (1936), mnohostranne na-
daný výtvarník, do svojich ilustrácií vytvorených technikami maľby, kresby i grafiky 
pretavoval  fascináciu cudzokrajnou slovesnosťou a exotickou krajinou. V jeho ilu-
stráciách sa strieda zmysel pre realistický detail s modernou, štylisticky zhutnenou 
grafickou formou a ornamentikou inšpirovanou ľudovým umením. V slovenskom 
preklade vyšla nivchská rozprávka Poľovnľovnľ ík aík aí tiger (rus. [tiger (rus. [tiger Ochotnik i tigr, 1967]; 1967), 
ktorú autor stvárnil prostredníctvom monumentálne pôsobiacich kolorovaných li-
norytov s dekoratívnou geometrickou ívnou geometrickou í štylizáciou námetu.

Okrem ľudových rozprávok a populárno-náučných príbehov, ktoré ilustrovali 
už spomínaní maliari-animalisti, uí maliari-animalisti, uí nás vychádzali aj ďalďalď šie preklady ruských titulov 
s modernizovaným poňatím v tom čase populárnej zvieracej tematiky. Ide o lepo-
relá a obrázkové knihy pre najmenších s prevažujúcim podielom výtvarnej zložky, 
ktoré sa vyznačujú voľnejšou grafickou alebo maliarskou štylizáciou či dekoratívnym ívnym í
poňatím prírodných foriem a život zvierat predstavujú viac či menej antropomorfi-
zovanou formou. Menovať možno napríklad knihy ilustrované Alexejom Michajlo-
vičom Laptevomčom Laptevomč  (1905 – 1965) Mláďatáďatáď á (rus. [Malyši; 1964]; 1967) s textami autora 
a Raz, dva, tri (rus. Raz, dva, tri (rus. Raz, dva, tri [Raz, dva, tri, 1968]; 1970), v ktorých detské básne na podnet auto-
rových kolorovaných perokresieb napísala L. M. Mikolajenková, či obrázkový príbeh 
sprevádzaný dialogickým textom V. V. Biankiho Líška a myšmyšmy ka (rus. [Lis i myšonok, 
1963]; 1970), ktorý s lyrickou ornamentálnou drobnokresbou stvárnil Jurij Vasnecov
(1900-1973). Obrazové knihy s krátkymi prozaickými príbehmi s podobnou temati-
kou tvoril spisovateľ a ilustrátor Vladimir Grigorjevič Sutejev (1903Sutejev (1903Sutejev  – 1993). Jeho 
ilustrácie vychádzajú z podobných princípov, avšak fantazijno-realistické podanie 
zvieracích aktérov a prírody je väčšmi vyhrotené, podporené populárnymi ilustrač-
nými stereotypmi a zaliečavou ilustračnou manierou. Slovenské vydania jeho mini-
malistických zvieracích rozprávok s veľkoryso poňatou ilustračnou zložkou u nás vy-
chádzali až neskôr, v 80. a 90. rokoch. V sledovanom období vyšiel s jeho ilustráciami 
iba obrázkový zošit Darček (rus. [Podarok, 1950]; 1970) doplnenek (rus. [Podarok, 1950]; 1970) doplnenek ý textami autora, 
I. Vinokurova a N. Najdenovej, ktorý angažovane a na hrane gýčovitosti vykresľuje 
idylickú atmosféatmosféatmosf ru zimnej prírody a vianočných sviatkov v sovietskych rodinách.

Fantazijné príbehy postavené na animovanom princípe sú ďalú ďalú ď ším početným
žánrom sovietskych rozprávkarov. Alexej Mojsejevič Kanevskij (1898 – 1976) dodal 
obrazovú podobu ruskej verzii klasickej rozprávky C. Collodiho Pinocchio prerozprá-
vanej A. N. Tolstým v knihe Zlatý Zlatý Zlat kľúčik alebo Buratinove príhodyíhodyí  (rus. [Zolotoj khody (rus. [Zolotoj khody ľučik 
ili prikľučenija Buratino, 1936]; 1970). Je autorom prvej farebnej verzie postavičky 
nezbedného dreveného chlapca Buratina. Radikálne pozmenil predošlé, čiernobiele 

9  Rozprávky v ruskom origináli boli spolu s ilustráciami J. M. Račeva vydané viackrát, či už samo-
statne, alebo ako súčasť zbierok národných rozprávok.
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ilustračné stvárnenie od Bronislava Malachovského, ktoré bolo (i v očiach A. N. Tols-
tého) strohé a „pichľavľavľ é“ a príbeh asketického, vychudnutého Buratina vykresľovalo ľovalo ľ
pre dieťa miestami až desivo10. Kanevského ilustračné riešenie z roku 1943 je výraz-
ne optimistickejšie a sympatickejšie. Vychádza zo sviežej kolorovanej perokresby, je 
typické humorným nadsadením situácií a karikatúrnou typologizáciou charakterov 
postáv (ilustrátor bol zároveň propagačný grafik a karikaturista). Kanevského Burati-
no sa stal kánonickým vzorom pre neskoršie ilustračné spracovania a filmové adap-
tácie tejto rozprávky11. Podobne sa zrodila aj ďalďalď šia populárna postavička, Nevedko. 
Populárne príbehy z pera Nikolaja Nikolajeviča Nosova  s pôvodnými čiernobiely-
mi12 ilustráciami už spomínaného A. M. Lapteva aj u nás vyšli vo viacerých vyda-
niach pod titulom Nevedkove dobrodružstvžstvž ástvástv  (rus. [Prikľučenija Neznajki i jego druzej, 
1954]; 1957] a Nevedko v Slnečnom meste (rus. [Neznajka v solnečnom gorode, 1959]; 
1960). Tento ilustrátor, časopisecký a knižný grafik, činorodý i ako básnik, s láskavým 
humorom výtvarne stvárnil fantazijné príbehy zvedavého, svojsky naivného malého 
nezbedníka vo svete „malých ľudí“, ktorí“, ktorí“ í, napriek tomu, í, napriek tomu, í že svojím vzhľadom deti pri-ľadom deti pri-ľ
pomínajú, nie sú postavami s typicky detskými charaktermi. A. M. Laptevom vytvo-
rená podobizeň hlavného hrdinu, strapatého chlapca v oranžovom tričku, širokých 
žltých nohaviciach, s veľkým špicatým modrým klobúkom na hlave, sa rýchlo stala 
predlohou pre neskoršie výtvarné adaptácie Nevedka v tvorbe ďalďalď ších ilustrátorov13. 
V žáV žáV nri ilustrovaných príbehov s animovaným alebo detským hrdinom, ktorý čerpal 
z nových vizuálnych foriem časopiseckého kresleného humoru a karikatúry, bolo 
u nás vydané obrazové spracovanie menej známej predlohy Jakova Segeľa ľa ľ Ako som 
pomohol letectvu (rus. [Kak ja pomog aviaciji, 1977]; 1978) od Germana Ivanoviča ča č
Ogorodnikova (1930). Je bohaté na konfrontácie každodennosti a detskej fantázie 
a na detaily situačného humoru. 

K formovaniu modernej, „civilnej“ línie sovietskej knižnej ilustrácie prispelo 
najmä to, že spomínaní ilustrátori boli dlhoročnými výtvarnými prispievateľmi hu-
moristických časopisov (spoločensko-satirický časopis Krokodil, detskKrokodil, detskKrokodil ý časopis Ve-
selije kartinki, ideologicky orientovaný literárny mesačník pre deti a mládež Pioner
a i.). Z ďal ďal ď šej tvorby sovietskych ilustrátorov možno spomenúť napr. ilustrácie Maja 
Mituriča-Chlebnikovača-Chlebnikovač  (1925 – 2008) k politicky angažovaným poviedkam Sergeja 
Alexejeva Prechádzky s Leninom (rus. orig. nezistený; 1973) a pestrofarebné, „úhľad-ľad-ľ

10  V našom  kultúrnom prostredí bol prí bol prí íbeh Buratina s kresbami B. Malachovského publikovaný iba 
v českom preklade.

11 Najobľúbenejšou z nich sa napokon stala neskoršia, viac človeku podobná verzia Buratina od ilu-
strátora Leonida Vladimirského.

12  V slovenskom vydaní boli kresby reprodukované modrou farbou.

13  Zo starších možno spomenúť napr. graficky prísnejšie ilustrácie Genricha Oskaroviča Val‘ka, ktoré 
v porovnaní s Laptevovými ilustráciami vyobrazujú dianie dynamickejšie a karikatúrnou hyper-
polou zdôrazňujú psychologický rozmer postáv. Z novších spracovaní Nevedka sú známe sub-
tílne perokresby Jeleny Revuckej kolorované žiarivými akvarelovými farbami, ktoré zdôrazňujú 
nežnejší, ší, ší lyrický rozmer literárnej predlohy, či zaliečavé ilustrácie O. J. Gorbušina, ovplyvnené 
globálnymi vizuálno-komerčnými schémami. V slovenčine v minulosti vyšli príbehy Nevedka
s ilustráciami Vincenta Hložníka.
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né“ ilustrácie estónskej grafičky Vive Tolliovej (1928) kVive Tolliovej (1928) kVive Tolliovej medzinárodnému „bestsel-
leru“ Ellen Niitovej DievčDievčDiev atko Pille-Riiničatko Pille-Riinič  (estatko Pille-Riini (estatko Pille-Riini ón. [Pille-Riini lood, 1963]; 1972), ktoré
s krehkou nostalgiou, ale aj literárnej predlohe poplatnou dávkou idealizácie líčia 
psychologickú rovinu detského prežívania kažívania kaží ždodenných situácií.

2.3.2 Pôvodné ilustrácie v slovenskýslovenskýslovensk ch prekladoch kníh 
               pre deti a mládež z balkánskych krajín a Rumunska

Národnostnú rozmanitosť kultúr v slovanských krajinách vo všeobecnos-
ti spájala ich silná väzba k ľzba k ľzba k udovým tradíciám. Intenzívny zívny zí áujem o ľudovú kultúru 
a umenie je v krajinách bývalej Juhoslávie podnes zastrešovaný činnosťou etnogra-
fických a folkloristických inštitútov, ktoré vznikali v povojnovom období v jednotli-
vých krajinách juhoslovanskej federácie. Na jej území sa zároveň už od druhej polovi-
ce 19. storočia formovali významné centrá insitného umenia, ktoré predstavujú dô-
ležitú súčasť tamojšej výtvarnej kultúry. V 50. rokoch minulého storočia v krajinách 
bývalej Juhoslávie nastal rýchly a špecifický rozvoj ilustrácie aj vďaka jej skorďaka jej skorď ému 
upusteniu od propagandistických metód socialistického realizmu. Nevyčerpateľ-
ným zdrojom inšpirácie ilustrátorov boli folklórne motívy aívy aí umelecko-úžitkové for-
my ľudového umenia, ľudový humor a zároveň aj prvky insitného umenia. Tento do-
minantný romantický prvok bol v časoch budovania socialistickej spoločnosti inter-
pretovaný ako „súčasúčasúč ť tvorivétvorivétvoriv ho úsilia ľudu, ktorľudu, ktorľ é udu, ktoré udu, ktor je založené na tradíciícií ách z minulosti“, 
pričom „zahrňuje aj súčasnúčasnúč é tvorivé útvorivé útvoriv silie v mestskom prostredí“ (Lakií“ (Lakií“ čevičová 1983, 
s. 83). Tvorivá syntéza starého a nového, implementácia ľudových prvkov do knižné-
ho obrazu predstavovala nielen prostriedok umeleckého ozvláštnenia detskej knihy, 
ale zároveň obsahovala aj výchovný rozmer. Ku koncu 60. rokov na Slovensku na-
rastal záujem o preklady detskej juhoslovanskej literatúry a ich pôvodné ilustrácie. 
Významnú rolu pritom zohrala nielen vzájomná kultúrna blízkosť a politický osud 
krajín, ale aj intenzívna spoluprívna spoluprí áca medzi slovenskými a juhoslovanskými vydava-
teľstvami, predovľstvami, predovľ šetkým so srbským Obzorom a Mladym pokolenjim a chorvátskou 
Mladinskou knjigou. 

Romantické prvky folklóru, vidieka a prírody najsilnejšie rezonovali v ilustrá-
ciách slovinských autoriek, ktoré sa ilustrácii detských kníh venovali už od 50. rokov 
a ktoré určili smerovanie slovinskej detskej ilustrácie na niekoľko nasledujúcich de-
saťročí. V 60. a 70. rokoch u nás vyšlo väčšie množstvo tzv. „slikaníc“, obr“, obr“ ázkových 
kníh s menším rozsahom (spravidla 20 – 30 strán) určených najmladším čitateľom, ľom, ľ
v ktorých mal obraz rovnocenné, prípadne nad textom prevažujúce priestorové i vý-
znamové postavenie. Ak porovnáme počet celkovo vydaných prekladov slovinskej 
literatúry a počet prekladov vydaných s pôvodnými ilustráciami slovinských auto-
rov, je zrejmé, že vydávanie knižných titulov od slovinských autorov bolo neraz pod-
nietené výnimočnosťou ich ilustračnej stránky.

Záujem o folklór sa odrážal v preberaní motívov iívov ií formálnych prvkov typic-
kých pre ľudovú výtvarnú kultúru (inšpiráciou boli napr. vzory zo sklomalieb, dre-
vených skríň, maľovanľovanľ ých dosiek na včelích úľoch), ktorúľoch), ktorúľ é tvarovali kompozíciu 



230

a premietali sa do spôsobu štylizácie reality a ornamentálno-dekoratívneho cha-ívneho cha-í
rakteru ilustračného obrazu. Slovinskú ilustráciu charakterizuje dúhová farebnosť, ť, ť
precízna kresba, lyrická poetickosť a tajomno, nežnosť i snaha priblížiť sa bezsta-
rostnosti detskej fantázie. S krehkými, matersky nežnými ilustráciami Lidije Oster-
covej (1928covej (1928covej – 2006) vyšli na Slovensku obrázkové knihy s textami Ely Peroci Domček 
z kociek (vkociek (vkociek slovin [Hišica iz kock, 1964]; 1964), Klobúčik, kohút a kvet (slovin. [Klobu-
ček, petelin in roža, 1969]; 1970) a Okuliare tety Bajavaje (slovin. [Očala tete Bajavaje, 
1969]; 1972). Okrem nich je L. Ostercová autorkou ilustrácií kí kí  ľ k ľ k udovou symbolikou 
pretkanej rozprávke v podaní Frana Milčinského Desiata dcéra (slovin. [Desetnica, 
1964]; 1966). Ostercovej ilustrácie vytvárajú lyrický sprievod kratších rozprávkových 
textov s fantazijnými a folklórnymi námetmi. Pre jej tvorbu je typický nekompliko-
vaný výber motívov (popri postavívov (popri postaví ách sa na jej ilustráciách objavujú dieťaťu dôverne 
známe motívy ívy í – stromy, kvety, domy, domáce zvieratá, slnko a pod.), jemná, harmo-
nická pastelová farebnosť a až takmer secesný záujem o florálne motívy, ktorívy, ktorí é sú 
geometricky štylizované spôsobom vychádzajúcim z ľudovej ornamentiky. Prírodné 
výjavy pripomýjavy pripomý ínajú ľudové výšivky alebo čipky, ich reálne priestorové situovanie je 
druhoradé. Neurčité, abstraktné pozadie je často zredukované na bielu plochu za 
figuratívnym motívnym motí ívom, aívom, aí tak kompozícia obrazových prvkov tvorí topograficky í topograficky í čistý, ý, ý
ľahko zrozumiteľahko zrozumiteľ ľný rámec obrazovej narácie. 

Z podobných zdrojov čerpá Marlenka StupicováMarlenka StupicováMarlenka Stupicov  (1927). V ilustráciách je ba-
dateľná inšpirácia motívmi ívmi í ľudových malieb (figuratívne vívne ví ýjavy na výjavy na vý čelích úľoch). úľoch). úľ
Majú rovnako plošný a dekoratívny charakter, aj keívny charakter, aj keí ď sa o čosi viac pridržiavajú 
priestorovej optiky. V slovenskom preklade vyšla jej obrazová kniha s rozprávkovým 
textom Matiju Valjavca Pastier (slovin. [Pastir, 1944]; 1967). Viac sPastier (slovin. [Pastir, 1944]; 1967). Viac sPastier účasný, urbý, urbý ánny 
a imaginatívny rozmer nadobívny rozmer nadobí údajú jej ilustrácie k autorským rozprávkam Ely Pero-
ci Milko v rozprározprározpr vkovom meste (slovin. [Pravljice žive v velikem starem mestu, 1969]; 
1968) a V krajine klobúkov (slovin. [Moj dekov (slovin. [Moj dekov žnik je lahko balon, 1955]; 1965), v ktorých 
autorka „kombinuje prvky stredovekékombinuje prvky stredovekékombinuje prvky stredovek ho a ľudov ľudov ľ éudovéudov ho maliarstva s detskou ľúbeznosťou ťou ť
a  žartovnosťou dospelťou dospelť ýou dospelýou dospel chýchý “ (Saksida 2006). M. Stupicov“ (Saksida 2006). M. Stupicov“ á v ilustráciách s témami mes-
ta i dediny, ich obyvateľov aľov aľ architektúry vychádza zo štylizovanej realistickej kres-
by a farebnosti, no zároveň využíva naivnžíva naivnží é, ľudové i detské kresbové črty (dispro-
porčnosť, obrť, obrť átená perspektíva, priestorovíva, priestoroví é vyklápanie a pod.). Typický je jej zmysel 
pre detail a jemnú komiku, z ktorého pramení rozprávkovo-magické ladenie ilustrácií 
podporujúce skôr individuálny psychický zážitok čitateľa neľa neľ ž samotnú dejovú líniu 
príbehu. V neskoršom období jej tvorby sa plošný štýl transformuje do plastickejšej 
podoby14. Ďalšou zo zakladateľskej generľskej generľ ácie slovinskej ilustrácie je podnes činoro-
dá Ančka Gočka Goč šnikovšnikovš ánikovánikov -Godecová-Godecová-Godecov  (1927). Vytvorila celostránkové ilustrácie k adaptá-
ciám slovinských ľudových rozprávok ŽeleznŽeleznŽ ý prsteň a iné slovinské slovinské slovinsk rozprározprározpr vky (slovin. 
[Železni prstan, r. v. nezistený]; 1972), Staré Staré Star rozprározprározpr vky (slovin. orig. nezistenvky (slovin. orig. nezistenvky ý; 1968), 

14  Koncom 80. rokov s ilustráciami plastického, imaginatívno-realistickívno-realistickí ého charakteru u nás vyšla 
rozprávka Leopolda Suhodolčana Ako sa hrá Ako sa hrá Ako sa hr krajčírik Nohavičírik Nohavičí čka (slovin. [Z vami se igra krojaček 
Hlaček, 1982]). 
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ktoré boli zozbierané a prerozprávané Kristinou Brenkovou, k výberu Brenkovej po-
viedok pre deti Ôsma krajina (slovin. [Osma dežela, 1958]; 1968) a k leporelu s tex-
tom Ely Perociovej Kde sú chodníčky (slovin. [Kje so stezice?, 1960]; 1960). Poetickky (slovin. [Kje so stezice?, 1960]; 1960). Poetickky é, 
percepčne bohaté dekoratívne maliarske kompozívne maliarske kompozí ície vynikajú sýtou, výraznou fa-
rebnosťou a plasticky vykresľujú fantazijné  príbehy vidieckeho ľudu a rozprávko-
vých tvorov – čarodejníc, víl, škriatkov a iných bytostí slovinského ľudového bájoslo-
via. Jelka ReichmanováJelka ReichmanováJelka Reichmanov  (1939) je autorkou ilustrácií v obrázkových knihách Škriatok 
Kuzma (slovin. [Škrat kuzma dobi nagrado, 1974]; 1977) s textom Svetlany Makaro-
vičovej a zvieracej rozprávky Josipa Ribičiča MyšMyšMy uľoľoľ  (slovin. [Miškolin, 1970]; 1976). 
Najväčšmi ju ovplyvnila tvorba Marlenky Stupicovej (najmä čo sa týka realistického 
spôsobu výstavby priestoru), no oproti skôr menovaným autorkám ju charakterizuje 
väčšia vizuálna explicitnosť a zaliečavá maniera v idealizovaných realistických vyob-
razeniach. Z okruhu lyrickej ilustrácie ženských autoriek trocha vybočujú ilustrácie 
Štefana Planinca (1925) k obrázkovej knihe s textom Jožeho Snoja Domček, ktorý ek, ktorý ek, ktor
kráčkráčkr aáčaáč  (slovin. [Hišica brez napisa], 1978]; 1977), v ktorých je zvýraznený surrealistic-
ký prvok. Odlišný typ náčrtkovito jednoduchej ilustrácie použila v rozprávkovej kni-
he Svetlany Makarovičovej PekáPekáPek reň MišMišMi -Maš (slovin. [Pekarna Miš (slovin. [Pekarna Miš šmaš, 1974]; 1974) 
o generáciu mladšia Marija Lucija StupicováMarija Lucija StupicováMarija Lucija Stupicov  (1950 – 2002) dcéra Marlenky Stupico-
vej. V neskoršom období jej tvorby však jej ilustrácie nadobúdajú typicky slovinskú 
malebnú poetiku a hutný maliarsky výraz spojený s melanchóliou a aristokratickou 
vznešenosťou postáv.

Smerovanie srbskej ilustrácie ovplyvnilo okrem iného zakladanie stredných 
a vysokých škôl orientovaných na oblasť úžitkového výtvarného umenia (Belehrad, 
Nový Sad, Niš). Ký). Ký). K m slovinská ilustrácia bola v tom čase tesne naviazaná na poetický 
či dekoratívny maliarsky vívny maliarsky ví ýraz, srbskí ilustrí ilustrí átori okrem folklórnych tradícií, naivní, naivní é-
ho umenia, detskej kresby či byzantského umenia hojne čerpali z modernej grafiky, 
politickej karikatúry, kresleného humoru, prípadne z komiksu rodiaceho sa v domá-
com prostredí, ví, ví ktorých sa ale taktiež presadzovali zdroje ľudovo-populárnej kultú-
ry. Kýry. Kýry. K m slovinská ilustrácia bola skôr lyricky snová a impresívna, vívna, ví äčšina pôvodných 
ilustrácií srbskej literatúry pre deti a mládež v slovenských prekladoch demonštro-
vala práve ľudovú grotesknosť, humor ať, humor ať expresivitu príznačnú pre srbskú ilustráciu. 
L. Savčičová (1983) v rámci domácej tvorby rozlišuje tri typy ilustrátorského pohľadu ľadu ľ
na realitu: fantastický, pozitý, pozitý ívny (resp. pozitivistickívny (resp. pozitivistickí ý, sý, sý formálnymi prvkami realistic-
kého, neorealistického alebo veristického umenia) a kritický, ktorý, ktorý ý sa formuje pod 
vplyvom expresionistického umenia a satirického vnímania skutočnosti. Tieto ten-
dencie srbskej ilustrácie sa miešali aj v tvorbe jednotlivých autorov. Maliar a ilustrá-
tor Marko Krsmanović (1930 – 1991) je autorom gvašových ilustrácií ku knihe Dra-
gana Lukića Tisíc slov oíc slov oí troch slovátroch slovátroch slov ch (srb. [Hiljadu reči o tri reči, 1968]; 1969). V srb-
skej detskej ilustrácii je predstaviteľomľomľ  fantasticko-surrealistického prístupu. Jeho 
ilustrácie sú „poetickou transpozíciou skutoíciou skutoí čnosti, s dávkou grotesknosti a vývýv raznýrazný ým ým ý
humorom“ (Sav“ (Sav“ čičová 1983, s. 61). Ďalší srbský ilustrátor, grafik a tvorca komiksov,
Djordje Milanović (1922) je autorom vć (1922) je autorom vć ýtvarného riešenia rozprávkovej básne Duša-
na Radovića Zbojník Bora aík Bora aí princezná Zora (srb. [Razbojnik Kadja i princeza Nadja, r. v. 
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nezistený]; 1968). Figuratívne motívne motí ívy charakterizuje jednoduchívy charakterizuje jednoduchí ý, geometrizovaný, geometrizovaný ý 
kresbový základ a premyslené plošné komponovanie sýtych monochromatických 
farebných plôch. Autorova inklinácia ku kreslenému humoru sa premieta do jemne 
karikaturizovaných charakterov a dynamickej gestiky postáv, pričom divadelne „dra-
matické“ ilustračné kompozície ľahko ironizujľahko ironizujľ ú vážnosť ať ať patetickosť literárneho ja-
zyka. V podobnom duchu sa nesú Milanovićove ilustrácie k výberu detských básní 
Dragana Lukića Tu býTu býTu b vajú básne (srb. [Ovde stanuju pesme, 1961]; 1964). Ilustrácie 
Živojina KovaŽivojina KovaŽ čevičevič čačač  (1928 – 2009) ku knihe Desanky Maksimovičovej Nech sa páči 
na výna výna v stavu detskýstavu detský éstavu detskéstavu detsk ho maliara (srb. [Izvolite nа izložbu dece slikаrа, 1966]; 1966) vychá-
dzajú z prívetivívetiví ého, detsky štylizovaného realizmu. Figuratívne nívne ní ámety sú príznačné 
dekoratívnou prívnou prí ácou so žiarivo farebnou kompozíciou. Maliar a grafik Jovan Lukić
(1942 – 1991) je autorom čiernobielych kresieb k detskému dobrodružnému romá-
nu Milivoja Matośeca Postrach Lipovej ulice (srb. [Strah u Ulici lipa, 1968]; 1971). Re-
alistické obrazy dejových momentov v ňom stvárňuje prostredníctvom úsporných, 
dynamických náčrtkov ceruzou. Kresbová naratívna kompozívna kompozí ícia tvorí zí zí áklad Lukićo-
vých ilustrácií aj v knihe Miry Alečkovićovej Slnečné vežvežve iaky (srb. [Sunčani soliteri, 
1970]; 1974) a v knihách spisovateľov slovenskej nľov slovenskej nľ árodnosti žijúcich vo Vojvodine
– v zbierke poézie Pavla Mučajiho Na vŕNa vŕNa v bovej pŕbovej pŕ íšťalkeíšťalkeíšť (1970) a rozprávkach Juraja Tu-
šiaka Cirkus Pikolo (1978). Ďalšiu Tušiakovu knihu, zbierku detskej poézie Jednoduché 
slováslováslov (1970), ilustroval srbský karikaturista, grafik a maliar Budimir Vojinović (1932). ć (1932). ć
Kniha je typograficky zaujímavo spracovaná; obsahuje voviazané priesvitné plas-
tové fófóf lie s Vojinovićovimi ilustráciami – detsky milými, nekomplikovanými a opti-
mistickými lineárnymi kresbami vytlačenými modrou farbou. Kniha vyšla v nízkom, 
„bibliofilskom“ náklade.

Výpočet juhovýchodnoeurópskej ilustrácie uzatvára rumunská ilustrácia. 
V slovenských prekladoch je zastúpená len dvomi autormi: Ştefanom Nastacom
(biograf. údaje nezistené), aj v domácom prostredí skôr nenápadným, i keď produk-
tívnym ilustrívnym ilustrí átorom, s ktorého jemnými lyrickými akvarelmi u nás vyšla ľudová roz-
právka prerozprávaná Ionom Creangom O dvoch nevlastných sestrých sestrý ách sestrách sestr ch (rumun. [Fata 
babesi si mosneagului, 1974]; 1974), a Nicolaom Nobilescom (1932), tvorcom po-
pulárnej série kreslených komiksových zošitov pre deti, z ktorých v slovenskom pre-
klade do konca 70. rokov vyšiel zošit Ham, príhody blíhody blí áznivéznivézniv ho psíkaíkaí  (rumun. [Ham, 
întîmplările unui căţel năzdrăvan, 1974]; 1974) s veršami Georgeho Zarafu.

2.3.3 Pôvodné ilustrácie v slovenskýslovenskýslovensk ch prekladoch poľskľskľ ýskýsk ch kníh 
               pre deti a mládež

Napriek tomu, že Poľsko patrilo vľsko patrilo vľ 60. a 70. rokoch k ilustrátorským veľmo-
ciam, slovenskí čitatelia mali len obmedzenú možnosť zoznámiť sa s poľskou ilustrľskou ilustrľ á-
ciou prostredníctvom vydaní slovenskí slovenskí ých prekladov poľskľskľ ých kníh. Poľskľskľ á detská
literatúra bola do slovenčiny prekladaná pomerne systematicky a v hojnom počte 
(Stanislavová 2012), avšak vydávaná bola (až na pár výnimiek) bez použitia pôvod-
ných ilustrácií. Ilustrovaním boli spravidla poverení slovenskí slovenskí í a českí ilustrátori, čo 
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je možné považovať za príznak rovnocenného postavenia a zdravej konkurenčnosti 
ilustrátorských a vydavateľskľskľ ých prostredí dvoch susediacich krajín.

Zbigniew Rychlicki (1922 – 1989) bol autorom ilustrácií k mnohým knihám 
poľskľskľ ých i zahraničných autorov, no najväčšiu popularitu mu prinieslo obrazové 
stvárnenie príbehov Macka Uška, ktorého postavu vytvorili spolu so spisovateľom ľom ľ
Czesławom Janczarskim. „Prototypy“ hlavného zvieracieho hrdinu a jeho kamará-
tov sa stali predlohou aj pre nadväzujúcu sériu známych animovaných rozprávok, 
na ktorých sa Z. Rychlicki podieľal ako scľal ako scľ énograf. Ešte predtým, ako sa v Poľsku za-ľsku za-ľ
čal nakrúcať animovaný film, u nás v knižnej podobe postupne vyšli všetky diely 
pentalógie: Príbehy aíbehy aí potulky Macka Uška (poľ. [ľ. [ľ Przygody i wędrówki Misia Uszatka, 
1960]; 1963), Noví Noví Nov priatelia Macka Uška (poľ. [ľ. [ľ Nowi przyjaciele Misia Uszatka, 1963]; 
1968), Verná hŕbka Macka Uŕbka Macka Uŕ ška (poľ. [ľ. [ľ Gromadka Misia Uszatka, 1964]; 1968), RozpráRozpráRozpr v-
ky Macka Uška (poľ. [ľ. [ľ Bajki Misia Uszatka, 1967]; 1975) a ČarovnČarovnČ é koliesko Macka Uška
(poľ. [ľ. [ľ Zaczarowane kółko Misia Uszatka, 1970]; 1972). Postavička Macka Uška vznik-
la pôvodne spoluprácou Cz. Janczarského a Z. Rychlického v detskom časopise MiśMiśMi . 
Nadväzujúce pôvabné a obľúbené knižné stvárnenie príbehov macka s ovisnutým 
uškom harmonizuje s detskou potrebou poznávania, priateľstva, kontaktu sľstva, kontaktu sľ pes-
trým a zaujímavým, no napriek tomu vľúdnym a bezpečným svetom, čím vytvára 
vynikajúcu obrazovú podporu literárneho textu Cz. Janczarského. Farebné ilustrá-
cie boli vytvorené kombináciou gvašu a voľnejšej koláže zjednodušených tvarov 
vystrihnutých z vopred autorsky vyhotovených farebných papierov s percepčne 
bohatými maliarskymi štruktúrami. Ako upozorňuje D. Wróblewska (1976), forma 
vystrihovačky, ktorú Z. Rychlicki zvolil pre sériu týchto príbehov, poukazuje nielen 
na experimentálne východiská, konvenciou nezaťaženú fantáziu a tvorivú potrebu 
dieťaťa, ale zároveň predstavuje cielenú autorskú adaptáciu ľudovej výtvarnej kul-
túry. Istým nedostatkom knižných vydaní je však kvalita vtedajšej polygrafickej re-
produkcie, v ktorej sa strácajú mikroperceptívne estetickívne estetickí é kvality originálu (detaily 
kresby, štruktúrovanosť farebných plôch a pod.). 

Nekvalitné polygrafické materiály a obmedzenia v technológii tlače však poľ-
ských autorov vizuálnej podoby knihy viedli k vynaliezavým grafickým riešeniam. 
Práve v 50. – 70. rokoch vzniká v poľskej ľskej ľ úžitkovej grafike špecifická fenomenalita 
tzv. „poľskejľskejľ  školy“, ktor“, ktor“ á okrem tvorby akcidenčných tlačovín a periodík zasiahla aj 
knižnú tvorbu a ilustráciu. Na rozvoj experimentálnych a vynaliezavých podôb poľ-
skej úžitkovej grafiky mali vplyv aj politické faktory limitujúce voľnú výtvarnú tvor-
bu. Tieto technologické i sociokultúrne obmedzenia iniciovali presun ťažiska hľada-ľada-ľ
nia nového, moderného výrazu do oblasti knižnej tvorby pre deti. Zaslúžili sa oň 
najmä absolventi Akadémie výtvarných umení vo Varšave. Mladá generácia vytvára 
nový „jazyk syntetickej, zjednodu„jazyk syntetickej, zjednodu„ šenej grafiky, ktorá enej grafiky, ktorá enej grafiky, ktor sa odchyľsa odchyľsa odchy uje od sentimentalizmu ľuje od sentimentalizmu ľ
a popisnosti k žpopisnosti k žpopisnosti k artu a zábave. Obraz sa tu spája sája sá textom zaujímavejímavejí šmavejšmavej ie než ie než ie ne predtýpredtýpredt m, ým, ý
prerýprerýprer va jeho stĺpce, pointuje typografickĺpce, pointuje typografickĺ ý pce, pointuje typografický pce, pointuje typografick vývýv zor, ukladýzor, ukladý á sa delikása delikása delik tnou podtlačou pod 
riadky poviedky“ (Wr“ (Wr“ óblewska 1976, s. 61).

Jedným z absolventov varšavskej akadémie bol ilustrátor, grafik a karikatu-
rista Bohdan Butenko (1931), ktorý je podnes výraznou osobnosť poľskej ilustrľskej ilustrľ ácie 
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a úžitkovej grafiky. Významne sa podieľal na konľal na konľ štituovaní súčasnej podoby poľskej ľskej ľ
ilustrácie a knižného dizajnu. Často sa o ňom hovorí aj ako o „architektovi knihy“. Na-“. Na-“
ráža sa pritom na nezameniteľnosť štýlu jeho ilustrácií, ktorí, ktorí é vytvára s jasnou grafic-
kou predstavou ich budúcej koexistencie s textom na stránkach knihy. V slovenčine 
vyšiel s jeho ilustráciami a grafickou úpravou nekonvenčný experimentálny román 
Wiktora Woroszylského Cyril, kde si? (poľ. [Cyril, kdzie jesteľ. [Cyril, kdzie jesteľ ś?, 1962]; 1966) a populár-
no-náučná kniha Nebo a kalendár (por (por ľ. [Niebo iľ. [Niebo iľ kalendarz, 1973]; 1978). I keď ide len 
o dva tituly, ich umelecký prínos je nezanedbateľný; priniesli do nášho domáceho 
knižného prostredia, v ktorom stále dominovala maliarsko-remeselná tradícia fareb-
nej ilustrácie a pomerne striktné rešpektovanie hraníc ilustrácie a textu v typografic-
kej úprave knihy, podnety odlišného, moderného graficko-dizajnového charakteru. 

V populárno-náučnom spracovaní témy počítania času v histórii ľudstva Nebo 
a kalendár figuruje B. Butenko nielen ako ilustrr figuruje B. Butenko nielen ako ilustrr átor, ale aj ako vynaliezavý tvorca gra-
fickej koncepcie knihy spájajúcej text s pozmenenými, výtvarne interpretovanými 
dokumentárnymi fotografiami, ktoré sú postavené do humorných juxtapozícií sí sí vtip-
nými textovými nápismi či komentármi ilustrátora v komiksových bublinách. Názor-
nosť vecnej ilustrácie vyvažuje B. Butenko humorom a hravosťou, historické fakty 
aktualizuje v kontexte 20. storočia. Autor pracuje s typicky postmoderným prenika-
ním vizuálnych druhov a žánrov a naznačuje nové smerovanie ilustrovania náučnej 
literatúry, v ktorom sa dieťaťu poľahky aľahky aľ s vtipom sprístupňuje aj pomerne náročná
a abstraktná tematika. 

V románe Cyril, kde si? sa paralelne prelCyril, kde si? sa paralelne prelCyril, kde si? ínajú viaceré dejové línie dobrodruž-
ného príbehu a vstupy rozprávača. Naprieč členitým a na čitateľskľskľ ú pozornosť 
náročným prozaickým textom sa tiahnu prvky humoru, paradoxu a absurdity, ale 
napokon nasleduje aj prekvapujúco logické zavŕšenie deja s filozofickou pointou. 
B. Butenko tieto špecifiká literárnej predlohy poňal ako výzvu k obdobnému vý-
tvarnému experimentu a bravúrne vizuálne podporil záhadnosť, dobrodruť, dobrodruť žnú ak-
ciu a dekomponovaný charakter románu. Autor ťaží z expresivity minimalistickej 
lineárnej kresby, ktorá svojou náznakovou formou pripomína raný grafický prejav 
dieťaťa. Ilustrácie rezignujú na priestorovosť a optickú opisnosť. Hlavnými princíp-
mi, ktoré autor aplikuje pri ich tvorbe, sú zjednodušovanie, tvarová disproporčnosť 
a fyziognomická deformácia postáv (hyperbolizácia, miniaturizácia či vynechávanie 
telesných detailov). Selekcia atribútov vonkajšieho výzoru spolu s typizujúcou mi-
mikou a gestikou slúžia na výstižnú charakterizáciu postáv a dejových momentov. 
B. Butenko vo výbere ilustrovaných pasáží textu často vychádza zo zaujatia vizu-
álnou predstavou doslovného významu, z viacvýznamovosti slov alebo jazykovej 
idiomatiky (tento aspekt je, prirodzene, evidentnejší v poľskom originľskom originľ áli), v čom si 
dobre rozumie s Woroszylského citom pre jazykovú hru. Výsledkom výberu texto-
vých motívov aívov aí ich premyslenej karikatúrnej skratky je situačná obrazová komika, 
ktorá je svojou bezprostrednosťou blízka detskému zmyslu pre humor. Úspornosť 
ilustrácie nezaťažuje čítanie zložito štrukturovaného textu prebytočnými vizuálnymi 
informáciami, naopak, podporuje a násobí dojem nejasnosti a záhady v dobrodruž-
nom príbehu. Intencionálna naivita a neobratnosť v kresbe sa opakuje i v rukopisne 
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spracovaných pasážach textu a v ďal ďal ď ších grafických prvkoch. Rámiky, v ktorých sú 
umiestnené názvy kapitol, pripomínajú mimovoľné triviálne ornamenty či neškole-
né grafické „dekorácie“ školských zošitov, lavíc a stien. Kresby sú dopĺňané šípkami, 
grafickými znázorneniami trajektórií pohybu a ďal ďal ď šími grafickými symbolmi, takže 
často pôsobia skôr ako topografické či funkčné schémy než ikonické reprezentácie 
reality. Kaligraficky zapísaná reč autora zrkadlí myšlienkovú i technickú stránku pro-
cesu tvorby písaného textu (preškrtnuté slová, atramentové škvrny), čím navodzuje 
dojem autentického rukopisu. Okrem samotných ilustrácií je pozoruhodné na danú 
dobu netradičné typografické riešenie knihy. Odlíšenie jednotlivých dejových línií 
rôznymi spôsobmi sadzby (strojopisné písmo, kurzíva, verzíva, verzí álky, bold, farba písma) 
a občasné zvýrazňovanie slovných sentencií dynamizuje čítanie a zároveň čitateľovi ľovi ľ
pomáha orientovať sa v príbehu.  Nezvyčajný je aj pomer textu a ilustrácie v kniž-
nom celku: každá dvojstránka nesie kresbovú stopu ilustrátora, ilustrácie sa voľne 
prelínajú s textom, vstupujú doň, naznačujú to, čo je v texte nevypovedané, „stierajú 
ohraničenosť textu a obrazu, často sa pribličasto sa priblič žasto sa približasto sa pribli ujúc k pomeru obrazu a slova, aký slova, aký slova, ak poznáme 
z komiksu“ (Wincencjusz-Patyna 2007, s. 26). Rovnako nere“ (Wincencjusz-Patyna 2007, s. 26). Rovnako nere“ špektujú ani typografickú 
a ilustračnú konvenciu, presahujú cez spadávku stránky, alebo sa dokonca tiahnu cez 
viacero nasledujúcich dvojstránok, čím sa vytvárajú obrazové sekvencie podobné 
filmu. Tieto intermediálne presahy podporujú aj atypické uhly pohľaduľaduľ  – oko tvorcu 
(napokon i diváka) akoby bolo bližšie modernému objektívu kamery ívu kamery í či fotoapará-
tu než tradične vyškolenému videniu kresliara. Spomínané črty tvorby B. Butenka 
možno hodnotiť ako podnetné pri implementácii postmodernej žánrovej synkrécie 
do slovenskej knižnej tvorby. B. Butenko má i v medzinárodnom meradle veľký po-
diel na posune filozofie ilustrácie a úpravy detskej knihy, pretože svojím humorným 
a invenčným prístupom napomohol detskej ilustrácii odpútať sa od zväzujúcej seri-
óznosti. Popri tom je zároveň ukážkovým príkladom toho, ako sa vo vtedajšej kniž-
nej ilustrácii kreatívne prekonívne prekoní ávali technologické obmedzenia, a tak „kniha tohto 
obdobia je výobdobia je výobdobia je v tvorom geniálneho profesionála, ktorý la, ktorý la, ktor tvorivo využil nekvalitný hrubozrn-
ný papier i nekvalitnú tlač a zakomponoval tieto podmienky do konečného výho výho v tvarného 
efektu reprodukcie. Toto bolo možné vďvďv aka ilustrďaka ilustrď áaka ilustráaka ilustr cii založenej na monumentálnej kres-
be vo figurábe vo figurábe vo figur cii zbavenej detailu, kde sa farba objavovala len zriedka, najčastejčastejč šastejšastej ie ako 
doplnok kompozície. (...) Grafik pestoval flirt sície. (...) Grafik pestoval flirt sí mladšímladšímlad m aším aší staršístaršístar m ším ší čitateľom, utiekajľom, utiekajľ úc sa 
k myšmyšmy lienkovej skratke, metafore a humoru (To sú vlastnosti tvorby Janusza Stanného, 
Bohdana Butenka alebo Andrzeja Strumilla)“ (Lipka-Sztarballov“ (Lipka-Sztarballov“ á 1999, s. 22). 

I keď poď poď ľskľskľ á ilustračná tvorba zažívala svoj žívala svoj ží „zlatý vek“ práve v 60. a 70. ro-
koch, ilustrácie od ďalďalď ších poľskľskľ ých autorov mohlo slovenské publikum spoznať iba 
prostredníctvom ťažšie dostupných poľskľskľ ých originálnych vydaní alebo medziná-
rodných ilustračných prehliadok BIB, na ktorých figurovali poľskľskľ í ilustrátori nezried-
ka medzi ocenenými autormi.
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2.3.4 Pôvodné ilustrácie v slovenskýslovenskýslovensk ch prekladoch maďarskďarskď ýarskýarsk ch kníh 
               pre deti a mládež

Podobne ako v prípade poľskej ilustrľskej ilustrľ ácie, aj v slovenských prekladoch ma-
ďarskej detskej literatďarskej detskej literatď úry sa objavil iba zlomok maďarskej ilustraďarskej ilustraď čnej tvorby. Napriek 
tomu, že v slovenskej jazykovej mutácii vyšli zaujímavé tituly s pôvodnými ilustrá-
ciami, nemožno ich považovať za vzorku reprezentujúcu charakter maďarskej ilu-ďarskej ilu-ď
strácie v jej plnej šírke.

László Réber (1920ber (1920ber  – 2001), výrazná osobnosť maďarskej ilustrďarskej ilustrď ácie, bol 
vo svojej krajine „dvorným“ ilustrátorom viacerých spisovateľov, medzi inľov, medzi inľ ými aj spi-
sovateľky Évy Janikovszkej. S Réberovými ilustráciami u nás vyšla jej rozprávka Berco 
a Borko (maď. [Bertalan ď. [Bertalan ď és Barnabás, 1969]; 1969). Ilustrátor k nej vytvoril jednodu-
ché obrazové výjavy potuliek hlavnýjavy potuliek hlavný ých protagonistov – nezbedných psích dvoji-
čiek, ktoré zbehli z domácnosti staršieho manželského páru. Už jeho staršie práce 
disponujú nielen schopnosťou grafickej štylizácie a expresivity zhutňujúcej literárny 
zmysel textu, ale aj zmyslom pre rytmus, farebnosť, hravosť, hravosť ť vť vť ýtvarného jazyka. É. Ja-
nikovszká sa vo svojej neskoršej tvorbe pre deti zameriavala predovšetkým na vzťa-
hy medzi deťmi a dospelými. V slovenskom preklade v 70. rokoch vyšla jej poviedka 
Mne sa vžMne sa vžMne sa v dy musí niečo stať (maď. [Velem Mindig Tď. [Velem Mindig Tď ö. [Velem Mindig Tö. [Velem Mindig T rténik Valami, 1972]; 1974), v kto-
rej sa prejavil už zrelý, typický, typický ý ilustrátorský štýl L. Rébera. Pri výtvarnom riešení te-
matiky smiešno-vážnych problémov prameniacich z občasnej protirečivosti logiky 
detí a dospelých ilustrátor dokonale harmonizuje s ideovou koncepciou literárneho 
príbehu; problémy nahliada z perspektívy dieívy dieí ťaťa, komunikuje jemu blízkym a zro-
zumiteľným vizuálnym jazykom. Výsledkom sú humorne zachytené „esencie“ situá-
cií každodenného života vyjadrené prostredníctvom jednoduchých, na to najpod-
statnejšie zredukovaných obrazových znakov, ktoré si získavajú sympatie detského 
diváka svojou zdanlivou nedbalosťou, neporiadnosťou a situačnou absurditou. Kon-
centrovaná sila „nedokonalého“ výrazu odkazuje na spoznávanie sveta a cítenie in-
tersociálnej oblasti, ktoré sa zhmotňujú v detských kresbách. L. Réber sa venoval aj 
ilustráciám náučnej literatúry; v knihe Pétera Berkesa Šuchy, buchy, tóny, zvuky (many, zvuky (many, zvuky ď. ď. ď
[Hangország, 1968]; 1979) najmenším čitateľom sprľom sprľ ístupňuje abstraktnú tému fy-
zikálnych zákonitostí. Hlavný motív ív í – zvuk – je vyjadrený formou koncentrovaných 
kružníc alebo ich výsekov. Jednoduchá názorná forma napomáha dieťaťu pochopiť 
vznik a mechanizmus šírenia zvuku i špecifický charakter rôznych zvukov. 

S odlišnou polohou maďarskej detskej ilustrďarskej detskej ilustrď ácie, ktorú predstavuje rozsiah-
la ilustrátorská tvorba KáKáK rolyho Reicha (1922 – 1988), sa mohol slovenský čitateľ 
zoznámiť v slovenskej mutácii rozprávkovej knihy Ferenca Móru ČarovnČarovnČ ý kožuštek
(maď. [Kincskeresď. [Kincskeresď ö kisködmön, 1968]; 1969). Autor sa pri ilustrovaní rozprávkových 
kníh inšpiroval ľudovým umením (predovšetkým ornamentikou tradičnej maďarskej ďarskej ď
výšivky, ktorá je okrem typickej štylizácie námetov príznačná sýtou a pestrou fareb-
nosťou), avšak v tejto knihe tradičné výtvarné formy inovuje a aktualizuje expresi-
vitou kresbovej línie. Jeho maliarsky rukopis je príznačný nadľahľahľ čujúcou „nedba-
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losťou“ ťahov a škvŕn pastelu15, ktorá ale zachováva lyriku rozprávkových motívov, ívov, í
vidieckeho života a prírody. Žánrovo odlišné, no i menej výrazné sú jeho perokresby 
k poézii, inšpirované klasickým estetickým ideálom, či realistické, naratívne ilustrívne ilustrí á-
cie k prózam pre starších čitateľov, napr. perokresby vľov, napr. perokresby vľ chlapčenskom sociálnom ro-
máne Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice (maď. [A Pď. [A Pď ál utcai fiúk, 1964]; 1965). 
Vyzdvihujú síce dejovú líniu a morálne posolstvo príbehu (solidarita, spravodlivosť, ť, ť
česť a pod.), ale zároveň svojou zdržanlivou, konvenčne realistickou koncepciou ob-
razových výjavov sploýjavov sploý šťujú psychologický rozmer textu. Ilustrácie ďalďalď šieho maďar-ďar-ď
ského ilustrátora Endreho Szásza (1926 – 2003) sa k nám dostali prostredníctvom 
dievčenského románu Imreho Köszegiho DievčDievčDiev a zča zč Pešti (maď. [Aď. [Aď pesti lány; 1958] 
1960). Sentimentálny príbeh lásky a morálnej nápravy dievčaťa – ostentatívnej ívnej í „mla-
dej dámy z veľkomesta“, ktor“, ktor“ á sa s mamou presťahovala na vidiek, je sprevádzaný 
rovnakou prvoplánovou nostalgiou lineárne expresívnych perokresieb vykresívnych perokresieb vykresí ľujú-
cich clivé momenty románového príbehu.

2.3.5 Pôvodné ilustrácie v slovenskýslovenskýslovensk ch prekladoch nemeckých prekladoch nemeckých prekladoch nemeck ch kníh 
               pre deti a mládež

Vydávaniu detskej literatúry bola v bývalej NDR venovaná veľká pozornosť. 
Výchovno-vzdelávacia oblasť, do ktorej spadť, do ktorej spadť á aj detská kniha, bola považovaná 
za sféza sféza sf ru s mimoriadnym spoločenským dosahom. V záujme ideologickej korektnos-
ti podliehali procesu schvaľovania aľovania aľ dôkladnej cenzúre popri literárnych textoch 
aj ilustrácie detských kníh, a to dokonca aj v leporelách pre najmenších16, „pričom 
príkladníkladní á úprava, ako aj technika tlače, mali zodpovedať literáliteráliter rnemu obsahu i socialis-
tickej kultúrnej politike“ (Hartmannov“ (Hartmannov“ á 1985, s. 18). V intenciách programu realistic-
kého stvárňovania sa zdôrazňoval poučný, morý, morý álny, ideologický a výchovný aspekt 
ilustrácií, ktorí, ktorí ý mala zaručovať „objektivita“ obrazu (v praxi nezriedka realizovaná 
v podobe idealizovanej reality). Predovšetkým po vztýčení Berlínskeho múru sa vo 
východnom Nemecku uprednostňujú a rozvíjajíjají ú realistické ilustračné prístupy, pri-
čom „v šesťdesiatych aťdesiatych ať sedemdesiatych rokoch sa badateľne prejavuje zvľne prejavuje zvľ ýšne prejavuje zvýšne prejavuje zv ená ume-
lecká lecká leck kvalita realistickékvalita realistickékvalita realistick ho stváho stváho stv rňovania“ (Hartmannov“ (Hartmannov“ á 1979, s. 39). Korene výcho-
donemeckej ilustrácie, prirodzene, siahajú hlbšie; opäť nemožno opomenúť ľudovú 
tvorbu, silnú tradíciu kresby a grafiky siahajúcu až do obdobia zaalpskej renesan-
cie, z moderných inšpiračných zdrojov možno pozorovať napr. vplyvy Jugendstilu 
a Novej vecnosti. Ako ďalej pďalej pď íše Hartmannová, ilustračné umenie NDR „nadvänadvänadv zuje 
na veľkľkľ é ké k tradície nemeckície nemeckí écie nemeckécie nemeck ho proletársko-revolučného ilustračného umenia (...) alebo aj 
veľkľkľ ýkýk ch burých burý žch buržch bur oáznych umelcov – napríklad Kreidolfa, Slevogta aíklad Kreidolfa, Slevogta aí Triera“ (ibid.). Posled-“ (ibid.). Posled-“
ný z nich, Walter Trier (1890 – 1951), vytvoril typicky pôsobiaci štýl perokresbových 
čiernobielych ilustrácií, ktorí, ktorí é svojou kresbovou sviežosťou čerpajú zo „spotrebnej-

15  Staršie maďarskďarskď é reedície obsahujú graficky prísnejšie Reichove perokresby.

16  Napr. počiatočné ilustrácie k leporelu Bobček-drobček G. Zuckerovej boli odmietnutek G. Zuckerovej boli odmietnutek é a vrátené 
na prepracovanie so zdôvodnením, že plyšový medvedík je „príliílií š šliš šli karedý“karedý“kared (Decker 2008).
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šej“, časovo limitovanej časopiseckej ilustrácie a karikatúry. Trierova medzivojnová 
tandemová spolupráca so spisovateľom Erichom Kľom Erichom Kľ ästnerom17, ako aj tvorba staršej 
(povojnovej) a strednej generácie ilustrátorov (Werner Klemke, Eberhard Binder) 
svojím sústredením sa na výrazové možnosti kresby predznamenala odľahľahľ čenú, hu-
mornú, niekedy jemne satirizujúcu polohu nemeckej ilustrácie. 60. a 70. roky vo vý-
chodonemeckej ilustrácii charakterizuje tlak oficiálnej estetickej doktríny, ktorý je 
o čosi výraznejší ako v iných krajinách východného bloku. Príznačné črty dobovej 
ilustrácie – optimistický náhľad na svet ľad na svet ľ či neskrývaný didaktizmus –  sú pretavené
do vecného, idealizujúceho alebo lyrizujúceho realizmu „civilných“ námetov z det-
ského sveta (úsmevné príbehy zo života detí, í, í škola, kamarátske vzťahy, rodina), kto-
rý tematicky zdôrazňuje sociálne a morálne roviny života. Príznačným je obsahovo 
i technicky nekomplikovaný výtvarný prejav (inšpirácia ilustračného obrazu detskou 
kresbou a časopiseckou ilustráciou), do ktorého prenikajú črty kresleného humoru 
a politicky angažovanej karikatúry podčiarkujúce raz grotesknosť ať ať hyperbolizáciu, 
inokedy morálno-poučný charakter literárnych titulov. 

Werner Klemke (1926 – 1985), predstaviteľ staršej generácie východone-
meckej ilustrácie, svojou tvorbou inovoval diapazón výrazových možností ilustrá-
cie (Hartmanová 1979). Jeho východiskom sa stáva na prvý pohľad nedbalľad nedbalľ á kresba 
ceruzou či letmé akvarelové ťahy štetca, ktoré zvýrazňujú expresivitu rukopisnej 
i významovej stránky ilustrácie. Do ilustrácie uviedol tzv. simultánny obraz (napr. 
v ilustračných listoch k rozprávkam bratov Grimmovcov, u nás nevydané), výrazový 
prostriedok typický pre nadväzujúcu ilustračnú tvorbu v NDR, ktorý spočíva včíva včí pa-
ralelnom zobrazovaní viacerých časových plánov v jednom obraze. Zaujímavé je aj 
nové priestorové riešenie vzťahu textu a obrazu. Ilustrácie nezriedka prerývajú text, 
sú vkladané pomedzi textové pasáže, s ktorými sa priestorovo striedajú a významo-
vo prepájajú, názorne podporujú a dopĺňajú slová; ako konštatuje A. Hartmannová, 
W. Klemke bol umelcom, ktorý mal „veľmi jemnľmi jemnľ ý vzťah kťah kť literatúre“ a“ a“ „pochopenie pre 
literáliteráliter rnu štruktúru diela a jeho optickú interpretáciu“ (ibid., s. 40).“ (ibid., s. 40).“ U nás s jeho humor-
nými ilustráciami vyšla kniha Freda Rodriana Nemáme leva (nem. [Wir haben keinen 
Löwen, 1969]; 1972). V podobne humornom, primitivizujúcom duchu vytvoril svoje 
kresby s nedbalou stopou pastelu i Konrad Golz (1936) ku knihe Katrin Pieperovej
Školská kolská kolsk sova Pavla (nem. [Schuleule Paula, 1973]; 1976). Ilustrátor, grafik a dizajnér 
Eberhard Binder (1924Eberhard Binder (1924Eberhard Binder  – 1998) získal v Nemecku komerčný úspech najmä vďaka ďaka ď
prepracovaným, živo dramatickým realistickým scenériám k vedecko-fantastickým 
a dobrodružným románom pre starších čitateľov (autori J. Verne, M. Twain, A. C. Doy-ľov (autori J. Verne, M. Twain, A. C. Doy-ľ
le, H. Melville a i.). Radikálne odlišnú, zábavnejšiu a uvoľnenejšiu polohu tvorby, pre 
ktorú je typická na prvý pohľad prostľad prostľ á, avšak kompozične, kresbovo i farebne rafino-
vaná štylizácia, situačná komika, humorná vizuálna hyperbola ilustrácií aí aí uvoľnené

17  Takmer súčasne s pôvodnými vydaniami vyšli u nás v tridsiatych rokoch s pôvodnými ilustráciami 
W. Triera Kästnerove detské romány Emil a detektíviívií  (nem. [vi (nem. [vi Emil und die Detektive, 1929]; 1932), 
Lienka a Anton (nem. [Pünktchen und Anton, 1931]; 1933) a Lietajúca trieda (nem. [Das fliegende 
Klassenzimmer, 1933]; 1934). V r. 1936 ilustrátor emigroval do Londýna, kde počas 2. svetovej 
vojny pracoval na ilustráciách pre antifašisticky orientované letáky a politickú propagandu. 
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typografické riešenie knihy, predstavil grafik v tituloch pre mladších čitateľov. Uľov. Uľ nás 
s jeho ilustráciami vyšla kniha Ingy Feustelovej O dievčdievčdiev atku Bibi ačatku Bibi ač prasiatku Kvik (nem. 
[Bibi aus der Anschlagsäule, 1967]; 1967). Aj ďalďalď šia východonemecká ilustrátorka, 
Gertrud ZuckerováGertrud ZuckerováGertrud Zuckerov  (1936), uplatňuje vo svojej tvorbe infantilizujúci prvok a do svoj-
ho ilustračného štýlu preberá niektoré formálne črty a nedokonalosti detského vý-
tvarného prejavu. Má na konte niekoľko desiatok obrázkových kníh a leporel, v kto-
rých figuruje aj ako autorka textovej zložky. U nás vyšla obrázková kniha s textom 
Boda Schulenburga RozpráRozpráRozpr vka o mesiačiku-kosáčiku (nem. [Mondhörnchen, 1970]; 
1970) s príbehom chlapca maľujúceho obrázok pre svoju mamu, ktorá je ilustrovaná
s použitím skromných výrazových prostriedkov (kostrbaté siluety tvorené čiernou 
tušovou škvrnou, „detská“ kresba pastelkami či drievkom), a leporelá Bobček-drob-
ček (nem. [Hosenmatz, erzek (nem. [Hosenmatz, erzek ähl mir was, 1964]; 1966) na námet Annemarie Lesserovej 
a Dobrú noc (nem. [Gute Nacht, r. v. nezistennoc (nem. [Gute Nacht, r. v. nezistennoc ý]; 1979).

Elizabeth ShawováElizabeth ShawováElizabeth Shawov (1920 – 1992), pôvodom Írka žijúca a tvoriaca v Nemecku, 
vytvorila kolorované perokresby ku knihe detskej poézie Gerharda Holtz-Baumerta 
Rok má dvanásť rozprározprározpr vok (nem. [Von lustigen Wichten zwölf kleine Geschichten, 
1968]; 1971). Autorka sa koncentruje na stvárnenie obsahovej vrstvy literárnej pred-
lohy. Jednoduchý štýl knižných ilustrácií vychádza z jej dlhoročného pôsobenia 
na poli časopiseckej ilustrácie a kresleného humoru. Útla kniha je určená najmlad-
ším čitateľom. Predstavuje akľom. Predstavuje akľ ýsi „kalendár“, v“, v“ ktorom je každému mesiacu venova-
ná jedna dvojstránka s celostránkovou ilustráciou nadväzujúcou na krátku riekanku 
– štvorveršie voľne tematizujúce mesiac v roku. Autorka tému mesiacov v roku roz-
víja do cyklu detsky bezstarostníja do cyklu detsky bezstarostní ých, dieťaťu dôverne známych a láskavých, takmer 
idylických obrazových výjavov. Výjavov. Vý tomto prípade sa nevyhla konvenčnosti, idealizácii 
a didaktizujúcemu momentu a humorný, jemne satirizujý, jemne satirizujý úci prvok, aký zvyčajne na-
chádzame v autorkinej bohatej bibliografii, bol v tomto titule potlačený. 

V porovnaní s predošlými ilustrátormi viac poetickú, malebnú a fantazijnú ro-
vinu farebnej ilustrácie s prvkami satiry a vizuálnej „kabaretnosti“ predstavil Klaus 
Ensikat (1937), vEnsikat (1937), vEnsikat tom čase výrazná osobnosť mladť mladť šej generácie ilustrátorov. V knihe 
Alfreda Könnera Svadba pána Pána Pána P va (nem. [Die Hochzeit des Pfaus, 1972]; 1976) po-
dal jemne pitoreskné stvárnenie zvieracích charakterov, založené na technicky bra-
vúrnej akvarelom kolorovanej kresbe tušom, za ktoré si od kritikov vyslúžil prívlastok ívlastok í
„najrealistickejší najrealistickejší najrealistickej surrealista“ (Uli“ (Uli“ čiansky 1996, s. 68). Poetickú a fantazijnú rovinu fa-
rebnej ilustrácie využil i Wolfgang WüWolfgang WüWolfgang W rfel (1932) vrfel (1932) vrfel obrazovom stvárnení RozpráRozpráRozpr vky 
o mrzkom vtáčatkuáčatkuáč  (nem. [Der kleine häßliche Vogel, 1973]; 1979) prerozprávanej 
Wernerom Heiduczekom. Ilustráciu dobrodružného žánru zastupuje Hella RostováHella RostováHella Rostov
(biograf. údaje nezistené), autorka čiernobielych celostránkových kresieb ku knihe 
Wolfganga Venohra Orlie pierko (nem. [Der kleine Adlerfeder, 1965]; 1975).

Slovenské preklady s pôvodnými ilustráciami západonemeckých autorov 
u nás nevychádzali. Výnimkou je „neutrálna“ zvieracia rozprávka s etickým posol-
stvom pre najmenších s textom Hansa Baumana Veľkľkľ ý ký k slon a malý malý mal slon (nem. [Der 
grosse Elefant und der kleine, 1966]; 1966), doplnená farebnými grafikami ilustráto-
ra Herberta Lentza (1919 – 1985).
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2.3.6 Pôvodné ilustrácie v slovenskýslovenskýslovensk ch prekladoch kníh pre deti 
                a mládež západnej proveniencie

Vydávanie väčšiny prekladov s pôvodným obrazovým sprievodom presaho-
valo rámec ekonomických možností vydavateľstiev bľstiev bľ ývalého Československa, a tak 
zostali pre domáce publikum nedostupnými. K nám sa prostredníctvom prekladovej 
literatúry dostal iba zlomok svetovej ilustračnej tvorby (v zastúpení škandinávskou, 
francúzskou a anglickou ilustráciou). Aj keď v tomto výbere mohol zarezonovať pre-
sadzovaný detský aspekt v nadväznosti na dobrodružné, fantastické a morálno-vý-
chovné prvky ilustrovaných príbehov, ich vydanie bolo v konečnom dôsledku inici-
ované samotnou multilingválnou edičnou politikou pôvodných titulov.

Azda najznámejšími reprezentantmi škandinávskej ilustrácie sú mumintrollo-
via, ktorých príbehy napísala a sama ilustrovala fínska spisovateľka píšuca po švédsky 
Tove Marika Janssonová (1914 – 2001). Severskú ilustráciu v tomto období charak-
terizoval „odklon od tradície k modernizmu, nahradenie poriadku a pokoja – chaosom 
a vitalitou, ktoré sa odrazili (o. i.) v slávnych ilustráciách Ingrid van Nyman ku knihám 
Astrid Lindgrenovej“ (Dymel-Trzebiatowska 2010, s. 2). V slovenskom preklade po-
stupne vyšli Janssonovej knihy Čarodejníkov klobúk (švéd. [Trollkarlens hatt, 1948]; 
1974), Povodeň u Muminovcov (švéd. [Farlig midsommar], 1954]; 1978), Blíži sa kométa
(švéd. [Kometen kommer, 1946]; 1979) a neskôr aj Čarodejná zima (švéd. [Trollvinter, 
1957]; 1982). Príbehy z rozprávkového sveta Muminovcov, starostlivej a dobrodruž-
ne založenej rodiny žijúcej v dome v údolí, sú sprevádzané autorkinou mimoriadne 
sugestívnou obrazovou konkretizáciou. Literárne postavičky mumintrollov T. Jans-
sonová zhmotnila do sympatickej podoby čistobielych tvorov s veľkými ňufákmi18. 
Príbehy Muminovcov vznikali z autorkinej túžby vytvoriť po neradostne prežitom 
období vojnových rokov niečo milé a naivné. Ako sa sama vyjadrila, v príbehu i čier-
nobielych ilustráciách sa mieša to, čo je detské, s tým, čo je dospelé. Raz v letmom 
kresbovom zázname, inokedy v ladnom, graficky starostlivo prepracovanom obra-
zovom stvárnení sa mieša impresia z prírodných reálií fínskych ostrovov s vysnenou 
atmosférou bezpečia, no popri esteticky príťažlivom výtvarnom spracovaní je naj-
silnejšou črtou ilustrácií Muminovcov ich psychologický a morálny rozmer, keďže rozmer, keďže rozmer
„obdarovanie obyvateľov Údolia ľudskými vlastnosťami v určitej miere, „obdarovanie obyvateľov Údolia ľudskými vlastnosťami v určitej miere, „obdarovanie obyvateľov Údolia ľudskými vlastnosťami v určitej čo do vzhľadu
(...), a vlastne úplne,  a vlastne úplne,  a vlastne úplne čo do správania,čo do správania,čo do správania  vytvára silne komický efekt, prekonáva prostý cha-
rakter kresieb a v skutočnosti vytvára presvedčivú a plnokrvnú galériu psychologických 
typov“ (Wicencjusz-Patyna 2011, s. 72).typov“ (Wicencjusz-Patyna 2011, s. 72).typov“

Arne Ungermann JøArne Ungermann JøArne Ungermann J rgensen (1902 – 1981) bol významným predstaviteľom ľom ľ
modernej dánskej grafickej a ilustračnej tradície. Domácu popularitu si získal naj-
mä kreslením komiksových epizód vychádzajúcich z každodenného života Dánov 
pre časopisy, no u detského publika sa stal známym vďaka ilustrďaka ilustrď áciám k dánskej 

18  Tak trocha paradoxnou je skutočnosť, ť, ť že „prototyp“ mumintrolla autorka vytvorila ešte ako diev-
ča, ako svoju najškaredšiu predstavu domáceho strašidla. Tvarovo ju inšpiroval peň stromu zasy-
paný snehom tak, akoby mal veľký nos.
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modernej „klasike“ pre najmladších čitateľov ľov ľ Paľko sľko sľ ám na svete (dán. [Palle alene 
i verden, 1942); 1975) od Jensa Sigsgaarda. Minimalistická próza jednoduchým spô-
sobom podáva príbeh o malom chlapcovi, ktorý po prebudení zisťuje, že je sám 
na svete, a tak si môže robiť, ť, ť čo sa mu zapáči. Zakrátko však jeho nadšenie i „rebélia“ 
opadnú a on pociťuje samotu a zúfalstvo. Po skutočnom prebudení s úľavou zis úľavou zis úľ ťuje, 
že to bol iba sen. Ilustrácie tejto knihy priniesli autorovi medzinárodnú popularitu. 
Dánsky originál bol, podobne ako príbehy T. Janssonovej, preložený do niekoľkých 
desiatok jazykov a vydaný spolu s pôvodnými ilustráciami. V typografickom rozlože-
ní knihy pôsobí literárny text skôr skromnejším dojmom; ilustrácie zaberajú hojný 
priestor a tvoria podstatnú zložku knihy (rovnako aj jej úspechu). Základom ilustrá-
cií k minimalistickej literárnej predlohe je podobne úsporná, striedmo kolorovaná
lineárna perokresba. Realistická scéna je podľa vzoru modernejľa vzoru modernejľ  časopiseckej tvorby 
skicovitá, redukovaná len na postavu Palleho a nevyhnutné súčasti deja. Moderné 
poňatie striedmej ilustračnej formy a premyslený účinok expresívnych prostriedkov ívnych prostriedkov í
(napr. tiesnivosť preexponovanej perspektť preexponovanej perspektť ívyívyí  ľudoprázdnych ulíc Kodane, svetelná 
aplasticita či významovo relevantná absencia priestorového rámca v prázdnom po-
zadí) napomáha stupňovaniu emocionality príbehu a zvýrazňuje celkový morálno-
-poučný podtón knihy. 

Ďalší ilustrátor svetového mena, ktorého tvorbu mohli spoznať slovenskí 
čitatelia, bol Jean-Jacques Sempé (1932). Výtvarnú kariéru začal v kreslených hu-
moristických časopisoch. Pre časopis Le moustique vytvoril podľa scenľa scenľ ára Reného 
Goscinnyho (známeho aj ako scenáristu komiksov o Asterixovi) niekoľko kreslených 
komiksových epizód s ústrednou postavičkou malého Mikuláša. Na základe ich ďal-ďal-ď
šej spolupráce zakrátko nato vzniká prvé knižné vydanie príbehov Mikulášove šibal-
stvástvástv  (franc. [Le Petite Nicolas, 1960]; 1978), ktoré odštartovalo celú sériu obľúbených 
príbehov o dobrodružstvách a trampotách malého Mikuláša a jeho kamarátov. Prí-
behy bežných detí, aktuí, aktuí álne svojím situovaním do prostredia školy, rodiny a mest-
ských ulíc, boli preložené do mnohých jazykov a získali si medzinárodnú popularitu. 
Sempého skratkovité, akčne dynamické kresby vynikajú humorom, jemnou iróniu 
a citom pre výstižnú naratívnu mikroívnu mikroí štruktúru obrazového záznamu komických, 
často absurdných dejových situácií. V tom čase populárne nahliadanie života z per-
spektívy dieívy dieí ťaťa (naproti obvyklej perspektíve dospelíve dospelí ých) vytvorilo pre ilustrátora 
priestor pre obsiahnutie celej šírky epického potenciálu moderného ilustračného 
obrazu: od expresívneho zachytenia duívneho zachytenia duí ševnej exaltácie, dynamiky pohybu, ruchu 
veľkomesta až po využívanie nezvyžívanie nezvyží čajných, intermediálnymi prienikmi podmiene-
ných uhlov pohľadu (vtľadu (vtľ áčia či žabia perspektívu, panorívu, panorí áma).

Staršiu anglickú ilustráciu zastúpilo iba „oprášené“ vydanie dobrodružného 
románu Dvaja divosi (angl. [Two little savages, 1904]; 1967) od Dvaja divosi (angl. [Two little savages, 1904]; 1967) od Dvaja divosi Ernesta Thompsona 
Setona (1860 – 1964), ilustrátora prírodovedných publikácií a zároveň priekopníka 
modernej beletrie s prírodovednou tematikou, ktorý pri písaní a ilustrovaní čerpal 
zo svojich bohatých skúseností lovca a zálesáka. Príbeh je doplnený autorovými 
obrazovými inštruktážami a deskriptívnymi ilustrívnymi ilustrí áciami reálií americkej prírody 
a indiánskych kultúr. 
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Na záver možno konštatovať, ť, ť že 60. a 70. roky 20. storočia priniesli spolu s pre-
kladmi svetovej literatúry zmiešanú kvalitu ilustračnej tvorby importovanej spoza 
hraníc. V našom prostredí boli publikované ako diela výnimočné a originálne, tak aj 
štandardné či triviálne, také, ktoré odrážali aktuálne prúdy svetovej ilustrácie, ale aj 
umelecky priemerné a len regionálne významné ilustračné počiny. Hlavným fakto-
rom nevyrovnanej produkcie boli obmedzené ekonomické možnosti slovenských 
vydavateľstiev pri zľstiev pri zľ ískavaní autorských práv od svetovo etablovaných ilustrátorov, 
kvôli čomu bola tvorba domácich edičných plánov obmedzená viac-menej na spo-
luprácu s inými národnými vydavateľstvami len vľstvami len vľ rámci socialistického regiónu. Na-
svedčuje tomu aj práve predložený prierez pôvodnými ilustráciami v slovenských 
prekladoch. Voči západnej, „kapitalistickej“ ilustrácii, ktorá bola automaticky spájaná
s komerčne podmienenou výtvarnou nekvalitou a pseudokultúrnou plytkosťou, zo-
stali edičné plány takmer úplne uzavreté. Napriek tomu, že sa zdôrazňovala umelec-
ká a výchovná hodnota ilustrácie, ani v editorskom výbere prekladov vydávaných 
s pôvodnými ilustráciami sa nepodarilo zabrániť vplyvom ekonomických a trhových 
faktorov a neraz ani ideologicky motivovanej trivialite ilustrácií aí aí priamemu nadbie-
haniu detskému vkusu. Aj keď medzi eurAj keď medzi eurAj keď ópskymi krajinami západného a východ-
ného bloku existovala pomerne živá, i keď výberová prekladateľskľskľ á aktivita, medzi 
literárnym a výtvarným importom vládol nepomer. Jeho príčinu je možné vidieť aj 
v tom, že kým literárny originál je principiálne možné vďaka prekladu do urďaka prekladu do urď čitej mie-
ry spoločensky aj ideovo prispôsobovať, hotovť, hotovť ý ilustračný obraz túto možnosť uť uť ž zo 
svojej podstaty neposkytuje.
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