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dizajnom, a symbolické svety uznáva-
ného !eského tvorcu obrazov"ch nara-
tívov Pavla #echa. V ôsmej kapitole sa 
autorka zameriava na grafick" román 
s názvom Divo!i, v ktorom dochádza 
ku konfrontácii dvoch civilizácií, ame-
rickej a európskej. Autorka v nej bli$-
%ie popisuje jeho obsahové aj v"tvarné 
spracovanie. Závere!ná kapitola je po-
stavená na %túdii troch komiksov, vy-
chádzajúcich zo sociologického v"sku-
mu rómskej komunity. Terminologick" 
slovník v závere!nej !asti knihy slú$i na 
ozrejmenie pojmov"ch nejasností.

Autorka cez poetologické aspekty 
vybran"ch obrazov"ch naratívov re-
flektuje sú!asné trendy tohto dynamic-
ky rozvíjajúceho sa $ánru kníh. Re%-
pektuje prepojenie slova a obrazu ako 
jeho dvoch neoddelite&n"ch sú!astí. 
Pozornos' zameriava na jeho tradi!né 
aj inovatívne prvky v podobe vizuali-
ty, intermediality, $ánrového synkretiz-
mu !i intertextuality. Cez interpreta!né 
a analytické ukotvenie skúmanej prob-
lematiky poukazuje na jeho estetické 
a umelecké kvality ako knihy-artefaktu, 
ktorého umelecké stvárnenie u$ nie je 
len jednoduch"m reprodukovaním tex-
tu, ale vyzna!uje sa mnohozna!nos'ou 
a komplexnos'ou, roz%irujúcou inter-
preta!né schopnosti detského !itate&a.
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Na za!átku pohádkového vypráv)ní 
stojí: „Jeho rodi!e se jmenovali Blbule 
a Blboul. Uznejte sami, to není %'astn" 

start.“ O n)co dále se dovídáme, $e Vú-
dúlínek proti své v*li soustavn) zlobí, 
t(eba$e to ani nechce d)lat, $e Blbule 
je tlustá, líná, rozcuchaná, u%mudlaná, 
umluvená a protivná jezinka a Blboul 
je nemluvn" hejkal. V lese ov%em $ije 
také mlad%í a veselej%í jezinka Ostru$i-
na, a tak trochu stranou stojí osam)lá, 
pro n)koho podivínská, ale p(edev%ím 
vystra%ená a tém)( pr*svitná jezine!-
ka, p(ibli$n) %estiletá jako Vúdúlínek. 
Její kamarádkou by mohla b"t Rozárka, 
v)ková vrstevnice Vúdúlínka a jezine!-
ky, která chodí do lesa s rodi!i, ale vidí 
ji jen hol!i!ka. Rodi!e na jezinky nev)(í, 
proto stvo(ení bledne, je a$ pr*svitné 
a mechov) zelené. Malá jezinka se cítí 
osamocen), proto$e je také dost smo-
la(kou a p(i navazování p(átelství s les-
ními zví(átky v$dy v%echno pokazí.

Mo$ná by pomohl Lubo% Mrkvi!-
ka, obyvatel Bílého lesa, kterého jako 
mládence utancovala Ostru$ina tak, $e 
se ji$ mezi lidi nevrátil. +ijí spolu %'astn) 
a spokojen), nebo' Ostru$ina nestár-
ne, ka$d" den se spole!n) veselí v krás-
ném !istém lese. Ten se v$il s p(ezdív-
kou Krach nebo Krachles, nebo' ho 
kdysi zakoupila zahrani!ní firma, ale 
zkrachovala d(íve, ne$ sta!ila les zni-
!it do poslední jedle. Mrkvi!ka se zatím 
nau!il hlas*m lesa, rozumí %um)ní lis-
tí i zví(ecí (e!i, rozpoznává náladu (ek 
Chrchlavy, Huhlavy a Brblavy, a kdyby 
nebylo Blbule, byl by bezstarostn" a$ 
do své smrti. Blbule ov%em Mrkvi!kovi 
namluví, $e je pro Ostru$inu star", pro-
to$e jako lidsk" tvor se m)ní mnoho-
násobn) rychleji. Luká% Mrkvi!ka, kte-
rému je u$ p)tapadesát a má dlouhé 
%edé vousy, se tím za!ne trápit. Vidíme, 
jak sta!í n)!emu nepravému uv)(it 
a hned ztratíme sebed*v)ru a sv)t je 
rázem mén) radostn". 
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Vnímáme-li postavy této moderní 
pohádky jako nositele ur!it"ch vlast-
ností a rolí, stávají se tím, !ím jsou p#ed-
ur!eny ji$ sv"mi jmény. Kdy$ dojde ke 
zm%n%, d%jí se zázraky. Nap#. Blbule 
se zbaví své mnohomluvnosti a r"pal-
ství, sta!ilo, aby se jmenovala &e#icha 
– podle oran$ové kytky, kterou si zami-
lovala také proto, $e má ve svém poj-
menování dv% „#“. Blbule ráda vyslovo-
vala slova jako „!ty#sp#e$í, p#est#elka, 
#e#icha, pep#.“ U málomluvného Blbo-
ula sta!í, aby byl p#ejmenován na &ed-
kvi!ku a hned se skamarádí s Mrkvi!-
kou. Nejen$e si mají o !em povídat, 
kdy$ pat#í sv"mi jmény ke ko#enové ze-
lenin%, ale rozumí si potichu i nahlas. 
Jezine!ka se stane viditeln%j'í a p#ede-
v'ím '(astn%j'í, kdy$ najde v lese Ro-
zár!in ztracen" mobil a usly'í oslove-
ní „Rozinko“. Za!ne hopsat radostn% 
mezi stromy a opakovan% si prozp%-
vovat: „Jezinka Rozinka! Jezinka Rozin-
ka!“ Sousloví zn%lo skv%le. Asociovalo 
n%co milého, co dodávalo jezine!ce se-
bed)v%ru a víru ve své schopnosti. 

Nejd)le$it%j'í je v'ak zm%na jména 
hlavní postavy – Vúdúlínka. Jeho jmé-
no p#edstavuje d)le$itou sou!ást nejen 
charakteristiky postavy, ale také slo$ku 
tematicko-sy$etovou, nebo( zahrnuje 
p#íb%h jména i smysl pohádky. Podílí se 
na v"stavb% celku a právem se dostává 
do titulu knihy. Blbule (nyní &e#icha) 
a Blboul (nyní &edkvi!ka) ho kdysi 
na'li v lese a ujali se ho. Nep#em"'le-
li nad p)vodem, pouze vid%li opu't%-
né malé stvo#ení a za!ali se o chlapce 
starat. Blbule cht%la, aby se jmenoval 
podle známé pohádkové postavy Bu-
dulínek, a proto$e jedin"m tvorem, kte-
r" um%l v lese psát, byl Luká' Mrkvi!-
ka, tak k n%mu do'li. Ochotn% vyhov%l, 
jen ud%lal chybu a omylem napsal Vu-

dulínek. Pak se mu zdálo, $e tam n%co 
chybí, a tak tam p#id%lal !árky na ob% 
„u“ a malér byl na sv%t%. Vúdúlínek byl 
p#edur!en sv"m jménem pro !ernou 
magii. N%které v%ci se d%jí mimo nás, 
n%kdy omylem, jindy náhodou, dokon-
ce sta!í, kdy$ jsou 'patn% pochopeny. 
Chlapec m%l navíc nápadn% velké tem-
né o!i a uhran!iv" pohled, v'ude vzbu-
zoval strach. P#i pohledu na Vúdúlín-
ka zkrotl dokonce zl" vlk. Zavyl, stáhl 
ocas mezi nohy a zuby mu za!aly pa-
dat z huby... jeden, druh", t#etí... Vlk 
za'i'lal: „Pomó!!“ a prchal pry!. Na-
't%stí mu na konci p#íb%hu pan Mrkvi!-
ka také navrhne zm%nu jména. Vúdúlí-
nek dostává jméno Mauglí a jako jeho 
druh z Knihy d$unglí je chytr" a p#átel-
sk", obratn% si poradí se v'ím, s !ím se 
v lese setkává. Autorka nep#ímo vtahu-
je !tená#e do tvorby prototyp) literár-
ních postav, které mnohdy stojí u zrodu 
celé poetiky díla, zárove* dává najevo, 
$e v autorsk"ch pohádkách m)$e iden-
tifika!ní funkce jména plynule p#echá-
zet ve funkci charakteriza!ní. 

Malá jezinka Rozinka se nast%huje 
k Mrkvi!k)m a Ostru$ina ji u!í v'ech-
no pot#ebné: tancovat a 'ít klobou-
ky z k)ry. Luká' Mrkvi!ka ji u!í !íst 
a psát. Zm%nou jmen postupn% do'lo 
k prom%n% spojené s v"vojem postav. 
Vlastn% by mohl p#íb%h o Mauglím 
a jeho blízk"ch z lesa Krachles pokra!o-
vat, podobn% jako je tomu u Stan!íko-
va Jezev!íka Chrujdy, v'eum%la z lesa 
Hab#ince, dal'í erbovní postavy nakla-
datelství Meander, ale nemusí. Nebo( 
Mauglí je lidského p)vodu a jakkoliv 
se jeví záhadn% a ambivalentn%, byl by 
podle Daniely Hodrové spí'e posta-
vou hypotézou ne$ postavou defini-
cí. Vyprav%!sky nám Vúdúlínek p#ipo-
míná +apk)v modifika!ní postup, jak 



ho známe z knihy Devatero pohádek, 
s vtipnou personifikací a personaliza-
cí fantazijních postav. Autorka navazu-
je na celou zcivil!ující pohádkovou li-
nii, která je blízká d"tskému pro#ívání 
skute$nosti. Poslucha$ je p%ímo aktivo-
ván autor$in&m proudem slov a p%ed-
stavami. Jeho pozornost pak sm"%uje 
nejen na pohádkov& d"j jako celek, ale 
také na jednotlivé scény, v&$ty, digre-
se, nápady, gnómy, v&razy, slovní h%í$-
ky, nebo' to v(echno je hodno samo-
statného pov(imnutí. Prost%ednictvím 
substitu$ní ekvivalence, bezprost%edn" 
a otev%en" se aktualizují pozitivní vzta-
hové hodnoty. Jsou jimi nalezení sebe 
sama (identifikace umocn"ná jmé-
nem), aktivizace pozitivních sil, zba-
vení se p%edsudk), obnovení souladu 
mezi skute$ností a zdáním. 

Kniha je graficky nádhern" %e(ená, 
na tom má zásluhu Barbora Toman Ty-

lová, doprovázejí ji ilustrace v&tvarní-
ka, re#iséra a animátora Jakuba Kou!i-
la. V tandemu s Danielou Fischerovou 
se osv"d$il ve sbírce ver() pro d"ti 
Ochechule s ukulele (2018) a ve $tver-
covém leporelu Plác tác bác (2020). 
Ji# v nich se ukázalo, #e zobrazování 
nefunguje pouze jako vizuální denotát, 
ale #e dovede rozvíjet sv"t fantazie tak, 
#e neexistuje nic, co by nebylo mo#né. 
Kou%ilova imaginace je tentokrát syce-
na tajemstvím lesa a mnohostí #ivot-
ních forem. Mohou se p%átelit tvorové 
r)zného p)vodu, #ijí-li ve vzácné sym-
bióze s p%írodou. Pohádkové vypráv"-
ní je doprovázeno $ernobíl&mi kres-
bami ob$as se zelen&m nebo modr&m 
akcentem. Obrázky p)sobí nejen svi#-
n", vtipn" a nekonven$n", ale vynikají 
tajuplnou atmosférou s nepodbíziv&m 
p)vabem.
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