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À la recherche de nouvelles 
écritures numériques
Aujourd’hui, les enfants se cultivent, communiquent et vivent 
avec des écrans. Une des principales questions est de savoir 
comment le numérique peut élargir les horizons des créateurs  
et le savoir faire des éditeurs et producteurs de médias digitaux… 

MIGRÁCIA V DETSKEJ LITERATÚRE 

Písanie ako most, ktorý spája dva 
rozdielne svety ?
Cieľom seminára, na ktorom sa zúčastnili odborníci s rozdielnými a vzájomne sa 
doplňujúcimi postojmi, bolo vypočuť si názory autorov-ilustrátrov, univerzitných 
profesorov, knižných sprostredkovateľov a vydavateľov na dnes veľmi aktuálnu tému 
migrácie. Ako si autori-ilustrátori prisvojili realitu, geopolitické, sociálne a kultúrne 
prínosy a ako ich tlmočia do literárnej podoby ? Akým spôsobom dokáže detská 
literatúra vysvetliť deťom migračné javy a multikultúrny dialóg ? Ako môžu numerické 
inovácie zjednodušiť multikulturalitu ?
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LITERATÚRA AKO PROSTRIEDOK NA MULTIKULTÚRNU 
MEDIÁCIU

Európa je od svojho počiatku migračným kontinentom, prípomína 
Ottmar Ette, keď uvádza ako príklad mýtus, podľa ktorého Zeus v po-
dobe bieleho býka, zviedol a uniesol Európu. Avšak mýty a literatúra 
nečakali na nedávne migračné vlny, aby pochopili ich kompexitu.

Literatúra, rovnako ako európska kultúra, sa živila fenoménami mi-
grácie a podľa Ottmara Etteho je to práve literatúra, ktorá najlepšie 
odráža pohyby civilizácií, premeny spoločností, nevyhnutné kompro-
misy, vplyvy a prispôsobenia sa jednotlivých kultúr. 

Literatúra sa javí ako laboratórium, v ktorom sa rodí globalizácia, 
avšak nie iba z pohľadu výlučne ekonomického procesu, ale zahŕňajú-
ca i kultúrne a sociálne vzťahy.

Práve v tomto zmysle cituje Ottmar Ette Amina Maaloufa, autora 
diela Dérèglement du Monde (Neskrotiteľná planéta). Pôvodom z 
Libanonu a žijúci vo Francúzsku, tento esejista dokonale stelesňuje 
prevozníka. Migranti zohrávajú napokon podľa neho úlohu spotred-
kovateľov medzi rozličnými kultúrami : rola, ktorá je taktiež pripísaná 
literatúre a literatúre pre mládež.

AKÝM SPÔSOBOM ROZPRÁVA DETSKÁ LITERATÚRA O 

MIGRÁCII 

Na seminári boli predstavené 3 práce z  oblasti detskej literatúry. 
Christiane Burkhardt, prekladateľka talianského autora Fabia Geda, 
rozpráva o vzniku  a úspechu knihy Dans la mer il y a des crocodiles 
(V mori sú krokodíly). Ide o skutočný príbeh 10-ročného chlapca, En-
aiatollaha, ktorý utečie z Pakistánu a po 8 rokoch dorazí do Talianska. 
Autorka  Mehrnousch Zaeri-Esfahani tu tiež predstavila svoje práce. 
S rodičmi utiekla z Iránu a usadila sa v Nemecku. Pracovala s migrant-
mi a neskôr sa začala venovať literatúre a písaniu, aby tak rozpovedala  
svoj vlastný príbeh a  príbehy ďalších utečencov. A  napokon Claude 
K. Dubois, ktorá napísala a ilustrovala prácu pod názvom Akim court, 
v ktorom podáva príbeh chlapca a jeho útek pred vojnou v jeho rodnej 
dedine.

Tri rôzne spôsoby, ako vyrozprávať deťom ten istý traumatizmus, 
ktorým je exil. Fabio Geda napodobňuje Enaiatollahov štýl, keď 
rozpráva o svojich tragických, neuveriteľných dobrodružstvách, zatiaľ 
čo Claude K. Dubois spája neutrálny a vecný text s kresbami, cez ktoré 
vyjadruje utrpenie a strach postáv. Kresba v tomto prípade nielen ilus-
truje text, ale vyjadruje i to, čo text nedokáže povedať.

Ilustrácia je univerzálnym jazykom, ktorý presahuje slová a hranice. 
O  tom svedčí i  séria grafických románov, ktorú predstavil Soenke 
Zehle, a ktoré riešia otázky migrácie a kríženia kultúr, ako napríklad 

Les Mains invisibles (Neviditeľné ruky) od fínskeho autora Ville 
Tietäväinena. Uchvátený sociálnými javmi, tento autor-ilustrátor zrea-
lizoval neuveriteľnú, takmer výskumnú prácu v oblasti nelegálneho 
prisťahovalectva, ktorá mu pomohla pri  písaní tohto viac-menej 
dokumentárneho diela, znaleckej sociálnej štúdie, v  ktorej je fikcia 
silnejšie ako realita. A v tom je práve sila grafického románu a ilustrá-
cie : dokáže vyjadriť neopísateľné a dať slovo tým, ktorí ho zvyčajne 
nemajú.

DÔLEŽITOSŤ MEDIÁCIE

Čaro, ktorým pôsobia na deti ilustrácie a text v detskej literatúre, na-
pomáha naviesť ich k tomu, aby premýšľali o zložitých a komplexných 
témach, akou je  práve migrácia. Práca Akim court slúžila ako podklad 
pre mediáciu, ktorý použila Amnesty International v utečeneckých 
táboroch vo Francúzsku a v Nemecku. Príklad mediácie, ktorý zrea-
lizoval Art Basic for Children (ABC), a ktorý uviedol jej zakladateľ 
Gerhard Jäger, je rovnako presvedčivý pri použití s deťmi utečencov. 
Jedným z prostriedkov, ktoré ABC používa je Kamishibai, rozprávací 
žáner japonského pôvodu, kde rozprávač príbehu premieta obrázky 
v malom drevenom divadle. Príbeh, sprevádzaný obrazom, upúta deti 
a je pre nich  neodolateľnou výzvou na snívanie, premýšľanie a tiež pa-
radoxom, lebo si takto dokážu prisvojiť realitu.

VÝMENA NÁZOROV A ÚLOHA VYDAVATEĽSTVA

Z pohľadu Fayçala Hamouda majú v multikultúrnom dialógu vyda-
vateľstvo a vydávateľ bezpodmienečne rozhodujúcu úlohu. Pôvodom 
z Tuniska, usadil sa v Lipsku (Nemecko), kde založil vydavateľstvo Ha-
mouda. Špecializované na literatúru, kultúrnu históriu a  humanitné 
vedy, vydavateľstvo ponúka úplne prirodzeným spôsobom významné 
miesto knihám, ktoré sa zaoberajú multikultúrnym dialógom.

Vidieť tu tiež prínos digitálnej publikácie : dokáže dať jednoduchším 
spôsobom slovo tým, ktorí ho zvyčajne nemajú a otvoriť dialóg me-
dzi kultúrami. Práce vydavateľky Christiane Frohmann sú tiež tomu 
príkladom. Na realizáciu projektu na internetovej sieti, pod názvom 
#1000Tode, Christiane zozbierala a publikovala vo forme e-knihy tisíc 
príbehov na tému smrti. Zozbierané skúsenosti tých, ktorí sa o  ne 
chceli dobrovolne podeliť. Na rozdiel od tradičnej knižnej publikácie, 
digitálna publikácia ponúka možnosť kolektívnej a priamej formy pí-
sania. Rozdielne názory obohacujú tému, nalomia tradičnú vertikál-
nosť informácie a prenechávajú tak priestor horizontálnej výmene 
skúseností..
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