
Vychází Příběh slona Babara: legendární kniha pro děti, která se
nevyhýbá tématům války, smrti i nemoci 

Praha/Tábor - Francouzský spisovatel a ilustrátor Jean de Brunhoff stvořil slavného slona
Babara v zeleném kabátu před více než sedmdesáti lety. Na jeho příbězích vyrostly desítky
generací dětí. Nyní Příběh malého slona Babara vychází konečně i v českém překladu v
nakladatelství Baobab.

Daleko v lese na narodil malý slon Babar. Vyrůstá šťastně s ostatními slony, až jednoho dne zlý
lovec zastřelí jeho maminku. Babar uteče z města, kde potká starou dámu, která ho naučí dobrým
mravům. Babar ale nikdy nezapomene na svůj skutečný domov. Spolu s bratrancem Arturem a
sestřenicí Celestýnou, kteří ho ve městě navštíví, se vrací domů, kde je korunován králem slonů. A
začíná nové dobrodružství... 

Slon Babar, klasická a stále populární postava
francouzské dětské literatury, se poprvé
představil čtenářům roku 1931. Jeho tvůrce
Jean de Brunhoff se inspiroval vyprávěním
své manželky, která “sloní” pohádky
vyprávěla jejich synovi Mathieuovi, když byl
nemocný. Postupně vznikla celá knižní série
vyprávění o Babarovi, kterou na konci 20.
století doplnil i animovaný seriál, který nyní
vysílá i Česká televize. 

Slavný Babar, slon v zeleném kabátku, král civilizovaných slonů a původně také symbol rozkvětu
Francie třicátých let, je známý všude po světě. Snad i proto, že v sérii ilustrovaných alb Jeana de
Brunhoffa už téměř padesát let pokračuje jeho syn Laurent. Čechy tyto zakladatele moderní
ilustrované knihy pro děti dosud ignorovaly. Je na čase, představit ho českému publiku, nedávno
mu sice bylo 75 let, ale rozhodně nezestárnul a neměl by chybět v žádné dětské knihovně. 

“Jako malí jsme s rodiči a sourozenci chodili ke
spřátelené francouzsko-české rodině a tam
objevili Babary. Jejich dětem jsme záviděli, že si
je mohou číst sami. Později, když mi bylo asi
deset, jsme dva díly měli doma a pamatuju si,
jak jsem se je snažila louskat se slovníkem,”
říká vedoucí nakladatelství Baobab Tereza
Horváthová. “Babar je kniha mého dětství. Je
to dnes jediný skutečný král francouzské
republiky! Vive le roi!,” dodává Horváthová. 

Příběhy o Babarovi překládá pro Baobab Drahoslava Janderová. Její generace na Babara štěstí
neměla, v padesátých letech o něm neměla tušení. Až Janderové děti jej v osmdesátých letech
začaly číst ve francouzštině. “A teď závidím všem malým dětem, že si ho mohou konečně přečíst,
nebo jim ho někdo přečte, v češtině,” usmívá se Janderová. 



“Překládat Babara je velká radost a mám při překládání různá “pozorování”. Třeba jak reálie
příběhu stárnou. Když autor Babara psal, byla návštěva obchodního domu se zdviží událostí, auta
vzácností, autor nemusel být “politicky korektní” a nevyhýbal se ani tématům, jaká se například v
českých idylických pohádkách, hlavně těch normalizačních “hloupohonzovských”, téměř
nevyskytovala - smrt, nemoc, reálné zlo, brutální válka atd. Právě ten nápad situovat slona do
evropské civilizace, takové, jaká byla ve třicátých letech, a se vším všudy, tím dobrým i tím zlým, se
jeví i dnes, s osmdesátiletým odstupem, jako zcela jedinečný. A navrch ty skvostné ilustrace!”
dodává překladatelka.

Nakladatelství Baobab připravuje vydání dalších dílů o Babarovi: Babar na cestách, Král Babar a
Babarova rodina. 

Více informací naleznete na: www.baobab.com   ???  
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Lenka Vocílková, PR: 
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