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Storytelling IV… aneb Tahle knížka stojí za to!

Markéta Dubnová

Na konci pracovního týdne, koncem Týdne knihoven obzvlášť, je nejlákavější představa upadnout do křesla s 

příběhem schovaným v knížce a hrnkem čaje pěkně poblíž. V Kuklenách se už počtvrté (během čtyř let) v pátek 

sešla skupina těch, které se překonaly, ukrojily kousek z víkendu a příběhem se pokusily provést nejdřív samy

sebe a posléze i své posluchače.

Naším mistrem vypravěčským byl Martin Hak, možná jediný profesionální vypravěč v téhle uspěchané zemi.

Každá z přihlášených vypravěček si s sebou přivezla knihu, o jejíchž kvalitách hodlala přesvědčit ostatní 

účastnice; vybrány měly být jen tři příběhy. Boj byl poměrně těsný, již zde bylo možné vyzkoušet si svůj 

přesvědčovací um. Příběhy, které byly nakonec pitvány a rozebírány, byly naprosto odlišné. Příběh negramotné, 

leč užitečné mouchy z Trnkovy Zahrady, bajku připomínající příběh o vačici, která byla nucena být veselá, a 

pohádka bratří Grimmů O jalovci, ve které voněla jablka a tekla krev.

Příběh jsme rozmontovaly na součástky, na noc uložily do hlav a šly si poslechnout vyprávění skutečného 

profesionála. Martin v nové budově hradecké knihovny seznámil dítky i dospělé s příběhem Červené Karkulky. Pro 

ty z vás, které se právě ušklíbly, že Karkulku znají už dvacet nebo i padesát let jako svou obuv, mám několik 

otázek: Tušíte, proč maminka s Karkulkou nešla přes les? Jak se dá spolknout celý člověk bez kousání? Cítily jste 

někdy vlčí pach? Máte představu, jak dlouho je pitná voda ve studni znečištěná po kontaminaci vlkem? Jak vidíte, 

máte co dohánět!

Do noci jsme probírali příběh i chování posluchačů; Martin narazil při vystoupení na skupinu nevycválaných 

předškolních dětí, takže měl vyprávění v zostřeném režimu, ale pro praxi knihovnic byly jeho postřehy pravé 

požehnání. V půjčovně na koberci jsme se zavrtali do spacáků a ráno jsme pokračovali v pitvání příběhů, které 

nám přes noc zrály v hlavě. V poledne nastala ta chvíle, kdy na improvizovaném jevišti každá z nás předestřela 

svou třetinu příběhu, vyslechla si Martinův laskavý verdikt a s hlavou v oblacích hodila batoh na záda a odjela 

převyprávět příběhy své rodině.
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