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Normalizace české literatury pro děti a mládeŽ paracloxně snad nejcitelně.ji
postihla právě dětskou poezii sedmdesát clr let. Nejvíce tabuizovanych básní-
kri totiž náleželo k pŤíslušníkťlm stŤední a mladší generace' vesrněs debutují-
cích v šedesátych letech, kteŤí sv;/mi díly pŤedstavovali její nejv1iraznější
umělecké hodnoty, mnohdy i vyznamné tvťrrce moderní české poezie v bec.r
V prvním posrpnovém desetiletí své verše pro děti de Í'acto nesměli oficiá|ně
vydávat napŤ. Josef Brukner, Ladislav DvoŤák, Bol-rurnila GrÓgerová, JiÍí Ha-
vel '  Joscf  Hiršal ,  J iŤí Kolár ,  JarosIav Sei|er . t .  Karc| Šiktanc.  Pave| Šrut nebo
Ivo Štuka. K nim pŤibyli i editoŤi zdaňi|ych básnick clr antologií pro mládež
ze šedesát1ch let _ Antonín Brousek' Jana Štroblová aZdeněk HeŤman' Mezi
prohibitními autory se ocitl i také porinorovií kulturní ideolog V|astimil Mar-
šíček a slibn;i debutant Ludvík Streda. Mnozí z těchto básník v sedmdesá-
t;/ch, pÍípadně osmdesátych letech omezeně publikovali v dětsk1/ch časopi-
sech, psali doprovodné verše k leporelovym obrázkrjm a omalovánkám' ne-
zŤídka v anonymitě nebo pod pseudonymem (Havel, Štuka), jcjich sbírky spo-
radicky vycháze|y v samizdatov ch edicích (I. M. Jirous) či exilov ch nak|a-
datelstvích (Brukner, SeiÍ.ert). Knížky některlch později .zakáz'anych autor '
dŮstojně reprezentujících <1ominantní kainarovsko-krieblovsky typ dětské
poezie šcdesátych let, stačily jakoby zázrakem vyjít ještě na počátku let se-
dnrdesátlch (V. Maršíček, Radovtinky,, |911 L' StŤeda, Z holubí pošty,19]1;
J. Havel, Člověče' netnrač se, 1972; L. DvoŤák, onluvenky pro žtikv poškolti-

ky, 1912)' Řada etablovan;/ch dětsk1ych básník šedesátych |et se po roce l968

nadlouho odmlčela (I. Borská, J. Hanzlík, Z' Kriebel, M. Lukešová). Jejich
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nové báSnické skladby se na knižním trhu objevily aŽ v tolerantnějším kultur-
něpolitickém ovzduší osmdesát ch let.

V posrpnové poezii siceještě doznívala tvorba hrubínovsko-čarkovského la.
dění' kulminující v letech padesátych,, a|e ta jiŽ nic objevného nepŤinesla. No-
vé verše pro děti vydali Hrubínovi generační vrstevníci František Ncchvátal
(Rtlsa, rosa, rosička, |972) a Ladis|av Stehlík (ZvíŤattL ct z,víŤdtka, |976),
z m|adších autorri pak JindŤich Hi\čr (BíL! čáp, |974), z rukopisné pozústalosti
vyšly básně Jana Nohy (Cesta do Veselí, |97|). Rustikírtně-Íblklorní poetiku,
z niŽ vzeš|i, pŤesáhli sv]ími ojediněl]/mi unrěleck;/mi v]liboji pouze J. Hilčr
a L. Stehlík. V Hilčrově sbírce se vedle drobnych Ťíkadlovlch ritvarri vyskytuje
také intimní lyrika s|oŽitější obraznosti, rozšíiená o dětské minipŤíběhy. stehlík
koncipoval svou knihu verš pro nejmenší v návaznosti na vlastní básnickou
tvorbu padesátych a šedesát;Ích let, inspirován národní vytvarnou tradicí. Jeho
rytmická čtyŤverší, doprovázející veselé obrázky J. Lady s antropomorťt,zova-
n]imi zvíÍecími motivy, vytváŤejí netradiční bajkové portréty zvíŤat, ozvláštně-
né pÍekvapivou pointou, laskav m humorem' nonsensem a kalamb rem.

Nedostatek privodních básnick;ich textri pro děti v sedmdesát ch letech
zprvu suplova|y v;i bory z k|asického díla pŤevážně jlž neŽijících tv rcti por1no-
rového období, preferovanlch edičními záměry nakladatelství i literární kriti-
kou a pojíman1/ch jako Žádoucí protiváha Íbrmálně samo čelné a společensky
neangaŽované dětské poezie šedesát1ich let: F. Branis|ava(Bcisttě děten, |971),
J. Čarka (Čarokruh, 191|), J. Nohy (okénko do nebe, |912), F. Hrubína (Dě
tem' 1974)' F. Nechvátala (V mdm'ině ntiručí,l978) a jin11ich.

Zatímco tzv. oficiální básnictví pro dospělé se po Srpnu l968 násilně ideolo-
gizovalo podle stranickych direktiv a usnesení,r neboli _ Ťečcno dobovou [ota-
|itní frazeo|ogií - poča|o negovat ',některé nápadné mentální poruchy lyrické
tvorby šedesát oh |et.., vracelo se k aktualizovanému odkazu pr kopníkťr českÓ
socia|istické poezieo a jeho cstetickou hodnotu i nosnou perspektivu postupně
suplovala veršovaná tvorba nezávis1á,5 novÓ básnické sbírky psané pro děti se
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Zevrubněji vizZ. Kožmín_J' Trávníček' c. d., s' 79 |36.

Zpravidla stávaly vítan mi produkty normaliZovan ch domácích rrakladatelství.
Samizdatová a eXilová poezic tu měla Zastoupcní jen okrajové.

PŤesto privodní básnická tvorba adresovaná dětem, zv|áště v prvém posrpno-
vém decenniu, ŽivoŤila. JiŽ na počátku sedmdesátlch let se octla v krizi, t, níŽ
se jen obtíŽně Vymaiiova|a. Její stagnaci brzy zaznamenala itehdejší oficiální l i-

terární kritika. ,,o verších pro děti, které b1/valy chloubou našeho dětského pí-

semnictví, lze sotva mluvit, nahradilo jc uboŽácké blábo|ení'.. rozhoŤčuje sc na

stránkách teoretického časopisu o dětské literatuŤe Zlat! mtij v roce 197| kritik

a Ťeditel nakladatelství Albatros Václav stejska|.o,'Ale i v oblasti poezie je po-

měrně temno. Děsím se nad jejím edičním zkomíráním. Na její nedostatek by si

mohly děti zvyknout'.. neskryvá své obavy v térnže periodiku a roce Spisovatcl

a veŤejn činitel Bohumil Říha.'
Kritickou reflexi stavu a vyvoje dětské litefatury za období ,,vymezené dvě-

ma stranickymi sjezdy (197 l-|975).. pŤináší stať otakara Cha|oupky uveŤejně-

ná ve Zlatént ttttiji roku |976.r ZpÍízvučnění ideové, světonázorové a socialis.

tické vychovy dětského čtenáŤe v intencích stranické kulturní politiky a odkaz

na závěry pléna UV KSČ o komunistické vyohovč mladé generace z roku |9J3

1iž proztazují zŤetelnou normaliZační koncepci. Podle kritika oŽivuje ,,poněkud
chutlou oblast poezie pro děti,. pŤedevším nová básnická skladba M. Floriana

77,s 1ay p Le s k\, (l 91 2).
Ze stejn ch ideologickych pozic jako o. Chaloupka pŤistupuje v odborném tis-

ku k celkovému hodnocení clětské literatury a poezie sedmdesátlch let kritik Jaro-

slav Voráček.., Zah|avni integrující princip v písemnictví pro děti a mládeŽ pova-

žuje socialistickorealistick! zpŮsob zobrazeni skutečnosti. Rezolutně odmítá vf-

|učně literární po.jetí dě|' preferované na rlkorjejich ideovosti a společenské anga-

žovanosti. PŤi reÍlektování rlětské poezie věnuje největší pozornost tvorbě M' Flo-

riana, ,,nejvyznamnějšího soudobého básníka pro děti.., oceřuje také sbírku

J. Hilčra BíL! čtip,jmenuje iV. Maršíčka, J. VodĎanského a L. Štíplovou. Voráčko.

vo hodnoceníje nekonzistentní, obsahuje mnoho věcnych nepŤesností. Na postiŽc.

ní vyvojového procesu dětského básnictví sedmdesát ch let autor zcela rezignova|.

Podobně zjednodušen]i a torzovitÝ obraz básnické tvorby pro děti sedmdesá-

t]ych let predstavuje i v znamná dobová literárněvědná pub|ikace Kontury čes-

V Ste jska l :  ' ,Anketa . . .  Z l r rn  l r rí l  l97 l '  č '  3 .  s -  l55 '

B' Říha: ..Anketa.. . ZktrÍ ntíj l97l . č' 4. s. 2'l l '

O' Chaloupka: ' 'UpevĎování hodnot IiteÍatury pro děti rnezi tlvěrna sjezrJy... Z|utÍ nuíj |976' č' 1, s' 224_229.

c i t .  s .  225.
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nové báSnické skladby se na kniŽním trhu objevily aŽ v tolerantně.jšínl kultur.
něpolitickénr ovzduší osnrdesátych let.

V posrpnové poezii sice.ještč cloznívirla tvorba hrubínovsko-čarkovského la-
dění, kulnrinu.jící v leteclr paclesátych,r ale ta již nic crb.jevnÓI.ro ncpiinesla. Nrl-
vÓ verše pro děti vyclali Hrubínovi generační vrstevníci Františck Nechvlitlr]
(Rosa, tosct, rosičkcl, |972) tt Ladislav Stehlík (ZvíŤata a z'l,íŤtítka, |L)l6).
z rnladšíoh autorŮ pirk JindŤich Hilčr (Bí1r čtíp, |971), z rukopisné pozŮstaltlsti
vyšly bíisně Jana Nolry (Cesta do Veselí, |()]|)' Rustikálně-Íblklorní poctikLr.
z t.líŽ' vzeš|i, pŤesáhli sv)irni o.jedině|ymi urněleckyrni vybqi pouzc J. Hilčr
a L,. Stchlík' V Hilčrovč sbírce se vedlc drobn ch iíkadlov clr tvirrŮ vyskytLr.jc
také intimní lyrika sloŽitější obraznosti, rozšíIcná o dětské minipŤíběhy. Stchlík
koncipoval svou knihu veršťl pro nejIneriší v návaznosti na vlastní básnickotr
tvorbu padesátych a šedesát)'ch let' inspirovírn národrrí vytr,arnou tradicí. JcIlrl
rytrnickír čtyŤverší, doprovázející veselé obrírzky J. Lady s ilnlropornorÍlzova-
nynli zvíŤecími motivy, vytváŤejí netradiční bajkovÓ portréty zvíčat, ozvláštnč'
né pŤekvapivou pointou, laskavym hur.norent, n()nSensem a kalirmbťrreIn

Nedostatek prlvodních básnickyclr tcxtrli pro děti v scdrndesát ch lctcch
zprvu suplovaly vlbory z klasickÓho <1íla pŤeváŽnč jiŽ neŽijíoích tv rcťl porino-
rového období, preÍérovan ch edičními zárnčry nakladatelství i l iterární kriti.
kou a pojírnan;/ch jako Žádoucí protiváha Íbrmálrrč sarnoričelné a společcnsky
ncangažované dětské poezic šedesátyclr lct: F. Branisl ava (Btisně dětem, I91 | ),
J. Čarka (Čarokruh' 1911),J' Nohy (otálrto t\o nebe. 1912),F' Hrubína (1) -

tem,, 1974), F. Nechvátala (V ntrÍtnině nťtručí. l978) a jinych.
ZaÍinco tzv. oÍlciální básnictví pro clospělé se po srpnu l968 níisilnč idcoltl

gizovalo podle stranickych direktiv a usnesení,. neboli - Ťečeno dobovou ttlta
litní Íl.azeologií - počalo negovat ,,rrčktcr.Ó nápirdnci rtlcnt/tlní poruchy lyrickc
tvorby šedesírtych lct.., vracclo se k aktualizovanér.nu odkazu prťtkopníkťr českÓ
socialistické poezie. a jeho cstetickou hodnotu i tlostl i lu perspektivu postupnč
suplovala veršovirná tvorba nezávislá,5 nové básnické sbírky psanÓ pro děti sc

Srov' J.'Ibtnan: .'Frrntišek Hrubín a dčtská poczic v |ctec|l l9'15_I94E... in: P' Hruška (ecl'): Rol 1917. Us|l\

pro českou liferatufu. Praha |998. s' 297 30.5'
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1C)L)1' s. |20_|22'' J' Urbancc: ,,K čcskÓ poczii scdnrclesítych let a R' Svobotla: Protrlétheus po Poučcnt z |.ri

zového v1;ivoje- K jednonlu toposu české nornra|izační poezie'.. in J. Wienal (e{i'): Norul' uttrnll izat'c. |)sÍ'l l

pro českut Iiterrturu AV ČR _ Slezskti univerzita' l 'raha _ opava l996. s. .1.1_.17 a 50.57'

J' Pctcrka: '.Tendcnce a problérny gtzic 70' |ct'.. Čr:skrí l iÍcruturu l976. s' 200 2l.]. NilpÍ. Dny české 1r.'czi.:
v roce I 975 byly zaměitny na prrrpagaci b snické tvorby S' K' Neuntanna, J' Wtr]kta' V' Nezvala a V' Zár'rL1}'

Zevrubněii vil '7'. KoŽtltítt ]' Trávníček. c. d' ' s' 79 l]6'

zpravicila stávaly vítanymi produkty ncirtnalizovan1ich dorrrácích naklirdate]ství.

Samizdattlvá a cxilovii poezie tu měla Zastollpení jen okrajovÓ.
Piesto pŮvodní bírsnická tr,orba adrcsovanil dčtcm, zvláštč v prvém posrpno.

vém dccenniu, ŽivoŤila. Již na počírtku sedrndesátych let se octla V krizi ' t ' niŽ'
se jen obtížně VymaĎovala. Její stagnaci brl 'y z.az'namenala i tchdcjší oflciální l i.

terární kritika. ,.o verších pro děti, které byvaly chloubou našeho dčtského pí-

semnictví' lze sotvir mluvit, nahradilo je ubožácké blábolení,,. rozhoŤčujc sc na

strárrkách tcoretického časopisu o dětskÓ l itcratr'r c Zktt,v ntíj v rocc l97 l kritik

a Íeditcl naklaclirtelslví Albatros Vírclirv steiskal.n .,Alc i v oblasti poczie je |()-
měrně tcmno. DěsíIrr se nad jejím ecličním zkonrírírrrínr. Na její ncdostatek by si

mohly děti Zvyknout,.. ncskryvíi své obavy r, tÓnrŽe periocliku ir foce spisovatcl

a  Vc i c J l l y  i . i I l i lť l  BUhu l r r i l  Ř i ha '
Kritickou reÍlexi stirvu a vyvo.je dčtskÓ l iteratury Za období ,,vynlezené dvč-

ma stl.anickylni sjezdy (19] 1-|975)., pŤiníiší stať otakara Chaloupky uveŤe.inč-
ná ve Zlutém n ji roku |97(l., ZpÍizvučnění ic]eovÓ, světonáZorové a socialis-

tické vychovy dětsk ho čtenáie v intencích stranické kulturní politiky a odkaz

na závěry pléna ÚV KSČ o komunistickÓ vyclrově rnladé generace z roku |973
jtŽ prozrar'u1i zŤetclnou normaliZační konccpci. Pocllc kritika oŽivuje ,,poněkud
chudou oblirst poezic pro clěti.. pňcdevšíIn nová básnická skIaclba M' Floriana

fiBslq, plssk\ (1912).
Ze ste.jnych ideologicklch pozic jiiko o. Chaloupka pŤistupuje V odbornéll tis-

ku k c.elkor'ému hodrrocení dětské litcratur.y a poczie sedrndesát ch let kritik Jaro-
slav Voráček..' Za hlavrrí integrující princip V písemnictví pro děti a mládcŽ pova-

žuje socialistickorcalistick)i z'plisob zobrazcrrí skutečnosti. Rczolutně odmítá vy-

lučně literárrrí pojetí děl, prel-crovanÓ na korjcjich icleovosti a společcnské cnga-

Žovanosti. PŤi reflcktování dětskÓ poezic věnuje ncjvčtší pozo!:nost tvorbč M. Flo.

riana, ,,nejvyznirrnnějšího soudobého básníka pro děti.., oceiiujc tak sbírku

J. Hilčra BíL.yJ čtip,jmenuje i V. Maršíčka, J. VodĎanského a L. Štíplov()u. Vofáčko-

vo hoclnoceníie nckonzistentní. obsahujc mnoho věcnych nepiesností. Na postiŽe-

ní vyvojového pfocesu dětskÓho básnictví sedrldcsát ch let autor Zcela rezignoval.

Poclobně zjcc1noclušeny a torzovity obraz birsnické tvorby pro děti Sednldesá.
t]ich let pŤecistavuje i vyznarnná clobovír literárnčvědná publikace Krlnturt, čes'-

V '  S tc j ska l :  . .Anketa . . ,  Zk lí  n t t i j  l 97 l .  č '  3 .  s '  |5 .5 ,

B .  Říha:  . .Anketa . ' .Z lu tÍ  nr i j  l 97 l '  č '  4 .  s .2 .1 l '

0. Chaloupka: ' 'Upcvt'ti lvi iní hodnot l iteratuly pro <1ěti nrezi clvčrna sjezi|y... Z|uÍ \. nuij l 976. č' .l ' s. 221-229

c i t  s .  225.
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ké l,iteraturl,pto děti a ntltÍdei,.10 Ptivodní dětská poezic jc tu redukor,ána pouzc
na, ,osá l tnocenÓ. .  dí lo M. F lor iana.

Vc značně proŤídlé poczii sedmdesátych let určené dčtcm vskutku dotll intr-
vala tvorba tohoto autora, navíc glorifikovanír clÍlciální kritikou.'. Florian v tonl.
to obdclbí završuje své nesporně osobité a unrělecky vytŤíbené dílcl, oscilující
rrlezi tradicí a modcrrrclu, jeclinou pťrvodní sbírkou Tes\, plesk1, (L)]2) a krlIn.
pletnír.rr souborcrn dosavaclních tií sklacleb. nazvanÓtll Jctt.tl, tttt1.lol,ěz ('1977.
rozš. l98l), doplnčn;irn o oddíl Kdl,ž se' nikdp neclívtí. Jchtl nov1r poezie, v ní.:l
dochítzí k nápadnérnu sbliŽovírníjcho veršŮ pro clěti a plo dospčlÓ,.jc piedevšírn
piírodrrí lyrikou. poetizující prclrněny jedncltl iv ch ročních clob. Zalrrnuje .jei1-
nak hravá a nrclodická Ťíkaclla, ,založ'ená na Vtipu, irrraginaci. p cdstavor'ych
asociacích ir hurnclrn1ich slovníctr h íčkách, jeclnak ryzí lyrické btisně s rrevšecl.
ní rnctalorikou, ozvlírštiiu.jící každodenní realitu. Autor tendujc k drulrÓrnu ty1lu
bírsnickéIro tvoŤení.

K Florianovč poctice tnít r, sednldesátych letech blízko JiŤí Václav Svoboda.
pŤcdevšírn svclu sbírkou Pan4lelíšek' Kni|ta ntodrého ptítta (l97 l). Jeho umělec-
kÓ'zríni, LottŽ v,jrazn,! posun ocl schernatisnlu padcsátycli lct k básnickÓ kvalitě.
nlarkantnč dokládá v,lbor Sít|kt tru nlotí,l1,(|914)' Tradiční pŤírodní níu.něty a rno-
tivy jsou v jeho Ťíkadlovénr verši zprostiedkovírny nekonvenční obrazrrostí. tvár'
nou vynalézavostí' bcllratyrrri rymov mi variaceIt'ti a spo.ji, hrou s .jiizykenr. dra
lnatick)'m dialogem a zvukornalbou. Svoboda zde prokazuje r'zácnclu schopnost
vžít se do dětské mysli, adekvátně a piirozcnč s dítětcrn konlunikovat.

Jako básrrík pro dčti byl dobtlvclu kritikou nedoceněn takÓ Jan VodĎansky' aLr-
tor sbírky Šlo povidlo tta vanclr (|914).Zak|ádá ji na tv rčírn principu sérnantic-
ky aktualizovaného Ťíkadla, na neobvyklych nlotivech, nonsensov ch paradtl-
xech. rozvcrné hravosti, vtipnénl nápirdu a zpěvnosti.

Na počátku rrorrnalizačního obdclbí vznikaly ijedincčnÓ vcršc Emanucla Frytt'
ty určenÓ dětsk1/m čtcnáiťrrn. V kniŽní podobě vširk vyšly irŽ po jeho smrti. na
sk l r rnku r 'sr t tdcsáty. . l r  Iet .

Ji iko vyjirnečnii a pŤekr'apivě aktuírlní sc.jeví v kontextu dětskÓ poczic sedttl '
clesát1ich let sbírka Norbertir Frydzt K,-ětovany k ti, s podtitulkcrn l}rísně, hry, ri-
novctčky, ( l97.5). Zrodi|zl ' sc 1iž' za rracistické okupacc (1942). Autor ji pqal .jaktt
abccedně uspoiádané pírslno veršú se zámčrcrn poskytnout tehclejšínl diskrinlirtr'.
variyrn Židovskyrrr dětem pŤitažlivclu didaktickou pornricku. Básnč byly také zhu-

' . O. Cha|oupka _ J. Voráček: K2ilÍur\'||C'\ké |itcrutun' pnt děti u n! dcž' AIbatros, Prirha l98.{ (2'. rozš. vytl ').
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debněny. Kronlě dobové synrboliky, aluzí a alegor.ickych obrazťr vyjadiu.jících na-
ději v pÍcžití a víru ve vítězství spravecllnosti a hunlarrity nalézáIne V této F-|yclo-
vě skladbě nečekaně moderní poetiku, srclvnatelnou s paralelně vytvíti.cn mi bírs-
nrckymi clebuty F. Hrubínl tŘíkejre si se ttttlrltr,1943) a F. Halasc (<ldlcli| Do usí.
ntíní vc sbírce LadělÍ, I942). psan1lnli pro děti. Svyrn civil istnírn po.jetím ii moti-
vy všedního dne. slovnínri hŤíčkalni, vti1lenl, hovorovyrn jazykern' sltlvesně_clra-
matickou a hudební syntczclu daleko pŤcdběhla dobu svÓho vzniku.

K renesarici posrpnové clčtské poczie. obnovující kontinuitu s halasovsko-nc-
Zvalovskou poctikou a s typenl nonscnsovélro vcršc šcdesátych let, u níts cloclrází
až v rocc l978' pňedevšír-n zítsluhou clvclu nejvyraznějších dcbutantú _ picdstirvi-
tel ne.jrrrladší básnické gencl.ace Jir'ího Žíčka l Miclri i l i i Černíka. Je.jich |'vor.ba
pak kvantitativně i hoclnotovč kulnlinuje v osr.ndcsátyclr letccl.r.

V Žáčkově brilarrtní prvcltiněÁpl.í1ovd škrlla (l978) se jiŽ vyhranily tlsobité ry.
syjeho poctiky: jazyková hra. nonsensovy hurnor, nckonvenční rnotil ' ika a obraz-
nost, slovní ekvil ibristika, lantazijnč-ilt.raginativní zp sclb tvoi.cní. lbrnlírlní vyna-
lézavost a idcntiÍlkacc sc světenr Inoclerního dětství.

M. Čcrník se ve svém clcbutu Kt,l1,tnti pctntpeliškct svtitek (l978) navrací k rno.
delu Íblkiorrrího Ťíkadlir a k čarkovské pŤírodní lyrice, spjaté s vcnkovskyrn pro-
stŤedím. l.rarrnonickym clottroverl a se silrrynr crtlotivnínl akccntcnl. Tuto tradici
však piekračujc komplikovanější tropikou, 1antazijní hrrlu, humorcln, prozeizaei
verše i stroílckou variabil itou.

ojcdinělou, leč umělecky nepŤclrlÓdnutelnou sbírkou o čent si buclente povíclaÍ
(l978)' určenou vyzrálejšínl dětskyrn čtcnírŤťrm. vsttlupil do há.jcnrství poczrc pro
děti na konci scdrllclesírtych lct takÓ Kar.cl Bclušek. V klasickém vcrši sciÍ.crtovskÓ
dikce bez zábran uplatriujc 1'l<lctiku svÓ dosirvirdní básnickÓ tvorby prtl clospčlÓ.
promítající sc clo níiročné obrazrlosti. rrlrrtivťr české kra.jiny a clottlova. rel.lexivníclr
reminiscencí, evokací vlastníl-ro dětství a pritakání kladnyrn životním hoclnotírrn.

Roli dětského básníka rlvšeln nczvlítdl Jose| Jelen. Jelro veskrze konvenční
kníŽka pi.ír.clclní lyriky ocl .jara do jara (l978) je neumělou epigonskrlu irrritací
sládkovsk , piípaclně hrubínovskÓ poetiky, vyznívající anachronicky. Ncadckvát
ní stylizace dčtství pt.ol'ra,zqie rnyšlcrrí. cítění, pčcdstavivtlst a vyjacliovírní clospci.
lého aLrtrlrského sub.jektu. ncschopného sponlánně kornunikovat s dětskym adrc-
sátern.

Nornlalizačnírni kritÓri i byla porrrěÍována i clětská poezie osInclesátych lct.
Kritik J. Voráčck rnohl vc svét-tl vystoupení na lII' s.jczclu Svazu českyclr spls.l-
va te lť l , konanémvbŤcznu roku  l 9Í j2naDobŤíš i . I rop r ávněnč:kons ta tova t ,Žcp ro

-L
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ké l,iÍcratury pro clěti ct nlridež.,,, P voclní dčtská poezie.je tu reclukor,ána pouZc
na ' ,osamoccné..dí lo M. F lor iana.

Ve značně proŤídlé poczii scdnrdesátych let určcné dětcm vskutku dclnlintl.
vala tvorba tohoto autora, navíc gloril. ikovaná oírciální kritikou.' ' Florian v roln.
to období završujc své nesporně osobitc a unlělecky vytŤíbené dílo, oscilující
ntezi tradicí a modernou, jedinou pŮvclclní slrírkou Tfesb, plesk|, (|912) ir kotll-
pletnírn souborem cl<lsavadních tňí skladcb, nazvanénl Jaro, napclvěz (1971 '
rozš. l9t]l), doplněnym o oddíl Kdl,ž se nikdo nedívci. Jeho nová poezie, v ntl l
dc'c|.lází k níipadnénlu sbliŽování jeho verš pro clěti a pr.<l clospělé, je p e<1evšíll l
pŤírodní lyrikou. poctizující prorněny jcdnotliv ch ročních clob' Zahrnujc .jecl.
nak hravá a mclodická iíkadla, z'a|ož'ená na Vtipu, irnaginaci' pŤeclstavovych
asociacích a lrutnor.nych slovních hňíčkách' jcdnak ryzí lyrické básně s ncvšctl.
ní rnctirlbrikou. ozvláštiiu.iící kaŽdodenní rcirl itu. Autor. tenclujc k clruhérnu typLr
básnického tvoŤení.

K Florianovč poeticc Iníi v sedIndesátiich letcch blízko Jiií Václav Svobocla.
pŤedevšírrr svou sbírkclu Pantpelíšek. Knihu notlrého ylána, (l97 l). Jcho unrělcc.
ké zrání, totiŽ vyraz'ny posun od schernatismu padcs1ttych let k básnické kvalitč'
tnarkantně clokládá v,lbor Sít,ka na lttotylt, (1974). Tradiční pŤírodní náměty a lnt>
tivy.jsou v jeho iíkadlovÓrn verši zprostŤedkovány nckonvenční obrazností, tvtir-
nou vynaléziivostí, bohat rrri r1imovyrni variaccnli a spoji, hrou s jazykcnl, dt.a-
tnatick m dialogem a zvukornalbou, Svobclda zc|e prokazuje vzácnclu schopn<lst
vŽít se do dětské mysli, adekvátně a pčirozeně s dítčtcrn konlunikovat.

Jako básník pro děti byl dobovou kritikou nedoceněn také Jan Vxliiansk1í. aLl-
tor sbírky Šlo povidlo na vandr (|914).Zak|ác)á ji na tvr]rčírli principu sÓrnanrie-
ky aktualizovaného Ťíkadla, na neobvyklych motivech, nonsensovych paracl<l'
xeclr. rozverné lrravosti, vtipnénr nápadu a zpčvntrsti.

Na počátku norrnalizačního období vznikaly i.jcclincčné vcršc Emanuela Fryn'
ty určcné dětskym čtcnáčŮm. V knižní podobě však vyšly aŽ po jcho stnt.ti, tl lr
s k l onku  ( )S Indesí t ych  I c t .

Jako v1i.j imečná a pŤckvapi\,ě aktuální sc.jcví r, kontextu dětské poezie sedrn-
desírt ch let sbírkii Norberta Fryda Květovuttli k li' s podtitulkcm Bdsně, hry, t.í.
nlovctčky, (|915). Zroc|i|a se již za nacislické okupace (1L)42), Autclr. j i pojal .jakil
abecedně uspoŤác1ané pásrncl veršťr se zárnčrcnr poskytnout tchdcjšínl diskrinlintl-
van m Židovsk1im clětern pŤitažlivou didaktickou pornricku. Bírsně byly takÓ zhu-

' '  O. Chaloupka _J' Vlráček: Kontun't:aské |itet.(L!ur\'|i l, tlěrí l ultídaž'. AIbrtnls. Ptaha l984 (2
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debněny. Krorně dobove symboliky, aluzí a irlegorickych obrazťr vyjadĚujících na-

déjiv pÍežltí a víru ve vítězství spravcdlnosti a humanity nalézáme V této Frydo-

vě skladbě nečckarrě modcrní poetiku, srovnirtclnou s par.trlclně vytváŤenyrni bás-

nickymi debuty F. HrLrbína 1Ríkc.jtc 'si st,tttttort, l943) aF. Halase (oc]di| Do usí-

ntiní ve sbírcc Lad,ěttí, l942). psan; lni pro dčti. Svyrn civilistnírn pojetírn a moti-
vy všedního dne' slovníIni hŤíčkanli, vtipern, lrovorovym .jazykcrn. slovesně.clra.
matickou a hudebrrí syntézou dalcko pŤedbělrla clobu svÓho vzniku.

K renesanci posrpnové clětskÓ pclezie, obntlvující kontinuitu s halasovsko.nc-
Zvalovskou poetikou ir s typem nonsensovÓho verše šedesíitych let, u nírs cloclrází
aŽv roce l97tl ' pŤedevšírn zíisluhclu dvclu ne.jvyraznějších clebutarrt - pŤcdstavi-
telri nejmladší básnické generacc JiŤíIro Žáčka a Michala Čcrrríka. Jc.|ich tvorba
pak kvantitativně i hoclnotovč kulIninuje v osmclesátych letech.

v Žáčkově brilantní prvotiněÁ7llÍ1ovd škola (l978) sejiž vyhranily osobité ry-
syjeho poetiky: jazyková hra, nonscnsovy hurnor, ncktlnvcnční motivika a obrirz-
nost, slovní ckvil ibristika. Íantazijně-irnaginiit ivní zpŮsob tvoŤení. Íilrrriíl lní vyna-
lézavost a identiÍlkacc sc světer.t-t rrroderního dětství.

M' Černík sc ve svém debutu Kdl,ntt'1lctltt1leliška svtÍtck (l978) navrací k nlo-
delu lblklorního Ťíkadla a k čarkovské pňírodní lyrice, spjaté s venkovskyIn pro-
stŤedírn, l'rarrnonick m dotnovem a se silnym enlotivnínl akcentem. Tutcl tr.aclici
však pÍekračuje kclnlplikovaně.;ší tropikou, 1lrntazijní hrou, hurnorern, prozaizací
verše i str.oÍ]ckou variabilitou.

ojedinělou, leč urnčlccky nepiehléclnutelnou sbírkou o čettt,,si htclente povídclÍ
(l97tJ), určcnou vyzrálcjším ilětsk1i rn čtenáŤŮrn. vstoupil do lrájernství poezic pro
děti na konci scdnldcsátyclr let také Karel Boušek. V klasickém verši sei1ěrttlvské
dikce bez zábran uplatriu.je pcletiku svÓ dosavirclní bírsnickÓ tvclrby pro dospělé.
promíta.jící se do n.i|očné rlbraznosti, rrlotiv české krajiny a cltlnttlvit ' rcÍjcxivních
reminisccncí, evokací vlastníl.to dětství a piitakání klaclnyrn životnínl lroc.lnot1lm.

Roli dětského básníka ovšem nczvlítdl Jose| Jelen. Jeho vcskrzc konvenční
knížka pŤírodní |yriky ocl jttra do jara (l978) je neutnělou epigonskou ir-rritací
sládkovské, pŤípadně l-rrubínovské poetiky, vyznívající aniichronicky. Neadckvát.
ní stylizacc dčtství prozrazuje rnyšlcní, cítění, pŤedsrtvivclst a vy.jadŤování clospci-
lého autorského subjektu. ncschopnÓho Spont.lnně konrunikovat s dčtskym adrc-
sátem.

NornalizačníIni kritérii byla ptlrněŤovíina i dětská poezic osmcles/it clr lct.
Kritik J. Voráčck rloh| ve svÓnl vystoupení na III' sjczclu Svazu čcskych spiso.
vatelŮ' konanénr v b).eznu roku l9t]2 na DobŤíši,'. opr1rvněnč konstatovirt. Že pro

-|-

' . J' Vtáček: l)rotrlko| lII. sjczr1u SČS' l ' laha | 9tJ2. s' 6.1*7 l . cit ' s. 6{ a s' 65

309



tv rčí rozvoj dětské literatury byly u nás vytvclŤeny piíznivé podmínky ',srov.
natelné s podmínkami porinorové fáze,,, žc její ideově-urnělecké hodnoty se
utvrdiiy a Že ,,si získala jako jeden ze speciÍrcklch prostŤcdkti socialistické v -
chovy vyšší spolcčcnskou prestiž... V tehdejší básnické tvorbč pro děti - s od-
voláním na sbírky I, Žáčka, M. Černíka a M. Lukešové - zaznamenává vze-
stupn]i trend. Nonsens však uznává pouze tehdy, posiluje-li ideovost dětskych
verš . odmítá básně reminiscenční a kontemplativní, neboť odvádějí pozorn()st
dítěte od pŤítomnosti.

K zevrubnější kritické reÍ]exi básnické tvorby pro děti první polovir]y osn-
desát1ich let se J. Voríiček navrací v syntetizující studii, zveŤejněné roku l98
y Literárním ntěsíčníktt.11 Poukazuje na její pozitivní v vojové pronlěny a occ.
i iuje v ní zvláště nové tv rčí impulzy a aktivity M' Lukešové, J. Hanzlíka.
. . x . | Í ž , ' | ,M. Cernika a J. Litčka. Za nejvyznamnější básnick1/ počin z hlediska společcn.
ské angaŽovanosti pokládá knihy veršovanych zvíŤecích bajek Miroslava Kap-
ka, vlastně komunistického aparátčíka M. MÚllera (Hííšntí kopa, 1983, Kopa pl.
nd trn , 1984, TŤetí kopa bajek, 1985, Čtvná kopa bajek, |986, Ptit(i kopa btt.
jek, 1987). V intencích normalizačního teoretického myšlení si Iibuje, Že nedo-
statek prlvodní poezie pro starší děti oÍlciální nakladatclství Íeší vydávánírn in'
tencionálně pojat1ych v1iborŮ z lyrick ch rlěl , 'vyznamn1ych básnickych osob-
ností.. I. Ská|y (okno d'okoŤcjn, l 98 l ), J. P1|aÍc (KŤídlovka .jara, 1984) a D Sa.;
nera(Komu zem věŤí, l985). Později vyaház'eji i v;ibory pro rnládcŽ z klasické
poezie F. Hrubína (Zivote posttij, 1986) a F. Branis|ava (Hodina zvonťl, |989),

K dominantním tendencím ve v voji dětskÓ poezie prvÓ pťrle osmdesátych
let se vyslovujev Liter n mměsíčníku roku l9t]6 také da|ší renomovany tco-
retik a kritik l iteratury pro děti a mládeŽ Vladimír Nezkusil '.u Ve srovnání
s J. Voráčkem je ve svém hodnocení analytičtější a objektivnější. Podrobně in-

terpretuje zejména nově vyšlé sbírky J. Žatua trcohk mti Praha věž0,M. Černi-
ka (NepLašte nrint švestky) a M. Lukešové (Nrlhej v trn) a zrniĚu.|e se rovnčŽ
o objevnosti veršri J. Vodiianského. K těmto básníkrlm však neristrojně pŤiŤazu'
je autora veršovanych bajek M. Kapka. Nezkusil správně postŤehl i tendování
jejioh poezie k intelektua|izaci a věkové univerzálnosti.

V ustrnulém normalizačním duchujc vedena i kritika nedostatkŮ dětské poe'

zie osmdesát1/ch let ve stati Miroslavy Genčiové, publikované ve ZLatém mtiji

roku l987.'. Pisatelka ji považuje za typologicky jednostrannou, soustŤeděnou

J' Voráček: ,,Hodnoty ir perspektivy l iteratury pro m|átJež-,', Litcrtirní něsít\ník 1986, č. l0, s' 63-64

V Nezkusil: ,,Poezie v toku na nepoeticky věk,', Litenirní něsíčnÍk |986, č. 9' s.4.5_50.

M' Genčiová: ',K otáZce literárního dědictví naší nlíd,eže,,.ZktÍ ncíj |981,č.3' s' lÓ1-lÓÓ-

toliko na rozvijení fantazie' Postrádá v ní pestŤejší v1/běr básnick1ich žánr , na-
pí. pochodové písně' verše' jeŽ by děti mohly recitovat v kolektivu, rozsáh|é

epické skladby' širší okruh témat, tŤeba s motivy dětského pŤátelství, etick clr,
občansk;ich a školních problém , současného společenského Života a světové.

ho mírového hnutí, paradoxně i polit ickou satiru. Zavzor hodn! následování dá-
v á angaŽov anou tvorbu sovětsk)'ch básníkrl.

Deformovan m pohlcdem měŤí dětskou poezii osmdesát]Ích let v hodnotícím
projevu na IV. sjezdu SČS v bŤeznu roku l987 také Ivan Skála' '. 'Její další per-
spektivy spojuje s díly M' Černíka, J.Žáčka, K. Bouška aJ. Hanzlíka. okruh
básníkrj píšících pro děti pokládá za velmi rizky. Pro zlepšení situacc na kniŽ-
ním trhu doporučuje vydávat - zvláště pro rnládež - vybory z ptivodní básnic-
ké tvorby určené dospěl1/m.

Ještě v roce l989 byla v oficiálních teoretickych publikacíclr moderní dětská
poezie reprezentována pouze jmény M. Florian, J. Žáček, M. Černík a I. Hanz-
lík. ' '

Gros umělecky kvalitní básnické tvorby pro děti v osmdesátych letech sku-
tečně tvoŤily verše Žáčkovy a Černíkovy. Počet renomovanych poetri ovšem na-
r sta1 a v edičních plánech nakladatelství se objevovalo stále více pozoruhod-
nych děl. V liberálnější ku|turně-po|itické atmosféŤe se totiŽ do dětské poezie
postupně navracely i dosud tabuizované osobnosti. Vedle J' Žačka a M' Černí-
ka vydávají umě|ecky vytŤíbené knihy veršri pro čtenáŤe m|adšího i staršíhtl
školního věku M. Lukešová, J. Hanzlík, J. Brukner, P. Šrut, J' Skácel, J. Vod-
Ďansk a J. Kašpar, z rukopisné poztista|osti knižně vycházeji básně E. Frynty,

,zdaÍi|é básnické texty oslovující piedškoláky píší rovněŽ J. Havel, I. Borská
s I. Štukou, L. StŤeda a další.

Nejpopulárnější <lětsky básník osmdesát ch let, vzbuzující i trvalou pozor-
nost literární kritiky,'8 JIÍi Žáček' také v dalších sbírkách ztjstává věrn poctice
svého debutu' Jazykověhravy, dialogick , ka|ambrirní, humornč-nonsensovy
a Í'antazijně-imaginativní typ verše tcdy uplatĎuj e a rozvíji i v knihách Kdo si se
mnou bude hrtit, s podtitulem Řtkudla a povídačky pro nejmenší (1982), a Pro
slepičí kvoč aneb AprílovtÍ škola pro pokročilé (l986)' Radikální prorněnu této
poetiky pŤináší až skladba Kolik má P raha věží ( l 984; její zárodečná veÍze vy -

' . I ' Skála: Protokol IV sjczdu SČS' Praha l987, s. 37'
' ' Viz napi' O' Cha|oupka: o lítcrutÍríe Pro dětl. Čs. spisovatel, I,raha | 989, s. 58'
, ' J. HoÍll l lannová B. Hot}l]lann: ' 'Dia|ogická kontunikace n]czi dospěl}itn a dčtsk]/tl subjekterl v poezii JiŤí-

ho Žáčka.., Česk Literuturu l987, č. l, s' l_l9; M. Pokorn]/: '.K nčkter;írn aspektťrm moderní čcské a slovcn-

ské poezie pro iJěti ' (PersoniÍ.ikace ir nonsens ve verších Jiiího Žáčka a l]rrbomíra lre|dcka).., Zktt.i nuíj |987,

č. l0. s. 604-609'
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tv rčí rozvoj dětské literatury byly u nás vytvclŤeny piíznivé podmínky ',srov.
natelné s podmínkami porinorové fáze,,, žc její ideově-urnělecké hodnoty se
utvrdiiy a Že ,,si získala jako jeden ze speciÍrcklch prostŤcdkti socialistické v -
chovy vyšší spolcčcnskou prestiž... V tehdejší básnické tvorbč pro děti - s od-
voláním na sbírky I, Žáčka, M. Černíka a M. Lukešové - zaznamenává vze-
stupn]i trend. Nonsens však uznává pouze tehdy, posiluje-li ideovost dětskych
verš . odmítá básně reminiscenční a kontemplativní, neboť odvádějí pozorn()st
dítěte od pŤítomnosti.

K zevrubnější kritické reÍ]exi básnické tvorby pro děti první polovir]y osn-
desát1ich let se J. Voríiček navrací v syntetizující studii, zveŤejněné roku l98
y Literárním ntěsíčníktt.11 Poukazuje na její pozitivní v vojové pronlěny a occ.
i iuje v ní zvláště nové tv rčí impulzy a aktivity M' Lukešové, J. Hanzlíka.
. . x . | Í ž , ' | ,M. Cernika a J. Litčka. Za nejvyznamnější básnick1/ počin z hlediska společcn.
ské angaŽovanosti pokládá knihy veršovanych zvíŤecích bajek Miroslava Kap-
ka, vlastně komunistického aparátčíka M. MÚllera (Hííšntí kopa, 1983, Kopa pl.
nd trn , 1984, TŤetí kopa bajek, 1985, Čtvná kopa bajek, |986, Ptit(i kopa btt.
jek, 1987). V intencích normalizačního teoretického myšlení si Iibuje, Že nedo-
statek prlvodní poezie pro starší děti oÍlciální nakladatclství Íeší vydávánírn in'
tencionálně pojat1ych v1iborŮ z lyrick ch rlěl , 'vyznamn1ych básnickych osob-
ností.. I. Ská|y (okno d'okoŤcjn, l 98 l ), J. P1|aÍc (KŤídlovka .jara, 1984) a D Sa.;
nera(Komu zem věŤí, l985). Později vyaház'eji i v;ibory pro rnládcŽ z klasické
poezie F. Hrubína (Zivote posttij, 1986) a F. Branis|ava (Hodina zvonťl, |989),

K dominantním tendencím ve v voji dětskÓ poezie prvÓ pťrle osmdesátych
let se vyslovujev Liter n mměsíčníku roku l9t]6 také da|ší renomovany tco-
retik a kritik l iteratury pro děti a mládeŽ Vladimír Nezkusil '.u Ve srovnání
s J. Voráčkem je ve svém hodnocení analytičtější a objektivnější. Podrobně in-

terpretuje zejména nově vyšlé sbírky J. Žatua trcohk mti Praha věž0,M. Černi-
ka (NepLašte nrint švestky) a M. Lukešové (Nrlhej v trn) a zrniĚu.|e se rovnčŽ
o objevnosti veršri J. Vodiianského. K těmto básníkrlm však neristrojně pŤiŤazu'
je autora veršovanych bajek M. Kapka. Nezkusil správně postŤehl i tendování
jejioh poezie k intelektua|izaci a věkové univerzálnosti.

V ustrnulém normalizačním duchujc vedena i kritika nedostatkŮ dětské poe'

zie osmdesát1/ch let ve stati Miroslavy Genčiové, publikované ve ZLatém mtiji

roku l987.'. Pisatelka ji považuje za typologicky jednostrannou, soustŤeděnou

J' Voráček: ,,Hodnoty ir perspektivy l iteratury pro m|átJež-,', Litcrtirní něsít\ník 1986, č. l0, s' 63-64

V Nezkusil: ,,Poezie v toku na nepoeticky věk,', Litenirní něsíčnÍk |986, č. 9' s.4.5_50.

M' Genčiová: ',K otáZce literárního dědictví naší nlíd,eže,,.ZktÍ ncíj |981,č.3' s' lÓ1-lÓÓ-

toliko na rozvijení fantazie' Postrádá v ní pestŤejší v1/běr básnick1ich žánr , na-
pí. pochodové písně' verše' jeŽ by děti mohly recitovat v kolektivu, rozsáh|é

epické skladby' širší okruh témat, tŤeba s motivy dětského pŤátelství, etick clr,
občansk;ich a školních problém , současného společenského Života a světové.

ho mírového hnutí, paradoxně i polit ickou satiru. Zavzor hodn! následování dá-
v á angaŽov anou tvorbu sovětsk)'ch básníkrl.

Deformovan m pohlcdem měŤí dětskou poezii osmdesát]Ích let v hodnotícím
projevu na IV. sjezdu SČS v bŤeznu roku l987 také Ivan Skála' '. 'Její další per-
spektivy spojuje s díly M' Černíka, J.Žáčka, K. Bouška aJ. Hanzlíka. okruh
básníkrj píšících pro děti pokládá za velmi rizky. Pro zlepšení situacc na kniŽ-
ním trhu doporučuje vydávat - zvláště pro rnládež - vybory z ptivodní básnic-
ké tvorby určené dospěl1/m.

Ještě v roce l989 byla v oficiálních teoretickych publikacíclr moderní dětská
poezie reprezentována pouze jmény M. Florian, J. Žáček, M. Černík a I. Hanz-
lík. ' '

Gros umělecky kvalitní básnické tvorby pro děti v osmdesátych letech sku-
tečně tvoŤily verše Žáčkovy a Černíkovy. Počet renomovanych poetri ovšem na-
r sta1 a v edičních plánech nakladatelství se objevovalo stále více pozoruhod-
nych děl. V liberálnější ku|turně-po|itické atmosféŤe se totiŽ do dětské poezie
postupně navracely i dosud tabuizované osobnosti. Vedle J' Žačka a M' Černí-
ka vydávají umě|ecky vytŤíbené knihy veršri pro čtenáŤe m|adšího i staršíhtl
školního věku M. Lukešová, J. Hanzlík, J. Brukner, P. Šrut, J' Skácel, J. Vod-
Ďansk a J. Kašpar, z rukopisné poztista|osti knižně vycházeji básně E. Frynty,

,zdaÍi|é básnické texty oslovující piedškoláky píší rovněŽ J. Havel, I. Borská
s I. Štukou, L. StŤeda a další.

Nejpopulárnější <lětsky básník osmdesát ch let, vzbuzující i trvalou pozor-
nost literární kritiky,'8 JIÍi Žáček' také v dalších sbírkách ztjstává věrn poctice
svého debutu' Jazykověhravy, dialogick , ka|ambrirní, humornč-nonsensovy
a Í'antazijně-imaginativní typ verše tcdy uplatĎuj e a rozvíji i v knihách Kdo si se
mnou bude hrtit, s podtitulem Řtkudla a povídačky pro nejmenší (1982), a Pro
slepičí kvoč aneb AprílovtÍ škola pro pokročilé (l986)' Radikální prorněnu této
poetiky pŤináší až skladba Kolik má P raha věží ( l 984; její zárodečná veÍze vy -

' . I ' Skála: Protokol IV sjczdu SČS' Praha l987, s. 37'
' ' Viz napi' O' Cha|oupka: o lítcrutÍríe Pro dětl. Čs. spisovatel, I,raha | 989, s. 58'
, ' J. HoÍll l lannová B. Hot}l]lann: ' 'Dia|ogická kontunikace n]czi dospěl}itn a dčtsk]/tl subjekterl v poezii JiŤí-

ho Žáčka.., Česk Literuturu l987, č. l, s' l_l9; M. Pokorn]/: '.K nčkter;írn aspektťrm moderní čcské a slovcn-

ské poezie pro iJěti ' (PersoniÍ.ikace ir nonsens ve verších Jiiího Žáčka a l]rrbomíra lre|dcka).., Zktt.i nuíj |987,

č. l0. s. 604-609'
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šla .jako neprodcjny tisk cdicc Klub mlaclych čtcnáŤrj ptlcl názvcnl Dobry tlen'
Prahtl, l98l ). Básník tu ntlvě akccntuje cticky zírviržné Inyšlcrrky' spo|cčenskr'
nosnÓ nrotivy a ozvlírštnčnÓ vidění všcc|ntldenního živ()ta a světa.

V Čcrníktlvě clrulré sbírcc Mtt!é tt velké nebe (l98|), i lbracející se k tlospíva.
1ícírn čtenílŤťrnl tZV. nepoetického včku, pŤcv|ádá poezic mcditativní, s l l lclzoÍlct
kynli konrltaccmi' vypovíclqící o záklaclních Životních .jistotách dětství. sp.|a.
tych s harnltlnick1inl rodinn nl společenstvítn, bczpečnyrtl dotn<lvenr. rodnyrlr
kra.jcn a pŤír<ldou, o jejichŽ zachovírní.jc ti.cba sti l lc usilovat'I., K humoristickÓ-
nru pojetí, nonsensu. parodii a gf()l 'csce blrsník inklirrujc vc své ncjlepší knížcc
vcršťr Ne7;/tršte tt ttt.šr'e.rlt.y (l984)' Invenčtrost a obraznÓ novátorství.isou 1-latr
ny v.jcho svÓr/tznÓtrl pohleclu na části l idsk ho těla. v grotcskních rninipŤíbězích
Ze strcdověktr i v absurdníIn ziení rcality.

Útl1im svazkctn vcrš LcÍokrult ( l98.5), vycházcjícírn.jako bczplatnír pr.énrie
albatroské cdice KMČ, sc naposlecly pŤiponlenul čtcnáirirnr staršíhrl škcllníhcl vč-
ku Miroslav Flor.ian. Ve clvan1rcti bíisních. ziisvěccnycl.t.jcdnot|ivym nrčsíc nl
kalcncláiního roku, cltlsavadní poctiku nezIněnil. Avšak originality v niclr uby-
vá. do.jeho poczie sc r,krírdír konvencc, icrncslnii nranyra a tendcnčntrst. Její
uInělccká kvalita jc piekvapivč nevyrovnan/t.

Navazujíc nir tvťrrčí pojetí sl,é prvotiny ze šcdcsíitych |cÍ (Bačk rkl, 7. ttrcc'lttt.
I968). vytvírŤí další lyrickÓ portrÓty souclclbych dětí. vcr]oucích zvídavy dialclg
s antr()pom()rílzovanou pŤírodou. Milena Lukešovír ve sbírce Jak.ie bosé noz'e
v rosc (l9t]0). Pozdčjší skladby Kde rlrivttií slotti rlobrclu lroc (l986) zt Kltírtt
u skrlrrxltittt ( l986)' nírtnčltlvě objcvné, autorkir koncipu.ic jako lyrické clcníky
a zártlveii pÍíběhy clívck picclškolníh<l věku' v nichŽ se poctická zkrirtka prolínít
s dějrl l 't lu k<lnstrukcí (sc zabydlovírnínr v sídlištrrírn panclírku a pr()stredí ncb()
se stavbou roclinnélrtl c|onlku). Nepr.aviclelnír veršová a strolIcká Íilrtna se tu cc-
le poclňizujc sÓmanticc sIclva a obrazu.

Ncspornynl obohacenínl dětskÓ nonscns<lvé poczie osrrrclcsátych lct jsou no-
vě uspoŤádané vybory veršťr vzniklych v šcdesíttych a scdmdcsátych lctech
v tvŮrčí clílnč clvou ctablovanych bírsníkťr J<lseÍa Hanzlíka lr Pavllr Šruta. Vyšl1,
pod nírzvy Pintpil ittt plm p(ltlt ( l9fJ l , rozš. l988) a Hlenry,žrl, Cil išttek ( I9t]3 ).
Jejiclr origina|ita jc ziejrná: v ror,inč nrotivické, obrazné, tvár.né ivyrazové.

UInělccky vyzrá|Ó básnickÓ dílo pro děti vydírvír v osrrrclesátych letcch takÓ
Jan Skílccl. Cyklus r<lzrněrnycIr lyricko-epicklch básní Usptivttnkv (l983) polí'
rná jako nckonvenční vypr/rvční dčtcrn pŤcd spanínl. Začlctiuje do ně.j inovova-

, o blisnickych sbírkirch N'í' Cerníktt i|íu|é u l 'c[ki nrllc a J' Hrnzlika I>itnpil in plnt punr sc podrobnrYji zntiĎu

.1e V' NczkusiI r,c srl lvnár' itcí studii ' 'I)vč tvl,rie t:cské poczJc'.,7'lutÍ nui'j |982' c.' 3, s. l3|-|37.

3t2

né pohádky, ncobvykI nárnčty a tétnata, včctně huclcbníclr ir v;ítvarn ch aluzí.

su i rka ma Zni lčnč č' lcrr i ty  ohs l r l l  i  | i r r . t t lu .

Ve speciÍicktlu variantu dětské ntlnsens()Vé poczic sc vyhraĎu.|c Ťíkac|lová

sgadba Janir Vodiianského Hdtkiltt se parupltttct ( l9Ít5). Autor sc v ní zclírnlivě

identiÍikuje s naivnínli a spont1lnnílrti.jazykovč-krcativníIni projevy pŤedšktllní-

ho dítěte, a|e oprošťu.|e je tlcl sarnorlrčclu, vtiskuje.|irn urlčlccky Íád a.jasnr'Ll

myšlenku.
Básně Etnanuela Frynty ztti,azenÓ do ptlstnrtně vydanÓ sbírky PrsllirÍ.y bcz

n,uzik\, (l988) prozr.azují vynikajícílr<l zna|ce českéhojazyka. oclhalujícíhrl ve

verbální hÍe. ryrl 'rovÓ vynalézavosti a rrreloclické dikci všcchny jchtl skrytÓ po-

tence. od lrravri nevázanosti s vlipntlu pclinttlu tvťrrcc směŤtrje k nonscnstlvytn.

humorně zabirrvcnyIrr portrétŮnr zvíŤat a l idí' Intelcktuá|ní ritz a reccpční nÍrroč-

nost jeho knihy pŤedpokládrrií kultivor,anéhtl čtenáŤc.

Poctologická vychocliska pŤevládrqícího nonsensového typu ilčtské poczie

a jeho stále ž'ivy odkal' pňipoIrrněl ntlvč uspo ádany vybor pr kopnick ch vcršťr

Zde|ka Kriebla ze šcclcsátych let (Strattivtít.k\, ?' neotttt - Posměškl, na p|ot,

l964), doplnčn1i někrll ika ruktlpisnynri tcxtv. s názvct]t Jak se z'rlbe chytré z'ntí

(  1989).
Frekventovan typ biisnickÓ tvorby pro dčti pŤcdstaVÚí v osrnclcsiitych lctcch

díla inspirovaníi rrároclním ncbo svět<lvyrrr vytvarnyrl umčníIn. Jc.jich autoŤi si

pŤitonr trchovírvají unrčleckou svébytnost 'r osobitou 1-loetiku: uplatriují v nich ja-

zykově lrravy i i irrraginativní pŤístup. oživeny cxotickym prvkcrn lJ.Z(tček, Ahoj

moŤe - ke krcsbirm M. Jágra. l980), vyjaclŤují okouzlcní svčtem tcchniky, vy-

nálezrj. civil izačních <lbjevťr (K. S!s, oltrtlt lu slrr? - ke krcsbánl K. Lhotírka,

l982)' vytváÍcjí reí1exivně z'zt|oŽeny obraz dčtství v bytostnÓrll sepčtí s piírrldou

a domclvsk m zakotvenírn (M. Cerník, Lettl, ttc's1lěc:l lr7 _ k obrázkrjrn M. Haná-

ka, l987). vraceií sc kc klasickénru r,ct.ši, sci{.crtol':;ké poeticc a české v tvarné

tradici (J. Skírccl, Kttttt clclešI\, l,ttně -k pastclťrrn J. Čapka s tnotivy hrajících si

dětí. l98.5; Pt.oč ten pttíček s větl,,e ttcsptttlltc - k Čapkov;inlr barcvnym krcsbám

zvíŤat, l9t]7) ncbo dčtcnl tracličnírl tVafem p ibližují domírcí a světové nlalíŤství

a zárovcri.jc ptlclněcLrjí k l-antazijní hčcr a krcativní spolu časti (J. Brukner, oĎ-

razárlrt. s pocltitulern Všeti.jttké tntilol,títtí kc čtení a ke koukríttí, |982). KztŤdá

z těcl'rto kni h .1c .jccli ncčn1ym slovesně-vytvarnynr artcf ak'"ctrr.

Rozporupln a citl iv;/ svčt tlospívajících v osnrclcsát ch lctech chápavč po-

stihují vc stylizovanÓ lyrick sebercl' lexi dvanáctilctého chlapcc a ti inácti leté

dívky vitena Lukcšovír (Natrc'j v trní, |985) a Jan Kiišpar (TulikrtÍ'ska, |L)8])'

Pestrou mozaiku pŮvodní clětské poezie tlsnldcsíltych lct clotvíiicjí čctní i iu-

toŤi vcsrněs oricntovirní na p|cclškoláky a začínající čtcnáŤc. SvÓ bírsrrč většinou
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šIa jako neproclc.|ny tisk edicc Klub mlac|ych čtcnáŤ pod n1rzvcm Dobry tlen,
Ptttho, l98l). Bírsník tu novč akccntujc cticky závažnÓ myš|cnky' spo|ečcnsky
ntlsné nlotivy a tlzvlírštněnÓ viclění všeclnrlc|cnního života a svčta.

V Černíkovč clrulré sbírcc Mu!é tt velké nebc (l98 l)' obracející se k clospíva.
.jícínl čten1rŤŮm tzv. ncpoetickÓIro věku. picvl1lcl ir poezie nlcditativní, s ílIozollc.
kylni konotaceIrri, vypovíd.i1ící cl základníclr Životních.jist<ltách clětství. sp.ju-
tych s harIllclnickym rodinn)ínl spcllečenstvírn, bezpcčn)inr clrltnovelrr, rclclnyrn
kla.ienl a pÍírrlclrlu, o jcjichŽ zacllovítní je ti.cba stírle usilt lvat' l.,K hurnclristickÓ-
mu po1ctí, nonscllSu. parodii a g|otescc bírsník inklinuje vc svÓ nejlepší knížcc
vcrš lVel;/rts'te tt ttt 'íyestkr. ( l984). Invctrčntlst a obrazné n<lvíttorství .jsou patr-
ny v'|cho svér1tznÓIn pohleclu na části l idskÓho tčla. v grotcskních rninipÍíhčzích
zc sti.edověktr i v absurdnítrl zŤcní reality.

Utlynl svazkcrn vcrš Le Íokruh ( l985), vycI'rírzejícírrr .jak<l bezplatnír prÓnric
a|batroské edicc KMČ, sc nap<lsledy pŤiporrrcnul čtcnáŤrinr staršího školníhtl vě-
ku Miroslav Fltlrian' Ve dvanílcti básníclt. zasvčcenych jcdnotlivynr nrčsícrinl
kalcndíiŤního r<lku' dclsavadní poctiku nezIněnil. Avšak originality v niclr uby-
vit. clojcho poczie sc vkrádír konvence' icnrcslnít manyra a tendenčnost. Jc.jí
urnčlecká kval i ta jc pŤekvapivč nevyrovnatníi.

Navazujíc na tvťrrčí p<1etí své prvotiny zc šcdcsát1ich |cL (I}učk rkl, ?' nechtt.
l968), vytváŤí clalší lyrické p()It|Óty soudob ch dětí. vcdoucích zvíclavy dialog
S antr()pomorllztlvanou pÍírodou. Milena Lukcšov1r ve sbírcc Jak .je bosé tttl:.,,
r,i.o.ie (l980). P<rzdč';ší sklatlby Ktle clrivají sloni tlobrcu nrlc (|986) tt Kltirtt
tt sktlrodtint ( l9Íi6), rrírmětovč tllrjevnÓ, autorka koncipu.|c jako lyrickÓ dcníky
a zlirclr'ci i pŤíběhy clívek pŤedškolnílro včku. v rl icIrŽ se prrctická zkratka pr<llín1r
s dč.jtl l 'clu konstrukcí (se zabycllt lvánínr v sícll ištrrínl panclírku a prostŤedí ncbtl
sc stavbou roclinnÓho tlonlku). Ncpravidelnír vcršová a strtlÍlckít forma se tu cc.
lc pocli izuje srirnantice slova a obrazu.

Nespornyrn obtllrircenírrr dčtské nonsensovc poezie osrndcsátych lct.jsou ntl.
vě usprlŤádané vybory veršri vzniklych v šcdcsátych a scdrnclcsátyclr lctcch
r, tvťrrčí dílně clvou etablovirnyclr básníkŮ Joscla Hanzlíkii a Pavla Šruta. Vyšl1'
pod n/rzvy Pintpil ittt pam puttt (l9t3 l ' rozš. l9i]8) a n,,,,1lžtl 'Čilišnek (l9s3).
Jc.jich originalita jc z ejmír: v rovině nrotivickÓ, obrazné, tvírr.nÓ i vyraz'rlvÓ'

Urrrčlccky vytt.it|c básnickÓ clílo pro dčti vydává v osnldcsát ch letcch takÓ
Jan Skácel. Cyklus rozměrnych lyricko.epickych básní Usptiv,ankv ( l983) pqí'
nlír' iako nekonvcnční vypríivční rlčtcm pŤed spaním. Začlcr1u.ic do něj inovova-

r . , ( ) b í s n i c k ; i c h s b í r k l i c | t M ' C e r n í k a M u l é u l ' c | k t n c l t a J ' H r r r z l i k a P i n t p i l i n t p a n t p u n r s c p o d r o b n č ! i  z n t i i t u

jc V Nczkusil r 'e srtx'ttl ir 'ací studii ' 'Í)vč tvliÍe r.cské plc?,ic.'.z|dtÍ nttij |982. č' 3' s' |3|.|37.
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né pohádky. ncobvyklé nántčty a témirta' včctnč hudcbníclr a v1itr'arn1icIr aluzí.
Sbírka nrá značně členity obsah i Íbrn.ru.

Ve spcciÍickou variantu dětské nonscnstlvé poezie sc vyhraĎujc Ťíkacllovii

skladba Jana Vodiianského Hddala se paraplt,ttct ( l9lJ.5 ). Autor se v ní zclírnlivě

identifikuje s naivnínli a sprlntánnínri jazykovč-krcirtivnínri projevy p cclškolní-

ho dítětc. alc oprošťuje je tld sarnoÚčelu, vtiskuje jinr uměleck1/ Ťítcl a jasnclu

myšlenku.
Básně Errlarruela Frynty zztiazenÓ do 1-l<lsrnrtně vyclanÓ sLlirky Písnit\ky bez

nuz,ikl, ( l98t]) prozr.azují vynikajícílro znalce českél'r<l .jazyka' odhalujícího ve

verbální hÍc. ryInové vynalézavosti a Irrcltldické dikci všcchny jeho skryté po-

tencc '  od I t t l tvc(  t lcr  zat l t rst i  s  Vt i l )nou 1rrr i t t l r ru tvt]I .cc s l t tčí.u.|c k nonscItsov1]rt t .

hunlorně ziibarvenynl portl.Ót nl zvíŤat a l i<]í. lntelektuá|ní ráz a recepční nítroč-

nost jeho kníhy pŤeclpoklácla.jí kultivovanÓhtl čtenáŤe.
Poetologická vychodiska pŤet'ládajícíhtl nonsensovÓho typu iiětskÓ poczte

a jeho stále Ť'iv,j odkaz pŤiponlněl nově uspoÍádanÝ vyb<lr prŮkopnickyclr veršrj

Zderika Kriebla ze šeciesát ch let (Srrrrrl ir,tírk\'z, l lez,tu _ Posn šky na plot,

l964), cloplněny několika ruk<lpisnynri tcxty, s názvcl]] Juk 'se z'obe clt\,tré z,rti
( r989) .

Frek\rentovany typ básnickÓ tvorby pro dčti picdstavtl jí r, osrndes1itycIr ]ctech

díla inspirovanír národnínr ncbo svčtovynl vytvarnym tttněníIn. Jejiclr autoii si
pňitonl uchovíivají umělcckou svébytnost .t os()bitou poctiku: uplatĎu.ií v niclr ja-

zykově hravy a irnaginativní pŤístup. clŽivcn cxotickyIrr prvkcm (]. Žíčck, Ahoj

moťe - kc kresbirrlr M. Jírgra. l980), vy.jacliu.jí okouzlcní světem teclrniky, vy-

nálezťr. civil izačních ob.jevri (K. SÝs, Oltrtula.rl lr7 _ kc kresbám K. Lhotáka'

l982), vytvítňcjí reí1exivnč llt|clžcny obraz dětství \, bytostné|n scpčtí s pŤírodou

a doInovskyrn zakotvenírn (M. Černík' Léto, ttcspěclrr7 _ k obrázkrjnr M. Haná-

ka' 1987), vr.ace.ií sc ke klasickÓt-nu verši' scii 'ertovs;kÓ poctice a čcskÓ v tvarné

tradici (J. Skírccl, Kctnt orlašh, ltlně -k pastcl m J. Čapka s Inotivy hra.iících si

dětí. l985; Prtlč tett 1ltriče k s y,ětl'e nespadnc _ k Čapkov1irrt barevnyrn kresbíim

zvíÍat, l9t]7) nebo <lětcnl tracličnírn tvirrell l pÍibliŽují dclrlácí a svčtové ttlalíi.ství

a zároverl .jc poclněctrjí k lhntazi1ní hic a krcativní spoluričasti (J. Brukncr, ob'
raz(íntt, s 1l<lcltitulem Všcli.juké tttalrlt,áltí ke čtení a ke ktlukcíní, |982). KztŤdá

Z těchto kn i h jc .jcdinečnyrrr' 'ou.'n5. rl tVarn1irr.r arte Í aktcrn.

Rozpclruplrry a citl iv! sl,čt clospívajících v osmdesátych letech chápavě po-

stihují ve stylizovanÓ lyrickÓ scbercÍlexi dvanircti lctélro chlapce a ti irrácti lcté

dívky Milcna Lukešovíi (Nuhe j v Írní, |985) a Jan Kašpar (Tulikrcísku, |L)8]).

Pestrou nrtlzaiku pťrvodní dětské poczic osmdesátyclr lct clotváňcjí čctní au-

toŤi vcsrněs clricntovaní na pňcdškoláky a z,ačínající čtenáčc. Své básnč včtšinou
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pravidelně zveŤejĎují na stránkách renomovanych dětsk]lich časopisri Stuníčko
a Mateíídouška, nezíídka vyclávají i samostatnc sbírky, znamenající solidní
uměleck standard. PatŤí k nirn JindŤich Balík, Ilona Borská, Vtadimír Brandejs.
Karcl Černy' JiŤí Have|' JiŤí Fa|tus, Václav Fisoher, Josef KŤešnička, JiŤí Slíva.
Ludvík StŤeda, Ivo Štuka, Ljuba Štíplová aj.

Nadnárodní kontext vnášejí do básnické tvorby pro děti v osmdcsát1ich lc-
tcch Josef Brukner a Pavc| Šrut. První z nich kongcniálně pŤebásni| Íblklorní Ťí-
kadla evropsk ch národ a vytvoii l tak pozorulrodny obraz archetypálních zku-
šeností pŤedškolního dítětc (Klíč od krcÍknství' |985)' oba pak svorně sestavili
antologii zlatého Íbndu světové nonsensové pclezie, provázené ukázkanrt mrl-
derního ma|íňství (ostrov, kde rostott housle, l98]).

Sledujeme-li r,yvojové prorrrčny dětské poezic posrpnového dvacetilctí r, zo-
beciiujícím pohledu, zjišťujcrne, Že se v ní pro.;evuje několik v1íraznych domr.
nant a tendencí:

l. V sedmdesátych letech dětská poezie v dŮsledku diskriminačních opatŤe-
ní normalizačního režimu, paralyzujících zvláštč tvorbu renomovan ch básníkr]
šedesátych let, prochází vleklou krizí. G|oriÍrkován dobovou kritikou .ie z'ejmé-
na básník M. Florian.

2. Dětské básnictví pŤekonává svou slagnaci aŽ během osmdesát ch let' pÍe-
devším zásluhou dosud proskribovan ch tv rčích osobností'jež se i lcl ní mohou
v poněkud to|erantnějších společensko-politick;ich poměrech Znovu navracet.
Jeho gros tvoŤí veršc jazykově hravého, irnaginativního a nonsensového typu.
Z oťictá|nich poetri _ clebutant se v tomto období prosazují pouzc J. Záček
a M. Čcrník.

3. Mezi marxisticky pojatou kritickou rcllexí dětské básnické tvorby pro dě.
ti a jejím Íáktick;/m stavem existuje za nornlalizační éry značná, ideologicky
lnot iVovaná d iskrepancc.

S|ovenská |iteratura pre deti a m!ádež
v rokoch 197O- 199O

ZUZANA  STAN ISLAVOVA

Koexislcncia Čechov a Slovákov v jednom štátnom Útvare spÓsobovala, Že aj
prebiehaj cc kultrirnc trendy nrali vel'a spoločného. A tak hoci problematika vc-

decke.j konl-erencie je zacielená na česky literárny kontext sedemdesiatych
a osemdcsiatych rokov dvadsiateho storočia, vo viaccrych veciach, o ktor1iclt
hodlárnc uvažovať v rámci slovenského literárneho k<lntcxtu' špeciálne kontcx.

tu Iiterat ry pre dcti a mládeŽ, ná.;dc prípadn1y česk;y čitatel'analÓgie aj s domá-

cou situáciclu.
Na začiatku rivahy o pclhyboch slovenskej literatriry prc deti a rnláclcŽ

v dvoch nornlalizačnych dcsaťr<lčiach si priporneĎme 1akt, Že pre rozvinutie sl<l-

venskej dctskej l iterat ry do podoby |iterárneho podsystému. ktor sa stal

vzhl'aclom na celonárodny kontcxt esteticky a urnelecky relcvantny, mali kl 'r ičrl-
vy vyznarri tridsiate a šcsťdesiate roky dvadsiateho stol.očia. V prvom sporninl.
nom clcsaťročí detská |itcratrlra dovíšila dlhodoby proccs svojcj estetizácic.r
Pre lonr i I i r  leda bar iéru lunkč.nr. ' j  špec i l i ckost i  l t  (posun c sa smerom k urt teIcc-
kému záznamu univerzálnych problémov Života) kclnštituovala sv<lju umelcckti
podobu, ktorri potom v šesťdesiatych rokoch rozvinula s1ncrom k modernitc.
(V tejto sr]vislosti iba celkorn nrarginíilne a mimo kontext slcdovaného problé-

mu poclotknirne, že viaceré indície anticipujr1 novy rrlzmach slovenskej l itcrírr.

nej tvclrby pre deti a mládež na začiatku dva<Jsiatcho prvého storočia.)

Zásadná štrukturálna zmcna slovcnskej detskej literatrlry na rirovni syste(rnrlvc.j

moderniz/rcic jej obsahov1ich i lormálnych zložiek sa tcda udiala v priebehu šcsť-

desiatych rokov. Bol tcl čas uv<ll'ncnia nielen v politikc, alc ai v estetick ch nor-

mách a tvoriv ch postulátoch, ktoré boli v predchádzaj com dcsaťročí zclšnttrtl-
vané jcdnostrannym fbrsírovaním inštruktívncj, mirnctickej koncepcie utncnia,
postavcného na realistickcj relcrenčnosti rnedzi epickou a cmpirickou realitou.

navyše ideologicky deÍbrmovanou. V šesťdesiatych rokoch sa však noetickym vy-

Poc l robne. jš icpozr i :  o .S l i acky:  D! in l . sk l t ' cnskc j  l i t t ru t t in 'p radetíunt l  dcž 'doroku1945 'M|adé|ctá .Bra

tislava I 990.
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