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Typo|ogické proměny moderní
české poezie pro děti

(šedes átá až devadesátá léta)

J AROSLAV  TOMAN

Počátkem šedesát ch let došlo v poezii určené dětem k r.adikálnírn proměnám
souvisejícímjednak s postupnou Iiberalizací tehdejšího spo|ečenského děrrí a kul-
turněpolitického k|imatu, jednak s nástupenr talentovan ch autorri stŤední a mlad-
ší generace, tvoŤíoích rovněŽ pro dospělé. Její proÍil již pÍesta|a určovat poetika
Františka Hrubína, Jana Čarka a jejich vrstevníkrj' vycházejicí z Íblklorní a slád-
kovské tradice. Th v reproduktivní a epigonské podobě sioeještě doznívala v pr-
vé polovině šedesátlch |et, a|ejejí hodnotov1i vklad se už deÍlnitivně uzavŤel.

Nov1/ typ české moderni poezie pro děti, v zásadě navazující na tvlirčí poje-
tí Halasovo a Nezva|ovo, se Íbrmova| již běhcm čtyŤicát1ich a padesát ch let na
pozadi hrubínovské poetiky. Už tehdy v sobě propojoval prvky tradiční a nová-
torské. PŤedjímaly ho objevné verše Ivana B|atného Jeclna, dvě, t.i, čtyŤi, pět
(|94.7), prrikopnick debut Josefa Kainara Řr*adta (I948) a sk|adby Zdeika
Kriebla Píšt:alička (l955) a Ptcim se, ptritn se, ptlrupeliško (|959). V šedesát;ich
letech tento typ dětské poezie zce|a pÍevítžil. Jeho pŤedstavitelé, často v pro-
gramní opozici vriči sv!m pÍedchridcrim, se vědomě vyh;/bali expresivitě, sen-
timentu, patosu, Starosvětské idy|e a lyrizaci, preÍ'erova|i spíše racionalitu, věc-
nost, epičnost, |apidární sdělnost a dramatickou konstrukci' pŤehodnocova|i
a aktualizova|i folk|orní tvary, zv|áště Ííkadla, do jejich básní vstupoval dětsk]}i
lyricky hrdina, spjaty s koloritem soudobého velkoměsta, civilizace a techniky,
komplikovanější obraznost budovali na asooiativních pÍedstavovych spojích,
nonsensu a originální metaÍbie, více up|atřovali jazykovou komiku osnovanou
na slovní hňíčce, intelektuá|ním hunroru a vtipu, ironii, grotesce a absurditě, do
sémantiky básní zapojovali grafick! experiment, verš rozvolřovali a prozaizo-
va|i narušováním či negací jeho rytmické pravide|nosti a ustá|eného schématu
i užitím hovorového v,jraziva.

Tzv. nonsensoq/ typ dětské poezie šedesátych let reprezentovala pŤedevším
tvorba autor stÍední generace: JoseÍh Kainara1Řrkadla, |96|; Nevídrjno, nesly-
cheino, |964),,Z'deňka Krieb|a (Koulej se, sluníčko, kutálej, |96|; Co dělá v par-
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ku sluníčko, |963; Stradivdrlq z ne nu - Posměšky na plot,1964), Ladislava
DvoŤáka (Z ruodré konvičky prší na Žottn, t962; Kam chodí slunce spat, |963;
Modrj brouček, l967)' JiŤího Hav|a (Ani strrinka pro bruč nka, |966; Potkat vet-
bloud koruira, 1969) a Mileny Lukešové (Bačkúrky z mechu, |968), jež také vy-
jimečně oslovila pubescentní čtenáňe (Big beat a' aritmetika aneb Kostkovanj
idedLy, |967). Z m|adších básníkrj do poetiky nonsensového verše pronikavě za.
sáhli Ivo Štuka s Ilonou Borskou (Svát se točí dokolečka, 1964), Miroslav Flori-
an (Inbutí pefíčka, |961; Jaké oči ntá vítr, l968) a Josef Brukner (Proč, proč,
proč, 1963; Svět zvíŤat, |964; Z l,tldovy zrlhrddky, |968), z nejmladších poet ho
v znamně ovlivnili Josef Hanzlík (Princ a želva, |964; popěvky a Ťíkadla asocia-
tivně propojené s pohádkovou prÓzou v knize Sněhovd hvězdička, l966) a Pavel
Šrut (Petrktíče a petrkliky, |968; MotÝIek do tanečních, |969; Kočka v houslích,
1969), Svéráznou variantu tohoto typu dětské poezie spočívající najazykové ak-
tualizaci a hŤe, volném verši a využití prvkri a postupri experimentálního a kali-
grafického básnictví' navíc v kombinaci s prášilovsk1/mi historkami nebo s pŤí-
spěvkem ze Života dětí, vytvoŤíli Jiíí KoláŤ (Ndpady pana ApríIa,196|; V sedmém
nebi, |964) a Josef Hirša| s Bohumilou GrÓgerovou (Co se slovy všechno poví,
1964). Ke k|asické veršové struktuŤe, pĚísné rytmické pravidelnosti a zpěvné dik-
ci tíhne ve sv;/ch sbírkách pro děti, v nichŽ figurovaly hudební motivy a perso-
nifikovan! Svět věcí azviÍatrozvernych minibajek, Karel Šiktanc (Pohddlq chu-
dé na ftidky, |963; KapelapanaAnděIa' l965).

V šedesátych |etech se tak dětská poezie podivuhodně sblížila s básnickou
tvorbou pro dospělé' Do verš pro děti totiž zĚetelně pronikaly ozvuky mezivá-
lečné avantgardy (Nezval, Halas, Seifert), poetika tzv. básníkri všedního dne ze
skupiny Května druhé poloviny padesátych let (Brukner, Florian' Šiktanc), feti-
šizace naivního dětství z děl tehdejších m|adych autorú - debutantrj (Hanzlík,
Šrut), bez skrupulí se tu angažovali i proslulí tvrirci Skupiny 42 (Kainar, KoláŤ)
a v,lznačni pÍedstavitelé dobové konkrétní poezie (Hirša|' Grcigerová).

K prohlubující se integraci obou větví národní poezie šedesátych let také v;i-
razně pŤispěli Jaroslav SeiÍ'ert věkově univerzální skladbou Halleyova kometa
(|967), určenou teenager m, editoÍi unikátních vÝborŮ z neintencionální bás.
nické tvorby světové (A. Brousek s J. Hiršalem: Postavit vejce po Kolumbovi,
l 967) a domácí (A. Brousek s P. Šrutem: Verše pro slabou chvilku, 1968; J. Štrob-
|ová se Z. HeŤmanem: Ach ta ldska nebeskrÍ. |966).

Slibně se rozvíjející poezii pro děti a mládež paralyzovala, zvláště v sedm-
desátych letech, politická a kulturní ,,normalizace..české společnosti po srpnu
roku l968. Nejvíce později zakazovanych a zam|čovanych autorťr se totiŽ re-
krutovalo z íad básníkri, kteÍí v ní debutova|i právě v |etech šedesát'ch ajejichž
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sbírky vesměs Znamena|y nejen její umělecké vrcholy, nlbrŽ pÍedstavovaly

i mocnou v:ivojovou linii moderní české poezie vribec (Brukner, DvoŤák,

GrÓgerová, Have|, Hiršal, KoláŤ, Šiktanc, Šrut aj.). Mnozí renomovaní autoÍi pí.

šící pro děti se tehdy na de|ší dobu odm|čeli (Borská, Hanzlík, Kriebe|, Luke-

šová), knihy veršú určené dětem začaly ojediněle vycházet v samizdatovych

edicích (Jirous) nebo v exilovlch nakladate|stvích (Brukner' Seifert). V posrp-

nové básnické produkci ještě doznívala hrubínovská poetika (Nechvátal' Hilčr'

Noha, Stehlík), a|e ta jiŽ nic nového nepŤinesla. Citeln1f nedostatek privodních

děl suplovaly v1ibory a reedice osvědčenlch autor padesát)ich |et. oficiální

básnická tvorba pro děti se ocitla v hluboké krizi.

V notně ochuzené dětské poezii seclrndesátych let se prosadi| zejména tehdej.

ší reŽimní básník Miroslav F|orian, kter1/ se prezentoval jednak novou sbírkou

TŤesky plestq (|972),jednak souborem dosavadních veršú (rozšíŤen ch o oddíl

Když se nikdo nedívá), nazvaném Jaro, napověz (|9,77), jimŽ své lyrické dílo, os-

cilující mezi tradicí a modernou, završil. oÍlciální kritikou však zrjstali neprávem

opomenuti Jan Vodřansk jako autor nápadit;/ch nonsensov:/'ch verši Šlo povi-

dLo na vandr (1974), ale i Ladislav DvoŤák a JiŤí V. Svoboda, kteŤí se svymi ne.

konvenčními básnickfmi v]/tvory omluvenlcy prc fuiky poškaldky (1972) a Síťka

na motyly (1974) vehementně pÍihlásili k ha|asovskému tvrjrčímu principu. Vy-

jimečnou a pŤekvapivě aktuální sejevila v kontextu dětské poezie sedmdesátlch

let sbírka Norberta Frj,da Květovanj kútí (19,15). Ačkolijejí rukopis vznikl uŽ

v pohnut1/ch letech vá|ky, pŤedstavovala moderně pojaté civilistní dílko, bezpro-

stŤedně reagující na tragicky osud českjch židovskfch déti za protektorátu.

K renesanci umělecky vytÍíbené poezie určené dětem, obnovující spíše kon-

tinuitu s halasovsko-nezvalovskou poetikou a s typem nonsensového verše še-

desát]/ch let, doš|o v roce l978, pŤedevším zásluhou dvou nejvlraznějších de-

butaniri - pŤíslušníkri nejmladší básnické generace - JiÍího Žáčka a Michala

Černíka. Jejich tvorba pro děti, vnitÍně spjatá s jejich poezií adresovanou do-

spělfm, paŘ kvantitativně i hodnotově ku|minova|a v osmdesát./ch letech.

V Žáčkovych nejosobitějších sbírkách Áp ríIovti škola ( l 978)' Kdo si se mnou

bude hruit (l982) a Pro stepičí kvoč aneb Aprílovd škola pto pokročilé (l986)

dominovaly jazykováhra, slovní ekvi|ibristika, nonsensovy humor, nekonvenč-

ní obraznost, Íbrmální vyna|ézavost i vzácné porozumění světu současného dí-

těte. Žáčkově charakteristické poetice se vymyká pouze sk|adba Kolik md Pra-

ha věží (1984), v níž básník akcentuje ozvláštněné vidění reality, společensky

nosné téma a eticky závažnou myš|enku.
M. Černík po páčátečnim návratu k fo|klorním zdrojťrm a čarkovské pÍírod-

ní lyrice v prvotině Kdy md pampetiška svdtek (|978) mistrně zvlád| i humor-

I
I
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ku sLuníčko, |963; StradivrÍrlq z neÓnu _ Posměšky na plot, 1964)' Ladislava
DvoŤáka (Z modrc konvičky prší na Žofín, |962; Kam chodí slunce spat, 1963;
Modrj brouček, l967), Jiňího Havla (Álri strrinka pro bručánka, |966: Potkal vel-
bloud komára' | 969) a Mi|eny Lukešové (Bačk rky z mechu, |968), jeŽ také v -
jimečně oslovi|a pubescentní čtenáŤe (Big beat a aritmetika aneb Kostkovan!,
idedLy' |967). Z m|adších básníkri do poetiky nonsensového verše pronikavě za.
sáhli Ivo Štuka s Ilonou Borskou (Suár se točí dokolečka, |964),Miros|av Flori.
an (klbutí peŤíčko, |96|; Jaké oči nltj vítr, l968) a Josef Brukner (Proč, proč,
proč, 1963; Svět zvíŤat, |964: Z Indov\, ztlhrádky, |968), z nejm|adších poetri ho
vyznamně ovlivnili Josef Hanzlík (Princ a želvrl, |964: popěvky a Ťíkadla asocia-
tivně propojené s pohádkovou prÓzou v knize SněhovcÍ hvězdička, l966) a Pavel
Šrut (Petrklíče a petrktiky, |968; MotÝlek do tanečníctt, |969; Kočka v houslích,
l969). Svéráznou variantu tohoto typu dětské poezie spočívající najazykové ak-
tua|izaci a hÍe, volném verši a využití prvk a postupti experimentálního a kali-
grafického básnictví, navíc v kombinaci s prášilovskymi historkami nebo s pŤí-
spěvkem ze ŽivoÍa dětí, vytvoŤili JiŤí KoláŤ (Nápctdy pana Apríla, |96|; V sedmém
nebi, |9M) a Josef Hirša| s Bohumilou GrÓgerovou (Co se slovy všechno poví,
l964). Ke klasické veršové struktuŤe, pŤísné rytmické pravidelnosti a zpěvné dik-
ci tíhne ve svlch sbírkách pro děti, v nichž Íigurovaly hudební motivy a perso-
nifikovan1/ svět věcí azvíÍatrozvern;/ch minibajek, Karel Šiktanc (Pohddlq chu-
dé na ftidky,, |963; Kapela pana Anděla' l965).

V šedesátlch letech se tak dětská poezie podivuhodně sblíŽila s básnickou
tvorbou pro dospělé. Do veršrj pro děti totiŽ zíetelně pronikaly ozvuky mezivá-
lečné avantgardy (Nezval, Halas, Seifert), poetika tzv. básníkri všedního dne ze
skupiny Května druhé poloviny padesátych let (Brukner, F|orian, Šiktanc), feti.
šizace naivního dětství z děl tehdejších m|ad1;ich autor _ debutantrj (Hanzlík,
Šrut), bez skruputí se tu angažova|i i proslulí tvrirci Skupiny 42 (Kainar, Ko|áŤ)
a vyznační pňedstavitelé dobové konkrétní poezie (Hiršal, Grtigerová).

K prohlubující se integraci obou větví národní poezie šedesátych let také v;i-
razně pŤispěli Jaros|av SeiÍ'ert věkově univerzální skladbou Halleyova kometa
(|96.7), určenou teenager m, editoŤi unikátních vyborrj z neintencionální bás.
nické tvorby světové (A. Brousek s J. Hiršalem: Postavit vejce po Kolumbovi,
1967) adomácí (A. Brousek s P. Šrutem: Verše pro slabou chvitku,l968; J. Štrob-
|ová se Z. Heňmanem: Ach ta l ska nebeskcj' l966).

Slibně se rozvijející poezii pro děti a m|ádež para|yzovala, zv|áště v sedm.
desát1/ch letech, po|itická a kulturní ,,normalizace,. české společnosti po srpnu
roku l968. Nejvíce později zakazovan,lch a zamlčovanlch autor se totiž re-
krutovalo z Ťad básníkrj, kteŤí v ní debutova|i právě v |etech šedesát)ich ajejichž
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sbírky vesměS Znamena|y nejen její umělecké vrcholy, n1/brŽ píedstavovaly

i mocnou vlvojovou |inii moderní české poezie vúbec (Brukner, DvoÍák,

Grcigerová, Have|, Hirša|, KoláŤ, Šiktanc, Šrut aj.). Mnozí renomovaní autoŤi pí-

šící pro děti se tehdy na delší dobu odmlčeli (Borská' Hanz|ík, Kriebel' Luke-

šová), knihy veršŮ určené dětem začaly ojedině|e vycházeÍ v samizdatovych

edicích (Jirous) nebo v exilovlch nak|adatelstvích (Brukner, Seifert). V posrp-

nové básnické produkci ještě dozníva|a hrubínovská poetika (Nechváta|, Hi|čr'

Noha, Stehlík)' a|e ta již nic nového nepŤirres|a. Cite|ny nedostatek p vodních

děl suplovaly vlbory a reedice osvědčenlch autorú padesátÝch |et. of.iciá|ní

básnická tvorba pro děti se ocitla v hluboké krizi.
V notně ochuzené dětské poezii sedmdesát;/ch let se prosadil zejména tehdej-

ší režimní básník Miroslav Florian, kter! se prezentova| jednak novou sbírkou

TŤesky plestq, (t912),jednak souborem dosavadních veršú (rozšíÍen]/ch o oddíl

KdyŽ se nikdo nedívá), nazvaném Jarc, n,apověz(|917), jimŽ své lyrické dí|o, os.

cilující mezi tradicí a modernou' završi|. ofrciální kritikou však zristali neprávem

opoÍnenuti Jan Vodřansk:i jako autor nápadit] ch nonsensovych veršri Šlo ;rovl-
dLo na vandr (1974), ale i Ladislav DvoŤák a JiŤí V' Svoboda, kteŤí se svymi ne-

konvenčními básnicklrni v;itvory omluvenh, pto ždk1' poškolciky (19,72) a Síťka

n4 motyly (|9.74) vehementně píihlásili k ha|asovskému tvŮrčímu principu. V!-

jimečnou a pÍekvapivě aktuá|ní se jevila v kontextu dětské poezie sedmdesát;/ch

let sbírka Norberta Fryda KvětovanÝ kúti (l975). Ačkolijejí rukopis vznikl uŽ

v pohnutych letech války, píedstavovala moderně pojaté civilistní dílko, bezpro-

stŤedně reagující na tragick! osud česk]ich židovsklch déÍi za protektorátu.

K renesanci umělecky vytŤíbené poezie určené dětem' obnovující spíše kon-

tinuitu s halasovsko.nezvalovskou poetikou a S typem nonsensového verše še-

desát]/ch let, došlo v roce l978, pŤedevším zás|uhou dvou nejvlraznějších de-

butant - pÍíslušníkti nejmladší básnické generace _ JiŤího Žáčka a Michala

Černíka. Jejich tvorba pro děti' vnitÍně spjatá s jejich poezií adresovanou do-

spělfm' pak kvantitativně i hodnotově kulnrinovala v osmdesát]/ch letech.

Y Žáčkovychnejosobitějších sbírkách Aprílovd škola (1918), Kdo si se mnou

bude hrcÍt (|gs2) a Pto slepičí kvoč aneb Aprílovd škola pto pokrcčilé (l986)

dominovaly jazykováhra, s|ovní ekvilibristika, nonsensovy humor, nekonvenč-

ní obraznost, fbrmální vyna|ézavost i vzácné porozumění světu současného dí-

těte' Žáčkově charakteristické poetice se vymyká pouze sk|adba Kolik md Pra.

ha věží (1984), v níŽ básník akcentuje ozv|áštněné vidění reality, spo|ečensky

nosné téma a eticky závaŽnou myšlenku.
M. Černík po počátečním návratu k Íblk|orním zdrojŮm a čarkovské pŤírod.

ní lyrice v prvotině Kd1, 1n,i parupeliška svritek (|978) rnistrně zv|ád| i humor.

I
I
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ně-nonsensovy typ verše v knize Naplašte ndn švestk1, (l984), ale v jeho dal.
ších skladbách Malé a' velké nebe (|982)' Malé tozednění (1984), Knížka' ma-
lych pohddek (l986) a Léto, nespěchej (I987) jiŽ pÍevaŽuji básnické pŤístupy
jeho naturelu nejvlastnější: reÍlexe a kontemplace, obracející se k základním Ži-
votním jistotám dětství - harmonickému domovu, rodné krajině a pŤírodě.

Nesporn m typologick]/m obohacenínl privodní clětské poezie osmdesát ch
let jsou také sbírky Mileny Lukešové Jak je bosé noze v tose (|980), Kde dtiva-
jí sloni dobrulu noc (|986) a Kláru cl skototlún (l986), koncipované jako lyric-
ké deníky moderních dětí, zasazené c|cl antropomorílzované piirody nebo poeti-
zovaného síd|iště a rámované pŤíbčhovou konstrukcí, verše JoseÍ.a Hanzlíka
Pintpilim parn pam ( l98 | ), aktua|izující surrea|istick odkaz V. Nezvala, v bor
Pavla Šruta Hten žd, Čifirnck ( l 983), pÍcdstavující nejvyhraněnější podobu ab-
surdní poezie, posmrtně vydané básně Emanuela Frynty Písničky bez ntuzik1,
(l988)' prczrazující geniálního znalce mateŤštiny, ktery v nonsensov1ich podo-
biznáoh |idí azvíÍat, v intelektuálním humoru a vtipu' v jazykové hŤe, vyna|é-
zavém r mu a me|odické dikci odha|uje všeclrny její skryté potence, motivicky
objevná' Ťíkadlově laděná a zpěvná kníŽka Jana Vodřanského Hcjdata se Parct-
pldta (1985) nebo cyklus rozměrnějších lyrickoepick;/ch básní Jana Skáce|a
Usptivan,ky (l983)' originálně inovující lralasovskou poetiku. Poeto|ogická vy-
chodiska pŤev|ádajícího typu dětské poezie znovu pŤipomenul nově uspoňádany
a rozšíŤen v bor veršri Z. Krieb|a ze šedesátych |et Jak se zobe ch\'tré zrní
( I  989).

Frekventovany typ básnické tvorby pro děti tvoŤila v osmdesát1ich letech rov-
tlěŽ di|a inspirovaná vytvarnym uměním. Jejich autoŤi pŤitom buď uplatřovali
jazykově hravy pŤístup, oŽiveny exotick mi motivy 1I . Žaček: Altoj, tttot,e, 1980
- ke kresbám M. Jágra; Mtime rddi z,víŤatct, |981 - k obrázkrim J. Lady), nebo
tíhli k meditativnosti (M. Černík: Léto, nespěchej, |987 - k obrázkrjm-t'a. gu.
náka), vrace|i se ke klasickéntu verši a seif.ertovské poetice (J. Skácel: Kam ode-
šl1, laně, l985 - k pastelrin J. Čapka; Prcč ten pttiček z, větve nespadne, |987 _
k Čapkov]/m kresbám zviÍat), pŤípaclně clětem osobitě pňibližova|i světové ma-
|íŤství a zároveř je podněcova|i k fantazrjní hňe a kreativitě (J. Brukner: obra-
zdrna, s podtitu|em Všelijaké malování ke čtení a ke koukání, l982).

Autenticitu dospívajících osmdesát ch let zdaňi|e postihli v Iyrick]/ch portré-
tech dvanáctiletého chlapce a tŤinácti|eté dívky Mi|ena Lukešová (Nahej v tni,
l985) a Jan Kašpar (Tulikniskcl, |987), k vyzrálejším pubescentním čtenáŤ m
směŤovali sv11imi ojedině|;imi sbírkarni také Karel Boušek (o čem si buclerue po.
vídat,.|978), Kare| S1is (ohrada sn , |982; Mald inven,turu, |989) i JiŤí Such!
(ve v1iboru popu|árních verš a písničkovych ÍeXLťl Dítě školou povimé, |988).
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Nadnárodní, srovnávací a inspirativní zŤete| vnesli do dětské poezie v osmde-
Sát]ich letech J. Brukner a P. Šrut. První z nich kongeniálně pŤebásnil dětská folk-
lorní Ťíkadla evropské provenience a vytvoŤi| tak pozoruhodnou encyklopedii ar-
chetypálních zkušeností dítěte pÍedškolního věku (Klíč od kruílovství, |985), oba
pak společně sestavili antologii zlatého Íbndu světové poezie nonsensového ty-
pu, provázené ukázkami modernílro ma|íÍství (ostrulv, kde rostou lnusle, |987).

Pestr obraz dětského básnictví osmdesátlch let dotváÍejí autoŤi umělecké-
ho standardu, pŤevážně oslovující nejmladší čtenáŤe nebo pŤedškoláky a prti.
běŽně publikující v časopisech pro děti Sl,uníčko a Matei'.ídouška: J. Balík'
K. Černy, V. Havel, J. Faltus, V. Fisclrer' J. KŤešnička, L. StÍeda, J. Slíva, L. Štíp.
Iová a další.

PŤevratné po|itické' ekonomické a kulturní proměny české společnosti po lis-
topadu l989, vyvolané pádern totalitního režimu a projevující se její postupnou
dem<lkratizací, se paradoxně promítly do stavu dětské poezie nepŤíznivě a zv|áš-
tě v první po|ovině devadesát1/ch let zprisobily její naprost! tlum. Citelné va-
kuum v p vodní básnické produkci pro děti alespoĎ částečně vyp|nily antologie
lidové s|ovesnosti a v1ibory z tvorby národních klasik (S|ádek' Kožíšek, Hru-
bín). Zároveř docházi k vydávání děl nemnoha dŤíve tabuizovan ch autorŮ
(Renč, Zahradníček, Jirous-Magor' později BIatny)' Na knižním trhu se stále ví-
ce prosazují poetizující abecedáŤe, většinou nevalné estetické kvality' tendující
k util itární didaxi. S komercia|izací a bulvarizací kniŽního trhu pÍib;/vá projevri
neumětelství' dětská poezie, zejrnéna určená pňedškolákrim a začínajícím čte-
náŤ m' se trivia|izuje.

V!sostně uměleck1i proÍiI básnické tvorby pro děti tvoÍí pŤib|iŽně od polovi-
ny devadesátlch |et nové sbírky ctab|ovan ch autor predchozího čtvrtsto|etí,
navazujících na poetiku jejich prťrkopnicklch počátkŮ: JlÍího Žáčka, Josefa
Bruknera, Pavla Šruta, Micha|a Černíka a Jana Vodřanského.

Nejpopu|árnějším a také nejp|odnějším tv rcem dětské poezic se v po|isto-
padovém čase stává I ' záček' Svou excelentní sbírku Bajky ct nebeljky pto nrulé
děti (|994) zak\ádá na autorsky pÍíznačném, totiŽ jazykově hravém, kalambrir.
ním. nonsensovém, humorném, f.antazijně-imaginativním a Íbrmálně vyna|éza-
vém typu verše. V jeho dalších skladbách Počítrjní oveček- Kníž,ka pLnd polui.
dek poskládanych do i,. dek (|995), Kdo si se mnou bwte hrcit _ PohtÍdkv a po-
vídačk.v z pohddkovÝch časti (l996) ad. dochází k zesílení epického prvku a v -

chovného záměru, a|e i k |átkové oilvozenosti, tematické a tvárné konvenciali-
zaci. Novou básnickou polohu na|éz,áŽáček v mistrovské sbírceVrabčí hnízdo
(l999). V pÍírodních motivech a v autenticklch obrazech dětské prožitkovosti
pŤekvapivě tíhne k reflexi a lyrizaci.
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ně-nonsensov! typ verše v knize Ncp|ašte ndm švestk1'( l 984), a|e v jeho dal-
ších skladbách Malé tl velké nebe (1982), MaLé tozerlnění (|984), Kiížka ma-
lych pohddek ( I 986) a Léto, nespěcltej ( | 987) již pí.evaŽují básnické pňístupy
jeho naturelu nejv|astnější: reflexe a kontemplace' obracející se k základním ži-
votním jistotám dětství - harmonickému domovu, rodné krajině a pŤírodě.

Nespornyrn typologick]/m obohacenínl p vodní c|ětské poezie osmdesát;ích
let jsou také sbírky Mi|eny Lukešové Jak.je bosé noze v tose (l980), Kde ctcÍva-
jí sLoni dobruu noc (|986) a Kldra a skorctl n (l986), koncipované jako lyric-
ké deníky moderních dětí, zasazené do antropomoríjzované piirooy nebo poetr-
zovaného síd|iště a rámované pňíběhcrvou konstrukcí, verše JoseÍ.a Hanzlíka
Pintpil im pam pam (l98|), aktua|izující surrea|istick odkaz V. Nezvala, v bor
Pavla Šruta Htem!fu!,Čilxnek(l983)' pĚedstavující ne.|vyhraněnější podobu ab.
surdní poezie, posmrtně vydané básně Enanuela Frynty Pí'gničky bez ntuziky
(l988)' pt.ozrazující geniálního znalce mateŤštiny' kter]i v nonsensov ch po<lo-
biznách lidí a zvíňat. v intelektuálním humoru a vtipu, v.jazykové hŤe, vynalé.
zavém rymu a melodické dikci odhaluje všeclrny její skryté potence, motivicky
objevná, Ííkadlově laděná a zpěvná kníŽka Jana Vodřanského H ttatcl se para-
plata (|985) nebo cyklus rozměrnějších |yrickoepickfch básní Jana Skácela
Uspcivcutky ( |983)' originá|ně inovující ha|asovskou poetiku. Poetologická vii-
ohodiska pÍevládajícího typu dětské poezie znovu pŤipomenu| nově uspoŤádan
a rozšíŤen v1ibor veršri Z. Krieb|a ze šedesátych |et Jak se zobe ch\,tté z.rn,í( r 989).

Frekventovan;í typ básnické tvorby pro clěti tvoŤiIa v osnr<lesát ch letech rov-
něŽ di|a inspirovaná v tvarnlm uměním. Jejich autoii pňitom buď uplatřova|i
jazykově hrav pŤístup , oživen,j exotick rni motivy Q, Žáček: Ahoj, nloŤe, 1980
_ ke kresbám M. Jágra; Mrinle rcídi zvííata, |981 _ k obrázkťrm J. Lady)' nebo
tíhli k meditativnosti (M. Černík: Léto, nespěcllej, |987 _ k obrázk m M. Ha-
náka),vrace| isekeklas ickénruveršiase iÍ.ertovsképoet ice(J .Skácel :  Katnode-
šl1, ' laně,  |985-kpaste|r imJ.Čapka; Ptočtenptt ičekzvětvenespac lne,|981 _
k Čapkov]ym kresbám zviÍat). pĚípaclně dětem osobitě pňibližovali světové ma-
|íŤství a zárove|lje podněcova|i k f.antazijní hŤe a kreativitě (J. Brukner: obrtt-
zdrna, s podtitulem Všelijaké malování ke čtení a ke koukání , |982).

Autenticitu dospívajících osmdesát ch let zdaÍi|e postihli v |yrick;ich portré-
tech dvanáctiletého chlapce a tňináctileté dívky Milena Lukešová (Nahej v trní,
l985) a Jan Kašpar (Tulikrdska, |987), k vyzrálejším pubescentním čtenáÍ m
směŤovali sv;i mi ojediněllmi sbírkarni také Karel Boušek (o čem si bucleme po-
vídat,1978). Karel Sys (ohrada sn , |982; Mald inven'turu, |989) i JiÍí Suchy
(ve vyboru populárních verš a písničkov;Ích Íextil Dítě školou povitttté, 1988),
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Nadnárodní, srovnávací a inspirativní zŤete| vnesli do dětské poezie v osmde-
SátÝch |etech J' Brukncr a P. Šrut. První z nich kongeniálně pŤebásnil dětská folk-
|orní iíkadla evropské provenience a vytvo i| tak pozoruhodnou encyk|opedii ar-
chetypáIních zkušeností dítěte pŤedško|ního věku (Klíč od kt.tíIovství,l985), oba
pak společně sestavili antologii zIatého Íbndu světové poezie nonsensového ty.
pu, provázené ukázkami moderního malíÍství (osÍnv, kde rostou llousle, |987).

Pestr;/ obraz dětského básniotví osnrdesát ch let dotváÍejí autoŤi umělecké-
ho standardu, pňeváŽně os|ovující nejnrladší čtenáŤe nebo pŤedškoláky a pr -

běŽně publikující v časopisech pro <lěti Sluníčko a Mate.ídouškrr: J. Balík,
K. Čcrn11/, V. Havel, J. Faltus, V. Fischer' J. KŤešnička' L. StÍeda, J' Slíva, L. Štip-
lová a další.

PŤevratné politické' ekonomické a kulturní proměny české společnosti po lis-
topadu l989' vyvolané pádem tota|itníIro režimu a projevující se její postupnou
dem<lkratizací, se paradoxně prornít|y do stavu dětské poezie nepÍíznivě a zv|áš-
tě v první polovině devadesát ch let zprisobily .její naprost! rit lurn. Citelné va-
kuum v p vodní básnické produkci pro clěti a|espoř částečně vyplnily antologie
lidové slovesnosti a v1/bory z tvorby národních klasikrj (Sládek' KoŽíšek, Hru-
bín)' Zároveř dochází k vydávání děl nenlnoha dŤíve tabuizovan ch autor
(Renč' Zahradníček, Jirous-Magor' později B|atn:Í). Na knižním trhu se stále ví-
ce prosazují poetiZující abecedáŤe, většinou nevalné estetické kva|ity' tendující
k util itární didaxi. S komercializací a bu|varizací knižního trhu pŤib vá projevri
neumětelství' dětská poezie, zejrnéna určená pÍedško|ákrim a začína.jícím čte-
náŤrjm, se trivializuje.

V sostně uměleck1/ profil básnické tvorby pro děti tvoŤí pŤibliŽně od po|ovi.
ny devadesátlch let nové sbírky ctab|ovanfch autor pŤedchozího čtvrtstoletí,
navazujících ná poetiku jejich prrikopnicklch počátk : JiĚího Žáčka, Josefa
Bruknera, Pav|a Šruta' Micha|a Černíka a Jana Vodřanského'

Nejpopu|árnějším a také nejp|odnějším tvrjrcem dětské poezic se v polisto-
padovém čase stává l,Žate*., Svou exce|entní sbírku Bajky a nebajk1, 1lto malé
děti (|994) zak|ádá na autorsky pĚíznačném, totiž jazykově hravém, kalambrir-
ním, nonsensovém, humorném, fantazijně-imaginativním a Íbrmá|ně vynaléza-
vém typu verše. V jeho dalších skladbách Počítcjttí ove ček - Kníž,ka pLnd poltti-
dek posklddanych do Ťddek (|995), Kdo si se mnoLt bude hrcÍt _ Pollddkl, a po.
víjq[l<y z pohridkovych čusti ( l996) ad, dochází k zesí|ení epickÓho prvku a v -

chovného záměru, ale i k látkové odvozenosti, tematické a tvárné konvenciali.
zaci. Novou básnickou polohu na|éz,áŽáček v mistrovské sbírce Vrabčí hníz.do
(l999). V pŤírodních motivech a v autentick ch obrazech dětské pr.ožitkovosti
pŤekvapivě tíhne k ref.lexi a |yrizaci.
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Punc originality si uchovává Bruknerriv poetickÝ pr vodce po zahraničních
a domácích v1/tvarnych artefaktech _ obrazech, i|ustracích a grafikách se zvíŤe.
cí tematikou, s náZvem PojdIe s ncitni za obrazy aneb Malování zvííat (1995).
Autor ho pojímá postmoderně: jako kontemplativní, v tvarně-básnickou mon-
táž' dopl něnou fejetoni stickym vyprávěním a Í.aktografi ckym i informacemt.

Jedinečnou knížkou dětské poezie Kde zvedají nožku psi aneb V Pantdticícll
na návsi (1995) se dristojně prezentuje P. Šrut. Nonsensové, kocourkovsky |a-
děné minipŤíběhy jsou rovněž kon.rponovány postmoderně: stÍídají Se tu Žertov-
né bajky, anekdotické pohádky i lidové vyprávěnky zakončené nezvyklou poin-
tou - autorsk m komentáňem s parodick1/m či perziÍ1ujícím vyzněním.

Prioritou myšlenky' sk|onem k meditativnosti a |apidárností vyrazu se vy-
značují Černíkovy verše pro nejmenší čtenáňe První Ťíkadla (l990). V knize
První pohcídky'(l995) zase básník látkově těží z klasického pohádkoveho odka-
zu Hrubínova modelu veršované báchorky.

Svéráznou poetiku' spontánně integrující jeho poezii pro děti a dospělé' si
vytváŤí J. Vodřansk1i. Neklamné svědectví o tom podává jeho sbírka Kampak
chodí labutě (|999). Jejími atributy jsou myšlenková absurdita, jazyková hra'
paradoxní v znamové a tvárné pŤechody mezi uměleckou vytÍíbeností a banali-
tou, kombinace inte|ektuálního a infantilního humoru' vtipná pointa, vyrazová
rytmizace, zvukomalebnost a zpěvnost verše'

Z debutujících autor devadesátych |et se projevujejako rnirnoÍádně nadan1/
básník JiÍí Weinberger. Jeho sk|adby Povídd pondělí terku (|995) a Ach, ty
plachty, kde je nttím? (l996) píedstavují osobitou variantu nonsensového verše:
invenčního, dadaisticky hravého, imaginativního, asociativního, experirnentál-
ního, technicky bravurního a melodického. Jeho konstruktivnírn základem je in.

telektově náročná slovní hÍíčka. Weinberger v1ivojově směňuje k popěvku' pís-

ni, šansonu, pronikavé reflexi a dospělénru adresátovi.
Na totální nedostatek privodní poezie pro drrešní pubescenty r.eaguje objev-

n vfbor Kostkovtlny ideály aneb BrevitiŤ pro teenaqery, (|999). obsahuje bás-
nické a písničkové texty z tvorby M. Lukešové, J. Kašpara, Z. Svěráka, J. Žáč-

ka, J. Vodřanského, J. Dědečka, J. Suchého aV. Hraběte z období šedesát1/ch aŽ

devadesátych let, drivěrně a aktuálně promlouvající k mládeži i dospělym.

Umě|eckou hodnotu si také podržují knižní soubory zhudebněn;ich dětsklch

veršri J. Žačka zpnaní za školou (|996), P. Šruta Jak se loví gorilct (1996),

J. Vodřanského Dejte m,i pastelku, nakreslínt pejska (1998) a Samostatn]/ v]/bor

populárních písřovlch texttlZ. Svěráka Děldní všechny smutky zahdní (l996).

Současná česká poezie pro děti prochází etapou permanentní Stagnace,

která ji izo|uje a vytěsřuje na sám okraj národní s|ovesnostilVcelku se jeví

830

jako umělecky nev,lrazná, konvenční, ba di|etantská. Její tristní stav vynikne
zv|áště v konfrontaci s mnohohlas1/m chÓrem básnickfch individualit, včer
ně m|adfch debutantri, tvoÍících pro dospě|é. I ve sv ch nej|epších dí|ech
pouze reprodukuje' modifikuje nebo rozhojřuje osvědčen1i estetick]Í model,
v němž dominuje jazyková hra, imaginace a nonsens, vposledku pak sebezá-
chovně inklinuje k epické konstrukci a k slovesně-hudební či slovesně-v -

tvarné Svntéze.
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Punc originality si uchovává Bruknerriv poetick]Í pr vodce po zahraničních
a domácích v1i tvarnych artefaktech _ obrazeoh, i|ustracích a grafikách se zvíŤe.
cí tematikou, S náZvem PojdIe s ncitni za obrazy aneb Malování zvííat (1995).
Autor ho pojímá postmoderně: jako kontemplativní, v tvarně-básnickou mon-
táž, dopl něnou fejetoni stickym vyprávěním a Í.aktografi ckym i informacemr.

Jedinečnou knížkou dětské poezie Kde zvedají nožku psi aneb V Pantdticícll
na ntivsi (1995) se dústojně prezentuje P. Šrut. Nonsensové, kocourkovsky |a-
děné minipŤíběhy jsou rovněž kon.rponovány postmoderně: stÍídají Se tu Žertov.
né bajky, anekdotické pohádky i lidové vyprávěnky zakončené nezvyklou poin-
tou - autorsk m komentáňem s parodick1/m či perziÍ1ujícím vyzněním.

Prioritou myšlenky' sklonem k meditativnosti a |apidárností vyrazu se vy-
značují Černíkovy verše pro nejmenší čtenáŤe První Ťíkqdla (l990). V knize
První pohcídky'(l995) zase básník látkově těží z klasického pohádkoveho odka-
zu Hrubínova modelu veršované báchorky.

Svéráznou poetiku' spontánně integrující jeho poezii pro děti a dospělé' si
vytváÍi J. Vodřansk1i. Neklamné svědectví o tom podává jeho sbírka Kampak
chodí labutě (|999). Jejími atributy jsou myšlenková absurdita, jazyková hra'
paradoxní v znamové a tvárné pŤechody mezi uměleckou vytÍíbeností a banali-
tou, kombinace inte|ektuálního a infantilního humoru, vtipná pointa, vyrazová
rytmizace, zvukomalebnost a zpěvnost verše'

Z debutujících autor devadesátych |et se projevujejako rnirnoÍádně nadan
básník JiÍí Weinberger. Jeho sk|adby Povídd pondělí terku (|995) a Ach, ty
plachty, kde je nttím? (l996) píedstavují osobitou variantu nonsensového verše:
invenčního, dadaisticky hravého, imaginativního, asociativního, experirnentál-
ního, technicky bravurního a melodického. Jeho konstruktivnírn základem je in.

telektově náročná slovní hÍíčka. Weinberger v1ivojově směÍuje k popěvku' pís-

ni, šansonu, pronikavé reflexi a dospělénru adresátovi.
Na totální nedostatek privodní poezie pro drrešní pubescenty r.eaguje objev-

n1vfbor Kostkovtlny ideály aneb BrevitiŤ pro teen(18eD, (|999)' obsahuje bás-
nické a písničkové texty z tvorby M. Lukešové, J. Kašpara, Z. Svěráka, J. Žáč-

ka, J. Vodřanského, J. Dědečka, J. Suchého aV. Hraběte z období šedesát;/ch aŽ

devadesátych let, drivěrně a aktuálně promlouvající k mládeži i dospěl m.

Umě|eckou hodnotu si také podržují knižní soubory zhudebněn;ích dětsklch

verš J. Žačka zpnaní za školou (|996), P. Šruta Jak se loví gorila (1996),

J. Vodřanského Dejte mi pastelku, nakreslím pejska (1998) a Samostatn]/ v]fbor

populárních písřovlch texti Z. Svěráka Děldní všechny smutky zahdní ( l 996).

Současná česká poezie pro děti prochází etapou permanentní Stagnace,

která ji izo|uje a vytěsřuje na sám okraj národní slovesnostisVcelku se jeví
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jako umělecky nev,lrazná, konvenční, ba di|etantská. Její tristní stav vynikne
zv|áště v konfrontaci s mnohohlas1/m chÓrem básnickfch individualit, včer
ně m|adfch debutantri, tvoÍících pro dospě|é. I ve sv ch nejlepších dí|ech
pouze reprodukuje, modifikuje nebo rozhojřuje osvědčen1/ estetick]Í model,
v němž dominuje jazyková hra, imaginace a nonsens, vposledku pak sebezá-
chovně inklinuje k epické konstrukci a k slovesně-hudební či slovesně-v -

tvarné Svntéze.
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S V A T A V A  U R B A N o V Á

K názvu reÍ'erátu mě inspirova|o vystoupení Petra Matouška na jednom semi-

náŤi národní sekce IBBY v roce l994, kdy pŤipodobnil stav české literatury pro

děti a mládež (dále jen LPM) ke ,,stojaté tťrřce..(Matoušek |995:39). Šlo po.

chclpitelně o obrazné vyjádŤení stagnace pťrvodní tvorby pro děti a m|ádež' kte-

rá se dlouho vzpamatováva|a z nasta| ch změn. Vírne, že paralely, ať už sebe-

vynalézavější, jsou vŽdy pÍibliŽné, avšak spíše neŽ o hluboké tťrřce bychom

mohli v tomto deseti|etí uvažovat o nreandrech, zákrutách a Zátočinách plynou-

cích volně v naplavenlch rovinách, cventuálně o meandrech zaklesnutlch

v ridolích s dosti pŤíkr;/mi nesouměrnymi svahy, podléhajícími erozi. V zlomo-

vé situaci pŤestal Í.ungovat zdánlivě siln]i' mono|itní' reprezentativní vlvojov

proud uměiecké LPM a nasta|o období s inverzemi vŽitych poŤadí. Ještě nebyl

vytuoĚen prostor pro driklaclnější posouzení toho, jak byly defbrmovány druho-

vé strukturace a žánrově tematické profily se staticklmi pŤíznaky (napÍ. pŤíbě-

hové prÓzy zeživotadětí) a již docháze|o k vnitÍnímu pohybu |iteratury spočí-

vajícímu v potlačení žánrovosti' ve srnlvání kÓdri vysoké a nizké |iteratury'

v míšení a druhově žánrovém pŤeskupování, zvláště v oblasti komerčně zábav-

né, užitkové a v zdélÍtv aci produkce.
Na počátku devadesát]/ch let Se LPM poměrně rychle vyrovnala se socialis-

tick./m realismem v pŤíb8zích s historizující tematikou (včetně prÓzy s temati-

kou Í.ašistické okupace), které zaznamenaly recidivu v sedrndesát]ich a osmde-

sát1ich letech Íbrmou ,,společenské objednávky... SloŽitější bylo postŤehnout' Že

deibrmita prosákla <io strukturace donlinantních i peril.erních struktur LPM

a zasáh|a osvědčené ,,moclely šťastného dětství.. a ,,modely klukovské party..

atd. Prioritní pozici měla napÍ. ve společenské prÓze pro děti a m|ádež Ílkce re-

álného typu, realisticky tvoiená postava a pÍíběh, pŤičemž pŤesahy dofantazie

se povaŽova|y Za posun do jiného Žánrového subsystému. Emancipace LPM od

ideologémat byla pÍirozenáu reakcí na pŤedcházející deseti|etí, avšak tím, Že

mnohJspolečenské a historizujíci pr6zy z po norového období byly ve sv:/ch

v]iznamech a perspektivách ne nosné a zdroje exilové a samizdatové literatury

pio děti a m|^'dez nebyly tak v;/razné, utněle se oŽivoval model ještě starší. Re-
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