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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 m]ádeŽ (dále jen LPM) ke ,,stojaté tťrĚce.. (Matoušek |995: 39). Šlo po.

chclpitelně o obrazné vyjádŤení stagnace pťrvodní tvorby pro děti a mládež' kte-

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

vynalézavější, jsou vždy pÍibliŽné, avšak spíše než o hluboké trjřce bychom

mohli v tomto deseti|etí uvažovat o meandrech, zákrutáclr a Zátočinách plynou-

cích volně v naplaven ch rovinách, cventuálně o meandrech zaklesnutlch

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

vé situaci pÍestal Í.ungovat zdánlivě siln!' monolitní' reprezentativní vlvojov

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

vytuoŤen prostor pro d klaclnější posouzení toho, jak byly defbrmovány druho-

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

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

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

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

né, užitkové a v zdéláv aci produkce.
Na počátku devadesátfch 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-

sát]/ch letech Íbrmou ,,společenské objednávky... SloŽitější by|o postŤehnoul' Že

deibrmita prosákla <lo strukturace donlinantních i perilbrních struktur LPM

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

atd. Prioritní pozici měla napÍ. ve společenské prÓze pro děti a mládeŽ Ílkce re-

álného typu, realisticky tvoiená postava a pŤíběh, pÍičemž pŤesahy dofantazie

se povaŽovaly Za posun do jiného Žánrového subsystému. Emancipace LPM od

ideologémat byla pÍirozenou reakcí na pŤedcházející desetiletí, avšak tím, Že

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

v]iznamech a perspektivách nerinosné a zdroje exilové a satnizdatové literatury

pio děti a m|^'dez nebyly tak v:i razné, utněle se oŽivoval model ještě starší. Re-
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edice knih typu Kája Mafík však nepňedstavovaly meandr, a|e pňímo slepé ra-
meno.

Začneme-|i uvažovat o meandrech, nemusíme vycházetjen z geomorfblo-
gick]ych pňedstav, a|e mŮŽeme je pojmout jako Íunkční okruh termá|ního oběhu.
Vedle etablovan;ích ,,druhov ch sektorŮ.._ poezie, pr6za, drama- literární vě-
da zabj,vající se LPM nejdŤíve začala věnovat speciální pozornost dalším, do té
doby méně znám,!m, nedoceřovan1im či odstrkovan m ái|.j. t,u. exilové a sa-
mizdatové tvorby a textŮm spjatym s existencí národnostních menšin Žijících na
Území našeho státu (zvláště židovské a romské komunity). Reedice, opožděná
vydání, české pÍeklady prací českych autorri psanlch v cizím jazyce a teprve
v devadesátych letech zprostŤedkovan;lch českému dětskému t"nari, protoŽe
jejich existenci poznamena|y vnější zásahy (po|itické represe, smrt), ovšem ne-
tvoŤí mohutn:i samostatny proucl srovnatelny s literaturou pro dospě|é. Ve větši-
ně těchto textri jsou pŤítomny tendence navazování, kontinuitní inovace. ten-
dence k af.irmativnosti a trvání Žánrově poetologick]ich vymezení, jak se v prri-
běhu 20. století ustálily. Dif.erenciace jsou spíše vnější, sociologické, vyplyva-
jící z restrikcí, nemají ráz h|oubkov ch změn Iiterárnosti. Exponované jsou mo.
tivy odporu k norma|izačnímu obclobí (I. Procházková: Čcls tajn ch prat,,e-
mecky l989, česky l992), objevují se básnické obrazy sycené kŤesťansklm hu-
manismem (J. Zahradníček: Ježíškova košilka,l990, V. Renč.. Pern,íkovd cha-
loupka, |998, I. M. Jirous: Magor dětem, |99l). Jen zcela vlj imečně se mezi
nově objeven;imi texty nacházejí práce zce|a vflučné, které disponují neobvyk-
lou estetickou sémantizací (T. Pěkny: Havrane z kanrcne.,.,l990). Ňa počátku
devadesát ch |et clocházi tedy ke speciÍické podobě meandru tvoŤeného dĚíve
zakazovan,jmi nebo potlačovanlmi díly. Je vys|edkem reversibi|ity, proudu
směŤujícího částečně dozadu a částečně dopňedu. Dodatečnlm vydáváním knih
se sice minima|izovala vlvojová disproporce a odstrani|y se d|ouholeté dluhy
vŮči autor m, jako je K. Šiktanc (Krdtovské pohcjdk , avšak zároveř se revita-
|izova|a Žánrově poetologická Strukturace šedesátych |et.

V první tňetině posledního deseti|etí se zdálo, že privodcem zlaje knižní trh
a komercionalizace, méně se uvažovalo o posunech k ''metafiktivnosti' inter-
textualitě, subverzívnosti kontroverznosti, mnohorovinnosti, otevňenosti (žánro-
vé' tematické, recepční)..,l které jsou v zahraniční literatuÍe běžně reflektovány.
Teprve nenápadné texty Ivy Procházkové (Sti'eda ndm chutná, německy l99l,
česky |994. a Pět minut píed večeží, německy l992, cYesky |996) a Danie|y Fi.

] V tomto duchu se vyjádŤila E. PreloŽníková v referiitu Porloby rnodernej ang|ickej |iterat ry pre deÍ a rn|ádež,
pŤedneseném na konferenci V;/vinové a druhové zákonitosti Iiterar ry v Iiterat re (národny a nadnárodn;/ kon-
text), Prešov 7. l0.-8. |0' |999.
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scherové (Lenka a Nelkrl neboli AHA,l994), obrazové knihy Petra Síse (TŤi zla.

té klíče, česky l995' Podivuhodny pŤíběll EskytttikaWeIzIa, česky l995, Hvězd-

nÝ posel, česky l996) upozorni|y, že v rovině pojetí domovajako roviny reality

apoznání sebe a světa jako roviny Í.antazijních pŤedstav, sn ' imaginace, obraz-

nosti, v tematizování společného horizontu dětí a dospěl]/ch došlo k vfrazn;/m

změnám.
SpeciÍickou rytmizací prošly v devadesátych letech ,,foglarovky... Zv|áště

Foglarova parta kluk zvaná Rych|é šípy vstoupila Znovu a razantně do syn-

chronního vlvoje literatury a umění a jména známé pětice se sta|a pŤíznakovy-

mi' Frekvenční kŤivka vydávání Fog|arov]/ch pŤíběhri v devadesát ch |etech ne-

klesá, jako je tomu u jinych proskribovan ch autor , stejně jako neslábne čte-

náŤsk]/ zájem' Naopak některé dějové Segmenty a vlroky protagonistri včetně

replik se sta|y intertextuální součástíjinlch prÓz' kostry pŤíběhri f'ungují v r z-

nych metatextovlch variantách, jsou včleřovány do vícer;ich Žánrovfch druh .

Serialitou a herní soutěŽivostí, obrazy tajemn;ich dobrodružství jako kdyby

Foglar,,nahrá|..postmoderní době a její poetice. Reedice Íbglarovek, několike-

ré knižní vydání stínadelské trilogie, reprezentativní vydání Rych$ch šípti

v olympii (1999) se zastoupenínr všeclr proslul]/ch kreslíŤŮ a pŤehlednou studií,

komiksové zpracování kihad1, hlavolanut Kájou Saudkem, stálá pŤítomnost Ja-

na Tleskače jako zosobnění spravedlnosti v Marešově časopiseckém komiksu

Ze|en!,Raoul (Rďex), tilmovy a televizní comeback i nové muziká|ové zÍvár-

nění, které pŤedstavují adaptační kondenzace, proměřují pozici Íbglarovek

v kontextu celé české ku|tury a pochopite|ně literatury. Z vymezeného okrajo-

vého prostoru uvnitŤ literární tradice, v němž se J. Foglar léta pohyboval, se je-

ho práce dostávají do stÍedu zájmu' V rámci celkové transÍbrmace současné kul.

tury jsme u ,,foglarovek.. svědky toho, co V. Marčok naz,lvá pŤechod ,,z kon-

textuálnej literárnosti do intertextuálnej literárnosti.. (Marčok |999: 43). Re-

cepce jeho prací v devadesát]ich letech otŤásla vžit]/mi premisami a hodnotov!-

mi normami a promít|a se nově do souíadnicového systému české literatury.

Pojmeme-|i vlklad LPM 20. stoletíjako ,,dějiny recepce konkrétních literár-

ních děl., (Jauss l970) a nikoliv jako pouh;Í soupis historick]/clr f'aktri, pak se

,,foglarovky..stávají spíše mo<lelov;/m meandrem, hluboce zak|esnut;/m mezi

nesouměrnymi horskf mi svahy. Byly stŤídavě vydávány, obdivovány, zakaz,ová.

ny' zatracovány, dobově omezovány a znovu vydávány' pŤičemž jejich urnělec-

ká riroveř se postupem času nezvyšovala ani nesnižovala, stejnějako zristávaly

neměnné autorovy v;/chovné preference a etické zásady. Na rozdíl od společen-

skfch románŮ a novel charakteristicklch zvláště pro potinorové období byly

a jsou ,,foglarovky.. vnímány diegeticky, uvnitŤ Ílktivního iluzívního světa. Ani

835



edice knih typu Kdja MaŤík však nepŤedstavovaly meandr, ale pŤímo slepé ra-
meno.

Začneme-|i uvažovat o meandrech, nemusíme vycházeÍjen z geomorfolo.
gick]ich pŤedstav, ale m Žeme je pojmout jako Í.unkční okruh termá|ního oběhu.
Vedle etab|ovanjch ,,druhov1ich sektorŮ., _ poezie, prÓza, drama- Iiterární vě-
da zabj,vající se LPM nejdňíve zača|a věnovat speciální pozornost dalším, do té
doby méně znám,!m, nedoceřovan1im či odstrkovanlm áíl.j' t"u' exilové a sa.
mizdatové tvorby a textŮm spjat:ym s existencí národnostních menšin Žijících na
zemí našeho státu (zvláště židovské a romské komunity). Reedice, opožděná

vydání, české pŤeklady prací česklch autorú psan;ich v cizím jazyce a teprve
v devadesátych letech zprosti.edkovanych českému dětskému ot"nari, protoŽe
jejich existenci poznamena|y vnější zásahy (politické represe' smrt), ovšem ne-
tvoŤí mohutny samostatny proud srovnate|ny s literaturou pro clospě|é. Ve větši-
ně těchto textú jsou pĚítomny tendence navazování, kontinuitní inovace, ten-
dence k afirmativnosti a trvání žánrově poeto|ogickych vymezení, jak se v prri-
běhu 20. století ustá|i|y. DiÍ.erenciace jsou spíše vnější, sociologické, vyplyva-
1ící z restrikcí, nemají ráz hloubkovych změn literárnosti. Exponované jsou mo.
tivy odporu k normalizačnímu období (I. Procházková: Čas tctjnjch pra,t, nc-
mecky l989, česky l992), objevují se básnické obrazy sycené kŤesťansklm hu-
manismem (J. Zahradníček: Ježíškova košilka,l990, v. Renč: Pemíkovd cha-
lottpka, l998, I. M. Jirous: Magor dětem, l99|). Jen zce|a vj,jimečně se mezi
nově objeven]imi texty nacházeji práce zce|a v;ilučné, které disponují neobvyk-
lou estetickou sémantizací (T. Pěkny: Havrane z kamen,e..., l990). Ňa počátku
devadesát;ich let dochází tedy ke speciÍické podobě meandru tvoŤeného dŤíve
zakazovan,ymi nebo potlačovanymi díly' Je vlsledkem reversibi|ity, proudu
směŤujícího částečně dozadu a částečně dopŤedu. Dodatečn;im vydáváním knih
se sice minimalizovala v vojová disproporce a odstrani|y se dlouholeté dluhy
v či autor m, jako je K. Šiktanc (Kr lovské pohcidky), avšak zároveř se revita-
|izov a|a žánrově poetologická strukturace šedesát1ich let.

V první tĚetině posledního deseti|etí se z<lá|o, že privodcem zlaje knižní trh
a komerciona|izace, méně se uvažovalo o posunech k ,,metafiktivnosti, inter-
textualitě, subverzívnosti kontroverznosti, mnohorovinnosti, otevňenosti (žánro-
vé, tematické, recepční)..'' které jsou v zahraniční literatuŤe běžně reflektovány.
Teprve nenápadné texty Ivy Procházkové (StŤeda ncim chutnd, německy l99l,
česky l994, a Pět min,ut pŤed večeŤí, německy l992, česky |996) aDaniely Fi-

' V tomto duchu se vyjádÍi|a E. Pre|ožníková v referátu Podoby modernej ang|ickej |iterat ry pre deti a mládež,
pŤedneseném na konferenci V;/vinové a druhové zákonitosti IiteratÚry v Iiterat re (národn;Í a nadnárodn! kon.
text), Prešov 7' |0._8. l0. |999.
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scherové (Lenka a Nelkct neboli AHA, |994), obrazové knihy Petra Síse (TŤi zla.

té klíče'česky l995, Podivuhodny pŤíběh EskynuikaWelzla, česky l995' Hvězd-

nÝ posel, česky l996) upozornily, že v rovině pojetí domovajako roviny reality

apoznáni sebe a světa jako roviny Í.antazijních pŤedstav, sn ' imaginace, obraz-

nosti, v tematizování společného horizontu dětí a dospě| ch došlo k vlraznlm

změnám.
Specifickou rytmizací proš|y v devadesátlch letech ,'foglarovky,.. Zv|áště

Foglarova parta klukr] zvaná Rychlé šípy vstoupila Znovu a razantně do syn-

chronního v]/voje Iiteratury a umění a jména známé pětice se sta|a pŤíznakovy-

mi' Frekvenční kÍivka vydávání Foglarov ch pÍíběhri v devadesát ch letech ne-

klesá, jako je tomu u jinych proskribovanlch autorri, stejně jako neslábne čte-

náŤsk]/ zájem. Naopak některé dějové Segmen[y a v]iroky protagonistri včetně

replik se sta|y intertextuální součástíjin:/ch prÓz, kostry pÍíběhŮ Íungují v r z-

n ch metatextovlch variantách' jsou včleřovány do vícer]/ch žánrov]/ch druh .

Serialitou a herní soutěŽivostí, obrazy tajemn]/ch dobrodružství jako kdyby

Foglar ,,nahrál.. postmoderní době a její poetice. Reedice foglarovek, něko|ike-

ré knižní vydání stínacle|ské tri|ogie, reprezentativní vydání Rychlj,ch šípú

v olympii (l999) se zastoupenínr všec|r pros|u|fch kreslíŤri a pŤehlednou studií,

koniksové zpracování Zihadl'lllavolamu Kájou Saudkem, stáIá pŤítomnost Ja-

na Tleskače jako zosobnění spravedlnosti v Marešově časopiseckém komiksu

Ze|eny Raou| (Reflex), Íllmov]í a te|evizní comeback i nové muziká|ové ztyár-

nění' které pÍedstavují adaptační kondenzace, proměřují pozici Íbglarovek

v kontextu celé české kultury a pochopite|ně |iteratury. Z vymezeného okrajo-

vého prostoru uvnitŤ literární tradice, v němŽ se J. Foglar léta pohyboval, seje-

ho práce dostávají do stŤedu zájmu. V ránrci celkové transÍbrmace současné kul-

tury jsme u ,,foglarovek.. svědky toho' co V. Marčok nazyvá pŤechod ,,z kon-

textuálnej |iterárnosti do intertextuálnej literárnosti.. (Marčok |999: 43). Re-

cepce jeho prací v devadesát1/ch letech otŤás|a vŽit;fmi premisami a hodnotov;Í-

mi normami a promít|a se nově do souÍadnicového systému české literatury.

Pojmeme-li v;Ýklad LPM 20. sto|etí jako ,,dějiny recepce konkrétních literár-

nich áěl., (Jauss l970) a nikoliv jako pouh! soupis historickjch faktri, pak se

,,foglarovky..stávají spíše moclelov]im meandrem, h|uboce zaklesnut m mezi

nesouměrnymi horsk!mi svahy. Byly stíídavě vydávány, obdivovány, zakazová-

ny' zatracovány, dobově omezovány a Znovu vydávány, pŤičemž jejich umělec-

ká riroveř Se postupem času nezvyšova|a ani nesnižovala, stejně jako zristávaly

neměnné autorovy v]/chovné preÍ'erence a etické zásady. Na rozdíl od společen-

sk]/ch román a nove| charakteristick]/ch zv|áště pro po norové období byly

a jsou ,,fog|arovky.. vnímány diegeticky, uvnitň Íiktivního iluzívního světa. Ani
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Írlmoví tvrjrci si nedovolí točit děj v konkrétním prostŤedí, vo|í raději kulisy.
Navzdory tomu, Že pÍíběhy naplřují očekávané ve snryslu pravděpodobné situ-
aoe (afirmativnosti), zristávají dál novo<Jobym exemplem, modelovyrn typem
s nezakryvanou Vzorovostí čestnosti a pňáte|ství, odvahy a soudržnosti.

Na počátku devadesát;ích let se ,,1bglarovky.. znovu stávají pÍedmětem od-
born]ich diskusí, často značně protichridn;ich. Částečně jsou spojeny s reakcí na
autorovy životní ritrapy a s odkazem na deÍbrmace literárního Života,Yyrazně
se od sebe od|išuje ,,zájnová kritika.. a odborná |iterárněkritická recepce, která
je vedena váŽně i poněkud recesně.] Zatin.tco zájntov! okruh se pohybuje v ši-
rokém spektru od stylu nrytizačního k instrunrentálnímu (knihy se stávají téměÍ
kultovními, rnyšlenky a vzoÍy jsou brány kanonicky a vylučují pochybnosti,
pŤípadně se v nich nacházejí praktické v]lclrovné pŤíklady, rady a návody), lite-
rárněvědná rellexe je vedena v dimenzích minretické recepce (umělecká qipo-
věd'se srovnává se skutečností a pŤíběhy a postavy se poměŤují reá|ně existují-
cími Íakty), je laděna expresivně (texty se dešifrují jako autorovy podvědomé
reÍlexe ch|apeckého ideálu), eventuá|ně struklurálně sémioticky (uvaŽuje se
o povídce S tajemstvím, uplatnění arclretypri atd.).

Na r.ecepci a variování kniŽního díla J. Foglara v nrultimediálních podobách
je možné vys|edovat proměnu ,,kontextrj ediční praxe,., ,,kontextri hodnotících
měŤítek.. i ,,kontext znaleck;i ch pŤedpokladri..r. PŤi rozpoznávání aluzívních re-
akcí autor v devadesát;ich letech si uvědomíme' jak je potŤebné znovu pŤečíst
některá navzájem i vnitÍně polemicky etablovaná díla. Kombinace syžetov]/ch
variací Íbg|arovek prosakují do hrav;/ch, perziť|ážních a paroclickych po|oh li-
teratury pro dospělé, stávají se objektem nižšího stupně transpozic komiksové-
ho typu (Mikuštáková |995: 97), nacházejí veÍejné i ztajené pokračovatele
(Svatopluk Hr.nčíŤ navazuje na stínadelskou trilogii a píše pŤíběhy trojice chlap-
c ostrov uctívač ginga, |999, Lovci z olttiové lton,, 1998), vstupují do Živo-
ta dětí v podobě TajnéIro deníku s pŤehledern Modrého ŽivoÍa, a to V podobě
CD-ROM.

Dalším meandrem v LPM devadesát ch |et se stává závislost na poetice še-
desát]ich |et v poezii, Ťíkankách, veršovan;ich pohádkách a zvláště ve verších
kalambrirového typu ristících do nonsensu. Nejde o inovaci, a|e o konvenciona-
lizaci osvědčen;i ch hravě-imaginativních postupri, jak je do LPM kdysi objevně
vnes|iZ. Kriebe|, P' Šrut, J. Hanzlík, J. Ko|áŤ, M. Lukešová, J. Brukner aj. Ně-
kteŤí autoÍi naváza|i sami na sebe, pokračovali tarrr, kde kclysi skončili (J. Bruk-

'  Lopatka 1991. Nezkusil 1991. Herych 1995. Foglar 1999. Hybler 2fi)0.

.  G lowi r i sk i  ( |977:  |27 '37\ '  S ty|yreccpce v j in ;7ch souv is |os tech zn l iĎu je  P  Pos lední  ( l998:3|_ .56) .
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ner vydává Pojdte s n,ámi za obrazy curcb MttlovtÍní zvíŤat,l995; M. Lukešová

rozšiŤuje autorskou antologii Zvonkohrtt, l999' o nové texty psané v duchu sbír-

ky Bačkúrky z mechu aJak je bosé noz.e v tose). Básníci devadesátych |etroz-

vinuli do imanentní podoby Íb|klorní Ťíkankovité frazémy a Žánrové varianty

poetické pohádky Q.Žaček: Počíttiní oveček, 1995; Kdo nevěíí' at,tam běží,

l996), ,,hrátky..s abecedou a písmcnky (J. Brukner: Veselé a,becedy, I. Štuka:

Abecedník, V. Fišer: Hravci abecedcl, I, ŽiLček: DobrÝ detu clobtoLt noc, |998,

atd.). Návraty k staršínl text m a poetikámjsou několikeré. Prezentují se v pŤed-

časně vydávan;ich antologiích z vlastních děl (J. Žatel<), v edičních počinech,

které pňipomínají názvy sbírek nebo typ tispěšnych souborŮ (Kostkovany idecÍ-

l-v aneb BrevidŤ pto teenaleI}l,l999' a|uzívní odkaz na sbírku M' Lukešové Big

beat a aritntetiktl clnelt Kostkovan ya itletily, l968), v novlch vydáních téměÍ mu-

zeá|níchděl' jak;/mijsou ScheinerťŇ Trpctslíček KulihrášekpÍebásněny J.záč.

kem, Ladovo Dobrodružství Tondl' Čutala pŤebásněné J. Bruknerern. oživová-

ní v:/vojem pŤekonaného mode|u verši. kter.e svou poetikou pŤipomínají šedesá-

tá|éta, se v obou pŤípadech nezdaŤi|o. obrázky s veršíky nejsou chudobné jen

na konotační vyznamy, ale relativizují estetické kva|ity vlastní tvorby obou re-

nomovan ch básníkri.
V devadesát]/ch letech se do poezie pro děti dostává jev, kter]í z hlediska

kvantitativního zastoupení netná v jinlch v1/vojov1ich Íázích LPM 20. století

obdobu. Jcle o početnost básníkŮ, již se stávají tv rci autorskych čítanek a sla-

bikáŤ (J. Br.ukner, J,Žáček, P. Šrut), eventuálně je sestavují s pref'erencí vlast-

ní tvorby (M. Černík, J. Havel). Jejich texty začinají koexistovat v jiném než li-

terárním kontextu a my se stáVáme svědky nové situace, na kterou jsme v čes-

klch poměrech pňece jen nebyli zvyklí' Nejde jen o jasnou věkovou vymeze-

nost, jak]isi apriorní zŤete| na dětsk)i aspekt, kter! nutí autory dodržovat určité

vŽité stereotypy a tňeba kompoziční zákonitosti (napÍ. cykličnost podle ročních

období), poznávaci a vlchovné cíle (napŤ' hra se s|ovy ajejich vyznamy je pod.

Ťízena pr'edpok|ádanfm znalostem abece<ly)' ale pŤedevšírn o prolínání uŽitko-

Vosti, pragmatického poznál'acího zŤete|e s napodobováním dětské hravosti

a experimentování. AutoÍi se clopŤedu zbavují moŽnosti téŽitznapéti mezi skry-

qÍmi a zjevnjmi sty|istick1/mi, v]/znamov;ími a smyslov mi hodnotami, které

motivují a aktivizují subjekt clětského pÍíienrce bez věkového vymezení, pŤistu-

pují na něco, co se zdálo ve vz,Íazichškola a literatura jako pÍekonané. Hra s dět-

mi je zde tak trochu nahrazována lrrou pro clěti. Unilikace,kníž se vědomě či

nevědomě hlásí, má své drisledky v žánrové a veršové stereotypnosti a promítá

se do rovně navazování na klasick1/ lidov1/ typ (zastoupeny jsou pÍedevším Ťí-

kanky, písně, pŤírodní lyrika, veršovaná pohádka) a do rozvíjení veršového ty-
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Írlmoví tvrjrci si nedovolí točit děj v konkrétním prostŤedí, vo|í raději kulisy.
Navzdory tomu, že pŤíběhy naplĎují očekávané ve smyslu pravděpodobné situ-
aoe (afirmativnosti), zristávají dál novodobym exemplem, modelovyrn typem
s nezakr vanou Vzorovostí čestnosti a pÍáte|ství, odvahy a soudržnosti.

Na počátku devadesát]ich let se ,,1bglarovky.. znovu stávají pÍedmětem od-
born]ich diskusí, často značně protichridn ch. Částečně jsou spojeny s reakcí na
autorovy životní ritrapy a s odkazem na deÍbrmace literárního Života,Yyrazně
se od sebe od|išuje ,,zájnová kritika.. a odborná |iterárněkritická recepce, která
je vedena váŽně i poněkud recesně.] Zatin.tco zájntov! okruh se pohybuje v ši-
rokénr spektru od stylu nrytizačního k instrunrentálnírnu (knihy se stávají téměÍ
kultovními, rnyšlenky a vzoÍy jsou brány kanonicky a vy|učují pochybnosti,
pŤípadně se v nich nacházejí praktické v]lclrovné pŤíklady, rady a návody), lite-
rárněvědná rellexe je vedena v dimenzích minretické recepce (umělecká qipo-
věd'se srovnává se skutečností a pŤíběhy a postavy se poměŤují reá|ně existují-
cími takty), je laděna expresivně (texty se dešifrují jako autorovy podvědomé
reÍlexe ch|apeckého ideálu), eventuá|ně struklurálně sémioticky (uvaŽuje se
o povídce s tajemstvínr, uplatnění arclretyp atd.).

Na recepci a variování kniŽního díla J. Foglara v nrultimediá|ních podobách
je moŽné vys|edovat proměnu ,,kontextrj ediční praxe,., ,,kontextri hodnotících
měŤítek.. i ,,kontext znaleck;i ch pŤedpokladri..r. PÍi rozpoznávání aluzívních re-
akcí autor v devadesát;ich letech si uvědomíne, jak je potŤebné znovu pŤečíst
některá navzájem i vnitÍně polemicky etablovaná díla. Kombinace syžetovych
variací Íbg|arovek prosakují do hrav1ich, perziť|ážních a paroclickych potoh li-
teratury pro dospělé, stávají se objektem nižšího stupně transpozic komiksové-
ho typu (Mikuštáková |995: 97), nacházejí veŤejné i ztajené pokračovatele
(Svatopluk HrnčíŤ navazuje na stínadelskou trilogii a píše pŤíběhy trojice chlap-
c ostrov uctívačťl ginga, |999, Lovci z olttiové lton,, 1998), vstupují do Živo-
ta dětí v podobě ThjnéIro deníku s pŤehledern Modrého života, a to v podobě
CD-ROM.

Dalším meandrem v LPM devadesát ch |et se stává závislost na poetice še-
desát]ich |et v poezii, ňíkankách, veršovan;ich pohádkách a zvláště ve verších
kalambrirového typu ristících do nonsensu. Nejde o inovaci, a|e o konvenciona-
lizaci osvědčen;ích lrravě-imaginativních postupri, jak je do LPM kdysi objevně
vnes|iZ. Kriebe|, P. Šrut, J. Hanzlík, J. Ko|áň, M. Lukešová, J. Brukner aj. Ně.
kteŤí autoÍi naváza|i sami na sebe, pokračovali tarrr, kde kclysi skončili (J. Bruk.

' Lopatka 1991. Nezkusil 1991. Herych 1995. Foglar 1999. Hybler 2000.
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ner vydává Pojdhe s n,ámi za obrazy curcb MctlovtÍní zvíŤat,l995; M. Lukešová

rozšiŤuje autorskou antologii Zvonkohrtt, l999' o nové texty psané v duchu sbír-

ky Bačkúrky z mechu aJak je bosé noz.e v tose). Básníci devadesát1/ch |etroz-

vinuli do imanentní podoby Íb|klorní Ťíkankovité frazémy a Žánrové varianty

poetické pohádky Q.Žaček: Počíttiní oveček' 1995; Kdo nevěŤí, at,tam běží,

l996), ,,hrátky.. s abecedou a písmcnky (J. Brukner: Veselé abecedy, I. Štuka:

Abecedník, V. Fišer: Hravci abecedrl, I, ŽáLček: DobrÝ detu clobr.ou noc, 1998,

atd.). Návraty k starším text m a poetikámjsou několikeré. Prezentují se v pŤed-

časně vydávan ch antologiích z vlastních děl (J. Žatel<), v edičních počinech,

které pňipomínají názvy sbírek nebo typ tispěšnych souborŮ (Kostkovany ided-

l-v aneb BrevidŤ pto teena?eÍ}),l999' a|uzívní odkaz na sbírku M' Lukešové Big

beat tl aritntetiktl clnelt Kostkovaní; itletily, l968), v novlch vydáních téměi mu-

zeá|níchděl' jak./mijsou ScheinerŮv Trpctslíček KulihrdšekpÍebásněny I.Žáč.

kem, Ladovo Dobrodružství Tondl' Čutala pŤebásněné J. Bruknerern. oživová-

ní v:/vojem pŤekonaného moc]e|u verši, kteÉ svou poetikou pŤipomínají šedesá-

tá|éta, se v obou pŤípadech nezdaŤi|o. obrázky s veršíky nejsou chudobné jen

na konotační vyznamy, ale relativizují estetické kva|ity vlastní tvorby obou re-

nomovan ch básníkri.
V devadesát;ich letech se do poezie pro děti dostává jev, kter1í z hlediska

kvantitativního zastoupení nemá v jinlch v]/vojov]ich Íázích LPM 20. století

obdobu. Jcle o početnost básník , již se stávají tv rci autorskych čítanek a sla-

bikáŤ (J. Brukner, J,Žáček, P. Šrut), eventuálně je sestavují s pref-erencí v|ast-

ní tvorby (M. Černík, J. Havel). Jejich texty začinají koexistovat v jiném než li-

terárním kontextu a my se stáVáme svědky nové situace, na kterou jsme v čes-

klch poměrech pŤece jen nebyli zvyklí' Nejde jen o jasnou věkovou vymeze-

nost, jak]isi apriorní zŤete| na dětsky aspekt, kter! nutí autory dodržovat určité

vŽité stereotypy a tŤeba kompoziční zákonitosti (napÍ. cykličnost podle ročních

období), poznávaci a vlchovné cíle (napŤ' hra se s|ovy ajejich vyznamy je pod.

Ťízena pr'edpok|ádanfm znalostem abece<ly)' ale pŤedevšírn o prolínání uŽitko-

Vosti, pragmatického poznár'acího zŤetele s napodobováním dětské hravosti

a experimentování. AutoÍi se rlopŤedu zbavují moŽnosti téŽitznapéti mezi skry-

t:Ími a zjevnlmi sty|istickfmi' v]/znamov;ími a smyslov mi hodnotami, které

motivují a aktivizují subjekt Clětského pÍíienrce bez věkového vymezení, pŤistu-

pují na něco, co se zdálo ve vz,Íazíchškola a literatura jako pÍekonané. Hra s dět-

mi je zde tak trochu nahrazrrvána lrrou pro clěti. Unilikace,kniž se vědomě či

nevědomě hlásí, má své d sledky v žánrové a veršové stereotypnosti a promítá

se do rovně navazování na klasick1i lidov1y typ (zastoupeny jsou pÍedevším Ťí-

kanky, písně, pŤírodní lyrika, veršovaná pohádka) a do rozvíjení veršového ty-
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pu Založeného na hre Se slovy a jejich vjznamy.Vyrazově, tematicky a recepč-
ně náročnější texty jsou tedy pňedem vy|oučeny, stejnějako poetologické expe.
rimenty' které vyvolávají napětí mezi lyričností a epičností básnické v1fpovědi,
téži ze zážitkové imprese, z chvilkového, motivicky záhadného nebo tajemného
chvilkového momentu jevové Životní, pňírodní nebo společenské reality. Mriže-
te namítnout, Že pÍece většina básníkťr napsala |eporela nebo sbírky vfchov-
ně-pedagogického zaměŤení (F. Hrubín: Řtkeite si abecedu; F. Ha|as: Počitadto)
a ani se netaji|i, že jde o integraci uŽitkově-pragmatickou, didaktickou a peda-
gogickou, Že poezie Zastoupená v čítankách a slabikáňích neblvá objektem lite-
rárněvědného zkoumání. Vzh|edem k tomu, že básnická tvorba pro děti v deva-
desátych letech stagnuje a těžiště se pŤenáší do ško| a tvoŤivé dramatiky, nezby.
vá neŽ k těmto okolnostem a funkčním okruhrjm pÍihlédnout. Pro|ínání estetic-
ké a pragmatické roviny v autorsklch čítankách vede ve sv1/ch dtisledcích k to-
mu, že v estetické komunikaci postupně nedochází ke dvěma stránkámjednoho
procesu; k potvrzování (afirmativnosti) něčeho jiŽ známého auznávaného azá-
roveř narušování, jeŽ je zárukou něčeho nového. Čítanková kanonizace a petri-
fikace textri modernistického mode|u, ktery je sice Ěemes|ně dobÍe zvládnut,
avšak spíše zmnoŽuje než obohacuj e vŽit! tvrirčí proces, m že mít zcela opač-
n1činek. Zábavnou, mimoško|ní poeziibudou dětih1edat nejspíš v písřoqích
textech oblíben;Ích hudebních skupin, v rek|amních sloganech a da|ších rozdi|-
nfch inÍbrmačních modech.a

Meandr zvan1l pohádka je dalek1/ a široky, plytk!' se stojící vodou a mnohdy ne-
vábnou vriní. V toku LPM 20. století se opakuje s pravidelností jarních záp|av,
tŤebaŽe posunut]ich do pŤedvánočního období, avšak nápor pŤedstavovan1/ v de-
vadesátych letech by| pŤece jen neočekávan . Ved|e vlny disneyovek a vydava-
telskych aktivit nakladatelství Junior a Blesk (ako pÍík|ad tňeba uvedme soubo-
ry Kamaruidka Pohddky, |995; Vellai kniha pohddek pro nejmenší, l995), které
popŤely všechny ediční, redakční ajiné zásady dosud udržované, došlo na diges-
ty klasick1/ch českych pohádek, napí. B. Němcové (Pofuidlq ' l 99l ), a autorskych
pohádek světového Íbndu (L. Carroll). Vzhledem k nepÍehlednosti ediční praxe
soukromych nak|adatelství i vzhledem k národní posed|osti psát a napsané mít
vytištěno, vzhledem k pirátství v autorsklch právech, které na počátku devade-
Sát]Ích let zav|ád|o a dovolovalo vykrádat, pŤisvojovat si a klonovat, začalazno-
vu vznikat nepŤehledná a nekontrolovatelná naplavenina samostatně vydávan1ich
pohádek, pohádkoqÍch souborti, tematicky Íazenych pohádek apod. Zdroje kon-

. obdobnou situaci s jist]Ím inflačním dopadem registrujeme u čítankov1/ch a učebnicov/ch projekt H. Do.
skoči|ové, Z. K. S|abého, D. Lhotové, Z. Novákové ve Vztahu kjejich prozaické tvorbě.
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venčnosti, epigonství a eklekticismu jsou v těchto knihách jasně identiÍ.ikovatel-

né, a to ať už nemají v ÍiráŽljedin ridaj, nebo jsou naopak málem opatŤeny ži-

votopisem a fotograÍií autora a vydavatele v jedné osobě. V soubornlch vydá-

ních tohoto typu však dochází k dvojímu Zaostávání. ZaŽánrem, kter! má v čes-

ké LPM vynikající tradici, je kulturně-společensk;/m faktem, kter! automaticky

vyvolává vysoké čtenáŤské očekávání, a za nak|adatelskou koncepcí prestižních

nakladatelsk1/ch domťr (Albatros, Aventinum, B|ok), které usilují o reprezenta-

tivní vydávání pohádek, bájí, pověstí, legendjednotliv;fch národri, etnik, regionri,

Íazenych podle postav, témat a typli.
Pokusila jsem se naznačit, v čem spočívá zpomalení toku umělecké |iteratu-

ry pro mládež devadesátlch let, jestliŽe je spatŤována z perspektivy aktuální

(konstrukční) hodnoty i z h|ediska rekonstrukčního, coŽ souvisí se zápasem au-

torri s konkrétním dobov:/m omezováním a cenzurou. Je obtížné vyloŽit v;/vo-

jovou hodnotu, která se realizuje tvrjrčím risilím dŤíve proskibovaného autora

ajeho vztahu k normě starší žánrové hierarchie a ustálené poetiky Žánr , stano-

vit charakteristické znaky dě|, která vznikají těsně po sobě a nejsou pííliš pro.

měněna, určit charakteristické Znaky autora' kter! nezaviněně vstoupil do kon-

textu devadesát)ich let jedin]/m, opožděně vydanfm dí|em (T. Pěkny). Meand-

rem Se stávají rutinní adaptace pohádek' neumělé transformace bib|ickych pňí-

běhri stejně jako regioná|ní pověsti či liter.ární adaptace oblíbenych televizních

seriál ' 7.dásevšak, že se musíme vypoŤádat s v;ivojov]/m paradoxem. Do lite-

ratury pro děti a mládež devadesátlch let vstoupi|y zcela Íazantně nové jevy

spojené s dalšími komunikačními okruhy a pŤeměnou textové situace (na digi-

tálním videodisku _ DVD - již vyšlo v několika jazycich zpracování Milerova

Krtkova dobrodružství, pŤipravuje se l,ztrando a Zubejda, Maxipes Fík a da|ší)'

vycházi časopis CD-Romek pro děti pŤedškolního věku, doplněny vŽdy dvěma

CD_RoM), pŤitom na aktuálnosti nepozblvají otázky inovace a konvence lite-

rárního textu, genetická originalita, což jsou kategorie spíše aktuální v moder-

nistické estetice. Jednostrann;i souhlas s konvencí na rovni textu a se změnami

na rirovních Í.unkcí (viz autorské čítanky renomovanych básníkťr) a vyprazdřo-

vání literárních, textovlch a dalších model vedou totiž k neutralizaci estetic-

kého prisobení díla. To platí pro literaturu jako celek navzdory argumentaci, že

jednu ze specifik LPM tvoÍí oko|nost, Že dité si každé zv|ášť a vždy nově budu.

je svou estetickou zkušenost a určité postupy se musí opakovat.
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pu ZaloŽeného na hňe se slovy a jejich vlznamy, V razově, tematicky a recepč-
ně náročnější texty jsou tedy pŤedem vyloučeny' stejnějako poeto|ogické expe-
rimenty, které vyvolávají napětí mezi lyričností a epičností básnické vypovědi,
téží ze zážitkové imprese, z chvilkového, motivicky záhadného nebo tajemného
chvilkového momentu jevové životní, pňírodní nebo společenské reality. Mrjže-
te namítnout, Že pÍece většina básníkŮ napsala |eporela nebo sbírky vfchov-
ně-pedagogického zaměŤení (F. Hrubín: Řtkeite si abecedu; F. Halas: Počitadto)
a ani se netaji|i, že jde o integraci užitkově-pragmatickou, didaktickou a peda-
gogickou, že poezie Zastoupená v čítankách a slabikáÍích nebyvá objektem lite-
rárněvědného zkoumání. Vzh|edem k tomu, že básnická tvorba pro děti v deva-
desátych |etech stagnuje a těŽiště se pÍenáší do ško| a tvoŤivé dramatiky, nezb,!-
vá neŽ k těmto okolnostem a f.unkčním okruh m piihlédnout. Pro|ínání estetic-
ké a pragmatické roviny v autorsk ch čítankách vede ve sv1/ch dris|edcích k to-
mu, že v estetické komunikaci postupně nedocházi ke dvěma stránkám jednoho
procesu: k potvrzování (aÍirmativnosti) něčeho jiŽ známého a uznávaného a zá-
roveř narušováni, jeŽje zárukou něčeho nového. Čítanková kanonizace a petri-
Íjkace textri modernistického mode|u, kter! je sice Íemes|ně dobÍe zvládnut,
avšak spíše zmnoŽuje než obohacuj e vŽit! tv rčí proces, m že mít zcela opač-
n1činek.  Zábavnou, mimoško|ní poez i ibudou dět ih ledat nejspíš v písřov1ich
textech ob|íben1/ch hudebních skupin' v reklamních sloganech a da|ších rozdi|-
n;rch inÍbrmačních modech.a

Meandr zvany pohádka je da|ek a širok1i, plytk!' se stojící vodou a mnohdy ne-
vábnou vrjní. V toku LPM 20. století se opakuje s pravidelností jarních záp|av,
tŤebaŽe posunutych do pŤedvánočního období, avšak nápor pÍedstavovan;/ v de-
vadesátych letech by| pŤece jen neočekávan!. Vedle vlny disneyovek a vydava-
telsk1fch aktivit nak|adatelství Junior a Blesk (ako pŤíklad tňeba uvedme soubo-
ry Kamanidka Pohddky, |995; Velkd kniha pohdclek pro nejmenšr, l995), které
popŤely všechny ediční, redakční ajiné zásady dosud udržované, došlo na diges-
ty klasick1/ch českych pohádek, napÍ. B ' Němcové (Pofuidky ' l 99 l ), a autorskych
pohádek světového fbndu (L. Carrol|). Vzhledem k nepÍehlednosti ediční praxe
soukromych nak|adate|ství i vzh|edem k národní posed|osti psát a napsané mít
vytištěno' vzhledem k pirátství v autorskych právech, které na počátku devade-
Sát]Ích let zavládlo a dovo|ovalo vykrádat, pŤisvojovat si a klonovat, začalazno-
vu vznikat nepĚehledná a nekontrolovatelná nap|avenina samostatně vydávan;ich
pohádek, pohádkovlch souborrj, tematicky Íazenych pohádek apod. Zdroje kon-

. obdobnou situací s jist:Ítn inÍlačním dopadem registrujeme u čítankov]Ích a učebnicovfch projektťt H. Do.

skoči|ové, Z. K. S|abého. D. Lhotové, Z' Novákové ve vztahu kjejich prozaické tvorbě.
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venčnosti, epigonství a eklekticismu jsou v těchto knihách jasně identiÍ.ikovatel-

né, a to ať už nemají v riráŽijedin1f ridaj, nebo jsou naopak málem opatŤeny ži.

votopisem a ÍbtograÍií autora a vydavatele v jedné osobě. V soubornlch vydá-

ních tohoto typu však dochází k dvojímu Zaostávání. ZaŽánrem, kter má v čes-

ké LPM vynikající tradici, je ku|turně.spo|ečensk1/m Íaktem' kter;Í automaticky

vyvolává vysoké čtenáÍské očekávání, a za nak|adate|skou koncepcí prestižních

nakladatelsk1/ch domri (Albatros, Aventinum, B|ok), kter.e usilují o reprezenta-

tivní vydávání pohádek, bájí, pověstí,legend jednotliv;/ch národri, etnik, regionri,

Íazenych podle postav, témat a typ .
Pokusila jsem se naznačit, v čem spočívá zpoma|ení toku umělecké |iteratu-

ry pro mládež devadesátych |et, jestliŽe je spatŤována z perspektivy aktuální

(konstrukční) hodnoty i z hlediska r.ekonstrukčního, což souvisí se zápasem au-

torri s konkrétním dobovlm omezováním a cenzurou. Je obtížné vyložit v]/vo-

jovou hodnotu, která se realizuje tv rčím risi|ím dŤíve proskribovaného autora

ajeho vztahu k normě starší žánrové hierarchie a ustá|ené poetiky žánrri, stano-

vit charakteristické znaky dě|, která vznikají těsně po sobě a nejsou pŤíliš pro.

měněna, určit charakteristické znaky autora' ktery nezaviněně vstoupil do kon.

textu devadesátych let jedin]/m, opožděně vydanym dí|em (T. Pěkny). Meand-

rem se stávají rutinní adaptace pohádek' neumě|é transformace biblickych pŤí-

běhri stejně jako regionální pověsti či literární adaptace oblíbenych televizních

seriálri. Zdá se však, Že se musíme vypoŤádat s v;ívojov]/m paradoxem. Do lite-

ratury pro děti a mládež devadesát]ich |et vstoup|ty zce|a razantně nové jevy

spojené s da|šími komunikačními okruhy a pŤeměnou textové situace (na digi-

tá|ním videodisku _ DVD - jiŽ vyšlo v něko|ika jazycich zpracování Milerova

Krtkova dobrod'ružstvi pÍipravuje se l.otrando a Zubejda, Maxipes Fík a da|ší)'

vycházi časopis CD-Romek pro děti pŤedškotního věku, doplněn! vŽdy dvěma

CD-RQM), pŤitom na aktuálnosti nepozblvají otázky inovace a konvence |ite-

rárního textu, genetická origina|ita, což jsou kategorie spíše aktuální v moder-

nistické estetice. Jednostrann souh|as s konvencí na rirovni textu a se změnami

na rirovních f.unkoí (viz autorské čítanky renomovanych básníkri) a vyprazdřo-

vání literárních, textovlch a dalších mode|ri vedou totiž k neutralizaci estetic-

kého prisobení díla. To platí pro literaturu jako celek navzdory argurnentaci, že

jednu ze specifik LPM tvoÍí oko|nost, Že diÍé si každé zv|ášť a vždy nově budu-

je svou estetickou zkušenost a určité postupy se musí opakovat.
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