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PRO MLADEZ

T7
A.onstituování literatury pro mládež v novém státěje ve dvacátých letech přímým pokračovánímtoho,
co bezprostředně předcházelo' především zmnoŽováním odkazu pohádkové literatury' Také činnost
organizátorskáudržujekontinuitu s předcházejícímobdobím' Z učitelskýchkruhů kolem Svobodova Úhoru
vycházi po převratu podnět pro za|oženiSpolečnostipřátel literatury pro mlddežv Republice československé
(19|9),jejimŽ orgánem se Úhor o několik let později stal. K významnějšímpočinůmtétospolečnostipatří
vydávání seznamůDobré knihy dětem (poprvé roku l920 za uplynulých 25 |et), zřízení knihovny spisů pÍo
núádežpři společnostiPedagogickéhomuzea Komenského,z niŽ by|a zásluhou V. F. Suka vybudována
knihovna nesoucí dnes jeho jméno, a vydání literárněhistoricképříručky (o. Pospíšil-V' F. Suk, Dětsl<ti
Literaturačeská, 1924)' ve kteréje zpracován obsáhlý fond dětskéliteratury od konce l 8. století do dvacátých
let 20. sto|etí.Jejím vydáním se uskutečnilpředválečnýPospíši|ůvnávrh na vytvoření pruvodce dětskou
literaturou.
Vlastníliterarnítvorbaje užmnohem pevněji spojenas dobovými uměleckými proudy nežs pedagogickým
snažením'o dětskou literaturu projevuje zájem pro|etáÍskéa komunistické hnutí a jeho orgány (Proletkult,
příloha Rudého práva, dětský časopisKohoutek) i demokratické hnutíkolem Lidových novin. Zde se soustředují i předpoklady pro rozvoj literatury pro děti ve třicátých letech' Tehdy takévrcho]í přesun od pohádkové
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literatury k literatuře ,'ze Života,,, který |ze sledovat uŽ na produkci dvacátých let'
Pohádková sběratelskátradicepokračujevkniháchJANAFRANTIŠKAHRUŠKY'JINDŘICHAŠIMoNA BAARA A JosEFA ŠTEFANA KUBÍNA. U Baara a Kubína má čtenářské
vydávání folklorních pohádek
jednoznačnéurčení:vyprávění, jehož úpravapočítás dětským čtenářema posluchačem. I pÍi zilŽeném zaměÍe.
níje podobajejich pohádek určenaproměnou modernífolkloristiky, pozornostík mluvenéřečia k autentičnosti vyprávění.Na rozdíl od romantickéidealizace v pohádkách 19' stoletíje v pohádkách Baarových a Kubínových víc aktuálníživotnosti,neidealizovanélidovéjadrnosti, humoru a vtipu, jsou taképřesně zasazeny do
krajů, z nichž vzešly. Naše pohtidky (192|) a Chodské povídky a pohtidky (1922) JINDŘICHA ŠIMONA
BAARA patří k nejšťastněji
stylizovaným folklorním pohádkám pro děti, třebažepsaný dialekt je příčinou
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editorských sporu. od lahodné prostoty Baarových pohádek se odlišuje styl podkrkonošských vyprávění
JosEFA ŠTEFANA KUBÍNA (186,r-19ó5; Hostem u pohddky, 1923, v moci kouzla, 1923, Dórek od
pohtidlq, 7924, Čarovnékvítí, |925, Novd lqtka pohddek 1928, Pohddek jako kvítí, 1929, Pofuidlq mlódí,
1930 ad.). Kubín začínápřepisy dialektických pohádek, nasbíranélátky častěji obměňuje, ve vlastních
improvizacíchsnoubíjadrnou mluvu Podkrkonošíse svátečnímyýÍazemvzdělanéhomilovníka poezie, aby
si na pohádkových vyprávěních vybrousil osobitý vypravěčskýstyl, naivní a košatý.
Na prahu poválečnéhoobdobí ležídva pohádkovésborníky.MARIE MAJEROVÉ ZlaÚ pramen (1978)
- sto let česképohádky od Lindy po autorku- svědčíspíšo maléživotnostiliterárníchpohádek' vzniklých

'/.

mimo hlavní proud (tj. Němcová, Erben, Kalda, Říha). opačným směrem než do minulosti ukazuje Ndše
poluidek (3 sv., 1918-1920), kterou za pomoci českýchspisovatelůa umělců vydal KAREL ČAPEK; je
předznamenánímmoderní česképohádky. Sborník navazuje na zkušenostpohádkových almanachůZ počátku
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století(Jaro, Sníh);takézde se na úpravěpodílířada předníchvýtvarníků(BÓttinger, Stretti, Štursa,Mucha,
Bílek, Lada, Scheiner. Špála,J. Čapek,Kremlička, Kotík, Rabas, Rada ad.). Do Čapkova souboru přispělo
přes čtyřicetautorůrůznýchtypůa generací(ČapekChod, Tilschová, Herrmann, Sova, Neumann. Dyk' Šrámek, Majerová, Malířová, Benešová,Jesenská,Křička, Týb, Weiner, Deml, Čapkové,Durych, John, Pu3ma.
nová' Klička, známiuž autoři knih pro děti Gebauerová, Kalda, Sula ad.). Sborník se stal svědectvímneien
o proměně literární pohádky' ale i o její přeměně v povídku ze ŽivoÍa.
Andersenovská pohádka o oživenýchvěcech,o jejich skrytémsmyslu a životě(s její obdobou se setkáváme

nesprávné, nevěde<
hádkou! se odehrá
v Úhoru, ve dvacá
shovívavostí'pouč
vatelskou pohodu t
starédobré pohádk
je kouzelná pohádl

napřík|adu Antonína Týba nebo Heleny Malířové),se jako každéosobitédi|o vzpirá pouhémunapodobení.
Podněty Andersenových a Wildových pohádek uved| do souvis|osti českéliteratury dvacátých let až JIŘÍ

romantická báchor
EDUARD BAS
o KLapzubově jede
chalupník,jmenov

woLKER'

který na rozdíl od napodobite|ůnepoloŽil důrazna jejich vnějšírysy, ale na sociálníobsah a mÍav.
ní patos. Básník revolučněvzrušenýchlet a zároveň pokračovateldomácí tradice (Němcová, Erben) pojal
pohádkujako splněnísnu o osvobozeníutlačovaných,jakonaplněníspravedlivéhoosudu, bez andersenovské
ironie a wildovskéskepse.Podobnějako můžemesledovat v Andersenových pohádkách přechod od pohádek
lidové provenience přes pohádky o skrytémsmyslu věcí a dějůk sociálním črtáma obrázkům(Děvčátkose
sirkami), je i pro Wolkrovy pohádky přiznačnésměřování od symbolické pohádky (o miliondři, který ukradl
s lunce) k realistické p o v íd ce (o kominíkovi, o J ohnynt z cirkusu).
Jiný směr představujípohádky, ,ježsezdají..,zaznamenávajicíproud myšleneka snění.Pohádkao Radvdnkovi JAKUBA DEMLA (Nůšepohádek III), zbudovaná na tradičníosnově o hrdinovi, který bojuje se zlou
mocí a pomocí kouzelných darůosvobozuje svérodičea sestÍu,užívápostupůa zvratůodpovídajících
togice

snu, s řadou plastických detailů a sugestivníchpocitů' Tento způsob, odpoutaný už zce|a od tradičních
pohádkových představ, oživípozději v tvorbě pro děti Nezval. Evokaci dětských snůo světech vybájených
fantazii nebo vyvolaných dojmy dětskéčetby(van Eeden) jsou pohádky JANA ZRZAVEHo (l 890_l 977;
Jeníkovypohddlq,, l920), vypovídajícío spojnicíchmezi ma|ířovýmdětstvímajeho pozdějšítvorbou.
Pohádky o ,,konci starých časů..,
o konci romantických báchorek, zahajuje Velkti kočičí
pofuidkaKARLA
ČAPKA (Nůšepohádek I). V Čapkových pohádkách se sbíhajía proměňují několikeré tendence tehdejší
pohádkové tvorby. Čapek je ještě ovlivněn živou sběratelskoutradicí (folkloristickou činnostísvé matky,
vyprávěnínro vodnících,vílách,rusalkách,hejkalechap.);v souhlases neodlučitelností
pohádkyjako povídání
od Živépodoby jazyka vnášído pohádek proud mluvenéřeči.Zřídlem, z kteréhočerpá,nenívšak nařečí,
jako
je tomu u sběratelůsoučasníků,
ale obecná čeština.Nově užívácyklických útvarů,ve shodě se svou teorií
krátkých (intelektuálních)a dlouhých (improvizovaných) pohádek (viz Marsyas: K teorii pohádek). Vedle
koloritu rodnéhokraje uvádí Čapekdo pohádek kolorit městský,přesněji pražský.S novou lokatizacívstupuje
dojeho pohádek vedle tradičníchlátek, postav a motivů,přizpůsobenýchmodernídobě, množstvínejrůznějšíchnových obsahů.Čapkovapohádková tvorba z dvacátýcha počátkutřicátých let (souborněDevatero pohájeho fejetonistiky a románové,povídkovéa dramatickétvorby; na maléplošese
dek, 1932) |eživ průsečíku
v ní skrývá v nadlehčené
rovině celé rozpětíjeho díla: pojednánío nejb|ižších
věcech i o věcech obecných,
o tom' jak se co dělá; cestopisnéobrázky a kriminální historky; filozofie obyčejnéhoživota,otázky poznáni
a problematika civilizační'Čapek převracía zlehčujetradičnípostavy, motivy a řád pohádek a v pohádkách
zároveň travestujei dalšížánry:detektivky, cestopisy,žurnalistiku,učenápojednáníap. Souběžněs tvorbou
vznikají úvahy ,,na okraj... Vztah mezi Čapkovou teorií a praxí jeho pohádek je napětímezi vědomím, že
pohádkaje,,rezervací,obehnanounepřekročitelnouochranoufikceaodpoutanouodnehostinnéreality...amezi skutečností,
že novodobá rea|ita z pohádek vytlačujenebo si připodobňuje řadu ,,milovaných představ,
drahých srdcím, ale těžko snášejících
drsný vzduch skutečnosti..'
kterése do ochrany pohádkovéhosvěta
uchýlily.
Doba prvníchdeseti|etínašehověku se stoupajícímvývojem poznáni, s rozvojem techniky, s racionalizací
ve vědě i ve výchově vznesla otázku vhodnosti pohádekjako dětskéhočtení- pohádky prý v dětechutvrzují
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nesprávné,nevědecké,falešnéa lživépředstavy o světě. Jedna z periodických diskusí pod heslem Pryč s pohádkou! se odehrávala v roce 1929 téžna stránkách Lidových novin. (Předcháze|aji v roce 1913 diskuse
v Úhoru. ve dvacátých letech se k tétootázce vrátil Fučík'za okupace Frey.) Do tétodiskuse s moudrou
poučeněa 1ogicky zapadái Čapkovapohádková tvorba:Čapekctíbásnickou hodnotu a vypravoshovívavostí,
vatelskoupohodu tradičnípohádky' zároveň však svou tvoÍbouzbavuje pohádkovépředstavy pověr, zlehčuje
starédobrépohádkovéčasy,racionalizujea zcivilňuje minulostnípohádkový svět. Jako v lidové próze ustupuje kouzelná pohádka příběhůmze života,měníse v humoreskua poslézev anekdotu,i v literatuřese kouzelná
romantická báchorka proměňuje v perzifláž sebe samé.
EDUARD BASS se rovněž přidržel osvědčenépohádkovéliteratury. Jako pohádku otevírá svůj příběh
o Klapzubově jedenóctce (1922)' parodii na poválečnou slávu českékopané: ,,Byl jednou jeden chudý
chalupník,jmenoval se Klapzuba a ten mě| jedenáct synů...K|apzubajejedním z pohádkových chalupníků,

udu,bez andersenovské
ch přechodod pohádek
rbrázkům(Děvčátko se
Imilionóři' který ukradl

kteřívypravujísvésyny do světa na zkušenoua za štěstím.
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rytířskýchturnajůfotbalová utkání)'s nadsázkou a zjednojaké
jdou
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dušením,
které
od úst k ústům.NaloŽil s pohádkou podobně jako oregonský
dědeček,o němŽ vypravuje jedna z kapitol knihy: aby zachránil úctua důvěrudětí v pohádková vyprávění'
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připodobnil staroupohádku novédobě. Jako Čapeksměšujei Bass styl pohádek se stylem dobrodružnéprózy,
sportovníchreportáŽía novinových zpráv. Klapzubova jedenáctka je přechodem od pohádkové literatury
a exotické
r o m a n t i k yk l i t e r a t u ř e c i v i 1 n í c h d o b r o d r u ž s t v í .
Mezi pohádkoua povídkouo dětechpokračujeliteratura o zvířatech, vyprávěnío antropomorfizovanépřírodě.Čimčirínek
a chLapci(1922) RUDoLFA TĚSNoHLÍDKA stojív jednéřadě s jeho vyprávěním
o lišce Bystroušce.Důvěrnou znalostí přírody, láskou a soucitem ke všemu živému,uměním přetlumočit
básnickým slovem a lidskými hovory zvuky a pohyby v přírodě vytvořil Těsnohlídekrovnocenný protějšek
k překládanéliteratuře.
Jinéhorodu je Povidóní o pejskovi a kočičce(l929) JosEFA ČAPKA. Vzniklojako slovní doprovod ke
kreslenýmobrázkům,promísenímsvěta zvířat,dětía dospělých v atmoféřerodinnépohody, zrušenímpředělu
mezi skutečností
a hrou. Nad tímtopovídánímsi poprvésilněji připomínámeducha Karafiátových Broučků:
jejich něhu, důvěřivéodevzdánído ochrany vyššíhořádu, kterým u Čapkanení Bůh, ale ideální harmonický
řád rodinnéhoživota,jehož apoteózou byla ostatněi knížkaKarafiátova. Znovu se tu takéozývá mluva, jakou
seobcuje s malými dětmi: nejprostší,
čistá,laskavá, zbavená vší|iterárnosti,s osobitou syntaxí' jazykvzešlý
z bartošovské
mateřské...
Josef Čapek patří k autorum, jejichž literární projev je vlastně
školy
,,básnické
dodatečným
komentářem k prvotním výtvarným nápadům(Josef Lada, ondřej Sekora).
Válka a válečné zkušenosti připomínajíse po JohnovýchListech z vojny v několika vyprávěních
ČapkovyNůše;JARoMÍR loHN se k válečnétematice znovu vrací v závěrečnýchkapitolách Tótových
(1921). Tento,,román zrozeni a růstu..uzaviráJohn výzvou k,,šetrnosti k odkazům..'To, co je
povídaček
vyřčenojakozákon ve vztahu dětía rodičů,platív Johnově tvorbě i pro odkazy v literatuře.Pozorný k nejbanálnějším
reáliím,ježjsou mu všechnysvědky života,je John stejněšetrnýk zbanalizovaným formám literatury. Jako se ve svémdíle vrací k dokumentům,deníkům,dopisůma fotografiím,stejně oživuje i mravoučné
čteni:dává mu nový estetický rozměr. Také MARIE MAJEROVÁ zahajuje svou Ztízračnouhodinku (1924)
prózou o uzdraveníraněných vojáků v nemocnici' Y Zázračnéhodince stojívedle sebe několik různýchtypů
vyprávění:snový příběh, vyprávění o zvířatech, reportíLž
z dolu a povídky o dětech' Svědčíto o hledání
i o ustálenosti některých témata postupů v dětsképróze. Osou knížky j sou d ě t s k é p ř íb ě h y (Žalobnice,
Malinbýmuž,Chudédítě).Nejsou přílišvzdáleny sociálně laděným povídkám RůženySvobodové,vane z nich
všaksilnějšíduch revo|ty proti nespravedlnosti,v jakéžijíchudéděti. SpoluŽačkamipohrdaná Frička,zchudlé
dítěAdámek, maličkýSlavoj, ,,chrabrýrytíř svématky..- tyto děti s povinnostmi a sebevědomímdospělých'
podobnějako dětštíhrdinovéWolkrových pohádek,jsou autorcezárukou v odpovědi na otázku, kterou vyřkla
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nazáyéÍ knihy: ,,...kde je ona zázračnáhodinka, která jim odpoví - Není chudých!..Wolker v pohádce
a Majerová v povídce spoji|i dětskou prózu s dobovým proudem proletářskéliteratury.
legiích.RUDOLF
Z vá|ečné
tematiky vzešeli nový historický
mýtus - čtenío československých
MEDEK (o našich legiích,dětech a zvířátkíchv Sibiři, |921) ve snaze připojit k Jiráskovým Starým pověs-

JIŘÍ

tem českýrn',novépověsti československé..opominul
vzít v úvahudvacetiletývývoj dětsképrózy: ustrnul tak
na čítankovém
výkladu českéhistorie.na formě sentimentálněpateticképovídky.Novou velkou životnízkušenost a poznání dalekých krajů spojil se zkušenostídětské prózy předcházejícíhoobdobí FRANTIŠEK
LANGER (Pes druhé ron, 1923). Navázal na přírodnípovídky z divočiny, vyprávění o polodivokém sibiřském vlčákovi spojuje s pásmem historek a anekdot z vojenskéhotažení.
Vedle pokusůzpřístupnitmládežibeletristickouformou Zeměpisnéa přírodopisnépoznatky (FRANTIŠEK
F L o s ' l 8 6 4 - l 9 6 | , L o v c i o r c h i d e j í , 3 s v .l,9 2 G - l 9 2 2 ) v y t v o ř i l v ž á n r u l i t e r a t u r y f a k t u p o u t a v o u u m ě l e c .
tta kře ledové(1928) vypsal
kou reportážradiolog FRANTIŠEK BĚHOUNEK (1898_1973):v Trosečnících
záŽitky výpravy generála Umberta Nobila vzducholodí Italia přes severnípól; této výpravy se autor sám
zúčastnil'Vědecky přesný v podánífaktů,je Běhounek zároveň dobrým psychologem v zachycenícharakterů
výpravy a jejich chování v kritických situacícha epickým vypravěčemv rekonstrukci událostí,které
účastníků
dodnes neztratilv na zaiímavostia naDínavosti'
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