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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá polským a českým nonsensem v literatuře pro děti. Hlavním 

cílem je vymezení nonsensové literatury, její vývoj z historického i tvárného hlediska s 

přihlédnutím k dobovým událostem. Práce se v první části zaměřuje na teoretické vymezení 

pojmu nonsens a historický aspekt, zejména pak na dva stěžejní představitele anglického 

nonsensu Edwarda Leara a Lewise Carrolla. Další část se věnuje vývoji polského nonsensu 

v literatuře pro děti. Na formování nonsensu v Polsku se podíleli dva hlavní autoři Julian 

Tuwim a Jan Brzechwa, kteří jsou považováni za tvůrce nové poetické školy. Zdrojem jejich 

tvorby se stal absurdní humor a svět dětského čtenáře. Na tuto poetiku navazovali další 

představitelé polského nonsensu, ke kterým patří mezi jinými Ludwik Jerzy Kern, Wanda 

Chotomska a další. Práce se dále zaměřuje na vývoj českého nonsensu pro děti, jeho hlavní 

osobnosti a stěžejní díla, která vychází z nesmyslnosti, absurdity a hry s jazykem. Text 

přibližuje čtenáři nonsensovou tvorbu pro děti Josefa Kainara, Jiřího Koláře, Miloše 

Macourka, Pavla Šruta a jiných představitelů literatury. Poslední část práce se zabývá 

konkrétními nonsensovými díly pro děti polských i českých autorů. Vybraná díla jsou 

interpretována z hlediska tématu zvířat, techniky a dialogu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

nonsens, humor, absurdita, literatura pro děti, hra s jazykem 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis describes Polish and Czech nonsense in children's literature. The main 

goal is to define nonsense literature, its development from a historical and formative point 

of view, considering contemporary events. The first part of the thesis focuses on the 

theoretical definition of the term nonsense and its historical aspect, especially on the two key 

representatives of English nonsense Edward Lear and Lewis Carroll. The next part deals 

with the development of Polish nonsense in children's literature. Two main authors, Julian 

Tuwim and Jan Brzechwa, who are considered as the creators of the new poetic school, took 

part in the formation of nonsense in Poland. Absurd humour and the world of children 

readers became the main inspirations for their work. This poetics was followed by other 

representatives of the Polish nonsense, including Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska 

and others. The work also focuses on the development of Czech nonsense for children, its 

main personalities and major works, which are based on nonsense, absurdity and word play. 

The diploma describes nonsense work for children of Josef Kainar, Jiří Kolář, Miloš 

Macourek, Pavel Šrut and other writers of literature. The last part of the thesis deals with 

specific nonsense literature for children of Polish and Czech authors. Selected works are 

interpreted via topics of animals, technology and dialogue.  

KEYWORDS 

nonsense, humour, absurdity, children's literature, word play 
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Úvod 

Nonsens není pouhým nesmyslem nebo textem psaným neobvyklou formou. Nonsens je 

únikem do světa, kde věci zdánlivě nemožné mají smysl a čtenář se jimi baví a je schopen 

rozpoznat tento záměr. S nonsensem v literatuře se člověk potkává již v dětství, s prvními 

říkankami a rozpočítadly, které povzbuzují fantazii a asociaci. S dalšími zkušenostmi a 

objevováním zákonitostí světa čtenář dokáže porozumět propracovanější formě nonsensu. 

Tímto se stává pro dospělé publikum jakousi logickou hrou, která dokáže oprostit mysl od 

každodenní rutiny. Proto nedílnou součástí nonsensu je humor, který zvýrazňuje naše 

pobavení z jazykových tvarů a absurdita se tak stává realitou. 

Tato práce se zabývá polským a českým nonsensem v literatuře pro děti a zaměřuje se na 

vývoj nonsensové literatury pro děti v Polsku i v Česku, který vychází z poetiky anglických 

tvůrců nonsensu Edwarda Leara a Lewise Carrolla. 

Pro polskou veřejnost je nonsens v literatuře pro děti spojen především se dvěma jmény: 

Julianem Tuwimem a Janem Brzechwou, kteří stáli u zrodu nové poetické školy. Na tyto 

autory navazovali další představitelé, kterým se práce věnuje. 

V Česku se čtenář s nonsensem může více setkat v 60. letech dvacátého století díky Jiřímu 

Kolářovi nebo Josefu Kainarovi, ale již poetismus a surrealismus vnesl do literatury pro děti 

prvky nonsensu. 

Práce by měla představit významné tvůrce polského i českého nonsensu se zaměřením na 

vrcholné období v obou zemích s přihlédnutím k dobovému kontextu a stěžejním dílům. 
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1 (Ne)smysl nonsensu 

V knize Sensy i nonsensy w nauce i filozofii (1999) si autoři kladou otázku, čím je nonsens? 

Odpověd' lze nalézt ve slovech popření racionality. Věty bezpředmětné, nepochopitelné a 

absurdní jsou různými druhy nonsensu. Je možné tedy říct, že nonsens v sobě spojuje otázku 

racionality a iracionality. 

 „Jestli něco rozhodně nedisponuje nesmyslem, je to rozum, anebo to, čemu říkáme zdravý 

rozum. Neboť nonsens neusiluje o rozlišení pravdy od nepravdy, ale o jejich smísení, pečlivě 

se vyhýbá diskurzivní metodě a řadí své soudy podle zcela libovolného řádu.“1 

1.1 Teorie nonsensu 

Pojem nonsens pochází z angličtiny (nonsense) a znamená nesmysl, absurdnost. Česká 

literatura od počátku k dnešku (1998) vymezuje toto heslo slovy Emanuela Frynty, podle 

kterého „poetika nonsensu uvádí do hry nesmyslnosti, aby na rubu vynesla světlo 

nesmyslnosti a absurdity, utajené v mechanismech jazyka a myšlení a v automatismu 

navyklého vnímání.“2 Komplexněji je tato problematika pojata v Encyklopedii literárních 

žánrů (2004), podle které „nonsens charakterizuje uvolněná fantazie, porušující princip  

pravděpodobnosti podle zásady „všechno je naopak“ a nic není nemožné, hravost i 

směřování k logickému rozvíjení nesmyslu.“3 

Podle Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové je nonsens zvláštní hrou fantazie a neznamená 

pouze lehkomyslné žvanění, ale vytváří prostor na hranici představ a jazyka. Nejedná se 

pouze o školu tvořivosti nebo pojem pro básnický experiment. 

„Nejsou to pouze texty, které jsou psány neobvyklou formou, neobvyklým jazykem nebo mají 

neobvyklý obsah, ale jsou i takové texty, které rozesmějí slovním vtipem a jimiž se čtenář 

 
1R. Benayoun, 2007, 2-8 

2J. Lehár, 2008, 826 

3D. Mocná,J. Peterka, 2004, 414 
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baví, jelikož je schopen rozpoznat jejich úmyslný ne-smysl. Nonsensové texty – ty opravdu 

dobré – neznamenají nedostatek smyslu: jsou to parodie smyslu a v tom je jejich smysl.“4 

V rovině jazykové využívá zejména neologismy, onomatopoii, absurdní spojování slov a hru 

s homonymy. V literatuře se nonsens objevuje nejčastěji v poezii, ale může se také 

vyskytovat v próze, zejména v pohádkách, bajkách, rozpočítadlech apod.5 

Podle Jaroslava Tomana je právě nonsens klíčem k pochopení obrazného principu soudobé 

literární tvorby pro děti. „Uplatňuje se ve dvou podobách: jako slovní hříčka (kalambúr) a 

jako dvojsmysl (amfibolie).“6 Slovní hříčka je založená na zvukové podobnosti slov: 

„Vrabčáci byli zvědaví, / co všechno o nich věda ví“7. Dvojsmysl vzniká při užití 

mnohovýznamového slova v několika různých kontextech: 

„Dopravdy pro člověka je to smutné velice, / že nesnese / to, co snese / malá hloupá slepice.“8 

Nonsensová literatura pro děti vychází především z údivu, představivosti a logického 

postřehu9, ale i smyslu pro realitu, podněcuje dětskou fantazii a kreativitu. Podle Jana Borny 

je „nonsensová literatura zavádějící, protože vytváří představu pouhé rezignace na smysl. 

Přitom ho vlastně nonsensová poezie usilovně hledá, jen je to jiná cesta než obvykle.“10 

1.2 Shrnutí poznatků 

Jak tedy chápat nonsens a co je nonsens v literatuře? Jedná se o pouhý nesmysl? Určitě ne. 

Je důležité si uvědomit, že se pokaždé jedná o hru, ve které je základním stavebním 

materiálem jazyk a skutečnost nahlížená z různých úhlů, jež může autor jakkoli překrucovat 

a vytvářet novou vymyšlenou realitu. Vedle jazyka nonsens pracuje s různými postupy, ke 

 
4J. Hiršal, B. Grögerová, 1997, 10 

5J. Hiršal, B. Grögerová, 1997, 10 

6J. Toman, 1992, 33 

7 E. Frynta, 2010, 55 

8J. Toman, 1992, 34 

9D. Mocná,J. Peterka, 2004, 414 

10J. Weinberger, J. Borna, 2008, 15  
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kterým se řadí vymýšlení neologismů nejen pro postavy, ale i pro věci a místa. Důležitou 

roli hraje absurdita, která působí zároveň jako prvek komiky. V nonsensu se využívá jak 

komika situační, tak komika jazyková. Situační komika vychází z absurdních (komických) 

situací a jazyková komika využívá k humornému účinku pouze jazykové prostředky (slovní 

hříčky, vtipy) a někdy se může zdát, že text je psaný pouze vzhůru nohama. Další významnou 

roli v nonsensu hraje fantazie. Bezbřehá představivost je vlastní nejmenším čtenářům, a 

právě z toho důvodu je většina nonsensových textů určena dětem. Fantazie pro ně znamená 

únik od skutečnosti a možnost nahlédnout do světa, kde je vše povoleno a kde rošťák stojí 

na hlavě a řve smíchy, protože při představě, že někdo stojí na nohou, se prostě musí smát. 
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2 Anglický nonsens 

2.1 Historie nonsensu 

Tradičně je za kolébku nonsensu považována Anglie. Podle Ryszarda Waksmunda11 se 

poezie pro děti oprostila od funkce pouze didaktické díky největším tvůrcům nonsensu, 

kterými jsou Edward Lear (1812-1888) a Lewis Carroll (1832-1898). Humorně groteskní 

sbírka E. Leara The Book of Nonsense (1846) přináší celou řadu říkadel a limeriků, které se 

staly v Anglii senzací a kniha je vydávaná dodnes. V Česku se Learovo dílo objevilo poprvé 

v osmdesátých letech jako Kniha třesků a plesků (1984) v překladu Antonína Přidala a poté 

v roce 1998 ve Velké knize nesmyslů editora a překladatele Antonína Přidala. 

Ještě více se nonsens proslavil díky próze Alice in Wonderland (1865) autora Lewise 

Carrolla. 

„Samostatný svět s vlastní logikou je zde situován jednak do králičí díry, jednak za zrcadlo, 

tedy do „opačného“ prostoru, ve vyprávění dominuje snovost a zároveň konstrukční 

exaktnost, intelektualizace, součástí jsou navíc verše experimentující s morfémy a hláskami 

slov.“12 

Ve stopách největších tvůrců nonsensu pokračovali i další angličtí spisovatelé jako Hilaire 

Belloc: The Bad Child's Book of Beasts (1896), Harry Graham: Ruthless Rhymes for 

Heartless Homes (1899) nebo A. A. Milne: Winnie the Pooh (1924). 

Výše uvedení autoři se inspirovali folklórem britských ostrovů, zejména nesmyslnými rýmy, 

které se vyznačují extravagancí a nepředvídatelností. Angličané vytvořili také filozofickou 

interpretaci nonsensu. Ve známé sbírce esejistických povídek Gilberta Keitha Chestertona 

pod názvem Ohromné maličkosti (1976) se autor zamýšlí nad nonsensem a jeho úloze ve 

světě literatury: 

„Každá velká literatura byla vždy alegorií – alegorií určitého pohledu na vesmír. Ilias je 

velká jen proto, že život je boj, Odyssea proto, že život je pouť, Kniha Job proto, že život je 

 
11R. Waksmund, 1999, 28 

12D. Mocná, J. Peterka, 2004, 414 
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hádanka. Proto, má-li být nonsens skutečně literaturou budoucnosti, musí mít svůj výklad 

kosmu; svět musí být nejen tragický, romantický, ale také nesmyslný.“13 

2.2 Nonsens Edwarda Leara 

Anglický tvůrce nonsensové literatury Edward Lear se inspiroval především lidovým 

říkadlem, tzv. limerikem, jehož charakterizuje pět veršů rýmovaných aabba.  Limeriky se v 

tištěné podobě začaly objevovat ve dvacátých letech 19. století a doplňovaly je ilustrace, 

které v tvorbě Leara měly mimořádné místo. 

I když Lear zvolil formu limeriků a je považován za jejich otce, sám svou tvorbu nazýval 

nonsensem. V jeho díle se snoubí hravost, nekonečné možnosti nápadů a absurdita. Tvořil 

primárně pro děti a věřil, že pro nejmenší příjemce je nejvhodnější forma krátkých 

rýmovaných veršů. Na první pohled se může zdát, že limerik je jednoduchým útvarem, ale 

má pevně dané schéma. První verš představuje hlavní postavu a místo děje. Druhý verš 

obvykle zahrnuje akci a počátek konfliktu. Třetí a čtvrtý rým, které jsou kratší, spojuje nový 

rým. Poslední verš pak přináší neobvyklé řešení akce, které má být pro čtenáře překvapivé 

a zábavné. V klasických limerických příkladech byly první a poslední verše, pokud nejsou 

identické, alespoň velmi podobné obsahem14: 

„Byl jeden dědeček z Horního Lédví, 

při pádu z kobyly zlomil se védví. 

Naštěstí byl slepen 

velmi pevným lepem, 

ten dvojdílný dědeček z Horního Lédví.“15 

Hlavní postavy Leara pocházejí z různých koutů světa: Abadán, Singapur, Szeged. Proto i 

překladatel musí zvolit vhodnou lokalizaci tak, aby byl zachován rým zbytku básně. 

 
13G. K. Chesterton, 2000, 78  

14W. Tigges, 1988, 105. 

15E. Lear, 1984, 53  
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Překladatel tak musí mít na paměti český způsob myšlení, asociace a snažit se o co 

nejvěrnější analogii k originálu. Antonín Přidal v překladech Leara pracoval s dodržením 

nonsensové situace, která má být limerikem sdělena. Nelze tedy očekávat, že čtenář bude 

hledat souvislosti mezi jménem a obsahem nebo chápat historické hledisko. Úkolem 

limeriku a tedy i překladatele je dovednost najít zvučná jména, neotřelé rýmy, důvtip a 

jedinečný moment překvapení. „Námětem limeriku – ne výslovně, ale názorně – se tedy stal 

také jazyk: jeho šaškovství i marnivost, jeho dlouhý nos i krátká logika, jeho anomálie a 

podivínství.“16 V práci Leara je možné zaznamenat tři kategorie zdrojů, ze kterých čerpal 

své nápady pro nonsens. Zaprvé se jedná o neobvyklé fyzické vlastnosti hrdinů. Čtenář se 

tak setkává s ženou s krychlovou hlavou nebo pánem, co měl nos až na zem. Právě lidský 

nos a jeho různé podoby jsou nejčastěji zobrazeny v tvorbě Edwarda Leara. 

Zadruhé se jedná o neobvyklé duševní vlastnosti a chování, kdy jeden dědeček chodí pořád 

v županu po své babičce, jiný muž zase stojí tak dlouho na hlavě, až mu zčervená vesta a 

jiné. Poslední kategorií jsou různé podivné situace, ve kterých se ocitají hlavní postavy. 

Příkladem může být starší muž, který litoval toho, že se narodil a pořád nad tím dumal, až 

zemřel. Pro Leara a jeho tvorbu jsou charakteristické jednoduchost, hra s jazykem, 

zveličování a nadsázka. 

V polské literatuře tento druh iniciovali Julian Tuwim a Janusz Minkiewicz.  Společnou 

tvorbu publikovali v polských satirických novinách Szpilki. Každý z nich také umístil 

limeriky do svých sbírek poezie (Julian Tuwim: Limeryki made in Poland a Limeryki w 

małpim zwierciadle; Janusz Minkiewicz: Rymeliki, czyli limeryki made in Poland). 

„Raz pewien młody ichtiozaur 

Był na wystawie w „Des Beaux Arts“: 

Gdy spojrzał na dzieła, 

Ochota go wzięła, 

 
16E. Lear, A. Přidal. 1998, 23 
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By pożreć je wszystkie. I pożarł.“17 

Oba autoři se později věnovali tvorbě pro děti, ve které převládá nonsens, a která se stala 

vzorem pro další tvůrce nonsensové literatury pro děti v Polsku. 

2.3 Nonsens Lewise Carrolla 

Dalším představitelem anglického nonsensu, který se proslavil více než jeho předchůdce, je 

Lewis Carroll. Jeho dílo Alenka v říši divů (1865) představuje odlišný typ nonsensu. Vychází 

ze zkušenosti vysokoškolského profesora matematiky, který to s dětmi uměl znamenitě. 

Jakmile byl mezi dětmi, vymýšlel pro ně hádanky a hlavolamy, vyprávěl příběhy, skládal 

hračky a přehrával divadlo s vlastnoručně vyrobenými kulisami. Všechny tyto zkušenosti a 

dovednosti se promítly v jeho tvorbě. 

Dobrodružství Alenky zcela změnilo charakter literatury pro děti té doby. Literatura 

viktoriánské doby spíše poučovala často v duchu křesťanství, zatímco Carrollův svět přinesl 

fantastiku, představivost a snění. Nonsensové verše Leara byly již známé, ale Carroll přišel 

s něčím úplně originálním a nadčasovým. Pro Carrolla jako matematika nebyl jazyk pouhým 

systémem znaků, právě díky logice vznikal jazyk nesmyslný. Struktura díla je velmi složitá 

a je postavená na snění. Alenka se ocitne nejprve v říši karet a v dalším díle si zahraje  

šachovou partii v zrcadlové říši. Příběhy jsou dále doplněny o pozoruhodné postavy: mluvící 

zvířata a květiny, nejčastěji převzaté z lidové slovesnosti. Postava Kloboučníka vychází z 

anglického pořekadla a znamená potrhlost stejně jako postava Zajíce Březňáka. Neobvyklost 

Carrollových hrdinů nejčastěji spočívá v jejich zvláštních vlastnostech a podivném chování. 

Carroll ve svých textech neustále dává do kontrastu logiku s nelogikou, poznání s 

představivostí, rozum s šíleností. Právě takto zobrazený svět v Carrollových textech měly 

velký vliv na další literární směry, především na surrealismus a dadaismus. 

Mnozí kritikové vnímají Leara i Carrolla za mistry nonsensu a vysvětlují podobnost a 

rozdílnost v jejich pojetí. Wim Tigges předpokládá, že prvním, kdo srovnává learovský a 

carrollovský nonsens, je Gilbert Keith Chesterton v Obraně nonsensu. „Země divů Lewise 

 
17J. Tuwim, 1991, 68 
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Carrolla je ryze intelektuální, kdežto Lear přináší zcela jiný prvek – básnický a dokonce 

citový.“18 Je možné tedy konstatovat, že tvorba Leara je více emocionální, velikou roli 

odehrává fantazie a hra s jazykem. Naopak Carroll je spíše typ rozumový a analytický. Stejně 

jako Lear i on pracuje s fantazií, ale jedná se o fantazii s racionálními prvky. Carroll vyniká 

také kombinačními schopnostmi mysli a spojuje neslučitelné, ale pro oba autory je smích 

důležitou složkou života. 

 
18 G. K. Chesterton,2000, 78 
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3 Polský nonsens v literatuře pro děti a mládež 

Nonsensová literatura pro děti v Polsku vychází především z poetiky Edwarda Leara a 

Lewise Carrolla. Do té doby byla literatura pro děti závislá na principech světa dospělých a 

orientována zejména didakticky. S příchodem nonsensových říkanek se otevřel zcela nový 

pohled na dětskou poezii, která chápala dílo jako nezávislou hru fantazie. 

Zásadní roli při formování nového stylu v poezii měl Korněj Čukovskij v Polsku i v 

Československu. Ve své knize Od dvou do pěti, která vyšla v českém překladu Mileny 

Lukešové a Jana Vladislava v roce 1959, tvrdil, že rýmování je pro děti jako jazykové 

cvičení. Když se dítě učí mluvit, opakuje celé soubory zvuků a různě je zaměňuje. Vznikají 

tak například rýmy jako ala-mala-vala. Rým není pouze vedlejší produkt vědy, ale plní také 

funkci zábavní. Čukovskij rovněž formuluje vlastnosti, které by měla obsahovat báseň 

určená dětem. Podle něj jsou pro dětské čtenáře nejvhodnější básně s grafickou úpravou, 

obraznost je pro děti totiž velmi důležitá. Básně by měly být, pokud je to možné, co nejvíce 

hudební čili obsahovat prvky hudby a tance. Samohlásky pak napomáhají básni k plynulosti 

a melodičnosti. Básník, který píše svou skladbu pro dítě, by se měl přizpůsobit psychice 

dítěte a připravit jej na další setkání s poezií „dospělou“. Je nutné tak činit opatrně a pomalu 

přecházet ke složitější sémantice, poetice i strofice19. 

Vliv Čukovského nalezneme především u dvou významných polských básníků: Juliana 

Tuwima a Jana Brzechwy. 

Nejvýznamnějšími představiteli nonsensu v Polsku se stali Tuwim s Brzechwou, kteří 

vytvořili novou poetickou školu a jejich dílo se stalo vrcholem tvorby pro děti. Na ně pak 

navázali další autoři jako Antoni Marianowicz, Ludwik Jerzy Kern, Janusz Minkiewicz a 

další. V Česku byl nonsens do 60. let dvacátého století zastoupen ojediněle, nejčastěji ve 

verších poetismu. K typickým představitelům nonsensu v Česku patří Jiří Kolář, Miloš 

Macourek, Alois Mikulka nebo Josef Kainar. V 70. letech pak Ivan Wernischl, Pavel Šrut, 

Jan Vodňanský, Josef Hanzlík a od 80. let především posmrtně Emanuel Frynta. V  90. letech 

to byl Jiří Weinberger a další.  

 
19 K.Čukovskij, 1961, 279-314 
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3.1 Historický vývoj 

Polský mesianismus, zrozený v období romantismu, viděl Polsko jako zemi předurčenou k 

obrození Evropy a Poláky jako vyvolený národ obklopený zvláštní Boží ochranou, který je 

schopen převzít vedoucí roli v životě slovanských národů. Porážka v Lednovém povstání 

1863 byla důkazem toho, jak daleko je Polsko v dosažení těchto cílů. V době, kdy bylo 

Polsko poraženou zemí, ostatní evropské země byly v plném rozkvětu. Mladší generace 

pochopila, že nastal čas změny a začala šířit nové myšlenky pro záchranu své vlasti. Lednové 

povstání zásadním způsobem ovlivnilo mentalitu lidí. Došli k závěru, že další válka by 

neměla smysl. Hlavním cílem se stal ekonomický a kulturní rozvoj země. Politický postoj 

poválečné generace byl primárně utvářen heslem nie dajmy się wyniszczyć, což v češtině 

znamená: nedejme se zničit. 

Po roce 1863 došlo v Polsku k rozkvětu literatury pro děti a mládež, která byla však úzce 

spjata s teorií a praxí vyučování. V roce 1868 byla založena Pedagogická činnost 

(Towarzystwo Pedagogiczne) a začaly vycházet pedagogické noviny. Jejich hlavním účelem 

bylo pozvednout vědecké a kulturní znalosti společnosti. 

Na konci 19. století byly knihy pro nejmladší čtenáře považované za vědomé prostředky 

vzdělávacího vlivu. Nejčastějším typem literatury byla próza, zejména romány nebo 

povídky. Poezie nebyla tak populární, jelikož bylo obtížné v ní realizovat vzdělávací funkci. 

Teprve Marii Konopnické (1842-1910) se podařilo pozvednout umění dětské poezie. Jerzy 

Cieślikowski píše, že dokázala proměnit zkušenosti svých předchůdců tím, že kladla větší 

důraz na estetickou citlivost dítěte, jeho přirozenou schopnost vnímat krásu obrazů a zvuků 

jako projev obdivu ke kouzlu krajiny. V důsledku toho se stala kodifikátorem nového 

modelu poezie určeným mladým čtenářům.20 

Konopnická byla první autorkou pro děti, která si uvědomovala, že báseň neplní pouze 

funkci praktickou, ale je poezií, která je hodnotou sama o sobě. Sama napsala, že děti 

 
20J. Cieślikowski, 1963, 93 



23 

 

 

 

nepřichází učit, ale přichází s nimi zpívat.21 V Česku byly tyto tendence patrné u Josefa 

Václava Sládka. 

Už v její tvorbě jsou zřejmé prvky nonsensové poezie. Konopnická se inspirovala především 

folklórem a snažila se ve svém díle zachytit vnitřní rytmus. Dokázala skrz poezii promlouvat  

k dětem jemnějším a zábavnějším způsobem. Ponaučení je chytře skryto díky jednoduchému 

a veselému jazyku. V roce 1922 vydala sbírku poezie pro děti, ve které se objevila báseň 

Muchy Samochwały, kde u jednoho stolu sedí mouchy a dělají si legraci z pavouka. 

Vysmívají se z jeho neschopnosti, nedostatku reflexů a bezmoci. Mouchy jsou tak 

fascinované utahováním si z pavouka, že si ani nevšimnou, jak je všechny chytí. 

„U chomika w gospodzie 

Siedzą muchy przy miodzie. 

Siedzą, piją koleją, 

I z pająków się śmieją.“22 

Tento historický aspekt v pojetí a formování literatury pro děti v Polsku je nedílnou součástí 

pozdějšího příchodu nové éry v dětské tvorbě. Po přechodu z čistě výchovné a vzdělávací 

funkce k funkci estetické a zábavné mohli autoři začít experimentovat s jazykem, objevovat 

další a další témata, přiblížit se k dětskému čtenáři a vtáhnout ho do světa fantazie a humoru.  

K prvním autorům, kteří ve své tvorbě použili prvky nonsensu, patří básník a překladatel 

Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941). Nonsens v jeho díle je patrný v kabaretní tvorbě, kde 

autor podle Ryszarda Waksmunda zpochybňuje současně morální i estetické vzorce.23 

Dalším důležitým faktorem při formování nonsensu je vliv avantgardních směrů. V Polsku 

to byl především futurismus a Awangarda Krakowska. I když se představitelé těchto směrů 

nevěnovali dětské tvorbě, jejich hlavními rysy byly bojovnost, horlivost a proměnlivost. 

Jejich cílem bylo vytvoření nových uměleckých forem a zavedení nových prostředků v 

 
21K. Kuliczkowska, 1983, 313 

22M. Konopnicka, 2018, 24 

23R. Waksmund, 1999, 29 
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uměleckém vyjádření. Fascinovala je moderní technika a civilizace. Místo logiky dávali 

přednost volným asociacím. V roce 1936 se objevila kniha Korněje Čukovského Bajki v 

překladu Władysława Broniewského, ve které autor ukázal dětem svět vzhůru nohama. 

Zobrazení světa bez přirozeného pořádku, kde krokodýli jedí gumáky a volavky potřebují 

medicínu, protože snědly tucet žab, se později projevilo u mnoha spisovatelů v literatuře pro 

děti. 

„Potem czaple, brodząc w rowie, 

Narzekały na swe zdrowie: 

- Niech pan przyśle butelkę rycyny, 

bośmy zjadły żab dwa tuziny.“24 

Ze západu se do Polska dostává první Carrollův překlad Alenky v říši divů, ve které jsou 

ještě více posíleny prvky surrealismu a nonsensu. Ve stejném roce se objevil i první překlad 

Medvídka Pú a fantastický příběh o Mary Poppins. 

Právě pod vlivem proudů, které do Polska pronikaly z východu a západu, se zrodila poetická 

škola Juliana Tuwima a Jana Brzechwy. 

3.2 Nová poetická škola Juliana Tuwima a Jana Brzechwy 

Nadšení z absurdního humoru, kterého si u dětského čtenáře všiml Julian Tuwim, 

zaznamenali ve sbírce satirických textů W oparach absurdu25 (1958) spolu s Antonim 

Słonimským. Tuwim říká, že  

„Nejfantastičtější kult nesmyslů převažuje mezi dětmi. Jak je známo, jedná se o bytosti, které 

rozhodně pravdu a faktický stav věcí neuznávají (…). Dítě, a to i to současné (anno radio, 

kino, auto, kilo, foto a moto), se neobejde bez pohádky, iluzí, báchorek a čarodějnictví. Běda 

 
24K. Czukowski, 1984, 5 

25Sbírku W oparach absurdu Tuwim psal spolu s Antonim Słonimským v letech 1920-1936. Jedná se o 

nonsensové texty, které autoři původně psali jako aprílové žerty do nov in Kurier poranny. Ve sbírce jsou 

zastoupené různé žánry publicistiky  jako reklama, inzerát, komentář, recenze aj. Kniha vyšla poprvé v roce 

1958. 
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těm nemoudrým rodičům, kteří by své děti chtěli vychovávat věcně, logicky, reálně, v souladu 

se současným stavem znalostí, vysvětlováním jejich fantastických představ o světě a okolních 

objektů! (...). Děti si vymýšlejí, a chce se mi dokonce říct, že i vyžadují poslech a vyprávění 

takových výmyslů. Pak je to zase přejde. A koho to nepřejde, stává se básníkem.“26 

Výše uvedená myšlenka se později stala manifestem nové poetické školy, kterou 

reprezentují Tuwim a Brzechwa, přičemž oba autoři bezprostředně navazovali na tvorbu 

Korněje Čukovského. Sbírky básní pro děti Tuwima i Brzechwy, které vznikaly ve 30. letech 

19. století, byly literárními kritiky považovány za určitý protest vůči tehdejšímu proudu v 

poezii pro děti. Oba básníci měli potřebu vyjádřit obnovení básnických prostředků, toužili 

po obohacení tvorby pro děti o nové prvky, které vycházely z folklórních tradic. 

„Jan Brzechwa a Julian Tuwim. Dvě tvůrčí a odlišné postavy, dvě rozdílné osobnosti na 

tolik si blízké, že vytvořily společnou školu poezie v oblasti psaní pro děti“27 

Těmito slovy charakterizovala Elżbieta Burakowska tvůrčí školu těchto dvou autorů. Pro 

oba představitele je příznačný nonsens, avšak Jan Brzechwa považoval slovo za nezbytný 

stavební materiál textu, Julian Tuwim viděl ve slově zdroj poezie. 

Poetická škola Tuwima a Brzechwy se zrod ila pod vlivem západní a východní literatury 

založené na intelektuálním humoru, absurdním vtipu, hře se slovy s prvky satiry a grotesky. 

Autoři iniciovali nový styl v poezii pro děti a ve své tvorbě zohlednili emoční a intelektuální 

stránku dítěte a také vrozený smysl pro humor. Oba básníci byli nadšení ze slovních hříček, 

dětských zvuků a asociací, z neologismů, libozvučností a rytmu.28 

Rozdíl mezi Tuwimem a Brzechwou vysvětluje Bronisław Żurakowský v různém pojetí 

subjektu v jejich tvorbě pro děti. Subjektem básní u Tuwima je „Někdo“, kdo tvoří 

neskrývanou fikci, fikci zábavnou. Tuwim vnímá poezii nejen v nesmyslnosti, ale i v 

 
26J. Tuwim, A. Słonimski, 1958, 7 

27E. Burakowska, 1971, 71-105 

28J. Z. Białek, 1987, 270-350  
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zaumném29 jazyce. Hra se slovy, která zpravidla spočívala v obráceném smyslu a dávání 

jiného významu určitým prvkům světa, je povýšena na absolutní úroveň hry a kreace z 

ničeho. Tuwim tedy zavedl v širším měřítku prvek estetiky charakteristický pro poezii 20. 

století, který spočívá v odhalení neexistujícího objektu a jeho specifického idealismu. 

Brzechwa ve své tvorbě představil jiný typ subjektu, který přímo souvisí s jeho bajkami pro 

děti. Jerzy Cieślikowski poukazuje na subjekt spojený s rolí „strýčka“, který v kabaretech 

zpívá známé kuplety.30 

Reakce na nový jazyk v dětské poezii byly spíše negativní, což spustilo lavinu protestů 

především v tehdejším tisku. Nejprve byly cenzurovány texty Tuwima a Brzechwy, pro které 

slovo znamenalo nejen stavební prvek tvorby, ale představovalo především zdroj humoru a 

nonsensu a stalo se tak výchozím bodem pro zábavu. 

Největší úspěch zaznamenala poetická škola daleko později, až po roce 1956, kdy bylo 

potřeba zotavit se z válečné a poté stalinistické atmosféry předchozích let a vytvořit pro 

poválečné pokolení dětí jistý způsob duševní pohody a vrátit nejmladší generaci autentické 

dětství spolu s bezstarostným smíchem a nekonečnou fantazii.31 

Julian Tuwim i Jan Brzechwa představují v literatuře pro děti největší osobnosti nonsensu, 

díky kterým se literatura pro děti stala především zdrojem zábavy, a proto je důležité autory 

více přiblížit v následujících medailoncích. 

 
29Básnický jazyk vytvářený bizarními kombinacemi hlásek a slabik přirozeného jazyka. Psali jim ve druhém 

desetiletí 20. stol. ruští básnici spříznění s futuristickou skupinou. Jejich experimentální ověřování nejzazších 

a pomezních možností jazyka vycházelo z jazykové hry známé již z folklóru a bylo do krajnosti dovedeným 

raně futuristickým „slovotvořičstvím“. Podle Velemíra Chlebnikova, který se pokusil poezii zaumu odůvodnit, 

je v morfémech a fonémech slov skryt základ jakéhosi univerzálního jazyka, takže slova vzniklá jejich 

libovolnými kombinacemi sice nepatří žádnému přirozenému jazyku, a le zároveň napovídají „cosi 

nezachytitelného, přece však existujícího“. 

30B. Żurakowski, 1981, 90-93 

31A. Przecławska, 1978, 82 
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3.3 Julian Tuwim (1884 -1953) 

3.3.1 O životě autora 

Julian Tuwim se narodil v Lodži do židovské rodiny. Jeho otec byl cizojazyčným 

korespondentem v Azovsko-donské bance. Matka pocházela z velmi vzdělané rodiny. Po 

své matce Tuwim zdědil zalíbení k jazykům, k poezii a touhu po nevšedním životě. Matka 

později podlehla duševní chorobě a byla na začátku okupace ubita nacisty. Její smrt pálila 

Tuwima jako otevřená rána až do konce života.32 

Fascinace cizími jazyky se u mladého Tuwima projevila již v roce 1911, kdy přeložil několik 

básní Staffa do esperanta. O dva roky později napsal svou první báseň Prośba, která se 

ukázala v Kurieru Varšavském. 

Po nedokončeném studiu práv založil v roce 1919 literární skupinu Skamander a oženil se 

se Stefanií Marchew. V té době pracoval v tiskové kanceláři pro vrchního velitele polských 

ozbrojených sil Józefa Piłsudského. Tuwim byl rovněž spoluzakladatelem Związku Artystów 

i Kompozytorów Scenicznych, který působí dodnes. 

V roce 1939 opustil Varšavu a emigroval do Paříže, odkud pak zamířil do Ria de Janeira a 

do New Yorku, kde pobýval do roku 1946. Do své vlasti se vrátil plný ideálů a stal se 

oblíbencem tehdejší vlády. Tuwim do konce života překládal poezii a své básně psal jen na 

zakázku. Zemřel 27. prosince 1953 v Zakopaném. 

Mezi významná díla rané tvorby patří Czyhanie na Boga (1918), Sokrates tańczący (1920), 

Siódma jesień (1922), Wierszy tom czwarty (1923), kde Tuwim vyjádřil negativní postoj k 

tradicím Młodej Polski a symbolismu. Do své tvorby vnesl obraz měšťanského života a těžil 

z hovorového jazyka. Tradiční literární žánry (baladu, ódu) spojil s tematikou 

každodennosti. 

 
32J. Tuwim, 1966, 6 
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Meziválečné období je pro Tuwima vrcholem jeho tvorby.  Z tohoto období pochází Rzecz 

czarnoleska (1929), Biblia cygańska (1932), Treść gorejąca (1936), Jarmark rymów (1934) 

a také politická satira a nejvýznamnější dílo v celé jeho tvorbě Bal v opeře (1936).33 

V roce 1949 vychází jeho poslední velká básnická skladba Kwiaty polskie. Touto digresivní 

romantickou poémou Tuwim zrekapituloval to, co přinesla jeho generace a mistrovsky 

ukázal ovládání všech žánrů a stylů.34 

3.3.2 Julian Tuwim v českých překladech 

Prvním překladatelem u nás byl polonista František Kvapil, který v roce 1925 přeložil báseň 

Svatozář. Deset básní se objevilo ve Slovanském přehledu č. 9 v roce 1928 v překladu Adolfa 

Černého. Dalším překladatelem byl Jaroslav Závada, který vydal v roce 1930 knihu jeho 

veršů v češtině. Jedním z Tuwimových překladatelů byl i známý karikaturista Adolf 

Hoffmeister. Nejznámějším překladatelem Tuwima u nás byl Jan Pilař. Ve svazku Tančící 

Sokrates se objevilo mnoho nových netištěných veršů a jak řekl Pilař, „zdá se mi, že vznikl 

portrét celistvější, pokud ovšem vůbec lze tohoto brilantního mistra formy a magika polské 

řeči převést do kteréhokoli jiného jazyka.“35 

3.3.3 Poezie pro děti Juliana Tuwima 

„Ve většině literárních problémů se vyznám tolik jako pták v ornitologii.“36 

Dílo Juliana Tuwima je spojováno především s literární skupinou Skamander, která se 

formovala od roku 1918. Básnická kavárna U Pikadora ve Varšavě se stává symbolem této 

skupiny a pětice mladých básníků zvaných Skamandrité zde předčítala lyriku, satiru a skeče. 

„Skamandrité začali jako skupina vystupovat od vydání prvního čísla časopisu Skamander 

roku 1920. Kromě vzpoury proti minulosti, kromě společné atmosféry poetického mládí, 

vyneseného na vlně poválečného vitalismu, byli typičtí právě svou bezprogramovostí a 

 
33S. Żurawski, 2007, 746  

34J. Tuwim, 1966, 21 

35J. Tuwim, 1966, 124 

36J. Tuwim, 1966, 119 



29 

 

 

 

nedostatkem jakékoliv teoretické opory. Tato skupina vystupovala sice často polemicky, ale 

její takřka oficiální postavení, rozsáhlé vydavatelské možnosti a zejména masa čtenářů, která 

stála za nimi, je srážely v generačních bojích spíš do defenzivy.“37  

V té době se Tuwim podílel na tvorbě kabaretů a satirických divadélek, což mělo vliv na 

proniknutí hovorové řeči do poezie a na rozvoj satiry a humoru. 

Skamandrité netvořili homogenní literární skupinu, ani nevydali žádný oficiální manifest. 

Jejich program nahrazovalo mládí, přátelství a kreativita. Odmítali velká národní témata, v 

jejich dílech dominují motivy jara, lásky a radosti ze života. 

 V roce 1935 se ve známém týdeníku Wiadomości Literackie objevily první Tuwimovy 

básně pro děti, které šokovaly dospělé a u dětí si získaly velkou oblibu. Mezi ně patří 

humorné básně založené na slovní hříčce, které vyjadřují relativitu vztahu mezi zvukem 

slova a jeho významem. Příkladem mohou být básně jako Ptasie radio, O Panu Tralalińskim  

nebo Figielek. 

Typická hra se slovy se objevuje v básni Pan Tralalinský v překladu J. Pilaře: 

„Ve Zpěvanech, v krásném městě, 

v domě hned při hlavní cestě, 

bydlí slavný zpěvák čínský, 

pan Tralislav Tralalinský. 

Jeho žena – Tralalena, 

jeho dcerka – Tralalerka, 

jeho synek – Tralalinek 

jeho – psík Tralalík. 

(...)“38 

 
37J. Tuwim, 1966, 15 

38J. Tuwim, 1975 
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Nejznámější básní autora je bezesporu Lokomotywa, kterou zná v Polsku každý. Úvodní 

slova díla představují čekající ohromnou lokomotivu a pomocí personifikace se proměňuje 

v syčícího tvora:  

“Lokomotiva v nádraží čeká, 

ohromná, težká, potí se, heká, 

olej z ní stéká. 

Stojí a supí, syčí a vzdychá 

a žár jí dmýchá z žhavého břicha. 

(…)” 

Rytmus, měnící se tempo a kompozice básně určují způsob čtení, které se střídá a zrychluje 

spolu s rozjetou lokomotivou: 

“A co jí to, co ji to, co ji to honí? 

A co se to, kdo se to opírá do ní, 

že pádí, že letí, že stále má dech? 

To ohřátá pára ji uvádí v běh. 

(…)”39 

V roce 1938 Tuwim publikoval čtyři sbírky veršů pro děti: Lokomotywa, Słoń Trąbalski, 

Zosia Samosia i inne wierszyki, O Panu Tralalińskim i inne wierszyki. Všechny tyto sbírky 

charakterizuje hra se slovem, a především poezie naruby, polsky świat na opak. 

Zobrazení světa naruby v literatuře představuje určité spojení s dětským světem, proto je 

důležité ho více přiblížit v následující kapitole.  

3.3.4 Świat na opak čili poezie naruby 

Děti se zvláštním zalíbením vytvářejí svět vzhůru nohama pomocí nelogického pořádku 

slov. Vědci se shodují v tom, že děti, které znají pravidla, kterými se řídí svět, si mohou hrát 

 
39 J. Tuwim, 1975 
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s logikou. Svoboda při vytváření světa naruby je tedy důkazem znalosti zákonitostí světa, 

ale rovněž důkazem schopnosti vnímat humor ve věcech zdánlivě nemožných. Z toho 

vyplývá, že dítě vytvářející svět naruby má velký smysl pro chápání jazykového obrazu 

světa, což může být využito jako společný sémiotický kód při recepci. 

Poezie naruby je ztvárněná v básni Cuda i dziwy Juliana Tuwima. Celé dílo je založené na 

zdánlivě neslučitelných obrazech, které ocení dětský čtenář. Podstata nesmyslu je zde 

znázorněna na kontrastu mezi realitou a vizí. Tento rozpor evokuje v dětech smích a nabádá 

k představivosti. Pro lepší obraz a zážitek z četby se nabízí ukázka básně jak v originále, tak 

v překladu J. Pilaře: 

„Spadł kiedyś w lipcu 

Śnieżek niebieski, 

Szczekały ptaszki, 

Ćwierkały pieski. 

 

Fruwały krówki 

Nad modrą łąką, 

Śpiewało z niebia 

Zielone słonko.“40 

„Napadl v červnu 

sníh na ulici, 

štěkali ptáci, 

cvrkali psíci. 

 

Létaly krávy 

na modré louce, 

na nebi zpívalo 

zelené slunce.“41 

Kompozici Tuwimových básní výstižně charakterizoval básník krakovské avantgardy Julian 

Przyboś, který říká: 

 
40J. Tuwim, 1991, 25 

41J. Tuwim, 1975 
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„V době, kdy se Tuwim začal věnovat skládání veršů pro děti, měl již pro verš absolutní (…). 

Jeho rytmus a rýmy se na jazyce samy převalovaly, hrály si se zuby a zvučnost se do uší 

linula sama od sebe, přičemž bohatě využíval zvukomalebných slov a kalambúr.“42 

  

 
42J. Przyboś, 2000, 19  
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3.4 Jan Brzechwa 

3.4.1 O životě autora 

Jan Brzechwa, vlastním jménem Jan Wiktor Lesman, se narodil 15. srpna 1898 v Žmerynce 

do židovské rodiny. Jeho otec Aleksander Lesman pracoval jako železniční inženýr, matka 

Michalina Lewická byla učitelkou francouzského jazyka. Dětství Brzechwa strávil v 

Petrohradu a Kyjevě, poté se rodina natrvalo vrátila do Polska. 

Otec byl velmi vzdělaným člověkem, zajímal se o historii, poezii a svým dětem často 

vysvětloval chemické a fyzické zákonitosti. Brzechwa studoval na gymnáziu v Kyjevě, kde 

patřil mezi nejtalentovanější studenty, perfektně ovládal dějiny Ruska, ale vždy zdůrazňoval, 

že jeho vlastí je Polsko. Během prázdnin, kdy rodina pobývala v Varšavě, poznal Brzechwa 

zbytek své rodiny. Nejblíže měl ke svému bratranci Boleslavovi Leśmianovi43, „obdivoval 

ho jako svého staršího bratra a průvodce krajinou poezie“44. 

V roce 1915 napsal první básnické dílo publikované v petrohradských a kyjevských 

novinách pod pseudonymem Brzechwa, který vymyslel Leśmian. Budoucí básník chtěl být 

právníkem a jeho další kroky směřovaly na právnickou fakultu. Jako specialista na autorské 

právo vedl poradnu pro spisovatele v polských literárních novinách Wiadomości Literackie. 

V roce 1937 napsal své nejvýznamnější dílo pro děti Tańcowała igła z nitką a o dva roky 

později vyšla druhá kniha pro děti Kaczka Dziwaczka. Díla byla přijata velmi pozitivně a 

Brzechwa se do povědomí zapsal jako autor slavných dětských bajek. Začal také překládat 

ruské velikányAntona Pavloviče Čechova a Alexandra Sergejeviče Puškina. 

Brzechwa byl třikrát ženatý a měl jedinou dceru. Od roku 1951 se potýkal s nemocným 

srdcem a v roce 1966 zemřel. 

3.4.2 Dílo 

Brzechwa začínal jako kabaretní autor a psal pro známé varšavské kabarety. V roce 1926 

vydal sbírků básní Oblicza zmyślone, která nebyla kladně přijata. Kritici mu vyčítali 

 
43Bolesław Leśmian (1877-1937) byl polský básník a překladatel, představitel hnutí Mladé Polsko. 

44M. Urbanek, 2013, 13 
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podobnost s básníkem Leśmianem. Situace se opakovala u sbírky Talizmany z roku 1929, 

kdy byl opět kritizován za imitaci a paralelu s jinými autory. Teprve sbírka Piołun i obłok 

(1935) mu přinesla uznání a pozitivní reakce. Dostal přezdívku najśpiewniejszy poeta, česky 

nejzpěvnější básník, a období druhé světové války bylo pro básníka vrcholem jeho tvorby 

pro děti: Tańcowała igła z nitką (1937) Kaczka Dziwaczka (1939), Akademia pana Kleksa 

(1946), Pan Drops i jego trupa (1946).  

3.4.3 Bajka a Jan Brzechwa 

Největším přínosem pro dětskou poezii v Polsku v meziválečném období jsou dvě 

Brzechwovy sbírky: Tańcowała igła z nitką a Kaczka Dziwaczka.  Sbírky obsahují mezi 

jinými básně založené na parafrázi přísloví, ke kterým patří například Sledź i dorsz: 

Raz się kiedyś zdarzyło,  że w pobliżu Helu 

Przepływały dorsze dwa. 

Jeden z nich rzekł: „Przyjacielu, 

Nasza przyjaźń serdeczna tyle lat już trwa, 

Lecz żeby kogo poznać w doli w niedoli, 

Trzeba z nim zjeść beczkę soli“. 

 

Usłyszał te słowa śledź, 

Więc do śledzia-sąsiada powiada: 

„Przyjaciela chciałbym mieć, 

Chyba panu nie uchybia, 

Proszę pana, przyjaźń rybia?“ 

(…) 

„A więc pięknie. Pan pozwoli, 

Że wpierw zjemy beczkę soli?“ 
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„Owszem. Tu są takie nudy, 

Że jeść można sól na pudy.“45 

Brzechwa ve svém díle využíval z paměti nebo z hovorové řeči přísloví, která můžou plnit 

funkci metafory a ověřoval jejich přenesený význam, jak to dělají děti. Jerzy Cieślikowski 

se domnívá, že:  

„Brzechwa zase naopak bere příslovím svou moudrost a vytváří tím sylogismus logického 

myšlení. Odzbrojuje je z jejich genetické i přirozené poetičnosti, která postupem času 

zestárla a zevšedněla, a prostřednictvím zrádné poetické verifikace jim poskytuje novou 

osobitost, nápaditost, čímž upoutává pozornost nejen představivosti, ale i jazyka.“46 

To se děje v bajce o žábě, která se sušila tak dlouho, až z ní zůstala jenom hrstka prachu. 

(…) 

Leczyła się żaba, leczyła, 

Suszyła się długo suszyła, 

Aż wysła tak, że po troszku 

Została z niej garstka proszku. 

 

A doktor drapie się w ucho: 

„Nie uszło jej to na sucho!“47 

Sbírka zahrnuje také básně s ponaučením psané v duchu bajek Krylova. Příkladem může být 

báseň Rzepa i miód: 

„Chwaliła się rzepa przed całym ogrodem, 

 
45J. Brzechwa, 1967, 26 

46J. Cieślikowski, 1983, 26 

47J. Brzechwa, 1967, 34  
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Że jest bardzo smaczna z miodem. 

Na to miód się odezwie i tak jej przygani: 

„A ja jestem smaczny i bez pani!“48 

Právě bajka je charakteristická pro tvorbu Brzechwy. Je důležité vymezit pojem bajky v jeho 

díle, jelikož Brzechwa změnil význam, funkci a poetiku bajky. Jak píše Jerzy Cieślikowski: 

„Poskytl základy celé škále veršů určených pro děti, které v sobě pojí tradiční ezopskou 

bajku s lingvistickým vtipem, hru s příslovím či pořekadly, které mají své začátky v lidovém 

folkloru, tak trochu ze staromódního provinčního světa, maloměsta.“49 

Imaginace v těchto bajkách je racionální, svět dramatických situací je založený na běžné 

zkušenosti a pozorování. Tyto bajky mají původ v lidové slovesnosti a charakterizují je 

kalambúry, absurd a rým. V tomto smyslu mají blízko k poetice dětského folklóru. Prostředí 

vesnice je přetvořeno na maloměsto, což je patrné v následujících limerikových inovacích50: 

„Miał pan rejent ze Zwolenia 

Twardy orzech do zgryzienia, 

(…)“51 

Hlavní postavy v bajkách jsou zcela obyčejné. Pokud se jedná o zvířata, jsou to nejčastěji 

domácí zvířata (kachny, slepice), drobný hmyz (mouchy, pavouci a berušky) nebo lesní 

živočichové (liška, straka, ježek). Tato zvířata jsou rovněž racionální a nepoetická. V 

bajkách se neobjevují motýli, barevní zpívající ptáci nebo exotická zvířata. Jestliže se 

vyskytne drak či hroch, jejich role je útěšná nebo vystupují jako smolaři. 

 
48J. Brzechwa, 1967, 87 

49J. Cieślikowski, 1983, 25 

50J. Cieślikowski, 1983, 25 

51J. Brzechwa, 1967, 180 
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3.4.4 Ohlas 

První sbírky Tańcowała igła z nitką i Kaczka Dziwaczka, ve kterých autor nahradil klasickou 

výchovnou funkci humorem a sataricko-groteskním přístupem, vyvolaly vlnu kritiky u 

některých pedagogů. Vyčítali mu, že v jeho díle je příliš mnoho grotesky a absurdního 

humoru (panie sumie w sumie pan nie wiele umie)52. Byl kritizován za nepochopitelnou pro 

dětského čtenáře slovní hru (głuchy streścił, co slyszał)53 a za používání příliš obtížných 

slov. Lavina kritiky se snesla po vydání díla Nie pieprz Pietrze, ve kterém měl autor čtenáři 

vnucovat jiný význam slovesa pieprzyć. V dalším díle měl autor podle kritiky nabádat 

čtenáře k rýmu ke slovu zupa, které evokuje vulgarismus: Na co wasze swary głupie, wnet i 

tak zginiemy w zupie54. Podobný záměr byl spatřen ve frázi siedzi sroka na żerdzi i twierdzi.55 

Janina Broniewska, autorka povídek pro děti, přijala Brzechwu s nadšením. V 

Wiadomościach Literackich psala o čarovném cirkusu, ve kterém se dějí zvláštní a nečekané 

věci. 

To vše předznamenávají ilustrace na obalu knihy: pštros na pružinách a želva hrající na 

trubce. Broniewska upozorňovala rodiče, kteří trestají své děti za neposlušnost rákoskou, na 

dětské hry a vylomeniny v Kaczce Dziwaczce. Díky humoru, radosti a smíchu má tato sbírka 

rovněž vzdělávací funkci – a to kladnou.56 

V týdeníku Bluszcz se objevila pochvalná recenze obdivující sofistikovanost a důvtipnost 

personifikace v dílech Brzechwy, kterou si oblíbí nejen děti, ale i dospělí:  

„Jeho tvůrčí temperament a vrozená nutnost ho mnohdy naváděla téměř až do slepé uličky 

nesmyslností či nonsensů, ze kterých se v poslední chvíli vyvlékl obratnou piruetou.“57 

 
52J. Brzechwa, 1967, 23 

53J. Brzechwa, 1967, 160 

54 J. Brzechwa, 1967, 91 

55M. Urbanek, 2013, 95 

56M. Urbanek, 2013, 94 

57M. Urbanek, 2013, 94 
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Nové verše, nový poetický jazyk, noví čtenáři, to vše změnilo i samotného Brzechwu. 

„Na místě patrona v tóze kryjící Mladé Polsko pláštěm či kabátem a kordem Dona Juana se 

objevil Brzechwa. Autentický, takový, jaký byl jako člověk: vtipný pán, již tehdy středního 

věku, velmi pečlivě pozorující svět, který ho otáčí, který ho zajímá a baví.“58 

Tato slova napsal známý polský literární kritik a esejista Ryszard Matuszewski. 

3.5 Po stopách Jana Brzechwy a Juliana Tuwima 

Poetická škola Tuwima a Brzechwy vnesla do dětské poezie nové hodnoty, které daly 

počátek novému směru a stylu v literatuře. Projevilo se to nejen v jazyce, ale hlavně ve 

struktuře vnitřního světa pojatého jako dětský svět. 

Rok 1956 je v polské literatuře spojen s řadou významných kulturních změn, které byly 

zaznamenány ve všech oblastech literatury. Autoři se shromažďovali kolem časopisů 

Współczesność a Po prostu, kde se po období tání tvořily nové tendence a principy tvoření. 

Poezie pro děti, která vznikala v té době, vycházela především z předpokladů 

Wspołczesności, ačkoli se orientuje na dříve nepopulární témata. V literatuře pro děti se v 

50. letech projevil zájem o kulturu maloměsta a jarmarků. Zaměření na jazyk bylo patrné již 

v meziválečném období, ale ve druhé polovině 50. let 20. století získalo na významu a ve 

spojení s poetikou absurdu dominovalo v dílech mnoha básníků. 

Autoři podle Brzechwy a Tuwima využívali smích, ironii, grotesku a nonsens a díky tomu 

se hra v poezii pro děti stala vzdělávací metodou. K pokračovatelům poetické školy patří 

polský básník, satirik a překladatel Ludwik Jerzy Kern (1920-2010). Rodák z polské Lodže 

pracoval v krakovských novinách Przekrój, kde psal zejména reportáže a recenze. V roce 

1945 napsal první satirická díla, která se objevila v časopise Szpilki. Kern rovněž překládal 

z anglického a francouzského jazyka. Svá díla publikoval v týdenících pro děti Płomyk a 

Płomyczek. 

Šéfredaktor literárních novin Nasza Księgarnia Stanisław Aleksandrzak jednou přesvědčil 

Kerna, aby psal pro děti a od té doby se jednou týdně objevuje w Płomyczku příběh na 

 
58M. Urbanek, 2013, 96 
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pokračování Ferdynand Wspaniały. Pes jménem Ferdinand sní o tom, že se jednou stane 

člověkem. Přání se mu splní ve snu, kde se postaví na dvě nohy, oblékne se a vyrazí do 

města. Lidé ho považují za člověka a Ferdinand prožívá různá dobrodružství. Kniha pro děti 

později vyšla v roce 1963 a byla přeložena do mnoha jazyků. 

Poté, již jako známý spisovatel pro děti, vydává sbírky básní. Mezi nejznámější patří 

Menadżeria kapitana Ali (1957), Kapitan Ali i jego pies (1959), Żyrafa u fotografa (1961), 

Niedźwiedź w szafie (1964), Jurek Ogórek (1965), Z Florkiem przez pół świata (1966), 

Karampuk (1968), Cztery łapy (1969). 

Tvorba Kernova se vyznačuje především humorem a lyrismem. Jedná se o rysy blízké k 

poezii K. I. Gałczyńského59. Ludwik Jerzy Kern vychází rovněž z nonsensové poezie Leara 

a Carrolla a především z Tuwima a Brzechwy. Spolu s Antonim Marianowiczem a Januszem 

Minkiewiczem vstupuje do světa, ve kterém veselé básně vedou spor s racionálním světem 

dospělých a jeho řádem. 

Ludwik Jerzy Kern se do povědomí široké veřejnosti zapsal především jako tvůrce poezie 

pro děti. S humorem psané básně vyplňují mezeru v období mezi Brzechwou a současnou 

literaturou pro děti. Ježci, kteří mění účesy nebo žirafy, co se rády fotí, ukazují každodenní 

zábavný svět. Témata Kernových básní se týkají věcí dítěte a dospělého a hlavními 

postavami jsou nejčastěji zvířata. První místo patří psům a kočkám, které autor zobrazuje v 

různých tvarech. Kern s humorem, ale vřelým způsobem vyjadřuje přátelství k čtyřnohým 

stvořením, jejich potřeby a přednosti. Hned za nimi se objevují zvířata exotická: krokodýl, 

žirafa, nosorožec, jejichž charakteristické rysy se stávají základem děje. Blecha a stonožka 

jsou hlavními postavami v básních Pchła i psy a Stonóżka z Pomplifuszek. Všechny postavy 

z říše zvířat umožňují dítěti přijmout důležité životní hodnoty, které jsou promítnuté v 

básních. 

 
59Konstanty Ildefons Gałczyński je polský básník, satirik a dramatik, který žil v letech 1905 -1953. Byl členem 

básnické skupiny Kvadryga. Je autorem sbírky básní Začarovaná drožka (1948), kterou do češtiny přeložil Jan 

Pilař v roce 1963. 
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Umělecké prostředky, které básník používá, jsou jednoduché a vycházejí přímo z humorné 

poezie: rýmy, situační a slovní hry, onomatopoie, svět zobrazený v deformujícím zrcadle. 

Básník používá známá přísloví a pořekadla, aby je pak ukázal v jiném kontextu, aby je 

osvěžil. 

Důležitým didaktickým prostředkem v dílech Kerna je poetika obyčejného rozhovoru. 

Dospělý vypráví dítěti o světě a dítě je pro něj plnohodnotným partnerem v žertovné či 

nonsensové konverzaci. 

Ačkoli je jazykový vtip základem díla Kerna, jedná se spíše o výsledek vysoce organizované 

metafory, a ne o jednorázové použití kalambúru. Tyto rysy odlišují poezii Kerna od textů 

Jana Brzechwy. Sám Kern nikdy nepoukazoval na poezii Brzechwy jako na zdroj své 

inspirace. Ano, Kern operuje absurdem, ale na úplně jiném principu než Brzechwa. Zatímco 

u Brzechwy absurdita světa vyplývá z použití jazyka, v Kernově případě absurdita není 

výsledkem takové vize světa. Jazyk pro Brzechwu představuje nesmyslnost světa. A tak 

báseň Był sobie piorunochron, jak napovídá titul, začíná jako klasická pohádka. Jedná se o 

příběh malého blesku, který se bojí bouře, až do okamžiku, kdy do něj blesk udeří: 

„Był sobie raz piorunochron, 

który na dachu stał. 

Jak tylko miała być burza, 

To się natychmiast bał. 

Rzedła mu zaraz mina, 

Przytulał się do komina 

I drżał, 

Okropnie drżał. 

(…) 

Aż raz, 

Pewenej burzliwej niedzieli, 
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Piorun w ten piorunochron strzelił. 

Przebiegł mu z góry na dół po drucie. 

Piorunochron poczuł lekkie ukłucie 

I już było po wszystkim.“60 

Absurdita situace je zřejmá, ale kromě nonsensu upozorňuje i na jinou stránku textu. Strach 

z blesku je pouhou metaforou pro strach dítěte z injekce („jemné píchnutí“), který se zdá být 

nepřekonatelný v mysli dítěte. A tak se absurdita ztotožňuje s bizarním hrdinou, který dokáže 

zkrotit strach. 

Jerzy Cieślikowski se domnívá, že groteska neslouží pouze humoru či komice, ale může být 

rovněž prostředkem k překonání dětského strachu61. Příkladem může být historie nosorožců, 

kteří se vypraví drožkou do Nosorožcova nebo žirafa u fotografa, která se díky svým 

rozměrům nevejde do objektivu. 

„Kdo viděl jet městem v drožce 

tři veselé nosorožce? 

Mámu, 

tátu, 

syna? 

(…) 

V jedné uličce před rynkem 

potkali slona 

s paní a se synkem. 

“Pane soused, povězte - 

 
60L. J. Kern, 2010, 32 

61J. Cieślikowski 1985, 135 
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kam tak časně po městě?” 

“Na nádraží spěcháme 

a moc času nemáme. 

Na rychlík, který z Krakova 

jede do Nosorožcova. 

Tam našincům z jarrní rosy 

rostou krásné rohonosy, 

a když máte k růstu vlohy, 

vyraší vám nosorohy!”“62 

Kern získal za své dílo řadu ocenění, ale nejdůležitějším z nich je Řád úsměvu udělovaný 

dětmi za to, co jim přináší radost. Kern díky humoru a procítění svých básní dokázal čtenáře 

přenést do světa zvířat, dívat se na svět očima těchto stvoření a často najít v sobě určitou 

podobu. 

Další autorkou, pro kterou byl vzorem Jan Brzechwa, je Wanda Chotomska (1929-2017). 

Zatímco v její rané tvorbě jsou humorné prvky, slovní hříčky, vtipné asociace a nonsens 

silně ovlivněné poetikou Brzechwy, její pozdější tvorba představuje nezávislý originální 

styl. Chotomska o svém poslání spisovatelky říká, že „s dětmi by se mělo zacházet s veškerou 

úctou a respektem k jejich světu“63. 

Jeden z prvních svazků, které autorka vydala, byla „postbrzechwovská“ sbírka Tere-fere 

(1958). Chotomska zde uvádí čtenáře do světa naruby, kde je všechno zpřeházené. Básně 

jsou založené na nonsensu, což dokazují úvodní verše sbírky: 

„Stolarz chorych badał heblem, 

lekarz trąbką robił meble, 

 
62J. Brukner, 1987, 80 

63K. Chrobak, 2013 (3), 81 



43 

 

 

 

łodziarz w szkole zamiatał schody, 

woźny miotłą kręcił lody ...”64 

Mezi další díla s prvky nonsensu patří Uliczka tabliczki mnożenia (1967), kde se odehrávají 

absurdní situace. Důvodem těchto zábavných okolností je, že obyvatelé ulice dokážou 

bezchybně násobit, zato mají velké potíže s dělením. Výsledek je následující: 

„Zegarmistrz na nogi zakładał zegarki 

w omlety ubrane chodziły kucharki.“65 

Tento typ humoru děti s nadšením vyhledávají. Dokonce i předškolák dokáže zachytit humor 

způsobený záměnou slov. Svět naruby zobrazený v poezii pomáhá dítěti porozumět jevům, 

které jej obklopují a pochopit zákonitosti reálného světa. 

V roce 1968 Wanda Chotomska vydala sbírku poezie s názvem Kaczka-tłumaczka, která už 

samotným titulem připomíná báseň Brzechwy Kaczka Dziwaczka. Zatímco kachna v 

Brzechwově podání chodí na procházky a v lékárně chce koupit mléko nebo u kadeřníka se 

dožaduje sýru, v básni Chotomské se kachna uchází o místo redaktorky v dětských novinách. 

Do redakce přichází se svými překlady: 

„Z gęsiego na kaczy 

ja właśnie tłumaczę 

każde gęsie gę-gę-gę 

na kwa-kwa-kwa-kwa-kacze“ 

(...) 

„Kwaś kwakała w Kwastwinie, 

(…) Wciąż pan nie wie co znaczy? 

Gęś gęgała w gęstwinie 

 
64W. Chotomska, 2011, 12 

65W. Chotomska, 2011, 20 
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w tłumaczeniu na kaczy.“66 

Další známou a úspěšnou básní, která je parodií na ještě známější dílo Lokomotiva Juliana 

Tuwima, je báseň O piwie i lokomotywie. Situace je zde zobrazená opačně. Lokomotiva s 

časem nenabírá tempo, ale zpomaluje: 

„Wlecze się, wlecze koło przy kole, 

Ciężko, ospale, jak mucha w smole, 

Gnuśnie, leniwie, sennie, mozolnie, 

coraz to wolniej, wolniej i wolniej... 

 

Wreszcie na bocznym torze stanęła, 

Ślepia zamknęła, no i zasnęła.“67 

Jan Sztaudynger (1904-1970) patří mezi skupinu básníků, kteří svou tvorbou navazovali na 

poetickou školu Tuwima a Brzechwy. I když psal především frašky68, v letech 1961 až 1968 

vydal čtyři sbírky básní pro děti: Muchomory (1961), Kasztanki (1964), Narodziny obłoczka 

(1965), Zwrotki dla Dorotki (1968). 

Ve sbírce Kasztanki (1964) se střídají zvířata s přírodními jevy jako hlavními hrdiny. 

Beruška si chce koupit nové šaty za své tečky, zajíc nedokáže spočítat květy na louce a 

sluneční paprsek se ztratí z oblohy a usne. Všechny sbírky J. Sztaudyngera spojují lehkost, 

radost a zábava. 

„Mam siedem kropek - 

to majątek duży. 

Kupię sobie za to 

 
66W. Chotomska, 2014, 21  

67W. Chotomska, 2014, 35 

68V polském kontextu fraška označuje krátký veršovaný útvar satirického nebo lyrického zaměření, jehož 

zakladatelem je Jan Kochanowski. 
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jeden płatek róży.“69 

Do kruhu básníků, kteří využívali prvky nonsensu, patří i Jerzy Ficowski (1924-2010). Od 

druhé poloviny 50. let 20. století vydal několik sbírek veršů pro děti. Ficowski věřil, že 

dětství každého člověka je stvořením světa. Náměty pro svá díla hledal především u svých 

dcer, a tak vznikl například Denerwujek (1961), malé huňaté stvoření, které žije pod kořeny 

stromů a zbloudilým radí, kudy se vydat. V básni Zabawa cyferek jsou číslovky smutné z 

toho, že celé dny tráví v mřížkovaném sešitě jako ve vězení, a tak si hrají na schovávanou. 

„Cyfrom, co w matematycznym mieszkały zeszycie, 

uprzykrzyło się okropnie za kratkami życie. 

Minął tydzień pracowity, dzień świąteczny nadszedł. 

Zapragnęły się zabawić cyfry jak w teatrze. 

Poszły sobie aż nad rzeczkę pod niebem bez chmurki. 

- My chowamy się, ty szukasz! - krzyknęly do Czwórki.“70 

V roce 1960 se objevila báseň vydaná knižně Miś s pararolem Janusze Minkiewicze. Polský 

satirik a pokračovatel poezie Skamandritů spolupracoval s Brzechwou při psaní kabaretů a 

s Julianem Tuwimem psal limeriky. Jeho kroky po roce 1956 směřovaly právě ke tvorbě 

limeriků, které vycházely knižně hned v několika sbírkách. Získal si tím jméno satirika bez 

zábran, který psal s cílem poukázat na slabosti tehdejší doby. Vyznačoval se často až 

troufalým humorem, zato dokázal vystihnout podstatu věci. Tento humor uplatnil i v poezii 

pro děti s medvědem, který vysvětluje svým dětem, proč je medvědům souzeno chodit s 

ohryzkem a ne s velkým huňatým ocasem. Nesmyslnost světa autor zobrazil v trápeních 

starého medvěda, který se nemohl zbavit svého ocasu, tak dal na radu sovy a přivázal k němu 

deštník, který se jednou při strašlivé bouři i s medvědem vznesl do oblak a i s ocasem se 

utrhl. 

 
69J. Sztaudynger, 1964, 15 

70J. Ficowski, 2017, 120 
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„Sowa gamę zanuciła: 

(…) 

Odwiąż bęben – zaśpiewała - 

Przywiążemy ci parasol.“71 

Zlomovým bodem v literatuře pro děti byla myšlenka, že dětství může být vyjádřeno 

jazykem a že namísto idylické vize může být příjemci nabídnuta absurdita. Díky Tuwimovi 

a Brzechwovi se tato myšlenka rozvíjela v Polsku hlavně zásluhou autorů uvedených výše. 

Mezi mladší generaci, která vycházela z poetické školy Tuwima a Brzechwy, patří autorka 

Joanna Papuzińska (1939). Její tvorba pro děti se vyjadřuje kombinací světa fantazie a všední 

reality. Humor doprovázející čtenáře při četbě pomáhá uvolnit  v dítěti nevědomé obavy, a 

umožňuje mu tak vnímat svět jako přátelské místo pro všechny. Kariéru dětské autory začala 

Papuzińska koupí flanelového pyžama s malými tygry pro svoji dceru. Ostatní pyžama byla 

obyčejná, pruhovaná a bez nápadu. Mít na sobě žluté dovádějící tygry bylo něco nového. A 

tak v roce 1966 vyšla knížka Tygryski. Autorka popisuje různé strasti a humorné situace, 

které prožívají tygří mláďata z pyžama. Absurdita díla je vykreslena na malých tygrech z 

pyžama, které nedopatřením vítr odnese pryč ze skříně. Autorka vtipným způsobem ukazuje 

dětský svět, ve kterém i zdánlivě nemožné věci mají svůj šťastný konec. 

„Mama się gniewa: - Spać trzeba teraz! 

Wszystkie tygryski z piżamy zbiera, 

chowa do szafy, na klucz zamyka, 

żeby już dzisiaj nie mogły brykać. 

 

Rano do pracy śpieszy się tato. 

Otwiera szafę, wyjmuje palto. 

Nagle wiatr dmuchnął, porwał tygryski, 

jakby to były jesienne listki, 

 
71J. Minkiewicz, 1960, 9 



47 

 

 

 

i z tygryskami przez okno uciekł, 

i po ogródku wszystkie rozrzucił.“72 

Náhled do vývoje polské nonsensové literatury přináší zjištění, že literatura staví do centra 

společnosti a kultury dítě a jeho svět a pomocí absurdních situací a hry s jazykem autor i 

čtenář spolu dospívají k porozumění. Kromě porozumění je další důležitou věcí změna, 

jelikož ta dokáže vytvářet nové věci, které obohacují svět kolem nás. V Polsku tuto změnu 

představují autoři nové poetické školy a jejich další představitelé. Tématem práce je polský 

i český nonsens, proto se následující kapitola bude věnovat vývoji nonsensu v českém 

prostředí a jeho hlavním osobnostem. 

  

 
72J. Papuzińska, 1966, 4 
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4 Český nonsens 

4.1 Počátky nonsensu v české literatuře 

Nonsens v české literatuře se podobně jako v evropských kontextech využívá pro zesílení 

smyslových prožitků, k povzbuzení představivosti, směřuje k hravosti, k absurd itě, 

jazykovým hříčkám a pracuje s převráceným smyslem. I v české nonsensové poezii je prvek 

hry jedním z nejdůležitějších faktorů, který je uplatňován mezi autorem a čtenářem. Hra je 

nejčastěji založena na absurdních nápadech autorů, alogismech a nekonečné představivosti. 

Čeští autoři tak určitým způsobem mohli navazovat na evropské autory, mezi které se řadí 

například Christian Morgenstern se sbírkou Beránek měsíc (1965) či Julian Tuwim se 

sbírkou Zázraky a divy (1961). 

Jak již bylo zmíněno dříve, v české literatuře se nonsens až do 60. let 20. století objevoval 

sporadicky, avšak prvky nonsensu je možné nalézt v lidové slovesnosti. 

Tyto prvky se objevují ve formě lidových rozpočitadel, která se vyznačovala významovou 

absencí. Příkladem mohou být Prostonárodní české písně a říkadla Karla Jaromíra Erbena: 

„Jedna, dvanda, 

třinda, čtrnda, 

pádě, ládě, 

souká, louka, 

do klobouka, 

činky, linky bác! 

 

Aneb: 

 

Anda, žvanda, 

trádě, ládě, 
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souká, louka, 

do klobouka, 

cuky, buky, flok.“73 

4.1.1 Nonsens u Vítězslava Nezvala 

Nonsensové tendence je možné spatřit už v Nezvalově Abecedě, která je součástí manifestu 

poetismu Pantomima (1924). Skladba Abeceda je souborem čtyřverší inspirovaných 

jednotlivými písmeny abecedy. Poetismus apeloval na fantazii, intuici a imaginaci. Báseň 

měla být experimentem, hrou, měla čtenáře bavit a činit je šťastnějšími, což se přibližuje 

výkladu nonsensové literatury. Abecedu je možné chápat jako hravou nápodobu dětských 

slabikářů. Je složená podobně jako slabikář z krátkých básniček, které mohou někdy 

připomínat říkadla, jindy jarmareční písně.74 

V poezii pro děti je poprvé nonsens více zastoupen v Nezvalově pohádkové knize Anička 

Skřítek a slaměný Hubert (1936). Nezvalovo dílo, které je silně ovlivněno surrealismem a 

poetismem, se přiblížilo poetice Carrolla.  

„Pohádkový text je prokládán nonsensovými verši, které předznamenaly další možné cesty 

poezie pro děti. Poprvé se zde uplatnily slovní hříčka, asociace, nonsens. Obrazné 

pojmenování (metonymie, synekdocha, ambifolie, kalambúr) vedou k nečekaným spojením a 

představám, které nejsou limitovány realitou.“75  

Ukázku nesmyslu, který postrádá logické zákony a který je založený na náhodě, nalezneme 

v kapitole o kronice Mouřenínů. 

„Když se mu víčka již sklížila skoro docela, napadla ho nenadálá myšlenka, ta nenadálá 

myšlenka byla tak nenadálá, že Slaměný Hubert otevřel oči a řekl: 

 „Zamkli jste?“ 

 
73K. J. Erben, 2011, 83 

74 R. Kolár, in 2019, 6 

75S. Urbanová, M. Rosová, 2002, 10 
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 „Kdo?“ otázali se všichni ti malí Mouřenínové a otevřeli oči. 

 „Klíčem!“ 

 „Kde?“ 

 „Včera!“ 

 „Jak?“ 

 „Náhodou!“ 

 „Komu?“ 

 „Na dva západy!“ 

 „I toto!“ 

 „Samozřejmě!“ 

 „Koho čeho?“ 

 „Tak je to v pořádku!“76 

Třicátá a čtyřicátá léta 20. století patří především tvorbě Františka Halase (1901–1949) a 

Františka Hrubína (1910–1971). František Halas ve svém díle vycházel z pozorování 

dětského vnímání světa, což může být zdrojem komiky. V určitém smyslu jeho dílo lze 

přirovnat ke Carrollovi, i když jeho texty nemají podobu slovních hříček, Halas se zamýšlí 

nad svými sny a nad dětstvím, zejména ve sbírce Ladění (1942). V tvorbě pro děti je u Halase 

patrná konkrétní metafora. Na rozdíl od Nezvala, který se více přibližuje nonsensové tvorbě, 

postupuje Halas více rozumově. Společnými rysy Halase a Nezvala jsou hra a hádankovitost. 

František Hrubín pak ve své tvorbě upřednostňuje vztah k dětství a cit pro fantazii. Tyto 

prvky jsou patrné ve sbírkách Říkejte si se mnou (1943) a To je jízda, to je let (1949). I když 

jeho tvorba nevyjadřuje přímo nonsensovou linii, svým humorem má k ní velmi blízko.  

V padesátých letech se někteří autoři snažili postihnout a obsáhnout ve své tvorbě proměny 

doby, což často vedlo až k příležitostnému a ideologickému veršování. Toto je patrné 

 
76V. Nezval, 1985, 142-143 
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například u Jiřího Václava Svobody nebo Jana Nohy. Změna nastala při nástupu autorů, kteří 

se více orientují na představivost. Moderní obraznost a nová témata ale naplno přinášejí až 

šedesátá léta 20. století. 

V 60. letech 20. stol. se literatura nonsensu rozvíjí naplno zejména v poet ice pro děti. Do 

popředí se dostává hra s jazykem a potěšení z fikce. Inspirací a podnětem pro tvorbu 

nonsensové literatury té doby se stala esejistická kniha ruského básníka Korněje Čukovského 

От двух до пяти (1928), která vyšla v českém překladu Mileny Lukešové. 

„Od dvou do pěti v roce 1959. Čukovskij „oceňuje smysl nesmyslu a oponuje utilitárnímu 

přístupu pedagogů k literatuře. Obhajobu fantastična a alogična autor opřel o kvality 

ruských lidových říkadel, a hlavně o vlastní dlouholeté studium dětské řeči.“77 

4.2 Nonsens Josefa Kainara a Zdeňka Kriebla 

Do dětské poezie začíná pronikat nový poetický model. Jeho kořeny spadaly do období 

válečného a poválečného. Tento model neopomenul odkaz poetistické hravosti. 

Experimentální tvorba, moderní populární hudba, texty jazzových a rockových písní a důraz 

na specifičnost poetického jazyka obohatily nový přístup k poezii. 

Autoři, kteří se věnovali nonsensu, byli Josef Kainar (1917-1971) a Zdeněk Kriebl (1989). 

Na začátku svého tvůrčího období se oba autoři věnovali ve svých sbírkách pro děti 

tradičním metodám, využívali lidovou slovesnost, ve které byly patrné nové tendence ve 

výrazu i tvaru a hlavně poezii obohatili o novou jazykovou hru. K prvním pokusům o změnu 

v dětské literární tvorbě, o oproštění se od skutečnosti, se řadí sbírka Kainara Říkadla (1948). 

Jedná se o původní sbírku, kterou autor věnoval dětem. V této prvotině Kainara je patrný 

civilní výraz se sklonem k ironii a paradoxu. Paradoxní vidění a důraz na absurdní spoje jsou 

spíše prostředkem k uvolnění dětské fantazie a myšlenkové aktivity. 

„S tím je v souladu tematické zaměření na běžnou dětskou zkušenost s lidmi a jevy 

každodenního života v moderním městě, obohacené o nenásilnou expozici dalších poznatků, 

 
77D. Mocná, J. Peterka, 2004, 415  
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o útok na dětskou noetickou prestiž.“78 Tak povstala sbírka, ve které se výrazně prosadila 

atmosféra počátku nových společenských vztahů, a která má velký význam v jiném pohledu 

na tradičního lyrického hrdinu v české poezii pro děti. 

Zdeněk Kriebl je autorem knížky pro děti Píšťalička (1955), která svou nevšedností 

napovídala o jeho talentu. Ten se výrazněji projevil v druhé knize veršů Ptám se, ptám se, 

pampeliško (1959). Kriebl zde propojil tradiční témata dětské poezie s moderním světem 

dětí a ozvláštnil říkadlo, ukolébavku, popěvek, hádanku či bajku o vynalézavou hru a humor 

a o zajímavou zvukovou instrumentalizaci. 

V titulech, které vyšly kolem roku 1960, se oba básníci přibližují nonsensovému vyjádření. 

Aby čtenář pochopil a přijal báseň, byla nutná intelektuální spolupráce při objevování nově 

poznaného pomocí fantazie.   

Mezi nonsensové sbírky 60. let 20. století patřila sbírka rozmarných veršů Nevídáno, 

neslýcháno (1964) Josefa Kainara doprovázena vlastními kresbami. Jako jeden z prvních 

objevil Kainar na počátku 60. let mnohostrannost nonsensu. Kainarovy texty poetizovaly 

běžné situace z každodenního života i některé projevy dětského chování, jako jsou 

vychloubání, nedůslednost, překotnost. Básník zde skloubil tradiční prvky s fantazijní 

imaginací, vynalézavou obrazotvorností a jazykovou hravostí. Dítě může nahlédnout do 

vnitřní významové struktury slova a hrou se synonymy díky nejrůznějším nonsensovým 

variacím. Verše této sbírky směřují rovněž k výchovnému cíli, a tím povzbuzují dětské 

sebevědomí a víru ve vlastní poznávací schopnosti. Učí dítě myslet, vyjadřovat své názory 

a rozvíjet fantazii za předpokladu existence určitého řádu a zásad. Kainar ve svých básních 

sbližuje nonsens s personifikací a metaforou. S pomocí personifikace ukazuje celou řadu 

nesmyslných záběrů světa.79 Příkladem může být nelogické spojování a zaměňování 

předmětů, zvukomalba a rytmický vzorec: 

„Na dubu žaludu, na buku bukvice, 

na bubnech kedlubny, na klice střevíce, 

 
78O. Chaloupka, 1985, 166 

79O. Chaloupka, 1985, 167 
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dvě lodě ve vodě, jeleni v ječmeni, 

kohouti po pouti upadli do proutí.“80 

Zdeněk Kriebl ve sbírce Strandivárky z neonu – Posměšky na plot (1964), která se skládá ze 

dvou částí, využíval výrazné reflexe rytmu moderního města. Civilizace a technika, spojené 

s řadou tradičních i moderních profesí, zde nabývala podoby překvapivých obrazů, které 

nepostrádaly obrazotvornost a zážitkovou impresi. Ve sbírce je dále patrná schopnost hry s 

rytmem a rýmem a jazykový humor, který je mnohdy zřejmý již z titulů jednotlivých básní. 

Autor ozvláštňuje jazyk slovními novotvary, moravskými dialektismy a poetizuje předměty 

a hrdiny velkoměsta: kavárny, letiště, tramvaje, strojvůdce, opraváře. 

„Nač vlastně činžáky nosí anténu… 

A to jen stojí stádo velkých jelenů 

s parůžky antén v nočním nebi; 

a kde městští ptáci hnízda mají…?“81 

Vztah mezi básníkem a jeho adresátem se dostal během šedesátých let na úroveň partnerství. 

Svět dítěte a hra jako jeho životní projev nabývaly nového významu. Oba autoři svou 

tvorbou vnesli do literárního světa směr nového moderního básnictví. Kainarovsko-

krieblovský styl následovali další autoři nonsensové poezie. 

4.3 Vrchol nonsensové literatury 

Mezi první básníky, kteří výrazně ovlivnili experimentální poezii, patří člen skupiny 42 Jiří 

Kolář (1914-2002). Jako jeden z prvních využil slovní i situační nonsens, a to ve sbírce 

Nápady pana Apríla (1961), ve které navazoval na různé útvary lidové slovesnosti. Z 

Kolářových textů je patrná podobnost s historkami barona Prášila (Jak se chytají zajíci) nebo 

s enšpíglovským humorem. Svými texty vnáší do literatury hru se slovy, hyperboly, elipsy, 

kalambúry a sloní hříčky. 

 
80J. Kainar, 2005, 5 

81 Z. Kriebel, 1964, 35 
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„Kolářova hra se slovy směřuje k úsměvnému odhalování nových souvislostí, k popření 

tradiční semiotizace, k překvapivému zjištění společného slovního základu, k estetickému 

poznávání zákonitosti poetické hravé lyrické výpovědi.“82 

Ve sbírce autor odkazuje ke známým pohádkám Oslíčku, otřes se nebo Stolečku, prostři se 

a díky aluzivním radám Malého rádce pana Apríla nabízí možnost stát se neviditelným, 

širokým, bystrozrakým a také Palečkem. 

„Jdi za svítání do ulice, 

(…), 

seber z asfaltu nakreslený strom, 

doma ho ukazováčkem rozřež na prkna 

a rozestav je uschnout na krůvek. 

Až proschnou, že po ťuknutí zazvoní, 

narovnej je do prádelníku, 

rozklepni na ně tři hranatá vajíčka 

a vař v rose, dokud nezduhovatí.“83 

Kolářův nonsensový postup a nebývalý jazykový experiment graduje v básni Študý chudent: 

„Přišel k nám študý chudent, 

tabaje nemáku, 

v rozpláštěném trháku. 

„Študám vás, pane Vítáku, 

uchlebte si našeho kroja.“ 

Náš štěk zapesal 

 
82S. Urbanová, M. Rosová, 2002, 15 

83J. Kolář, 2019, 36 
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až cupama zanohal. 

Študý chudent pelášil 

přes hrachovo kmotřiště, 

div si lámy 

nepřenohal.“84 

Jiný směr lze spatřit v odklonu od literatury, kdy autor přechází k výtvarnému vyjadřování. 

Příklad představuje výtvarně-básnická koláž V sedmém nebi (1964), ve které se vzájemně 

upevňují fotografie a slova. Kniha vyšla ve spolupráci s výtvarníkem Vlad imírem Fukou.  

Absurdní nadsázka je poznávacím elementem nonsensové tvorby Miloše Macourka (1926-

2002). Po počátečních experimentech s poezií se zapsal do povědomí především jako autor 

knih pro děti. Považoval se za pohádkáře a pohádku pokládal za univerzální žánr, který 

nemusí být adresován jen malým čtenářům. Nadpřirozené jevy v jeho dílech a kouzelné 

motivy jsou zdrojem humoru i prostředkem k oslabení společenských tradic. Jeho pohádky 

jsou plné absurdního humoru a vnímavého pohledu na svět, který často sám v sobě skrývá 

kouzlo. 

Krátké prózy ve sbírce Živočichopis (1962) oživují v čtenáři pocit novosti a zázračnosti. 

Jedná se o vtipné, duchaplné zvířecí bajky a anekdoty s často trpkou hlavní myšlenkou a 

kritickým podtextem. Texty jako Pštros, Kudlanka nábožná, Slon, Chameleon mluví zřetelně 

a velmi bystře o dnešním člověku a o světě. Okouzlují svou originální fantazií a poetickým 

humorem. Pod Macourkovým slovem se proměňují každodenní věci v malý zázrak a v 

dobrodružství. 

Macourek vyzdvihuje charakteristickou vlastnost zvířete a s neobyčejným humorem ji 

zesměšní a zaútočí na čtenářovu myšlenku. Třeba v próze Jepice, která toho chce tolik uvidět 

a zbytečně ztrácí čas v mlékárně, až se začne lépe rozhlížet kolem sebe a uvidí krásy světa v 

konvi na mléko, protože den netrvá věčně. 

 
84J. Kolář, 2019, 48 
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V próze Slepice autor s nadsázkou útočí na povrchnost a materialismus dnešní doby: 

„Není vejce jako vejce, (…) na výstavách se někdy objeví 

vynikající kus a jedna slepice si umíní, že takovou soutěž vyhraje, 

nechá si dávat masáže, čte odborné časopisy a opravdu, snese 

nádherné vejce (…) a všichni kolem chodí a říkají, podívejte se na to 

vejce, není to zázrak (...)“85 

Nakonec vejce začne pukat a objeví se mokré kuře a všichni začnou být otrávení, že nějaké 

kuře zničilo takové nevídané vejce. 

Vrcholem tvorby Miloše Macourka jsou pohádky, které byly původně vydávané 

časopisecky. Knížky Jakub a dvě stě dědečků (1963), O hodném chlapečkovi, který se stal 

kredencí (1965) nebo Mravenečník v početnici (1966) vnesly do literatury moderní pohádku 

založenou na poetice nonsensu a parodii. Jazyk Miloše Macourka vychází ze specifické 

mluvy dětí, častá je také polysémie a různé jazykové hříčky. 

V roce 1964 do dílny experimentální tvorby přispěli sbírkou Co se slovy všechno poví Josef 

Hiršal a Bohumila Grőgerová. Jejich cílem nebylo překvapit čtenáře barvitým příběhem, 

dějová linka je naopak velmi jednoduchá. Je jen důvodem k tomu, aby autoři mohli čtenáře 

vtáhnout za dobrodružstvím do labyrintu jazyka. Ve sbírce se objevují hry, které zná každý 

školák – slovní fotbal nebo hru s rýmy, ale i rafinovanější hry, jako jsou hry s homonymy, s 

druhy slov a další. 

Knížka Co se slovy všechno poví je tedy velmi poutavou vstupenkou do praktické dílny 

experimentální tvorby, ve které autoři dokládají, že tato poezie není nic vybraného nebo 

nedostupného. Prožitek z četby dále autoři rozvíjejí nápaditým výtvarným doprovodem. 

4.4 Autoři kolem časopisu Květen 

V 60. letech do literatury pro děti vstupuje i několik básníků, kteří se řadí k autorům kolem 

časopisu Květen, ale ve své dětské tvorbě se věnují nonsensu. Mezi ně patří Josef Brukner 

 
85M. Macourek, 1962, 75 
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(1932 - 2015). Jeho první a jediná sbírka pro dospělé Malá abeceda (1958) nese znaky tzv. 

poezie všedního dne, ale už zde jsou patrné prvky nonsensu. Ve sbírce se projevuje střízlivý 

pohled na svět a témata prostého lidského života s prvky humoru. 

Nonsensové objevování světa díky jednoduché říkadlové formě přináší sbírka Proč, proč, 

proč (1963), ve které říkanky odpovídají na otázky proč má hrnec uši, proč nemůže bota 

chodit sama, proč je voda mokrá atd. 

„Představte si, lidé drazí, 

jak se jazyk z huby plazí, 

jak utíká po ulici za voňavou jitrnicí, 

jak přiběhne k uzenáři, 

který právě dršťky vaří, 

jak tam párky obletuje, na vuřty se vyplazuje, 

jak se chvástá, jak se chlubí, 

že utekl psovi z huby.“86 

Na ni navazuje sbírka fantazijních pohádek Polštářová válka (1968), která se vyznačuje 

dětskou zvědavostí, snahou dělat si legraci spontánně ze všeho a vždy. 

Bruknerovo zaujetí výtvarným uměním prozrazují mnohé sbírky nejen z počátku jeho tvorby 

inspirované obrázky Josefa Lady (Svět zvířat 1960, Kolotoč 1961, Z Ladovy zahrádky 1968). 

Významným počinem 80. let bylo vydání antologie, která chronologicky uspořádala 55 

světových autorů převážně spojovaných s principy nonsensu Ostrov, kde rostou housle 

(1987). Editorům souboru Josefu Bruknerovi a Pavlu Šrutovi se podařilo tímto souborem 

vytvořit předpoklady pro začlenění českého nonsensu do světového kontextu. Výbor 

představuje básně známých autorů (Bertold Brecht, Vladimír Majakovskij, Edward Lear a 

další), jejichž spojovacím tématem je radost ze hry, fantazie a nonsens. Díky této antologii 

 
86J. Brukner, 1963, 10 
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si čtenáři mohli uvědomit velký básnický um i nový směr v oblasti poezie, který je navíc 

doplněn malbami předních umělců (Pablo Picasso, Marc Chagall a jiní).  

Na počátku 60. let zaujala také sbírka Pohádky chudé na řádky (1962), kterou napsal Karel 

Šiktanc (1928). V době, kdy mu společenská situace nedovolila se plně realizovat ve své 

poezii, objevuje Šiktanc svět dětského čtenáře. Básně se neopírají o tradiční dějovou 

segmentaci pohádek, ale o fantazijní zobrazení každodenní reality. Jednotlivé mikropříběhy 

jsou ozvláštněné atmosférou pohádky a s aplikací bohatého spektra personifikací odrážejí 

nenadálé situace.87 Autor dokazuje znalost osobité logiky dětí, asociativnost  myšlení a 

představ, jejich přirozený sklon k hravosti a absurdnímu humoru. Čtenáře zaujme rovněž 

promyšlená výstavba sbírky, která je rozdělena do pěti oddílů a každá báseň má pětiveršovou 

strofickou formu. Navíc každý oddíl začíná otázkou, která představuje čtenáři situaci. 

Skladby se vyznačují úsporným veršem charakteristickým pro říkadla, zajímavými rýmy 

nebo ojedinělým využíváním aliterace. 

4.5 Generace mladších autorů 

Na nezvalovskou linii ve své tvorbě pro děti navazuje Josef Hanzlík (1938-2012) dílem 

Princ a želva (1964). V tomto období se autor souběžně věnuje tvorbě pro děti i dospělé. 

Hanzlík propojil básnické a narativní postupy a vnesl do literatury pro děti dva poznatky, 

které nebyly kritikou na počátku kladně přijaty. Jednalo se o zodpovědný a vytříbený smysl 

jazykového vyjádření a vztah k významu dětství v životě člověka, jeho citlivé chápání 

vzhledem k dětské emocionalitě. Toto se projevilo v jeho sbírce Princ a želva. 

Hlavním tématem knihy je putování prince Loudálka. Všechna jeho dobrodružství jsou 

doprovázena absurditou, smyslem pro humor, nonsensem. V textu je patrná jazyková 

vynalézavost především v tvorbě poetických neologismů. Autor čtenáře uvádí do 

pohádkového světa, kde všechna kouzla ovládá všudypřítomný vypravěč, který dokáže uvést 

jevy a věci na novou překvapivou úroveň. Z jazykového hlediska vytváří napětí mezi epikou 

a lyrikou, pracuje s pointou, kdy na konci vyzývá čtenáře k hlubšímu zamyšlení. 

 
87M. Šubrtová, M. Chocholatý, 2012, 195  
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„Chtěl vidět všechno – a pak ještě za roh. 

Tak osedlal želvu a jel plnou parou. 

Nic nevadí, Loudálkovi, že je želva pomalá, 

Loudálek se loudával od mala. 

Nevadí mu, že ta želva nelétá a neskáče. 

Zato pozná Lva od Nelva – líp než z tryskáče.“88 

Na tuto knihu autor navazuje později, a to až v 80. letech sbírkou Pimpilim pam pam (1981). 

První oddíl sbírky obsahuje téměř všechny texty z díla Princ a želva. V dalších částech pak 

mají místo básně inspirované moderním světem a jeho reáliemi s nonsensovou logikou v 

podobě metafor a personifikací. Kniha vyniká množstvím nápadů, představ a slovních hříček 

a autorovým neotřelým smyslem pro vtipnou situaci. Zvuková stránka sbírky se vyznačuje 

propracovaností a lze říci, že toto dílo patří mezi pokračovatele kainarovsko-krieblovské 

linie dětské poezie. 

Propojením lyrických a epických prvků se vyznačuje také pohádkový příběh Princ v 

Zeleném království (1971), ve kterém je hlavním hrdinou opět princ Loudálek. Příběh 

představuje dialogická konstrukce s bohatým lexikálním spektrem. V textu vystupují slovní 

hříčky i neologismy, paradox, nonsens, nadsázka i absurdita. Nedílnými součástmi 

jednotlivých příběhů jsou rovněž citlivost a vlídnost, se kterou autor někdy až bizarní světy 

vytváří. Na tento cyklus pohádkových příběhů s hlavním hrdinou princem Loudálkem 

navazují knihy Princ ve Velké Cintánii (1974) a Princ a malá princezna (1989). 

 Na konci 60. let vstupuje do dětské literatury Pavel Šrut (1940-2018), jeden z 

nejvýraznějších osobností mladší básnické generace. Rozvíjí nonsensově humorný, 

fantazijně imaginativní, kalambúrní a jazykově hravý typ kainarovsko-kriebelovské poetiky. 

Vazbou mezi autorovou dětskou poezií a jeho tvorbou pro dospělé je vedle nápadité práce v 

jazykové rovině i autorova schopnost hutné výpovědi, práce s detailem, smysl pro absurdní 
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a nečekané, zvláštnost sémantických spojů, využívání paradoxu a také cit pro rytmus89. Jeho 

první sbírka Petrklíče a petrkliky vychází v roce 1966. Kniha představuje vyprávění před 

spaním, ve kterém hlavní postava oslík Tvrdohlávek vezme malé čtenáře do fantastické říše: 

Helemichle, Nétakrychle a Stmívankova. Pro příběh je charakteristická nonsensová logika, 

volná hra představ, neobvyklé významové spoje, slovní experimenty a hříčky a v neposlední 

řadě spontaneita dětské hry a fantazie. Šrut využívá tradiční motivy a příběhy, aby je pak 

komicky obracel naruby: 

„Malý pes je u nás štěně. 

V Helemichli – obráceně! 

My jdem z deště pod okap. 

V Helemichli – naopak!“90 

Ve sbírce Motýlek do tanečních (1969) je hlavním hrdinou motýlek Slávek, který se na 

začátku jeví jako outsider, ale po absolvování taneční školy je z něho uznávaný tanečník. 

Autor do příběhu zakomponoval samostatné nonsensové texty. Další sbírka Kočka v 

houslích (1969) přináší opět hru se slovy, kalambúry, aliteraci, netradiční rýmy a nonsens. 

Jednotlivé básně díky pravidelnému rytmu připomínají rozpočítadlo a svou nelogičností 

rozvíjejí dětskou fantazii. Čtenářům mohou určitým způsobem připomenout Carrollovu 

Alenku v říši divů. 

4.6 Nonsens v 70. letech 

Události roku 1968 měly velký dopad na literaturu pro děti a mládež. Normalizace české 

společnosti, která souvisela s represemi proti představitelům reformního hnutí tzv. 

Pražského jara, měla negativní vliv na dětskou tvorbu. Autorská pohádka nonsensového typu 

a dětská poezie, která zažila rozkvět v 60. letech, byla značně zasažena. Autoři svými díly 

představovali výrazné umělecké hodnoty a stěžejní linii vývoje literatury té doby. Po roce 

 
89M. Šubrtová, M. Chocholatý, 2012, 403  

90 P. Šrut, 1966, 25  
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1968 nesměli svá nová nebo reedovaná díla pro děti vydávat někteří autoři jako Jiří Kolář, 

Karel Šiktanc, Jiří Havel, Pavel Šrut a další. 

V 70. a v 80. letech mnoho básníků bylo okolnostmi donuceno omezeně publikovat na 

stránkách dětských časopisů, jiní psali doprovodné texty k leporelům a omalovánkám. Část 

autorů (Josef Brukner) vydávala své knihy pod pseudonymem nebo anonymně v 

samizdatových edicích a exilových nakladatelstvích. 

Mnozí z nich také emigrovali (Jiří Kolář) a jejich tvorba se tím trvale uzavřela. „Sbírky 

některých totalitním režimem proskribovaných autorů střední generace, většinou 

uchovávající a důstojně reprezentující dominantní kainarovsko-krieblovský typ dětské 

poezie uplynulého desetiletí, Ladislava Dvořáka, Jiřího Havla, Ludvíka Středy a Vlastimila 

Maršíčka stačily vyjít ještě na počátku sedmdesátých let.“91 

Jiří Havel (1924-2016) v 70. letech vydal sbírku experimentální poezie Člověče, nemrač se! 

(1972), která je založena na vtipných nonsensových nápadech a slovních hříčkách. V knize 

jsou hojně zastoupené jazykové hry, rébusy a sémantické dvojsmysly s komickým 

zakončením. Autor využívá aforismy, číslice, různé kombinace slov, výroky zvířat, a tím 

vede děti ke vnímání bohatosti jazyka a možnostem aktivní hry se slovy. „Havel se tu jeví 

jako mistr kalambúru a zároveň jako jeden z předchůdců Žáčkova debutu Aprílová škola, 

vydaného až v roce 1978.“92 

„Vystoupil jsem v krásné zemi, 

lyžoval jsem s opicemi, 

ráno v půlnoci jsem vstával, 

po skalách jsem pouští plaval. 

Když jsem snědl bochník mléka, 

 
91J. Toman, 2006, 2 

92J. Toman, 2006, 3 
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netušil jsem, co mě čeká.“93 

Po čase stagnace navazuje na poezii halasovsko-nezvalovského typu a na poezii 60. let první 

sbírka pro děti Jiřího Žáčka (1945) Aprílová škola (1978), která je pozoruhodným 

příspěvkem k novému nástupu české poezie pro děti ve druhé polovině 70. let. 

Básně v sobě nesou charakteristické rysy pro celou další jeho tvorbu pro děti. Jedná se 

především o jazykový humor, stylizovanou dětskou metaforu, významový kontrast, paradox 

a lyrickou měkkost. Žáček podněcuje v Aprílové škole dětskou fantazii, udivuje čtenáře a 

vnáší nesoulad do jeho ustálených světů tak, aby společně mohli pocítit radost ze zvládnutí 

tohoto nesouladu. Autor dále umožňuje čtenáři rozvíjet vnímání obyčejných předmětů, 

známých postav a zvířat v zábavné formě, kde je kladen důraz na smyslný vjem a 

představivost. 

V dětských verších Žáček stejně jako v dílech pro dospělé vede dialog spolu se čtenářem a 

vystupuje v roli člověka s duší dítěte a nikoli jako učitel nebo prorok. Hyperbola a 

personifikace jsou základem autorova humoru, často se objevují sloky s různým počtem 

veršů a básně s různým počtem slok, a tím rozrušuje zažitý rytmus říkadel. Žáček posouvá 

realitu do nezvyklých poloh a těží z nich nečekanou pointu díky experimentu a určitému 

náhodnému nápadu. 

„Velbloudi 

na poušti nikdy nebloudí. 

Proč asi? 

Možná že jedí kompasy.“94 

Žáček vydal mnoho dalších sbírek humorného zaměření: Ahoj, moře (1980), Dobrý den, 

Praho (1981), 365x dobrý den (1982), Rýmy pro kočku a pro psa (1987), Dvakrát dvě je 

někdy pět (1987) a další. 

 
93J. Havel, 2018, 7 

94J. Žáček, 2007, 51 
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V 80. letech vycházelo v nakladatelstvích, zejména v Albatrosu, stále více básnických děl a 

počet autorů narůstal. Nepatrné politické uvolnění umožnilo návrat některým zakázaným 

spisovatelům. Kromě Jiřího Žáčka publikují úspěšné sbírky například Jiří Havel, Josef 

Brukner, Josef Hanzlík, Pavel Šrut a Jan Vodňanský. Autoři literatury pro děti se více 

orientují na předškoláky a začínající čtenáře a začínají svá díla publikovat v různých 

dětských časopisech, jako jsou Sluníčko a Mateřídouška, a tím přispívají do nonsensového 

proudu dětské tvorby. Mezi ně se řadí například Karel Černý, Václav Fisher nebo Jiří Slíva. 

Emanuel Frynta (1923-1975) je autorem sbírky Písničky bez muziky (1988), která se ihned 

po vydání stala událostí roku ve světě literatury a řadí se k nejosobitějším knihám 80. let. 

Sbírka, která je typologicky blízká s anglickým nonsensovým humorem Edwarda Leara, 

pracuje s komikou, absurditou, kalambúrem a jazykovou imaginací. Frynta hojně využívá 

práci s jazykem, uplatňuje mnohovýznamovost, synonymii, hyperbolizaci, aktualizuje 

lidové frazeologie a narušuje gramatické normy (Pět myšů, Žalva). Ve svých textech pracuje 

s kalambúrním rýmem (věda ví – zvědaví, nad Labem – nadlabem a další) a s novotvary. K 

jeho osobité jazykové obratnosti napsal Vladimír Nezkusil tato slova: 

 „Frynta tohle umění suverénně ovládá zejména díky tomu, že dokonale proniknul k 

zákonitostem jazyka, že plně pochopil jeho znakovou povahu i všechny důsledky, jež to s 

sebou přináší. Dlouholetá činnost v povolání, ve kterém právě tohle bylo jedním ze 

základních předpokladů úspěchu, v něm vytříbila předně neobyčejný smysl pro jednotlivé 

složky a plány jazyka, pro jeho materiální existenci v obou základních modifikacích – 

zvukové a grafické, pro stránku významovou, syntaktickou, slohovou, pro jejich vzájemné 

sepětí i napětí, sílu, respektive volnost, s níž koexistují, pro faktory, jež se podílejí na volbě 

určitého slova, slovního spojení, větného vzorce z těchto plánů, pro jejich citové nebo 

slohové zabarvení atd.“95 

Autor si vybírá taková témata, která jsou blízká dětskému čtenáři a vychází z toho, co dítě 

zná a s čím se ve svém okolí běžně setkává. Frynta staví své básně na principu hry a nadsázky 

a často zachází do absurdity. Pro čtenáře je důležité se oprostit od reality a obohatit vnímání 

 
95V. Nezkusil, E. Frynta, 1989, 111  
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textu o prvky fantazie a pochopit autorský záměr hry se slovy. Touto sbírkou Frynta zaujal 

děti i dospělé a pro velký úspěch jsou některé básně zhudebněné. 

 

„O sandálech se praví, 

že levý není pravý. 

Že pravý není levý, 

to ovšem každý neví, 

takže se nohám ráno stává, 

že do levého leze pravá. 

Anebo zase naopak. 

No ale když už je to tak - 

proč z toho dělat skandál? 

Vždyť je to jenom sandál.“96 

  

 
96E. Frynta, 2010, 55 
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5 Nonsens ve vybraných dílech polských i českých autorů 

Dobrodružství s literaturou je nekonečný proces. Začíná už v dětství, kdy je nejjednodušší 

nechat se unášet nespoutaným humorem, nalézt v sobě soucit s nemocnou kočkou. Pocity, 

které provází první společné čtení, se neliší od zážitků z četby dospělých. Smích z bláznivé 

kačeny je stejný jako z nejzábavnější povídky, smutek ze zničeného medvídka se rovná 

ztrátě milované osoby. Děti jsou velmi podobné literárním hrdinům, a to nejen Snílku Ríšovi. 

Jejich charakteristické rysy, problémy a zájmy lze nalézt také ve zvířecích hrdinech. 

Básnické příběhy pomáhají dětem lépe pochopit okolní svět a rodičům pomáhají lépe 

porozumět svým dětem. 

5.1 Téma zvířat 

Literatura pro děti a mládež je svým způsobem Noemovou archou97. Tento různorodý svět 

obývá nespočet zvířat či jiných zajímavých postav. Můžeme je potkat v bajkách, pohádkách, 

básních, povídkách a románech. Jerzy Cieślikowski před lety toto poznání pojal následujícím 

způsobem: lvi vedle jelenů, myši poblíž slonů, skutečný medvěd spolu s plyšovým 

medvídkem, exotická zvířata vedle těch, které „doopravdy neexistují“. Slunéčko sedmitečné 

a hlemýžď jsou ve stejném synkretickém prostoru jako nosorožci a drak. Jejich obecnost 

jako zoologických druhů a podrobnost personalizovaná vlastními jmény, a to v jaké 

společnosti se objevují, určují vývoj příběhu98. 

Se zvířecím hrdinou má dětský čtenář zkušenosti již velmi brzy a společně objevují další 

etapy čtenářské gramotnosti. Zvířata vystupují v roli hlavních nebo vedlejších postav a často 

jsou součástí dětských říkanek, hádanek a básniček, například: 

„Rak leze z díry, 

vystrkuje kníry; 

haklice, bukvice, 

 
97A. Mik, P. Pokora a M. Skowera, 2016, 69 

98J. Cieślikowski, 1975, 275  
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červená stolice, 

kopeček, lesejček, 

čtyry oka ven!“99 

Děti často při recitaci těchto básniček spolu s dospělými zapojují do hry i své prsty, čímž 

odkazují na jednoduchou symboliku a rozvíjejí psychickou i fyzickou dovednost. Ukazuje 

se, že vlastní tělo je první oblastí experimentu u dětí a na stejné úrovni prožívají skutečnou 

přítomnost zvířat. Pohyb ruky se zahnutými prsty symbolizuje chůzi raka, poklepávání 

prstem na otevřenou dlaň zase slepičí klování. Jak člověk roste, rozsah her se zvětšuje spolu 

s repertoárem zvířat, která v nich vystupují. Úkolem zvířat je čtenáře pobavit, rozesmát a 

vzbudit empatii. 

V literatuře pro děti se objevuje nekonečné množství zvířat různých druhů, která jsou 

oblíbenými postavami dětského čtenáře. V básních se tak nejčastěji recipient setká s kočkou, 

slepicí, psem, medvědem, žirafou, krokodýlem, opicí, tygrem, slonem a dalšími představiteli 

zvířecí říše. Zvířata v literatuře mohou představovat prototyp klasické bajky, ale také 

nemusí. Jejich rysy jsou spojené nejen s charakteristickými rysy postav, ale i s vlastnostmi 

vnějšími (rak-kleště, ježek-jehly). J. Cieślikowski se domnívá, že: 

„zvířata z bajek si hrají, protože jsou to děti, které hrají naivní roli dospělých. Ale v současné  

umělecké hodnotné bajce nejsou převlečené za děti, ale jsou sami sebou. Zachází se s nimi 

přirozeně a lidsky. Zvířata, která uvažují a se kterými se hovoří, nejsou pohádkové bytosti; 

jsou spíše podobné své roli v lidové písni, ve které má člověk přirozený a přímý vztah k 

přírodě: se stromy, řekou, oblohou, sluncem, deštěm nebo zvířaty – zachází s nimi jako s 

rovnocennými partnery.“100 

Zvířata prezentují nejen své charakteristické vlastnosti, které můžou být trochu zjemněné, 

ale objevují se i v podobě slovní hry, která vyplývá z mnohoznačností jejich jmen. K 

takovému závěru dospěl Jan Brzechwa v zápletce o kobylce a berušce (v polštině se pro 

 
99K. J. Erben. 1987, 85 

100J. Cieślikowski, 1985, 104  
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berušku používá také označení boží kráva), které se vyděsily rozlehlostí hor a rozhodly se 

nafouknout: 

„Tak więc rośli, rośli, rośli. Rośli. 

Aż wyrośli znad zarośi, 

 

Aż się stali, daję słowo, 

Jedno koniem, drugie krową.“101 

Stejným způsobem vznikaly vtipné situace o komárech Juliana Tuwima, které se 

przekomarzały čili hádali se, raci, co se vínem ráčili nebo zajíc, který smutně zaječel. 

Všechny děti vědí, že hlemýžď je jediné zvíře, které si nosí svůj domov na zádech. Postavu 

hlemýždě si spojují s básní Jana Brzechwy Ślimak, ke kterému patří pirohy a sýr. Toto dílo 

má podobu dialogu mezi hlemýžděm a jeho manželkou. V básni jsou patrné prvky satiry a 

absurdity v podobě manželky, kterou hlemýžď nosí na zádech. Jedná se totiž o skutečnou 

ženu, nikoli hlemýždí paní. Ta s velkou zálibou škádlí svého muže: 

„Mój ślimaku, pokaż rożki, 

dam ci sera na pierożki.“ 

Ale ślimak się opiera: 

„Nie chcę sera, nie jem sera!“102 

Umíněná žena vymýšlí pořád nové způsoby, jak přimět hlemýždě vystrčit růžky, slibuje mu 

doušek smetany, tečkovanou kravatu, až se hlavní hrdina naštve a odchází z domova: 

„Ślimak pełznie środkiem parku, 

A dom wisi mu na karku, 

 
101J. Brzechwa, 1967, 12 

102J. Brzechwa, 1967, 176 
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A z okienka patrzy żona 

I wciąż woła niestrudzona: 

„Pokaż rożki, pokaż rożki, 

Dam ci wełny na pończoszki!“103 

Miloš Macourek si rovněž vybral hlemýždě za svého hlavního hrdinu ve stejnojmenné krátké 

próze. Autor vysvětluje, proč hlemýžď chodí pomalu, jelikož byly doby, kdy běhal jako 

veverka a málokdo ho dohonil. Jednou si totiž pozval na návštěvu tři klokany a těšil se na 

pěkný večer. Připravil hostinu, koupil víno a čekal a čekal. A pak ho napadlo, že nedal 

klokanům svou adresu, tak se vydal na cestu a lezl velmi opatrně, aby nic nerozlil. 

„A tak se vydal na cestu, vydal se hledat 

klokany a leze opatrně, aby nic nerozlil, 

leze pomalu, pomalounku, aby nerozlil 

víno po novém, bílém ubruse, protože 

červené víno, jak je známo, špatně pouští.“104 

Macourkův hlemýžď zobrazuje samotu a touhu po navázání přátelství, na konci i strach a 

obavu, naopak Brzechwův hlavní hrdina představuje nespokojenost s dosavadním životem, 

touhu po změně a odhodlání k radikálnímu kroku. 

Humorného zobrazení se dočkal plž v díle Emanuela Frynty. Hlavní postava vede dialog s 

člověkem o tom, že lidé vržou, protože mají klouby, což plž nemůže pochopit: 

„Mluvil jsem tuhle s plžem - 

a smál se mi ten plž, 

že prý my lidi vržem. 

 
103J. Brzechwa, 1967, 177 

104M. Macourek, 1962, 40 
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A já mu řekl: 

Kuš 

My totiž máme klouby, 

ať žena, nebo muž. 

Vy o tom víte houby, 

tak běž a nezlob už!"105 

Pavel Šrut napsal sbírku Hlemýžď Čilišnek (1982), ve které hlavní postava Hlemýžď 

Čilišnek provází čtenáře třemi říšemi: vydává se mezi zvířata, mezi lidi a do říše divů. Hlavní 

hrdina zde vystupuje v roli průvodce a hned v úvodu autor poznamenává, že pokud se někdo 

pokusí knihu ukrást, jeho šnek všechny dožene: 

„Vždyť můj hlemýžď - čili šnek - 

po necestách veze vlek. 

Vypravil se do světa, 

a protože nespěchá, 

to, co jiný nevidí, 

Čili šneka udiví...“106 

Postava slona se objevuje už v nejstarších pohádkách a příslovích. Slon je známý například 

z betlémského mystéria, ve kterém jeden ze tří králů přišel do Jeruzaléma na jeho hřbetu. V 

Anglii se sloni v literatuře pro děti objevili o něco dříve, jelikož byli zvířecími obyvateli 

impéria. Kiplingovský slon byl jedním z prvních literárních hrdinů, se kterým dítě navázalo 

přátelský vztah. V polské literatuře se slon objevil u Sienkiewicze v díle Pouští a pralesem 

(1912), ale pouze jako dokreslení tehdejšího obrazu. Postavu slona v básni pro děti použil 

Julian Tuwim. Zapomnětlivý Tomasz Trąbalski alias Tobiasz Bimbalski je příkladem, kdy 

 
105E. Frynta, 2010, 7 

106P. Šrut, 2015, 5 
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se vynalezený, ale velmi specifický charakter a jméno zvířecího hrdiny stává zobecněním 

pro všechna zvířata tohoto druhu. 

Když Tuwim psal příběh o slonovi, vycházel ze skutečnosti, že všechny děti vědí, jak 

obrovské zvíře slon je a proto začal slovy: 

„Byl jeden slon – velký jak – slon. 

[…] 

Všecko, co měl, bylo jak slon!“107 

Následuje výčet sloních neřestí a zdůraznění toho, že Tomáš Trumpeta je prostě 

zapomnětlivý, čímž baví okolí. Zapomíná jména svých dětí, kamarádů, když někam dorazí, 

neví, proč přišel. Není překvapením, že slon si nepamatuje ani vlastní jméno a říká: „Já jsem 

Ondráš Kotleta.“ Žena ho posílá k lékaři, ale on zase zapomněl, kam má jít, až se nakonec 

objeví u kováře. Tam ho chtěli podkovat, jenže „svitlo mu v hlavě, vzpomněl si na to, co 

zapomněl právě.“108 Kovář Tomáše prohlédne a než se slon naděje, sváže na uzel jeho 

chobot. Šťastný slon běží domů: 

A žena křičí: „Jaks přišel k tomu?“ 

„To kdybych věděl!“ - „Co?“ - Nu, to, co jsem chtěl...“ 

„A co jsi chtěl?“ - „Nevím. Já to už zapomněl!“109 

Zapomnětlivost hlavního hrdiny zde není obrazem výsměchu, ale předmětem ohleduplností 

a empatie. Kromě velkého počtu neologismů, které se v textu objevují, doznívá v něm i echo 

folklóru, ačkoli titul i obsah básně poukazují na exotické zvíře. V tomto díle se autorovi 

podařilo spojit exotické motivy (slon, krokodýli) s lidovými motivy (kovář, drvoštěp). Také 

uzel, který má Tomáš na chobotu, je symbolem všech těch, kteří se bojí, že na něco 

zapomenou. Samozřejmě - nikdo si nedělá uzel na nose, ale na kapesníku. 

 
107J. Tuwim, 1975. 

108J. Tuwim, 1975. 

109J. Tuwim, 1975. 
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 S postavou slona se čtenář může setkat také v díle Jiřího Havla. Autor zde zvířatům 

přisuzuje slavné výroky založené na jejich charakteristické vlastnosti: 

„Slon:Já vím, se mnou je to všechno těžký.“110 

Ptačí rozhlas Juliana Tuwima zahájil celou řadu děl v dětské poezii, ve kterých se autoři 

pokoušejí napodobit ptačí řeč. Tuwim jako první začal prezentovat hlasy ptáků. Dílo Ptačí 

rozhlas je slovní koncert plný vynalézavosti, jedná se o jedinečný pokus přenést ptačí 

melodie a lesní zvuky do poetického jazyka pomocí onomatopoie. V březovém háji se 

zahajuje ptačí sněm, kterého se účastní až pětadvacet druhů ptáků s násled ujícím 

programem: 

„Za prvé – proč 

vrtá v budkách červotoč? 

Za druhé – kde se 

skrývá ozvěna v lese? 

Za třetí – kdo se 

má první koupat v rose?111“ 

Ptačí relace se ale velmi rychle změní v hádku, všichni hvízdají a cvrlikají jeden přes 

druhého. Tuwim tento ptačí zpěv dokázal velmi dobře napodobit pomocí různých slabik a 

slov tak, že čtenář má pocit, jako by byl uprostřed dění: 

„Haló! Ó, halo lo lo lo lo! 

Tu tu tu tu tu tu tu, 

rádio, rá di jó, di jo, ijo, ijo, 

tijo, trijo, tru, lu lu lu lu lu, 

pio pio pijo, lo lo lo lo lo, 

 
110J. Havel,2018, 45 

111 J. Tuwim, 1975.  
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plo plo plo plo plo, halo!“112 

Ptasie plotki (Ptačí drby) Jana Brzechwy ukazují, co může způsobit jedno malé 

povzdechnutí. Zaslechnutá jedna věta pěnkavy (zięby) – na pewno się dziś przeziębię (určitě 

dnes nastydnu) – způsobí pozdvižení mezi ostatními. Nesmyslnost situace je zde zobrazena 

na základě pomluvy, která se rozšíří lesem a než se pěnkava naděje, už jí vrabec spolu s 

drozdem chystají rakev: 

„Słowik wróblowi polecił, 

By trumnę dla zięby sklecił. 

Stąd dowiedziała się wrona, 

Że zięba na pewno kona. 

A zięba nic nie wiedziała, 

Na dębie sobie siedziała, 

Aż jej doniosły żołędzie, 

Że koncert się nie odbędzie .“113 

Se slovy si pohrál Josef Kainar v básni Posmíval se konipásek, kterou charakterizují slovní 

hříčky: 

„Datle, datle, kde máš datle? 

Datel vážně odpoví: 

- Datle mám tam, konipase, 

kde konipas koně pase.-“114 

 
112 J. Tuwim, 1975. 

113 J. Brzechwa, 1967, 58 

114 J. Kajnar, 1964, 29 
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5.2 Téma techniky 

Svět zvířat poskytuje autorům i čtenářům nekonečné možnosti inspirace a nápadů. Kočka, 

pes, kohout, čáp, slon, tygr nebo krokodýl jsou oblíbenými postavami a v literatuře prožívají 

neobvyklé situace a dobrodružství. Vedle toho se téma techniky, zobrazené v literatuře, jeví 

jako méně poutavé, avšak nové technické objevy vnesly další podněty k tvoření. 

Pro Juliana Tuwima to byla velká těžká lokomotiva stojící na nádraží, která se stala 

symbolem nové poetiky. Autor v básni Lokomotywa pomocí zvukomalebných slov 

rozpohybuje ohromnou mašinu, která převáží tak těžký náklad, že ani tisíc atletů by 

nedokázalo zdvihnout takovou tíhu.   

„V jednom voze jsou koně, ve druhém krávy, 

z třetího trčí dvě sloní hlavy, 

ve čtvrtém zase tlouštíci sedí, 

sedí a tlusté klobásy jedí, 

z pátého vozu dělo ven míří, 

v šestém je medvěd a žirafy čtyři, 

v osmém se zase šest pián pyšní, 

(...)“115 

Tuwim popisuje lokomotivu jako potící se, supící a syčící stroj, který nejdříve – zvolna – 

jak želva – líně z nádraží se šine, pak vagóny trhne a táhne vší mocí a za kolem kolo se točí 

a točí.116 

Dopravní prostředek se objevuje i v básni Jiřího Havla Na výletě v divném světě. Vlak zde 

nepřipomíná živého rozpáleného tvora jako u Tuwima, ale projíždí světem plným nesmyslů.  

„Vlak se se mnou mořem řítil, 

 
115J. Tuwim, 1975 

116 J. Tuwim, 1975 
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velrybu jsem oknem chytil, 

na břehu se tygr koupal, 

vítr pršel, deštík foukal.“117 

Pavel Šrut naopak použil v textu opakování  verše, což vyvolává u čtenáře dojem jedoucího 

vlaku: 

„V lesích bloudí vlkodlak, 

každý večer po deváté, 

v lesích bloudí vlkodlak, 

doufám, že ho nepotkáte, 

[…] 

v lesích bloudí vlkodlak 

a mně támhle jede vlak!!!“118 

V rozpočítadle Tintili vantili Josef Kainar využívá téma techniky v podobě ponorky. Husy 

v básni Emanuela Frynty si zase půjčily autobus, který byl „nový zbrusu, nebo aspoň po 

výbrusu, ale teď je plný trusu“.  V básničce Telefonní příhoda Jiřího Žáčka sedí v telefonním 

automatu zvíře, které žere padesátihalíře. Jiným způsobem uchytil téma telefonu Ludwik 

Jerzy Kern v díle W telefonowie. Dva telefonní přístroje si při nočním povídání stěžují na 

různé neduhy, které je trápí. Jeden z nich pořád chraptí, druhý má problémy s membránou a 

oba se obávají, že skončí na smetišti. Autor formou dialogu představuje humornou situaci 

založenou na zveličování běžných nesnází: 

„A ja wyobraź sobie chrypię znów, 

Coś się dzieje z moim przewodem... 

To wiesz co? Mało mów 

 
117 J. Havel, 2018, 7 

118P. Šrut, 1983, 94 
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I pij na noc mleko z miodem. 

A najlepiej, to wyłącz się na parę dni.“119 

5.3 Téma dialogu 

Rozhovor – neodmyslitelně spojený s ústní komunikací – patří nejen k základním, ale také 

k nejstarším formám lidské jazykové činnosti. Podmíněný kontaktem alespoň dvou lidí, kteří 

spolu vytváří text, v literatuře se používá od starověku. Jedná se o velmi atraktivní formu, 

která dává příležitost dynamicky konfrontovat různé názory a vtáhnout čtenáře do diskuze. 

Na dialogu je postavené dílo Jana Brzechwy Na straganie, ve kterém se dohaduje mezi sebou 

kopr s petrželí, hrách se řepou nebo celer s cibulí: 

„Na trhu vám lidskou řečí 

zelenina vede řeči: 

- Vy vadnete, milý Kopře! 

Opřete se o mne, dobře? 

- Není divu, Petrželi, 

už tu ležím od úterý. 

- Jasná věc – říká Kedluben, 

jak Řepa zdraví nebudem.“120 

Zeleninový trh lze porovnat se světem a hádky mezi fazolemi a kapustou  nebo námluvy 

cibule s celerem k chování lidí. Báseň pak nabývá jiný rozměr a stává se podobenstvím k 

pomíjivosti. Lyrický subjekt poukazuje na to, že cokoliv člověk v životě udělá, jeho konec 

je už definován. Není tím však myšleno, že text nabádá k pasivitě. Jedná se spíše o reflexi 

pomíjivosti, která končí slovy: „líp být mrtev – vzdychla mrkev“121. 

 
119L. J. Kern, 2010, 31 

120J. Brzechwa, 2010, 28 

121J. Brzechwa, 2010, 29 
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Dwa fortepiany Wandy Chotomské se potkaly ráno, když se proháněly silnicí. Přišly na to, 

že oba jedou na stejný koncert, ale vystoupit může jen jeden z nich. Mladší piano nakonec 

poslechne radu staršího a z koncertu zrezignuje. Autorka humorným způsobem poukázala 

na situaci, kdy i v životě by dítě mělo dát na radu zkušenějšího a staršího. Celý text navíc 

odkazuje k rodnému místu Fryderyka Chopina Żelazowa Wola, kde se má odehrát koncert. 

Na dialogu a slovní hříčce je vystavěn text Jiřího Havla Škoda peněz: 

„– Kdepak jsou vaši? 

– Naši? Jsou v Aši. 

– Proč až v Aši? 

– Pro vtipnou kaši! 

– Vtipnou kaši mají v Aši? 

– Ano, je však velmi drahá. 

Škoda, že ti nepomáhá!“122 

K dialogu už ve svém titulu odkazuje báseň Pavla Šruta Rozhovor s obrem. Autor stejně jako 

Jiří Havel využívá formu dialogu k výstavbě textu. 

„A tobě se nestýská? 

Proč tu nejsi se ženou?“ 

„Není tady dost místa, 

jsem v podnájmu s ozvěnou.“123 

Rozhovory, dialogy a komunikace zvířat, rostlin a neživé přírody jsou součástí většiny 

nonsensových textů pro děti. Díky dialogu se děti dokáží lépe ztotožnit s hlavními hrdiny a 

zobrazeným světem v díle.   

 
122J. Havel, 2018, 32 

123P. Šrut, 1983, 87 
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Závěr 

Cílem diplomové práce na téma Polský a český nonsens v literatuře pro děti bylo vystihnout 

vývoj a rozdíly ve formování polské i české nonsensové tvorby. Předmětem nebylo 

obsáhnout všechny autory, kteří se zabývali nonsensem od počátku až po současnost, ale 

představit a vymezit první projevy nonsensu v literatuře a zaměřit se na vrchol nonsensové 

tvorby jak u nás, tak i v Polsku. Podkladem pro práci se staly především nonsensové sbírky 

polských i českých autorů, kteří se vedle tvorby pro dospělé věnovali i dětskému čtenáři. Po 

prostudování dostupných materiálů pro vymezení pojmu nonsens z hlediska teoretického se 

ukázalo, že nonsens v literatuře nelze chápat pouze jako nesmysl, ale především jako hru, ve 

které je základním stavebním materiálem jazyk a skutečnost nahlížená z různých úhlů. Pro 

recipienta je velmi důležité, aby chápal a dokázal rozpoznat posuny významů a rozeznat tyto 

odlišnosti vzhledem k realitě. 

Při formování nonsensové literatury z hlediska historického měli v Polsku i v Česku 

důležitou roli angličtí představitelé Edward Lear a Lewis Carroll, jak rovněž vliv ruského 

básníka Korněje Čukovského.  

Rozdílem ve vývoji nonsensu v obou zemích byl nástup nonsensové literatury. V Polsku za 

počátek nonsensu byly považovány básně Juliana Tuwima vydané v roce 1935 v týdeníku 

Wiadomości Literackie a později v roce 1938 sbírky Lokomotywa, Słoń Trąbalski a další. 

Spolu s Tuwimem vstoupil do literatury pro děti také Jan Brzechwa sbírkami Tańcowała 

igła z nitką (1937) a Kaczka Dziwaczka (1939). Oba autoři vnesli do literatury nadšení z 

absurdního humoru, jež započalo novou poetickou školu, která zaznamenala úspěch až po 

roce 1956. Na poetiku Jana Brzechwy v Polsku navázal Ludwik Jerzy Kern, jehož jazykový 

vtip vycházel spíše z metaforiky, zatímco u Brzechwy se jednalo o absurditu světa 

vyplývající z použití jazyka. Wanda Chotomska naopak svými básněmi Kaczka-tłumaczka 

a O piwie i Lokomotywie přímo odkazovala na díla Jana Brzechwy a Juliana Tuwima. 

Dalšími autory, kteří se zařadili do kruhu nonsensové literatury, byli Jan Sztaudynger, Jerzy 

Ficowski nebo Janusz Minkiewicz. Ti se však více věnovali literatuře pro dospělé a jejich 

nonsensová tvorba byla spíše okrajová. 
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Naopak v Česku se nonsens začal více rozvíjet v průběhu 60. let dvacátého století a vnesl do 

literatury celou řadu osobností, kteří se věnovali nonsensu ve své tvorbě pro děti. Byli to 

především Josef Kainar, Jiří Kolář, Miloš Macourek, Josef Brukner, Karel Šiktanc, Pavel 

Šrut a další. Významným představitelem českého nonsensu, který ve svém díle přinesl slovní 

i situační komiku, byl Jiří Kolář. S absurdní nadsázkou a kritikou dospělých pracoval ve své 

tvorbě Miloš Macourek. V českém prostředí se nonsensové tvorbě věnovalo mnoho dalších 

představitelů a nelze jednoznačně určit vůdčí osobnost, zato v polské literatuře jsou 

nejvýraznějšími osobnostmi Julian Tuwim a Jan Brzechwa.  

Mnoho autorů ve své tvorbě představovalo zvířata jako hlavní hrdiny. V Polsku se zvířecím 

světem nejvíce inspiroval Jan Brzechwa, který napsal celou řadu bajek. V Česku se zvířecí 

hrdinové objevili u Miloše Macourka, který stejně jako Brzechwa pracoval až s kritickým 

podtextem. Ptačí řeč v literatuře nejvíce využíval Julian Tuwim, který na zvukomalbě 

vystavěl celou báseň.  Téma techniky v literatuře nonsensu nebylo více zastoupeno, i když 

v polské literatuře se báseň o lokomotivě stala symbolem nové poetiky v literatuře pro děti.  
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