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Proč psát o dětském časopise?
Na počátku této práce stojí samotné uvědomění si existence literatury pro
děti. Semináře/přednášky o literatuře pro děti a mládež mi tehdy otevřely
dveře do polozapomenutého světa dětské fantazie. Vždyť právě knihy pro děti
uvádí malého čtenáře k nekonečnému prostoru literatury pro dospělé. Jak
může později prožít radost z četby, jestliže si ji neobjeví zcela dobrovolně v
dětství… Daniel Pennac, francouzský pedagog a autor vtipných zamyšlení na
téma dětského čtenářství, by nám poradil. Pryč se všemi seznamy povinné a
doporučené četby, copak je možné donutit kohokoli k radosti? Ne, je třeba
běžet proti proudu času a znovu školákům, schovaným za maskou přezíravé
lhostejnosti, předčítat poutavé příběhy, které v nich vyvolají touhu dovědět se
pokračování… 1 Prvotním impulzem čtenářského zážitku ale nemusí být nutně
kniha. Nejsou snad stránky dětského časopisu těmi prvními, které si dítě
prolistuje samo? Drží v rukou příběhy, které patří jen a jen jemu a s každým
„ohmataným“ číslem si zároveň představuje to další. Jaké pohádky mi
maminka přečte, bude mít příhoda o malém klokanovi z kresleného seriálu
šťastný konec a jaké obrázky si budu moci vystřihnout…? Zcela potichu,
schovaná před našimi zraky do intimního kouta dětského pokoje, se nám tu
rodí čtenářská zvědavost.
Fakt, že dětský časopis hraje nezanedbatelnou úlohu při rozvoji čtenářství a
dětské osobnosti, si uvědomovali nejen samotní tvůrci dětského časopisu, ale i
literární kritici. V 60. letech například O. Chaloupka2 vidí důležitost dětského
časopisu v jeho výchovném působení, čímž myslí celkový rozvoj osobnosti
dítěte, důrazně se přitom distancuje od didaktizujícího pojetí, které
Mateřídoušku zahání do školních lavic. Uvádí také, že při interpretaci textu
ovlivňuje dětského čtenáře bezprostřední smyslové poznání, na rozdíl od
dospělého, který analyzuje text rozumově. Dětský časopis - jeho textová i
obrazová složka - by měl napomáhat harmonickému rozvoji osobnosti dítěte
po všech stránkách a zároveň respektovat jeho potřeby. Působit jak na jeho
analytické schopnosti, tak na emocionalitu a schopnost spontánně vnímat
umělecký obraz.
Následující řádky se tedy zaměřují na komplexní charakteristiku
Mateřídoušky od jejího vzniku v roce 1945 po současnost. Tvář časopisu
výrazně ovlivňovala specifická politická situace České a Slovenské republiky
v druhé polovině 20. století (tehdejší ČSR, později ČSSR a ČSFR). I proto se
struktura textu snaží respektovat jednak zlomové etapy naší historie, jednak
vnitřní záležitosti Mateřídoušky, které určovaly její další směřování.
Pojmenování jednotlivých období („Mateřídouška svobodná“, „Mateřídouška
1

srov. PENNAC, Daniel. Jako román. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 117 s. ISBN 80-204-1140-2.
srov. CHALOUPKA, Otakar. Noviny a časopisy pro děti. Československý novinář, 1964, roč. 16, č. 3–4, s. 81–
88.
2
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ideologická“, …) je samozřejmě zjednodušující, vychází nicméně z hlavních
tendencí, které se tehdy v časopise uplatňovaly.
Pro přehledné srovnání podoby Mateřídoušky se období vnitřně člení do
týchž kapitol. Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními
časopisy pro děti nastiňuje historické souvislosti, přináší základní
nakladatelské údaje a pojímá Mateřídoušku v kontextu tehdejších dětských
časopisů. Grafická podoba se zaměřuje na celkovou charakteristiku grafické a
výtvarné stránky časopisu, stručně představuje dominantní ilustrátorské
přístupy. Skladba časopisu rozebírá strukturu rubrik s ohledem na vyváženost
funkcí beletristického časopisu pro děti (estetická, zábavná a relaxační,
informační, kontaktová, výchovná). V souvislosti se zajištěním návaznosti
jednotlivých čísel obsahuje také podkapitolu o kreslených seriálech. V Próze
a Poezii se soustředíme na vystižení stěžejních rysů a témat beletrie. Tyto
kapitoly doplňuje v závěru Přehledová charakteristika beletrie a ilustrace
otiskované v Mateřídoušce s výčtem osobností přispívajících do
Mateřídoušky, zároveň však přiřazuje k sobě autory tíhnoucí k obdobnému
uměleckému vyjádření. Měla by tedy poskytnout jasnější porovnání hlavních
tendencí v jednotlivých fází vývoje Mateřídoušky.
Smyslem diplomové práce není jen nahlédnutí do historického vývoje
Mateřídoušky, ale především uvést do popředí hodnotu a význam literárního
časopisu při utváření dětské osobnosti.

7

1945–1948 ………………………………Mateřídouška svobodná
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Tříleté období - od konce 2. světové války v roce 1945 po komunistický
převrat v únoru 1948 - dýchalo atmosférou svobody a společného nadšení při
poválečné přestavbě státu, zároveň se však začaly projevovat první náznaky
pozdější komunistické diktatury. V poválečném seskupení politických stran
do Národní fronty Čechů a Slováků měla od začátku rozhodující vliv
Komunistická strana Československa. Košický vládní program přijatý 5.
dubna 1945 přiznával orientaci státu na Sovětský svaz a přechod od
kapitalismu k socialismu.
Umění se dostávalo pod státní dohled pomocí centrálního řízení, v roce
1945 byl zestátněn film, postupně zanikala soukromá nakladatelství a
formovala se nová kolektivní nakladatelství, trh s knihami a periodiky
reguloval stát na základě přídělového hospodaření s papírem. Přídělový
systém ovlivňoval náklad a periodicitu časopisů, zvýhodňovány byly
časopisy, které vyjadřovaly pozitivní postoj k SSSR, ale třeba i schvalovaly
poválečný odsun Němců z Československa. Tomuto trendu se nevymykají
dva texty z únorové Mateřídoušky roku 1946 (viz kapitola o próze): pohádka
„Zvířátka a vojáci“ a próza O. Sekory „Jak si u broučků tiskli noviny“.
Takové texty se však v Mateřídoušce objevily jen výjimečně, jejím hlavním
posláním bylo zprostředkovávat dětskému čtenáři hodnotnou, na politice státu
nezávislou literaturu. Vládnoucí Komunistická strana Československa
(vítězné volby v květnu 1946) vymezovala podobu „nového umění“, jehož
základními požadavky byla „lidovost“ (přístupnost a srozumitelnost široké
společnosti), národní charakter (obrat ke klasikům 19. století, folklorní
tvorba) a „společenská angažovanost“, tedy výchovná funkce. Zvláštní
pozornost státu se soustředila na literaturu pro děti a mládež, důležitým
posláním bylo vést dětského čtenáře k četbě hodnotné literatury od
nejútlejšího věku. Založení Mateřídoušky mohlo tedy být vítanou skutečností.
Poměru výchovné a estetické funkce v literatuře pro děti se věnoval i nově
vzniklý časopis o literatuře pro děti a mládež - Štěpnice - který zdůrazňoval
estetickou funkci literárního díla a odmítal naopak jeho využívání k politicky
výchovnému vlivu. Po roce 1948 se od tohoto pojetí literatury pro děti a
mládež odvrací a upadá do tendenčnosti 3 .
První číslo Mateřídoušky vyšlo 19. prosince 1945. Tehdy představovala
vůbec první poválečný časopis určený dětskému adresátovi. Dnes je
Mateřídouška nejstarším časopisem pro děti. Založil ji F. Hrubín, hlavičku
3

srov. JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury. I. 1945–1948. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
Academia, 2007. 431 s. ISBN 978-80-200-1527-3.
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(titulní nápis) namaloval J. Lada 4 . V době založení časopisu byl již J. Lada
zavedený ilustrátor dětských knížek (Moje abeceda, 1911; Kalamajka, 1913;
ilustrace knih B. Němcové, Š. Kubína, J. Horáka). Po celá desetiletí až do
dnešní doby si časopis Ladovu hlavičku uchovává, a to i přes její současný
odklon od hodnotné beletristické náplně a kvalitní nepodbízivé ilustrace.
Názvem se Mateřídouška zřetelně hlásí k literárnímu odkazu K. J. Erbena 5 ,
odkazuje i k typicky české bylině. Prvním šéfredaktorem (odpovědným
redaktorem) byl její samotný zakladatel F. Hrubín. Mateřídouška vycházela se
čtrnáctidenní periodicitou v nakladatelství Práce a Svazu české mládeže
(nakladatelství Mladá fronta), tiskl ji Melantrich v Praze.
Po celou svou historii se Mateřídouška potýká s problémy plynoucími z
věkové nevyhraněnosti, otiskuje texty pro nejmenší čtenáře, jak ostatně
dosvědčuje její první podtitul „čtrnáctideník pro nejmenší čtenáře“, tak se
svými prózami snaží vyjít vstříc staršímu adresátovi. Díky Sluníčku, časopisu
pro nejmenší, který vznikl v roce 1967, mohla své věkové zaměření posunout
o poznání výše. Od 90. let se navíc staršímu čtenáři přibližuje i výběrem
beletrie - nad poezií převažuje próza, próza pak inklinuje k dobrodružné
literatuře a detektivní povídce.
V porovnání s předválečnými lety se výběr dětských časopisů po roce 1945
zužuje. Během druhé světové války se jejich počet výrazně zredukoval vlivem
snah o potlačení národní identity. Mezi zaniklými časopisy pro malé čtenáře
jmenujme například nejrozšířenější dětský časopis Malý čtenář s bohatým
výběrem žánrů a autorů. Neudržely se časopisy krajové (Stráž). Časopisy,
které vznikaly v době 2. světové války, neměly dlouhého trvání a po několika
letech existence přestávaly vycházet (Český domov, Moravěnka, Dívčí svět, s
protektorátním režimem spolupracující Správný kluk). Mezeru v časopisecké
produkci válečných let pro dětské čtenáře jistým způsobem kompenzovaly
nedělní přílohy Lidových novin a Českého slova. Po skončení 2. světové války
vedle Mateřídoušky směřovaly k nejmenším dětským čtenářům časopisy
Brouček a Jiskry. Žákům národních škol byly určeny obnovená Vlaštovička a
Poupě, dále Sedmihlásek, Studánka, Plamen mládí. Starší čtenáři měli
možnost výběru z vícero časopisů: literárně-uměleckých - Klas mladých,
Mladý máj, Cesta; zábavných - Vpřed, Junák, Radostné mládí; populárněnaučných - Český domov, Karavana, Domov a svět, Člověk a příroda, Mladý
technik; zájmových - Jaro, Nazdar, Orlík, Zdravý svět 6 .
Již v této době však do časopisecké produkce pronikaly komunistické ideje.
Vládní program, kdy minulost a přítomnost měla být vysvětlována v duchu
státní komunistické ideologie, podporovaly časopisy Vlaštovička, Brouček a
Klas. Pro svůj zábavný charakter a zřetelnou návaznost na skautskou tradici
4

srov. GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Literatura pro děti s ukázkami textů. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 287s. ISBN
(Brož.): 12,50 Kčs.
5
srov. POLÁČEK, Jiří. Měsíčník Mateřídouška jubiluje. Ladění, 2000, roč. 5, č. 4, s. 43.
6
srov. CHALOUPKA, Otakar; VORÁČEK, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež. 2. vyd. Praha:
Albatros, 1984. 539 s. ISBN (Váz.): 53 Kčs.
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se státní kritice naopak nevyhl komerčně velmi úspěšný časopis Vpřed,
vedený v letech 1946–1948 J. Foglarem. Kritika Foglarova Vpředu
odpovídala nelibosti vládnoucí komunistické strany vůči oddechovým
magazínům, regionálním časopisům či časopisům nezavedených autorských
seskupení. Ve složení časopisecké produkce se začal uplatňovat socialistický
systém (pro jeden obor jeden časopis). Mezi zdánlivě pestrým výběrem
periodik pro děti tak Mateřídouška vynikala nejen svým apolitickým
charakterem, ale i spojením estetické funkce s funkcí zábavnou. Snažila se být
literárně estetickým a současně hravým periodikem pro děti v předškolním a
mladším školním věku. (Obdobné propojení estetického a zábavného
působení využívají Ohníček, Pionýr a Sluníčko, časopisy vzniklé v 50. a 60.
letech.) Mateřídouška navazovala v tomto smyslu na tradici dětského časopisu
koncipovaného v polovině 19. století pedagogem J. Sluníčkem. V kontextu
výchovných časopisů pro děti (Zlaté hlasy, Štěpnice, Budečská zahrada) měla
tehdy Sluníčkova Včelka racionalistický a pokrokový ráz. Obsahovala sice
naučnou rubriku (o zvířatech, historii, vědě, …), ale snažila se o zábavnější
podání, své příspěvky čerpala i z lidové slovesnosti, otiskovala lidové
hádanky, divadelní hry, přísloví, … 7
Zájmem Mateřídoušky bylo od počátku její existence poskytovat dětskému
čtenáři výběr z hodnotné literatury doplněný kvalitními ilustracemi. Redakce
se zcela úmyslně distancovala od didaktizujícího pojetí, které by časopis
svazovalo se školským prostředím (situace Mateřídoušky v následujícím
období po komunistickém převratu). Její tvůrci naopak vyzdvihovali literárněestetické hodnoty spojené se zábavnou funkcí. K četbě Mateřídoušky se tedy
čtenáři měli uchylovat svobodně, ve svém volném čase, časopis neměl být
využíván pedagogy k náplni vyučovací hodiny. S představou hodnotné
beletrie pro děti souvisí inklinování Mateřídoušky k otiskování tvorby klasiků
(F. Hrubína, J. V. Sládka, J. Kožíška, …), zvláštní důraz kladla redakce na
lidovou slovesnost. Obklopovala tak dítě bezpečným venkovským světem s
lidovými tradicemi. Časopis se naopak vyhýbal autorům dřívější
sentimentální a napínavé četby. V tomto smyslu se Mateřídouška nevymykala
socialistickému pojetí hodnotného umění, které se snažilo vytlačit z knižní a
časopisecké produkce zábavnou populární četbu. V samotném programu
vlády (kulturněpolitické části Košického vládního programu) pak zdůrazňoval
tehdejší ministr školství Z. Nejedlý význam klasiků 19. století a folklorních
tradic. Redakce umožňovala ovšem také publikovat autorům válečné a
nejmladší poválečné generace (I. Blatný, J. Hiršal, E. Petiška) 8 . V rámci
překladové literatury se redakci podařilo přes státní protěžování sovětských
autorů zprostředkovat dětem cestou české adaptace jedinečné světové prózy –
7

srov. GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Literatura pro děti s ukázkami textů. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 287s. ISBN
(Brož.): 12,50 Kčs.
8
srov. JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury. I. 1945–1948. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
Academia, 2007. 431 s. ISBN 978-80-200-1527-3.
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Šťastného prince O. Wilda (č.19, roč. IV, 48) či Pohádku o králíku Petrovi B.
Potterové (č.2/3, roč. II, 46).
Grafická podoba
Mateřídouška-čtrnáctideník čítala 18 stran včetně přední a zadní strany
obalu, velikostí přesahovala sešit A5. Již v prvním čísle je patrná tendence
svazovat Mateřídoušku s konkrétním ročním obdobím, čemuž výraznou
měrou napomáhala ilustrace. Nezanedbatelnou roli měla v této souvislosti
přední strana obalu. Prosincové číslo roku 1945 ilustruje J. Lada, na přední
straně obalu vidíme zimně oblečené postavy dětí, v pozadí se rýsuje
zasněžené venkovské stavení. Ladova ilustrace oživuje atmosféru vesnice z
přelomu 19. a 20. století, idealizovanou cestou se navrací k dětství. Ilustrace
na přední straně obalu tíhne často k přírodním motivům, vytváří obraz starého
venkova s dřevěnými chalupami, poli, loukami, lidovými zvyky (vánoční a
velikonoční koledování), také dětské hry situuje především na venkov a do
venkovního prostředí (pouštění draka, vázání kytice z lučních květin,
sáňkování, hra s panenkami na louce, házení s míčem, …).
Grafickou podobou se Mateřídouška blížila knize. Čtenář se setkával s
barevnou i černobílou ilustrací (především na konci próz). V případě prózy
ilustrace nezasahovala do textu, u poezie ilustrace mohla vrůstat do veršů a
tvořit tak poetický celek - například s obrázky J. Lady. Až do konce 60. let si
Mateřídouška uchovává svůj záměr svěřit celé číslo jedinému ilustrátorovi.
Dětský čtenář tak mohl intenzivně vnímat malířův styl a jeho pohled na svět v
rámci jednoho čísla. Ilustrace nevystupovala z prostoru stránky, stejně jako
text respektovala okraje. Časopis si čtenář mohl svazovat, o čemž svědčí i
reklama uvnitř časopisu (č.1, roč. II, 46) na poloplátěné desky určené ke
svázání jednotlivých čísel. Vezmeme-li v úvahu přední a zadní stranu obalu,
poměr ilustrace k textu je rovnocenný, obrazová složka zabírá přibližně
prostor 8 stran.
Charakter ilustrace se jeví vyváženější než v následujících letech. Redakce
dává prostor jednak ilustraci, která nepostrádá vtip, humornou zkratku
skutečnosti a sympatičnost postav (O. Sekora, J. Lada, A. Ladová, …), jednak
ilustraci lyrické, jejíž zastoupení se v dalším vývoji Mateřídoušky i z
ideologického hlediska opomíjí (J. Trnka, V. Plátek, A. Strnadel, V. Kubašta,
K. Müller, F. Ketzek, V. Karel, …). Pro lyrickou ilustraci je prvořadá úloha
barvy vytvářející atmosféru. Převahou modrých tónů jakoby ilustrace J. Trnky
evokovaly sen. Ilustrátoři malují akvarelem, jenž dovoluje jemné stínování a
přechody barev bez jasného, kontrastního ohraničení, barvy se do sebe vpíjí.
Vedle těchto dvou přístupů sledujeme patrnou linii podtrhující lidové motivy
(J. Lada, V. Rada, …). Ve své ilustraci se J. Lada vrací do svého dětství v
rodných Hrusicích a vytváří neopakovatelnou atmosféru životní pohody.
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Aktualizuje lidové motivy (soustředění na detail - výšivky, vzor látky,
zařízení vesnických obydlí, …), typická silná linka je zároveň humorná,
poetická a dekorativní.
Reklama v Mateřídoušce 40. let prakticky neexistuje. Nalezneme-li
reklamu, vztahuje se k záležitostem Mateřídoušky. Nevyužívá barvy ani
obrázků, pracuje jen s jiným fontem písma, podobá se malým rámečkům s
textem. V roce 1946 například (roč. II, č.1) upozorňuje jeden reklamní
rámeček na předplatné Mateřídoušky, druhý inzeruje poloplátěné desky, které
sloužily ke svázání jednotlivých čísel časopisu. Absence reklamy souvisí s
celkovou atmosférou poválečné doby, kdy se v politice posilovala moc
komunistické strany, která odsuzovala soukromé vlastnictví a propagaci zboží
jako produkt zhoubného kapitalismu. Nákup jakéhokoli zboží vedl podle
komunistických idejí k prohlubování nežádoucích mezitřídních rozdílů.
Skladba časopisu
První prosincové číslo naznačuje tendenci Mateřídoušky vztahovat své
přípěvky k danému ročnímu období (básně „Vrány“ A. Novotné, „Vánoce“ I.
Snížka, „Sněhulák“ V. Suka, „Jak hrdlička přišla k pásku“ F. Halase s
postavou Ježíška v kolíbce, lidové říkanky se zimní tematikou tvoří celek s
Ladovými ilustracemi, které podtrhují kouzlo zimy). Výběrem beletrie
směřuje k nejmenšímu čtenáři (poezie inspirující se dětským folklorem říkanky, koledy, hádanky; z prozaických textů převažují lidové pohádky
cizích národů, české lidové pohádky a pohádkové prózy se zvířecím hrdinou).
Přímo tuto orientaci vyjadřuje úvodní nostalgická báseň J. Seiferta
„Mateřídouška“ (roč. I, č.1, 45, viz Příloha č. 1), kde se básník vrací do svého
dětství: „Je už podzim, už je teskné září,/ jako bych si četl v slabikáři/ vraceje
se dlouhou řádkou let -/ ještě umím něco nazpaměť./…“
Ve 40. letech neexistovaly v Mateřídoušce rubriky tak, jak je známe z
pozdějšího vývoje. Pevnou součástí časopisu byl jen kreslený seriál „Kousky
mládence Ferdy Mravence“ O. Sekory a rubrika „Hádanky“ (zprvu se zde
uveřejňovaly verše-hádanky blízké lidové poezii, postupně rubrika získala
aktivizační a kontaktovou funkci, její náplní byly doplňovačky, rébusy,
dokreslování obrazců, labyrinty, správná řešení nalézal čtenář v následujícím
čísle, nejlepší luštitele redakce odměňovala knihami). Z větší části byla
Mateřídouška beletristická, beletrie se však nesoustředila do konkrétních
rubrik, které by zajišťovaly její návaznost a přehlednost. Jistou pravidelnost
můžeme přesto vypozorovat. Poezie si byla rovnocenná s prózou, z celkových
18 stran jich zaujímala přibližně 8. Každé jednotlivé číslo otevírala poezie,
přední strana obalu sestávala z jednoty básně a ilustrace. Uvnitř čísla byla
kromě izolovaných básní poezie soustředěná na dvě samostatné strany. V
oblasti prózy redakce volila postup otiskovat více textů, příspěvky tedy
13

musely být kratší, nebyly výjimkou půlstránkové prózy, z druhé strany tuto
praxi občasně vyvažovaly jeden či dva delší texty (až čtyřstránkové).
Kreslené seriály
Kromě počátku 50. let a přelomu 50. a 60. let tvoří kreslené seriály nedílnou
složku Mateřídoušky. V časopise se udržely dokonce i v dobách, kdy byly
považovány za žánr komerční, západní literatury. Již před únorovým
převratem kritika z řad představitelů kulturní politiky státu (Z. Nejedlý, L.
Štoll, J. Taufer, G. Bareš), ale i přispěvatelů odborného časopisu o literatuře
pro děti a mládež Štěpnice odsuzovala zábavnou funkci tvorby pro děti.
Foglarův Vpřed byl kritizován mimo jiné pro jeho zábavný a komerční
charakter, který podle tehdejší kritiky výraznou měrou spočíval ve velkém
množství obrázků a kreslených seriálů. Tvrdší výpady proti komiksu jsou
ovšem patrné až v období komunistické diktatury po roce 1948. Pravidelné
otiskování kresleného seriálu O. Sekory „Kousky mládence Ferdy Mravence“
(45–51) dokládalo tedy záměr redakce poskytovat dětskému čtenáři kvalitní
literaturu nezávisle na státní moci. „Kousky mládence Ferdy Mravence“
spojovaly jednotlivá čísla, zajišťovaly kontinuitu, díky nim Mateřídouška
uvádí na své stránky také zábavnou složku.
Nepostradatelným aspektem Sekorovy ilustrace je humornost a komiksová
podoba postav (Ferdovy velké oči, „gumovost“, ohebnost postav, velké dlaně
podobající se bílým nafouknutým rukavicím, Ferda se výtvarně zdá být
příbuzný s Mickey Mousem W. Disneye). Graficky kreslený seriál využívá
pásu obrázků s veršovaným textem pod nimi. Ferdu ctí řada kladných
vlastností, je samostatný, pracovitý, dobrosrdečný, není přitom nudný,
příkladnost vyvažuje vtipným řešením situací. Humor je přítomný i v textové
části, v prosincovém čísle roku 1945 (roč. I, č. 1) Sekora například vytváří
vtipnou aluzi na lidovou říkanku: „Jedna dvě, Ferda jde,/ kůl si nese těžký!/
Vyskočme, svezme se,/ nepůjdeme pěšky!/ …“ Postava Ferdy se však pozvolna
proměňuje v souladu se vzrůstajícím státním vlivem na dětskou literaturu a
umění vůbec. Od počátečního typu osamělého hrdiny prožívajícího různá
dobrodružství přechází O. Sekora k hrdinovi, který organizuje celé
společenství mravenců a vyniká na jeho pozadí (kniha Ferda cvičí
mraveniště, 47). V následujícím období přerůstají Sekorovy prózy, ale i
kreslený seriál otiskovaný v Mateřídoušce do zcela tendenční polohy 9 .
Próza
Prózu v Mateřídoušce prvních tří poválečných let charakterizuje žánrová
rozmanitost. Časopis na své stránky zařazuje české a cizí lidové pohádky
9
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(ruské, anglické, srbské, francouzské, ukrajinské, americké, tatarské, …),
zvířecí pohádky, bajky, krátké povídky, lyričtější prózy s přírodními motivy.
Tematické rozpětí nebylo ovšem tak široké, prózy často uvádějí na scénu
postavy velmi malých dětí (či analogicky zvířecích mláďat), opakovaně
rozvíjí téma dětství, přiklánějí se k přírodním motivům, folklorním tradicím a
prostředí venkova. Obklopují tak dítě klidným, bezpečným světem. Svým
poměrně krátkým rozsahem (většinou půlstránkové) prózy z jedné strany
podtrhovaly umění pointy, na straně druhé působí místy úsečně a rozdrobují
časopis do více izolovaných textů. Ve 40. letech Mateřídouška ještě
nezařazovala prózu na pokračování, která by jí zajistila návaznost. Jestliže se
objevil ojedinělý text, byla škoda jej zkracovat, jeho otiskování ve více
číslech by umožnilo intenzivnější vyznění. Taková je například
melancholická próza M. Pluhařové „Poutníčkové“ (č.6, roč. II, 46) o
koloběhu života nebo adaptace Šťastného prince O. Wilda („Pohádka o
šťastném princi“, přeložila T. Němcová, č.19, roč. IV, 48).
Povedené zvířecí pohádky pro Mateřídoušku psal K. Hroch. Jeho prózy jsou
jemné, lyrické, pracují s motivem přírody: „Ale ještě někdo tam odpočíval.
Pan Mráz. Jak tam lodička přijela, dýchl ledovým dechem na vodu, zmrzla
vodička a zamrzla v zátočině lodička.“, („O koťátku, které se chtělo vidět v
zrcátku“, č.17, roč. IV, 48). K vytvoření textu pro děti některým autorům
ovšem stačilo používat hojných zdrobnělin: „I Jaroušek od vedle se na té
hromadě batolíval a pomáhal Haničce vyklápět bábovečky.“, („Kde je
nádobíčko?“, B. Tožička, č.6, roč. II, 46). Že literaturu pro děti nelze vytvořit
jen laciným podbízením se pomocí zdrobnělin dokládaly prózy s přírodními
motivy rozehrávající i vážnější témata. Být dětským čtenářem nevylučuje
schopnost vnímat i ta nejzávažnější témata jako je smrt. Předkládat dětem
taková témata v literárně hodnotné podobě souvisela i se snahou redakce
neustále rozvíjet čtenářskou schopnost vnímat literární text a citově jej
prožívat. Mateřídouška například zprostředkovala svým čtenářům citlivý,
hluboký příběh o přátelství, které překoná i smrt v adaptaci Wildova
Šťastného prince („Pohádka o šťastném princi“, č.19, roč. IV, 48): „Políbila
tedy prince na rozloučení a spadla mrtva k jeho nohám. A v tom okamžiku
puklo princovi srdce, protože měl vlaštovku opravdu rád.“ „Poutníčkové“
(č.6, roč. II, 46) M. Pluhařové mají svou něhou a námětem o koloběhu života
blízko k dobově zavrhovaným Karafiátovým Broučkům: „Pavoučí rodinka si
hověla v slunci. Drobounká tělíčka sála sluneční paprsky jako potravu. Říká
se o těch pavoučcích, že se živí jen sluneční září… Větřík zvedl pavoučí
tělíčko zabalené do hebkého závoje a pavoučkové putovali za slunečním
světlem jako poutníčkové širokým krajem… Tam se bude poutníčkům krásně
spát… Vydrží a jarní slunko je probudí jako květy sasanek k novému životu. A
jestli přece jen někteří zahynou, bude to ve spánku, bez bolesti.“ Karafiátovi
Broučci byli mimo jiné na knižním trhu z ideologických důvodů nahrazeni
ruskojazyčnou adaptací (Světljački, 47), která zcela vytlačila motiv božího
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řádu a koloběhu lidského života a smrti motivem vítězného jara 10 . V
atmosféře, kdy se pozvolna posilovalo státní řízení literatury, tak
Mateřídouška byla jistým garantem svobodného, nezávislého periodika s
výraznými estetickými ambicemi.
V souvislosti s náladou poválečné doby do pohádek v Mateřídoušce
ojediněle pronikaly šovinistické myšlenky vůči německému obyvatelstvu
(později využité komunistickou stranou ve svůj prospěch a k vyvlastňování
majetku německých obyvatel) . V pohádce O. Sekory „Jak si u broučků tiskli
noviny“ (č.2, roč. I, 46) si broučci chtějí tisknout svůj vlastní časopis, ale
kvůli válce jim chybí papír: „Papír?“ zasmály se děti. „Ten teď kobylko
nedostaneš, Němci nám rozbili továrny na papír. Dělá se ho málo. Rozbili
nám mosty, lokomotivy, nemůžeme papír přivážet.“ Skutečný nedostatek
papíru zapříčinil však přídělový systém, čímž vládnoucí komunistická strana
regulovala trh s knižní a časopiseckou produkcí. V přepracované pohádce
bratří Grimmů Zvířátka a Petrovští (v Mateřídoušce pod názvem „Zvířátka a
vojáci“, č.2, roč. I, 46) se tak například dočítáme, že zvířátka z chalupy
vyhánějí místo loupežníků Němce, kteří se mylně domnívají, že je napadli
Rusové: „I poslali jednoho vojáka na zvědy, co se v chaloupce děje. Voják se
osmělil a vešel do ní. Když vstoupil do síně, beránek jej začal hlavou v boky
tlouci… Když se Němec trochu vzpamatoval, vzal nohy na ramena, přiběhl k
ostatním a vypravoval jim: „Kamarádi,“ volal, „do nejdelší smrti mě tam
nedostanete! Chalupa je plná Rusů! …“ Již před komunistickým převratem v
únoru 1948 se tedy pohádka zneužívala k propagandistickým účelům.
Doménou ideologického působení a schematičnosti byla především krátká
výchovná povídka, a to zvláště po roce 1948. Výchovná povídka tvořila
součást Mateřídoušky od doby jejího vzniku díky převládajícím překladům z
ruské literatury. Vyzdvihovala pracovitost dětí, jejich píli a svědomitost.
Upřednostňování ruských autorů svědčí o vzrůstajícím poválečném propojení
umění a politiky státu. Přes stále existující různorodost překladové literatury,
která po válce navazovala na předválečné záměry nebo přinášela nové
impulzy, se po změně politické orientace státu začala projevovat sílící
tendence překládat sovětské autory. Záměr předkládat čtenáři v hojnější míře
sovětské autory je po válce formulován i v rámci Košického vládního
programu 11 .
Žánrovým výběrem (lidové pohádky, bajky, zvířecí pohádky) a folklorní
inspirací se Mateřídouška jasně orientuje na nejmenšího dětského čtenáře.
Nepodceňuje však jeho schopnosti a staví před něj i neveselá témata
zpřístupněná analogií života v přírodě. Převaha krátkých próz vyvolává dojem
roztříštěnosti časopisu, ve 40. letech byla próza na pokračování ještě
10

srov. JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury. I. 1945–1948. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
Academia, 2007. 431 s. ISBN 978-80-200-1527-3.
11
srov. JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury. I. 1945–1948. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
Academia, 2007. 431 s. ISBN 978-80-200-1527-3.

16

neznámým pojmem. Představě o nezávislém periodiku s výraznou estetickou
funkcí částečně odporoval velký prostor věnovaný v rámci překladové složky
ruským autorům. Tendence k výchovnosti a schematičnosti povídek těchto
autorů naznačuje koncem tohoto období sílící politický tlak.
Poezie
Poezie otiskovaná v Mateřídoušce mezi lety 1945–1948 stavěla kolem
dětského čtenáře jakousi „ochrannou auru“ před nestabilním poválečným
světem. Akcentovala téma dětství, dětských her a domova. Inspirovala se
přitom dětským folklorem (říkankovost básní), lidovými tradicemi (vánoční a
velikonoční koledování, …), a oživovala tak obraz starého venkova.
Přikláněla se k přírodním motivům a respektovala přitom cyklické opakování
ročních období. Například v zimě se zařazovaly na stránky časopisu básně s
motivy zimní přírody a tematikou lidových tradic spjatých se zimním
obdobím. Mateřídouška tím získala přesah z oblasti literatury ke skutečnému
světu dětského čtenáře. Čtenář mohl tedy literaturu vnímat blížeji na základě
svých vlastních zkušeností. Do básní byly často uváděny zvířecí postavy,
roztomilý obal - zvířátka a všudypřítomné zdrobněliny - však ukrýval také
neinvenčnost autora a povrchnost básní. Pravidelně čtenáři nacházeli na
stránkách Mateřídoušky také Hrubínovy veršované pohádky. S jinou
poetikou, v Mateřídoušce tehdy zřídka uveřejňovanou, se čtenář setkával v
básních K. Bednáře motivicky směřujících do městského prostředí. Charakter
poezie uveřejňované v Mateřídoušce korespondoval s knižním projektem
Český rok, jehož čtyři díly Jaro, Léto, Podzim, Zima vycházely postupně v
rozmezí let 1947 až 1960. Výbor folklorních říkadel, hádanek, pohádek, písní
a přísloví uspořádaný K. Plickou a F. Volfem vycházel z cyklicky se
opakujících ročních období a svátků. Původně nebyl určen dětskému čtenáři,
zřetelně ovšem odrážel posilující orientaci poezie pro děti na tvorbu klasiků
19. století (J. V. Sládek) a lidovou slovesnost 12 .
Poezii v Mateřídoušce výrazně ovlivnil již zmiňovaný silný inspirační zdroj
- dětský folklor. Básně měly blízko k lidové poezii a dětským rytmickým
říkankám, které hromadí stejně znějící hlásky - J. Ježek „Říkadla“ (č.4, roč. I,
46): „Řekni, řekni, řekl táta,/ řeka plyne, řeka chvátá./ Řekni, řekni, řeřicha,/
řeka plyne do ticha./…“; F. Hrubín „Kolotoč“ (č.7, roč. I, 46): „Kolo, kolo,
kolotoč/ točí se a neví proč,/ dokolečka, dokolečka,/ Pepík volá na
dědečka./…“ Básníci navazovali na sládkovskou linii poezie pro děti (z
klasiků redakce otiskovala pravidelněji verše J. V. Sládka), pro ilustraci
můžeme uvést básně F. Nechvátala, které místy získávají lyrickou polohu:
„Prázdné hnízdo“ (č.4, roč. I, 46): „…Ticho. Jenom vítr hvízdá,/ na větvích
12

srov. JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury. I. 1945–1948. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
Academia, 2007. 431 s. ISBN 978-80-200-1527-3.
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jsou prázdná hnízda./ Prázdná hnízda na zemi./ Doma, doma blaze mi!//“
Obraz dětství autoři evokují pomocí dětských či zvířecích her situovaných na
venkov. Ke čtenářově dětství analogicky odkazovaly postavy zvířecích
mláďat: „Sloní ukolébavka“ (L. Rejcha, č.1, roč. V, 48): „Spi, mé malé slůně,/
houpy hou./ Na dně tmavé tůně/ slunci ustelou./ …“ Postava zvířete, a
mláděte zvláště, však nezaručovala originalitu, někteří autoři naopak
sklouzávali do průměrné podbízivosti a k nudnému veršování, například J.
Spilka „Rozpustilý brouček“ (č.5, roč. II, 46): „Fouká brouček do komína,/
maminka ho napomíná:/ Co to děláš, blázínku?/ Takhle zlobit maminku!/
Přestaň s tím už, můj hošíčku!/ …“
Jiným projevem dětského folkloru je pohádka. Ve verších F. Hrubína
vzniká mezi pohádkovou předlohou a fantazií autora jakési pnutí, pohádce
básník vkládá nový, nečekaný prvek a lyričtější polohu - „Perníková
chaloupka“ (č.1, roč. I, 45): „…Viděls také Mařenku?/ Jakpak by ne,
holenku!/ To ti bylo: s Jeníkem/ krmili ho perníkem./ A když z okna na
zahradu/ vystrčila bába bradu,/ nebáli se, holoubku?/ Kdepak! Zamkli
chaloupku/ na cukrový klíč/ a už byli pryč.//“; „Pohádka o kuřátku“ (č.2, roč.
III, 47): „…Poslouchejte děti:/ Zabloudilo kuřátko/ za zahradou mezi poli/
pípá, pípá, nožky bolí./…“ Hrubínovy verše jsou blízké poezii J. V. Sládka,
vychází z lidové slovesnosti (zejména z říkadel), v jeho básních vystupuje do
popředí pocit bezpečí a jistoty domova. Sládkovskou poetiku posouvá dále
akcentem na dětské promluvy a jejich hravou podobu. Žánrově své říkanky,
hádanky a rozpočitadla obohacuje na stránkách Mateřídoušky a později i v
knižních publikacích o veršovanou pohádku (Kuřátko a obilí, 53; Pohádka o
Květušce a její zahrádce, plná zvířátek, ptáků, květin a nakonec dětí, 55;
Špalíček pohádek, 57; …). Z Hrubínových básní současně vysvítá potřeba
kontaktu s dětským čtenářem a radost z aktu vyprávění.
Výjimečně poezii, která vytvářela přehledný a bezpečný svět, obohacovala
logika nonsensu a jazyková hra - J. Hostáň „Husy v autobuse“ (č.5, roč. II,
46): „Uvidělo hejno husí/ na ulici autobusy,/ uvidělo hejno hus na ulici
autobus./ Jedna sedla u chladiče,/ druhá v koutku u řidiče./ …“ Sporadicky se
Mateřídouška odkláněla od bezpečného venkovského prostředí. Verše K.
Bednáře přicházející s jinou, městskou poetikou - motiv nádraží a téma vojny
v básni „Povídání o vojákovi“ (č.6, roč. I, 46): „Tak vám byl jednou jeden
voják/ a ten měl pušku a velikánský bodák./ A sám a sám chodil na stráži/
zrovna u nádraží./ …“
Inspirace folklorem, základní téma dětství a motivické směřování k přírodě
vycházelo vstříc nejmenšímu dětskému čtenáři, který jejich prostřednictvím
vstupoval do známého a přehledného světa. Důraz na folklorní tradice sice
vyhovoval dobovému požadavku lidovosti a národního charakteru tvorby, z
druhé strany říkankovost básní obhajovala právo dítěte na radostný a hravý
vztah k jazyku.
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1948–1956 ……………………………Mateřídouška ideologická
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Snahy komunistické strany ovlivňovat společenskou a kulturní sféru po roce
1945 byly jakýmsi prologem k další fázi upevňování státní moci. 25. února
1948 se Komunistické straně Československa v čele s K. Gottwaldem
podařilo ve vládě Národní fronty převzít moc. Národní fronta byla po únoru
1948 „obrozena“, ČSSD se sloučila s KSČ, ostatní strany ztratily svůj vliv.
Přestože smrt J. V. Stalina a K. Gottwalda v roce 1953 mohla přinést
uvolnění, komunistická strana si v Československu neustále udržovala své
mocenské postavení. Rok 1953 znamená pro literaturu zesílení cenzorských
praktik - na tajném usnesení vlády je schválena tzv. Hlavní správa tiskového
dohledu, která vytváří nejobsáhlejší cenzurní index zakázaných knih. K
výraznějšímu uvolnění došlo až v druhé polovině 50. let po vystoupení N. S.
Chruščova, který v roce 1956 na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského
svazu veřejně odhalil Stalinovy zločiny. Po tomto roce se do české literatury
částečně navrátili zakazovaní autoři, například K. Bednář, který před rokem
1948 publikoval několik básní i v Mateřídoušce.
Na podobu literatury a kulturního života měl únorový převrat okamžitý
dopad, první zásahy postihly řady vysokoškolských studentů, analogicky k
čistkám ve vládě Národní fronty probíhalo prověřování členů spisovatelských
svazů, které postupně vedlo až k situaci, kdy existovala jediná organizace
loajální vůči politice KSČ - Syndikát českých spisovatelů. Pronásledování
režimu nepohodlných osob bylo přímo zakotveno v politické směrnici,
podobu kultury poznamenává 1. vlna emigrace (2. vlna emigrace po srpnu
1968). Probíhaly procesy se spisovateli (zvláště katolickými básníky),
publicisty, ale z podnětu J. V. Stalina i s vlastními členy KSČ. V oblasti
umění komunisté usilovali o plnou kontrolu, k zestátněnému filmu přibývá
rozhlas i polygrafický průmysl, což státu umožňovalo dohled nad publikacemi
a periodiky. Rušená soukromá nakladatelství nahrazovala nakladatelství
kolektivní. Trh s knihami a periodiky pro děti ovládá z pozice monopolu nově
vzniklé kolektivní nakladatelství SNDK (střídá řadu nakladatelství
vydávajících vedle beletrie pro dospělé čtenáře i literaturu pro děti - například
Vyšehrad, Melantrich, Orbis, Rovnost). Hodnota umění byla komunistickou
ideologií určována měřítkem politicky výchovné funkce. Výpady směřovaly
proti umění, které navazovalo kontakt s jinými národy než z východního
bloku a odmítalo podřízení se Sovětskému svazu, proti modernímu umění,
katolické literatuře, populární literatuře a dílům ukazujícím na negativní
stránky lidského života. Propagováno bylo „realistické“ zobrazování přerodu
společnosti (práce v těžkém průmyslu, kolektivizace vesnice, boj KSČ za
20

vítězství socialismu, …). V literatuře pro děti takové změny zapříčinily
potlačování estetické a zábavné funkce a naopak výrazné nadhodnocování
funkce výchovné. Didaktizující pojetí literatury pro děti a mládež zastává i
nově vzniklý časopis Literatura ve škole, který v roce 1953 nahrazuje
tendenční Štěpnici. Opomíjel se význam fantazie a dětského pohledu na svět,
dětské postavy ztrácely ve schematických a ideologických dílech právo na své
dětství. Návrat k estetickým hodnotám díla signalizovalo až v roce 1956 nově
založené odborné periodikum o literatuře pro děti a mládež Zlatý máj 13 .
Na počátku nového období Mateřídouška víceméně odolávala politickému
tlaku, který zaháněl literaturu do služeb státu. Ve vedení časopisu pokračují
odpovědný redaktor Dr. M. Holas spolu s F. Hrubínem a B. Mencákem,
obrazovou část měl na starosti J. Hochman. Přesto se po roce 1948 ani její
stránky nevyhnou pronikání státní propagandy. Radikální proměna
Mateřídoušky přišla ovšem spolu s novým odpovědným redaktorem J. Míšou
Průšou a jeho redakčním kruhem (J. Černý, R. Ditmar, O. Kryštofek, J.
Matoušek, J. V. Svoboda, L. Jirotková, J. Čeřovský). Obrazovou část řídil Z.
Mlčoch (jeden z výtvarných redaktorů SNDK). Mateřídouška se výrazně
zpolitizovala, komunistická ideologie ovlivnila jak textové příspěvky, tak
výtvarnou stránku časopisu. Z. Mlčoch, jenž se na poklesu výtvarné složky
Mateřídoušky spolupodílel, tehdejší situaci charakterizoval jako „údobí
výtvarného popisného realismu, který tehdy platil za rozhodující měřítko a
který jsme my mladí, vychovaní moderním výtvarným projevem, dost těžko
nesli“ 14 . V obdobném duchu pokračuje od roku 1952 nový šéfredaktor J. V.
Svoboda (v této pozici setrvává až do počátku 60. let) se svým redakčním
kruhem (B. Cimlerová, E. Ciprová, K. Černý, J. Čeřovský, M. Fialová, L.
Jirotková, B. Kádnerová, O. Kryštofek), výtvarnou část vedl Z. Kudělka. Do
roku 1953 vydává Mateřídoušku nově vzniklé nakladatelství SNDK. Po roce
1953 vychází Mateřídouška nepřetržitě v nakladatelství Mladá fronta (vedle
kolektivních nakladatelství jako SNDK a Československý spisovatel mají
právo na vydávání beletrie nakladatelství patřící Národní frontě - Mladá
fronta, Práce, Svoboda, …), vydával ji však Ústřední výbor
Československého svazu mládeže 15 .
Od roku 1948 do konce 40. let vycházela měsíčně. Poměrně záhy se však
časopis vrátil ke čtrnáctidenní periodicitě, kterou definitivně opouští až v
politicky uvolněnější atmosféře druhé poloviny 50. let. V době tvrdé
komunistické diktatury jedné strany forma čtrnáctideníku zajišťovala státu
možnost nepřetržitě dozorovat dětskou literaturu a být v těsnějším kontaktu s
13

srov. JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury 1945–1985. II. 1948–1958. 1. vyd. Praha:
Nakladatelství Academia, 2007. 549 s. ISBN 978-80-200-1528-0.
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SLABÝ, Zdeněk Karel. Padesátiletá historie nakladatelství Albatros. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 5 [cit.
2009–03–02]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/361>.
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srov. DOKOUPIL, Blahoslav a kolektiv. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních
sborníků a almanachů 1945–2000. 2. vyd. Brno: Host, 2002. 334s. ISBN 80-7294-041-4.
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dětským čtenářem. Tento názor dokládají i pozdější slova Z. K. Slabého 16 ,
který v 60. letech projevil přání navrátit se k dřívějšímu formátu
čtrnáctideníku, Mateřídouška by takto mohla na čtenáře působit kontinuálně
(v 60. letech byla Mateřídouška „časopisem jisker“). Měsíční periodicita není
dostačující ani podle O. Chaloupky 17 , svůj názor vysvětluje psychickým
vývojem dítěte, kterému jeho věk (předškolní a mladší školní věk) nedovoluje
sledovat příběhy ve velkém časovém rozmezí.
Komunistický převrat přinesl radikální zásah do skladby časopisů pro děti a
mládež. Kromě Mateřídoušky nepřežil rok 1948 prakticky žádný dětský
časopis. Vychází méně periodik pro děti, ale s vyššími náklady. Zcela se
vytratily časopisy spolkové, regionální a nábožensky orientované (Dětská
neděle, Mladý křesťan). Zanikla většina periodik zábavně orientovaných
(Foglarův Vpřed se sloučil s časopisem Junák, později vycházel pod názvem
Vpřed, pionýři), ale i pedagogicky zaměřených (Brouček, Vlaštovička,
Klas) 18 . Rok 1948 přečkal Mladý technik, ovšem se změněným názvem na
Věda a technika mládeži (VTM), která se svými odbornými články orientuje
na staršího adresáta. V 50. letech vycházejí dále Pionýrské noviny (později s
titulem Sedmička pionýrů), jejichž cílem bylo zvykat čtenáře na pravidelné
čtení denního tisku. Z nově vzniklých časopisů otiskují pravidelně beletrii jen
Ohníček (od r. 1950, pro děti středního školního věku) a Pionýr (od r. 1953,
vychází vstříc potřebám pionýrské organizace, určen dětem staršího školního
věku). Charakter dvou posledně jmenovaných časopisů dotváří publicistická
složka (různé aktuality, reportáže, místo ilustrací se objevují fotografie). V 50.
letech existoval v beletristických časopisech určitý systém, kdy každé věkové
kategorii odpovídal jeden beletristický časopis (Mateřídouška - Ohníček Pionýr). Lze říci, že touto strategií si státní moc zajišťovala kontinuální
působení na dětského čtenáře v různých etapách jeho vývoje.
V časovém úseku let 1948–1956 se vývoj Mateřídoušky jevil jako souboj
dvou protichůdných tendencí - být buď beletristickým periodikem pro děti s
důrazem na estetickou funkci, anebo vychovávat uvědomělého občana a
pozdějšího čtenáře komunistického tisku. Vlivem direktivního státního řízení
se v této době velkou měrou posilovala druhá tendence, tedy výchovná a
persvazivní funkce. O rozkolísanosti Mateřídoušky svědčí slova samotné
redakce, která si uvědomuje původní Hrubínův odkaz, současně se jí však
nedaří vymanit časopis z ideologického působení: „Milé děti! Právě před
deseti lety, v posledních dnech slavného osvobození, vyšlo první číslo vašeho
časopisu. Připravil je básník František Hrubín, který byl prvním redaktorem
Mateřídoušky, a obrázky i písmena v názvu nakreslil národní umělec J. Lada.
Z prvních čtenářů Mateřídoušky jsou dnes již mladí dělníci, horníci,
16
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traktoristé nebo studenti…“, (č.16, roč. XI, 55). Mateřídouška se hlásí ke
komunistickému Kohoutku ze 30. let (časopis pro děti vedený A. Zápotockým
a J. Hakenem, ideově byl zaměřen na komunistickou výchovu proletářských
dětí, přispívala do něj řada výrazných osobností, mezi jinými J. Hora, J.
Wolker, V. Nezval, S. K. Neumann, K. Biebel, I. Olbracht, M. Majerová 19 ).
Například v roce 1951 se redakce na čtenáře obrací takto: „Už jsme vám
několikrát otiskli básničku nebo povídku, kterou jsme vybrali z časopisu
Kohoutek, který před válkou vydávali soudruzi pro dělnické děti. Tehdy ještě
u nás vládli boháči a chudé děti měly jen toho Kohoutka…“, (č.5, roč. VIII,
51), následovala báseň o pouti hvězdičky z Ruska až k nám. Mateřídoušku
pohlcují výchovné prózy, nevkusné agitační básničky a překlady ruských či
polských autorů.
Grafická podoba
Mateřídouška - jak čtrnáctideník, tak měsíčník - obsahovala 18 stran včetně
přední a zadní strany obalu, velikostně se blížila formátu A4. Grafická a
výtvarná složka prochází v tomto období velice dramatickým vývojem. Pestrý
výběr ilustrátorských stylů (od inspirace folklorem přes humor až k snovým
ilustracím) vytlačuje šedivá, schematická ilustrace. A. Pohribný hovoří o
ponuré, vážné ilustraci nepodněcující fantazii dítěte 20 . Zábavný nebo naopak
lyrický akcent ilustrací střídá vážná, realistická kresba. Tento jev
koresponduje i s dobovou snahou srazit význam kouzelné pohádky
poukázáním na její fantazijní a nadpřirozený charakter. Podle státní ideologie
neměl dětský čtenář hledat zázraky ve světě fantazie a ve své představivosti,
ale v novém uspořádání společnosti 21 .
Porovnáme-li ilustraci předchozího období s ilustrací po roce 1948,
zjistíme, že poněkud zvážněla. Jednotvárně omílala tematiku práce (práce s
traktorem na polích, práce dělníků v továrnách - kameníci, zedníci, horníci,
studium a práce dětí ve škole - například sázení stromků), války (vojáci,
válečná letadla, sovětské tanky, samopaly). Vrcholem nevkusu byly portréty
komunistických funkcionářů (mnohdy celostránkové, zařazované i na přední
stranu obalu) - V. I. Lenina, J. V. Stalina, československého prezidenta K.
Gottwalda, ministra školství Z. Nejedlého, … Je zarážející, jak se tato vesměs
negativní témata vlivem ideologické symboliky proměňovala v radostnou
událost - ženy v montérkách jsou šťastné, děti jásají v průvodech, při školní
práci jsou soustředěné, pozorně naslouchají Leninovu vyprávění, před vojáky
19
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nikdo neutíká, ale naopak jim jde hrdě vstříc. Také charakter ilustrace je
podobný, převažuje realistická kresba, obrysy ohraničuje výrazná černá linka,
která jakoby měla zdůraznit „tvrdé, ale poctivé jádro“ chudých lidí. V
takovém prostředí působí až nepatřičně disneyovské postavy O. Sekory,
měkké, něžné ilustrace A. Ladové, rozpitá, nostalgická malba K. Müllera
nebo M. Hanáka. Zdá se, že někteří ilustrátoři byli nuceni k k jistému
„rozdvojení“ - například M. Hanák maluje převážně jemné akvarely, kdežto
ve schematické ilustraci používá jasné barvy a tvrdé přechody mezi nimi.
Výtvarnou schematičnost podporuje agresivní grafika pracující s výrazně
barevnými (často červenými) rámečky, které strhávají na sebe pozornost a
sráží hodnotnou ilustraci nebo případně maskují ilustraci nehodnotnou. Přední
strany obalů nemusely obsahovat verše (běžná podoba titulních stran před
rokem 1948), místo nich se redakce uchylovala příležitostně k socialistickým
heslům. V roce 1951 (č.6, roč. VIII) se na přední straně časopisu dokonce
objevil úryvek z projevu K. Gottwalda na Staroměstském náměstí ze dne 26.
4. 1948: „…Proto, učte se! Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být
dobrým vlastencem, dobrým republikánem, to znamená být dobrým
pracovníkem, a tedy i dobrým žákem.“ Na druhou stranu se výraznější grafika
uplatňovala u vznikajících rubrik a mohla takto usnadnit čtenáři orientaci v
časopise (motiv květin a barevné písmo ve žlutém rámečku u rubriky „Klub
nejmladších přírodovědců“, motiv větviček v rubrice „Lesní noviny“, motiv
pera v rubrice „Kdo napsal?“, …).
Již v průběhu první poloviny 50. let se pozice schematické ilustrace
oslabuje, ze stran se pozvolna vytrácí tovární komíny, vojáci, politici, děti
spojované téměř výhradně s prostředím školy. Ubývá černobílá ilustrace,
strany časopisu jsou barevnější. Mateřídouška se navrací ke starým hodnotám
- stylem, ale i tematikou venkova a lidových tradic se obrázky některých
autorů (Z. Táborská, O. Oplt) přibližují výtvarnému vyjádření M. Alše.
Pozitivním průvodním jevem komunistické ideologie byl fakt, že na
stránkách Mateřídoušky prakticky do roku 1989 neexistuje spotřebitelská
reklama vnímaná jako symbol kapitalistické společnosti.
Skladba časopisu
Skladba Mateřídoušky se v tomto období zcela podřizuje politickým
účelům. Některá čísla věnovala redakce představování politických osobností
(J. V. Stalin, V. I. Lenin, Z. Nejedlý). Časopis dokonce přestal vztahovat
jednotlivé příspěvky k ročnímu cyklu a uspořádával je v duchu socialistických
svátků a výročí. Pro názornost uvádíme kompletní obsah květnového čísla
(č.17, roč. VII, 51): próza - „Oslava prvního máje“ V. Kozlovského, „Vzácní
hosté“ (myšleno ruští vojáci) V. Svobodové; poezie - „Fárali horníci“ J.
Filgase, „Horník“ M. Czerkawské, „Jak přijely lípy do Moskvy“ M.
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Pujmanové, „Dva dopisy“ (dopisování českého chlapce s ruskou dívkou) W.
Grodzienské; reportáž „Mateřídouška v Ostravě“ a příspěvky dětí - „U nás ve
Vítkovicích“, „Co napsaly děti o našem osvobození“. Jednostranné, politicky
motivované skladbě tohoto čísla napomáhala ilustrace, přední strana obalu
(tentokráte bez veršů) zobrazuje tank se sovětskými vojáky oslavujícími své
vítězství.
Časopis se také zcela ochuzuje o zábavnou složku. Tehdy již schematický
Sekorův kreslený seriál „Kousky mládence Ferdy Mravence“ v Mateřídoušce
skončil a nový se neobjevil. Nenalézáme žádné rubriky s relaxační náplní,
oproti tomu řada rubrik vybízí dětského čtenáře k pracovitosti a snaží se jej
vychovávat k uvědomělému životu v socialistickém státě.
Po převzetí časopisu J. Míšou Průšou v roce 1951 se skladba Mateřídoušky
radikálně zužuje. Dosud převažující beletristickou náplň nahrazují
ideologicky zaměřené rubriky („Lesní noviny“, později „Školní noviny“,
„Kdo napsal?“), dvoustránkové ilustrace podporující státní režim (například
ilustrace Z. Mlčocha se sovětským tankem a vojáky, kterou doplňuje heslo:
„Sovětský voják, náš osvoboditel a přítel.“, č.11, roč. VII, 51). V rámci
„Lesních novin“ redakce otiskuje výchovné povídky, různá oznámení a výzvy
podněcující děti k píli: „…Usnesení prvního leningradského oblastního
sjezdu kolchozních a vesnických dětí: Vyhlašujeme válku škůdcům polního
hospodářství: myším, krysám, pilousům, lučním motýlům. K boji se škůdci
polí, sadů, zahrad, skladů ovoce a obilných sýpek utvoříme 1200 brigád…“,
(č.15, roč. VII, 51); postavy dětí si dávají závazky k 34. výročí říjnové
revoluce: „Milan 1 hodina číst, Míša přepíše vše, Zorka pomáhat
mamince,…“, (č.5, roč. VIII, 51). „Školní noviny“ vytvářejí iluzi novin
vydávaných dětmi, mezi příspěvky dětí jsou však namíchané i anonymní
texty, výběr textů navíc řídí redakce Mateřídoušky. Čtenář se tedy měl cítit
osobně zainteresovaný na podobě Mateřídoušky, příspěvky ostatních dětí v
něm mohly silněji evokovat přání být jako ony. Z tohoto pohledu je taktika
otiskování ideologicky ovlivněných textů dětí velmi záludná a vůči dětskému
přispěvateli neférová. Jejich texty působí do té míry nepřirozeně, že se
můžeme ptát, zda je redakce nesestavovala a neupravovala sama: „…Naše
republika se opravdu krásně stará o naši mládež a hlavně o ty, kdož si vyvolili
krásné a čestné povolání - hornictví… Se soudružským pozdravem a
pozdravem „Zdař bůh!“ vaše…“, (dopis čtenářky, č.18, roč. VII, 51). Dnes
nám poskytují smutný doklad o účinnosti komplexního a systémového
působení komunistické propagandy v oblasti socialistické výchovy dětí a
mládeže (nově vzniklá jednotná pionýrská organizace pro děti staršího
školního věku, systém dětských časopisů založených na věkové kategorizaci:
Mateřídouška - Ohníček - Pionýr, monopol jednoho nakladatelství SNDK,
které řídilo trh s publikacemi pro děti, upřednostňování sovětských překladů
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zakotvené i v politických dokumentech, masové akce, které propojovaly
umění s politikou: Soutěž tvořivosti mládeže, Fučíkův odznak, …) 22 .
Kreslené seriály
V souvislosti s vystupňovanou kritikou komiksu jako žánru pokleslé
západní literatury se obrázkový seriál v tomto období ze stran Mateřídoušky
načas vytrácí 23 . Do roku 1951 vychází sice ještě Sekorovy příhody o Ferdovi,
ovšem ve zcela tendenční poloze. Hlavním charakterovým rysem Ferdy se
stává pracovitost. Do komiksu prosakuje realita života v socialistickém státě
(pětiletka, sběr kovu, sběr papíru): „Vstávat, kluci, pětiletka/ prožene vám
trochu lýtka./ Uděláme svoje plány,/ půjdem pod obilné lány./ Chodbičky si
uděláme,/ kořínkům tam najíst dáme./ Pohleďte teď na osení,/ hubený už
nikdo není./ Lidé budou rádi asi,/ každý stvol má čtyři klasy./ Lidé spokojení
byli,/ nazvali to Ferdobilí.//“, (č.7, roč. V, 49); „Papíru máš donést kila?/
Snad bys slzy neronila!/ Hleď, až měšťáci se nají,/ smetiště tu zanechají./ My
se dáme do papíru,/ seberem ho velkou míru./ …/ Nikdo neměl sběru více-/ z
Berušky je údernice.//“, (č.11 a 12, roč. V, 49, viz Příloha č. 2). Jindy je Ferda
přičinlivým mírotvorcem, překazí například plány brouků „Všeckožroutů“,
kteří štvou černé a rezavé mravence proti sobě: „…Dal mravence dohromady
- a poradil: „My se bít nebudeme. Ani nápad. Ale spojenými silami
vypráskáme Kazimíry. Nechceme válku. Chceme mír. Je nás hodně a bude nás
stále víc a víc!“, (č.11, roč. VII, 51). Z dnešního pohledu se může zdát
chování hlavního hrdiny Ferdy Mravence úsměvné a taková forma komiksu
jako ironická autorova póza. Tendenčnost a schematičnost Sekorova Ferdy lze
nicméně podložit i prostým uvědoměním si, že jeho příhody byly otiskované
v časopise pro děti, kterým ironie může zůstat zcela nesrozumitelná.
Próza
V první polovině 50. let charakter a témata beletristických textů silně
ovlivňovala státní moc, estetickou funkci zcela utlumila funkce výchovná a
agitační (v próze i poezii si můžeme všimnout značného množství
vykřičníků). Žánrově dominovala výchovná školní povídka, kterou pro
Mateřídoušku psal nebývale vysoký počet autorů jak domácích, tak ruských či
polských. Příběhy s dětským hrdinou situované do školních lavic doplňovaly
občasně prózy s tematikou války a dětského hrdinství, tzv. partyzánky.
Pohádka byla ideologicky zplošťována a záměrně se potlačoval její kouzelný
charakter. Vedle pohádky redakce pro ideologické účely zneužívala i vlastní
tvorbu dětských čtenářů.
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Próza i poezie rozvíjí témata školní píle, dělnické práce na polích,
staveništích, továrnách, válečného boje a partyzánství, míru a sbratření,
panského útisku (v pohádkách). Autoři sepisují i zkreslené medailonky o
životě a „záslužných činech“ komunistických funkcionářů, hojné jsou
děkovné texty obracející se ke Stalinovi, Leninovi, … Pro představu uvádíme
úryvek z vyprávění o ministru školství Z. Nejedlém („Náš ministr“, Jan
Ryska, č.11, roč. VIII, 52): „…Napsal už hodně přes padesát knih. Mezi nimi
jsou knihy o Bedřichu Smetanovi, o Vladimíru Iljiči Leninovi, o českých
dějinách, o Sovětském svazu, o Klementu Gottwaldovi. Kdyby měl tyto knihy
někdo jen opsat - ten by se napsal! A což teprve je vymyslet! Snést do nich
tolik moudrosti a pravdy o nejrůznějších věcech, o lidech, o jejich práci.“
Autor už ovšem zamlčel fakt, že Nejedlého poválečné působení mělo vliv na
zmrazení literární, hudební a divadelní tvorby a že on sám schvaloval
politické procesy.
Povídka byla v zajetí výchovnosti, děj situovali autoři převážně do prostředí
školy (školní výchovné povídky) či na válečná pole (partyzánky). Hlavní
hrdinové-děti působí po psychologické stránce nevěrohodně, jsou
jednostranně kladní, uvědomělí, sami se hlásí k plnění úkolů navíc, prožívají
vnitřní radost z možnosti bojovat ve válce nebo chodit do školy: „A co vy jste
dnes dělali, lenoši? Do školy jste nešli, ničemu jste se nenaučili, běháte po
lese a ještě překážíte jiným v práci! … Děti se zastyděly. Šly do školy. Přišly
sice pozdě, ale učily se tím pilněji.“, („Děti v lese“, K. D. Ušinskij, č.3, roč.
V, 48). Sní o práci traktoristy, stavitele komínů nebo touží být vojákem: „…
Joskovi se zatajil dech. Bude vojákem. Dostane zbraň, možná, že koně nebo
dokonce tank - a půjde s tátou bojovat proti esesákům…“, („Joska s
mandolínou“, J. Mareš, č.13, roč. VII, 51). Postavy dětí naráz ztrácejí své
dětství, místo hry dobrovolně pracují, pomáhají doma, ve škole pečují o
mičurinská políčka, dávají si závazky, … Jejich kamarádem není vrstevník,
ale dospělý člověk (soudružka učitelka, otec ve válce, politické osobnosti,
…), který vystupuje v roli rádce a vzoru. Proud výchovné povídky
podporovaly četné překlady ruských a polských autorů. Z ruských autorů
můžeme jmenovat N. Nosova, který vytváří přirozenější dětské hrdinyobjevitele malých záhad, nebo A. Gajdara, jehož kniha Timur a jeho parta
vydaná SNDK v 50. letech se stala erbovním vzorem dětských partyzánek.
Je příznačné, že výchovné tendence zasahují v oblasti prózy převážně
příběhy s dětským hrdinou. Díky dětskému hrdinovi vnímá čtenář intenzivněji
propojení svého života s životem fiktivním. Hrdinové jsou sice nepřirozeně
kladní, ale manipulují s dětskými názory snadněji než hrdinové autorských
pohádek, kde se střetává svět fantazie se světem opravdovým. Nadpřirozené
jevy čtenář v pohádkách akceptuje na základě celkového iracionálního rámce,
jeho interpretace je tedy také iracionální, objevuje zákony mezi jevy
rozumově nevysvětlitelnými. Z tohoto pohledu si čtenář pohádky, byť je
vtažen do děje, musí neustále uvědomovat propast oddělující univerzum
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pohádky od jeho skutečného žití. Být příkladný v pohádce je vnímáno jako
cosi vzdáleného od skutečnosti, příběh s dětským hrdinou však umožňuje
autorům výchovných či ideologických textů více působit na dětského čtenáře,
který postavy z reálného světa snáze přijme za své vzory.
Pohádka byla ale k ideologickým účelům zneužívána také. Na jejím
příkladě se dokazovala krutost sedláků, pánů, vrchnosti a naopak útisk
poddaných. „Ani naše, ani mongolské pohádky neměly rády pány, kteří se
povyšovali nad chudé… To si jednou jeden bohatý kníže vyjel na procházku.
Seděl pyšně na koni a sotva hlavou pokynul, když ho poddaní zdravili. „Och,
jak jsem bohatý a mocný! Mám všechno, nač si vzpomenu, všichni mě musí
poslouchat.“, („Moudrý Bilin-Senge“, na motivy mongolské pohádky napsala
A. Janíčková, č.10, roč. VII, 51). Občasně redakce otiskovala na stránkách
Mateřídoušky pohádky klasiků - K. J. Erbena, B. Němcové - vybírala je však
tak, aby vyhovovaly tematikou práce státní ideologii (například „Řemeslo má
zlaté dno“, B. Němcová, č.1, roč. VIII, 51).
Z pohledu proměny dětského hrdiny ve výchovných prózách domácích a
ruských či polských autorů se literatura pro děti přibližuje literatuře pro
dospělé. Výchovné povídky kopírovaly náměty próz pro dospělé (práce na
staveništích, zkolektivizovaném venkově, hrdinská účast v boji). Dětský
hrdina ztrácel atributy dítěte, vzorem pro dětskou postavu nebyl jeho
vrstevník, ale nedostižný dospělý. V rámci svých možností se aktivně
zapojoval do válečných bojů, ve školním prostředí se snažil vynikat usilovnou
pílí. Dětským hrdinům zcela chybí hlubší psychologický rozměr, nebojí se,
nezaváhají (snad jen v počátečních fázích před přerodem v uvědomělého
člena společnosti). Pokud se objeví vnitřní svět dítěte, odhalí se nám pouze
nevěrohodné sny o práci v těžkém průmyslu, zemědělství nebo účasti v boji.
Poezie
Podoba poezie otiskovaná v Mateřídoušce analogicky korespondovala s
podobou prózy snad jen s tím rozdílem, že se redakce uchylovala i k
„neutrální“ poezii klasiků s motivy přírody. Výchovnou školní povídku
doplňují v tomto období básně s obdobnou tematikou a výchovným akcentem.
Poezii sládkovsko-hrubínovské linie inspirující se přírodními motivy a
dětským folklorem je vyhrazen v porovnání s poezií tendenční nepatrný
prostor. Básníci, kteří nemohli publikovat své básně pro dospělé, výrazněji
spolupracují s Mateřídouškou až v druhé polovině 50. let.
Do časopisu násilně vstupují (i na titulní strany) schematické básně
rozvíjející témata dětské píle, dělnické práce, válečného hrdinství a
partyzánství, sbratření dětí z různých koutů světa, politicky významných
událostí. Proud této poezie podporovaly obdobné básně ruských a polských
autorů. „Černé děti“, K. Šiktanc (č.12, roč. VII, 51): „…Poslouchali bílé
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pány,/ snášeli i jejich rány,/ trpěli pro barvu pleti,/ černí lidé, černé děti./ …/
Proto v boji práva hájí/ ve svých rodných, horkých krajích,/ odkud s větrem k
Moskvě letí/ vroucí pozdrav černých dětí./…“ „Dělníkovy ruce“ S. Augusta
(č.10, roč. V, 49): „Dělníkovy ruce mluví řečí jasnou,/ dělníkovy ruce mluví
řečí krásnou./ Každý tvrdý mozol, každá rýha v dlani/ mluví k nám o práci a o
budování…“ Za symbol dělnické tvrdé práce je vydávána Ostrava, „město
oceli, uhlí, zbraní“: „…Až prozáří hvězdy rudé/ na všech šachtách hustý dým,/
soudruh Gottwald šťasten bude/ a my všichni s ním!//“ , („Ostravské hvězdy“,
J. Havel, č.15, roč. VIII, 52). Básně až pateticky vyjadřovaly lásku k domovu,
osobě matky, soudružky učitelky, pokoru a úctu vůdčím tvářím komunismu.
„Psaní“, J. V. Svoboda (č.6, roč. VII, 50): „…Proto jsme, mámo, všichni
spolu,/ víš celá třída, psali psaní,/ že máme rádi naši školu,/ že mockrát
děkujeme za ni./ …/ Psali jsme, mámo, víš ty komu?/ Soudruhu
Gottwaldovi.//“ J. V. Svoboda byl plodným autorem prorežimní poezie
otiskované hojně v Mateřídoušce, ve svých verších nevyzdvihoval jen dětskou
píli, ale přímo shazoval dětskou přirozenost: „Když sedí v lavici,/ to je křiku!/
Řečí má jak vody/ na rybníku./ Když stojí vyvolán/ před tabulí,/ jak ryba mlčí
jen,/ oči kulí./ …“ , („Kdo je to?“, č.3, roč. VIII, 51). Taková báseň mohla v
dětském čtenáři vyvolávat až výčitky svědomí a stud jen za to, že je
„nedokonalým“, ale opravdovým dítětem.
Z poezie klasiků vybírala redakce buď „neutrální“ verše s přírodními
motivy, nebo jejich verše zneužívala a otiskovala ty, které vyhovovaly
komunistickému režimu - tematika práce v básních „Co zpívá dlaždič“ F.
Hrubína (č.4, roč. VIII, 51), „Se skřivánkem vstávám“ J. V. Sládka (č.1, roč.
VIII, 51), „Co říkají česká přísloví“ K. J. Erbena (č.9, roč. VIII, 52): „Bez
práce nejsou koláče./ Chceš-li hrachu, dělej, brachu!/ …/ Kdo chce žít, musí
sít./ …/ Kdo nebyl při díle, nebude při jídle!//“ Ke konci tohoto období
schematickou poezii pozvolna obohacují básně, kde je svět nazírán hravým
pohledem dětských očí: „…Čápe, čápe nohatý,/ nastříkej mi na šaty./ Já ti
půjčím kousek mýdla -/ umyješ si černá křídla.//“, („Čáp“, V. Maršíček, č.2,
roč. XI, 54). Poezii důvěrného světa osobitě rozvíjí M. Lukešová, její básně
tíhnou k dětsky hravé, bohaté představivosti, neztrácejí přitom něhu a jistou
melancholičnost: „Vločko, vločko sněhová,/ už tě držím, už jsi má./ Posílá tě
mráček s výše,/ či mi vítr psaní píše?/ Jak dlouho jsi ke mně letěla?/ Kraječka
ti zmrzla docela./ Chceš ji zahřát?/ Dýchnu na ni. -/ Zůstala mi slza v
dlani.//“, („Sněhová vločka“, č.6, roč. XI, 55).
V celkovém složení poezie otiskované v Mateřídoušce mezi lety 1948–1956
je zastoupení citlivých veršů M. Lukešové a básní sládkovsko-hrubínovské
linie minimální. Jejich vyznění překrývá navíc agresivní výraz agitačních
básní. Pro tento typ poezie je příznačná jejich naléhavost, autoři často ke
zvýšení účinku využívali vykřičníky, dialogickou formu rozhovoru dítěte s
dospělým a jednoduchý monotónní rytmus, díky němuž byly básně snadno
využitelné k hlasitému přednesu. Opomíjeli skutečný obraz dítěte s jeho
29

sklonem ke hravému přístupu ke světu a jazyku. Místo přirozených dětských
postav vystupují v básních uniformní kolektivy pilných dětí nebo pracujících
dospělých. Z takových společenství jsou automaticky vylučováni zahálčiví a
nesvědomití jedinci. Výchovná poezie stejně jako próza stavěla tedy dětského
čtenáře do pozice méně dokonalého člověka, který se měl snažit vyniknout i
za cenu, že ztratí svoji dětskou přirozenost.
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1956–1969 ………………………………Mateřídouška uvolněná
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Přibližně od druhé poloviny 50. let komunistickou diktaturu uvolňovaly
demokratizační snahy vrcholící v roce 1968 Pražským jarem. Otevřenější
přístup komunistické vlády ukázalo již vystoupení N. S. Chruščova na XX.
sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956, kde podrobil
kritice Stalinovy zločiny a odsoudil tzv. kult osobnosti. V Československu
nicméně stále přetrvával tvrdý komunistický režim, sjezdy KSČ se
vyslovovaly k důležitosti dovršení kulturní revoluce. Kulturní život neustále
narušovaly pokračující politické prověrky, ve Svazu československých
spisovatelů si stát posílil svoji pozici dosazením komunistických funkcionářů
J. Taufera a L. Štolla. Teprve až v roce 1960 komunistická vláda uděluje
většině politických vězňů amnestii. Po roce 1961 v době druhé vlny kritiky
stalinismu v Sovětském svazu připouští dokonce své omyly spáchané v první
polovině 50. let a rehabilituje komunistické funkcionáře odsouzené v
politických procesech. V roce 1968 vyhlašuje nový generální tajemník KSČ
A. Dubček demokratizační program „socialismus s lidskou tváří“, schválený i
prezidentem L. Svobodou. Demokratizační projevy, včetně výzvy L. Vaculíka
Dva tisíce slov, však vyvolaly ostrou nevoli Sovětského svazu, který spolu se
čtyřmi státy Varšavské smlouvy násilně obsadil dne 21. srpna 1968
Československo.
Zlomovým momentem pro vývoj literatury v období politického tání byla
kafkovská konference v Liblicích u Prahy (květen 1963), která přiznala
Kafkovu dílu existenciální rozměr. Analogicky k závěrům liblické konference
můžeme v literatuře pro děti pozorovat posun od schematicky zobrazovaných,
nepřirozených hrdinů a uniformních dětských kolektivů k psychologicky
hodnověrnějším hrdinům, kteří často vstupují do těžkých životních situací.
Díky překladu studie K. Čukovského Od dvou do pěti (1959, překlad M.
Lukešová) je dětskému čtenáři navráceno právo na představivost a nonsens,
který je představen jako dítěti vlastní přístup ke světu a jazyku. V souvislosti
se studií Čukovského je také rehabilitován kouzelný a fantazijní rozměr
pohádky. Literatura pro děti se zbavuje výchovnosti a politické
angažovanosti, literární kritika (časopis Zlatý máj) obnovila zájem o populární
četbu pro děti, a upozornila tak mimo jiné na význam oddechové a zábavné
funkce literatury pro děti a mládež. Postupně se rozpadá systém, který
nakladatelstvím direktivně určoval, jaké knihy mají vydávat. Kromě SNDK
vydává dětské knihy brněnské nakladatelství Blok, které publikovalo opětně
Karafiátovy Broučky v nezkrácené podobě s předmluvou J. Skácela (1967) a
připomnělo tím křesťanské hodnoty díla, v druhé polovině 60. let vydává také
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populární literaturu pro děti a mládež (například chlapecké romány J.
Foglara). Sílící potřebu vymanit se z ideologického systému řízení knižního
trhu potvrzují i změny v názvech nakladatelství - SNDK se mění na Albatros,
Krajské nakladatelství v Brně na Blok, Státní nakladatelství krásné literatury a
umění na Odeon 24 .
Demokratizační snahy prostupující oblast politiky a posléze i umění se
odrazily také na podobě Mateřídoušky. Na počátku nového období ve vedení
časopisu pokračuje šéfredaktor J. V. Svoboda, od druhé poloviny 50. let
ovšem s obměněným redakčním kruhem (J. Alda, J. Binek, V. Chmelíř, L.
Jirotková, O. Kryštofek, Z. K. Slabý, O. Syrovátka), který Mateřídoušku
pozvolna zbavuje ideologického vlivu a výchovnosti. Roku 1962 J. V.
Svobodu ve funkci šéfredaktora nahrazuje Zdeněk Adla, v této pozici setrvá
po celá 60. léta. Redaktorkou byla Dagmar Lhotová. Redakční radu tvořili
J.Olda, J.Bílek, M. Florian, F. Hrubín, V. Chmelíř, M. Lukešová, Z. K. Slabý,
O. Syrovátka, K. Šiktanc. Časopis vydával Ústřední výbor Československého
svazu mládeže v nakladatelství Mladá fronta. Mateřídouška se potýkala
s dlouhou lhůtou tiskáren (tiskne ji Svoboda), v zájmu norem byla také
nucena přistoupit na nekvalitní fotosazbu, čímž trpěla především kvalita
ilustrací.
Mateřídouška vychází v této době v poměrně bohatém kontextu časopisů.
Ve vydávání pokračují časopisy založené v 50. letech, které propojovaly svoji
náplň s činností pionýrské organizace: Ohníček (pro čtenáře ve věku od 8 do
11 let), Pionýr (pro adresáta od 11 do 14 let, od roku 1967 vychází pod
názvem Větrník), Pionýrské noviny (určen čtenářům ve věku 11 až 14 let, od
roku 1968 pod názvem Sedmička). V roce 1957 vzniklo ABC mladých
techniků a přírodovědců (pro děti od 8 do 11 let) doplňující svým zaměřením
na populárně naučné texty o přírodě, vědě a technice magazín Věda a
technika mládeži (čten dětmi ve věku od 11 do 14 let, ale i dospělými). Kromě
textů o přírodě a technice v časopise ABC občasně vycházely povídky (díky
kresleným seriálům byl na stránkách tohoto časopisu v 60. letech znovu
uveden do dětské literatury J. Foglar 25 ).V 60. letech se k těmto časopisům
přidávají beletristické Sluníčko (od 1967, určen dětem předškolního věku) a
časopis složený z kreslených seriálů Čtyřlístek (od 1969, čten a sbírán dětmi i
dospělými, jeho první čísla jsou sběratelsky velmi cenná 26 ). Vzhledem k
absenci komiksů vnímaných komunistickou ideologií jako žánr prozápadní,
úpadkové literatury, se ze Čtyřlístku stal velmi brzy kulturní fenomén.
24

srov. JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury. III. 1958–1969. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia,
2008. 688 s. ISBN 978-80-200-1583-9.
25
srov. CHALOUPKA, Otakar. Noviny a časopisy pro děti. Československý novinář, 1964, roč. 16, č. 3–4, s.
81–88.
26
srov. MÜLLEROVÁ, Lenka. Nad proměnami periodik pro děti a mládež na přelomu tisíciletí. In Setkání s
druhým. Sborník příspěvků z VI. literární laboratoře Setkání s druhým konané v Hradci Králové 25.–26. ledna
2006. Ed. ZACHOVÁ, Alena; POSLEDNÍ, Petr; VÍŠKA, Václav. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s.
279–283.
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Poptávku po něm zvyšovala i žánrová blízkost ke státem vytlačované
populární literatuře. Pro ilustraci v roce 1969 vyšla čísla Čtyřlístků s názvy,
které odkazovaly k vědecko-fantastické literatuře, dobrodružné literatuře,
kovbojkám: Čtyřlístek - Vynálezy prof. Myšpulína, Čtyřlístek mezi piráty,
Čtyřlístek v tajemném hradě, Čtyřlístek dobývá vesmír, Čtyřlístek na divokém
západě, Čtyřlístek v polárních krajích. Populární literaturu nabízely dětským
čtenářům nově vzniklé magazíny pro mládež Karavana (typ rodokapsu,
orientovaný na dobrodružnou literaturu pro chlapce) a Veronika (určen
dívkám, prózy s dívčí hrdinkou). Na dva roky obnovil svou činnost časopis se
skautskou tematikou Junák (1968–1970). Mezi lety 1969–1970 vychází
dětská obdoba Dikobrazu - humoristický týdeník Ježek (anekdoty, kreslený
humor, povídky, na pokračování zde byli přetiskováni Študáci a kantoři J.
Žáka) 27 .
Výběr časopisů se nejen rozšířil, ale můžeme říci, že se proměnila jejich
celková struktura. V 60. letech uzavírá O. Chaloupka svůj článek o časopisech
a novinách pro děti přesvědčením, že existuje systematická skladba časopisů
pro děti 28 . Beletrie si k dětským čtenářům hledala cesty v periodikách, která
komplexně pokrývala věkové rozmezí od nejmladších čtenářů předškolního
věku po starší školní věk a dospívající čtenáře: Sluníčko - Mateřídouška Ohníček - Pionýr, respektive Větrník. Ohníček a Pionýr oslabují v této době
svoji provázanost s pionýrskou organizací, o čemž svědčí i změna názvu
časopisu Pionýr na Větrník (stejnou tendenci pozorujeme u Pionýrských novin
přejmenovaných na Sedmičku). Časopisecký trh pro děti se opatrně navracel k
tematice skautského hnutí - časopis Junák, spolupráce J. Foglara s ABC které komunistická moc nelibě snášela kvůli jeho centrálně neřízenému
vedení. Pionýr se v 60. letech pod vedením J. Havla, S. Hrnčíře a K. Franty
blíží Mateřídoušce a proměňuje se na beletristické periodikum, kde
převažovala humoristická a dobrodružná literatura, objevovaly se také
aktuality z vědy a kultury, své příspěvky zde uveřejňovali V. Čtvrtek, J.
Kloboučník, B. Marek. Zvýšení čtenářské atraktivity Pionýra dokazuje
zvednutí nákladu z původních 20 000 výtisků na 135 000 výtisků. Mimo
beletristické časopisy mají čtenáři k dispozici populárně-naučná periodika
ABC (otiskuje i prózu a obrázkové seriály, anonymně s ním spolupracuje J.
Foglar) a Věda a technika mládeži. Výraznou tendencí prostupující napříč
všemi periodiky pro děti je snaha vymanit se z politického vlivu, výchovnosti
a rehabilitace zábavné a oddechové složky. Přímo tento jev dokládají nově
založené časopisy: komiksový Čtyřlístek, humoristický Ježek, magazíny
Karavana a Veronika orientující se na populární literaturu.
27

srov. JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury. III. 1958–1969. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia,
2008. 688 s. ISBN 978-80-200-1583-9.
28
srov. CHALOUPKA, Otakar. Noviny a časopisy pro děti. Československý novinář, 1964, roč. 16, č. 3–4, s.
81–88.
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Mateřídouška se ocitá mimo tlak, jenž jí stavěl do pozice doplňkové četby
ve škole, kdy místo hravého a intimního přístupu jednoho čtenáře bylo
upřednostňováno kolektivní, výchovné prostředí školy. Uvolnění politických
poměrů se odrazilo na tváři Mateřídoušky již během druhé poloviny 50. let.
Přestože se Mateřídouška stala v roce 1959 „časopisem jisker“, odklání se od
ideově-politického zaměření a převahy výchovných próz, agitačních básní a
překladů ruských či polských autorů. Vpouští na své stránky zábavnou a
relaxační funkci (návrat kresleného seriálu, náměty na rukodělné činnosti, ...).
Napojení na státní politiku ovšem nevymizelo zcela, některá čísla jsou
sestavována redakcemi z jiných socialistických států (v roce 1965 například 3.
číslo, roč. XXI připravila redakce časopisu jugoslávských dětí Poleterac, 11.
číslo, roč. XXI redakce časopisu polských dětí Swierszczyk). Umělecké tvorbě
domácích autorů postupem doby dominuje autorská pohádka a poezie
založená na nonsensu. Krátké, povrchní prózy střídají melancholické, niterné
texty, či vtipné prózy s rysy nonsensu. V rovině poezie ubývá málo
vynalézavých textů a jednoduchých rýmovaček, objevuje se naopak poezie,
která klade na čtenáře určité nároky a pracuje s básnickým obrazem,
nonsensem, kalambúry. Tomuto zaměření odpovídaly i překlady ze světové
literatury (J. Krüss, E. Lear, J. Kendrick Bangs, …). Časopis zahajuje také
vydávání vlastní edice „Knihovnička Mateřídoušky“, v jejímž rámci
vycházejí delší, až pětistránkové texty jednotlivých autorů.
Grafická podoba
Formát Mateřídoušky o velikosti A4 B. Dokoupil ve svém slovníku
přirovnává k almanachu 29 . Časopis tehdy čítal spolu s přední a zadní stranou
obalu 18 stran. Již koncem minulého období ustupovala schematická a
tendenční výtvarná složka, časopis oprašoval ilustraci s náměty venkova a
přírody. Od roku 1956 na stránky Mateřídoušky vstupuje M. Nesvadba, na
kterého posléze navazuje řada „linearistů“, a vnáší do časopisu humorný
prvek. Na rozdíl od předchozího období ilustrace přispívá k barvitému a
rytmickému vzhledu Mateřídoušky 30 . Obdobnou tendenci vidíme také u knih.
Politické plánování knižní produkce zapříčinilo ekonomické potíže
nakladatelství, jež se snažila zvýšit atraktivitu knih mimo jiné zkvalitněním
jejich výtvarné úrovně.
Velký prostor Mateřídouška na počátku nového období věnuje M.
Nesvadbovi. A. Pohribný hovoří o stejném postavení Nesvadby v 60. letech
jako Sekory ve 40. letech 31 . Svými ilustracemi doprovází stálé rubriky
29

srov. DOKOUPIL, Blahoslav a kolektiv. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních
sborníků a almanachů 1945–2000. 2. vyd. Brno: Host, 2002. 334 s. ISBN 80-7294-041-4.
30
srov. POHRIBNÝ, Arsen. O výtvarné stránce Mateřídoušky. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 6–7, s. 263–269
31
srov. POHRIBNÝ, Arsen. O výtvarné stránce Mateřídoušky. Zlatý máj, 1962, roč. 6, č. 6–7, s. 263–269
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(například „Veselý koblížek“), prózu, poezii, vytváří herní plány-dvojlisty, je
autorem více kreslených seriálů (příhody sourozenců Baculky a Kubíka,
„Alfík a Bětka atomíci“, příhody skupiny dětí „Hvězdičky“). Pro M.
Nesvadbu je typická humorná zkratka skutečnosti s důrazem na komický
detail a sympatičnost postav. Díky oblým tvarům se postavy podobají
hadrovým panenkám, nezapřou ani lidský rozměr, nejsou ztuhlé, naopak
vnitřně prožívají (proměny výrazu v obličeji). V humorné ilustraci M.
Nesvadby a jeho obrázkových seriálech či herních plánech Mateřídouška
znovu objevila zábavnou složku.
Typově se ilustraci M. Nesvadby blíží tvorba „linearistů“. Styl V. Nolla je
založen na zkratce skutečnosti, vtipu, nadsázce. Jednoduchá, přesně vedená
linka působí dynamicky díky kontrastu oblých a hranatých tvarů. Vedle M.
Nolla stojí příbuzná ilustrace Z. Milera, obohacená o jistou dávkou poetična a
vtipné vystižení sympatičnosti postavy. R. Pilař napodobuje ve svých
kreslených vtípkách na zadní straně obalu či uvnitř čísla dětský styl kresby,
vtip tu vyrůstá z jednoduchosti a nečekaného detailu (jeho umělecký styl
krystalizuje později v ilustracích Čtvrtkových knih). V souvislosti s vývojem
Pilařových ilustrací můžeme poznamenat, že řada ilustrátorů díky
Mateřídoušce dospěla ke svému nezaměnitelnému autorskému vyjádření.
Kromě zmiňovaných „linearistů“ jsou nezastupitelné ilustrace vyvolávající
dojem z malované atmosféry. Lyrické ilustrace jistým způsobem kompenzují
tvorbu výše zmiňovaných autorů. Pastel J. Fenclové jakoby vytvářel zdání
poetického mihotání. Něžně až zranitelně vyznívají akvarely M. Hanáka
protažené štětcem do lyrické tečky, ilustrace se „vpíjí“ přímo do textu. Jiným,
„geometrickým“ zobrazením skutečnosti přistupuje k ilustraci T. Šandová.
Ilustrace se s textem nepřebíjela i díky respektování významu bílého místa,
výsledkem bylo místo „pouťovosti“ současné Mateřídoušky souznění textu
s ilustrací. Takovým příkladem jsou přední strany obalu, kde bývá do
ilustrace citlivě včleněna kratší báseň často reflektující dané roční období.
V umisťování ilustrací se zachovával určitý řád - respektovala hranice textu,
nepřesahovala do jiného, vznikal tak často dojem jakýchsi malých
zarámovaných obrázků. Po celkové grafické stránce je časopis přehlednější.
Nově vzniklé rubriky odlišuje jejich hlavička, v názvech beletristických
příspěvků se střídá jiný druh i barva písma, texty odděluje od sebe jemná
linka. K větší přehlednosti a zároveň snazší četbě napomáhá organizace textů
do sloupců.
Sporadicky se vyskytující reklamu na zboží či služby (odsuzovanou
komunistickou ideologií jako kapitalistický přežitek) nahrazovala hojná
propagace socialistického státu. Prostřednictvím Mateřídoušky státní dohled
upozorňuje na významné svátky, oznamuje důležité události. V jistém smyslu
komunistická propaganda pracovala s obdobnými mechanismy jako reklama.
Využívala skrytého působení prostřednictvím informace zakomponované do
hry. V duchu tohoto přístupu je vytvořena například dvoustrana „Putování po
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vlasti“ (č. 9, roč. XXII, 66) představující mapu tehdejšího Československa,
v níž hráč prochází jednotlivými políčky a seznamuje se s významnými místy
- zastavení osmé: „Pod Tatrami byla vybudována řada důležitých
průmyslových podniků. V Popradu hutě a závod na výrobu umělých vláken.“
Prvky skryté reklamy na zboží nalézáme u některých příběhů kresleného
seriálu „Příběhy kocoura Pazourka“. Je ovšem nutné poznamenat, že se mohlo
jedna o ironický záměr autora. Pazourek se schová například do krabice od
bot s nápisem Svit ze strachu, že udělal kaňku na dopise (č.10, roč. XXI, 65)
nebo se ukryje do přístroje značky Perota (č.3, roč. XXII, 65). Takováto
reklama je z dnešního pohledu spíše zajímavou sondou do reálií tehdejšího
života v socialistickém státě.
Skladba časopisu
Příspěvky v časopise se odvíjejí opětně v závislosti na roční době. Postupný
vznik nových rubrik proměňuje Mateřídoušku v barvitější časopis, který se
neomezuje jen na výchovnou a agitační funkci. Redakce se vrací k původní
koncepci Mateřídoušky-literárního periodika, díky aktivizačním rubrikám a
návratu komiksů se obrozuje složka oddechová a zábavná, časopis zařazuje
do své náplně nově také složku poznávací prostřednictvím populárněnaučných rubrik. Jak již bylo řečeno výše Mateřídouška se odklání od skladby
časopisu závislé na státních svátcích a politických událostech. Zcela jiná
motivace ovšem vedla roku 1968 k otiskování pohádky J. Čapka „Jak pejsek a
kočička slavili 28. říjen“ (č. 2 - říjen, roč. XXV, 68), která s humorem a úctou
odkazovala k osobě T. G. Masaryka a jeho zásluhám na vznik samostatného
Československa. Připomínkou samostatnosti a národní hrdosti tak redakce ve
vypjaté atmosféře po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21.
srpna 1968 vyjádřila nesouhlas se sovětskou okupací. Současně zpřístupnila
čtenáři Čapkův text ze 30. let (vypuštěný z knižního vydání po roce 1948 a
posléze také v období normalizace). Po roce 1948, kdy se vlády zmocnila
komunistická strana, bylo vlastenectví, které připomínalo hodnoty
masarykovské demokracie a tehdejší nezávislost republiky na jiném státě,
odsuzováno jako buržoazní nacionalismus.
Velice přehledně časopis zpracovává v pravidelných rubrikách
nebeletristickou část tvorby. V rámci aktivizačních rubrik si můžeme
všimnout zajímavého posunu v pronikání komunistické ideologie. Zatímco v
beletrii ustoupila tvrdá propaganda s tematikou válečného hrdinství, dělnické
práce, školní píle a vynikání v kolektivu, aktivizační rubriky se uchylují k
návaznosti na pionýrskou organizaci. Později rubriky nabízejí čistě jen
nápady pro využití volného času bez napojení na pionýra. Taková byla
například stránka až dvoustránka „Jiskrám“ (přejmenovaná na „Hančin
zápisník“), která poskytovala náměty na různé činnosti a hry (jak si zabalit
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knížku, jak vyrobit mamince přání k MDŽ, šiškové hry, …), představovala
nové knihy a upozorňovala na významné pionýrské svátky. Rubrika zpočátku
vyzdvihovala důležitost role pionýra a jiskry a zároveň udržovala zpětnou
vazbu se čtenářem pomocí soutěží a otiskování dětských obrázků. Výchovné
rubriky s tematikou pionýrské organizace během tohoto období z
Mateřídoušky mizí („Ahoj děti“, „Z mého deníku“), nahrazuje je strana D.
Lhotové bez jasného názvu popisující aktivity dětské party, jejíž aktivity
neurčuje uměle žádná organizace. D. Lhotová tím přiznává dítěti právo na
svobodné trávení volného času.
Populárně-naučné rubriky akceptovaly osobu skutečného dětského čtenáře,
braly v potaz jeho schopnosti dané věkem a snažily se vysvětlovat odborné
výrazy přístupnou formou: „A jednoho dne našli archeologové - jak se říká
těm hledačům dávných dob - zašlé zbytky kamenných džbánků.“, (rubrika
„Tisíc proč, tisíc proto“ o přírodovědných zajímavostech, č.10, roč. XIV, 58).
Od výchovných tendencí s častými reáliemi ze školního prostředí se
osvobozují dvoustránky bez jasného názvu o různých zajímavostech z celého
světa připravované M. Korejsem a V. Houškou s ilustracemi M. Nesvadby a
V. Faltové. Úžeji se profilovala rubrika „Kalendář přírody“ (změna názvu na
„Zprávy z přírody“ a „Co je to“), zaznamenávala proměny přírody v závislosti
na roční době, později se zaměřila na poznávání druhů zvířat a rostlin,
doplněné o aktivizační náplň - hádanky, tajenky pod obrázkem živočicha,
návody na výrobu skládaček z papíru, … Přírodní tematice byla vymezená i
zadní strana obalu s obrázky rostlin a zvířat, vystřihovánkami a naučné
dvoustránky uvnitř některých čísel, které seznamovaly čtenáře s domácími a
exotickými zvířaty.
Beletrie sice nebyla striktně organizovaná do rubrik, můžeme ovšem
vysledovat jistou pravidelnost, která pomáhala zajistit jednotlivým číslům
soudržnost. Podařeně vyznívaly dvoustrany veršů z tvorby klasiků či nových
autorů věnované vždy jednomu autorovi, na které byly zpravidla vybírány
lepší autorovy texty (verše J. Kainara, L. Dvořáka, J. Hilčra, F. Branislava, J.
Čarka, Z. Kriebela, J. Bruknera, F. Nechvátala, J. Havla, M. Lukešové, K.
Šiktance, J. V. Svobody, J. Janotové, M. Kubáta, …). Díky těmto
dvoustranám mohl čtenář vnímat autorovu tvůrčí osobnost 32 a odlišovat od
sebe umělecké vyjadřování básníků. Svůj prostor nacházela v rubrice
„Poznávejte básníky světa“ překladová poezie, nejčastěji ze socialistických
zemí (otiskuje ale také verše Stevensona či Morgensterna), orientaci ve
světové poezii usnadňovala stručná informace o autorovi. V oblasti prózy
pevnější linii vytvořily texty prostupující více čísly - „Pohádky bez konce“
(67) Z. K. Slabého, „Pohádky na každý měsíc“ (67–68) V. Čtvrtka, příběhy se
zvířecím hrdinou na pokračování „Martin Vrabčák“ (63) O. Šafránka.
Mateřídouška pro sebe tedy objevila nový, svébytný typ prózy - prózu na
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pokračování, a svým adresátům tak umožnila prožít si čtenářskou zvědavost
při čekání na další číslo časopisu.
Kreslené seriály
Uvolněná atmosféra doby a upozornění literárních kritiků (Z. Heřman, J.
Růžička, Z. K. Slabý) na nepostradatelnost zábavné funkce dětské četby
vycházelo vstříc rozkvětu obrázkových seriálů. Komunistická vláda sice na
komiksy nahlížela stále s nelibostí, přesto se Mateřídoušce dařilo začlenit je
do svého pravidelného obsahu. Zpočátku se jeden kreslený seriál nedokázal
udržet po delší dobu než několik čísel. Nebylo lehké ani setřást výchovnost příhody skupiny dětí „Hvězdičky“ (59, autor M. Nesvadba) zcela jasně svým
názvem i tematikou odkazovaly ke sdružení jisker a pionýrů. Během doby se
postavy v kreslených seriálech stávají psychologicky hodnověrnějšími, hlavní
hrdina nemusí být nutně jednoznačně kladný a příkladný. Nedokonalý, ale
skutečný hrdina tak paradoxně dovoluje dětskému čtenáři identifikovat se s
ním, přijmout jej za svého kamaráda a ponořit se s ním do příběhu.
V tomto období sledujeme přerod komiksových postav od sochy Slavomíra
(64–65) přes kocourka Pazourka (64–65) až ke kocouru Vavřincovi (66–67,
pokračuje i v 70. letech). Nepatrně výchovná socha Slavomíra (kreslený seriál
beze slov, námět Z. Adla, kresba M. Stecker) částečně pomáhá a vychovává,
částečně však i škodí (krade například koláče na krmení pro ptáky). Je tedy
blízká dítěti, nezastává jednostranně výchovnou roli čtenářova tatínka nebo
uličnickou polohu jeho kamaráda, ale spíše staršího sourozence, který si také
rád zazlobí. Bližší paralelu s dítětem vytváří kocourek Pazourek (kreslený
seriál beze slov, námět L. Štíplová, kresba J. Lamka), který se motá do života
lidí a dostává se často neúmyslně do problémů (chce například ochutnat těsto,
ale spadne do něj a hospodyně jej vyválí). Paradoxně se Pazourek chová
mnohem přirozeněji než statické, modelové postavy dětí, na jejichž pozadí
vyniká. Postavu kocoura Vavřince (námět Z. K. Slabý, poté D. Lhotová,
kresba V. Faltová) a jeho přátele pejska Otylku a prasátko Mojmíra je již
možné vnímat analogicky k dětské partě. Výtvarně se navíc
blíží disneyovským postavičkám (důraz na detail, velké tlapky, komičnost
postavy, …). Komiksový tvar dotváří později promluvy soustředěné do bublin
(ve svých počátcích byl tento seriál beze slov, viz Příloha č. 3).
Zcela jiným, originálním typem kresleného seriálu přispíval do
Mateřídoušky R. Pilař (62). Jeho kreslené vtípky beze slov rozvíjejí autorův
nápad. Pointa zde vyrůstá čistě z ilustrace. Vždy jde jen o jednu ilustraci
pracující s vnější podobou obrázkového seriálu. Významným posunem v
nezávislosti Mateřídoušky je její spolupráce s cizími autory. S ilustrací R.
Pilaře částečně korespondují kreslené anekdoty cizích ilustrátorů uvnitř čísel
(indický ilustrátor A. M. Abraham, francouzský ilustrátor J. Effel, kreslené
seriály převzaté z cizích dětských časopisů - polský Plomyczek, ruské Veselé
obrázky, …). Právě kreslené anekdoty boří nejzřetelněji dřívější předsudek
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týkající se komiksů, zábavná funkce není odsuzovaná, naopak je jejich
nedílnou součástí.
Inspirativní poetiku do českého prostředí přináší japonský komiks
překládaný I. Krouským (E. Koumi, K. Vatanabeová, S. Horiuči).
V obrázkové próze „Rosteme“ se jedná o jakési volné, asociativní řazení
obrázků s textem pod nimi, které jdou za sebou tak, jak se odvíjí dětské
představy: „Punčošky už jsou mi malé, ale klobouk mé sestry mi padá do očí.
- hračky dám mladšímu bratříčkovi, já už jsem velká. - K narozeninám jsem
dostala dort se třemi svíčkami. Kolik je mi let? - Babička dostala
k narozeninám mnoho svíček. - Už umím počítat. - tohle jsou semínka…“, (S.
Horiuči, č.3, roč. XXI, 64). Formálně se těmto „komiksům“ blíží obrázkové
seriály ze 70. let, pro něž je typická řada obrázků s textem pod nimi („Ze
starých letopisů“, námět J. Černý, kresba J. Kalousek; „Obrázková kronika
českých dějin“, námět Z. Adla, kresba J. Kalousek, …).
Próza
Prozaické příspěvky se v průběhu tohoto období vymaňují z výchovnosti,
zcela mizí výchovné školní povídky a povídky s okupační tematikou.
Vytratily se prvoplánově ideologické a zkreslené texty o politických vůdcích.
Spíše než takové texty redakce občasně otiskovala prózy s postavami
příkladných pionýrů. Komunistická strana se po odtajnění svých zločinů
musela vyrovnávat se ztrátou důvěry veřejnosti a uchylovala se k méně
odsuzovaným formám působení, jakým byla v oblasti výchovy dětí a mládeže
právě pionýrská organizace. Dětské postavy svázané usilovnou prací a vážnou
náplní života se však pozvolna osvobozují, nacházejí opětně své dětství a
dětskou přirozenost. Žánrově časopisu dominují povídky s plastičtějším
dětským hrdinou, který čelí i tíživým situacím, a autorská pohádka navazující
opětně kontakt s fantazií a hravostí dítěte. V souvislosti s uvolněním
politického tlaku se Mateřídouška neomezuje jen na texty sovětských autorů,
domácí příspěvky doplňují překlady autorů z Německa, Anglie, Francie a
Spojených států. Díky různorodějšímu výběru překladové literatury vstupují
do časopisu nové podněty. V překladech L. Renna či R. Kiplinga se tak
čtenáři setkávají s dobrodružnou prózou (z českých autorů tento typ prózy
píše pro Mateřídoušku posléze L. M. Pařízek), která představovala podle
komunistické ideologie jeden ze žánrů nechtěné brakové literatury.
Na rozdíl od předchozích let je v povídkách s dětským hrdinou postava
dítěte pojímána přirozeněji. Proměna obrazu dítěte na stránkách Mateřídoušky
souvisí také s jeho obrodou v literatuře pro dospělé (L. Aškenazy, Dětské
etudy, 1955) 33 . Hlavní hrdina se bojí, nad strachem ale vítězí zvědavost a
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touha po dobrodružství. Může být dokonce i sobecký anebo provádět různé
neplechy. Cit pro psychologii dítěte vystupuje do popředí v prózách M.
Lukešové, která rozvádí zdánlivě jednoduchou, pro dítě však komplikovanou
situaci. Odstrojování vánočního stromečku je spojené s lítostí chlapce („Ptačí
Vánoce“, č.1, roč. XIV, 58), široká pražská ulice vyvolává v malé dívce téměř
panickou hrůzu („Na chodníku“, č.6, roč. XIV, 58). Dětským postavám je
opětně přiznána schopnost fantazie, díky níž komunikují se zvířaty nebo i s
neživými předměty. V Mateřídoušce například najdeme první verzi „Pohádky
o staré tramvaji“ O. Hofmana 34 (č.11, roč. XIV, 58, knižně publikovaná pod
stejným názvem v roce 1961), kde jedině hlavní hrdina, malý chlapec, chápe
pocity staré, vysloužilé tramvaje. Na dítě je tedy nahlíženo jako na citlivou
osobnost vnímající okolní svět, a to i socialistické skutečnosti. V „Šeříkové
pohádce“ L. Aškenazyho (č.4, roč. XVIII, 62) se hlavní hrdina vyrovnává se
smrtí sovětského vojáka, přestože je zde patrný tendenční motiv úcty k
sovětskému vojákovi, výraznou rovinu textu tvoří melancholie a dětská
naivita.
Hluboké porozumění pro vnitřní stavy dítěte prokazuje ve svých příspěvcích
O. Hejná. Její texty stojí na pomezí prózy s dětským hrdinou, autorské
pohádky a obrazného básnického vyjádření. Intimní próza „Černý domeček
smutku“ (č.1, roč. XXI, 64) je lyrickým příběhem o holčičce, vrabci, beránku
a mravenci, kteří si z vlastního smutku postaví domeček, aby v něm mohli
plakat. Z jejich slz vyklíčí semínko, které černý domeček roztrhne. Text se
stahuje do nitra dětské duše, prožívaný smutek a následně i radost vyjadřuje
pomocí symbolu (černý domeček - smutek, semínko trhající černý domeček radost). Celkově text vyznívá intenzivněji i díky využití jazyka poezie,
rytmičnosti a obraznosti: „Byl, stál, mračil se jako černá pěstička, jako
scvrklá brambůrka, jako temný sopečný kamínek. Jako loňský list.“, (tamtéž).
V pozdější próze „Zelená branka a růžová věž“ (č.10, roč. XXII, 66) jsou
dětské pocity také posunuty do roviny symbolické (zelená branka - bezpečí
zahrady, růžová věž - stud, křehkost dívčího citu). Přemýšlivá dívenka
prožívá smíšené pocity, stydí se svůj cit projevit, svěřit se lidem, vše je proti
ní veliké, nebezpečné, vše ji přehlíží. Rozumí si jen se zahradními skřítky a
višňovým princem, ke kterým se uchyluje za zelenou branku a do růžové věže
- do svého nitra. Zranitelnost dívčího citu ostře kontrastuje s lhostejností
dospělých: „Počkej, pak nám to povíš, teď se chceme dívat. A dívenka si
myslela, co já to mám jen za povahu.“, (tamtéž). Také v autorských
pohádkách M. Lukešové či J. Havla představuje vnitřní svět hlavního hrdiny
nepostradatelnou rovinu. „První let“ (č.7, roč. XIX, 63) J. Havla je dialogem
mezi měsícem a přízemními husami, z nichž jen jediná po něčem touží
(dolétnout k měsíci) a nebojí se svoji touhu uskutečňovat. Přestože se jí
34
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nakonec tento záměr nepodaří, sám měsíc ji oceňuje za její odvahu svou
láskou. Text se přesouvá do lyrické polohy, příroda na sebe bere magickou
úlohu: „…vítr přestal na chvíli údivem foukat, …, šeptal mámivě Měsíc, …,
Měsíc se rozbil na miliony zlomků, …“, (tamtéž), je prokládán verši: „Ahoj
husy, husičky, sedíte jak buchtičky!/ křídla máte, nelítáte, cpete se den
celičký!/…“, (tamtéž). Celkově tak vzniká snová paralela k lidské touze. Je
zajímavé sledovat, jak je pro tyto autory důležité propojení psychologie s
přírodními motivy a přesahy k obraznému vyjadřování a jazyku poezie.
Vstupují do tajů dětské a lidské psychiky, přitom pocity dítěte nepředkládají
prvoplánově, ale lyrickou cestou obraznosti.
Výrazný protipól k niterné autorské pohádce představuje v této době
pohádka s rysy nonsensu. Přirozený sklon dítěte k jazykové hravosti a hledání
smyslu v nesmyslu obhajuje v již zmiňované studii Od dvou do pěti K.
Čukovskij (na stránkách Mateřídoušky je v roce 1959 otiskovaná na
pokračování jeho próza s rysy nonsensu „Doktor Bolíto“). Dětský čtenář má
tedy právo nacházet jej i v literatuře. Autorské pohádky Z. K. Slabého, M.
Macourka, O. Šafránka, I. Klímy či J. Kainara spojuje logická prezentace
nesmyslné situace a absurdita, jazyková hra, asociativní odvíjení děje na
základě situace nebo jazykové inspirace. Klímovy „Kokrhací hodiny“ (č.5,
roč. XX, 64) rozehrávají už samotnou nelogickou otázku, co by se stalo,
kdyby hodiny kokrhaly, do absurdní představy města, které zaplaví kokrhání
hodin vyhozených lidmi do řeky. Próza M. Macourka „O Kryštůfkovi, který
se schoval v mixéru“ (č.8, roč. XX, 64) vrší jednu absurdní situaci za druhou chlapec se z lásky ke smetanovému dortu schová do mixéru se šlehačkou,
během mixování a následného pečení se chlapci nic nestane. Přesto si
absurdní situace zachovává jistou logiku - chlapec se vymotá z dortu díky
zpětným otáčkám mixéru, celkově se ale zmenšil, protože během svého
pobytu v dortu kousek ujedl. Podobně „logická“ je asociativnost v Carrollově
Alence v říši divů (1865), která se například zmenší po snědení koláčku, aby
se vešla do malých dveří. Z převrácené logiky a hry se slovy těží také
Šafránkovo „Leknutí krále Koudele“ (č.6, roč. XXI, 65). Král prohlašuje, že
udělá ministrem člověka, který ho vyděsí, nevyleká jej ale zpráva o konci
světa, či postavy lidožroutů a kostlivců, nýbrž obyčejné auto jedoucí příliš
rychle. Čistě jen z jazykové hry vyrůstá děj „Pohádky o dvou O“ Z. K.
Slabého (č. 5, roč. XXIII, 67), kdy jedno O se toulá po světě zapomenuté
všemi, protože nikomu nepomohlo, zatímco druhé zachraňuje Olinku před
utopením a dostává se za zásluhy do názvu „Pohádky o dvou O“.
Próza se tedy v Mateřídoušce vydala jednak cestou psychologizace, kdy se
text stahuje do nitra prožívající postavy, jednak cestou nonsensu, který
vychází z přirozené potřeby dítěte a projevuje se navenek hravým přístupem
ke skutečnosti a jazyku. Prózy s dětským hrdinou přinášejí
individualizovaného hrdinu, kterého od ostatních odlišuje nejen jeho chování,
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ale především vnitřní svět. Autorskými pohádkami prostupuje hra s jazykem,
zároveň se obohacují o obrazné a výrazové prostředky poezie.
Poezie
Na počátku tohoto období v Mateřídoušce dominovala poezie, v průběhu let
však své výsadní místo přenechává próze. Poezie sleduje obdobný vývoj jako
je tomu u prózy. Mateřídouška v oblasti poezie ze svého obsahu odstraňuje
výchovné a ideologické básně, postupně se ale také odpoutává od tradičního
modelu čarkovsko-hrubínovské linie. Verše důvěrného světa s motivy přírody
a venkova sice z Mateřídoušky nemizí zcela, ustupují však převažujícímu
novému typu poezie, který tíhne k nonsensu, experimentu a jazykové hře.
Svobodnější atmosféra doby umožňuje v poezii pro děti rozvíjet i jiné formy
než státem vnucované agitační básně nebo protěžovanou folklorní slovesnost
a tvorbu klasiků 19. století. Poezie pro děti navazuje na meziválečnou
avantgardu a tvorbu V. Nezvala. Pro tyto básně je charakteristický nonsens,
smysl pro humor, jazykový vtip a slovní hříčku. Inklinování k nonsensu
přímo potvrzoval výběr ze světové literatury - v roce 1966 například redakce
představila čtenářům báseň J. Krüsse „Ostrov, kde rostou housle“ (č. 4, roč.
XXIII), jejíž název později poslouží jako titul antologie světové nonsensové
poezie uspořádané P. Šrutem a J. Bruknerem (1982). Časopis se neuzavíral
ani před autory, kteří měli zakázáno publikovat knihy pro dospělé (tvorbu pro
děti vydávat mohli) - F. Hrubín, J. Seifert, J. Čarek, F. Branislav.
S novým typem poezie se mohou čtenáři setkat i díky otevřenosti redakce
vůči tvorbě nových autorů. O. Chaloupka dokazoval tuto skutečnost
argumentem, že ze 120 uveřejněných básní celé dvě třetiny představují tvorbu
nových autorů 35 . Básníci hledají jiné cesty, nepostradatelným prvkem je
radost z nekončící jazykové hry, která zároveň asociativně přináší další a další
neotřelé obrazy. Sám jazyk se stává hybnou silou obrazotvornosti ve verších
J. Bruknera („Proč má ráček na č háček“, č.1, roč. XVIII, 62): „Stěžoval si
ráček,/ že má na č háček./ Kdyby neměl háček,/ byl by z něho ptáček./…“
Autor aktualizuje ve svých básních radostnou metaforiku blízkou představám
dítěte: „Jak to bylo s horou Říp,/ kde se vzala, tu se vzala -/ na rovině stála./
Jako hříbek na mechu,/ jako půlka ořechu,/ jako když se zakutálí/ míč,
s kterým si děti hrály,/ a zapadne někde v důlku,/ takže je ho vidět půlku./…“,
(„Jak to bylo s horou Říp“, č. 4, roč. XXII, 65). Nabízí se porovnání
s podobným motivem v Exupéryho Malém princi, kde jen dítě je schopno
vidět v nezvyklém tvaru klobouku hada polykajícího slona. Pro takovou
poezii je dětský pohled výchozím bodem, předpokládá zároveň čtenáře
zvídavého, ochotného nacházet nezvyklé obrazy a přistoupit na jazykovou
35

srov. CHALOUPKA, Otakar. Mateřídouška v posledních pěti letech. Zlatý máj, 1969, roč. 13, č. 7, s. 417–
428.
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hru. Básníci se nebrání experimentu a propojují slovesnou tvorbu s jinými
druhy umění. Přesah do zvukové roviny přímo přiznává báseň „Koncert
v botách“ Z. Kriebela (č.6, roč. XXII, 66): „Představte si včera ráno/ zakopl
jsem o piáno./ Tucet vyplašených not/ naskákalo do mých bot./ Ach mé nohy,
ty se mají -/ noty v botách pořád hrají./ Vyhrávají vesele,/ proč mám bouli na
čele.//“ V jiné básni Z. Kriebela inspirují k tvorbě nových slov a neobvyklého
obrazu jen prosté zvuky okolního světa („O zvonivém a povídavém“, č.2, roč.
XIX, 64): „ Sedí, sedí zvonivé/ s povídavým na bidle./ Co zvonivé nedohrálo,/
povídavé tancovalo,/ za černé, pletené,/ uvázané ke stěně./ Zvonidlo - crr,/ já
na ně - vrr./ Kňourá to už podesáté:/ „Omyl, jaké číslo máte?“//“. Básně
pokračují mimo strany časopisu a potřebují hlasité vyznění nebo alespoň
zvukovou představu opakující se hlásky: „Pan Petřín předstírá, že spí./ Pane
Petříne, pane Petříne,/ ve stoje se nedříme./ Petřín řekl: „Nedřímu,/ nesete mi
novinu?“/ My se přišli jenom ptát, kam dáváte slunce spát,/ máte pro ně
peřinu?//“, (L. Dvořák, „Pan Petřín předstírá, že spí“, č. 5, roč. XVIII, 62).
Kromě přesahů ke zvukové a hudební rovině se slova v básních prolínají s
prvky vizuálními. Z. Kriebel například používá v básni „Garáže“ (č. 4, roč.
XIX, 63) obrázky k vysvětlení svých novotvarů: „Přišel k nám benzináč,
(obrázek auta)/ poslechl ledováče (obrázek vody)/ „Nastav své cupitáče“
(obrázek kol auta)/ sem, pod můj ometač (obrázek hadice)/ …“
Ne vždy ale musela být jazyková hra invenční. Vinou nahodilého seskupení
se básně osobité, jazykově hravé mnohdy ztrácely mezi básněmi, které hru
s jazykem jen povrchně a dosti toporně napodobovaly: „…Bum ta ra ta, bum
ta ra ta/ vousáči i pacholata,/ všechny květy,/ ten i ten,/ ten, ten, ten, ten,/
květen, květen,/ hudbo, hraj,/ máj, máj, máj.//“, (J. V. Svoboda, „O nejžlutější
žluť“, č. 5, roč. XVIII, 62).
Na druhém pólu stála poezie básníků, kteří buď osobitě navazovali na
čarkovsko-hrubínovskou linii poezie, nebo básníků blízkých poetice F.
Halase, u nichž vystupuje do popředí hlubší a citlivější vnímání skutečnosti.
Niterné básně otiskovali v Mateřídoušce mezi jinými F. Nechvátal, M.
Lukešová, J. Noha či K. Šiktanc. K. Šiktanc: „Jede, jede/ paní Zima,/ zvonky
zvoní na saních./ Koně mají za ušima/ pentličku/ a padlý sníh/…/ Pod
stromečkem, až se setmí,/ najde, co ho potěší./ Paní Zima křikne ze tmy/ na
kobylky v ořeší.//“, („Paní Zima“, č.4, roč. XXI, 64). K. Šiktanc si všímá i
drobného detailu, pomocí něhož navozuje až nostalgický pocit. Lyrická,
imaginativní poloha poezie jakoby poskytovala chvíle „klidu a ztišení“ mezi
převažující poezií nonsensového typu.
Pohyb ve skladbě a samotném charakteru poezie otiskované v Mateřídoušce
s sebou přinesl také zvýšené nároky na čtenářské schopnosti dětského
adresáta. Nonsens se sice inspiroval dětským hravým přístupem k jazyku,
současně ale před čtenáře stavěl nezvyklé obrazy, kde význam vyrůstá ze
spojení slova a vnější skutečnosti. Náročnější mohla být i poezie
halasovského typu. Pro poezii s rysy nonsensu je nezbytná aktivní spolupráce
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čtenáře a jeho radost při objevování humorné polohy básní. Niternější verše
potřebují naopak čtenáře klidného, který v sobě nechá doznít evokovanou
náladu i po přečtení. Dítě najednou není jen pasivním příjemcem textu, ale
autorovým partnerem při jeho vytváření.
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1969–1981 ………………………………..Mateřídouška váhající
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Historické období normalizace 1969–1989 nemůžeme plně uplatnit pro
charakteristiku vývoje Mateřídoušky. Rok 1981 nepředstavuje významný
historický mezník, pro Mateřídoušku je ale klíčovým rokem, kdy
normalizačního šéfredaktora E. Vavrušku střídá otevřenější šéfredaktorka E.
Knotová. Jisté posuny nicméně v 80. letech sledujeme i v širším historickém
kontextu a chápání dětské literatury.
Demokratizační snahy předchozích let rázně přerušila násilná invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Československa dne 21. srpna 1968 a následná
dvacetiletá okupace sovětskou armádou. Okamžitě po srpnových událostech
byli nejvyšší představitelé státní politiky odvezeni na jednání do Moskvy, kde
téměř všichni podepsali Moskevský protokol požadující zklidnění veřejných
poměrů po sovětské intervenci, tzv. normalizaci. Ve společnosti se tento
termín však brzy vžil pro označení návratu k tvrdému komunistickému
režimu. Zrestaurovaná Komunistická strana Československa v čele s novým
prvním tajemníkem G. Husákem si rychle upevnila své pozice. Byly
schváleny zákony proti projevům vzdoru, nepřátele socialismu kontrolovala
Státní bezpečnost, uzavřely se hranice na Západ. Kulturní život postihla 2.
vlna emigrace označovaná komunistickou ideologií za vlastizradu. Po letních
měsících neexistence byla obnovena cenzura časopisecké a knižní produkce.
Literatura se rozpadla na oficiální a neoficiální proud (exil a samizdat),
zvláštní postavení si udržoval underground distancující se od společnosti.
Analogicky k politickým čistkám v KSČ probíhala očista Svazu českých
spisovatelů (předseda J. Seifert), který byl vnímán jako nebezpečný iniciátor
reformních snah. Nový Svaz českých spisovatelů v čele s loajálním J.
Kozákem navrací chápání literatury zpět k situaci v první polovině 50. let.
Tendence Svazu výstižně ilustruje zvolené heslo „Literatura do služeb
socialismu - literatura do služeb člověka“. Měřítkem hodnoty literatury se
opětně stala její společenská angažovanost a výchovná funkce. U autorů
dětské literatury byla přímo zdůrazňována jejich odpovědnost za výchovné
vedení dětského čtenáře k socialismu. Personálních změn se dočkala také řada
nakladatelství, mezi nimi Albatros, jenž byl nucen řídit se interním seznamem
zakázaných autorů (jmenujme například J. Foglara, F. Háje nebo autory, kteří
publikovali v Mateřídoušce - J. Vladislav, L. Dvořák, J. Pištora, K. Šiktanc).
Právě Mateřídouška v roce 1969 rozpoutala jeden z prvních normalizačních
skandálů otištěním dvojsmyslné básně J. Pištory „Lapkové“ (viz níže). V
druhé polovině 70. let znamenalo další skandál uvěznění členů skupiny The
Plastic People of the Universe a následný vznik Charty 77 požadující
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respektování lidských práv a svobod zakotvených v Helsinských dohodách
(přijaty československou vládou, ale nedodržovány)36 .
Navzdory státnímu tlaku si literatura pro děti a mládež udržuje víceméně
vysokou úroveň, a to i díky tvorbě autorů, kteří měli zakázáno publikovat
knihy pro dospělé. Úroveň dětské knihy je pro komunistickou stranu
důležitým nástrojem ideologie, demonstruje kulturnost země. Československo
spolupracuje při tvorbě dětských knih s prestižní mezinárodní organizací
IBBY (International Board on Books for Young People/ Mezinárodní
sdružení pro dětskou knihu), mezi jejíž hlavní aktivity patří vydávání
kvalitních dětských knih a odborný výzkum literatury pro děti, IBBY uděluje
také literární ceny.
Na počátku normalizačního období vede Mateřídoušku šéfredaktor J. Černý,
v roce 1971 jej střídá E. Vavruška, který v časopise setrvá až do roku 1981.
Osoba nového šéfredaktora E. Vavrušky časopis opětně přimyká k
ideologičnosti a výchovnosti. V porovnání s obdobím mezi lety 1948–1956
však nejsou propagandistické tendence tak silné. Tvář Mateřídoušky vytváří
výrazné autorské osobnosti. Redakční radu tvořili Z. Adla, V. Čtvrtek, H.
Doskočilová, G. Dubská, M. Florian, F. Hrubín, O. Chaloupka, J. Kalousek, J.
Paleček a Z. K. Slabý. Časopis vycházel v nakladatelství Mladá fronta,
vydavatelem byla od roku 1970 až do roku 1990 Česká ústřední rada
Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže, tiskla ji Polygrafia.
Dozvuk svobodnějších časů představuje v roce 1969 otisknutí již zmiňované
básně J. Pištory „Lapkové“. Redakce tím dokládala zájem poskytovat
dětskému čtenáři umělecky hodnotnou literaturu nezávislou na státní moci a
současně vyjadřovala nesouhlas se srpnovou invazí: „Žije, žije ve stepi/ jeden
v suché otepi./ Druhý v láptích pod pařezem,/ třetí v díře mezi bezem./ Ať si
jsou, tam kde jsou./ Ať sem na nás/ nelezou.//“ , (č. 2, roč. XXVI, 69, viz
Příloha č. 4). Dvojsmyslné vyznění podporovaly ilustrace L. Vimra (rudé
vlasy loupežníků, zelená uniforma s červenými výložkami). V ovzduší
počínající normalizace a opětného utužení komunistické diktatury báseň
označující sovětské okupanty za „lapky“ citelně poznamenala další osud
Mateřídoušky i J. Pištory samotného. Komunistická strana se jí začala rychle
zabývat a Rudé právo následně v článku „Ideje z Mateřídoušky“ označilo J.
Pištoru za nepřítele Sovětského svazu. Před publikováním této básně J.
Pištora působil jako redaktor časopisu Tvář a přispíval do řady literárních
časopisů (Červený květ, Host do domu, Sešity, Literární noviny, Listy, …).
Náladu doby a konkrétní dopad na život básníka popisuje J. Gruša: „V
Mateřídoušce uveřejněné dětské říkadlo Lapkové způsobilo v 70. roce jeden z
prvních normalizačních skandálů a stálo J. P. smlouvy na vydávání dětských
knih, které by mu umožnily překonat existenční vakuum, hrozící ze ztráty
místa. Náhlá kumulace existenčního postihu a reglementací přichází
36

srov. JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury. IV. 1969–1989. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia,
2008. 977 s. ISBN 978-80-200-1631-7.
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naneštěstí v době, kdy J. P. prožíval i těžkou krizi osobní, která se ukázala být
posledním důvodem tragické volby z 26. 9. 1970.“ 37 , (pozn. J. Pištora spáchal
sebevraždu).
Upevnění pozice komunistické strany se odrazilo také na složení periodik
pro děti a mládež. Zanikly časopisy zábavné a oddechové: Ježek, Veronika,
Karavana (pokračuje jako knižní edice v Albatrosu). Časopisy přejmenované
v politicky uvolněnější době 60. let Větrník a Sedmička potvrzují opačný
politický kurz během normalizace přejmenováním na Pionýr (r. 1970) a
Sedmička Pionýrů (r. 1973) 38 . Nově se k časopisům svázaných s pionýrskou
organizací přidává od roku 1970 Pionýrská stezka. Ve své činnosti pokračují
populárně-naučná periodika ABC mladých techniků a přírodovědců a VTM,
beletristické Sluníčko, publicisticko-beletristický Ohníček a komiksový
Čtyřlístek. Literární složka převládala pouze v Mateřídoušce a Sluníčku.
Ohníček vedle beletrie (vyšly zde například Steklačovy Boříkovy lapálie, poté
i v Pionýru) uveřejňoval informace ze světa techniky a pionýrských
organizací, pracoval s novinářskými žánry (rozhovory se zajímavými lidmi),
čemuž odpovídala i jeho koncepce jako „magazínu zajímavostí“. Do
Mateřídoušky, Sluníčka i Ohníčku soustavně přispívali například Z. Adla, V.
Čtvrtek, E. Petiška, H. Doskočilová, M. Lukešová, O. Hejná, O. Macourek,
M. Zinnerová, Z. K. Slabý. Pro Sluníčko a Mateřídoušku píše také řada
zakazovaných spisovatelů (zákazy týkající se literatury pro dospělé) - L.
Dvořák, A. Kliment, J. Pištora, O. Mikulášek, K. Šiktanc, … Během 70. let se
ale ze stránek dětských časopisů vytrácejí. Časopisy odkazující k pionýrské
organizaci - Pionýr, Sedmička pionýrů, Ohníček - zařazují do své náplně
reportáže, zprávy ze světa (většinou ze socialistických zemí), aktuální
politické události (odpovídající státní ideologii), podněty a návody pro vlastní
činnost dětí v pionýru 39 .
Mateřídoušku v tomto období charakterizuje jistá rozpolcenost. Z jedné
strany se snažila čtenáři zprostředkovávat literaturu nezávislou na
komunistické ideologii, z druhé strany se ale po roce 1969 (a po skandálu s
básní „Lapkové“) musela potýkat se sílícím státním tlakem, který potvrdila i
osoba nového šéfredaktora E. Vavrušky. Literární hodnoty připomněl ku
příležitosti výročí 25 let života Mateřídoušky ve svém příspěvku F. Hrubín
(č.4, roč. XXVI, 70). Vysvětloval i název periodika „Mateřídouška“, který
odkazuje jednak k typicky české rostlině, jednak k dílu K. J. Erbena.
Inspirativní texty vytvářely pro dětského čtenáře výrazné osobnosti: H.
Doskočilová, V. Čtvrtek, J. Brukner či P. Šrut. Próze dominovala autorská
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GRUŠA, Jiří. Poznámka životopisná. In PIŠTORA, Jiří. Mezery v paměti. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993.
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Albatros, 1984. 539 s. ISBN (Váz.): 53 Kčs.
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pohádka a příběh s dětským hrdinou, v básních se zřetelně projevoval přechod
k próze - básně většího rozsahu byly epické, inspirovaly se pohádkou.
Nezastupitelné místo získala v Mateřídoušce světová literatura začleňovaná
do vyjímatelných příloh (Karlík a továrna na čokoládu R. Dahla, Pipi
Dlouhá punčocha A. Lindgrenové). Politickým snahám se mimo beletristické
příspěvky některých autorů podřizovala především pevná složka časopisu pravidelné rubriky („Hančin zápisník“, „Nehádejte, přemýšlejte“, „Okénko do
časopisů socialistických dětí“, „Já také rád kreslím a píšu“, „Země přátel“,
…).
Grafická podoba
Mateřídouška proměňuje svůj formát z A4 na menší A5, střídavě pro své
stránky používá pololesklý papír. Po této změně se přibližuje knižní podobě,
působí přehledněji, protože menší prostor stránky omezil počet přípěvků na
stránce, jednomu autorovi tak mohla být věnována celá stránka. Se
zmenšeným formátem přichází zvýšení počtu stránek na 32. Celkově tedy
rozsah Mateřídoušky zůstal zachován. Posílení přehlednosti vyplývá i
z rozčlenění stránek do více rubrik se stálým názvem. Někdy však tato
přehlednost vyvolává až dojem jednotvárnosti. Výtvarnou složku proměňuje
jiný postup při výběru ilustrátorů. Mateřídouška na začátku 70. let opouští
tradici, kdy každé číslo bylo svěřeno jednomu ilustrátorovi, v čísle se tedy
čtenáři mohli setkat s vícero ilustrátorskými přístupy.
Takový posun ve výtvarné tváři časopisu má za následek nejen pestřejší
podobu jednotlivých čísel, ale také souznění ilustrace s textem. Jednotliví
ilustrátoři mají blíže k různým textům podle charakteru svého výtvarného
projevu. Na tvorbě prózy nebo básně se tedy vedle jejího autora podílí také
ilustrátor. Ilustrátorův styl se k dílu těsněji přimyká. Čtvrtkovy texty jsou
neodmyslitelně spjaty s poeticko-humorným stylem R. Pilaře (knižně
Rumcajs, 1970; O Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi, 1973; Manka,
1975; …). Pilařovy postavy ohraničené typickou silnou linkou a
knoflíkovýma očima ožívají na rozpitém pozadí, jejich rázovitost získává
snový podtón. Nepilova „Polní žínka Evelýnka“ vyznívá něžně i díky
ilustracím M. Jágra (knižně pod stejným názvem v roce 1979). M. Jágr se při
své kresbě soustředí na detail, vychází z dětského stylu kresby a ozvláštňuje
jej téměř krajkovými tahy. Prózy na mytologické a biblické náměty H.
Doskočilové v rubrice „Okénko moudré sovy“ napomáhají přesunout do
lidské roviny sympatické postavy G. Filcíka (knižně pod názvem Diogénes v
sudu: a dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnější v 90.
letech). Filcíkovy oblé tvary postav, pastelové barevné tóny a jemné přechody
mezi nimi vytvářejí klidný a harmonický svět, který současně nepostrádá vtip.
Absurditu Pipi Dlouhé punčochy A. Lindgrenové podtrhuje výtvarná
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nadsázka A. Borna. Přestože pracuje s jemnou linkou ohraničující postavy,
nejsou postavy statické, ale velmi živé. Samotní ilustrátoři měli možnost
poskytnout dětskému čtenáři „klíč“ ke své tvorbě v rubrice „Představujeme
ilustrátory Mateřídoušky“.
Co se týče spotřebitelské reklamy, je jí stále vyhrazen minimální prostor, ale
v porovnání s dřívějšími lety je v Mateřídoušce již patrná. Nezměnil se
ideologický názor, podle kterého je produktem západní kapitalistické
společnosti, komunistická propaganda ji nicméně ke svým účelům využívala.
Společnost nebyla socialistické ideologii tak nakloněna, jako tomu bylo v 50.
letech. Komunisté se museli potýkat se sníženou důvěrou, a proto voličům
nabízeli alespoň zajištění základního životního standardu výměnou za jejich
loajalitu. Reklama tedy byla svým způsobem vítaným prostředkem, jak
upozornit na blahobyt a šťastný život v socialistickém státě. V Mateřídoušce
se objevila například reklama na karamely a nugetu, č.1, roč. XXXII, 75;
čokoládové oplatky Bibi a Bari mandle, č. 12, roč. XXX, 74; barevné
stereokotoučky a stereoprohlížečku, č.12, roč. XXXI, 75. Výjimečně je
reklama zakomponována do příběhu (součástí kresleného seriálu o Vavřincovi
je objednací lístek s názvy knih, č.2, roč. XXVIII, 72).
Skladba časopisu
Ačkoli státní ideologie nepronikala do Mateřídoušky tak silně jako mezi
lety 1948–1956, své stálé místo si zajistila prostřednictvím
rubrik.
Propaganda či tematika pionýrského hnutí naplňovala průměrně 3–5 stran
časopisu, tlak pravidelně zesiloval během státních svátků. Mateřídouška
udržovala kontakty s redakcemi dětských časopisů jiných socialistických států
(polským Swierszczykem, sovětskou Murzilkou, bulharskou Družinkou,
maďarským Kisdobosem, …). Nicméně ne všechny rubriky přisluhovaly
komunistickému režimu, neotřelé beletristické rubriky vytvořily v těchto
letech J. Brukner a H. Doskočilová. Invenční byly také rubriky poznávací a
umělecko-naučné.
Ideologické rubriky v Mateřídoušce během normalizačního období
charakterizovala jejich „různorodost“. V rámci limitované socialistické
tematiky usilovaly o komplexní působení. Beletristický charakter měla
rubrika „Tati, povídej“, prostřednictvím fiktivního vyprávění otce svým
dětem vyzdvihovala roli sovětské armády. Významné politické události a
socialistické svátky - oslavy MDD, MDŽ, spartakiády, VŘSR, … reflektovala
Mateřídouška
prostřednictvím
informačních
rubrik
„Mateřídouška oznamuje, upozorňuje, radí“ a „Povídáme si“. V roce 1975
zde redakce popisuje události ze dne 25.února 1948 takto: „Dlouho, moc
dlouho měli páni vládu ve svých rukou. Drželi pohromadě, protože se vždy
báli obyčejných, poctivých lidí. Přečetli jste si pohádku o Pecínkovi v této
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Mateřídoušce? Bohatí sedláci, starosta a radní to byli takoví nepřátelé
obyčejných lidí. Nechali je ve svůj prospěch dřít…“, (č.7, roč. XXXI).
Ostatně vytváření zkresleného obrazu národních dějin a minulosti měl ve
svých stanovách i nový Svaz českých spisovatelů. Poznávací rubriky „Země
přátel“ a „Svátky přátel“ představovaly socialistické země, pokládaly důraz na
přátelství mezi nimi, vytvářely spojnici mezi československými pionýry a
vietnamskými „čavdarčaty“ (č.2, roč. XXXII, 75), jugoslávskými
„okťabrjaty“ (č.3, roč. XXXII, 75), … Tematiku pionýrského hnutí hojně
zpracovávaly soutěžní a kontaktové rubriky - „Nehádejte, přemýšlejte“,
„Tělovýchovná hra Mateřídoušky“, „Z chytrých zápisníků“ (rukodělné
činnosti, zmínky o Leninovi, Sovětském svazu), „Sám sobě rozhodčím“, na
níž navazuje „Buď fit s Mateřídouškou“, … Nejpodleji se dětským čtenářům
vtírala kontaktová rubrika „Já také rád maluji a kreslím“, kde redakce
zveřejňovala vlastní tvorbu dětí. Byla náhoda, že se v jednom čísle (č.9, roč.
XXVII, 72) ocitly vedle sebe z šesti básniček dvě od dětí z Gottwaldova?
Výběr básní doplnil tehdy obrázek od čtenáře s myšími vojáky v sovětských
uniformách. Poměrně často se zde otiskovaly obrázky dětí z výstav a soutěží
v socialistických státech (například ze soutěže „Lenin v Praze a
Československu“). Právě díky této rubrice přinášející odezvu od samotných
dětských čtenářů si uvědomíme, jak snadno lze dětskou osobností
manipulovat: „Já jsem malá jiskřička,/ chci být jako včelička./ Učit se a pilná
být,/ každému se zavděčit.//“, (básnička dívky z Klatov, č.8, roč. XXX, 74).
Tuto „povinnou“ složku vyvažovaly ovšem zcela nové typy beletristických
rubrik. Koncem 70. let psala vyprávění s výrazným etickým rozměrem do
rubriky „Okénko moudré sovy“ H. Doskočilová (pod zkratkou -sek-). Tvoří ji
rámcové příběhy - vyprávění sovy svému mláděti, které matčina slova
zároveň komentuje. Volbou témat přesahuje často k antické mytologii či
biblickým příběhům - „Trojský kůň“, „Ikarův pád“, „Babylónská věž“,
„Kolumbovo vejce“, „Newtonovo jablko“, „Diogenes v sudu“, … (knižně až
v 90. letech pod názvem Diogenes v sudu). Zajímavé, fejetonově laděné texty
vytvářel J.Brukner v rubrice „Do ouška“, reagoval v nich často na předešlou
pohádku a uváděl ji do kontextu s problémem, s nímž se dětský čtenář
setkával (dobří a zlí lidé, lenost, …). Rubrika „Do ouška“ vystupuje v roli
citlivého rádce při možných dětských potížích. J. Brukner také vybíral a
překládal světovou poezii (anglický básník O. Nash, německý básník F.
Fontane, španělská básnířka G. Fuertes, ruský básník Majakovskij, …) pro
rubriky „Verše z celého světa“ a „Bylo jednou jedno…“ K lepší orientaci ve
světové poezii čtenáři napomáhala stručná hlavička. Světovou prózu
Mateřídouška soustředila do vyjímatelné románové přílohy. Lidové pohádky
různých národů přinášela rubrika „Popříslo aneb pohádka z…“ H.
Doskočilové.
Od druhé poloviny 70. let se Mateřídouška také pokoušela přibližovat
čtenářům umění dramatu v rubrice E. Vavrušky „Malé divadlo“. Namísto
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zprostředkování skutečného umění s prvky improvizace a hry nabádaly
Vavruškovy divadelní texty k suchému a neinvenčnímu učení se zpaměti.
Dialogy postav dovysvětlovaly obrázky a stručné poznámky: „Nejprve si
celou pohádku přečtěte, až pak mluvte za postavičky zvířátek zpaměti…“,
(č.3, roč. XXXIII, 76).
Velký prostor získávají informativní či uměleckonaučné texty - prózy J.
Kloboučníka o vodě, chlebu, vejci, vzniku papíru vyslovují úctu obyčejným
věcem - příhody ze svého dětství odvíjí na základě drobného motivu,
například krabičky či zvětšovacího sklíčka. Rubrika „Herbář Mateřídoušky“
L. Štroblové představovala druhy rostlin pomocí obrázků a textu nebo básně.
Mezi poznávacími rubrikami byl „Herbář Mateřídoušky“ výjimečný svým
beletristickým přesahem, verše jen prostě nepopisovaly rostliny, tíhly k
metaforičnosti. Poznávání rostlin a živočichů se stalo náplní pozdější rubriky
„Album Mateřídoušky“ určené k vystřihování a k samostatné tvorbě
skutečného alba-knihy.
Pro zachování kontinuity a soudržnosti časopisu bylo velmi důležité
prosazení příběhů na pokračování. Časopis umožňoval čtenáři prožít si
zvědavost při čekání na další číslo, zároveň si tím udržoval stálou obec
dětských čtenářů. Mateřídouška přinášela takto mnohdy objevné texty, které
vyšly poté i knižně - pohádkové příhody Rumcajse, Cipíska a Manky V.
Čtvrtka (70); „Příběhy makového mužíčka“ (73–74) a „Polní žínka Evelýnka“
(76–78) F. Nepila; „Dva dědečci z Dlouhé míle“ (74–75), „Ukradený orloj“
(73–74) a „Fánek a Vendulka“ (79–81) H. Doskočilové; …
Kreslené seriály
Svobodnější 60. léta přála znovuobjevení komiksového žánru. ABC
například otiskovalo kreslený seriál „Kulišáci“ podle námětu tabuizovaného J.
Foglara. Již na počátku normalizace se však projevovaly snahy potlačit
komiks, a to i v souvislosti s osobou J. Foglara, kterého si čtenářská veřejnost
spojovala s kreslenou podobou Rychlých šípů (vycházely v letech 1967–
1971). Pro svoji schopnost transformovat v českém prostředí nejmodernější
trend světového komiksu byl kritizován K. Saudek. Na přelomu 60. a 70. let
vytvářel politicky provokativní seriály v mládežnických a studentských
periodikách (v době normalizace rušeny), později převážně pro Mladý svět 40 .
Postavení kreslených seriálů v Mateřídoušce bylo poněkud specifické.
Autoři komiksu hledali jinou formu, která by státní moc neprovokovala
návazností na světový komiks (promluvy postav v bublinách, dynamičnost,
hojné používání zvukomalebných slov, …). Zřetelnou komiksovou podobu si
podržel jen „Kocour Vavřinec“ (70–76) autorek V. Faltové a D. Lhotové.

40

srov. JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury. IV. 1969–1989. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia,
2008. 977 s. ISBN 978-80-200-1631-7.
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Obrázkové seriály nicméně zaujímají v Mateřídoušce tohoto období stabilní
místo, nadto jsou mnohdy autorsky velmi výrazné.
Pro svoji neobvyklou podobu byly vítané komiksy Z. Adly (v roce 1972 jej
střídá J. Černý - pseudonym P. Černý) a výtvarníka J. Kalouska. Obrázkové
seriály těchto tvůrců provázely Mateřídoušku po celá 70. léta. Spojením dvou
autorských osobností J. Kalouska a J. Černého vznikla výrazná tvůrčí dvojice,
jejíž kreslené seriály propojovaly zábavnou a naučnou funkci a vnímaly české
dějiny z vtipného nadhledu. V jejich prvním kresleném seriálu „Obrázková
kronika českých dějin“ (70–74) se strohá historická fakta prolínala s pověstmi
(příchod Čecha do Čech a Lecha do Polska, postava Ječmínka - syna krále
Svatopluka, postava Golema, ...). Nejde o klasický komiks s promluvami
v bublinách. Text - vyprávění a přímá řeč postav - byl umístěn pod
ilustracemi. Postavy pronášely promluvy v archaizující češtině:
„Čech…ohlédl krajinu a řekl: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná,
medem oplývající.“ ,(č.1, roč. XXVII, 70); „Bruncvík: „Neuvidíš-li svůj
prsten do sedmi let, věz, že nejsem naživu.“ , (tamtéž). Tyto vznešené
promluvy ostře kontrastovaly s často jednoslovnými výkřiky postav
v samotné ilustraci - při loučení Bruncvík zdraví manželku: „Ahoj“, (tamtéž),
lidé nadávají na Golema bořícího domy: „Chuligáne hliněnej!“, (č.12, roč.
XXIX, 73). Tím dosahují autoři jak komiky, tak aktuálnosti a přibližují
historii českého národa od bájného příchodu Čecha po vyhlášení samostatné
Československé republiky v roce 1918 chápání dětského čtenáře. Další seriály
z „dílny“ těchto tvůrců staví na podobném principu - „Obrázky z dějin
českých objevů a vynálezů“ (74–76), „Ze starých pověstí“ (76–77), „Obrázky
z Krakonošovy zahrádky“ (77), „Obrázkové pověsti z hradů a zámků“ (78),
…
„Obrázková kronika českých dějin“ byla akceptovatelná nejen pro svoji
netradiční výtvarnou formu, ale její historický obsah posloužil později
komunistické propagandě k vytvoření zkresleného obrazu českých dějin. V
knižním vydání z roku 1980 (Obrázky z českých dějin) a následně dalších
reedicích byly z původního komiksu vypuštěny některé pasáže a naopak
přidány nové v duchu komunistické ideologie. Po těchto zásazích byla kniha
dokonce využívána jako školní pomůcka 41 . Modifikaci výtvarné stránky
komiksu popisuje I. Fencl: „…jeho kresba (Kalouskova) se již daleko víc
vzdálila grotesce a naopak přiblížila realitě, což snad spíše vyhovovalo i
školním osnovám, nicméně nad barevnými stránkami určitě ubylo ozdravného
smíchu.“ 42
S čistě zábavnou funkcí se ke čtenářům obracely obrázkové seriály dvojice
autorek D. Lhotové a V. Faltové. „Kocour Vavřinec“ se jako jediný
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2008. 977 s. ISBN 978-80-200-1631-7.
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obrázkový seriál v tehdejší Mateřídoušce blížil světovému komiksu díky textu
soustředěnému do bublin. Vavřinec se sice chová kladně, ale není typem
suchopárného, příkladného hrdiny, nastalé problémové situace řeší
s humorem - například nepřehlednou „křižovatku“ v parku vybaví dopravními
značkami, aby se děti v kočárcích nebudily: „Zákaz používat zvonky“, „Zákaz
bučení ve vozidle“ , (č.12, roč. XXVI, 1971). Jeho zvířecí partička s naivním
prasátkem Mojmírem a přemýšlivou Otylkou je typizovanou analogií k dětské
partě, kde každý člen má danou svoji víceméně neměnnou pozici. V roce
1976 střídá Vavřince méně výrazná, ale niternější postava ježka týchž autorek
(76–80, „O ježkovi, který hledal déšť“, „O dvou ježcích a jednom kaštanu“,
…). V případě příhod s ježkem se komiksový tvar prolíná s vyprávěním ve
formě odstavce. Takovéto propojování dvou různých textových forem
sledujeme také u pohádkového příběhu dvou dětí „Jak se Vítek a Žanynka
ocitli v Kokršpanělsku“ (71–72, píše O. Šafránek, kreslí M. Stecker) a dalších
kreslených seriálech.
Próza
Léta normalizace nepřerušila pronikání psychologického přístupu do
prozaických příspěvků. Přínosem pro takový pohyb byly v kontextu
Mateřídoušky zvláště dvě díla světové literatury - Pipi Dlouhá punčocha A.
Lindgrenové a Karlík a továrna na čokoládu R. Dahla. V příbězích s dětským
hrdinou vystupovaly autentičtější postavy dětí zobrazované na pozadí širších
společenských vztahů. Na poli autorské pohádky pozorujeme prolínání
kouzelných prvků s všedním životem a výraznou inspiraci filmovou tvorbou pohádky F. Nepila či V. Čtvrtka vznikly původně jako scénáře k večerníčkům
nebo animovaným filmům. Současně ovšem Mateřídouška potvrzovala změnu
politického kurzu navýšením schematických textů s tematikou dětského
hrdinství a příkladného života pionýra. Politizující vlivy vyvažují v tomto
období výrazné autorské osobnosti - H. Doskočilová, B. Říha, F. Nepil, V.
Čtvrtek (ani F. Nepil či V. Čtvrtek se však schematičnosti zcela nevyvarují).
Zcela jiným pohledem na dětství přispěla próza A. Lindgrenové Pipi
Dlouhá punčocha (překladová románová příloha Mateřídoušky, 70–71). Ač
sirotek, Pipi se nijak svým postavením netrápí, ba naopak, může si dělat, co
chce. Fakt, že je bez rodičů, nevnímá tragicky, ale s radostným nadhledem:
„Maminka je anděl a tatínek král černochů.“, (č.1, roč. XXVII, 70).
Charakteristika postavy staví na obrácené logice, Pipi se jako sirotek dokáže
postarat nejen o sebe sama, ale i o své kamarády, kterým vaří snídani; je silná
tak, že dokáže uzvednout koně; z nepříjemného dělá zábavné (podlahu vytírá
pomocí kartáčů na nohách). Promluvy Pipi se přesouvají na pole nonsensu:
„Ale noční košile nikomu neubližují,…když někoho kousnou, tak jedině
v sebeobraně.“, (č.12, roč. XXVII, 71). R. Dahl v Karlíkovi a továrně na
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čokoládu (překladová románová příloha Mateřídoušky, 71–72) dovádí logiku
až na hranici absurdity. Během návštěvy továrny se téměř každý host nějakým
způsobem promění - z Fialky se po zázračné žvýkačce stane obří nafouknutá
borůvka, kterou musí ostatní posléze vylisovat, aby mohla splasknout; Miky
Telekuk po vytažení na žvýkačkovém napínáku měří tři metry, … V textu
koexistují dva zdánlivě protichůdné světy - realistický, který je o to více
skutečný, že Karlík pochází ze sociálně velmi slabé rodiny, a zázračný svět
továrny na čokoládu pana Wonky. Oba dva se propojují díky Karlíkově
skromnému obdivu k vynálezům pana Wonky a otevřenosti rodiny světu
fantazie se svou ne-logikou. Kouzelné prostředí továrny na čokoládu je stejně
absurdní jako společnost, která vytěsňuje rodinu na okraj vinou její finanční
tísně. Z textu A. Lindgrenové i R. Dahla vyvěrá snaha vnímat dětského hrdinu
pozitivně jako postavu neztrácející ani v těžkých chvílích svoji hravost.
Na podněty překladové literatury, které demytizovaly dětství a ukazovaly i
na jeho stinné stránky, navázala v Mateřídoušce H. Doskočilová. Shodně s
výše jmenovanými texty zapojuje své postavy do širšího kontextu sociálních
vztahů a záměrně přitom nerespektuje tradiční typologii postav. Její „Fánek a
Vendulka“ (příběh na pokračování, 79–81) narušuje zažitou škatulku
protikladu chlapce a dívky - Vendulka je spíše „klučičí“, cvičí gymnastiku,
pere se s chlapci, zatímco Fánek je citlivější, zpívá a hraje na klarinet. Chovají
se přirozeně a události také vnitřně prožívají - Fánek se cítí bez přátel
osamělý a stydí se za to, že s ním chce kamarádit „holka“. Důvěrnosti a jisté
něze napomáhá slovní humor blízký kreativitě dítěte, vesnice se jmenují
„Bohy, Rohy, Kaprotůně, Bukopády, Brkoslavy“ (č.1, roč. XXXVI, 79),
stejně neotřelá jsou i jména postav - maminka Housková, sestra houstička
Miládka, teta Fialka, učitelka Kvasničková. H. Doskočilová boří i další mýtus
týkající se literárních postav v próze pro děti tím, že uvádí do dětské literatury
postavy starých lidí. Citlivá, vtipná próza na pokračování „Dva dědečci
z Dlouhé míle“ (74–75) rozvíjí protichůdné názory dvou stařečků. Je
originálním pohledem na setkání optimisty s pesimistou. Charakteristika
hlavních hrdinů se utváří na pozadí totožné vnější události. Přesný obraz světa
je tak relativizován a mění se v závislosti na lidské povaze. Po návštěvě
optiky si například dědeček Hrouda stěžuje: „Oči mi slábnou, představte si,
že už na tři kroky nevidím ani bernardýna. Musel jsem jít na středisko pro
brýle.“, (č.1, roč. XXXI, 74), dědoušek Skřivánek jen opáčí: „Taky jsem byl
pro brýle… A jsem vám tak šťastný… S brýlemi najednou vidím na tři kroky
bernardýna úplně zřetelně.“, (tamtéž).
Pro ilustraci dvou protikladných tendencí srovnejme „Fánka a Vendulku“
H. Doskočilové s prózou F. Nepila „Naschválníčci“, která vycházela na
stránkách časopisu přibližně ve stejném období (próza na pokračování, 78–
79). Fánek a Vendulka sní o chaloupce na stromě, kde by se spolu mohli
ukrývat: „Chaloupka musí být tajná, jedině jeho a Vendulčina. Jinak by to
nemělo žádnou cenu.“, (č.1, roč. XXXVII, 80). Naopak v „Naschválníčkách“
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F. Nepila děti na táboře staví kuchyňský sporák s radostí, aniž vlastně vědí
proč: „Ještěrky dostaly za úkol stvořit nejnáročnější táborovou stavbu kuchyňský sporák s komínem. „Proč zrovna my?“... Protože Kulichovi stavěli
zjara na chatě venkovní krb.“, (č.5, roč. XXXIV, 79). Přestože dostávají
značně neuspokojivou odpověď, neváhají a radostně se pouští do práce, jejich
jednání určuje vnější popud, kdežto Fánek s Vendulkou si chtějí postavit
chaloupku z jejich vnitřní touhy. Stejný motiv stavby kamen nalézáme v textu
H. Doskočilové, kde však Fánek uvažuje o jejich stavbě jen proto, že se mu
nápad zdá jako výborný nesmysl: „Fánek užuž otvíral pusu, že v chaloupce
na stromě jsou kamna vyložený nesmysl, …jenomže pak tu pusu honem zavřel.
Některé nesmysly jsou náhodou ze všeho nejlepší.“, (č.2, roč. XXXVII, 80).
Fánek a Vendulka jsou plastičtí hrdinové, nechovají se vždy příkladně - Fánek
zapomíná úkoly, Vendulka se pere - cítí a mají své sny. Děti v
„Naschválníčkách“ jsou dětmi jen formálně. Přes pokus o jiné uchopení
(Naschválníčci - skřítci, kteří učí děti pracovat) zůstává próza v silně
výchovné poloze. Schematičnost lze vysledovat poměrně často, texty omílaly
tematiku pionýrského hnutí a činností svázaných s politikou (schůzování,
práce na národním výboru), například románová příloha „Holodranci“ J.
Darina a I. Malé, (72–73).
Autorskou pohádku otiskovanou v Mateřídoušce ovlivňuje film, mnoho
seriálových autorských pohádek vzniklo na základě scénáře pro televizní
večerníčky. Stejnou situaci pozorujeme také ve Sluníčku. (Přesahy k jinému
komunikačnímu médiu dokládá také nová rubrika „Škola hrou“, která
spojovala dvě média - tisk a rozhlas - hádanky a úkoly mohli čtenáři vyluštit
až po poslechu konkrétního pořadu v rádiu.) Takto psal pro Mateřídoušku
pohádkové příhody o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi V. Čtvrtek. Pohádku,
ve které bývá časoprostorové označení neurčité, obohacuje V. Čtvrtek o prvky
pověsti a děj přesně zasazuje do lesa Řáholce a jeho okolí, časově se vrací
zpět do doby Rakouska-Uherska 43 . Z vrchnosti činí komické postavy pomocí
zkomolených francouzských či německých výrazů, které používají: „tréžoli
počíháníčko“, „bonaptý“, „kutnapetit“ (č.1, roč. XXVII, 70). V jeho
pohádkách ožívá jiný svět, platí zde však určité zákony, třebaže odlišné od
těch nám známých - Rumcajs například musí mluvit k víle slabounce, aby ji
to neodválo (č.2, roč. XXVII, 70). Rumcajsova pohádková rodina připomíná
skutečnou rodinu, kde každý člen má své jasně dané role. Cipísek s rodícími
se schopnostmi budoucího spravedlivého loupežníka a znalce přírody,
starostlivá a něžná Manka, která má vždy zastání ve svém muži, Rumcajs pravý „chlap“ a hlava rodiny, ze kterého jde strach, ale neváhá nikdy svoji
rodinu bránit. Na Čtvrtkovu poetiku navazuje ve svých pohádkových
seriálech F. Nepil. Také jím vytvářený pohádkový svět se řídí jistými zákony.
V „Polní žínce Evelýnce“ (próza na pokračování, 75–78) běh času neurčují
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hodiny, ale kvetoucí rostliny: „V sedm se otevírají pampelišky. V osm se
otevře šťavel, devátou hlásí pumpava, desátou kolenec a jedenáctou mléč…“,
(č.2, roč. XXXIII, 76). Autorské pohádky se jistým způsobem přibližují próze
s dětským hrdinou tím. že uvádějí na scénu dětské postavy - Čtvrtkův Cipísek,
Nepilova mladá dívka Evelýnka, makové miminko téhož autora („Příběhy
makového mužíčka“, próza na pokračování, 72–74).
Přestože do Mateřídoušky vstupuje vlivem politické situace schematičnost
a ideologicky výchovná funkce, nezasahuje tento jev celou oblast prózy.
Prostřednictvím překladů uvedla Mateřídouška do dětské literatury motiv
těžké životní situace, která ale není pojímána tragicky, a užší spojení postavy
s okruhem blízkých osob. Dětské postavy jak v próze s dětským hrdinou, tak
v autorské pohádce domácích autorů neexistují izolovaně, svou identitu si
ověřují na pozadí rodinných či kamarádských vztahů.
Poezie
Ani v oblasti poezie se Mateřídouška nepropadla zpět ke značně
ideologizujícímu pojetí v období let 1948–1956. Zesílení politického tlaku s
sebou přesto přineslo jisté změny. Redakce do svého obsahu zařazovala
opětně výchovné a tendenční básně o vzorném chování pionýra, šťastné
dělnické práci, míru mezi všemi národy, atd. V celkové skladbě poezie
agitační verše hrály ovšem druhořadou úlohu. Oslabování nonsensu a hravé
metaforičnosti v poezii tehdejší Mateřídoušky odpovídalo názoru tehdejší
oficiální kritiky, která nonsens znevažovala. Naopak byla již tradičně
oceňována sládkovská linie poezie s pravidelným rýmem a veršem, tematicky
orientovaná k idylickému obrazu přírody a dětského světa. S tímto vývojem
víceméně korespondovaly v Mateřídoušce kratičké básně, těžící z přírodních
motivů či prvků lidové slovesnosti. Určitý kompromis představovaly delší,
epičtější básně, které se v některých znacích blížily folklorní pohádce, ale
přibližně od druhé poloviny 70. let se přitom snažily uplatňovat vtip nonsensu
a slovní humor či bohatší metaforiku. Výběr ze světové poezie pak sledoval
charakter domácí poezie, překládala se světová lidová poezie a básně s
pohádkovými rysy, místy oživené absurdním humorem. Pro Mateřídoušku
píší mimo jiné básně autoři, kteří nesměli publikovat tvorbu pro dospělé - J.
Vladislav, L. Dvořák, J. Pištora, K. Šiktanc, ... 44 Po roce 1973 se i z
časopisecké produkce však vytrácí. Přímé zákazy knižního i časopiseckého
publikování postihly například již zmiňovaného J. Pištoru po uveřejnění básně
„Lapkové“ v Mateřídoušce roku 1969. Snahou komunistického režimu bylo
vytěsnit tyto básníky z povědomí veřejnosti. V této souvislosti J. Čeňková
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upozorňuje na skutečnost, že poezie publikovaná v Mateřídoušce a Sluníčku
nežádoucími autory zůstávala zcela bez zájmu tehdejší literární kritiky45 .
Přechod k žánru pohádky naznačoval samotný název rubriky „Bylo jednou
jedno…“, do které byla zařazována tvorba světových či domácích básníků.
Překlady J. Bruknera akcentovaly hravou, absurdní polohu básní: „Bylo
jednou devět malých,/ jak nit tenkých krejčíků,/…/ když pak byli unaveni/ tak
velikou hostinou,/ všech devět se uložilo/ na slámečku jedinou/ …“, (německá
lidová báseň, č. 5, roč. XXXI, 75); „Byl jeden král s blechou/ obýval mocný
hrad,/ nikoho pod svou střechou/ neměl už tolik rád/…“, (J. W. Goethe, „Král
a blecha, M., č. 7, roč. XXXI, 75). Z domácích autorů rozvíjí nonsens ve
svých veršovaných pohádkách převážně J. Brukner: „…když kuchařka ji
škubala,/ kachnička si zpívala,/ i když ji solí solili,/ i když ji pepřem pepřili,/
…/ Potom, ač je to k nevíře,/ kachnička vzlétne z talíře,/ a za chviličku
maličkou/ je pryč./ Je pryč i s písničkou.//“, („Pohádka o kachničce, která si
pořád jen zpívala“, č.5, roč. XXXIII, 77). Vynalézavým slovním humorem,
jenž byl v jeho básních důležitým významotvorným prvkem, se k nonsensu
přimykala na konci tohoto období tvorba P. Šruta. Původně tradičnější variace
na kouzelné pohádky: „Na trůnu seděl starý král,/ nad pyšnou dcerou
naříkal./ Chodila pyšně v zámeckém parku/ a za ní princové s košíky dárků./
Jeden klečí, bučí, prosí,/ slibuje jí perly z rosy,/ …“, („Pyšná princezna“, č.4,
roč. XXXIII, 77) střídá neotřelá poezie plná novotvarů, slovní vynalézavosti a
neobvyklých spojení. Skutečný svět se mísí s tím pohádkovým, jazyková hra
a kalambúry ústí ve vtipnou pointu: „Ježibaba s Ježidcerou/ ježihusí peří
derou/ Ježitetě na peřinu./ Ježipes má z toho psinu.//“, („Ježibaba
s Ježidcerou“, č.5, roč. XXXVII, 81). Od výbušného nonsensu se odlišovala
lyrizující podoba pohádky: „Modrou, modrou, modravou/ barvičku mám
děravou./ Půjč mi, řeko, ze své modři,/ řeka řekla: jdi si k moři!/…/ Zatím tu
byl modrý večer,/ ani nevím, kudy vešel/ s tou svou tichou záplavou,/ modrou,
modrou, modravou.//“, („Modrá pohádka“ L. Dvořáka, č.8, roč. XXXI, 75).
Kouzelnost pohádky neutvářely tedy jen pohádkové postavy, zázraky a
nadpřirozené jevy, ale především imaginace básníků a jejich obrazné vidění
světa.
Mnoho autorů jednostrofických básní navazovalo na folklorní tvorbu, častá
byla forma hádanky, téměř výhradně tyto verše zpracovávaly přírodní motivy.
Z lidových podnětů čerpají například veršované hádanky V. Provazníkové:
„Tančí panna na talíři -/ penízkama jenom hýří.//“, (hádanka o rybě, č.4, roč.
XXXII, 75). Podobu hádanek na sebe brala však řada dalších básní, stačilo by
jen název umístit pod verše: „Zčista jasna/ z nebe spadlo/ korálové/
počitadlo./ Nerozbilo se,/ když spadlo?/ Nerozbilo, ale zvadlo.//“, (V. Borská
„Akátový list“, č.10, roč. XXXVI, 74).
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Obraznost jazykového vyjadřování zintenzivňovala kouzelnost pohádky, z
druhé strany nonsens a slovní humor básní vstupoval s kouzelnou pohádkou
do jisté polemiky a snižoval její „vznešenost“. Vnějšková spojitost s
kouzelnou pohádkou umožnila tedy částečné „zneviditelnění“ nonsensové
zábavnosti a tím i její zachování. Pokud tyto básně jistým způsobem vnášely
nepokoj do tradiční představy o kouzelné pohádce, verše krátkého rozsahu
naopak obklopovaly dětského čtenáře aurou bezpečí a vzniklé obrazy
nevybočovaly z důvěrně známého světa.
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1981–1989 ……………………Mateřídouška hravější i niternější
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Od počátku 80. let sledujeme v oblasti politiky a kulturního života náznaky
uvolnění. Demokratizační proces v Sovětském svazu odstartovalo v roce 1985
zvolení nového generálního tajemníka komunistické strany M. Gorbačova. Po
vyhlášení programu „perestrojky“ (přestavby) a „glasnosti“ (nahlas mluvit o
problémech) došlo k přehodnocení nepružného ekonomického plánování. Éra
stalinismu 50. let a nedávné tvrdé diktatury L. Brežněva byla podrobena další
kritice. Domácí KSČ na demokratizační pohyby v Sovětském svazu reagovala
však chladně. Tento trend potvrzuje i osoba nově zvoleného generálního
tajemníka KSČ M. Jakeše, který se v 70. letech spolupodílel na stranických
čistkách a odmítal jakékoli uvolňování. Přesto vliv sovětské perestrojky a
glasnosti omezoval přímé útoky komunistické strany vůči opozičním
názorům. Na univerzitách se rozvíjela přednášková činnost, kromě Charty 77
vznikaly nové občanské aktivity (Demokratická iniciativa, Hnutí za
občanskou svobodu, …), mínění veřejnosti ovlivňovali písničkáři (J.
Nohavica, V. Třešňák, V. Merta, ...). V oblasti literatury přestává být tabu
tématem exilová tvorba, v literárních periodicích se hovoří o postupném
sbližování tří proudů české literatury (exilové, samizdatové a oficiální). Přes
úsilí Svazu českých spisovatelů udržet si kontrolu nad literaturou, se literární
prostor otevírá řadě umlčovaných spisovatelů. Z autorů, kteří psali literaturu
pro děti, měli širší prostor publikovat J. Brukner, J. Vodňanský, L. Dvořák, J.
Skácel, V. Provazníková, Z. Nováková, J. Nohavica, J. Foglar, … Většina
těchto autorů tehdy přispívala na stránky Mateřídoušky a Sluníčka. Značně
schizofrenní byl postoj komunistické strany k J. Seifertovi, který v roce 1984
obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Přestože J. Seiferta KSČ vnímala jako
svého nepřítele (z pozice bývalého člena komunistické strany ji kritizoval,
podporoval umělcovu svobodu a neangažovanost literatury), toužila si
přivlastnit Nobelovu cenu a prohlásit ji za ocenění pro českou socialistickou
literaturu. Pozdější státní pohřeb J. Seiferta († 10. 1. 1986) doprovázely
zástupy lidí, kteří tím vyjadřovaly nejen poctu básníkovi, ale také odpor vůči
komunistické vládě. Právě širší společnost (tzv. šedá zóna) se do politického
dění zapojuje řadou manifestací ke konci normalizačního období. Dne 17.
listopadu 1989 tak původně oficiálně povolená studentská manifestace (k
padesátému výročí obsazení vysokých škol nacisty) přeroste ve spontánní
protest občanů proti komunistickému režimu. Násilné potlačení demonstrace
urychluje pád vlády, která odstoupila v následujícím týdnu. Souběžně se
zhroucením politického systému se rozpadá také normalizační Svaz českých
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spisovatelů a následně vzniká nová spisovatelská organizace Obec spisovatelů
v čele s V. Havlem 46 .
Shodně k pohybům v oblasti politiky a kulturního života se i Mateřídouška
zbavuje v oblasti beletrie politizujících a výchovných textů, poměrně těžko se
však zbavuje „povinné“ propagandistické složky v rámci rubrik. V roce 198I
šéfredaktora E. Vavrušku střídá E. Knotová, která v pozici šéfredaktorky
setrvá až do pádu komunistického režimu v roce 1989. Členy redakční rady
jsou Z. Adla, J. Budík, M. Florian, D. Špirková, M. Jágr, F. Nepil, D.
Sekorová, E. Slánská, K. Tupý, na redakční práci se dále podílí J. Černý, M.
Propperová a R. Kubínek. Časopis stejně jako v předcházejícím desetiletí
vydává Česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v nakladatelství
Mladá fronta, tiskne ji Polygrafia.
V 80. letech vycházely tehdy v nakladatelství Mladá fronta a Smena
následující časopisy určené dětem a mládeži: týdeníky Sedmička pionýrů a
Mladý svět, čtrnáctideníky VTM, ABC mladých techniků a přírodovědců,
Ohníček, Gazetka pionera (pro děti polské národnosti) a měsíčníky
Mateřídouška, Sluníčko, Pionýr, Pionýrská stezka, Pionýrská štafeta (pro
pionýrské pracovníky), Zápisník mladých (pro funkcionářské pracovníky
SSM) 47 . Ojedinělé postavení si udržoval Čtyřlístek, časopis s obrázkovými
seriály (vedle příhod čtveřice zvířecích kamarádů přinášel i jiné seriály,
například seriál o Sherlocku Holmesovi). Vzhledem ke státnímu potlačování
komiksových seriálů a tedy i absenci obdobně zaměřeného časopisu byl
Čtyřlístek kulturním fenoménem. Četli jej a sbírali nejen děti, ale i dospělí.
Přes vysoký náklad (na konci 80. let 220 000 výtisků, regulovaný státem)
nedokázal uspokojit veškerou poptávku48 .
Literatura v časopisech pro mladší čtenáře je zastoupena především
v Mateřídoušce a Sluníčku, které se však svoji podobou blíží až metodickým
listům pro učitele a rodiče. Mateřídouška tvoří přechod od hravě didaktického
časopisu k časopisu literárnímu, do její skladby zasahuje mimo složky
beletristické i složka poznávací, v omezené míře ideově-politická. Ohníček
vytváří svoji koncepci jako magazín s výraznou literární částí, uveřejňuje
navíc informace ze světa techniky, pionýrské organizace, otiskuje krátké
reportáže o zajímavých lidech. Časopisy pro starší adresáty jsou orientovány
zájmově (ABC mladých techniků a přírodovědců, VTM) nebo ideově-politicky
(stále široké zastoupení - Sedmička pionýrů, Pionýr, Pionýrská stezka, …).
K časopisům pro mládež se volně přiřazují časopisy určené primárně
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srov. JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury. IV. 1969–1989. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia,
2008. 977 s. ISBN 978-80-200-1631-7.
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(Brož.): 12,50 Kčs.
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dospělým - například Mladý svět nebo Dikobraz 49 . Právě Mladý svět v 70. a
80. letech dával na svých stránkách prostor nechtěnému, „prozápadnímu“
žánru komiksu, byl tak atraktivní i pro nedospělého čtenáře (častým autorem
komiksů - K. Saudek) 50 . Blízký mladému čtenáři mohl být i satirický týdeník
Dikobraz (vycházející od roku 1945 do roku 1989), který přes své levicové
zaměření a humor používaný ke kritice západu otevíral své stránky
vynikajícím autorům (V. Jiránek, J. Kerles, J. Kristofori, J. W. Neprakta, V.
Renčín, Jan Vyčítal, …). Obě periodika tedy suplovala absenci takového
časopisu pro mládež, jenž by do své náplně zařazoval i relaxační složku a
jistým způsobem se i vymezoval vůči vládní politice. (Dětská obdoba
Dikobrazu - humoristický týdeník Ježek - vycházela jen na konci 60. let.)
Také v této době Mateřídouška umožňovala publikování nepohodlným
autorům - A. Vostré, J. Skácelovi (pod krycím jménem překladatelky Blanky
Stárkové), L. Dvorskému, O. Šafránkovi, I. Štukovi 51 . V próze i poezii
ustoupily ideologické a schematické texty, časopis také díky spolupráci s
novými autory (v poezii zvláště J. Vodňanský, v próze A. Vostrá) zřetelněji
navazuje na nonsensovou zábavnost, a to jak ve verších, tak na poli autorské
pohádky. Vedle nonsensu se próza výrazněji přesouvá do intimnější sféry.
V překladové literatuře vystupovala do popředí osobnost českého autora - J.
Šerých převypravuje anglické a francouzské pohádky, P. Šrut anglické
pohádky, světovou poezii čtenářům zprostředkovává P. Šrut, H. Vrbová, R.
Pilař a J. Brukner (básně R. Fylemanové, O. Nashe, J. Reevse, R. L.
Stevensona, I. Pivovarové, I. Tokmakovové, J. Tuwima, V. Majakovského, J.
Gugenma, …) 52 . Státní propaganda ovšem neopustila pevnou složku
Mateřídoušky - rubriky. Její vliv se nicméně oslabil, na rozdíl od
komplexního pojetí minulých let se soustředí téměř výhradně na volnočasové
aktivity. V souvislosti s proměnami hodnot společnosti (televize již patřila k
běžnému standardu v každé domácnosti) na stránky časopisu pozvolna
vstupuje realita médií a zejména televize.
Grafická podoba
Počet stránek se nemění, Mateřídouška čítá 32 stran včetně přední a zadní
strany obalu. Zkvalitňuje se však používaný papír, příspěvky se tisknou na
pololesklý papír, občasně používaný již v 70. letech. V grafické a výtvarné
úpravě rubrik můžeme vysledovat zajímavý jev. Většina rubrik sloužící státní
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ideologii získává svého stálého fiktivního průvodce, který má i svoji
výtvarnou podobu (lvíček v rubrice „Hlásí se lvíček“, různé druhy zvířátek
v rubrice „Zvířátka radí“, pionýr Karlík na své dvoustránce, …). Prvoplánová
ideologičnost se tím sice utlumila, na druhou stranu s průvodcovskou
postavou, která se staví do role čtenářova kamaráda, se dítě snáze identifikuje
a vstřebává socialistickou ideologii zcela nevědomě.
Od počátku tohoto období se významně zužuje okruh ilustrátorů
připívajících do časopisu. V první polovině 80. let se upřednostňovaly
ilustrace M. Jágra a J. Kovaříka. Dlouhodoběji se také uplatňovali ilustrátoři
v rámci kreslených seriálů - J. Kalousek, J. Malák. Méně je zastoupená
ilustrace lyrická. Vedle komické zkratky skutečnosti a dynamického
zobrazení postav (J. Malák) jasně převládají autoři inspirující se dětskou
kresbou (M. Jágr, A. Mikulka, J. Šalamoun, …). Tento posun ovšem
koresponduje s opětným zesilováním nonsensu a hravé, až bláznivé
zábavnosti. K textům se výtvarný doprovod tedy nevybíral bezmyšlenkovitě,
příkladem může být tvorba A. Mikulky, ve svých textech vytváří absurdní
svět zabydlený šašky a sám si jej také ilustruje. Dětským stylem kresby a
zdánlivou neumělostí výtvarného vyjadřování je výtvarný styl A. Mikulky
blízký ilustracím M. Jágra. Jágrovy obrázky jakoby malovala nejistá,
nevymalovaná ruka. Obrysy tuší jsou nestejně silné, barvu autor přetahuje,
nerespektuje perspektivu a jednotlivé roviny staví nad sebe, čímž vzniká
dojem chaosu a prostorové zaplněnosti. Svým zaměřením na detail v sobě
kombinuje něhu a hrubost zároveň - velké nosy, velké zuby postav kontrastují
s chvějící se tenkou linkou. Výsledkem je vícevrstevnatý svět, který přes svoji
hrubost ukrývá vnitřní křehkost. Zcela jinak přistupuje k ilustraci O. Čechová
(výrazněji zastoupena ve druhé polovině 80. let), jež má blížeji ke snovému
vidění skutečnosti. Soustředí se na detail a jeho barevné zpracování. Její
ilustrace působí dekorativně až ornamentálně a přitom si zachovávají
tajemnou, imaginativní atmosféru, kde převažují modrozelené tóny.
Určité příspěvky se neodmyslitelně pojily se stylem konkrétního ilustrátora, a
vytvářely tak svébytný literární „minisvět“ (již zmiňovaný A. Mikulka, J.
Šalamoun a jeho ilustrace příhod Maxipsa Fíka R. Čechury, G. Filcík, který
už tradičně ilustruje rubriky H. Doskočilové, …).
Reklama na spotřebitelské výrobky se vyskytuje stále ojediněle, přesto se již
tehdy uchylovala k prvkům skrytého působení - například v rubrice „Včelka
radí“ si děti povídají s dědou o stavebnicových kostkách a ukazují mu své
LEGO (č.5, roč. XLV, 89). Více na stránky Mateřídoušky proniká
spotřebitelská reklama až v souvislosti se změnou politického systému po
roce 1989.
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Skladba
Skladebnou část Mateřídoušky charakterizuje nebývalé rozšiřování počtu a
typů rubrik. Na jejich tvorbě se podílela řada přispěvatelů prózy a poezie
(pokračuje H. Doskočilová a J. Brukner, přidávají se M. Propperová, F. Nepil,
L. Dvořák, J. Havel, J. Slíva, …). Vlivem těchto osobností značná část rubrik
akcentovala estetické hodnoty a vynalézavý přístup k jazyku. Výraznost jimi
připravovaných rubrik navíc přehlušila ideologickou složku časopisu.
Tematika pionýra (vydavatelem časopisu je až do konce normalizačního
období stále pionýrská organizace SSM) tvořila až do konce tohoto období
pravidelnou náplň Mateřídoušky. Orientovala se především na činnost dětí ve
volném čase („Z chytrých zápisníků“, „Hlásí se lvíček“, „Zvířátka radí“, …).
Občasně se časopis uchyloval k již vyzkoušené praxi, kdy číslo připravovala
redakce časopisu pro děti jiného socialistického státu.
Většinový beletristický rozměr rubrik posiluje různorodost Mateřídoušky.
H. Doskočilová v rubrice „Moudrá sova vypravuje… pohádku“ (poté pod
názvem „Pohádku na… přísloví vypravuje moudrá sova“) vytváří autorské
pohádky o různých řemeslech a národech, které v sobě kombinují kouzelný
prvek s informací. Navazuje tedy na svoji časopiseckou a knižní tvorbu v 80.
letech (rubrika „Popříslo aneb pohádka z“, knižně pod názvem Posledního
kousne pes a dalších čtyřiadvacet přísloví v pohádkách). Textům nechybí
lyričnost a jemný humor: „Však taky Apolence skoro nic nescházelo, jen oči jí
ještě malounko plavaly v mlze.“, („Moudrá sova vypravuje pohádku o
chlebové víle“, č.1, roč. XXXIX, 82). Kromě reálií cizích zemí čtenáři H.
Doskočilová s vtipným nadhledem přibližuje mentalitu cizích národů: „Ve
Vietnamu bylo velice nezdvořilé říci podobný návrh jen tak bez okolků. Co
kdyby se tomu druhému nezamlouval? Musel by odmítnout a odmítnutí je
vždycky příjemné jako díra v síti.“, (č.1, roč. XLI, 84). Starší rubriku H.
Doskočilové „Okénko moudré sovy“ s přesahem k antické mytologii střídají
pod stejným názvem čistě popularizační texty J. Veise a předznamenávají
další etapu ve vývoji Mateřídoušky. Inspirativní texty o výtvarném umění
vytvářel J. Brukner v rubrice „Jak namalovat…“ (hrušku, cestu, radost, sama
sebe, …). Od reflexe či poeticky ztvárněného dojmu z obrazu ve své básnické
sbírce Obrazárna (vychází po nucené odmlce s desetiletým zpožděním v roce
1982) zde přechází k prozaické glose53 . S citlivostí představuje dětem
malířské techniky a přístup jednotlivých umělců k tvorbě, vychází vstříc
dětskému vnímání: „Po něm už tu čeká v lavici pan Chardin. Vážil k nám
cestu až ze staré Francie, kde tak rád sedával v kuchyních s měděnými
kotlíky.“, (č.1, roč. XL, 83). Na základě těchto textů vznikla v 90. letech
neobyčejná kniha, kde J. Brukner propojil obrazy malířů s verši a fejetonky
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(Pojďte s námi za obrazy aneb Malování zvířat, 95). Po několikaleté
přestávce se na stránky časopisu navrací také fejetonově laděná rubrika „Do
ouška“, která dětského čtenáře směřovala k zamyšlení a tázavému přístupu ke
světu kolem. „A to je náramná věc - taková, čerstvá a živá myšlenka. Vždyť
kolika lidem se nenarodí v hlavě ani jednou za rok.“, (č.1, roč. XXXIX, 82).
Fejetony podbarvuje jemná ironie: „Budeme si dávat dobrý pozor, abychom
takové nápady nevypudily a nevypadali jako pánové z francouzské Akademie,
sbor nejmoudřejších, co nad vynálezem aeroplánu prohlásili, že létací stroj
těžší vzduchu odporuje přírodním zákonům, a proto se nikdy neodlepí od
země.“, (č.1, roč. XXIX, 82). Vnímavý, citlivý pohled Bruknerových fejetonů
umožňuje objevování krásy v obyčejných věcech a následně i vytvoření úcty
k nim - hrneček, stará zeď, dveře, … Odlišitelné od jiných rubrik byly i texty
na pokračování „Dvanáct měsíců na Pražském orloji“ M. Propperové, které
Mateřídoušku vztahovaly k aktuálnímu měsíci. Poznání Prahy se v jejím
podání nevylučuje s lyričností a pocity melancholie. „To smrt na orloji
Staroměstské radnice tahá za zvonec, kývá na starce, aby šel, že je jeho čas,
ale on vrtí hlavou, nepůjde, nechce se mu umřít, protože na světě je hezky.“,
(č.1, roč. XLI, 84).
Novým fenoménem jsou v rámci aktivizačních stránek rubriky
„luštitelského typu“, jejichž autoři posouvají svůj sklon k jazykové hře a
nonsensu dále a přibližují tím svoji poezii dětskému čtenáři („Písmena, slova,
věty, hádanky, kvízy, rébusy“ J. Havla a J. Slívy, „Rébusy a rébusky“,
„Záhadné nápisy“ L. Dvorského, atd., viz Příloha č. 5). Nepostradatelným
prvkem pro takové rubriky byla aktivita dětského čtenáře a hravý přístup k
jazyku. Celkově v Mateřídoušce pozorujeme utlumení didaktické funkce
(reprezentované nevýraznými rubriky s tematikou pionýra) a naopak posílení
herní složky. Hra nebyla však vnímána samoúčelně, měla sloužit k rozvoji
čtenářských schopností a jeho estetického cítění. Shodně s tímto názorem
nahradila také dřívější didaktizující texty E. Vavrušky o umění dramatu nová
dvoustránka s dramatickým dialogem a loutkami k vystřižení J. Havla a G.
Filcíka.
Jednotící linii podporovaly prozaické texty na pokračování. Z příběhů, které
vyšly knižně jmenujme například „Kouzelnou chobotnici Krejzy“ (83–84)
nebo „Švandaluzii“ (86–87) A. Vostré.
Kreslené seriály
V průběhu 80. let se ochabování státního dozoru odráželo i ve stavu
komiksové literatury. Nezkreslený pohled na dětskou literaturu pomáhala
vytvářet rozšiřující se vědecká a přednášková činnost, v roce 1981 byl při
Pedagogickém ústavu J. A. Komenského založen Kabinet dětské literatury a
literární výchovy, o tři roky poté vznikla Katedra literatury pro děti a mládež
a literární výchovy na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Tvorbě pro děti se namísto didaktického působení navracela zábavná a
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relaxační funkce. Přibližně od druhé poloviny 80. let do dětské literatury
znovu vstupoval J. Foglar, výrazný tvůrce chlapecké prózy a komiksů pro děti
a mládež. Po letech zákazů mohl publikovat svá díla, Rychlé šípy byly
vydávány v reedicích. Počet komiksů se v druhé polovině 80. let rozrůstal,
časopis ABC obnovil své komiksové speciály (v letech 1985 a 1986 v téměř
stostránkovém rozsahu velkého formátu), v roce 1988 vznikl dokonce první
český komiksový magazín Kometa 54 .
Také Mateřídouška akceptovala relaxační funkci zařazováním více
kreslených seriálů. Komiksovou podobu, prezentovanou v minulém období
jen „Kocourem Vavřincem“, opětně uváděla do časopisu „Tři prasátka“ (od
roku 1982 průběžně do roku 1988, píší J. Pacovský a J. Šebánek, kreslí J.
Malák) a „Klok a Kloček“ (89–90, text J. Boček, kresba J. Malák). Oba dva
kreslené seriály pracují s jasnou polarizací dobra a zla. Tři prasátka čelí
společnému nepříteli - divokému praseti, Klok a Kloček se brání útokům
zrádného psa Dinga. Odlišují se od sebe typem postav. Tři prasátka
představují partu kamarádů, která ale nemůže být srovnatelná se
společenstvím kocoura Vavřince. Zatímco Vavřinec, pes Otylka a prasátko
Mojmír zaujímají v partě každý jinou roli a tvoří její přirozený obraz v čele s
vůdcem Vavřincem, tři prasátka jednají uniformně, vystupují jako ztrojená
podoba téže postavy. Klok a Kloček reprezentují jiné sociální společenství rodinu. Jejich charakteristika, obdobně jako je tomu v „Kocouru Vavřincovi“,
je pevně spjatá s rolemi v sociální skupině - Klok, máma a táta v jedné osobě,
živí svého syna Kločka a chrání jej před zrádným psem Dingem, Kloček, syn,
je na svém otci závislý. Z tohoto pohledu se jeví postavy Kloka a Kločka
přirozenější než postavy tří prasátek. S „Kocourem Vavřincem“ spojuje oba
seriály vedle vtipné pointy jejich výtvarná podoba, která podtrhuje komiku a
dynamičnost postavy.
Výraznější kreslený seriál vytvořila pro Mateřídoušku také zavedená
dvojice autorů J. Černého (text) a J. Kalouska (ilustrace). „Obrázky z dějin
velkých světových objevů“ (82–84) navazují stylově na předchozí kreslené
seriály této dvojice. K prosté relaxaci již tradičně přidávají poznávací funkci
(plavby Marca Pola, Kolumba, Cortése, Vasco de Gamy, …). Zároveň se
jejich komiks přibližuje dobrodružné literatuře. Dokládá tím mimo jiné
tehdejší obnovení zájmu o žánry populární literatury, jež komunistický
koncept hodnotného umění označoval za literární brak. V určitém smyslu
„Obrázky z dějin velkých světových objevů“ předjímají vstup dobrodružné
literatury do Mateřídoušky následujícího období.
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srov. JANOUŠEK, Pavel. Dějiny české literatury. IV. 1969–1989. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia,
2008. 977 s. ISBN 978-80-200-1631-7.
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Próza
Komunistická ideologie v těchto letech již prakticky do oblasti prózy a
poezie nezasahuje. Autoři, respektive hlavní hrdinové, se ve svých prózách
spíše snažili vyrovnávat s problémy, které přinášel život v socialistickém státě
(atmosféra odosobněného sídliště, nuda na sídlišti, televizní zábava,
mezigenerační problémy, …). V próze s dětským hrdinou pokračují
psychologizující tendence převážně v tvorbě M. Propperové, jejíž texty
akcentují místo dějové linie vnitřní svět dětského hrdiny. Po období
znevažování nonsensu v minulých letech do autorské pohádky opět zřetelněji
proniká nonsensová zábavnost v textech A. Vostré a A. Mikulky. Ke konci
tohoto období můžeme v próze pozorovat náznaky jejího dalšího směřování
(inspirace detektivkou - „Cirkus Legrando“ M. Propperové).
Dětskou psychiku citlivě poodkrývaly texty již zmiňované M. Propperové,
předpokládaly výbornou znalost mentality dítěte. Její příspěvky provázely
Mateřídoušku po celá 80. léta, tvář časopisu tak utvářely významnou měrou.
Stav dětské mysli aktualizovala autorka v různorodých situacích, které jsou
pro dítě tíživé. Hlavní hrdina prožívá stesk, strach z neznámého před prvním
odjezdem na tábor („Už jsem docela velká“, č.11, roč. XXXVI, 80), zklamání
a smutek ve chvíli, kdy na táboře nedostane žádný dopis či balíček od rodičů
(„Nebreč, Kristýno“, č.11, roč. XXXVII, 81), výčitky svědomí („Příběh
Johanky z parku“, č.3, roč. XXXIX, 82), stud za svůj strach před druhým
(„Ať nepozná, že se bojím“, č. 11, roč. XXXIX, 83), citové zmatení po
rozvodu rodičů („Haló, Katko“, č.5, roč. XLII, 86), …
V 80. letech sice částečně ochabovala moc komunistické strany, současně se
ale v každodenním životě plně projevily důsledky socialistického
hospodaření. Socialistický vzor moderního a pospolitého života na městském
sídlišti utrpěl značné trhliny. Sídliště nerespektovala přirozenou lidskou
potřebu soukromí a intimity, uzavřený prostor panelákového bytu, kde vedle
sebe často žilo více generací, vyhrocoval vztahové problémy. Okolí s
citelným nedostatkem zeleně a hřišť dětem neposkytovalo příliš možností k
zábavě. Novodobá skutečnost překotné panelákové výstavby proniká společně
s politickými reáliemi do prózy na pokračování H. Doskočilové „My a myš“
(84–86). Praděda hlavního hrdiny bydlí společně s jeho rodinou v
panelákovém bytě, oproti vesnici, kde má chalupu, vnímá sídliště jako
nepřátelské. Proto sám zkrášluje panelákovou kočárkárnu, za což od dívky
z národního výboru obdrží vyznamenání: „Vzorný budovatel sídliště Háje“,
(č.7, roč. XLII, 86). Takové prostředí je navíc chudé na citové podněty, Kuba
strádá nedostatkem pradědovy lásky, nedovídáme se ovšem, proč má svého
citově chladného pradědu tak rád. Po narození Kubova bratra například
prohlašuje: „Je z tebe mámin vocásek,“ vrčí pradědeček, pokud si vůbec Kuby
všimne… A hrozně nerad slyší, když maminka řekne: „Kuba byl stejně
hodnější.“, (č.4, roč. XLII, 86). Hlavní hrdina se se svou situací nakonec
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zcela nepravděpodobně smiřuje: „Možná je to na světě už tak zařízené, že
pradědečci mají nejradši mimina.“, (č.4, roč. XLII, 86). Celkově textu chybí
jisté odlehčení a humorný nadhled. Vtipný odstup od této reality se podařilo
udržet Z. K. Slabému v pohádce „Obr a deset dřevorubců“ (č.2, roč. XLIV,
88), v níž obr ležící v lese nesežere dřevorubce jen proto, aby se dočkal
většího sousta v podobě hotelových hostů, kteří mají později přicházet do
nově vystavěných budov. Nudu a nedostatek podnětů ke hře v takovém
prostředí suplovala televize a televizní zábava, jíž se komunistická ideologie
snažila nahradit jiná omezení. V 80. letech se televize obracela na děti s
pořady typu Studio Kamarád či Magion (mezi dospělými diváky byly
oblíbené zábavné estrády Televarieté, Možná přijde i kouzelník, …). Na
jednostrannost televizní zábavy narážel ve svých fejetonech J. Brukner
(rubrika „Do ouška“). Televizi považoval za nebezpečný fenomén utlumující
dětskou zvídavost: „Zlobí vás někdy knoflík od televizoru? A jak by ne!
Zmáčknete mne, posadíte se a koukáte… chroupete buráky a nic víc…Vůbec
se nedivíte, jak to, že můžete něco vidět.“, („Co nám povídá knoflík od
televizoru“, č.3, roč. XLIII, 86). Přístup autorů Mateřídoušky k televizi nebyl
však jednoznačný. K mediální zábavě se ve svých autorských pohádkách
přiklání například R. Čechura či J. Veis. Čechurův Maxipes Fík odkazuje k
televizním dobrodružstvím (příhody Fíka byly původně napsány jako scénáře
k večerníčkům, natočeny v 70. letech): „A já ti zatím ukážu, co teď Ája dělá,“
nabídl se Bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce uviděl Fík Áju, jak…“,
(č.12, roč. XXXVI, 80). Trpaslíci J. Veise v pohádce na pokračování „…a
sedm trpaslíků“ děkují za diváckou podporu: „Jeden divák z Afriky se
dokonce ptá, zda omývat banán, než ho oloupeme. Tři diváci jsou ochotni se
okamžitě oženit s učitelkou Synovcovou… Děkujeme za pozornost a těšíme se
na shledanou u obrazovek.“, (č.10, roč. XLI, 85).
Výjimečné postavení opětně získal v tomto období nonsens. A. Mikulka ve
svých pohádkách zabydluje svět šašky a trpaslíky, bláznivá zábavnost
(podporovaná autorovými ilustracemi) přechází až ke grotesce. Specifický je
jeho jazyk, který uvádí do literatury pro děti dysfemismy - „šaškáři, tlusťoši,
hubeňouři,…“, („Šašci jedou na výlet“, č.12, roč. XL, 84). V textech často
obměňuje stejné prvky - motiv chaosu či zaplněnosti prostoru a hrubý jazyk.
Ne vždy jeho prózy naplňuje hravá invence, v případě „Vánočního stromku“
(č.4, roč. XLIII, 87) se autor omezuje jen na svůj osvědčený postup
jmenovaný výše a otřepaný motiv nehezkého vánočního stromku. Vedle A.
Mikulky se k nonsensu přiklání prózy A. Vostré. Svět ve „Švandaluzii“
(próza na pokračování, 86–87) je světem, kde platí absurdní zákony - ve
školních lavicích nemůže nikdo chybět, za děti chodí tedy do školy i rodiče
nebo jiní dospělí, … Současně tento absurdní svět odráží s nadsázkou tehdejší
realitu - například kvůli mezerám v administrativě dostává učitelka rozkaz
ostříhat se dohola a narukovat na vojnu. Nesmyslné jsou i výpovědi postav při návštěvě bazénu učitel na své žáky pokřikuje: „Kdo se utopí, ať mi
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nechodí na oči.“, (č.4, roč. XLIII, 86). Skutečnost a pohádka splývá ve
„Švandaluzii“ v groteskní svět nevídaných možností. Celá třída hledá umělý
chrup krále, s dětmi se v bazénu koupají ministr a anglický lord, místo dětí
jsou trestány učitelky. V případě absence jim hrozí: „… hladomorna,
oškrábání metráku brambor pro královskou tabuli nebo sto jedenáct kotoulů
nazad v pyžamu na zámeckém nádvoří.“, (č.3, roč. XLIII, 86). Vtipu autorka
dosahuje absolutně vážným postojem ke komickým věcem, jako je například
zkoušení z výskytu šneků v Čechách či vyžadování úkolu po nově příchozím
žákovi, … Jedna fantazijní situace asociativně vyvolává další. Tři sestřenice
se po přečtení záhadného nápisu mění v jabloně - jejich větve zaplní celou
kuchyň a následně zvrhnou kotlík se zázračným lektvarem - vylíže jej pes
Notýsek a začne díky němu mluvit… Starší próze na pokračování A. Vostré
„Kouzelná chobotnice Krejzy“ (83–84) chybí absurdní logika, podle které
postavy jednají. Veselost chobotnice Krejzy je podložena jen zázračným
tanečkem šamana: „A od toho rána byla chobotnice Krejzy veselé povahy,
nepožírala své bližní a měla kouzelnické nadání.“, (č.1, roč. XL, 83).
Humorně se tváří i přímá řeč, promluvy šamana v lámané češtině působí spíše
toporně a „ohraně“: „Nebo ty už nebýt nějaký človík, který by uměla ve vodní
hlubina plynule mluviti?“, (č.1, roč. XL, 83).
Umění propagované státní mocí mělo vytvářet pozitivní obraz života v
socialistickém státě. Na negativní jevy života v socialistickém státě nicméně v
Mateřídoušce upozornilo více autorů. Dětství již nebylo vnímáno
jednostranně jako idylická doba. Okruh problémů se přesunul spíše do
intimnější sféry, dětský hrdina se vyrovnával i s tak závažnými problémy,
jako byl rozpad rodiny nebo nedostatek lásky. Mateřídouška nicméně
dětskému čtenáři neupřela hravý přístup ke světu díky návratu nonsensu a
absurdního humoru.
Poezie
Mateřídouška v 80. letech začíná spolupracovat s větším okruhem nových
autorů (J. Vodňanský, J. Hanzlík, J. Slíva, J. Žáček, …). Společně s básníky,
kteří do časopisu přispívali již delší dobu (J. Brukner, J. Havel, méně často P.
Šrut), zřetelněji oživují nonsensovou poezii. Z básní těchto autorů na
stránkách Mateřídoušky jednoznačně převládají nezvalovsky laděné verše J.
Žáčka. K vtipu vyplývajícímu z jazykové hry se přidávala vnější skutečnost.
Proud nonsensové poezie podporovaly pravidelné překlady světových básníků
v rubrice „Verše z celého světa“, pro jejichž tvorbu byla typická hra se slovy,
kalambúry, důraz na zvukovou stránku jazyka či groteskní zobrazení světa (O.
Nash, J. Tuwim, J. Brzechwa, J. Gugenmos, J. Reeves, …). Poezie důvěrného
světa sice částečně ustoupila nonsensové logice, ale v Mateřídoušce měla své
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stálé uplatnění například ve verších V. Provazníkové nebo H. Průchové, které
místy získávaly meditativnější tón.
J. Žáček nacházel komično ve slovních tvarech, neotřelých obrazech a
personifikacích 55 : „Jak je ti, Praho?/ - Stověžatě!/ A mě zas jako na jaře./
Nechceš se projít?/ Počkám na tě - / Ať třeba prší trakaře./ Koupím ti, Praho,/
růži z rynku,/ Pozvu tě na dort z polárky…/ Ty si dnes hraješ na maminku?/
Všude jsou samé kočárky.//“, („Dobrý den“, č.9, roč. XXXVII, 81).
Neobvyklé metafory spojoval s jazykovou hrou, která se soustředila jak na
formu slova, tak na jeho význam. Pro ilustraci Žáčkovy tvůrčí invence
můžeme porovnat jeho báseň „Mosty“ se stejnojmennou básní J. Podlowské.
J. Žáček, „Mosty“ (č.9, roč. XXXIX, 83): „Vltava spěchá/…/ Běží do daleka,/
až je z ní tahle velikánská řeka,/…/ Mosty jsou její/ náramky a sponky.//“ J.
Podlowská, „Mosty“ (č.4, roč. XLII, 85): „Proto lidé/ vymysleli mosty, / aby
spojili,/ co voda rozdělila/ a aby každý/ z druhého břehu/ mohl přijít/
stisknout/ ruku příteli…//“ Imaginativní představa řeky jako ženy s dlouhými
vlasy a mosty namísto sponek ostře kontrastuje s prostým (a navíc
tendenčním) obrazem řeky J. Podlowské. Tento typ schematických a
ideologických básní je nicméně v Mateřídoušce 80. let zcela ojedinělý. Pro
nonsensovou poezii J. Vodňanského bylo důležité spojení s hudební
rytmičností, jazyková hra přesahovala v jeho básních do zvukové roviny:
„Krajem letí polka,/ umtadrata umtadrata,/ tančí celá školka,/ umtadrata
umtadrata./ Celá školka mateřská,/ raz dva,/ muzikantům zatleská.//“,
(„Krajem letí polka“, č. 8, roč. XLI, 85); „Někdo auto říDÍ./ Jiný se v něm
říTÍ./…/ Kvůli tomu T a D,/ ztratil řidič náladu./ Kvůli tomu D a T/ platil řidič
pokutu.//“, („Někdo auto řídí“, č.9, roč. XXXIX, 83). Slovní humor stále
rozvíjel J. Havel. Kalambúry v jeho básních i v básních jiných autorů
(například P. Šruta) jsou blízké dětské hře s jazykem, která nachází spojitost
mezi formálně podobnými, ale významově zcela odlišnými slovy: „Kdo si
umí představit,/ jaké by to asi bylo/ zvláštní zvířátko,/ kdyby se tak narodilo
hřibu hříbátko?//“, (J. Havel, „Kdo si umí představit“, č.10, roč. XLI, 85). V
básních se začíná objevovat tendence mísit jazykovou hru s groteskou:
„Přišel oslík za oslicí,/ jak ji má rád,/ chtěl jí říci./ Namísto slov plných lásky/
hýkl jen dvě samohlásky.//“, (M. Chudáček, „Oslí vyznání“, č.5, roč. XLIII,
87). Výrazněji se situační komika projevila ovšem až v básních následujícího
období.
Paralelně k invenční nonsensové poezii, jež vytváří vtipnou pointu ze zcela
nečekaných souvislostí, můžeme v této době pozorovat zvýšený počet
jednoduchých veršovánek bez hlubšího vtipu. Z. Vybíral 56 používá ve svém
článku označení „napodobeniny“ pro básně, které se nonsens snažily jen
imitovat, ale zapomínaly přitom, že i nesmysl má svoji logiku a charakterizuje
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srov. ČEŇKOVÁ, Jana a kolektiv. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. 1. vyd. Praha:
Portál, 2006. 171s. ISBN 80-7367-095-X.
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srov. VYBÍRAL, Zdeněk. Poezie pro nejmenší čtenáře. Kmen, 1988, roč. 1, č. 35, s. 3.
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jej objevování nového. Za „užvaněnou“ poezii s absencí myšlenky pokládá
některé verše M. Kabáta či J. Krejčího („Lední medvědi“, J. Krejčí, č. 5, roč.
XLIII, 87): „Sluníčko pálí a pálí/ a lední medvědi neroztáli./ Že oni nakonec
nejsou z ledu?/ Jinak to vysvětlit nedovedu.//“ Jisté vyprázdnění nonsensové
zábavnosti ale sledujeme také u J. Vodňanského: „V iglú žije eskymák,/ nos
má jako vlčí mák./ Když je venku hezky,/ jde a loví tresky./ Když je venku
nepohoda,/ tak si pouští desky./…“, („Eskymák“, č.3, roč. XL, 83).
Tvorba domácích básníků spolu s výběrem překladové literatury jasně
navracela nonsensu jeho místo ve skladbě Mateřídoušky. V této době se
nonsens začal vracet i do knižní produkce. Z autorů, kteří přispívali svými
verši do Mateřídoušky, publikovali knihy například P. Šrut (Hlemýžď
Čilišnek, 83) nebo J. Hanzlík (Pimpilim pampam, 81). Širší návrat
zakazovaných autorů do literatury po pádu komunistického režimu se odrazil
již v listopadovém čísle Mateřídoušky z roku 1989, na jejíž stránky redakce
zařadila verše J. Skácela, L. Dvořáka či poprvé také písničkáře J. Nohavici.
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1989–2002 ………………………….……..Mateřídouška moderní
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Rozdělení tohoto období vyplývá ze změněné politické situace po roce
1989, kdy se uzavírá jedna kapitola českých dějin a české literatury,
specifická provázáním politiky s literaturou, ale i uměním obecně. Druhý
mezník - rok 2002 - nepředstavuje již historický předěl, pro Mateřídoušku je
ale rokem, kdy ji opouští šéfredaktorka M. Propperová a nové vedení
podstatně promění její budoucí tvář.
Zhroucení komunistického režimu v roce 1989 umožnilo sice literatuře a
umění vymanit se ze služeb státu, na druhou stranu se umělec musí potýkat se
změněným postojem společnosti, která jej nevnímá již jako významného
veřejného činitele. Literatura ztrácí také svou roli únikového prostoru před
nesvobodnou atmosférou komunismu 57 . První desetiletí po sametové revoluci
je v oblasti literatury charakteristické setkáváním různých generací, stylů,
tradic a proudů. Vydávají se díla komunistickou ideologií zavrhovaná nebo
potlačovaná - exilová a samizdatová literatura, barokní literatura, katolicky
orientovaná literatura, moderní proudy jako byly existencialismus, dekadence,
poezie všedního dne, … V oblasti literatury pro děti tak dětskému čtenáři
mohly být například zpřístupněny Královské pohádky K. Šiktance, verše I.
Blatného Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, samizdatová próza E. Kriseové Prázdniny
s Bosonožkou či undergroundová sbírka básní I. M. Jirouse Magor dětem.
Nová doba přeje vzniku soukromých nakladatelství, obnově literárních
časopisů (Literární noviny, Tvar, Host, …) a periodik obecně. Současně ale
knižní a časopiseckou produkci proměňují komerční záměry. Významně tento
jev zasahuje i strukturu časopisů pro děti (viz níže). Orientaci v literatuře pro
děti a mládež poznamenává zánik Zlatého máje, odborného časopisu, který
soustavně sledoval její stav, ale také Nových knih s pravidelnými informacemi
o nových dětských knihách. Stati o dětské literatuře a recenze publikují
periodika Ladění a Tvořivá dramatika, občasně také časopis Komenský a
Literární noviny nebo Tvar 58 .
Nová podoba Mateřídoušky je v tomto období spjatá především s osobou
šéfredaktorky M. Propperové, která do této funkce nastupuje po J. Bruknerovi
(šéfredaktor v letech 1991–1993) a J. Černíkové (šéfredaktorka od 1989 do
1991). Časopis vychází v nakladatelství Mladá fronta, v souvislosti se změnou
politické situace se vydavatelem v roce 1990 opětně stává Mladá fronta.
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srov. BÍLEK, Petr, A. Česká literatura po roce 1945. portál české literatury [online]. [cit. 2009–07–05].
Dostupný na WWW: <http://www.czlit.cz/main.php?pageid=53>.
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Tiskne ji Polygrafia. Pod vedením M. Propperové se Mateřídouška proměnila
v moderní beletristické periodikum, které přihlíželo k trendům v současné
literatuře pro děti (zařazení umělecko-naučných textů, žánrů populární
literatury, …).
V záplavě nově vydávaných často komerčně zaměřených časopisů
(Hurvajz, časopis pro děti do 99 let - těží z popularity Divadla S+H a zároveň
jej propaguje, Dáda, Kačer Donald, Šmoulové, Medvídek Pú, Slůně, Méďa
Pusík, Bravo, …) pociťují literární časopisy pro dětské čtenáře existenční
potíže. Ohníček v průběhu 90. let dospěje ke svému zániku, Sluníčko i
Mateřídoušku nutí široká škála dětských časopisů k jisté komercializaci.
Delfín, nový literární časopis (1998) pro starší adresáty, ztroskotal po
několika číslech 59 . Finanční svízele Mateřídoušky dokládají slova samotné
redakce, která cítí potřebu obhajovat opakované navyšování ceny: „Těch 7
Kčs, věřte nám, je nejnižší cena, aby mohla Mateřídouška vůbec vycházet.
Ostatně rozhlédněte se kolem sebe, myslíme, že levnější časopis se samými
barevnými obrázky nenajdete.“, (komentář ke zdražení Mateřídoušky na 7
Kčs, č.2, roč. XLIX, 92). V průběhu 90. let Mateřídouška zdražuje na 20 Kč,
přesto se řadí k levnějším časopisům pro děti. Po celé období, kdy
Mateřídoušku vedla M. Propperová, zůstala periodikem s minimem reklamy.
Stavěla do popředí estetické hodnoty, a to jak v beletristických příspěvcích,
tak na poli ilustrace. Toto postavení Mateřídouška zastávala i přes omezení
autorské základny (v próze na texty S. Hrnčíře, H. Doskočilovou, M.
Kratochvíla, J. Pavloviče, v poezii na verše J. Žáčka, J. Dědečka, M.
Kratochvíla a J. Havla). Věkovým zaměřením Sluníčku a Mateřídoušce
konkurují časopis Pastelka a zvláště Méďa Pusík. Domácí Pastelku negativně
ovlivňuje úzký okruh přispěvatelů (K. Benetka, V. Fischer, M. Jalovecký, D.
Martinovská, M. Tetourová, E. Vrberová), beletrie se omezuje na drobné
texty. Hlavní orientace časopisu směřuje k didakticky využitelným stránkám
(stránky koncipované jako pracovní listy) a k výběru různorodých informací
se snahou vyhovět širokému okruhu zájmů čtenářů 60 . Méďu Pusíka vydává
nadnárodní koncern (originální znění časopisu v němčině - Bussi Bar). Jeho
redakce uveřejňuje v porovnání s obdobnými typy časopisů sice více
literárních textů, ovšem s velmi nízkou úrovní. Pod vedením průvodcovské
postavy Pusíka vyznívají texty polopaticky a výchovně. Je příznačné, že
většina autorů takových příspěvků zůstává v anonymitě.
Kromě výše jmenovaných časopisů reagují na novou dobu také další
periodika určená dětskému čtenáři. Časopisy vycházející před rokem 1989
buď mění název (například Pionýr na Filip), nebo navazují na předválečnou
tradici (Zvonky, které měly blízko k Andělu strážnému, vycházejí opětně pod
tímto názvem). Obnovují se dětské a mládežnické spolky společně i se svými
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časopisy (například Junák). Větší potřebě dětského čtenáře být informován se
snaží vyjít vstříc vedle tradičního ABC (upřednostňuje zábavnost na úkor
popularizačně-vědeckých článků z oblasti techniky a přírody 61 ) a VTM nové
periodikum Říše divů. Výčet časopisů by nebyl úplný bez periodik
luštitelského typu (pestré luštitelské úkoly v časopisu Makovice), časopisů
s obrázkovými seriály a v neposlední řadě časopisů šířených ke konci 90. let
pouze elektronicky (například Balónek) 62 .
Nová tvář Mateřídoušky - jak její formát, tak obsahová náplň - přiblížila
periodikum zájmům a potřebám současného dětského čtenáře. Příspěvky
v časopise reagují na aktuální tendence v literatuře pro děti a mládež
(počáteční návraty k zakazovaným autorům, rehabilitace populární literatury,
zvýšený zájem o literaturu umělecko-naučnou a literaturu non-fiction, zájem o
folklor a mentalitu cizích národů). Prostřednictvím kreslených seriálů
Mateřídouška adaptuje díla světové dobrodružné literatury, větší prostor
věnuje stránkám relaxačním a aktivizačním (dvojlisty s herními plány,
luštitelské úkoly, …). V rámci prózy se Mateřídouška zřetelně přiklání
k dobrodružné a detektivní povídce (S. Hrnčíř, O. Batlička, M. Propperová).
Poezie se snaží nacházet nové podoby nonsensu (J. Slíva, M. Kratochvíl, J.
Dědeček). Ustupuje naopak poezie klasiků, výjimečně Mateřídouška nabízí
překladovou poezii (například verše Silversteina, Morgensterna).
O kvalitě tehdejší Mateřídoušky vypovídají ojedinělé knihy, které vznikly
právě na jejích stránkách, jmenujme například knihy H. Doskočilové O Mamě
Romě aneb Dvanáct romských přikázání nebo Když velcí byli kluci a básnické
sbírky M. Kratochvíla či J. Dědečka.
Grafická podoba
Snad nejviditelněji se Mateřídouška proměnila po stránce grafické. Za
redaktorství M. Propperové časopis získal moderní „vizáž“ a celkově se
zpřehlednil. Větší přehlednosti výrazně napomohlo grafické odlišení
jednotlivých rubrik a přítomnost obsahu s vytyčením textů na pokračování.
Formát se zvětšuje na velikost sešitu A4, zvyšuje se také počet stran na 36,
včetně přední a zadní strany obalu. Zlepšuje se kvalita papíru - pro přední a
zadní stranu obalu je použit lesklý papír, uvnitř čísla nelesklý a pevnější.
(Ležatá forma časopisu za šéfredaktorství J. Bruknera ztěžovala orientaci v
časopise, četba dlouhých řádků musela být pro dětského adresáta obtížnější.
Tuto formu tehdy redakce omlouvala problémy s rotačkou, která nepřijímala
starý formát. Že se nejednalo jen o potíže s rotačkou, ale spíše finanční tíži,
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svědčil i fakt omezení počtu stránek. Časopis „se scvrkl“ na pouhých 24 stran,
a to včetně přední a zadní strany obalu. Čísla byla tištěna na velmi nekvalitní
slabý papír.)
Čistě bílý papír používaný od druhé poloviny 90. let nesrážel kvalitu
ilustrací. Díky znásobení počtu stránek mohla ilustrace vynikat na prostoru
celé jedné stránky, stala se tak rovnocennou textu samotnému. Tehdejší
Mateřídouška nabízela široký výběr ilustrátorských stylů. Vedle již
zavedených, umělecky velmi výrazných osobností (například G. Filcíka, M.
Jágra, K. Lhotáka, O. Čechové, …) se časopis nebál spolupracovat s řadou
nových jmen a případně i experimentovat (například ilustrace P. Kunčeva
v kresleném seriálu „Pozor na batole“). Postavy P. Kunčeva se zdají jakoby
rozteklé, ztrácejí pevné obrysy, boří předsudek, že postavy v literatuře pro
děti musí být za každou cenu sympatické. Mezi bohatým ilustrátorským
výčtem však stále chyběla lyrická kresba, což ovšem logicky souviselo
s nepřítomností lyricky laděné literatury. Mateřídouška se v 90. letech naopak
přikláněla k realistickému stylu kresby. Nejvíce patrná byla tato tendence u
dobrodružných próz a adaptací světové dobrodružné literatury
prostřednictvím obrázkových seriálů - ilustrace M. Havlíčka, L. Anlaufa, E.
Urbana, … Realistická, „dospělácká“ ilustrace korespondovala tedy
s preferencí dobrodružné a detektivně zaměřené prózy. Můžeme se domnívat,
že zároveň s touto praxí se Mateřídouška otevřela staršímu dětskému
adresátovi.
Rozšíření počtu stran a zvětšení velikosti nemělo jen pozitivní důsledky. Na
stránky proniká snadněji reklama, a to zvláště od druhé poloviny 90. let.
Přesto se ji v porovnání s nadcházejícím obdobím dařilo udržet v rozumných
mezích, průměrně jsou jí vyčleněny 2 až 3 strany v každém čísle. V tomto
období lze v rámci reklamy vysledovat zajímavý vývoj formy kontaktu se
čtenářem - souvislé přesvědčovací texty postupně vytlačovala ilustrace a
„obrazový šok“ (velké barevné plochy, výrazné nápisy, krátká několikaslovná
hesla). Často se vyskytovala skrytě. Její oblíbenou formou byly kreslené
seriály s výrazným hlavním hrdinou - reklama na zmrzlinu značky Max
spojená s postavou dobráckého lva Maxe; postava zajíce Nesquika milujícího
kakao Nesquik; Béda Trávníček, zahradník, který za každé příležitosti nutně
potřebuje náčiní z Mountfieldu, … Využívala pro své účely fakt, že zvířecí
postavy dětský čtenář lehce přijímá za své kamarády, a snadněji tedy uvěří
jejich lákavé nabídce. Efekt reklamy násobí podbízivé výtvarné provedení a
prvoplánová sympatičnost postav. Není náhodou, že většina reklam
směřovaných k dětem pracuje s nápodobou oblíbených disneyovských
postaviček. Další reklamní strategií přítomnou v Mateřídoušce je princip
interaktivity a soutěžení, kdy na výherce čekaly neodolatelné ceny - zájezd
k Egejskému moři získal sběratel obalů ze sušenek Koukouroukou (č.7, roč.
XLIX, 93); v bludišti měli čtenáři najít cestu ke zmrzlině Algida (č.5, roč. LII,
96) nebo jinde skládali jako dárek pro maminku krabičku Harlequin (č.4, roč.
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LIV, 98), … Z předchozích příkladů je patrné, že reklama nesměřuje jen
k dětskému adresátovi, ale také k těm, kdo časopis kupuje, tedy k rodičům.
Jednotlivé rubriky (v roce 1997 prakticky celou Mateřídoušku) sponzorovaly
různé společnosti. Svá loga umisťovaly pod text, například Komerční banka,
farmaceutická firma Léčiva (poznávání bylin), potravinový řetězec J. Meinl
(otázky spojené s potravinami).
Skladba časopisu
Po zhroucení komunistického režimu se Mateřídouška mohla definitivně
zbavit ideologické náplně. Celkově bychom mohli skladbu Mateřídoušky
charakterizovat pomocí slova pestrost. „Povinné“ rubriky s tematikou
politických událostí, státních svátků a pionýrské organizace nahradil v nové
době nebývale vysoký počet rubrik aktivizačních a relaxačních (v druhé
polovině 90. let přibližně 10 stran). V celé šíři se tedy rehabilitovala zábavná
funkce, jak ostatně potvrzuje i pronikání žánrů populární literatury do tehdejší
Mateřídoušky a nárůst kreslených seriálů uvnitř jejích čísel. Jiným rysem
literatury pro děti a mládež, ale i literatury vůbec byl zvýšený zájem o
umělecko-naučné texty a literaturu non-fiction. V časopise se odrazil
v rubrikách připravovaných L. Dvorským, H. Kholovou a M. Klocovou.
Mateřídouška tím respektovala potřebu moderního čtenáře lépe rozumět světu
kolem a orientovat se v něm. Neznamenalo to ovšem, že z časopisu vymizela
beletrie, ta se naopak soustředila do většího počtu rubrik, čímž si
Mateřídouška zajistila pravidelnou náplň a posunula se k větší přehlednosti.
90. léta byla štědrá k pravidelným stranám s prózou. Poezie jí pozvolna
přenechávala značnou část svého místa. Do druhé poloviny 90. let se
nedochovaly rubriky „Zlaté verše“ (poezie klasiků literatury pro děti a
básníků zakazovaných v době komunismu) a „Verše…“ (poezie současných
básníků). Ráz beletristických rubrik určovaly stále H. Doskočilová a J.
Brukner. J. Brukner navazuje na své fejetonky z dřívějších let (rubrika „Do
ouška“, „Na slovíčko“, „Budeme si povídat“). V proměněné době, kdy do
života ve svobodné zemi zasahuje více laciná a rychlá zábava, stejně jako
příliv negativních informací (za socialismu nesměly existovat), vyznívají
Bruknerovy fejetonky naléhavěji. Vysvítá z nich autorova skepse nad mravní
čistotou a zvídavostí dětí: „… a pak se dobře koukejte. Jestli se ovšem umíte
divit.“, (č.7, roč. XLIX, 93); „Překvapilo mě, že už dnes na jaře nikdo
necvrnká kuličky… Bude tu mír nebo vypukne válka? Porozumíme velkému
tajemství hraní nebo budeme jeho kazisvěty, ubrečenci a švindlíři? Myslím, že
si máme dlouho o čem povídat.“, (č.9, roč. XLIX, 93). Autor se nevyhýbá ani
otázce dětských práv a smutným skutečnostem: „… v táborech smrti nosily
děti místo jména čísla. A znamenalo to, že přestaly mít právo na život.“, (č.3,
roč. L, 93). Společně s H. Doskočilovou (rubrika „Povídání o Šimsovi“, po J.
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Bruknerovi vede i rubriku „Do ouška) akcentují problémový pohled na
dětství, které moderní doba ohrožuje jinými negativními jevy (kouření, drogy,
počítače, …). Volně tyto rubriky souvisely s kontaktní rubrikou „Máš
trápení? Svěř se.“, kde dětským čtenářům radila v jejich konkrétních
krizových situacích kvalifikovaná doktorka. Nemuselo se vždy jednat o
novodobé problémy, jen bylo dovolené pojmenovat je veřejně. Také v širší
společnosti rostl zájem o dětskou psychiku a dětská práva. Jistým završením
těchto snah bylo v roce 1991 přijetí Úmluvy o právech dítěte tehdejší ČSFR.
Po dlouholetém odsouvání populární literatury do „brakové“ četby pronikají
její žánry i do Mateřídoušky. V rámci pravidelných stran se čtenáři setkávali
s žánrem detektivky v rubrice S. Hrnčíře „Případ pro začínající detektivy“.
Akcentoval interakci s dítětem, jeho pozorné čtení a vlastní úsudek. Čtenáři
pátrali po ztraceném klíči, luštili tajné zprávy, hledali zloděje, …
Obrození zábavné funkce dětské četby se promítlo v již zmiňovaných
aktivizačních rubrikách. Rubriky luštitelského a vědomostního typu často
stavěly na hravém přístupu k jazyku, experimentovaly s ním. Jmenujme
například rubriku J. Havla (později spolupracoval s J. Bruknerem, M.
Kratochvílem a J. Křešničkou) „Není čtení jako čtení“. Experimentoval zde
s formou textu blízkou kaligramům, část slov nahrazoval například číslicemi
(„Že se 5ka nestydí!“, č.2, roč. XLVIII, 91), text se mohl číst pozpátku nebo
se četla jen některá zvýrazněná písmena, … Určitým způsobem navazoval na
meziválečné avantgardy, jeho kaligramy nebyly nepodobné obrazovým
básním francouzského surrealisty G. Apollinaira. Čtenář měl tedy možnost
vnímat text i jiným způsobem než čtením a podílel se na jeho tvorbě. Zcela
novým jevem byly dvoustránkové „herní plány“, které plnily čistě relaxační
funkci. Svým dobrodružným obsahem („Poklad na ostrově“, „Cesta vysokými
horami“, „Hledáme poklad otrokářů“, „Cesta džunglí“, …) dokumentovaly
mimo jiné příklon Mateřídoušky k dobrodružné literatuře a exotickému
prostředí příběhů.
Soudržnost jednotlivých čísel zajišťovalo vícero próz na pokračování,
knižně byly publikovány například již zmiňované texty Doskočilové Když
velcí byli kluci (v Mateřídoušce pod názvem „Když velcí byli malí“), O
Mamě Romě aneb Dvanáct romských přikázání (v Mateřídoušce jako
„Dvanáct romských přikázání“). Mateřídouška se uchylovala také k praxi
otiskovat prózy z dřívějších let – H. Doskočilová: Ukradený orloj,
časopisecky i knižně v 70. letech) nebo Jak se vychovává papoušek (knižně
v 70. letech).
Kreslené seriály
V souvislosti se změnou politické situace se do literatury mohl plně navrátit
odsuzovaný komiks i se svým původním názvem (komunistická propaganda
doporučovala označení „obrázkový seriál“ namísto „komiks“, který jasně
odkazoval k „prozápadní kapitalistické“ literatuře). Komiks začal být
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oficiálně chápán jako svébytný literární žánr populární literatury se svými
typickými znaky (vyprávění příběhu v mnoha obrazech, stálá charakteristika
jednajících postav a pravidelné vycházení v tisku). Po roce 1989 se na českém
trhu objevilo více seriálových časopisů pro větší čtenáře, většina z nich ale
neměla dlouhého trvání. Nejdéle vycházela Kometa (89–92). Obsahovala
tematicky širokou škálu komiksů pro větší čtenáře, například otiskovala
příběhy Jaroslava Foglara (Modrá rokle, Chata v jezerní kotlině), Tajemství
zlatého koně Káji Saudka a literární komiksové adaptace (Válka s Mloky
Karla Čapka), ale také mýty starého Řecka pod názvem „O bozích a lidech“ 63 .
Na trhu se dokázal udržet oblíbený Čtyřlístek, zaměřený převážně na mladší
čtenáře. Po pádu komunistického režimu mohly také v celé šíři vycházet
Foglarovy Rychlé šípy, souhrnně byly publikovány v knižním vydání (1998).
Postupně však pro současného čtenáře přestávaly být Foglarovy příběhy
atraktivní. Zájem starších čtenářů se spíše přesunul k tradici amerického
komiksu, podporované filmovým zpracováním. Z této tradice těží nově
vzniklý časopis Crew (od roku 1997), publikuje téměř výhradně
nejpopulárnější americkou a francouzskou tvorbu (Batman, Hellboy Mika
Mignolly). Kromě Čtyřlístku nevycházel pro mladší čtenáře žádný český
komiks, trh naopak zaplavily komerční kreslené seriály cizího původu typu
Kačer Donald nebo Šmoulové.
Nedostatek českých původních komiksových časopisů tedy svým způsobem
kompenzovala jiná periodika pro děti a mládež (ABC, Ohníček,
Mateřídouška). Na stránkách Mateřídoušky se kreslené seriály staly v této
době fenoménem. V rámci jednoho čísla jich vycházelo několik. Jejich
charakter se rozrůznil, přičemž ale prvořadým zůstal záměr poskytovat čtenáři
kvalitní, nepodbízivou tvorbu, zaštítěnou autory, kteří často již do časopisu
přispívali svébytnými verši či prózou (A. Mikulka, J. Havel, …).
V tomto období redakce zpřístupnila dětskému čtenáři formou kreslených
seriálů řadu děl v době komunismu znevažovaných (dobrodružná literatura
jako žánr populární, a tedy i brakové literatury), nebo dokonce systematicky
potíraných (katolicky orientovaná literatura). Z bohatých adaptací literárních
děl (i těch neintencionálních) jmenujme například „Biblické příběhy“ (90–95,
text J. Černý, ilustruje I. Lomová, viz Příloha č. 6), „Oliver Twist“ (00, píše J.
Černý, kreslí R. Fučíková - podoba rytiny), „Robinson Crusoe“ (92–94, píše
J. Černý, ilustruje E. Urban, viz Příloha č. 7), „Pouští a pralesem“ (95–97,
píše J. Černý, ilustruje M. Kudělka), „Dva roky prázdnin“ (98, text J. Černý,
ilustruje R. Fučíková), „Poklad na ostrově“ (text J. Černý, ilustrace M.
Kudělka).
Na své kreslené seriály z dřívějších let, které propojovaly zábavnou,
naučnou i estetickou funkci, navázal J. Černý (společně s P. Zátkou a
výtvarníkem L. Anlaufem). Z obrázkových seriálů v jejich podání se tak do
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určité míry stávala popularizační literatura, která zpřístupňovala dětskému
čtenáři fakta nenásilnou cestou (94–95, „Obrázky ze života slavných Čechů“;
96, „Pověsti z našich hradů a zámků“; 97, „Staré příběhy z našich měst“).
Pokračuje také linie čistě zábavných kreslených seriálů ilustrovaných M.
Malákem („Chlup, Hlup a Lup“, 95–98, píše J. Černý).
Mateřídouška se nicméně nebála experimentovat, v cyklu „Pozor na batole“
(90–91, text J. Šebánek a J. Pacovský, ilustrace P. Kunčev) se inspirovala
groteskou, odvážné byly i samotné ilustrace 64 . Seriál A. Mikulky „Komici a
obláčky“ (nepravidelně v letech 92–93) zase stavěl do popředí nonsens a
absurdní humor.
Próza
Po desetiletích znevažování na stránky Mateřídoušky vstoupila v mohutné
vlně populární literatura. Velký prostor časopis věnoval detektivní a
dobrodružné próze, objevily se i prvky sci-fi literatury, a to zvláště
díky tvorbě S. Hrnčíře, který zároveň zajišťoval vysokou kvalitu této
literatury. Vedle S. Hrnčíře charakter prózy významně utvářely jedinečné
texty H. Doskočilové, které akcentovaly lidství a lidský rozměr postav.
Tradiční linii folklorní pohádky a bajky udržovaly na vysoké úrovni adaptace
P. Šruta (Ezopovy bajky) a M. Drijverové. Současně ale v této době
pozorujeme jisté vyprázdnění nonsensové zábavnosti, často humor vyplýval z
povrchní nápodoby slovní hry a postrádal vnitřní ne-logiku příběhu.
Na změněnou politickou situaci po roce 1989 se Mateřídouška pokoušela
téměř okamžitě reagovat zařazováním dobrodružné literatury, v počáteční fázi
byly tyto texty spíše průměrné, obsahově mělké a jazykově méně kultivované
než pozdější příspěvky S. Hrnčíře. V „Nepřesné střele“ (-er, pravděpodobně J.
Černý, č.7, roč. XLVIII, 92) autor popisuje proměnu hlavní postavy dost
nepravděpodobně: „Fernandez v tom řevu zaslechl vedle zuřivosti i trochu
smutku. Neměl však na vybranou… Fernandez byl člověk chladnokrevný…
stiskl spoušť… Fernandez jí vymyl ránu v boku a ošetřil i zraněnou nohu.“
Dobrodružné příběhy S. Hrnčíře se ubírají dvěma směry. V prvním případě
zavádí čtenáře do exotických míst - prostředí americké buše („Sirka - lovec
kamínků“, č.2, roč. LIV, 98), džungle („Přízrak v džungli“, č.4, roč. LIV, 98),
indiánské osady („Indián, který objevil Evropu“, č.10, roč. LIV, 98), Skotska
a jezera Loch Ness („Příšera z jezera, neznámé dobrodružství Sherlocka
Holmese“, č.3, roč. LV, 99), … V druhém S. Hrnčíř zasazuje děj do domácího
prostředí, více než konkrétní místo je pro hlavní chlapecké postavy důležitý
zážitek dobrodružství, pocit napětí, strachu. Zatímco tedy v příbězích
64

srov. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literární časopisy pro děti v 90. letech. In Proměny literatury pro a mládež vstup do nového tisíciletí. Ed. REISSNER, Martin. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2000. s. 74–80.
ISBN 80-210-2521-2.

82

z exotických zemí vystupují převážně dospělí hrdinové (například Sherlock
Holmes či Arne Jacobson), v povídkách z domácího prostředí se čtenář setká
s hrdiny dětskými. Dobrodružství přitom nemusí být „reálně“ prožívané,
může se odehrávat „jen“ v mysli hrdiny. Prvek napětí a tajemna rozvíjí S.
Hrnčíř v netradičně pojaté dobrodružné próze na pokračování „Země kapitána
Kroka“ (00; na motivy dřívější Hrnčířovy prózy otiskované v časopise Junák
a na začátku 90. let publikované knižně pod názvem Země Zet). Exotické
prostředí není čtenářům nedostupné, prales totiž hlavní hrdinové objevují za
vysokou zdí neznámé zahrady. Autor umí s napětím a záhadnou atmosférou
pracovat tak, že ve čtenáři neustále živí tápání v nejistotě. Co skrývá zimní
zahrada, do které zalétl motýl? Proč rybník u zahrady v zimě nikdy
nezamrzá? Jaký příběh je vepsaný na stranách padajících na hlavní hrdiny v
pralese? Próza otevírá dva paralelní příběhy - dobrodružství chlapců v
tajemné zahradě-pralese a dobrodružství Kapitána Kroka představené na
útržcích rukopisu, který chlapci v zahradě najdou. Podle G. Genetta 65 bychom
mohli říci, že autor text ozvláštňuje metalepsí, tedy že přechází od jedné
narativní roviny do roviny druhé. Prostřednictvím četby rukopisu vstupuje do
původního kontextu svět nový. Důležitým spolutvůrcem textu je pro autora
aktivní čtenář, který zapojuje při interpretaci záhad svoji vlastní fantazii.
Co se týče detektivní prózy a dobrodružných příběhů dnešní literární věda je
zařazuje do oblasti populární literatury s dominantní zábavnou funkcí.
Detektivku můžeme chápat jako hru, kdy se čtenář snaží vyřešit záhadu nebo
dopadnout pachatele trestného činu na základě nekompletních informací a
různých indicií. Tento znak detektivky S. Hrnčíř posílil ve výše zmiňované
interaktivní rubrice „Kancelář komisaře Vrťapky“. Příklon k detektivní próze
projevila Mateřídouška i v opětném otiskování Ukradeného orloje H.
Doskočilové (99; v 70. letech nejdříve časopisecky v Mateřídoušce, poté
knižně). Autorka stavěla na obráceném principu, kdy paradoxně od samého
začátku víme, kdo je pachatelem (orloj ukradl starší bratr malého Josífka, aby
jej opravil). Žánr detektivky obvykle vytváří typizované postavy, podání H.
Doskočilové ovšem nevylučovalo psychologické prokreslení postav, zvláště
hlavního hrdiny – Josífka, který ochraňuje svého staršího bratra před bandou
skutečných zlodějů i před nařčením policie.
Právě H. Doskočilová napsala v 90. letech pro Mateřídoušku ojedinělé
prózy na pokračování „Když velcí byli malí“ (96–97) a „Dvanáct romských
přikázání“ (99), které vyšly později i knižně. Oba texty charakterizuje
schopnost empatie, porozumění pro mentalitu toho druhého a jakési
„polidštění“ významných osobností („Když velcí byli malí“) nebo vzdálených
hodnot (víra v Boha, „Dvanáct romských přikázání“). Jednotlivé části cyklu
„Když velcí byli malí“ jsou rámcová vyprávění o světově proslulých
osobnostech (Kolumbus, Shakespeare, Rembrandt, Bach, Andersen, Edison,
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Debureau, …). Velikány podává autorka jako obyčejné lidské bytosti ve věku,
kdy byli dětmi. Dětství Kryštofa Kolumba je tak najednou postaveno na roveň
dětství čtenářů. Stejně jako oni mají hlavní hrdinové své touhy, kvůli nimž se
dostávají do tíživých situací, odlehčených jemným humorem autorky: „Je
nejvyšší čas, aby ses konečně usadil. Za rok za dva můžeš být tkalcovským
tovaryšem.“ „To teda nemůžu. Budu námořník a hotovo.“ V tuto chvíli to u
Kolumbů vypadalo na pořádnou bouřku, maminka radši utekla na chodbu a
…“, (příběh o Kolumbovi, č.1, roč. LIII, 97). H. Doskočilová přistupuje
k dětskému čtenáři s respektem a úctou, text posiluje čtenářovo vědomí, že i
on může být významnou osobností. V próze „Dvanáct romských přikázání“
neotřelým způsobem přibližuje dětem postavu Boha a romskou mentalitu.
Mama Roma, milující matka, tvoří paralelu ke čtenářově matce: „Ona na své
děti náramně dbala, však také byly od ostatních otroků na první pohled
k rozeznání.“, (č.1, roč. LV, 99). Její postava boří zažité předsudky týkající se
romské kultury - miluje své děti, vede je k čistotě: „Noc co noc je vodívala
k řece Gangu, aby se pořádně umyly a vypraly si alespoň košili… „Co jestli
dneska potkáme Pánaboha? Špinavých by si nás ani nevšiml.“, (č.1, roč. LV,
99). Romskou mentalitu poznává čtenář pomocí přísloví začleněných vtipně
do vyprávění. Pánbůh si povzdechne nad kradenou loktuší, ve které jej Mama
Roma přenášela: „Rom je Rom a Romem zůstane.“, (č.1, roč. LV, 99), Rom
naopak poznamená na stranu Pánaboha: „Rom Romovi pomůže vždycky,
Pánbůh jenom když se probudí.“, (č.2, roč. LV, 99). Osobu Pánaboha vnímá
Mama Roma jako své další dítě, tím jej staví po bok dětského čtenáře:
„Romové se shlukli kolem, byli však velice zklamaní. Že je Pánbůh takový
maličký a celý zaprášený… „Když ho budeme mít rádi však on povyroste!“ A
vzala Pánaboha do náruče a vykoupala ho v řece Gangu jako své nejmilejší
děťátko.“, (č.1, roč. LV, 99). Celý text je hluboce lidskou adaptací příběhů
Bible - odchod Romů z Indie, kde byli jen otroky, může být nahlížen
analogicky k vyvedení Židů z egyptského zajetí. Sošná a neutrální Bible se
„polidšťuje“, vztah mezi člověkem (Mamou Romou) a Bohem je zcela
osobní.
V porovnání s poezií, získávala próza výsadní postavení, redakce věnovala
próze až dvě třetiny své beletristické náplně. Příklon k dobrodružné literatuře
a detektivní povídce se analogicky odrážel i na poli ilustrace (realistické,
„vážnější“ ilustrace, černobílá perokresba). Zdá se, jakoby Mateřídouška
otevírala své stránky starším adresátům. V souvislosti s touto tendencí lze
vysledovat zajímavý posunu v rubrice „Já také rád píšu a kreslím“, kde se
v 90. letech objevují práce v průměru 10 letých dětí, zatímco v dřívější době
tato rubrika většinou přinášela práce dětí 7 letých až 8 letých.

84

Poezie
V prvních letech reaguje Mateřídouška na novou politickou situaci a navrací
na své stránky poezii dříve zamlčovaných autorů (J. Kolář, I. Blatný, J. Hiršal,
A. Brousek, B. Grogerová, …). Zpočátku se otevírala tvorbě nových autorů
(verše J. Katolického, O. Černé), během doby se ale omezuje převážně na
poezii J. Žáčka, M. Kratochvíla, J. Havla a J. Křešničku. Autorská základna
se zužuje i v oblasti prózy (texty S. Hrnčíře, H. Doskočilové, A. Jiráčka a M.
Drijverové) 66 . Se zánikem rubriky „Zlaté verše“ vymizely postupně ukázky
z tvorby klasiků české poezie a překlady světové literatury. Jedním ze
základních rysů poezie otiskované v tehdejší Mateřídoušce bylo omílání již
vyzkoušených nonsensových postupů, nové podoby se pokoušeli nalézt
prakticky jen J. Dědeček a J. Weinberger. Humor se naopak většinově
posunul k situační komice a vytváření jakýchsi zvířecích „minigrotesek“.
Více autorů, kteří v minulosti přispívali do časopisu svými neotřelými
nonsensovými verši, ztrácelo svoji dřívější hravou invenci. J. Vodňanský
stavěl jazykový vtip jen na opakování stejně znějících skupin hlásek: „Sněhu,
sněhu, sněhuláci/ mají něhu v očích./ Sněhu, sněhu, sněhuláci./ A na hlavě
nočník.//“, („Sněhuláci“, č.4, roč. L, 93). Obdobně, ale nápaditěji například J.
Havel: „Když jde pan Hora k hoře,/ má srdce plné hoře./ Tam nahoře, až
nahoře,/ zapomene vždy na hoře,/…“, („Pan Hora na hoře“, č.1, roč. LII, 96).
„Čerstvý vzduch“ vnesl do dětské poezie v Mateřídoušce nonsens J.
Weinbergra a J. Dědečka. Oba autoři nacházeli nová témata v nepoetické,
všední skutečnosti. Jazyková hra byla východiskem pro vznik iluzorního děje
ve verších J. Weinbergra („Panty“, č.11, roč. LV, 99): „Byly dva panty,/ pan
Já a pan Ty./ A ti dva páni/ nebyli k mání./ V zimě i přes léto/ vrzali dueto.//“
J. Dědeček okořeňuje dětské básně svým černým humorem a vtipným
používáním dysfemismů: „V polévce z prášku/ - ani zrnko hrášku!/ Stejně ji
nesnáším,/ do větru ji rozpráším,/ za sucha, za sucha,/ prach mi vletí do
ucha,/ chci říci do oka,/ přidám vodu z potoka,/ na oční rohovku/ naplácám si
hrachovku,/ máma řekne: „Hele, toho cvoka,/ nadělal nám v polévce oka!//“,
(„Polévka z prášku“, č.12, roč. LV, 99). Jak J. Weinberger, tak J. Dědeček
dokazovali ve svých básních, že poezie pro děti nemusí uvádět na scénu jen
milé obrazy světa. Poezie domácích autorů se uzavírala před podněty z cizí
literatury. Jen zřídkakdy čerpali básníci inspiraci ze světové poezie, například
z poezie E. Leara (J. Weinberger, J. Žáček) či Ch. Morgensterna (taktéž J.
Weinberger). Přímou inspiraci limeriky E. Leara přiznával J. Žáček v básni
„Aprílové limeriky“ (č.4, roč. LIII, 97): „Byl jeden dědeček z Tokaje,/ sedával
na vejcích, kvokaje./ Zní to jak pohádka/ vyseděl kuřátka,/ ten starý čipera
z Tokaje.//“
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Vedle nonsensu však vtip výraznou měrou vyplýval z „vnějšku“, z humorně
podané situace. Rozšířené bylo uvádění zvířecích postav do komických
situací. „Šikovný kluk“ J. Havla (č.2, roč. XLVIII, 90): „Johny, malý
Australánek,/ rozbil doma krásný džbánek./ Musel zmizet mámě z očí!/ Bez
nejmenších rozpaků/ otevřeným oknem skočil/ klokanovi do vaku!//“, „Šnečí
závody“ J. Balíka (č.7, roč. XLVIII, 92): „Závodili šneci/ a neměli tretry./
K čemu taky?/ Byl to závod na tři centimetry.//“, „Překvapení na výletě“ J.
Slívy (č.3, roč. L, 93): „Co to vidím?/ U cestičky/ čtyři tenké, křivé tyčky/
potácet se váhavě./ To si jenom/ čtyři mladí/ ještě nešikovní hadi/ cvičí stojku
na hlavě.//“, … Takové básně se ovšem ochuzovaly o vícevrstevnatost vtipu
nonsensu. Nedocházelo u nich k pnutí mezi jazykovou a dějovou složkou
básně a jejich vzájemnému ne-logickému propojování.
Mateřídouška se v 90. letech snažila proměnit na moderní beletristický
časopis, který by byl blízký současnému čtenáři. Preferování dobrodružné
literatury mělo za následek posunutí věkové hranice čtenářů o stupeň výše.
Možná i proto má poezie v porovnání s prózou v tehdejší Mateřídoušce
menšinové zastoupení. Zaměření na adresáta vyššího věku ovlivnilo také
vypuštění sládkovsko-hrubínovské linie poezie a poezie říkadlového typu.
Z druhé strany vystřídání nonsensové hravosti (zčásti kompenzované tvorbou
J. Dědečka, J. Weinbergra a experimentujících rubrik J. Havla) prostou
situační komikou značně snižuje nároky kladené na čtenáře.
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2002 - …….………………………………...Mateřídouška zrazená
Tvář Mateřídoušky v kontextu doby a její místo mezi ostatními časopisy
pro děti
Vyjdeme-li z podoby Mateřídoušky přibližované v předchozích kapitolách
jeví se její současný stav bohužel jako úpadek periodika, jehož hlavním
zájmem bylo po většinu své historie zprostředkovávat dětskému čtenáři
hodnotnou literaturu. Toto úsilí víceméně sledujeme i v obdobích, kdy
zesiloval tlak státní ideologie. Můžeme říci, že Mateřídouška v současnosti
odráží negativní tendence projevující se v literatuře pro děti a mládež, ale i
v literatuře obecně. Kvalitní literaturu již od 90. let ohrožuje komercializace a
záplava kýče. V literárním prostoru zaměřeném na tvorbu pro děti je obtížné
se orientovat i vinou nezájmu odborné kritiky v tištěných periodikách, ale i v
jiných médiích – rozhlasu či televizi. Systematicky sleduje oblast literatury
pro děti a mládež jen brněnské Ladění, podporované Ministerstvem kultury
ČR, a část pražské Tvořivé dramatiky. Občasně se reflexi dětské literatury
věnují kulturní čtrnáctideník A2 nebo noviny Mladá fronta Dnes a Lidové
noviny (pravidelně v letech 2006 – 08). Ani vzpomínková příloha na Zlatý
máj v literárním časopise Host (10/2006) nenahradí šíři dřívějšího mapování
dětské literatury. Jen sporadicky se literatury pro děti dotýkají veřejnoprávní
média (například televizní pořad Knižní svět či vyhlášení cen Magnesia
litera). Určitým doplňkem jsou internetové portály iliteratura
(www.iliteratura.cz) a Portál české literatury (www.czlit.cz).
M. Balaštík připomíná ztrátu prestiže literatury a pokles čtenářského zájmu
v souvislosti s nástupem nových médií, která přebírají její dřívější funkce
(například zábavní funkce) 67 . Ve své koncepci o účinné podpoře současného
umění zdůrazňuje nezbytnou úlohu státu a jeho přímou finanční podporu
formou grantů. Přestože byl v průběhu 90. let vytvořen grantový systém
pokrývající celou oblast literatury, včetně podpory literárních časopisů a
dětské literatury (v roce 1998 přijat grant na podporu dětské ilustrované
knihy), je jeho dopad vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům stále
minimální. Malá nakladatelství, která mají zájem vydávat kvalitní dětskou
literaturu, ohrožují existenční potíže. I. Pecháčková, šéfredaktorka
nakladatelství Meander, popisuje současnou situaci na knižním trhu: „Umíte
si představit autora, který je ochoten pracovat rok dva na rukopisu knihy, za
niž dostane honorář 10–15 tisíc korun, což je v Meandru standardní jak pro
autory, tak pro výtvarníky? A když si představíte, v jakém poměru jsou
honorářové náklady k výrobním nákladům, je to skutečně ostudné. Kvalitně
67

srov. BALAŠTÍK, Miroslav. Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013. Oblast literatury. První pracovní
verze. internetový portál Institut umění [online]. 18. 5. 2005. [cit. 2009–15–05]. Dostupný na WWW:
<www.institutumeni.cz/res/data/000054.rtf>.
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vypravená výtvarná kniha je velmi drahá a bez podpory státu se nakladatelé
takových knih prostě vůbec neobejdou. Jistě, granty jsou dobrá věc, ale na
MK ČR můžu žádat jen o podporu tří projektů. A kde sehnat peníze na další
knihy?“ 68 Také jiná nakladatelství jako BB-art, Amulet, Baobab, Hynek,
Brio, Labyrint, aj. mají na dětskou knihu po textové a výtvarné stránce vysoké
nároky. Pro řadu nakladatelství jsou ovšem prioritní komerční zájmy Euromedia-Knižní klub Praha, Egmont ČR, Fragment, … Komerce ostatně
proniká také do nakladatelství Mladá fronta a logicky se odráží i v charakteru
jím vydávané Mateřídoušky. Nové vedení Mladé fronty, které nahradilo v
roce 2000 V. Pistoria a J. Macháčka, mělo zastavit ztrátovost nakladatelství a
žádalo od počátku komercializaci knižní produkce. Ziskový byl nicméně až
rok 2004 (zisk 1, 39 milionu korun, v roce 2006 už je to 2, 18 milionu
korun) 69 .
Tlak Mladé fronty na zvýšení prodejnosti Mateřídoušky a následný odchod
M. Propperové z pozice šéfredaktorky (2002) zcela proměnil její tvář. Nově
nastupující šéfredaktor J. Smolík velmi rázně přerušil beletristickou tradici
Mateřídoušky a směřoval ji k popularizačnímu periodiku s nevýraznými texty
a kýčovitými ilustracemi. Hodně vody uplynulo od naděje, kterou jsme mohli
vyčíst v roce 2003 z článku J. Provazníka „Mateřídouška na rozcestí“ 70 .
Tehdy se nová šéfredaktorka P. Brzáková spolu s výtvarným redaktorem ak.
m. M. Váchou snažili o pozvednutí úrovně textových příspěvků a ilustrace. Po
uspořádání několika čísel P. Brzákovou ovšem vystřídal T. Suder, graficky
časopis zpracovávaly M. Neúspěšná, M. Šedivá a K. Hejná. Opětný návrat
k laciné podbízivosti a komerci jasně odtušíme i z vlastních Suderových
ilustrací. Na tento trend navazuje v roce 2008 nová šéfredaktorka M.
Arnoštová. Nedílnou součástí nynější Mateřídoušky je reklama, které se
dokonce podřizují i ostatní textové příspěvky (viz kapitola o grafické
podobě). Otázkou zůstává, zda dětský čtenář opravdu takovou změnu uvítá.
Výmluvná jsou čísla o nákladech Mateřídoušky - za M. Propperové se
měsíční počet výtisků pohyboval okolo 40 00071 (údaj z roku 1999), v roce
2004 se náklad snižuje na 31 680 výtisků 72 . Pro rok 2008 se uvádí v katalogu
68

KOPÁČ, Radim; NEJEDLÝ, Jan. Anketa na téma Současná česká literatura pro děti: Jaká je a jak si stojí v
médiích? Nakladatelství Meander [online]. [cit. 2009–09–05]. Dostupný na WWW:
<http://www.meander.cz/php/page.php?IDPAGE=174&JAZYK=CZ>.
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srov. Zpráva ČTK. Konec tajností, Mladá fronta zveřejnila zisk. Týden. cz [online]. 1. 11. 2008. [cit. 2009–15–
05]. Dostupný na WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/konec-tajnosti-mlada-fronta-zverejnilazisk_88272.html>.
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srov. PROVAZNÍK, Jaroslav. Mateřídouška na rozcestí. Tvořivá dramatika, 2003, roč. XIV, č. 3, s. 38.
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srov. DOKOUPIL, Blahoslav a kolektiv. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních
sborníků a almanachů 1945–2000. 2. vyd. Brno: Host, 2002. 334s. ISBN 80-7294-041-4.
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srov. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Jak se žije bývalým magazínovým prominentům? Zdroj: Katalog
periodického tisku, ABC ČR. Marketing&média [online]. 17. 1. 2005. [cit. 2009–15–05]. Dostupný na WWW:
<http://mam.ihned.cz/2-15502350-107100_d-72>.
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periodického tisku již vyšší náklad 57 800, z toho prodaný náklad činí ale jen
36 457 výtisků 73 .
Pro ilustraci vývojových změn v Mateřídoušce 21. století porovnejme
záměry jednotlivých šéfredaktorů. M. Propperová usilovala o zachování
Mateřídoušky jako hodnotného beletristického časopisu, který by zároveň
zohledňoval potřeby moderního čtenáře. Poslední číslo v jejím vedení (leden
2002) nabídlo nové, zajímavé rubriky a texty - rubrika „Dívej se a vyprávěj“ s
texty P. Zátky a ilustracemi G. Filcíka (téma hvězd a astronomie ve spojení
s řeckou mytologií), popularizační dvoustrana H. Kholové o životě pod vodní
hladinou, kreslený seriál volně adaptující Prince a chuďase M. Twaina (text a
ilustrace R. Fučíková), krátké fejetonky H. Doskočilové inspirované obrázky
Z. Milera, text na pokračování I. Procházkové „Kam zmizela Rebarbora?“, …
Čím podnětnější bylo lednové číslo, tím citelnější byl propad Mateřídoušky
hned v čísle následujícím. Nový šéfredaktor J. Smolík zpřetrhal naráz téměř
všechny kontakty s předchozími autory. Zachován zůstal jen text na
pokračování I. Procházkové „Kam zmizela Rebarbora?“, popularizační
dvoustrana H. Kholové o podmořském světě a kreslená adaptace Twainova
Prince a chuďase. Proměna je na první pohled nejpatrnější po výtvarné
stránce. Umělecky hodnotné, inspirativní ilustrace různých autorů nahradily
pouťové, pestrobarevné strany s rádoby vtipnými ilustracemi J. Smolíka. Jeho
milé, neoriginální postavičky okupovaly snad každou stranu. Mateřídouška
ztrácí přehlednost, je velmi obtížné odlišit od sebe stránky s vlastním textem a
reklamu. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že se Mateřídouška stala
pravidelnou „reklamní brožurkou“ na časopisy a knihy vycházející právě
v Mladé frontě. Proměnu Mateřídoušky výmluvně dokládají slova J. Smolíka:
„Právě jste prolistovali Mateřídoušku, která se vydala na cestu od literárního
časopisu k časopisu modernímu, všestranně zaměřenému… Rádi bychom jim
(čtenářům) nabídli zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, přírody,
historie, techniky, umění, zajímavé náměty na hry, tvořivé aktivity, … Možná
vám v první chvíli přijde líto, že Mateřídouška už nebude oázou milých
obrázků, pohádek a říkanek v rozbouřeném světě plném násilí a nebezpečí,
ale jak už bylo řečeno, vydali jsme se na cestu … Na její palubě se i nadále
bude zpívat a po večerech se budou vyprávět poutavé příběhy, ale z dohledu
zmizí ony důvěrně známé břehy, po kterých se sem a tam prochází ježeček
s jablíčkem na zádech, Červená karkulka a Budulínek … Ze vzdálených útesů
nám budou svítit jako majáky hranice těch, kteří i v jedenadvacátém století
naší civilizace pálí knihy, protože se neshodují s jejich představou toho jedině
správného dobra a lásky pro všechny…“, (č.2, roč. LVIII, 02). Je zajímavé
sledovat, jak demagogicky autor dopisu činí sám ze sebe jediného správného
posuzovatele literatury pro dětského čtenáře, jak účelově napadá známé
postavy z pohádek pro nejmenší. Stranou ponecháváme možná nechtěné, ale
73
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přesto zjevné odsouzení čtenáře předškolního a mladšího školního věku.
Argument, že Mateřídouška směřuje od literárního časopisu k modernímu a
všestranně zaměřenému, neobstojí, spočítáme-li nebeletristické strany před
změnou a po ní. Před rokem 2002 jim Mateřídouška věnovala tento prostor rubriky „Novodobé divy světa“/ 2 s., „Zvířata kolem nás“/ 2 s., „Co už víš?“/
1 s., „Stránky plné otazníků“/ 2 s., „Malované čtení“/ 1 s., „Hádanky naší
Lízy“/ 1 s., „Český jazyk jako hra“/ 1 s., „Nehádejte, přemýšlejte“/ 2 s.,
kreslené rébusy a vystřihovánky různých ilustrátorů/ 2 s. Celkově tedy 14
stran ze 36, které jsou zaplněné mnohdy náročnějším textem a inspirativními
úkoly. Stejné počty u změněné Mateřídoušky nás dovedou k zarážejícímu
paradoxu - souhrnný počet nebeletristických stran je téměř identický - rubriky
„Za Kopečkem“/ 2 s., „Výpravy“/ 2 s., „Kořeny“/ 1 s., „Kamarádi“/ 2 s., „Na
cestě kolem světa s tetou Margeritou“/ 1 s., „Barevné hádanky“/ 1 s., různé
zajímavosti rozmístěné v čísle/ zhruba 2 s., vystřihovánka T. Chluda/ 4 s.
Výsledné číslo 15 stran rozhodně nekoresponduje se slovy J. Smolíka, který
sliboval obohacení Mateřídoušky o „zajímavosti ze všech oborů lidské
činnosti“. Stránky navíc trpí kvalitativně, například rubrika „Za Kopečkem“
je vyplněna prostým „omáčkováním“ pana učitele Kopečka, skutečná
informativnost je však nízká, miniaturní tajenky (průměrně 3 v čísle) také
stěží nahradí dřívější celostránkové doplňovačky, rébusy a testy.
Próza a poezie neustupuje tedy vlivem prohlašovaného záměru posílit
nebeletristický obsah, ale pod nátlakem komerce. V porovnání s lednovým
číslem roku 2002, kdy reklama čítala 3 strany, působí 15 stran reklamy
v únorovém čísle J. Smolíka téměř neuvěřitelně (podrobněji viz kapitola
Grafická podoba). Z beletrie zůstává v nové Mateřídoušce zlomek, a to
především díky iniciativě M. Propperové - pokračuje próza I. Procházkové
„Kam zmizela Rebarbora?“ a adaptace Twainova Prince a chuďase R.
Fučíkovou, jistými dozvuky dřívější kvalitní poezie jsou příspěvky M.
Kratochvíla, J. Havla, J. Žáčka, A. Mikulky, L. Středy, S. Hrnčíře, které se
však časem nadobro vytrácejí. Původní podtitul (šéfredaktorství M.
Propperové) „časopis pro malé čtenáře“ střídá v roce 2002 poněkud
mystifikační „časopis pro každého, kdo se nebojí číst“, nahrazený později
prostým „časopis pro větší“.
Tento vývoj se načas pokusila zastavit šéfredaktorka P. Brzáková,
sběratelka evenckého a něnckého folklóru, nahrazující v roce 2003 J.
Smolíka. Podtitul časopisu zněl „časopis plný čtení, her a poznávání“.
Obnovila spolupráci s novými autory beletrie pro děti (M. Bečka, E. Hakl, J.
Saniová, M. Hanečka, …) a ilustrátory. Díky výtvarnému redaktorovi A.
Váchovi se časopis částečně zbavil pouťovosti a nepřehlednosti.
Již na konci roku 2003 přerušila obrodné snahy osoba nového šéfredaktora
T. Sudera. Mateřídouška se přiblížila časopisům vydávaným v českém
prostředí nadnárodními koncerny. Zcela novým jevem je anonymita
ilustrátorů a autorů textových příspěvků (hojně zastoupeno v časopisech
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původně cizích typu Méďa Pusík, ale i domácích, například Dáda). Rokem
2005 z Mateřídoušky mizí poezie, próza zůstává prakticky jen díky přetiskům
z knižních vydání. Dochází tak k paradoxní situaci. Mateřídouška byla dříve
„výchozí stanicí“ pro řadu začínajících autorů, jejichž texty byly později
publikované i knižně. J. Provazník 74 ve svém článku připomíná Malování
zvířat J. Bruknera, knihy H. Doskočilové - Když velcí byli kluci, O Mamě
Romě aneb Dvanáct romských přikázání, knihy veršů M. Kratochvíla či J.
Dědečka. Za vedení T. Sudera a poté i M. Arnoštové se Mateřídouška stala
naopak jakousi „sběrnou“ textů z knih právě vydávaných.
Komerční podoba Mateřídoušky není v kontextu dnešních časopisů pro děti
a mládež ojedinělá. Z literárních časopisů se podobných změn dočkalo
Sluníčko pod vedením J. Krůty a později E. Bavorové. Ohníček přestal
vycházet již na konci 90. let. Literární zaměření si udržovala Pastelka
(později pod názvem Moje pastelka) vzniklá v 90. letech, postupem doby se
omezila ovšem na texty didakticky zaměřené. Z časopisů s dlouhou tradicí
vychází dnes kromě Mateřídoušky a Sluníčka - ABC a VTM Science (dříve
VTM), které však nejsou koncipovány jako literární časopisy, a komiksový
Čtyřlístek. Popularizačně-vědeckým časopisům ABC a VTM Science
konkurují ovšem v současné době komerčněji zaměřené časopisy 21. století a
21. století Junior. Kvalitní informativní texty různorodého charakteru najde
dětský čtenář v Mých 1. novinách (přístupné na internetu, v papírové podobě
k dostání jen na objednání). Trh s dětskými časopisy však ovládá komerce
prezentovaná periodiky, která v různých zemích vydávají nadnárodní
koncerny - Méďa Pusík, Kačer Donald, Barbie, Princezna, Mickey Mouse,
Včelka Mája, Medvídek Pú, Šmoulové, Teletubbies, Čarodějky W.I.T.C.H.
(zpočátku výborný čistě zábavný časopis s přesahem do fantasy literatury,
postupně se omezuje na povrchní rady v lákavém hábitu - jak být krásnou
čarodějkou, …), aj. Z českých časopisů je zřetelně komerční například
Hurvajz či Dáda (zaštítěný Dádou Patrasovou). Ke starším adresátům,
směřují periodika vydávaná také nadnárodními koncerny nebo tištěná
v licencích - Bravo, Bravo Girl!, Cosmogirl!, Dívka, Top dívka, … Jejich
čtenářky jsou vychovávány k četbě stejně orientovaných časopisů pro dospělé
(Dieta, Katka, Story, …). Jistou protiváhu tvoří tematicky nebo zájmově
zaměřené časopisy - Popcorn (hudební měsíčník), Cinema (filmový
měsíčník), Kajman (časopis o rybolovu), počítačová tematika - Computer,
Gamestar, Jak na počítač, Level, Score, Dech draka, Kybermyš, …
Zajímavou alternativou jsou časopisy luštitelského typu jako například
Luštěnky a Makovice 75 nebo nově také Hurá.
74
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Přes velký výběr z časopiseckých titulů je v nich beletrie zastoupena
minimálně - na své strany ji zařazují periodika určená malým čtenářům Sluníčko, Moje pastelka, zcela sporadicky nynější Mateřídouška, pro mládež
prakticky neexistuje žádný takto zaměřený časopis. Hodnotový posun
Mateřídoušky potvrzuje její redakce na internetových stránkách Mladé fronty:
„Časopis Mateřídouška chce děti učit nové věci zábavným způsobem. Čtenáři
se dozvídají zajímavosti z říše zvířat, a především dinosaurů, které mají tolik
v oblibě, cestují po Česku i cizích zemích, pronikají do tajů vědy a techniky,
pobaví se nad zábavnými úkoly, které procvičí jejich postřeh.“ 76
Grafická podoba
Časopis vychází ve formátu A4, čítá 48 stran. Pro přední a zadní stranu
obalu používá lesklý křídový papír, každé číslo obsahuje vprostřed tvrdý
karton papíru s vystřihovánkami. Kvalitní papír nicméně nemůže zamaskovat
propad grafické a výtvarné úrovně časopisu. Změna šéfredaktora v roce 2002
s sebou nesla i změnu výtvarného redaktora - během šéfredaktorství M.
Propperové se o výtvarnou stránku staral J. Kovařík, následný šéfredaktor J.
Smolík se pasoval i do úlohy výtvarného redaktora. Čistě bílé nebo pastelové
strany, které umožňovaly ilustracím vyniknout, jsou vystřídány celobarevným
pozadím. Ruku v ruce s absencí estetické hodnoty ilustrace jde ztráta
přehlednosti a snadné orientace v časopisu. Kvalita ilustrací se výrazně
propadla, základními znaky ilustrace v současné Mateřídoušce jsou
podbízivost, jásavá barevnost, monotematičnost a stejný ilustrátorský přístup
(převaha ilustrace J. Smolíka, T. Sudera a T. Chluda, poslední roky P.
Morkese a Z. Študlerové). V takovém prostředí se nebývale daří reklamě.
Po nástupu J. Smolíka se citelně zužuje okruh ilustrátorů spolupracujících
s Mateřídouškou. Z dřívějších výtvarníků v časopise setrvali pouze L. Bárta,
E. Šedivá, R. Fučíková, L. Dvořáková, velmi zřídka stránky časopisu
ilustroval A. Mikulka a L. Vybíralová. Jejich ilustrace nicméně kvantitativně
přebíjely obrázky J. Smolíka (jeho průvodcovské postavy Máti a Douši byly
přítomné na téměř každé straně časopisu). Z nových autorů navazuje redakce
kontakt prakticky jen s L. Pávem a T. Chludem. Výtvarnou a grafickou tvář
Mateřídoušky načas pozvedl výtvarný redaktor ak. m. M. Vácha s grafičkou
Y. Váchovou, kteří se vrátili k čistě bílým stranám jako podkladu pro ilustrace
i text. Do Mateřídoušky vstupovali noví ilustrátoři, přes rozšíření okruhu
ilustrátorů nebyl bohužel výsledný efekt výtvarný. Výměna šéfredaktorky P.
Brzákové T. Suderem a ukončení spolupráce s ak. m. M. Váchou jen potvrdila
cestu komerce a podbízivosti. Zřetelně dominovaly obrázky T. Sudera, T.
Chluda, P. Morkese a L. Bárty. Na obranu lze podotknout, že Mateřídouška
76
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v úpravě T. Sudera je v porovnání s Mateřídouškou J. Smolíka o poznání
přehlednější díky vícerým postavám, které čtenáře pravidelně provází
jednotlivými rubrikami (cestovatel Fred v pravidelných kreslených rébusech,
Ája v „Áji nástěnce“, kocour Filuta a jeho hádanky, pes Vrťapka v
„Detektivní kanceláři komisaře Vrťapky“, …). Od této koncepce se zásadně
neodklání ani další šéfredaktorka M. Arnoštová, snad jen s tím rozdílem, že se
posiluje význam reklamy.
Mateřídouška na počátku nového století zcela podléhá záplavě kýče.
Původní bohatou tvorbu domácích výtvarníků nahradilo jen několik
ilustrátorů, kteří rozemílají stále stejné náměty – zvířecí postavy zobrazované
v různých „komických“ situacích, jejichž humor ale působí vyčpěle
(například pes Vrťapka na koloběžce). Tentýž je i charakter kresby, postavy
ohraničuje silná černá linka, důraz je kladen na dynamiku a pohyb postav.
Ilustrace ztratila svoji původní úlohu výtvarného doprovodu psaného textu, se
kterým byla zároveň v symbióze. Nyní spíše slouží k zamaskování prázdnoty,
nerespektuje ani povahu textu, který doprovází (například již zmiňované
postavy Máti a Douši). Postupem doby tento zbytek výtvarné složky vytlačují
fotografie a obrázky z animovaných filmů. Hrdinové z animovaných filmů
(Šrek, Zoufálek, Kungfu Panda, Garfield, …) pronikají i na přední strany
obalů. Mateřídouška se tím hodnotově přiklání k televizní a filmové zábavě.
Fotografie většinově svá témata čerpají z živočišné říše nebo moderních
sportů – freestyle, skateboard, … Spolu s popularizačními texty směřují ke
staršímu adresátovi. Podbízivé obrázky z animovaných filmů a fotografie
zvířecích mláďat se snaží naopak oslovit čtenáře mladší. Grafický charakter
časopisu tedy působí zmatečným dojmem, kdy jsou vedle sebe nalepeny bez
ladu a skladu fotografie, ilustrace, barevné fonty písma na různobarevném
pozadí. Taková praxe souvisí s úsilím redakce získat širší vrstvy čtenářů
(Mateřídouška se vymezuje jako časopis pro 7 leté až 12 leté čtenáře).
Mateřídoušku v současnosti masivně zaplavuje reklama, tvoří více než
třetinu náplně jednotlivých čísel (15–20 stran). Kromě značného
kvantitativního nárůstu reklamy (viz Příloha č. 9) lze vysledovat další
fenomény s ní spojené. Využívá prvků hry a skrytého působení, směřuje také
k dospělým adresátům (pravidelná reklama na další časopisy Mladé fronty
Dieta, Maminka, MF Plus, Science, ….), nezalekne se ani přední strany obalu
(obrázky z animovaných filmů). Vstupuje dokonce do samotné textové náplně
- textový obsah je vybírán z právě vydaných knih, úryvky bývají doplněny
logem nakladatelství. Činí obtížnou orientaci v časopise, zároveň se vinou
agresivní grafiky stírá jasná hranice mezi prostorem pro reklamu a ostatními
stránkami. Reklama je nedílnou součástí přední a zadní strany obalu, kromě
zjevné a skryté reklamy uvnitř časopisu jsou do některých čísel vkládány
samostatné „minikatalogy“ různých firem. Porovnáme-li poměrně nízkou
cenu Mateřídoušky (34 Kč) se zřetelně komerčními periodiky nadnárodních
koncernů - Medvídek Pú (53 Kč), Kačer Donald (89 Kč) - jeví se
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Mateřídouška zdánlivě jako periodikum, které nechce na dětském čtenáři
vydělávat. Rozsah reklamy v časopise ovšem svědčí o podobných komerčních
cílech současné redakce.
V posledních letech můžeme hovořit o absolutní ztrátě přehlednosti a jasné
odlišitelnosti reklamy od ostatní náplně. L. Korbelová upozorňuje na tzv. PR
články, tedy texty tvářící se jako běžné příspěvky, ale zcela jasně zaměřené na
propagaci daného výrobku nebo firmy 77 . Na rozdíl od ostatní inzerce se
zaměřují na dlouhodobé a systematické působení. Paradoxně v současné
Mateřídoušce zajišťuje provázanost čísla právě reklama. Jednotlivé reklamy
na sebe navzájem odkazují, podřizuje se jim i samotná textová náplň (často
maskované PR články). V květnovém čísle roku 2009 například nalézáme na
přední straně obalu fotografii z nového 3D filmu Africké dobrodružství. Safari
na Okavangu, uvnitř propaguje tento film celoplošná jednostránková reklama
se skrytým prvkem (tajenka - čtenáři soutěží o vstupenky do kina IMAX v
Praze) a na následující dvoustránce PR článek, ve kterém jsou představeny
některé druhy zvířat z tohoto filmu. Součástí čísla je navíc čtyřstránková
desková hra z tvrdšího papíru „Divoké Okavango“, jejíž autorky (ilustrace Z.
Študlerová, příprava M. Arnoštová) propojují zvířecí říši z afrického
Okavanga s oblíbeným tématem dinosaurů.
Skladba časopisu
Častá výměna šéfredaktorů Mateřídoušku poškodila nejen po grafické
stránce, ale i ve skladbě a obsahu rubrik. Rubriky se vyprazdňovaly, jedinou
funkcí slov bylo ve většině případů zaplnit prostor stránky. Do počátku roku
2002 si Mateřídouška uchovávala různorodost rubrik. Vedle pravidelných
stran určených beletrii byly širokou měrou zastoupeny rubriky poznávací,
aktivizační a kontaktové nebo čistě relaxační. Lednové číslo M. Propperové
roku 2002 přineslo nové podnětné rubriky akcentující poznávací složku, ale i
inspirativní beletristické texty (viz výše). Po jejím odchodu se však bohatost
pravidelných stran a rubrik vytratila. Mateřídouška se přiklonila
k popularizačním textům, klesala ale také úroveň jejich jazykového
zpracování. Dřívější převaha beletrie – ať už formou rubrik, nebo volně
otiskovaných textů – byla záměrně potíraná ve snaze „zatraktivnit“
Mateřídoušku pro více dětských čtenářů. V současné době se zdá, že se
Mateřídouška ve skladebné stránce „zakonzervovala“, několik let si drží
neměnnou tvář (například detektivní pátrání na dvoustránce komisaře
Vrťapky nebo rubrika „Áji nástěnka“ s pozvánkami na různé akce).
J. Smolíkem slibované obohacení poznávacích rubrik se nekonalo.
Z lednového čísla roku 2002 byla ušetřena jen rubrika „Život pod mořskou
77
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hladinou“ H. Kholové. Původní poznávací rubriky (poznatky o přírodě,
umění, historii, vědě, …) nahradily monotematické pravidelné strany, které se
vztahovaly především k poznávání české a cizí kultury nebo cestopisných
zajímavostí a akcentovaly zážitkovost. Prázdný text a nicneříkající ilustrace
(mimo téma) srážely informativnost příspěvků. Okleštěny byly i aktivizační
strany, čtenář v časopise našel pouze rubriky - „U nás“ (náhrada za „Já také
rád kreslím a píšu“), „Soutěž o kolo“ (skrytá reklama na kolo Author) a
„Šikula“ s vystřihovánkami T. Chluda. Úroveň Mateřídoušky se propadala a
J. Smolík cítil potřebu přesvědčovat čtenáře o jejích kvalitách: „Jsme moc
rádi, že děti naše hádanky baví.“, (č.3, roč. LVIII, 02). V tomto čísle však
čtenář mohl vyluštit jen pár chudých tajenek a odpovědět na několik otázek.
Po příchodu P. Brzákové se informativní rubriky diferencují, v pestřejší
skladbě rubrik pokračuje také T. Suder – zvířecí říše („Zoo“), cestopisy
(„Balík jede do Evropy“), výtvarné umění a konkrétní návody, jak malovat
(„Galerie“, „Malujeme s Bobem“, „Namaluj si“), pozvánky na kulturní akce,
(„Po škole“), počítačová tematika („Kurz PC“), … Při srovnání Bruknerovy
rubriky z 80. let „Jak namalovat…“ s novou rubrikou o výtvarném umění
„Galerie“ nebo „Malujeme s Bobem“ sledujeme posun od umělecko-naučné
literatury k popularizační. Původní fejetonky J. Bruknera, které s citlivostí
přibližovaly dětskému čtenáři malířův styl, vystřídal prostý popis výtvarných
technik. Pozdější rubrika „Namaluj si“ se omezuje jen na zjednodušující
návody, jak namalovat zvířata pomocí šablon. Rubrika naprosto opomíjí
význam dětské fantazie a osobní tvořivosti.
V poslední době se v Mateřídoušce projevuje příklon k masové zábavě.
Větší prostor je věnován publicistickým žánrům, zvláště reportážím a
rozhovorům s mediálně známými osobnostmi (A. Langerovou, V. Horváthem,
J. Mádlem, …). Na dvoustránce komisaře Vrťapky (text P. Hamšíková,
ilustrace P. Morkes) čtenáři pomáhají Vrťapkovi v detektivním pátrání,
jedním z jejich úkolů je například nalézt ztraceného člena poroty ze soutěže
„Superstar“ nebo jindy dopadnout zloděje mezi obyvateli vily „Vyvolených“.
I do Mateřídoušky proniká kult celebrit (rubrika „Můj idol“) podporovaný
hojnou časopiseckou produkcí pro dospělé, ale i mládež - Story, Cosmogirl,
Top dívka, … S kultem celebrit je spojený zájem o fyzický zjev, rubrika „Áji
nástěnka například dětským čtenářkám radí, jak si vytvořit moderní účes
(nápad vybrán z knihy Slabikář dětských účesů, příspěvek je tedy zároveň
reklamou). Jindy se rubrika snižuje až k nevkusným návodům, jak někoho
rozesmát nebo napálit: „Napal celou třídu, vsaď se s nimi, že se před ně
postavíš nahá, napiš na papír písmeno Há a stoupni si na něj…“ 78 Hlavními
tématy současné Mateřídoušky jsou vedle slavných osob a rad, jak být in (u
děvčat krása, u chlapců moderní adrenalinové sporty), dinosauři, exotická
78
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zvířata, příroda a geografie. Dinosauři jsou redakcí dlouhodobě považováni za
stěžejní téma a důležitý obchodní artikl.
Složku beletrie čekal postupný zánik. Zpočátku si Mateřídouška podržela
částečně ráz beletristického periodika díky projektům, které iniciovala ještě
M. Propperová (text na pokračování „Kam zmizela Rebarbora?“ I.
Procházkové). Z nově vzniklých beletristických rubrik najdeme v
Mateřídoušce jen „Krátké čtení“ L. Středy, „Povídku“ S. Hrnčíře a „Záhadné
zmizení v knihovně řeší inspektor Kalous“ V. Valíkové. Krátkodobé navázání
spolupráce s novými autory prózy a poezie za P. Brzákové nedokáže vrátit
časopisu jeho původní profil beletristického měsíčníku. Ze stran pozvolna
mizí beletrie psaná přímo pro Mateřídoušku. T. Suder ji nahrazuje
pravidelnými ukázkami z právě vydaných knih. Mezi takto otiskovanou
beletrií vynikaly pravidelné úryvky z knihy L. Seifertové Dějiny udatného
českého národa. Zařazování textů z knižních publikací do náplně
Mateřídoušky bylo nicméně nesystematické, redakce se někdy omezila pouze
na pár úryvků. Úroveň velkého počtu takto vybíraných titulů není ovšem
příliš vysoká. V celé šíři textových příspěvků pozorujeme zjednodušující
tendence - zaměření na prvoplánové působení, krátké věty, jednoduchá
spojení vět, omezená slovní zásoba a násilné pronikání hovorové češtiny.
V globálním pohledu, ať už z nedostatku času (šéfredaktorství P. Brzákové,
krátké období necelého jednoho roku), nebo z nedostatku vůle a zcela jiných
preferencí (šéfredaktorství J. Smolíka, T. Sudera a M. Arnoštové),
Mateřídouška obětovala svou dřívější pestrost. Ztratila dimenzi měsíčníku s
výrazným estetickým zacílením, který se současně nebránil modernější tváři
díky informativním rubrikám a inspirativní zábavě v podobě herních plánů,
logických úkolů, rébusů a jazykových her.
Kreslené seriály
Po období, kdy se českému komiksu otevřel prostor po pádu
komunistického režimu (například tvorba K. Saudka v Kometě) a kdy jej
zároveň brzdily ekonomické změny, je postavení českého komiksu o poznání
výhodnější. Úsilí splatit dluhy minulosti vyústilo ve vydání tzv. Velkých knih,
které přinesly výbory z úspěšných kreslených seriálů minulých let - Foglarovy
Rychlé šípy a další kreslené seriály tohoto autora, ale i komiksovou produkci
časopisů ABC, Pionýra/ Větrníku, Ohníčku, Pionýrské stezky (seriál „Modrá
pětka“ navazující na tvorbu J. Foglara), nebo dobrodružné komiksy Gustava
Kruma 79 .
Přes svoji orientaci na zahraniční tradici podnítil zájem o novou podobu
domácího komiksu časopis Crew z konce 90. let. Zlomovou událostí byl
vznik nakladatelství Mot (2000), které začalo vydávat české a francouzské
komiksy a také několik fanzinů (klubové časopisy zaměřené na sci-fi a
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fantasy tematiku), z nichž nejvýznamnějším je Aargh!. Mladší a starší dětský
čtenář se tedy nově setkává s komiksy na stránkách malonákladových titulů
(Aargh!, Bedeman, Bobří stopa, SPJF Brno, …) a dlouhodobě v časopisech
s vyšším nákladem - Čtyřlístek, ABC, Moje 1. noviny, Mateřídouška nebo také
Crew 80 .
Úroveň kreslených seriálů však v současné Mateřídoušce značně kolísá.
Komiksy fungují především jako oddechová složka časopisu. Nedostatek
beletrie v současné Mateřídoušce jistým způsobem kompenzují právě kreslené
seriály. V porovnání s minulými lety, kdy redakce zpřístupňovala dětskému
čtenáři beletrii formou kreslených seriálů s výraznou estetickou funkcí, se
nynější seriály adaptující literární díla omezují převážně na funkci zábavnou.
Mezi ostatními typy komiksů mají nicméně adaptace literárních předloh
druhořadou úlohu. Tímto ovšem redakce podceňuje schopnosti dětského
čtenáře.
Z minulého období přetrvává během roku 2002 jediná adaptace světové
literatury cestou obrázkového seriálu „Princ a chuďas“ (text a ilustrace R.
Fučíková), později Mateřídouška otiskuje ze svého archivu adaptaci
„Robinsona Crusoe“ (03–04, text J. Černý, ilustrace E. Urban). Do svého
obsahu zařazovala také jeden čas legendární seriál z přelomu 60. a 70. let
„Sek a Zula“ (03–04) s texty M. Švandrlíka a P. Neprakty (vycházel
v Ohníčku). V době počínající normalizace pravěký cyklus „Sek a Zula“
působil jedinečně svojí příbuzností s americkým komiksem Flinstoneovi ze
60. let, od něhož se zároveň vzdaloval specifickým ironickým humorem.
V kontextu současné Mateřídoušky se tyto konotace ale ztrácejí, do popředí
vystupuje komický kontrast pravěku a reálií moderní doby. Dodejme, že
kreslený seriál „Sek a Zula“ byl pro Mateřídoušku výhodný z tematického
hlediska (dinosauři jako prvek zvyšující atraktivitu časopisu).
Na vlnu fantasy literatury se Mateřídouška pokusila zareagovat komiksem
„Velké putování“ T. Chluda (04–05, text a ilustrace). Vyniká svým
výtvarným zpracováním a řazením políček, které přechází až do podoby
labyrintu. Sráží jej ovšem nepřiznaná inspirace a až prosté kopírování filmové
podoby Tolkienova Pána prstenů. Zájem o čarodějnické příběhy vede redakci
k otiskování francouzského komiksu Mélusine 1, Sortilèges („Meluzína“, 07–
09). Nedostatek kvalitních domácích komiksů tak supluje zahraniční tradice,
kromě kresleného seriálu Mélusine současná Mateřídouška přetiskuje i slavný
francouzský komiks Titeuf. Jemně ironickou a mírně zahořklou postavu
Titeufa, který nezaměnitelným způsobem komentuje okolní dění, by ale spíše
ocenili dospívající čtenáři.
Většina komiksů v Mateřídoušce jednostranně směřuje k zábavné funkci.
Jako čistě relaxační nebyl špatný například kreslený seriál založený na
detektivním pátrání „Berta kontra Modrovous“ (04, text Kipko, kreslí
80
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Shooty). Experimentování na poli kresleného seriálu nepřináší očekávané
výsledky. O novou formu se pokusil komiks „Kraloves“ (03, píše Šnek, kreslí
Fantomas), kde jednotlivá políčka přesahovala do dalších, v ilustracích a
detektivní zápletce bylo nicméně velmi obtížné se orientovat. Jazykové
vybavení autorů některých komiksů pokulhává, přes snahu přiblížit mluvu
postav současnému dětskému čtenáři je výsledný efekt nudný: „Hele, zajíc,
brácho!“… „Zajíce na dýni jsem nežral.“ „Bude tak přecpanej, že nebude ani
utíkat.“… Ani se do tý dýně neprohlodal.“, („Kameramanka přírody veveřice Zrzka“, píše a kreslí P. Slabá, č.11, roč. LX, 04). Ze stejného důvodu
se také někteří autoři dětských knih uchylují až k násilnému používání
hovorové češtiny (I. Peřinová ve svých adaptacích příběhů z antické
mytologie.) V horším případě nekvalitní komiksy s podbízivými ilustracemi a
fádním scénářem slouží k přilákání většího počtu čtenářů. Jmenujme
například „Strašidla“ (03, text Yvonne, kresba A. Šplíchal), „Máťa a Douša“
(03, text a ilustrace J. Smolík), „Bobovy příhody“ (04, text E. Bavorová,
ilustrace T. Suder). Čistě reklamní účel sledovaly „Kostíci“ (07, viz Příloha č.
8) propagující jogurty od Danone s křupinkami ve víčku.
Není výjimkou, že se autoři komiksů schovávají za přezdívky a „vtipná“
jména - Šnek, Fantomas, Shooty, Yvonne, Kipko, Dur, … Taktiku anonymity
ostatně volí velká část současné časopisecké produkce pro děti. Vždyť i D.
Patrasová přiznává, že v redakční radě časopisu Dáda spolupracuje s žížalkou
Julií, kosicí Klárou, kosem Oskarem, kuřátky Pipi a Pepi a housenkou Emílií.
Próza
Kvalitu beletristických příspěvků negativně ovlivnilo okleštění autorské
základny na několik jmen. Na počátku nového období s Mateřídouškou
pravidelně spolupracovali prakticky jen S. Hrnčíř, M. Kratochvíl, občasně se
vynořily autorské pohádky J. Dědečka, A. Mikulky a L. Středy. Dočasné
rozrůstání autorského kruhu během vedení P. Brzákové nedokázalo zvrátit
vývoj směřující až k zániku beletristické náplně. Velká část prozaických
příspěvků zabíhala do průměrnosti a nepůvodnosti. Tomuto trendu se zcela
vymykala psychologizující próza na pokračování s rysy nonsensu „Kam
zmizela Rebarbora?“ I. Procházkové, nápaditěji působila také nonsensová
autorská pohádka na pokračování J. Dědečka „O malé tlusté víle“. Oba texty
vyšly později i knižně. Boom fantasy v literatuře pro děti akceptovala
Mateřídouška v přetiskování několika úryvků z knih Ch. Riddela a V.
Tumanova. Výběr překladové prózy se jeví ovšem jako zcela nekoncepční.
Například v roce 2005 nabídl časopis dětským čtenářům vedle sebe úryvky
z fantasy příběhu Kronika Světakraje Ch. Riddela, anekdotické příhody
s dětským hrdinou Nové Mikulášovy patálie R. Gosciniho nebo filosofickou
autorskou pohádku Malý princ A. de Saint-Exupéryho.
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Ve většině případů prozaické texty českých autorů upadají do průměru a
nepůvodnosti (zjednodušující prózy na cizí náměty). Častá autorka takových
textů M. Nováčková neváhá dokonce vytvořit příběh na základě příspěvku
dětské čtenářky („Nečekané setkání“, č. 9, roč. LXI, 05). Jistě by bylo
hodnotnější otisknout originální verzi čtenářky s příběhem kulhající dívky,
která si chodí povídat se stromem, protože se jí ostatní straní. V tomto směru
se bohužel Mateřídouška neliší od negativního jevu v současné knižní
produkci pro děti a mládež, tzv. digestů. Digesty zjednodušenou formou
převypravují jiné literární předlohy (klasický pohádkový odkaz K. J. Erbena,
B. Němcové, bratří Grimmů, …), místo aby zpřístupnily původní text, jej ale
spíše deformují 81 . Autorům próz v Mateřídoušce chybí nápad na vystavění
dějové linie příběhu, používají jednoduchý jazyk bez známek obraznosti či
slovní hry. V povídce „Apríl“ (rubrika „Čtení“, č. 4, roč. LXV, 09) má
dokonce anonymní přispěvatel citelné problémy se slovní zásobou a
vytvořením logické návaznosti příběhu: „Ležela jsem na posteli a četla si
Děti z Büllerbynu. Je to moje n e j n e o b l í b e n ě j š í knížka ze všech a taky
první, kterou jsem kdy přečetla… Ale úplně nejlepší je, jak tam ty děti mají
partu a hrají si spolu a…“ Jazykové úrovni textu nepřidají ani notoricky
známé hovorové výrazy: „Hele, brácha,…“, odvážila jsem se promluvit na
Davida, „dneska je apríl.“ „Super, Baruno, „ zamumlal nepřítomně…“,
(tamtéž).
Přesto existovaly na počátku tohoto období výjimky. Jedinečná próza na
pokračování I. Procházkové „Kam zmizela Rebarbora“ (02) mohla
v Mateřídoušce vyjít především díky iniciativě bývalé šéfredaktorky M.
Propperové. Mezi mělkými a povrchními texty preferovanými J. Smolíkem
působí „Kam zmizela Rebarbora“ s prvky nonsensu jako ostrůvek zbylé
invenční prózy Mateřídoušky. Hlavní hrdinka - dívka Rebarbora, zrozená z
rebarborového listu - má vážné poslání zachránit svět před zhořknutím vlivem
špatných vzpomínek. Tento těžký úkol vtipně kontrastuje se způsobem
záchrany světa - tahání za ucho pomáhá nejen Rebarboře, ale i ostatním
vzpomenout si na krásné věci. Děj prózy plyne na základě asociativní logiky.
Na ostrově Paměť se váhy s miskami dobrých a zlých vzpomínek povážlivě
naklánějí - hrozí, že se zlé věci vlijí do moře - moře vystoupí z břehů - a svět
pod tíží zlých vzpomínek zhořkne. Díky častým vstupům autorky do díla je
zřetelná rovina vypravěče. Například při popisu postavy Florentýna autorka
svůj text komentuje: „Budeme se v tomhle příběhu držet jenom důležitých
věcí, aby nás nepřestal bavit: mě psát a vás číst.“, (č.1, roč. LVIII, 02). Tíhne
k jazykové hře, místy přechází až k absurdnímu humoru: „Pokud nevíte, co je
to rebarbora, podívejte se do encyklopedie pod heslo reveň. Reveň je
rebarbora.“, (tamtéž). Respektuje tedy postavu dětského čtenáře a přiznává
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mu nezastupitelný význam v tvorbě textu. I. Procházková mimo jiné
pociťovala vliv masové zábavy a její prorůstání do Mateřídoušky. (Televize je
v současné Mateřídoušce chápána jako inspirační zdroj, otiskují se rozhovory
s mediálně známými osobnostmi, texty uvádí do časopisu mediální fenomén
Superstar a Vyvolení.) Její Florentýn hodnotí televizi slovy: „Taky se
dušoval, že kdo se dívá na televizi, začne dřív nebo později šilhat. Tuhle
báchorku si vycucal z prstu proto, že se mu starý televizor pokazil a za nový
nechtěl utrácet peníze.“, (tamtéž).
Slovní hru a nonsensovou logiku oživuje v pohádkové próze na pokračování
„O malé tlusté víle“ (02–03) J. Dědeček. Text je plný absurdních situací
(plastová rybka se nastydne při koupeli ve vaně, víla je tlustá, …) a zdánlivě
nesmyslných dialogů. Próza nicméně místy vyvolává dojem krkolomné honby
za humorem. Rozhovor Malé tlusté víly s Trpaslem během měření jeho
velikosti: „Je to metr, musí být přesný! Právě proto musí měřit každému
jinak,“ řekla Malá tlustá víla…: „Každému jinak - a tomu se dneska říká
spravedlnost…,“ lamentoval Trpasl…: „Musíme ale uvážit, že je to i s
čepičkou,“ řekla Malá tlustá víla. „Musíme uměřit,“ opravil ji Trpasl…:
„Sama jsi říkala, že to není kilogram nýbrž metr!“, (č.1, roč. LIX, 03).
L. Korbelová ve svém článku rozebírá mimo jiné procentuální zastoupení
prózy a poezie ve skladbě Mateřídoušky 82 . V roce 2001, tedy za vedení M.
Propperové, prozaické příspěvky dosahovaly 27%, verše pak 12%. V roce
2004 až 2006 podíl prózy klesá na 13%, verše se propadly až k nulové
hranici. Trend ukrajovat prostor zbylé próze však neustále pokračuje. Z
původních kmenových autorů nepíše pro současnou Mateřídoušku nikdo.
Dřívější bohatost (autorské pohádky, lidové pohádky, povídky s dětským
hrdinou, dobrodružná literatura, …) vystřídala dnes jediná dvoustrana
otiskující tvorbu domácích autorů (rubrika „Čtení“). O jejím významu hovoří
výmluvně i fakt, že je umístěná až v samém závěru jednotlivých čísel.
Poezie
Analogicky se zúžením autorské základny v oblasti prózy se složka poezie
omezila převážně na tvorbu J. Dědečka, J. Procházky a J. Kratochvíla. Na
rozdíl od prózy, kde redakce její absenci příležitostně supluje přetiskováním
z právě vydaných knih nebo nepravidelnou rubrikou „Čtení“, poezie ze
stránek Mateřídoušky vymizela docela (viz Příloha č. 9). Její labutí písní byla
báseň P. Šruta plná slovních hříček „Co dělali žáci v pravěku“ (č.1, roč. LX,
04) vybraná z knihy Veliký tůdle. Na počátku tohoto období, kdy
Mateřídouška přeci jen zařazovala do svého obsahu poezii, byly však básně
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zpravidla fádní, verše J. Kratochvíla hraničily až s nevkusem. K umělecké
hodnotě básní nedopomáhaly ani kýčovité, jásavé ilustrace.
Zkušení autoři jakoby pod vlivem celkového úpadku časopisu sklouzávali k
průměrnosti, jednoduchým rýmům bez výraznější invence či pointy: „Pátrali
jsme s Lucií,/ co to pořád kluci jí./ Vida jedí svačinu,/ chytli jsme je při
činu.//“, (J. Dědeček, „Pátrání“, č.5, roč. LVIII, 02). Veršování J. Kratochvíla
smutně dokládá propad dřívější kvality časopisu. Jeho básně se pokoušejí o
násilné rýmy, přes křečovitou snahu autora postrádají jakýkoli vtipný rozměr:
„Od kamaráda Havelky/ jsem dostal k svátku pastelky./ Nebylo mi to dvakrát
vhod./ Netušil jsem, jaký je škot!//“, („Malý dárek“ (č.10, roč. LIX, 03). Zdá
se, že J. Kratochvíl ztratil dokonce povědomí o osobě dětského čtenáře. Do
časopisu pro čtenáře mladšího a středního školního věku uvádí téma akné:
„…Vzdělanec totiž neříká:/ „Mám uhra nebo uhříka.“/ Ten řekne: „To je
akné.“/ Taky to štve, však tak né…//“, („Vzdělanec“, č.10, roč. LIX, 03).
Obdobný tematický a jazykový přehmat doprovází výběr ze světové poezie.
Z poezie Ch. Morgensterna otiskovala redakce v Mateřídoušce báseň s
náboženským obsahem, kterou navíc sráží nekvalitní ilustrace a toporný
překlad M. Ryšavého v archaizující češtině: „Tam v lese U sýčka už věk/
přebývá svatý Pardoubek/ …/ ten modlívá se co chvíli/ …/ že bez něho by
dávno již/ utonul, uhořel apod./ On stojí tam co hromosvod/ v ďábelském
povětří a ty/ jsi sláb a svět je kulatý.//“, („Pardoubek“, č.8, roč. LIX, 03).
Mateřídouška na prahu nové doby ztratila kontakt s hodnotnou beletrií pro
dětského čtenáře. V posledních letech odráží spíše negativní jevy spojené
s literaturou pro děti a mládež. Beletrie ustoupila jednoduchým
popularizačním textům, poezie, která je v tomto období obecně zastíněná
prózou, se z Mateřídoušky úplně vytratila. Pro řadu textových příspěvků (a
také ilustrace) je typická anonymita. Jednoduchý jazyk a mylná představa, že
současného čtenáře osloví „vtipné“ hovorové výrazy, nevypovídá jen o
kvalitě textů, ale přímo sráží schopnosti malého čtenáře.
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Mateřídouška - příběh na pokračování…?
Mateřídouška nepsala svůj příběh nezávisle na okolním světu. Do její tváře
se promítaly nejen proměny v chápání literatury pro děti a mládež, ale i širší
kulturně politické souvislosti. S nadsázkou lze říci, že dějiny Mateřídoušky od
jejího vzniku v roce 1945 po současnost jsou zároveň dějinami české
společnosti, která se utvářela ve zcela specifickém kontextu druhé poloviny
20. století. Mateřídouška ctila svoji tradici literárního periodika a opakovaně
se k ní navracela i po temnějších kapitolách národní historie.
V době svého vzniku měla svým charakterem beletristického měsíčníku
výjimečné postavení mezi tehdejšími dětskými časopisy. Její tvůrce F. Hrubín
stavěl do popředí estetické hodnoty literárního a výtvarného díla, namísto
didaktického pojetí obhajoval zábavnou funkci dětského časopisu. V době,
kdy komunistická strana pozvolna získávala převahu a její myšlenky
pronikaly tedy i do periodik pro děti (Brouček, Vlaštovička, Klas, …), byla
Mateřídouška garantem literatury nezávislé na státní moci. Obracela se k
literárnímu odkazu klasiků a lidové slovesnosti jako k záruce hodnotného
umění. Po komunistickém převratu v roce 1948 se však i Mateřídouška
výrazně zpolitizovala. Struktura dětských časopisů zachovávala přísně
kategorický sovětský systém, podle kterého měl každému věku čtenářů
odpovídat jediný časopis (Mateřídouška - Ohníček - Pionýr). Představa
hodnotného umění zkreslená komunistickou ideologií vyzdvihovala
angažovanost literatury a její výchovné působení. Zábavná funkce literatury
pro děti byla znevažována. Literatura a umění obecně se dostalo pod přísný
dohled státu. Ve shodě s politickým vývojem Mateřídouška ze svých stránek
vytěsnila zábavnou složku (načas se ztratily kreslené seriály) a do svého
obsahu zařadila podle příkladu sovětských autorů výchovnou povídku ze
školního prostředí a agitační schematické verše. Napjatá situace se začala
uvolňovat až po odtajnění Stalinových zločinů v roce 1956, ke svým omylům
se přiznala i domácí KSČ. Literatuře pro děti byla i díky nově vzniklému
odbornému časopisu pro děti Zlatý máj navrácena zábavná funkce. Periodika
určená dětem a mládeži se zbavovala své závislosti na státní politice
(například Pionýr se přejmenoval na Větrník), oddechovou funkci dětské
četby plně akceptoval nový komiksový časopis Čtyřlístek. Mateřídouška
setřásla většinu ideologické náplně a dítěti přiznala právo na dětství, hru a
vlastní vnitřní svět. Mimořádný význam v časopise získal nonsens.
Demokratizační snahy rázně přerušil v srpnu 1968 vpád vojsk Varšavské
smlouvy na území tehdejšího Československa a následné dvacetileté období
normalizace. Přestože se již neobnovily tvrdé poměry první poloviny 50. let,
komunistická strana se snažila kontrolovat celou oblast umění, k čemuž ji
napomáhala i obnovená cenzura. Časopisy pro děti se opět těsněji přimykaly
ke státní politice, svoji závislost potvrzovala některá periodika opětným
přejmenováním (Větrník na Pionýr). Mateřídouška na novou dobu
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zareagovala „povinnými“ ideologickými rubrikami, zčásti také výchovnými
beletristickými příspěvky. Hodnotnou literaturu nicméně zaštiťovala v
časopise tvorba polozakázaných autorů a výrazné autorské osobnosti - H.
Doskočilová, J. Brukner, V. Čtvrtek. Od počátku 80. let sledujeme dílčí
posuny v politickém dění, pod tlakem sovětského programu „perestrojky“ a
„glasnosti“ slábnou přímé útoky KSČ vůči opozičním názorům. Zvyšující
poptávka po stále potlačovaných komiksových seriálech činí ze Čtyřlístku
kulturní fenomén. Změny ve vedení Mateřídoušky v roce 1981 umožnily
časopisu jasněji se distancovat od politicky motivovaných textů, v těchto
letech poskytuje také širší prostor pro dosud zčásti umlčované autory - A.
Vostré, J. Skácelovi, L. Dvorskému, O. Šafránkovi, I. Štukovi, J. Bruknerovi,
V. Provazníkové, … Beletrie v Mateřídoušce navazuje na nonsens 60. let,
současně ale také sílí psychologizující tendence, které vyvracejí podsouvanou
představu idylického dětství.
Rok 1989 a ukončení nadvlády jedné strany vnesl do umění a tedy i
literatury pro děti ducha svobody. Napravovaly se dřívější křivdy a
nakladatelství vydávala díla, která nesměla vycházet. Také Mateřídouška
zpočátku zařazovala do svého obsahu tvorbu dříve umlčovaných autorů (J.
Kolář, I. Blatný, J. Hiršal, A. Brousek, B. Grogerová, …). Nová doba přála
pestřejší skladbě literatury pro děti (návrat populární literatury) a zahraničním
inspiracím - fantasy literatura, čarodějnické příběhy, zájem o mimoevropské
kultury, … Přestože se Mateřídouška proměnila v moderní periodikum, jehož
zájmem bylo přiblížit se současnému čtenáři, zůstala věrná literární a
ilustrátorské tradici. V časopise se děti nejčastěji setkávaly s dobrodružnou
literaturou (a jejími adaptacemi formou komiksu) a detektivní povídkou,
básníci hledali nové podoby nonsensu. Tvář Mateřídoušky utvářely invenční
prózy H. Doskočilové, kultivovaný jazykový projev S. Hrnčíře v detektivních
a dobrodružných příbězích, v oblasti poezie pak nápadité básně J. Dědečka a
J. Weinbergra. V liberálním prostředí, kde nikdo direktivně nezakazuje určitý
druh umění a nekontroluje jeho kvalitu (potírání brakové literatury v letech
komunismu, zánik Zlatého máje v 90. letech), se ale také nebývale daří kýči a
komerci. Tlak na větší ziskovost Mateřídoušky uspíšil v roce 2002 odchod M.
Propperové z pozice šéfredaktorky. Obměněné vedení zcela ignorovalo
literární odkaz F. Hrubína a z časopisu vymazalo prakticky téměř všechnu
beletrii. Poezie přestala vycházet na jejích stránkách docela, zbytky prózy se
drží jen díky přetiskování vydávaných knih a několika původním příspěvkům,
často pochybné úrovně. V celé šíři textové náplně se projevuje úpadek
jazykové úrovně, kdysi inspirativní výtvarnou složku střídají podbízivé,
jednotvárné ilustrace a necitlivá grafika. Samostatnou kapitolu tvoří reklama,
která pravidelně zaplavuje více než třetinu každého čísla. Jazyková
vulgarizace, agresivní grafika, kvantitativní nárůst reklamy a v neposlední
řadě povrchnost textů řadí Mateřídoušku mezi ostatní komerčně zaměřená
periodika pro dětského čtenáře (Méďa Pusík, Medvídek Pú, Dáda, …).
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Stojíme-li před otázkou, jakým směrem se Mateřídouška bude ubírat dále,
neobejdeme se v našich úvahách bez širšího společenského kontextu.
Mateřídouška vždy reflektovala tendence dané doby, po většinu času se jí
dařilo vybrat si cestu hodnotné literatury pro děti a uchovávat si kontakt právě
s těmi tvůrci, kteří udržovali její vysokou kvalitu. Měla zájem na citlivém
utváření dětské osobnosti, z druhé strany poskytovala svým autorům zázemí a
neuzavírala se jim ani v dobách zesíleného nátlaku komunistické strany (s
výjimkou první poloviny 50. let). Byla tedy místem setkávání dětského a
dospělého světa, kde začínající čtenáři vstupovali do nekonečné země
literatury a zároveň se autoři obohacovali o dětský pohled na realitu. Nynější
Mateřídouška však spíše odráží negativní průvodní jevy moderní doby.
Svobodná atmosféra, která nabízí nové možnosti kulturního a společenského
života, včetně orientace na konzumní hodnoty, značně snižuje dřívější prestiž
krásné literatury. Není již únikovým prostorem před šedí života v
socialistickém státě, stejně tak není chápána jako určité svědomí utlačovaného
národa. Literatura v současné Mateřídoušce by mohla být únikovým
prostorem před všudypřítomnou manipulací. Ve skutečnosti naopak
Mateřídouška (a také jiná periodika pro dětské čtenáře) dítěti násilně vnucuje
představu o jediném správném životě, který je zrychlený, zaměřený na
senzační a zábavné jevy bez touhy proniknout hlouběji pod povrch… Určitou
nadějí mohou být dnes posuny v nazírání na literaturu samotnými médii.
Rozhlas se zapojil do projektu „Celé Česko čte dětem“, televize přenáší
udílení knižních cen Magnesia litera, nově také vstoupila do projektu „Kniha
mého srdce“. Paradoxně by tak masová zábava, která literaturu odsunula na
druhořadé místo, mohla navrátit knize část bývalé exkluzivity a tím i obnovit
původní poslání Mateřídoušky - bavit děti inspirativními texty a rozvíjet jeho
čtenářské schopnosti…
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Přehledová charakteristika beletrie a ilustrace otiskované v
Mateřídoušce
1945–1948 …………………………...………...….Mateřídouška svobodná
Próza
- české lidové pohádky a lidové pohádky cizích národů: ruské, anglické,
srbské, francouzské, ukrajinské, americké, tatarské, …
- bajky a pohádkové prózy se zvířecím hrdinou: O. Sekora, J. Bělinová, K.
Hroch, A. Malinská, J. Hořejší, J. Racek, A. Nováková, F. Kárník, M.
Pluhařová, J. Marvan, …
- lyričtější poloha próz s přírodními motivy: M. Pluhařová, A. Nováková, J.
Hronová, A. Tuháčková, M. Slabá, …
- próza s dětským hrdinou inklinující k výchovnosti: M. Vašáková, K. V.
Hlaváček, M. Slabá, B. Tožička, M. Holas, J. Ježek, …
- překladová literatura - ruští autoři pohádek a výchovných próz ze školního
prostředí: A. N. Tolstoj, K. D. Ušinskij, V. Osejeva, N. Byejev, N. Ogněv, V.
Bianki, N. Gernet, V. Karasova, E. Safanova, G. Nikolajeva, …; adaptace
světových pohádek: Pohádka o králíku Petrovi B. Potterové (adaptace M.
Vlasákové-Kupkové, č.2/3, roč. II, 46), Šťastný princ O. Wilda (adaptace T.
Němcové, č.19, roč. IV, 48)
Poezie
- verše inspirované folklorem (říkanky, hádanky) a sládkovsko-hrubínovská
linie poezie přiklánějící se k přírodním motivům a obrazům dětství: F. Hrubín
(publikuje v Mateřídoušce i pod pseudonymem K. Vlášek), F. Listopad, F.
Nechvátal, A. Jaroš, J. Ježek, I. Snížek, J. Spilka, V. Suk, A. Novotná, M.
Adámková, V. Šustr, J. Hostáň, J. Hejný, …, (z odkazu klasiků: J. V. Sládek)
- básně o domácích zvířatech: P. Křička, L. Rejcha, V. Dvořáčková, A. Jaroš,
F. Nechvátal, …
- veršované pohádky: F. Hrubín, F. Halas
- výjimečně verše inspirující se motivy města: K. Bednář
- výjimečně prvky nonsensu a jazykové hry: J. Hostáň
Ilustrace
(až do počátku 70. let strategie, kdy jedno číslo ilustroval jeden autor)
- J. Lada, J. Trnka, O. Sekora, A. Ladová, O. Fuchs, K. Lhoták, J. Bidlo, J.
Novák, V. Kubašta, F. Ketzek, A. Moravec, K. Müller, F. Hudeček, V.
Hofman, V. Rada, J. Kýn, V. Plátek, A. Strnadel, V. Karel, …
- vtip, humorná zkratka skutečnosti a sympatičnost postav: O. Sekora, J. Lada,
A. Ladová, …
- ilustrace inspirující se lidovými motivy: J. Lada, V. Rada, …
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- lyrická ilustrace: J. Trnka, V. Plátek, A. Strnadel, V. Kubašta, K. Müller, F.
Ketzek, V. Karel, …

1948–1956 ………………………………………Mateřídouška ideologická
Próza
- výchovné školní povídky: M. Macháček, A. Malínská, R. Drozdová, J.
Mareš, L. Jirotková, V. Svobodová, M. Peroutková, J. Matoušek, Ž.
Weinerová, J. Čeřovský, B. Tožička, J. Nešleha
- partyzánky: J. Mareš, J. V. Svoboda
- státní ideologií nově interpretovaná folklorní pohádka
- překladová literatura - převážně sovětští a polští autoři výchovných školních
povídek a partyzánek: Z. Przyrowski, M. Wisniewska, I. Pantělejev, I. N.
Kožedub, G. Dzugalov, B. Š. Žitkov, V. Katajev, J. Blagininová, A.
Arťuchová, V. Osejevová, J. Tajc, A. Gajdar, K. D. Ušinskij, N. Nosov
Poezie
- výchovné, tendenční až agitační básně: J. Hostáň, J. V. Svoboda, S.
Augusta, M. Hemzáčková, O. Kryštofek, J. Filgas, D. Dušková, Z. Zaoral, S.
Nová, J. Schwertner, M. Sedloň, J. Hilčr, K. Šiktanc, J. Havel, …
- menší prostor pro otiskování tvorby klasiků poezie pro děti a sládkovskohrubínovská linie poezie: K. J. Erben, J. V. Sládek, F. Hrubín, V. Maršíček
- ke konci období citlivé a obrazově nápadité verše: M. Lukešová
- překladová literatura - výchovné politizující básně sovětských a polských
autorů: S. Maršak, C. Janczarski, A. Swirszczynska, W. Grodzinska, …
Ilustrace
- O. Sekora (jen zpočátku díky kreslenému seriálu o Ferdovi), M. Kuklová, K.
Vaca, M. Váša, K. Müller, M. Hanák, Z. Mlčoch, J. Fenclová, J. Vávrová, Z.
Landová, A. Pospíšil, J. Provazník, N. Jehlanová, J. Kovařík, K. Slabý, J.
Tesař, N. Bláhová, A. Ladová, Z. Zdvihalová, M. Žváčková, J. Vraštil, J.
Paukert, D. Berková, N. Žukov, V. Kovařík, A. Strnadel, V. Karel, Z. Filip,
O. Oplt, Z. Táborská, V. Kabát, J. Krejčí, J. Weigel, J. Bidlo, M. Nesvadba,
…
- většinové zastoupení - ilustrace schematická a realistická: často anonymní
- sympatičnost postav, humorná zkratka skutečnosti: O. Sekora, A. Ladová
- lyrická ilustrace: K. Müller, M. Hanák
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1956–1969 ……………………………...………….Mateřídouška uvolněná
Próza
- povídky s psychologicky plastičtějším dětským hrdinou: J. Otčenášek, Z. K.
Slabý, J. Binek, M. Lukešová, E. Petiška, L. Jirotková, O. Hofman, …
- autorská pohádka - nonsens až absurdita, hra s jazykem: J. Klíma, Z. K.
Slabý, J. Kainar, O. Šafránek, … ; kouzelnost všedního světa: S. Hrnčíř, H.
Doskočilová, L. Aškenazy, …; spojení přírodního prvku s vnitřním světem
postavy, přechod k jazyku poezie: J. Havel, M. Lukešová
- pohádkové prózy se zvířecím hrdinou blízké bajce: E. Petiška, J. Felix
- symbolická, intimní próza reflektující vnitřní svět dítěte: O. Hejná
- vytrácejí se výchovné a tendenční povídky s příkladným dětským hrdinou: J.
Kloboučník, K. Jarunková, Z. K. Slabý
- překladová literatura (v překladech L. Kundery, Z. K. Slabého, J. Pěnkavy,
E. Drmoly, …) - němečtí autoři: W. Vesper, L. Renn, U. Werner; angličtí
autoři: Mary Anne, R. Kipling, R. Wels; američtí autoři: B. Freedmanová;
francouzští autoři: J. Prévert; rumunští autoři: V. Colin; ruští autoři: K.
Čukovskij; pravidelné adaptace pohádek různých národů (pohádka
z Dahomeje, uzbecká, tibetská, americká, běloruská, makedonská,
francouzská, …)
Poezie
- nonsens, jazykový vtip, návaznost na meziválečnou poezii a poetiku V.
Nezvala: J. Havel, J. Kainar, Z. Kriebel, J. Brukner, L. Dvořák, J. Janotová,
M. Kabát, L. Středa, R. Matys, V. Stuchl, L.Štíplová, …
- motivy přírody, oživování důvěrně známého světa, čarkovsko-hrubínovská
linie: J. Noha, F. Branislav, F. Hrubín, J. Čarek, J. Hilčr, J. V. Svoboda, …
- niterná poloha básní, náladovost, blízkost poetice F. Halase: K. Šiktanc, I.
Štuka, M. Lukešová, M. Florian
- v menší míře otiskování tvorby klasiků poezie pro děti: J. V. Sládek, J.
Vrchlický, K. V. Rais, J. Kožíšek, F. Hrubín, F. Halas
- spolupráce s autory, kteří měli zakázáno publikovat tvorbu pro dospělé: F.
Hrubín, J. Seifert, J. Čarek, F. Branislav
- překladová poezie (překlady J. Hiršala, M. Marčanové a J. Aldy):
francouzští básníci R. Desnos a Ch. Cros, belgický básník M. Carême,
německý básník Ch. Morgenstern
Ilustrace
- M. Nesvadba, J. Bidlo, M. Hanák, Z. Filip, J. Paukert, M. Noll, V. Faltová,
J. Kubíček, O. Čechová, M. Jágr, Z. Miler, J. Kolínská, J. Fenclová, T.
Švandová, H. Rokytová, J. Paleček, E. Průšková, J. Brychta, H. Zmatlíková,
D. Berková, A. Pospíšil, L. Vimr, J. Trnka, R. Pilař, J. Kalousek, M.Grygar,
G. Dubská, M. Stecker, F. Skála, O. Pavalová, T. Šandová, V. Mervartová, …
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- „linearisté“, humorná zkratka skutečnosti: M. Nesvadba, J. Bidlo, M. Noll,
Z. Miler, …
- lyrická ilustrace, dominantní úloha barvy: J. Fenclová, M. Hanák, Z. Filip, J.
Paukert, J. Trnka
- „geometrická“ ilustrace: T. Šandová

1969–1981 …………………………………………..Mateřídouška váhající
Próza
(významným posunem - prosazení prózy na pokračování, mnohé z nich vyšly
i knižně, proto uvádíme u některých autorů i názvy těchto próz)
- próza s dětským či dospělým hrdinou, zapojení do širších sociálních vztahů,
role rodiny: H. Doskočilová (Dva dědečci z Dlouhé míle, Fánek a Vendulka,
inspirace detektivkou - Ukradený orloj), B. Říha (Vítek a tátova zvířata)
- autorská pohádka - střet kouzelného prvku a všednosti, zcivilnění pohádky:
H. Doskočilová, F. Nepil, M. Propperová; inspirace folklorem, citlivé
přiblížení mentality cizích národů, jemný humor: H. Doskočilová (v rámci
rubriky „Popříslo aneb pohádka s příslovím z…“, knižně pod názvem
Posledního kousne pes a dalších čtyřiadvacet přísloví v pohádkách);
pohádkové seriály vzniklé na základě televizních scénářů pro večerníčky: V.
Čtvrtek (příhody Rumcajse, Cipíska a Manky, Křemílka a Vochomůrky,
vodníka Česílka, knižně pod názvy Rumcajs, Manka, Cipísek, …), F. Nepil
(Polní žínka Evelýnka, Makový mužíček); ustupuje hra se slovy založená na
nonsensu: Z. K. Slabý (Pohádky o stříbrných kůzlátkách)
- důraz na etické hodnoty: H. Doskočilová (vyprávění inspirována řeckou
mytologií, biblickými náměty, v rámci rubriky „Okénko moudré sovy“,
knižně pod názvem Diogénes v sudu: a dalších dvacet známých příběhů z
doby dávné a nejdávnější)
- schematická didaktizující povídka, tematika pionýra či války: F. Nepil, V.
Čtvrtek, E. Vavruška
- pohádková próza se zvířecím hrdinou: F. Nepil (Já, Baryk)
- bajky: V. Provazníková
- zcela výjimečně lyrizující próza: M. Zinnerová, D. Mrázková
- překladová literatura - demytizace dětského hrdiny : A. Lindgrenová, R.
Dahl; schematičnost, tendenčnost: J. Darin
Poezie
- přechody k žánru pohádky: J. Brukner, R. Matys, L. Dvořák, V.
Provazníková, J. Havel, P. Šrut, J. Hilčr, J. Křešnička, H. Průchová, F.
Hrubín, …
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- sládkovsko-hrubínovská linie, inspirace folklorem, často jednostrofické
verše: V. Borská, J. Balík, J. V. Svoboda, V. Provazníková
- ideologické a didaktizující básně: J. V. Svoboda, J. Havel, L. Neumannová
- humor (namísto slovního vtipu spíše situační): J. Žáček, M. Černík, V.
Brouček
- lyrické, často jednostrofické verše: M. Zinnerová, J. Čermáková
- ojediněle návaznost na slovní humor těžící z nonsensu: J. Havel
- překladová literatura (důležitá role J. Bruknera, který často světovou poezii
vybíral a překládal) - básně s výraznější dějovou osou, vtip nonsensu: G.
Fuertes, J. W. Goethe, S. Maršak, F. Fontane, …; světová lidová poezie:
francouzská, německá, ruská, maďarská, vietnamská, …
Ilustrace
(změna strategie - jedno číslo ilustrováno více autory, citlivější propojení
textu a ilustrace, souznění)
- G. Filcík, R. Pilař, M. Jágr, V. Hlavatý, L. Konáš, J. Malák, K. Franta, M.
Noll, A. Born, Z. Seydl, Z. Krejčí, V. Faltová, J. Kalousek, M. Stecker, J.
Lysková, …
- ilustrátoři utváří charakter literárního díla: R. Pilař spojený se Čtvrtkovými
texty, A. Born s překladem Pipi Dlouhé punčochy, G. Filcík s rubrikou H.
Doskočilové „Okénko moudré sovy“ (Diogénes v sudu: a dalších dvacet
známých příběhů z doby dávné a nejdávnější), M. Jágr s Nepilovou Polní
žínkou Evelýnkou
- humorná zkratka skutečnosti: V. Faltová, M. Noll, A. Born, G. Filcík
- lyrická ilustrace: Z. Krejčí, K. Franta
- propojení humoru a lyričnosti: R. Pilař
- propojení dětské ilustrace a lyričnosti: M. Jágr

1981–1989 ………………………………Mateřídouška hravější i niternější
Próza
(u některých autorů uvádíme výrazné prózy na pokračování publikované
knižně)
- próza s dětským hrdinou - psychologizace, dětský hrdina stojí před tíživou
situací: M. Propperová; dětský hrdina je utvářen na pozadí mezilidských
vztahů v rodině či dětské partě, mezigenerační problémy: M. Propperová, H.
Doskočilová, J. Boček, D. Lhotová, V. Smetáček, J. Balík, …; vyrovnávání se
s tehdejší realitou (televizní zábava, město a odosobněné sídliště): H.
Doskočilová, M. Propperová
- autorská pohádka - nonsens až absurdita, groteskní podoba světa: A. Vostrá
(Kouzelná chobotnice Krejzy, Švandaluzie), A. Mikulka; pohádka vzniklá na
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: R. Čechura (animované seriály o
Maxipsu Fíkovi, natočeny v 1975, 1978); vstup médií, odkazy k televizní
zábavě: R. Čechura, J. Veis, Z. K. Slabý; zcivilnění pohádky, postavy
získávají lidské atributy a psychologický rozměr: D. Lhotová, M. Propperová;
inspirace folklorem, jemný humor přibližující mentalitu cizích národů: H.
Doskočilová (v rámci rubrik „Moudrá sova vypravuje… pohádku“, „Pohádku
na… přísloví vypravuje moudrá sova“)
- inspirace detektivkou: M. Propperová (próza na pokračování „Cirkus
Legrando“)
- přechody k publicistice - fejetonky: J. Brukner (v rámci rubriky „Do ouška“
a „Jak namalovat…“, na základě fejetonků o malířích vznikla v 90. letech
kniha Pojďte s námi za obrazy aneb Malování zvířat)
- bajky: L. Dvorský
- možnost publikování pro zakazované autory: J. Brukner, A. Vostrá, J.
Skácel (pseudonym Blanka Stárková), L. Dvorský, O. Šafránek, I. Štuka, …
- překladová literatura, stálé místo v rubrice „Pohádky z celého světa“: lidové
pohádky - nepostradatelná úloha českého autora, který pohádku překládá a
zároveň ji adaptuje (P. Šrut - anglické, P. Šerých - anglické a francouzské, V.
Miltner - indické)
Poezie
- vliv nonsensu, vtip těží i z vnější skutečnosti: P. Šrut (propojení folkloru a
jazykové hry), A. Mikulka, J. Brukner, M. Černík, J. Slíva, J. Vodňanský, J.
Havel, J. Fischer, M. Chudáček, …
- inspirace V. Nezvalem, asociativnost, spojení nezvyklých obrazů: J. Žáček
- sládkovsko-hrubínovská linie: M. Černík, J. Novohradská, V. Maršíček, J.
Křešnička
- meditativnější poezie, návaznost na F. Halase: V. Provazníková, J. Skácel
- poezie klasiků, stálé místo v rubrice „Zlaté verše“: J. Čarek, J. Skácel, F.
Halas, František Serafínský Procházka, J. V. Sládek
- překladová literatura, stálé místo v rubrice „Verše z celého světa“
(nezastupitelná role překladů P. Šruta, J. Bruknera, J. Žáčka, H. Vrbové, R.
Pilaře): R. Fylemanová, O. Nash, J. Reeves, R. L. Stevenson, A. A. Milne, J.
Updike, H. Bellock, L. J. Kern, B. Brecht, G. Falke, J. Gugenmos, V.
Majakovskij, I. Pivovarová, I. Tokmakovová, J. Brzechwa, J. Tuwim, D.
Stefanov, G. Rodari, I. Maznin, Ch. Vildrac, …
Ilustrace
- G. Filcík, M. Jágr, J. Lysková, F. Skála, V. Nogaj, J. Černý, Z. Krejčová, H.
Ryšavá, D. Doubková, H. Pěkná, L. Konáš, J. Šalamoun, J. Paleček, E.
Kalinová, L. Vybíralová, J. Kovařík, J. Slíva, F. Fixl, V. Novosad, O.
Čechová, …
- inspirace dětskou kresbou: M. Jágr, A. Mikulka, J. Šalamoun, …
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- humor, komická zkratka skutečnosti: G. Filcík, J. Malák, …
- snové zobrazení skutečnosti, ornamentálnost: O. Čechová

1989–2002 ………………………….………………Mateřídouška moderní
Próza
(žánrová různorodost, próza soustředěná do velkého počtu rubrik)
- zúžení autorské základny na prózy S. Hrnčíře, H. Doskočilové, A. Jiráčka a
M. Drijverové
- rehabilitace žánrů populární literatury - dobrodružná próza: O. Batlička, M.
Drijverová (próza na pokračování „V kraji Robinů“, knižně pod názvem
Robinové) a zvláště S. Hrnčíř (próza na pokračování „Země kapitána Kroka“,
podle povídek publikovaných v časopise Junák a stejnojmenné knihy Země
Zet); detektivní příběhy: S. Hrnčíř (rubrika „Případ pro začínající detektivy“),
M. Propperová, H. Doskočilová (přetiskování Ukradeného orloje); prvky scifi: S. Hrnčíř (přetiskování knihy z 80. let Kamarád z planety Haf)
- psychologicky laděné prózy, dítě v komplikovaných životních situacích: E.
Bernardinová, M. Propperová, M. Drijverová (próza na pokračování
„Mimišák“): H. Doskočilová (rubrika „Vyprávění o Šimsovi“, knižně pod
názvem Šimsa)
- důraz na lidství a lidský rozměr postav: H. Doskočilová (prózy na
pokračování „Když velcí byli malí“ a „Dvanáct romských přikázání“, obě
knižně pod názvy Když velcí byli kluci a O Mamě Romě aneb Dvanáct
romských přikázání)
- zájem o mentalitu a folklor cizích národů: H. Doskočilová („Dvanáct
romských přikázání“ a adaptace světových pohádek)
- fejetonky - tematicky zaměřené na možná ohrožení dítěte (kouření, drogy,
počítače, …): J. Brukner, H. Doskočilová (rubrika „Do ouška“, později pod
názvy „Budeme si povídat“, „Na slovíčko“, „O čem si budeme povídat v…“);
fejetonky H. Doskočilové k obrázkům Z. Milera
- jisté opotřebování nonsensové prózy: J. Brukner, J. Pavlovič, O. Hejná
- zvířecí pohádky: J. Pavlovič
- umění dramatu, důležitá aktivita čtenáře: dramatizace pohádek J. Žáčkem
(rubrika „Zahrajme si divadlo“, „Naše divadlo“)
- překladová literatura – adaptace světových pohádek: M. Drijverová (význam
přírodních motivů, rubrika „Pohádky z Evropy“), V. Stanovský, H. Průchová;
Ezopovy bajky: převypravované P. Šrutem (knižně pod názvem Ezopovy
bajky); adaptace dobrodružné literatury formou kresleného seriálu: „Robinson
Crusoe“, „Pouští a pralesem“, „Dva roky prázdnin“, „Ostrov pokladů“, …
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- velká míra popularizačních textů - jazykověda: L. Dvorský (rubrika
„Příjmení naší třídy“); příroda a domácí zvířata: H. Kholová (rubrika „Přátelé
a pomocníci“, „Zvířata kolem nás“), J. Černý („Stránky plné otazníků“);
dějiny: M. Klocová („Krok za krokem“, „Novodobé divy světa“); všeobecný
přehled: M. Klocová (rubriky „Stará řemesla“, „Jak si děti hrály“, „Můj
kamarád z…“)
Poezie
(poezie ztrácí své rovnocenné postavení s prózou)
- zúžení autorské základny na poezii J. Žáčka, M. Kratochvíla, J. Dědečka, J.
Havla a J. Křešničku
- na počátku období verše dříve zakazovaných autorů: J. Kolář, J. Kainar, I.
Blatný, J. Skácel, J. Hiršal, A. Brousek, B. Grogerová, …… (rubrika „Zlaté
verše“)
- na počátku období verše klasiků a již zavedených básníků pro děti: K. J.
Erben, V. Nezval, J. V. Sládek, P. Šrut, … (do roku 1993, rubrika „Zlaté
verše“, připravovaná J. Bruknerem)
- epičnost, humor vyplývá z předmětné reality, hojné zvířecí „minigrotesky“:
J. Žáček, J. Brukner, J. Katolický, J. Havel, J. Slíva, J. Balík, K. Benetka, M.
Kratochvíl, …
- nové cesty nonsensové poezie: zvláště J. Weinberger a J. Dědeček (básně
volně a v rubrikách „Nápady“, „Veselé básničky“), dále M. Kratochvíl, J.
Slíva, O. Hejná
- experimenty s grafickou formou básně: J. Havel (rubrika „Není čtení jako
čtení“ – básně blízké kaligramům, „Malované čtení“ – propojení veršů
s obrázky, „Hra s názvy“)
- zřídka lyrické verše, částečná kompenzace autory, kteří jinak tíhli
k jazykové hře: J. Havel, J. Brukner, J. Žáček
- zřídka inspirace lidovou poezií: V. Provazníková
- ze stránek mizí světová literatura (spolu se zánikem rubriky „Zlaté verše“),
výjimečně inspirace podněty světové poezie (J. Žáček – limeriky E. Leara)
Ilustrace
(široký okruh výtvarníků spolupracujících s Mateřídouškou)
- P. Kunčev, O. Čechová, L. Konáš, J. Malák, G. Filcík, E. Průšková, J. Tesař,
E. Smrčinová, Š. Zahrádková, J. Fixl, L. Vybíralová, L. Vimr, I. Lomová, J.
Kovařík, A. Ladová, L. Grunt, E. Mastníková, J. Lysková, L. Dvořáková, A.
Mikulka, M. Jágr, E. Šedivá, M. Malousková, M. Havlíček, O. Franzová, S.
Pecka, K. Lhoták, V. Jandourková, V. Kabát, L.Anlauf, J. Marešová, H.
Chadinová, H. Ryšavá, P. Fundová, Z. Táborská, A. Korbelářová, M.
Bellanová, E. Sýkorová, M. Kudělka, J. Malák, …
- příklon k realistickému stylu kresby (v rámci kreslených seriálů): M.
Havlíček, L. Anlauf, E. Urban
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- experiment (v kresleném seriálu): P. Kunčev
- nezastoupena lyrická ilustrace (analogie k podobné situaci v próze a poezii)

2002 - …………………………………………...……Mateřídouška zrazená
Próza
(namísto původního konceptu Mateřídoušky jako výchozího prostoru pro
vznik knih se prosazuje opačný model - Mateřídouška přetiskuje úryvky
z vydaných knih; přibližně od roku 2004, 2005 prakticky mizí původní česká
tvorba psaná pro Mateřídoušku)
- okleštění autorské základny: zpočátku M. Kratochvíl, S. Hrnčíř (pravidelně
sestavoval rubriku „Povídka“) a J. Dědeček, občasně texty A. Mikulky a L.
Středy; prostor novým autorům za vedení P. Brzákové - J. Saniová, M.
Hanečka, K. Smolíková, M. Bečka; za šéfredaktorování T. Sudera – převaha
textů M. Nováčkové
- nonsensová pohádková próza: J. Dědeček (próza na pokračování „O malé
tlusté víle“, poté knižně pod názvem Pohádky o malé tlusté víle)
- příběh s dětským hrdinou: I. Procházková (próza na pokračování, poté i
knižně pod stejným názvem Kam zmizela Rebarbora?, psychologizace, prvky
nonsensu), M. Nováčková (průměrnost, nepůvodnost)
- umělecko-naučná literatura: přetiskování knihy L. Seifertové Dějiny
udatného českého národa
- překladová literatura (přetiskování úryvků z knih, neujasněná koncepce ve
výběru této literatury) - fantasy literatura: Ch. Riddel Kronika Světakraje, V.
Tumanov Záchrana smaragdové královny; temnější prvky příběhu: L.
Garfield Případ ukradeného medailonu; próza s dětským a zvířecím hrdinou:
K. Müllerová Případ opuštěného poníka, K. Recheisová Malý bobr a jeho
přátelé, R. Goscini a J.J. Sempé Nové Mikulášovy patálie; filozofická
autorská pohádka: A. de Saint-Exupéry Malý princ, …
- beletrie je vystřídaná popularizačními texty, jejich jazyková a obsahová
úroveň je však nízká
Poezie
(v současné Mateřídoušce poezie prakticky neexistuje, jen výjimečně
otiskování básní z právě vydaných knih, například v roce 2004 báseň z knihy
P. Šruta Veliký tůdle)
- citelné zúžení autorské základny: zpočátku J. Dědeček, J. Procházka, J.
Faltus, E. Hakl, M. Kratochvíl, J. Kratochvíl; nyní úplné vytlačení poezie ze
stránek Mateřídoušky
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- průměrnost, fádnost, jednoduché rýmy bez výraznější invence a pointy (i u
zkušených autorů): J. Dědeček, J. Procházka, J. Kratochvíl
- překladová literatura - zcela sporadicky: Ch. Morgenstern (toporný překlad
M. Ryšavého)
Ilustrace
(značně okleštěný okruh ilustrátorů spolupracujících s Mateřídouškou)
- z autorů, kteří dříve s Mateřídouškou spolupracovali: L. Bárta, E. Šedivá, R.
Fučíková, L. Dvořáková, velmi zřídka A. Mikulka a L. Vybíralová
- noví spolupracovníci: L. Páv, T. Chlud, přechodné rozšíření během
šéfredaktorství P. Brzákové - Shooty, A. Šplíchal, J. Pospíchal, L. Bárta, M.
Vojtěch, M. Laštovková, E. Sýkorová-Pekárková, J. Weinerová, R. Smolík,
M. Vácha
- převládají ilustrace: J. Smolík, T. Chlud, později T. Suder, P. Morkes, L.
Bárta, Z. Študlerová
- monotematičnost ilustrací (časté zvířecí postavy) a laciná podbízivost
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Resumé
Diplomová práce mapuje historický vývoj Mateřídoušky, nejstaršího
českého beletristického periodika určeného dětem. Pokouší se nahlížet na
Mateřídoušku v širších souvislostech od doby jejího vzniku v roce 1945 po
současnou podobu. Z jedné strany periodikum těsněji přimyká ke specifické
domácí politické situaci druhé poloviny 20. století a popřevratové uvolněné
době, kdy do literatury pro děti pronikají komerční zájmy. Z druhé strany se
soustředí na umělecký přínos časopisu jak v oblasti prózy a poezie, tak na poli
kresleného seriálu, ilustrace a celkové grafiky. Snaží se vystihnout záměry
redakčního vedení v jednotlivých obdobích a v této souvislosti i pozici
dětského čtenáře. Literární časopis je chápán jako výrazný atribut rozvoje
dětského čtenářství a potažmo i celkové osobnosti dítěte.

Summary
The dissertation concentrates on the historical development of
Mateřídouška, the oldest czech belletristic periodical destined for children.
The main effort was to study Mateřídouška in wide context from the period of
the creation in 1945 till the actual form. On the one hand this periodical
associate closely with a specific domestic political situation in the second half
of the 20th century and a post-revolution released time when the commercial
interests entered in children´s literature. On the other hand the periodical
focuses on artistic contribution both in the sphere of prose and poetry, and in
comics, illustration and general graphic art as well. The dissertation tries to
express the intentions of the editorial office in individual periods and in this
context the position of a child reader as well. The literary periodical represent
the important attribute of children´s reading development and therefore child
personality in general.
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