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2. ÚVOD 

Co se vlastně skrývá pod pojmem svět dětí? Jaká jsou to tajemství, že 

mnozí dospělí je dávno zapomněli či poztráceli při své cestě za vytouženým 

cílem ,být velký,? 

V dnešním světě je mnoho možností, jak získávat poznatky. Pomáhají 

k tomu média, nejvíce televize, internet. Všichni mohou být v neustálém 

spojení s celým světem. Ale je možno si s ním kupříkladu potřást rukou? 

Současný svět jakoby se vyhýbal či pomíjel skutečné hodnoty lidství. Mohou 

naše děti kolem sebe vidět více porozumění, empatie, respektu či lásky 

a přátelství? Odpovědi můžeme nalézt v tvorbě Martiny Drijverové, která se 

věnuje převážně dětem a zabývá se právě těmi nejkrásnějšími a také 

nejsložitějšími mezilidskými vztahy. Autorčina knižní tvorba má různou 

žánrovou podobu - příběhové prózy, pověsti či pohádkové sbírky. 

Prostřednictvím svých hrdinů pomáhá dětem nalézat své místo v lidské 

společnosti a utvářet si ucelenou představu o světě. Hrdinové Martiny 

Drijverové nejsou idealizovaní, mají své potíže, dobré i špatné vlastnosti a 

čekají na ně překážky stejně tak, jako na čtenáře v jejich skutečném životě. 

Spisovatelka také dětem vykresluje, jak se postavy v prózách vyvíjejí, kam 

mohou dojít a jak překonávat životní útrapy. Společným znakem tvorby pro 

děti je u Martiny Drijverové laskavost, pochopení a oprav- dovost, s jakou 

vkládá příběhy do úst svých hrdinů. S obdivuhodnou trpělivostí se snaží 

dětem, ale i jejich rodičům ukázat cestu k harmonii, souznění a spo- kojenosti. 

Tato práce se bude zabývat literárním stylem Martiny Drijverové, 

možnostmi zprostředkování témat, které ve svých knihách předkládá dětským 

čtenářům. 
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3. PORTRÉT SPISOVATELKY 

3.1. - Stručný životopis 

Martina Drijverové, spisovatelka a scenáristka,česká autorka próz pro 

děti se narodila 11. července roku 1951 v Praze. Píše od sedmdesátých let 20. 

století. 

V dětství měla spisovatelka blízko k literatuře zřejmě také díky rodině, která 

jí podporovala. Vzorem pro ni byl, dle vlastních slov, hrdina knihy 

Patnáctiletý kapitán. Pochází z bilingvní rodiny, její matka je Češka, otec 

Holanďan, strojní inženýr. Záhy rodinu opustil a odcestoval do zahraničí. 

V roce 1979 napsala Drijverová svou první knihu, bylo jí v té době 

dvaadvacet let. Má dvě děti, v současné době žije v Praze, aktivně píše, 

věnuje se besedám s dětmi na základních školách a v městských knihovnách. 

Jednou z posledních vydaných knih je fantastická próza pro dětského čtenáře 

s názvem Rytířovo kopí. 

V jednom z rozhovorů Martina Drijverová vzpomínala na to, že „její 

zájem o literaturu podpořila babička. Pomáhala jí s výběrem vhodné četby a 

přispi- vala tak k rozvoji jejího kladného vztahu ke knihám ". Spisovatelka se 

stejně jako jiné, humanitně nadané děti přikláněla spíše k jazykům a lite-

ratuře. Po úspěšném zakončení střední školy, maturitu složila v roce 1969 na 

SVVŠ v Praze, odjela na otcovo pozvání do Francie, kde na Sorbonně 

navštěvovala kurz Dějiny francouzského umění. Současně se studiem 
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pracovala v nemocnici jako pomocná síla. Je jisté, že pro studium na takto 

prestižní škole musí mít student předpoklady, talent i vědomosti. Drijverová 

neměla se studiem v za- hraničí žádné obtíže i díky tomu, že její otec byl 

cizincem. 

Od roku 1972, po studiu na FAMU a na pařížské Sorbonně, se stala na 
V 9 

šest let redaktorkou dětského vysílání Československého rozhlasu. Vytvořila 

pro něj řadu her, pohádek a publicistických pořadů. Spolupracovala také 

s Československou televizí, pro niž psala pohádky, večerníčky a hry pro děti. 

Později se věnovala pouze psaní. Prosadila se v oblasti literatury pro děti, 

vydala nespočet knížek, které byly přeloženy do mnoha cizích jazyků, 
v 

získaly řadu ocenění (Sísa Kyselá, Máme doma zvířata, Čítanka pro 

nejmenší, Povedené prázdniny ad.) 

3.2. Tvorba 

Již od roku 1976 publikovala Martina Drijverová drobné prózy a články 

v časopisech Sluníčko, Mateřídouška, Sedmička, Rodina a škola, Slunovrat, 

ABC, Zlatý Máj, Studio pastelka, Děti a my, Vlasta, Český dialog, Carmen 

journal. Pro Československý rozhlas adaptovala vlastní pohádky, (Moura 

a Maty Ida,1985; Pan Uplakán a bodlák,1986) i cizí předlohy, (Princ 

z pohádky, 1988- na motivy O. Henryho; Rikitikitawi,1990- na motivy 
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R. Kiplinga). Napsala také seriál pohádek Příběh z pletené planety (1985), 

i drobnější hry ( Dlouhé cesty stěhovacích vozů - 1984, Poklad v horách -

1985, Vánice - 1993, Lidové šílenství - 1994). 

Pro Československou a později Českou televizi adaptovala prózu Táta 

k příštím vánocům (1989) a pohádky Princ z pohádky (1991, na motivy 

O. Henryho), Nils a divoké kachny (1993, na motivy S. Lagerlófové), 

Poutníci (1994, podle B. Němcové). Je také autorkou televizních seriálů 

(Pablo a jaguár, 1979; Heřmánci, 1991; Tajemný svícen , 1994). 

Martina Drijverová je především autorkou rozhlasových, televizních, kniž-

ních pohádek a próz pro děti. Její pohádky, ať už pojednávají o zvířatech 

( Veverka Bára a její přátelé, 1997), nebo převracejí „na ruby" klasickou 

předlohu a jsou situovány do současného světa ( Pan Uplakán a bodlák, 

1986), jsou charakteristické jemným humorem, fantazijní nadsázkou a dů-

razem na emocionální složku příběhu. Autorčina znalost dětské psychiky 

a schopnost jasného a přehledného vyprávění se projevuje také v próze pro 

starší děti. Jejich tématy se stávají mezilidské vztahy, především nelehká 

sociální adaptace dítěte, kterou Drijverová zachycuje velmi zlehka, bez 

jakéhokoliv didaktizmu a ideologizace. V jednotlivých prózách se objevují 

děti například handicapované nemocí či sociálním zařazením ( Kryštof a Ka-

rel, 1982 ), děti z neúplných rodin, které se pokouší pro rodiče nalézt nového 

partnera ( volná trilogie Táta k příštím vánocům, 1979; Táta pro radost 

> pro zlost, 1984; Táta nemá smutky rád, 1985 ), děti - snílci, jimž 

rozčarování pomáhá objevit podstatu přátelství (Nekonečné prázdniny, 

1987 ), a podobně. Drijverová se však pokusila i o prózy pojednávající o re-

tardovaných či mentálně postižených dětech ( Domov pro Marťany, 1998), 

nebo o poulárně naučné album pro nejmenší ( Co má umět předškolák, 
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2003), či knížku praktických rad ( Máme doma zvířata, 1993). 

Její tvorba zasahuje i do oblasti literatury pro dospívající mládež, 

kde v próze hrdinka zažívá proměny v mezilidských vztazích a vyrovnává se 

s cizím prostředím. (Lenka au-pair, 2004; Už neposlouchám za dveřmi, 

2001). 

V prosinci roku 1989 byla založena Obec spisovatelů, M. Drijverová je 

jejím členem. Také je angažována v organizaci nazvané Společnost pro ranou 

péči (spol. pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením ), kde působí od roku 1997 jako členka čestné rady. Je vhodné se 

také zmínit o publikacích, které vyšly v souvislosti s těmito aktivitami -

snaha pomáhat a poradit rodičům a jejich dětem se odráží i v humorně 

laděných titulech To první a to druhé dítě (1993) a Moje miminko (1994). 

Zábavnou formou se zde rodiče dozví o zákonitostech a vývojových stádiích 

života dětí a způsob, jak si přirozeně a spokojeně užít rodičovství a vycho-

vávat s láskou své potomky. 

M. Drijverová se také pravidelně účastní besed o literatuře s dětmi ze 

základních škol, výstav knih, návštěv čítáren a podobných aktivit. 

( Např. 1 .června 2005 v Městské knihovně v Dačicích - Beseda se 

spisovatelkou, 21. září 2005 v Městské knihovně v Uherském Hradišti -

Beseda Jak se stát spisovatelem, 26.září 2005 v základní škole Nový Jičín -

Beseda při soutěži mladých básníků.) 

Dne 6. dubna roku 2005 byly v Sukově knihovně v Praze udělovány 

ceny za literaturu SUK 2005. Martina Drijverová získala ocenění v kategorii 

„ Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství" za knihu „České 

dějiny očima Psa" ( s ilustracemi Petra Urbana, vydalo nakladatelství 

Albatros, 2004). 

10 



4. PŘÍBĚHOVÁ PRÓZA ZE ŽIVOTA DĚTÍ 

Dětem a jejich životu věnuje Drijverová v průběhu celé své dosavadní 

tvorby opravdu velký prostor, zajímá se o různé úhly pohledu na jednotlivé 

problémy a pokouší se přistoupit k dětskému čtenáři co nejblíže. 

Za pomoci reálných a v životě běžných zápletek hledá způsoby, jak od 

problému dospět kjeho vyřešení. Čtenáři, kteří se z velké většiny ztotožňují 

s hlavním hrdinou a nacházejí v jeho modelovém chování znaky shodné se 

svým, mají možnost uvažovat o nabízených variantách jako o sobě vlastních. 

Když nastává rozuzlení problému, řeší čtenář společně se svým hrdinou 

konkrétní událost. Nabízí se mu tím nové možnosti konfrontovat zkušenosti 

a názory své a hlavního hrdiny. Téměř pokaždé příběh končí jednoduchým 

a působivým řešením konkrétní situace. 

Drijverová přichází snovým náhledem na dětského hrdinu - žádný 

z nich není ideální, ale všichni mají svá pro a proti, své nedostatky. Na tomto 

základě vznikají snadno opravdové životní situace, konflikty a řada možností, 

jak je dovést k určitému cíli. Děti v krizových životních situacích totiž reagují 

různě, a hlavně jinak, než dospělí. Stává se tak zejména proto, že děti čerpají 

ze svých životních zkušeností, které se váží k jedinému důvěrnému prostředí, 

a tím je rodina. V případě, že se dítě pokusí modelové situace ze své rodiny 

použít někde jinde, může se setkat s překážkami, jako je jiné sociální cítění, 

jiné postoje k chování druhých. (Viz ukázka, kdy dívky očekávají vstřícnost, 

na kterou jsou zvyklé od matky.) 

... Daly jsme panu Dvořáčkovi před dveře obrázky - tentokrát na papíře-

a ráno jsme je našly zmuchlané u popelnice. Pan Dvořáček tohle určitě 
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udělat nemohl. Je jasné, že ho někdo hlídá. ...Zvonek zazvonil a pak... Stalo 

se to nejstrašnější, co se vůbec může stát. Dveře se otevřely a pan Dvořáček 

v nich stál... ale netvářil se jako král z pohádky ... V obličeji byl celý rudý 

a dal se do křiku : 

„Tak to vy... pořád... spratci zatracení! Nedáte pokoj, co? Ale já vám 

ukážu!... " ...nakonec se rozpřáhl, ruku měl velikou jako talíř — a...dal nám 

každé facku! ...' i) 

4.1. Proměna rodiny pohledem dítěte 

V rozmezí šesti let, na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

minulého století, vytvořila Martina Drijverová ojedinělou, volnou trilogii. 

V ní na sebe navazují tři příběhy jedné rodiny, která se mění, vyvíjí, kultivuje 

vzájemné vztahy, vychovává děti. Cyklus Táta k příštím vánocům (1979), 

Táta pro radost i pro zlost (1984), Táta nemá smutky rád (1985) se 

zabývá závažnými otázkami v rodině, kde z nějakého důvodu chybí jeden 

z rodičů. Cesta, kterou absolvují hlavní hrdinky, sestry Jana a Eva, je velmi 

zdlouhavá, plná bolestivých zjištění a nedorozumění, složitější ve chvíli, kdy 

děti jednají na základě svého rozumu a svých zkušeností. Autorka v tomto 

případě zastupuje určitým způsobem nejen hrdinku Janu samotnou, ale i její 

mladší sestru. Vypravěčská perspektiva získává na intenzitě i tím, že je 

použita právě forma „my dvě". 

Děj příběhu začíná nespokojeností dvou sester, resp. starší Jany, mladší 

Eva se nechává více ovlivnit a z pozice Jany je „ještě dítě", s tím, že jejich 

maminka zůstala po otcově smrti sama, a to jak na děti, dům, práci, tak sama 
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z pohledu partnerských vztahů. Dětská nespokojenost pramení z ohledu na 

matku, ale zároveň z pohledu na sebe sama a toho, že si dítě uvědomuje, o co 

je ochuzeno, když jeden rodič chybí. To jsou postřehy, které děti vidí všude 

kolem sebe - ve škole, i mezi kamarády, příbuznými. 

,... Tím bylo vše rozhodnuto. Bez tatínka nemůže být spousta věcí. Nemůžeme 

například na výlet autem a nikdo nás nenaučí hrát šachy. ... 

... „Jasně, že kecá, nedostala kježíšku nic, její máma je po krk zadlužená!" 

řekla Iveta Ouláková. ... 

... Určitě to není pravda. A i kdyby byla, nový tatínek bude mít tolik peněz, že 

si mamka koupí, co bude chtít. Kdyby nějaký dluh měla, tak ho vrátí 

a všechno bude v pořádku. ...' 2) 

Děj prvního dílu spočívá v rozhodnutí sester najít nového otce. Spleť 

zážitků, nedorozumění a komplikací přicházejících následně je reálným 

obrazem toho, že opravdový svět je na samotné dítě příliš složitý. Hrdinka 

Jana postupně objevuje, že první pohled na věc může klamat, skutečnost je 

odlišná, dítě je zaskočené a podstatu nepochopí. 

Další rovinou příběhu je skutečný dětský svět, který v dospělých lidech 

někdy vzbuzuje pocit, že děti žádné starosti nemají. Opak je ale pravdou 

a Drijverová to ve své próze potvrzuje. Do Janina světa patří starost o ma-

minku, mladší sestru a školu. Někdy se natolik věnuje svým vnitřním 

pocitům, že je realitou zaskočena. Matka se snaží zapojovat děti do chodu 

domácnosti, samy dělají drobné domácí práce, učí se pomalu vařit. Matka 

obou hrdinek je na vše sama a je nucena zvládnout povinnosti pracovní a sta-

rost o děti. Přesto si vždy vzpomene na dárky, sladkosti, pohlazení, soukromý 
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rozhovor, čtení pohádek před spaním... Dokáže svým přístupem ve svých 

dětech vzbuzovat pocit jistoty a lásky. 

, ...Ale může tam být taky obálka s lístky do kina, nebo papírek „Poukaz 

na výlet do ZOO", nebo „Jízda parníkem pro dvě holčičky", a ještě jiné věci, 

mamka si pokaždé něco vy myslí... 3) 

... Když někdy v neděli prší, hrajeme s mamkou „automobilové závody" 

nebo „člověče nezlob se". ...4> 

... Večer máme černou hodinku, při svíčkách, a povídáme si všelijaké 

příběhy, které si vymýšlíme. ... ' s) 

Základním motivem se stává rozhodnutí obou sester najít nového otce 

pro sebe a manžela a partnera pro svou matku. Způsob řešení se vymyká 

dospělému chápání světa, a přesto je příkladem uvažování dětí, kdy se jejich 

hodnoty a priority naprosto odlišují, děti nemají zkušenosti dospělých a svět 

vidí z jiného úhlu. Není to tak, že by jejich vnímání bylo nesprávné, naopak, 

dětský čtenář má možnost ztotožnit se s názory a pocity hlavních hrdinek 

a posléze si uvědomit, zda jejich způsob řešení problému se shoduje s jejich 

vlastním. Již zmiňovaný žebříček dětských hodnot je možné demonstrovat na 

krásném příkladu, který prolíná téměř celou knihu, a tím je výběr vhodného 

kandidáta na otce : 

„Prodavač hraček" - vhodný partner, má přístup k novým hračkám, je 

odmítnut po zjištění, jak zní jeho příjmení, děvčata nemohla překonat, že se 

jmenovala „ Zadníčkovy". 

Adam „od kolotočů" - k dětem se choval mile a přátelsky, zdarma je 

vozil na kolotoči, což se jim líbilo a představovaly si, že to tak bude stále. 

Zklamání přišlo, když viděly pana Adama pod vlivem alkoholu, a zjistily, že 
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je úplně jiný než obvykle. 

„Pan Karlíček z domu" - zpočátku pro dětskou mysl vhodný budoucí 

otec, potom přichází obrat v úvahách. Panu Karlíčkovi dochází, že děti o ně-

ho mají zájem a přebírá iniciativu, v tu chvíli jsou dívky zrazeny a s odů-

vodněním, že „se za maminkou plíží a je vlezlý ", dělají vše pro to, aby ztratil 

zájem. 

„Nově přistěhovaný pan Dvořáček" - upravený, vcelku bohatý 

a zdvořilý, děvčata mu nadbíhají, nosí květiny a kreslí obrázky. Až ve chvíli, 

kdy je přistihne u dveří svého bytu, fyzicky potrestá za údajné obtěžování 

a nevybíravě pojmenuje. Děti si uvědomí, že si veškeré jejich počínání špatně 

vysvětlil, nepochopil a nebyl by schopný sžít se s rodinou a s dětmi vůbec. 

Posledním, kdo by mohl být novým otcem, je pan Koukolík. Děvčata 

se mu svěřovala a očekávala od něho adekvátní rady ze světa dospělých. 

Přicházela k němu s důvěrou, kterou měla doposud pouze k matce. Pod 

vlivem všech okolností a toho, jak se příběh vyvíjel, najednou bylo jasné, jaký 

typ člověka a otce vlastně děti hledaly a v čem tkví podstata vztahů mezi 

rodiči a dětmi. Prvotními se stávají hodnoty jako jsou důvěra, láska, respekt, 

tolerance a přirozená autorita. 

Autorka tak umožnila dětskému čtenáři nahlédnout do průběhu a řešení 

modelové situace v neúplné rodině. Naprosto otevřeně zachytila citlivá a pro-

blematická místa ve vztazích mezi členy rodiny. 

Druhou částí volné trilogie je kniha nazvaná „Táta pro radost i pro 

zlost". Informace, které uvádějí čtenáře do nového děje, jsou zmíněny pouze 

několika větami: 
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, ... a jmenovaly jsme se Váchalovy - mamka, Eva a já. Hrozně dlouho 

jsme byly bez tatínka. ... Bylo zvláštní, že bydlel kousek od nás a celou dobu 

nás měl rád - a my jsme na něj vůbec nepomyslely. ...' 6) 

Poté se začíná rozvíjet příběh, který opět vypravuje Jana, starší ze dvou 

sester. Stala se o rok rozumnější, mění své názory a postoje. Změnila se také 

situace celé rodiny, protože hledaný tatínek,pan Koukolík, se oženil s matkou 

dívek a obě děvčata přijímají jeho příjmení. Osu vyprávění tvoří zrod nové 

rodiny, vývoj vztahů mezi dětmi a dospělým člověkem, který se má stát 

součástí jejich soukromí. Autorka zde jemně a citlivě vykresluje tenkou linii 

vzájemné důvěry, dívky hodnotí své rozhodnutí přijmout jiného rodiče. 

Vztahy vyzrávají a stávají se stabilními, rodina se postupně upevňuje 

a ujasňuje si pravidla. 

, ... Když bydlíte dlouho jen s maminkou, a pak dostanete tatínka, musíte si 

zvyknout na moc věcí. ...7) 

...Někdy se s tatínkem mazlíme. Zezačátku nám to bylo divné.... ' sj 

V druhém díle trilogie se děj proměňuje, do popředí se dostává školní 

prostředí a dětský kolektiv. Hrdinky se ocitají v situacích vyplývajících 

z konfliktů mezi spolužáky, z prohřešků proti školnímu řádu a určitým 

pravidlům. Jana má možnost konforontovat dvě různé události. Jednou z nich 

je její školní provinění končící pokusem o útěk z domu a negativním 

postojem školního kolektivu k Janě. Druhou je zvláštní chování jedné 

zJaniných spolužaček, které vyvolává vážné rodinné důvody, kdy její 

sourozenec podléhá těžké chorobě. Tato situace končí tragicky a hlavní 

hrdinka si uvědomuje její závažnost. 
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Poprvé v životě si připouští existenci smrti v lidském životě. Otec dívku 

trpělivě provází složitým životním obdobím a pomáhá jí ujasnit si postoje 

k těmto událostem. 

Následné pokračování děje knihy se obrací od vážného a negativního ná-

mětu k pozitivnímu a potěšujícímu. Smrt zastíní jiná příhoda. Maminka 

hlavní hrdinky oznamuje očekávání dítěte. Pro děti, které vyrůstaly pouze 

s matkou, je přírůstek do rodiny velkou událostí. To však jen do chvíle, než si 

uvědomí, že maličkým dětem se rodiče věnují mnohem více, než jejich 

starším sourozencům. Vychází to opět z neznalosti potřeb a přirozené 

zodpovědnosti za malé děti. Autorka znovu vytváří podnětnou situaci, při 

které jsou sestry nuceny postarat se o miminko samy, bez pomoci dospělých. 

V této chvíli přichází opět porovnávání toho, co by hrdinka chtěla a co si 

představovala s tím, jaká je realita a co je ve skutečném životě důležité. 

, „Měla jsem takový strach!" vzlykala Eva. „Já... nechtěla jsem, aby se jí 

něco stalo... Víš, jak jsem řekla, že by nám bylo lip bez ní... Ne, není to 

pravda! Teď už je naše, já nechci, aby nebyla... " 

Rozuměla jsem jí, Mně bylo podobně. ... Pochopila jsem, že i my jsme za ni 

zodpovědné. ...' 9) 

Celý příběh vrcholí hodnocením, sebereflexí a zamyšlením se nad 

prožitky, jež v Jana shrnuje v poslední kapitole. Je to průřez několika měsíci 

života rodiny, který končí Vánocemi o rok později než děj první knihy. 

Vztahy v rodině se vyjasní a vyprávění končí spokojeným hodnocením obou 

sester. 

Závěrečná část trilogie se jmenuje „Táta nemá smutky rád" . Jedním 

z hlavních námětů je první okouzlení hlavní hrdinky chlapcem. Jana má před 
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sebou velmi složité a strastiplné období dospívání, poznávání nových citů 

a složitého života dospělých. 

Zajímavým prvkem, který autorka vložila do této knihy, je oproti 

předchozím dílům podrobný popis domu, kde rodina bydlí. Zdánlivě je to 

náhodná skutečnost, ale při bližším pohledu na celistvou strukturu příběhu je 

jasné, že se tak stalo zcela záměrně. Protože když do života Jany vstoupí 

chlapec a Galbovští, jeho rodiče, stává se pro Janu přitažlivým, je okouzlena 

jím a jeho odlišným způsobem života. A právě prostředí, ze kterých obě 

rodiny vychází, jsou první známkou těchto rozdílů. 

Rodina Galbovských se po celou dobu jeví jako spořádaná, slušná 

a bohatá rodina. Jana jako dospívající dívka, která ještě neví, co znamená 

první dojem, se snadno nadchne a nechá okouzlit. Následující události jsou 

ovlivněny Janiným vztahem ke staršímu chlapci. Jedna z důležitých zápletek 

děje se rozehrává v parku, kde se ztratí malá sestra zamilované hlavní 

hrdinky. Dívku charakterizuje určitá rozpolcenost, roztěkanost a snění, které 

se nevyplatí ve chvíli nepozornosti. Jana ztratí kontrolu nad svěřeným 

sourozencem. V důsledku toho si začíná uvědomovat vážnost toho, co se 

přihodilo. Dívka očekává fyzický trest, ale opět je překvapená závažností 

svého jednání a následků. Rodiče ani sestra s ní nekomunikují, přichází o zá-

žitky spojené s rodinou, jako jsou dárky, výlety, nebo společně strávené 

večery. Následkem toho narůstá u zklamané a potrestané dívky pocit, že 

vlastně otec, který není vlastní, ji přestává mít rád, protože, ačkoliv 

neúmyslně, ublížila jeho vlastnímu dítěti. Vlivem konfliktu se křehké pouto 

nevlastních příbuzných narušuje. 

Autorka velmi dobře ztvárnila psychické stavy dítěte, například když 

hlavní hrdinka přemýšlí o změnách ve svém vztahu k adoptivnímu otci. 
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, ...Když se Katka uzdravila úplně, naši se se mnou udobřili. I když mezi 

mnou a tatínkem to nebylo stejné jako dřív. Oba jsme si, myslím, pamatovali 

tu chvilku v koupelně. Tatínek se mi dost vyhýbal. A já měla najednou dojem, 

že je to zas „pan Koukolík". . . . ' io> 

Poslední, závěrečná část a také završení celého příběhu se odehrává 

kolem jediné cenné věci, kterou rodina vlastní. Tou je obraz slavného malíře, 

netypický originál, který zaujme spřátelenou rodinu Galbovských natolik, že 

se nerozpakuje zneužít situace a lstí se obrázku zmocnit. V této chvíli jsou 

všechny snahy o nové přátelství pryč a zbývá pouze hořkost, zklamání a lítost 

ze ztracené důvěry v nové přátele. 

, ... Eva šla za tatínkem, aby ho trochu potěšila, ale on chtěl být sám. 

( Ani se mu nedivím.) Uvařil si kávu, jak to dospělí dělají, a koukal se z okna. 

Pak volal pan Galbovský. Asi se chtěl omluvit, ale tatínek mu řekl, ať už 

k nám nikdy nechodí. Bylo mi tatínka i mamky hrozně líto. Jak se dali napálit. 

A ten obrázek... Mně se nikdy moc nelíbil, takže mi chybět nebude. Ale byl 

vzácný, měli jsme něco, čím jsme se mohli chlubit - a teď nemáme nic.' ii) 
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4.2. Outsider, hrdina příběhu 

V životě existuje mnoho okamžiků, které se nějakým způsobem 

podílí na vytváření osobnosti člověka. U dětí toto platí dvojnásobně, hluboce 

prožívají všechny křivdy, změny, úspěchy... V příběhových prózách Martiny 

Drijverové, které se zabývají touto tematikou, se outsiderství promítá do 

realisticky pojatých příběhů ze života dětí. Ať je to prostředí rodiny,školy či 

nemocnice a léčebny, vždy se základní linie příběhu opírá o skutečné životní 

situace a epizody. Při jejich rozuzlení prochází postava určitou proměnou, 

vznikají nové vazby a tříbí se hodnoty. Pro porovnání odlišnosti dětí -

outsiderů, kteří jsou z nějakého důvodu vyčleněny z kolektivu a společnosti, 

se nabízejí dvě na první pohled různé postavy. 

Jedná se o Aloise Zajíce, pasivního žáka čtvrté třídy a Kryštofa 

Doležala, chlapce ze druhé třídy, který se zotavuje z těžké nemoci 

v ozdravovně. 

Hlavní postava v próze Zajíc a sovy ( 1990 ), Alois Zajíc, se od jiných 

hrdinů v mnohém odlišuje. Třetí osobu autorka vybrala zřejmě i proto, že 

hrdina Zajíc je sám o sobě nepřístupný. Základem takového modelu dětského 

hrdiny jako je on, se stává jeho osobnostní vývoj. Dítě prochází fázemi 

smutku, nepochopení či opuštěnosti, poté musí samo rozhodovat a překročit 

kruh své uzavřenosti. Zajícova povaha je zvláštní. Po většinu času bývá 

flegmatický, nemá přátele ani nepřátele a nevyhledává je. Nevyznačuje se 

žádným povahovým rysem, který by ho nějak odlišoval od „šedého" průměru. 

Je pro své okolí nezajímavý. Svou outsiderskou pozici si ale neuvědomuje, 

netrápí ho a pokud dojde k tomu, že by někdo z jeho okolí chtěl jakýmkoliv 

způsobem zasáhnout a něco v jeho stereotypním životě změnit, může ho to do 
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určité míry obtěžovat. Zajíc dokonce zůstává nevýraznou dětskou postavou 

i přes všechny své odlišnosti a zvláštnosti. Vnitřní svět chlapce skrývá ale 

bohatou představivost. Ani ve svých fantazijních představách se však 

nepokouší svou životní situaci změnit, je zcela smířen s tím, že nemá 

předpoklady být úspěšný. Jeho příjmení Zajíc také plně koresponduje s jeho 

plachou až bázlivou povahou, která se projevuje jen v různých slabostech. Na 

některé s oblibou upozorňují rodiče. 

...Jeto bída, zase trojky, co s tím, co z něj bude? ...Jak začal chodit 

do školy, strašně se změnil. ... Chová se slušně, myslí si otec, aspoň něco. Jen 

kdyby se lip učil, kdyby nebyl takovej...lhostejnej. ...' 12) 

Při hlubším pohledu má Zajíc dobré povahové vlastnosti, neuznává a ne-

dopouští se žádných závažných morálních prohřešků, jako jsou lži a neprav-

divost. Z nespravedlivého nařčení z krádeže svými spolužáky je velmi 

zmatený a bezradný. Pro dítě tak jiné a uzavřené, které se ocitá se mimo 

kolektiv do takové míry jako Alois Zajíc, je nalezení přátel velmi složitou 

záležitostí. Přátelství je vztah očekávající vzájemné porozumění, vychází 

z aktivního přístupu obou stran. A v případě Zajíce je jakýkoliv projev 

vstřícnosti a důvěrného rozhovoru téměř nemožný. Jeho povaha mu 

nedovoluje přiblížit se k někomu a dovolit nahlédnout do svého soukromí. 

Když Zajíce neprávem a unáhleně obviní z krádeže peněz, je ochromen 

chováním dětí, u kterých předpokládal, že ho znají. Nedokáže pochopit tak 

rychlou, agresivní reakci, která se okamžitě projeví u třídního kolektivu a vy-

plyne z obyčejné lhostejnosti a nevšímavosti. Kolektiv Zajíce zaznamenává 

Pouze jako svou součást, jako nevýrazný typ. Děti se o něho tedy nezajímají. 

V okamžiku obvinění však Zajíc dostává první označení, první jasnou 
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známku o tom, jak ho kolektiv vidí. On se nedokáže smířit s tím, že by ho 

kolektiv byl schopen obvinit a bez jasných důkazů odsoudit. Unáhlené 

rozhodnutí třídy vyvolalo v Zajícovi pocity bezmoci, bezbrannosti a zároveň 

pobouření, zážitek ho vyburcoval natolik, že se při útěku zachoval úplně jinak 

než při běžné záležitosti. Na útěku před spolužáky potkává dívku Apolenu. Ta 

jej nevědomě vtahuje do svazku přátelství, aniž by o to on sám stál. Tyto dvě 

děti k sobě poutá zdánlivě rozdílný osud, který má v základě mnoho 

společného. Děti souvislosti nechápou, ale intuitivně cítí vzájemnou 

náklonnost a tuší,že jeden druhého potřebují k tomu, aby se o své outsiderství 

s někým podělily. Nejlépe s někým, kdo osamocení a prázdnotu zná z vlastní 

zkušenosti. Postava Apoleny má v sobě určité tajemství, které Zajíc postupně 

odhaluje - motivace jejího útěku, neradostná atmosféra domova, vztah 

s rodiči. Hlubší rozbor Apoleny ve vypravěčské linii chybí, zřejmě proto, aby 

se netříštila pozornost věnovaná postavě Zajíce. Druhou důležitou postavou, 

kterou autorka příliš často nezmiňuje, je spolužák Veverka. Zajímá se o pří-

rodu a jako jeden z mála se několikrát pokusí nabídnout Zajícovi přátelství. 

Několik dalších postav, které zásadním způsobem ovlivňují Zajíce, jsou 

bezesporu rodiče a jeho starší bratr Rauí. Alois Zajíc má se svým bratrem 

potíže, rodiče ho předkládají jako vzor, je úspěšný, má zvučné jméno. Zajíc se 

cítí být podveden rodiči už jen volbou jeho a bratrova jména, cítí, že bratrův 

úspěch je tímto nepřekonatelný. Bratr je lepší, chytřejší, rozumnější. 

V chlapcově mysli, i když nepřemýšlí pomstychtivě a je pasivní, se rodí 

nevraživost vůči bratrovi. Raul se pokouší stylizovat do rodičovské role, a 

Zajíc se samozřejmě brání a tuší, že tak to není v pořádku. Rodiče se nijak 

nesnaží zabránit vývoji špatného vztahu mezi bratry, naopak jim to do určité 

míry vyhovuje. Mají jen starosti o Zajícovu budoucnost, nedůvěřují mu 
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a neočekávají od něho úspěchy. Rodinné vztahy jsou vykreslovány na pozadí 

drobných událostí, ale s prostředím Zajícova domova je to jinak. Jeho svět 

„doma" je oproštěn od jakýchkoliv idealizací. Autorka zachycuje životní 

stereotyp obyčejného dítěte ironicky, ale laskavě tak, aby přes závažnost 

předkládaných problémů vyzněl humorně a lehce. 

Pod tlakem událostí, které se na něho v jedné chvíli nahrnuly, je Zajíc 

donucen jednat aktivně, sám přemýšlet a nalézat nějaké řešení. Doposud 
v • • 

Zajíc dosahoval svého za pomoci drobných lstí a podvodů. Činil tak proto, 

aby nemusel před rodiči obhajovat své stanovisko a důvody svého jednání. 

( Například takzvaná „složitá operace" v koupelně. Zajíc precizně pracuje na 

tom, aby koupelna vypadala tak, že se důkladně umyl. Ve skutečnosti se 

vůbec nemyje.) 

Najednou se musí ke svým požadavkům postavit, přímo a bez obcházení 

a utajování prosadit svůj názor před rodiči. Ti pro něho doposud znamenali 

nepřekonatelnou autoritu. Když hlavní hrdina přináší domů zachráněná soví 

mláďata, rodiče se dozvídají, za jakých okolností a z jakých důvodů jejich syn 

záchranu uskutečnil. Proces proměny hrdiny je zdlouhavý a náročný. Poté, 

kdy rodiče pochopí svého syna, začínají se více zajímat o něho samého. 

Zabrání vlivu Zajícova bratra na jeho výchovu a sám hrdina poprvé projevuje 

aktivní zájem o něco konkrétního, o přírodovědný kroužek, kam po poradě 

s otcem umístí nalezené sovy. 

, ... „Říkal jsi, že tě příroda nebaví," pohlédne Veverka na spolužáka 

vyčítavě. A Zajíc zrudne. „ To bylo dřív...a nemyslel jsem to tak. Teď mě baví, 

vážně. "A je to kupodivu pravda. Zajíc najednou chápe, proč mají lidé doma 

Psy, kočky, papoušky... Je to něco živého a člověk se o to musí starat. ...' 13, 
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Další prózou Martiny Drijverové, která se tematicky vztahuje k jedné 

z podob outsiderství, je kniha s názvem Kryštof a Karel ( 1982 ). Úvodem 

k vyprávění se stává rozhovor mezi otcem a synem, kdy otec začíná 

vzpomínat na velmi silný zážitek ze svého dětství, na pobyt v ozdravovně. 

V úvodu se malý chlapec, syn, obává očkování a jeho otec mu začíná 

vyprávět příběh z doby před třiceti lety. Hlavní postavou je otec, tehdy ještě 

Kryštůfek, chlapec, který prodělal těžkou nemoc. Doléčení probíhá 

v ozdravovně. Je to zařízení, kde děti tráví dlouhou dobu bez rodičů, ve 

společnosti lékařů, sester a samozřejmě ostatních malých pacientů, z nichž 

každý přichází s následky po nějaké nemoci. 

Neboj se, bude se ti tady líbit, " řekla Kryštofovi sestřička. Vedla 

ho chodbou, ve které se svítilo. Kryštof cítil, jak je chladná. 

„ Nejdřív půjdeme za panem doktorem a pak za dětmi. " 

Cože? Tak měl Lubor pravdu, ozdravovna je jako nemocnice... ' i4> 

Pro dětského čtenáře je prostředí nemocnic a podobných zařízení dost 

netradiční, lákavé, a do určité míry i tajemné. Děti si velmi snadno dokáží 

představit sebe v roli hlavního hrdiny, tím spíše nějak zdravotně postiženého, 

zraněného a řešícího složitou situaci. 

Chlapec Kryštof je okolnostmi přinucený se osamostatnit, začít 

uvažovat rozumněji a bez podpory rodičů a jistoty z jejich přítomnosti. Ocitá 

se v cizím prostředí, kde se s dětmi jedná mile a podle pravidel, ale ty, které 

se nikdy nedostaly do prostředí bez matky si tuto změnu uvědomují velmi 

intenzivně. Pro hlavního hrdinu to znamená velký posun, přehodnocuje své 

dosavadní postoje a mění svůj žebříček hodnot podle toho, co prožije a jaké 

závěry ze zážitků vyvodí. V roli dítěte vyřazeného ze společnosti se Kryštůfek 

ocitá v podstatě okamžitě po příjezdu do ozdravovny. Vlivem autoritativní 
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sestry nemá příležitost se bránit, když dostane dívčí pyžamo, je zřejmé, že 

následuje výsměch všech přítomných dětí. Postupem času, když se 

v kolektivu zapomene na škodolibou scénu s plyšovým medvídkem a Kryštof 

navíc dostane nové pyžamo od laskavější ze sester, začíná si chlapec budovat 

určitou pozici. Začlení se do skupiny a má možnost porozhlédnout se kolem 

sebe a blíže se seznamovat s dětmi, s jejich příběhy a tajemstvími. Kolektiv 

dětí,sester a lékařů zde částečně supluje rodinu, která všem malým pacientům 

velmi chybí. 

V případě Kryštofa, který se jeví jako velmi malý, málo zkušený a dě-

tinský, prochází jeho přátelství se starším Karlem několika proměnami. Próza 

nesoucí název Kryštof a Karel nepojednává jen o přátelském vztahu dvou 

chlapců v léčebně. Dějem se nese napjatá atmosféra v dětském kolektivu. 

Ten, ač je dočasný a děti se po návratu domů již nesetkávají, tak po určitou 

dobu tvoří uzavřenou společnost až do ukončení léčby. Napjatou atmosféru 

vytváří mimo jiné jedno tajemství, o kterém Kryštof zpočátku nic neví jen 

Proto, že Karel, který v tomto případě hraje hlavní roli, tvrdí, že je ještě malý. 

S tím se Kryštof nechce pochopitelně smířit a snaží se o tajemství zjistit co 

nejvíce. Přestane s pátráním ve chvíli, kdy se ukáže, že jedna ze sester odmítá 

posílat dopisy dětí, které si nějakým způsobem stěžují na podmínky pobytu 

v léčebně. Nutí je vzkazy přepsat, a když se Kryštof vzepře a problém se 

vyřeší, nepotřebuje již tajně Karlovou „potrubní poštou" posílat pravdivé 

dopisy rodičům. Když se Kryštof dozví, jak Karel obelhává ostatní děti, 

nastává u něho zlom. Kryštof odmítá skutečnost, že mu jeho přítel lhal, 

zamlčoval důležité informace a nebral ho vážně. Cítí se oklamaný a zrazený, 

nedokáže si představit, že po takovém zásahu do vztahu by nadále mohlo 
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přátelství pokračovat. Po odjezdu domů si ale vše promyslí a uzná, že se 

vlastně Karel nemohl zachovat jinak. Uvědomí si, že na jednu skutečnost 

mohou existovat odlišné názory. Záleží pouze na tom, jak se hrdina 

k problému postaví. 

, ... Kryštof neví, jak vyjádřit to všechno, co cítí. S Karlem už prostě 

mluvit nemůže, to není ten kluk, se kterým se bavil dřív, se kterým se 

kamarádil, je to dočista někdo jiný. ...' is) 

Postava Karla nebyla zpočátku ve středu dění, jeho příběh se rozvíjel 

spíše na pozadí událostí, v jejichž středu byl Kryštof a jeho složitá adaptace 

do nového prostředí. Až poté, co si zvykl, zařadil se do kolektivu a vybudoval 

si určitou pozici, přesouvá se pozornost autorky na postavy z nejbližšího okolí 

hlavního hrdiny. Do role outsidera se najednou dostává jiná postava, chlapec, 

na něhož se Kryštofova pozornost upíná postupně. Ukazuje se, že Karel není 

tak silný, jak se před dětmi staví, ale že je to velmi vyděšený a osamělý 

chlapec, pocházející ze složitého prostředí neúplné rodiny. Otec alkoholik, 

rodinu opustil a chlapec se snažil převzít jeho roli, chránit matku a udržet 

rodinu v chodu. Nešťastná událost ( výbuch granátu ) způsobila ale matce 

i synovi těžká zranění. V důsledku toho se jejich cesty rozdělily. Každý se 

léčil v jiném zařízení a neměli spolu příliš možnost komunikovat. Karel to 

těžce snáší, viní se z matčina těžkého zranění a bojí se budoucnosti - je 

přesvědčen, že matka zůstane slepá. Nakonec se i on dočká dobrých zpráv, 

jeho i matčino léčení dobře dopadne. V závěru se čtenář dozvídá, že 

Přátelství chlapců Kryštofa a Karla vydrželo až do dospělosti, a to z řeči 

synka, malého Kryštůfka, který v rozhovoru s otcem používá oslovení 

»strejda Karel". 

Výběr postav vstupujících do děje je značně zúžený zřejmě proto, aby 
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přílišná popisnost nenarušovala linii hlavního příběhu. Z dospělých, kteří 

výrazně zasahují do dětských prožitků v léčebně, se větší pozornost věnuje 

pouze dvěma zdravotním sestrám, a to zcela záměrně. První z nich je sestra 

Helena. Přísná až bezohledná, bez schopnosti naslouchat dítěti. Právě tato 

sestra způsobí svým necitlivým přístupem zlom v Kryštofově jednání. 

Odmítne poslat rodičům jeho stížnosti. To je impulz, který chlapce dovede 

k rozhodnutí utéci z ozdravovny. Cítí totiž obrovskou zradu, ztrácí důvěru ve 

všechny přítomné dospělé a blokuje se v něm jakákoliv snaha sžít se s novým 

prostředím. Zcela logicky tedy dochází k závěru, že pokud mu kontakt 

s rodinou neumožní přítomní dospělí, musí se o to pokusit sám. 

Druhá sestra, která se Kryštofovi začne více věnovat po jeho pokusu o útěk, 

se jmenuje Heda. Až poté, co se s chlapcem pokusí hovořit laskavě a na 

rovinu, získá si jeho důvěru a náklonnost. 

Pouze zprostředkovaně se čtenáři dozvídají o nejdůležitějších lidech 

z Kryštofova života - o jeho rodině. Při různých příležitostech chlapec 

vzpomíná na běžné situace doma, na laskavé chování rodičů. Přehodnucuje 

Přístup k milující matce, malé sestře a k otci, který se mu zdá vzdálený 

a Kryštof si s ním příliš nerozumí. V některých situacích se pro chlapce stávají 

vzpomínky na rodinu oporou, pomáhají mu zvládnout nápor událostí. Do 

vzpomínání se také promítá průběh pobytu v ozdravovně. Ze začátku si 

chlapec spíš lítostivě stýská a ke konci pobytu se lítost mění na radost a oče-

kávání návratu, těší se domů. 

' ••• Doma by to určitě nedokázal. Doma... 

Doma. Máma s tátou asi taky zrovna sedí u večeře. Nad červenobílým 

ubrusem svítí lampa, táta vypráví, co bylo v práci, a mává solničkou. ... 
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4.3. Úskalí a proměny dětského přátelství 

Příběhy s dětskými hrdiny jsou u Martiny Drijverové na předním místě. 

Svědčí o tom i próza s názvem Sísa Kyselá ( 1988 ) určená začínajícím 

čtenářům. Písmena mají větší rozměr, kapitoly jsou krátké a oddělené pouze 

čarou. Provází ji působivé ilustrace malíře Adolfa Borna. 

Po obsahové stránce nemá próza velké nároky, autorka se snaží 

srozumitelně a přímočaře kontaktovat čtenáře. Hrdinou v prvním a posléze 

» ve druhém díle, nazvaném Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř ( 2002 ), se 

stává chlapec Jeník Placka. Je žákem druhé třídy základní školy. 

Hlavní hrdina prochází mnoha proměnami, probíhá u něho určitý 

osobnostní vývoj, a to ve vztahu k prostředí, k událostem i postavám. Pro 

vztah dvou dětí, žijících vedle sebe v jednom domě, se stává shodným 

znakem stejný věk a skutečnost, že ani jeden z nich nemá sourozence. 

Konflikty pak vyvolává odlišná výchova, názory a postoje, povaha a odlišnost 

světů chlapců a dívek. Nalézt při tom všem vzájemné porozumění a shodu je 

Přinejmenším obtížné. 

Jeník má tak mnoho důvodů k přemýšlení, snaží se usilovně zbavit Sylvy 

jako svého stínu, který za ním stále stojí - rodiče ji dávají jako příklad ve 

školním prospěchu a chování, ale nikdy toto jednání ze strany dospělých 

nepřesáhne hranici taktu, nedotkne se niterně chlapce tak, aby mohl mít 

Pochybnost o stabilitě a bezmeznosti rodičovské lásky k němu. Rodiče mu 

sice vyčítají, že je v mnoha věcech horší než spolužačka, ale svou lásku mu 

dávají dostatečně najevo, takže nedochází ktomu, že by o ní dítě 

zapochybovalo. Naopak, v situacích, které přirozeně vyžadují přítomnost 

nějakého zázemí, v tomto případě rodinu, Jeníkovi rodiče vždy poskytují 

chlapci potřebnou péči a lásku. 

28 



, ... „Že se nestydíš, "pravila maminka. 

„ Myslíš jen na hlouposti, "přidal se tatínek. 

„ Zesměšnit učitelku!" přečetla maminka už popáté. „ Co to máš za nápady! 

Brýle nasadit sově!" 

Jeník mlčel. Mohl sice říct, jak to bylo. Ze si myslel: ty brýle jsou Kyselé. Ale 

pomohl by si, kdyby to řekl? Ne. Protože ani z Kyselé si nesmí dělat legraci. 

„ Když si pomyslím, že u Kyselých mají naprostý klid!" ... ' 17> 

Dětští protagonisté tohoto příběhu nemají předepsanou roli kladného 

či záporného hrdiny. V tom je také úmysl autorky. Ukázuje dětskému čtenáři 

složitou strukturu lidské povahy na jednoduchých životních příkladech a si-

tuacích. Každý člověk má své stinné a kladné stránky, záleží na tom, jaká 

součást jeho osobnosti dostane příležitost se projevit. Děti nemají v pozadí 

svého jednání zášť, vypočítavost nebo zlobu, která dospělého člověka dokáže 

ovládnout a změnit. Hlavní hrdina se v průběhu událostí musí sám 

rozhodovat, jak příchozí situace řešit. Zjišťuje, že zatvrdit se či naopak utéci 

je zcela zbytečné a krátkodobé ( viz dětská pomsta ve formě krádeže brýlí ). 

Jeník přichází na geniální nápad, který by v jeho očích mohl problém řešit, ale 

stál by ho mnoho úsilí a práce na sobě samém. Z pohledu dospělého člověka 

je velmi prosté na to přijít. Ale pro dítě, které přemýšlí po svém, má své 

pravdy a hodnoty, je to téměř životní rozhodnutí a záleží na cílevědomosti 

hrdiny,zda dostojí svým slibům a překoná sám sebe, aby dosáhl kýženého 

výsledku. 

... Několik dní Jeník usilovně přemýšlel. A jak známo, kdo myslí, 

vymyslí. Je taková věc. Je věc, která Kyselou dokonale zničí. A Jeník za to 

nebude napomínán. Naopak, bude chválen! Bude to ovšem dřina. A nebude to 
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ani trochu zábava. Ale dokonalá pomsta taky není jen tak něco. Pro pomstu se 

musí něco obětovat. ... /s; 

Pokud vezmeme v úvahu důvody, které chlapce vedly k rozhodnutí stát 

se nejlepším žákem své třídy, je jasné, že nedokázal předvídat všechny 

následky nových událostí. Dítě mělo před očima pouze rovinu „pomsty 

spolužačce", ale výsledek byl velmi překvapující. Ve chvíli, kdy se dlouho 

očekávaný sen stal skutečností, přišlo kromě pochvaly od učitelky a rodičů 

překvapení. Bylo to zvíře, které si chlapec přál, ale rodiče nechtěli ustoupit. 

Oni totiž byli druhotným odrazem počínání dítěte, mysleli si, že jeho aktivita 

souvisí jen s touhou po domácím mazlíčkovi. Částečně to byla pravda, ale 

chlapec by asi nebyl schopen vyvinout takovou činnost jen kvůli sobě a touze 

po zvířeti. Veškeré jeho myšlenky se soustředily na Sylvu, objekt jeho dětské 

pomsty. 

Za odměnu získal od rodičů živočicha, který měl být i sám o sobě 

pouhým nástrojem k ponižování a odstrkování tolik protěžované spolužačky. 

Až po navázání vztahu s „ tou myší ", jak zvíře zprvu nazýval, zjistil chlapec, 

že živý tvor nemůže sloužit jako prostředek k dosažení takových cílů, které si 

předsevzal. Jeho prostřednictvím získává přítele, navazuje vztah a sbližuje se 

s ním. Nejviditelnějším znakem, který poukazuje na vznik osobního vztahu ke 

zvířeti, je Jeníkovo pojmenování myši jménem „Josef. 

Pak přichází zlomová situace, kdy se původně oběť Sylva, o které si 

Jeník myslel, že nikdy nepřekoná strach, stává hrdinou při záchraně jeho 

myši. Odváží se chytit myš do ruky, sama sebe tím překoná. Považuje to za 

samozřejmou věc, a tím Jeníka překvapí a donutí ho přehodnotit své 

dosavadní názory na ni. 
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... Doma si sedl k viváriu. Díval se na svoji myš. Spala. Jeník myslel na to, 

co říká tatínek. Že prý kamaráda poznáš v nouzi. Nikdy nevěděl, jak to s tou 

nouzí má být. Teď už to ví. Ode dneška je Kyselá — totiž Sylva - jeho 

kamarádka. . . . ' i9> 

Od vzniku prvního dílu novely o spolužácích a jejich světě uplynulo 

třináct let a Martina Drijverová napsala druhý díl, který volně navazuje na již 

prožitá dobrodružství známých hrdinů. V jejich světě se děj posouvá jen o rok 

kupředu a stávající či nově vzniklé vztahy procházejí mnoha zkouškami. 

Autorce se opět podařilo úsporně, přesvědčivě a navíc vtipně přiblížit radosti 

i trápení dětského věku. Příběh nazvaný Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř je 

(stejně jako první část) více situován do školního prostředí, které je bohaté na 

vznik mezilidských vztahů mezi dětmi a přináší stále nové podněty. Vzniká 

zde nosná zápletka, a to na základě několika událostí. Jednou se stává 

příchod dvou nových spolužáků - nejdříve Petra a posléze Honzy a jejich 

rivalita vůči Jeníkovi, a také náklonnost a vratké přátelství, které během 

prázdnin mezi Jeníkem a Sylvou vznikalo. Další změnou je příchod nové 

učitelky, která svým necitlivým přístupem prohlubuje Jeníkovo outsiderství. 

, ... „A kdepak je ...chichi, chichi ...Placka?" 

Jenda vstal a kopl do lavice. Že se mu smějí spolužáci, no prosím. Na to je 

zvyklý. Ale učitelka?! 

„Jezinka, " zabručel pro sebe. Sylva vyprskla. ...' 20) 

Skutečnou pointou v tomto příběhu není opětovná proměna kamarádské 

Sylvy v protivnou Sísu, jak by tomu mohl děj zprvu nasvědčovat, ale 

navázání přátelského spojenectví mezi Jendou a novým třídním premiantem 
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Petrem. Dva chlapce spojí pocit zhrzenosti poté, co je Sylva odmítne. Jenda si 

vedle zdánlivě velmi úspěšného Petra začíná uvědomovat svou osobitost a na-

lézá v sobě sebedůvěru, kterou nejprve ztrácel vinou souhry událostí, kterými 

musel projít. 

Titul ušmudlaný rytíř, který Jeníkovi autorka přisoudila, se nevztahuje 

pouze ke karnevalu, kde se hlavní zápletka rozuzlí. Chlapcův obdivný vztah 

k Sylvě se již od počátku vyznačuje ochranitelstvím a jakýmsi úsměvně 

dojemným kavalírstvím, které s označením trefně koresponduje. 

... „Nic si z toho nedělej, " řekl Petr. Seděli s Jendou před školou na 

zábradlí. Jeník z tělocvičny utekl a Petr přišel za ním. 

„ Ušmudlanej rytíř! To řekla!" 

Urážka Jeníka stále pálila. ... ' 20 

Martina Drijverová zůstala i v tomto případě věrná svým osvědčeným 

vypravěčským postupům - povídka je komponována v krátkých sekvencích. 

Převzala některé pasáže z předchozí prózy do úvodního shrnutí. Tato vstupní 

část umožní čtenáři nahlédnout do událostí, které se odehrály v prvním díle. 

Stejně jako první díl i tento byl spojen s ilustracemi Adolfa Borna, který 

se zaměřil zejména na dětské snové vize a tužby a zpodobnil je s humornou 

nadsázkou ( například obraz Jendovy představy o možném zvlčení ). 

Zdůraznil tím právě tu linii textu, která se zabývá vnitřními stavy a přáním 

hrdinů. 

Martina Drijverová získala za knihu Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř 

cenu Zlatá stuha, a to v kategorii prozaické tvorby pro prepubescentního 

čtenáře. 
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4.4. Prázdninová dobrodružství 

Příběhy, které se vztahují k dětem, k jejich zážitkům a problémům, 

bývají pro malé čtenáře velmi přitažlivé. Dobrodružství s námětem volného 

času dětí, ať jsou v exotických krajích, doma, na chalupě, či na dětském 

táboře, mají zvláštní náboj. Dětem připadají povědomá, podobná zažívají ve 

svém světě. 

Martina Drijverová zvolila osvědčené prázdninové náměty pro uvedené 

prózy. První z nich, Povedené prázdniny ( 2000 ) s hlavním hrdinou 

Petrem, je určena začínajícím čtenářům. Dětem je jeho postava blízká, je 

vykreslena jasně a jednoduše. Osmiletý chlapec vzpomíná na předchozí 

prázdniny a plynule svým vyprávěním seznamuje s prostředím, ve kterém se 

příběh odehrává. Představuje také svou kamarádku, jednu z mála postav, které 

se v próze objevují. Hanku, dívku stejného věku jako hlavní hrdina, si Petr 

představuje jako chlapce sobě rovného. Společně tráví volný prázdninový čas 

a dívka si velmi dobře vede v chlapeckých dovednostech. Petr tuto skutečnost 

oceňuje a velmi se těší na nové zážitky. Bohužel pro hlavního hrdinu je 

všechno jinak. Do děje vstupuje Hančin nový bratr. Přímo zasahuje do 

Petrova života, jelikož se v Hance probouzejí dívčí stránky povahy a ne-

splňuje představy Petra o chlapeckém kamarádovi „Hankovi". Petr zanevře 

na miminko, připadá mu ošklivé a nesamostatné, nechápe láskyplné postoje 

ostatních. 

, ... Mimino jsme nevzbudili. Spalo. Ale je strašné. Vypadá jako Hančin 

dědeček. Má holou hlavu a žádné zuby. „Já se tak těším, až vyroste, " řekla 

Hana. Na jejím míště bych se netěšil. ...'22) 

Po úvodních kapitolách, kdy se hlavní hrdina seznamuje se všemi 

měnami, se jeho přátelský vztah s Hankou upevňuje. Na přítomnost Hančina 
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bratra už si Petr také zvyká. Když rodiče zapomenou na chlapcovy narozeniny 

a namísto toho mu oznamují zprávu o novém přírůstku do rodiny, tak se Petr 

uzavírá okolnímu světu a dospívá k závažnému rozhodnutí - k útěku. V něm 

nachází řešení svého problému. Nezabrání mu v tom ani Hančino 

přemlouvání. Stráví v lese dvě noci a s velkou dávkou štěstí se mu nic nestane 

( v porovnání s útěkem v knize Kryštof a Karel ) a po setkání s rodinou se 

všechna nedorozumění vysvětlí. 

, ... Vzbudilo mě chrastění. A dupot. Už je to tady. A běží to přímo ke mně. 

Skrčil jsem se. Slyšel jsem, jak to funí a čenichá. A najednou to skočilo ke 

mně. Zavřel jsem oči a vykřikl : „Mamííí!" A to něco mě olízlo a udělalo 

HAF! A lidský hlas vykřikl: „ Už ho máme!" Otevřel jsem oči.. A nade mnou 

stál pan hajný Soukup a jeho pes Brok....' 23) 

, ... Maminku moc mrzelo, že zapomněla na moje narozeniny. Řekla mi, že mě 

má nejradši ze všech kluků na světě. A že vůbec neví, jak se to mohlo stát.' 24) 

Otec i matka se snažili dítěti vysvětlit nedorozumění, ke kterému došlo 

a dát chlapci dostatečně najevo, že to bylo jejich selhání. Při řešení takto 

závažného činu, jako je útěk osmiletého chlapce z domu, musí dospělí 

přistupovat k dítěti opatrně a pomalu si jeho důvěru získat zpět. Pro Petra 

nebylo tak těžké si představit život v lese či v nějakých exotických krajích. 

V té době trávil čas na chalupě, bylo teplé počasí a chlapec si bezstarostně 

užíval prázdnin. Uměl se orientovat v blízkých lesích, a to mu dávalo jistotu, 

že není nic těžkého na tom, když se osamostatní. Chtěl, aby si jeho útěku 

všimli rodiče a nějakým způsobem reagovali. Při cestě lesem a obzvláště po 

první noci strávené ve tmě a o samotě, dochází však Petr k závěru, že 

opomenutí jeho narozenin rodiči je nepodstatné a malicherné, porovnává jej 

se svými nedostatky a rozhoduje se vrátit domů. Zabloudí a domů se dostane 
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až s pomocí hajného a rodičů, kteří ho usilovně hledají. Rodiče se museli nad 

vztahem k synovi zamyslet. Jeho důvěru se snažili získat tím, že s ním 

rozmlouvali jako s dospělým. Petr se najednou cítil užitečný a velký. Začal si 

budovat kladný vztah k ještě nenarozenému sourozenci. Prázdninový příběh 

končí odjezdem rodiny z letního pobytu a je symbolicky ukončen se stejnou 

lehkostí a nadhledem, s jakými začínal (motiv krtka v zahradě). 

, ... Zamkli jsme a maminka řekla: „Můžeme jet... " Ale pak příšerně vykřikla. 

Ukazovala rukou k domu: „Tam...tam... " Dali jsme se do smíchu. Jak mohl 

vědět, že odjíždíme? Že mu to projde? Na zahradu se totiž vrátil krtek. 
25) 

Druhé prázdninové dobrodružství má název Nekonečné prázdniny 

(1987). Hrdinkou je devítiletá dívka Hana. Její svět je omezený malým 

městem, kde nejsou děti odpovídající Hance věkem. Nemá tak přátele a vy-

mýšlí si svou ideální kamarádku. Díky tomu, že to dívka prožívá velmi vážně, 

se časem přesouvá z roviny fantazie do reálného světa a chvílemi neví, jestli 

si vymýšlí, nebo jestli Klaudie, jak jí pojmenuje, opravdu existuje. Hana 

neustále očekává její příjezd a nastěhování do sousedního domu. Místo toho 

však přijíždí starší manželský pár se psem. Prostřednictvím psa se Hana 

spřátelí s chlapcem Martinem. O něm si doposud myslela, že nestojí za to, aby 

s ním navazovala přátelství. Je to chlapec chytrý, dobře se učí, je vzorný a 

Hana je přesvědčená o tom, že nedokáže být „rošťákem". Když se ale blíže 

seznámí při zachraňování psa Ajaxe, tak se dívka přesvědčí o tom, že je na 

něho spolehnutí, že se v něm mýlila. 

Kemrovi, noví sousedé, kteří se přistěhovali se psem Ajaxem, způsobili 

Hance starost. V doposud opuštěné zahradě měla schovaný totem a nějaké 
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poklady. Když na zahradu vstoupil pes, neměla možnost si své věci odnést. 
v 

Cekala, kdy půjde Ajax na procházku nebo do domu, ale on byl pořád 

uvázaný u boudy. Začala si více všímat toho, že se mu majitelé příliš 

nevěnují. Aby se mohla vypravit do zahrady, začala si Ajaxe ochočovat. 

Uvědomila si, že pes je hladový a zanedbaný. Jednou se mu pokusila skrz plot 

nalít vodu a pes ji kousl. Martin, který to viděl, se podle Hanky zachoval 

zbaběle a řekl to rodičům. Ona na něho zanevřela, utvrdila se v tom, že 

nemohou být přátelé. Martin se ale začal s Ajaxem také seznamovat, ale 

opatrněji. Když Hance skončil trest, domácí vězení, tak ze zvědavosti za 

Martinem přišla. Společně psovi nosili jídlo, pomalu se přibližovali a získá-

vali si jeho důvěru. Jejich práce začala přinášet výsledky. Ajax je začínal mít 

rád a děti si spolu porozuměly. Hanka, která si vymyslela kamarádku, aby 

nebyla sama, na svůj svět fantazie najednou nemá čas. Postupně víc a víc 

svou Klaudii opomíjí, uvědomuje si její nedostatky. Kamarádka jí nikdy 

neodporovala, neměla jiný názor než Hanka a neměla žádné tajemství. Hanka 

začíná Klaudii porovnávat s Martinem. Tomu se namluvila, že její přítelkyně 

je skutečná, a že se co nejdříve přistěhuje do jejich města. Martin nemá důvod 

Hance nevěřit. Když ale dívka pochopí, že jí důvěřuje, ozývá se v ní svědomí 

a trochu se stydí. 

Po vzrůstajícím napětí, kdy majitel psa Ajaxe bije a děti se připravují na 

možnost vzít ho na procházku, až nebudou Kemrovi doma. Přichází zlom. Při 

tajné noční výpravě se pes chytí do pasti na lišku a věci se najednou dají do 

pohybu. Ajax je na nějakou dobu u veterináře a děti si odpykávají svůj trest za 

nezodpovědné chování. Rodiče obou se domluví, od zlého pana Kemra psa 

odkoupí a Hanka s Martinem se o něho mohou starat nadále. Vymyšlená 

ideální přítelkyně Klaudie již v Hančině životě nemá téměř žádné místo. 
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Martin jí smyšlenou postavu dokáže vynahradit a v mnoha věcech ji 

předčí. V závěru příběhu se Hanka setkává s cizí dívkou, která se skutečně 

přistěhovala do jejich města. Zpočátku je Hanka nadšená, ale při prvním 

rozhovoru s děvčetem zjistí, že je namyšlená a ne taková, jakou si jí vysnila. 

Hančiny sny o nej lepší přítelkyni končí. 

, ... A pak se to stalo. Klaudie - nebo Denisa?- zvedla ruku a udělala si na 

čele kolečko. „ Tady, jo?" zeptala se. „ V takový díře...?"A už to nebyla 

Klaudie. Byla to cizí, protivná, nafoukaná holka. A na tu jsem tak dlouho 

čekala?! 26) 

Forma, kterou autorka zvolila pro tuto prózu je méně obvyklá. Kromě 

kapitol, které jsou označovány datem, a text tak vyznívá jako zapsaný deník, 

jsou do příběhu vložena drobná intermezza. Jsou to odstavce odlišené 

kurzívou a odhalují vnitřní svět, názory a momentální stavy hlavní hrdinky. 

Jsou to dva světy, které propojuje právě Hana a její svérázné pojetí 

skutečného a fantazijního světa. Mohla by bezpochyby zůstat v pozici, kdy si 

vymýšlí přítelkyni a zůstává mimo reálný svět. Ale týraný pes, jeho 

bezohledný pán a sympatický Martin, jí pomohou dívat se na okolní svět 

jinýma očima. Svou vytouženou kamarádku nakonec odsune na vedlejší 

pozici a uvědomí si, co znamená rozdíl mezi pojmy „chtěl bych,aby bylo" 

a „opravdu je". 

, ... „To bude prima, " řekl Martin. „ Ty, hele, a můžu zajít za Datlem? Chtěl 

bych ho o něco poprosit... " 

„Radši to nedělej!" řekla jsem mu. „On Velký datel některá přání obrátí 

úplně naruby, fakt. A co ti prosím tě, chybí? "Martin pokrčil rameny. Ale já 

věděla, že má všecko, co je důležité. A já taky. 27) 
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4.5. Handicapované dítě 

V próze Domov pro Marťany ( 1998 ) se desetiletá Michala, hlavní 

hrdinka a sestra postiženého chlapce, ocitá v jisté mezní situaci. Přestěhuje se 

do nového bydliště, hledá nové kamarádské vztahy a místo v třídním 

kolektivu. Nastupuje do čtvrté třídy základní školy, do cizího prostředí, se 

strachem, jak ji nový kolektiv přijme. Dívka se cítí poznamenána přítomností 

mladšího postiženého bratra a napjatě očekává, jak je přijme nové prostředí. 

Předchozí bydliště bylo anonymní a lhostejné, jak bývají velká sídliště na 

rozdíl od menšího města, kde si jsou lidé bližší. Vnější okolnosti staví hrdinku 

před nutnost prosadit se, a ve vztazích k ostatním čelit sociálnímu handicapu 

v podobě mentálně retardovaného bratra. Díky jeho přítomnosti může 

Michala ve spleti vztahů odhalovat skutečné hodnoty přátelství. Postoje 

přítomných postav k postiženému bratrovi se stávají měřítkem charakteru. 

Autorka přístupně osvětluje problematiku Downova syndromu. Martinovo 

postižení je vylíčeno velice podrobně a názorně, tak aby odstranilo u dětského 

čtenáře předsudky, které jsou naznačovány v reakcích okolí (strach ze sociální 

„nakažlivosti", lítost či odpor). Martin jako postava nemá vlastní perspektivu, 

je zcela záměrně odsunutý na vedlejší pozici. Hrdinkou se stává jeho sestra 

Michala. Martinův obraz zprostředkovaný sestrou, která ho miluje a respek-

tuje, vyvolává pozitivní emoce, a tím se jeho handicap dětskému čtenáři lépe 

přibližuje. 

„... Pamatuješ se na tetu Hanku? Nebyla to opravdová teta, jen jsi jí tak 

říkala. Byla to moje přítelkyně. 

A přestala k nám chodit, když zjistila, jaký Martin je. Měla strach, že by to 

byl špatný příklad pro jejího Petříčka. Že by Martina napodoboval. " ...' 26) 

Přátelství mezi dětmi je jedním z nejdůležitějších motivů v próze 
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s dětskými hrdiny. Michala v Domově pro Marťany se zpočátku snaží 

vnímat sebe sama ve srovnání s atraktivní Lucií z dobře situované rodiny. 

Michala a její sebekritický náhled je opačný než její vnější popis. Nové 

prostředí, neznalost poměrů v kolektivu, do něhož dívka přichází, a její dětská 

naivita vedou ktomu, že vznikající přátelství, od kterého si hrdinka hodně 

slibuje, končí v jeden jediný okamžik. Tím je jedno z klíčových míst prózy, 

kdy Martínka a Michalu, před kamarádkou dosud tající bratrovo postižení, 

nečekaně potkají spolužáci na hřišti. Michala, občas bojující s rozpolceností 

svých pocitů vůči bratrovi, si najednou uvědomuje, jak je pro bratra důležitá 

opora rodiny a jak povrchně se mohou zachovat cizí lidé, nevyjímaje ty, od 

kterých by to nikdo neočekával. V tuto chvíli již přátelství Michaly a Lucie 

není. Svérázné, jednostranně odmítavé projevy Lucie končí mlčením a igno-

rací. Hrdinčino hořké zklamání se odráží v jejích následujících pokusech 

navázat kontakty se spolužáky. 

V kritických situacích se projevují opravdové povahové vlastnosti 

některých dětí. Michala najednou začíná vnímat ostatní spolužáky, které dříve 

přehlížela. Nebylo tomu tak z důvodu povýšenosti, ale proto, že díky 

vznikajícímu přátelství s Lucií neměla potřebu naslouchat ostatním. A tak 

najednou vznikají další vztahy. Michala si intuitivně uvědomuje, že každý má 

nějaký handicap, každý je nucen vyrovnávat se se svými nedostatky tak, aby 

dosáhl nároků kolektivu. Například Jana bojuje se svou výškou, s tělesným 

nedostatkem, který jí okolí velmi často připomíná. Děvčatům se podaří nalézt 

společnou cestu, když Jana přijde na návštěvu a postiženého chlapce potkává 

na schodišti. Michala má velmi smíšené pocity a obává se, že pokud bude 

dívka reagovat stejně jako Lucie, opět se dobré vztahy přeruší. Při setkání ale 

nastává obrat, Jana je přátelská a dokonce předvídá setkání s malým bratrem, 
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přináší mu dárek. Tím si získává Michalinu důvěru a náklonnost. 

, ... Jana tam stála a dívala se na něj a mně se svíral žaludek. Teď, teď to 

poví: tos mi neřekla, že máš debilního bráchu, tos mi neřekla...' 27) 

Dalším z dětských hrdinů, který se objeví v bezprostřední blízkosti 

Michaliny rodiny, je spolužák Honza Hubert. Před ním mají ostatní chlapci 

respekt, je jedním z největších a nejsilnějších chlapců ze třídy. Když je 

Michala vystavena posměchu a spolužáci jí krutě připomínají odlišnost jejího 

bratra, je jediným, kdo se za ni postaví s velmi rozumnými argumenty. Jedná 

tak přesvědčivě, že se lze domnívat, že Michalinu problému rozumí. Mezi 

nimi se pomalu vytváří pevné přátelské pouto, které podporují rodiče. 

Autorka tak nepřímo naznačuje, že i rodiče dětí si k sobě hledají cestu 

a začínají se přátelit. 

Příběh se odehrává na pozadí postupného odhalování Martinova 

handicapu. V ději čtenář nenalezne žádnou fascinující událost, ani složitě 

řešené situace. Příběh má jednoduchou linii, která dává možnost vyniknout 

odlišnému způsobu života vedle postiženého dítěte. Michala prožívá 

stěhování, nástup do nové školy, získávání nových přátel, konflikty s rodiči 

ohledně prospěchu a také Vánoce v novém domě. Výrazných zlomových 

událostí v příběhu je pouze několik, například pětka z matematiky odstartuje 

nové události - Lucie poprvé Michalu zklame svým chováním, maminka se 

zlobí. Michala vzpomíná na vše, co bylo součástí života ve starém domově a 

porovnává s tím, co ji vlastně čeká nyní, dochází k závěru, že se život celé 

rodiny změnil společně s novým bydlištěm. Druhou důležitou událostí je již 

zmiňované setkání s nic netušícími spolužáky na hřišti. Michala hlídá 

postiženého bratra a skupinka dětí z její nové třídy se zachová velmi krutě. 

Neodpustí si výsměch a použijí vulgární výrazy, které se Michaly velmi 
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dotknou. Dochází také k tomu, že dvě různá prostředí, která byla doposud 

představována odlišně, se najednou prolínají. Dva různé světy, Michalčin 

domov a školní třída, ve které se děti o Martinovi dozvídají a nevybíravým 

způsobem vyřazují Michalu z kolektivu. Zastání a pochopení najde právě 

u spolužáka Honzy. 

, ... „Hele, Novotná!" křičel na mě Hamák. „Kde jste toho blbečka sehnali? 

Koupil bych si taky takovýho. " Pokrčila jsem rameny a otevřela jsem si 

učebnici. Na Hamáka se můžu vykašlat. Jenže v tu chvíli přišel do třídy 

Hubert. Slyšel, co Hamák říká. A udělal něco neuvěřitelného. Skočil k němu, 

chytil ho za krkem a začal mu tlouct hlavou o lavici. ... 

... „Budeš držet hubu...rozumíš?" řekl Hubert. A řekl to moc zle. On jinak 

mluví slušně... „ Budeš ji držet, nebo ti ji rozbiju. " ...' 28) 

Downův syndrom. 

V prvních kapitolách se o handicapu hrdiněina bratra dozvídá čtenář 

pouze náznakem. Michala se o jeho potížích zmiňuje jen okrajově, neříká 

přesně, zda je bratr nemocný. Budí to dojem, že se jedná o normální rodinu, 

která není ovlivněna žádným závažným problémem. Autorka záměrně 

vytvořila takovou atmosféru, aby si dětský čtenář uvědomil, že rodina Martina 

a Michaly není nijak odlišná, že se jen potýká se závažnějšími překážkami 

než rodina se zdravými dětmi. 

Ve čtvrté kapitole se Michala ve svých vzpomínkách vrací do doby, kdy 

se její bratr narodil. Dětskýma očima je popsaná reakce rodičů poté, co se 

dozvěděli o postižení svého syna. V první řadě se rozhodovali, zda umístit 

dítě do ústavu, nebo si ho nechat doma. Rozhodnutí matky „jednou je to naše 
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dítě" bylo pevné, a v očích malé Michaly se stále nejednalo o nic 

neobvyklého. Nevěděla, co znamená termín Downův syndrom, dětskou 

logikou jednoduše usoudila, že se bratr po čase uzdraví a vše bude v pořádku. 

Rodiče ji ale postupně připravovali na skutečnost, že Downův syndrom je 

nevyléčitelný. 

, ... Tatínek mi jen řekl, že mám bratříčka, ale že je nemocný a že se o něj 

budeme muset starat víc, než se o miminka starají jiní lidé. Bylo mi to jedno. 

Hlavně, že mám brášku! Že není zdravý? Nevadí, budeme s ním chodit k paní 

doktorce Štáchové, dostane pár injekcí a bude to. ...' 

, ... „Jaký vlastně bude Martin, až vyroste? " zeptala jsem se jednou. 

„Jiný, " řekl tatínek. „Nebude toho tolik umět jako ty, bude hůř mluvit a taky 

moc neporoste. Některým věcem nebude rozumět. " ...' 29) 

V jedné z dalších kapitol se čtenář podrobně dozvídá o úskalích při 

hlídání postiženého dítěte. O tom, jak je problematické vysvětlovat 

skutečnosti, které jsou pro zdravé děti naprostou samozřejmostí. O výběru 

vhodných hraček a bezpečném zařízení pokoje. A v neposlední řadě také to, 

jak je důležitý neustálý dozor nad dítětem, a jak tuto zátěž zvládne rodina jako 

celek. 

, ... Až přijede Martin... Babička ho přiveze za dva dny. Pokoj pro něho je už 

hotový. Musí být úplně bezpečný, protože Martin si nedává pozor: klidně by 

strčil prsty do zásuvky s elektřinou, nebo vylezl na okno. ...' 30) 

Čtenář se dozvídá, proč mívají děti s Dow novým syndromem pootevřená 

ústa. Michala se trpělivě snaží spolu s matkou pomoci Martinovi získat více 

sebekontroly. Z jeho drobných úspěchů mají poté radost všichni. 

S tím také souvisí postoj celé rodiny k názorům širšího okolí a cizích 

lidí. Je všeobecně známo, že jakoukoliv odlišnost chápe společnost negativně. 
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Jedná o projevy lítosti, soucitu, někdy senzacechtivosti hraničící až 

s odporem a vulgaritami. Hrdinka se setkává s různými reakcemi lidí. Jelikož 

je ale dítětem, neuvědomuje si to tak intenzivně jako její matka. Ta někdy 

reaguje pláčem a smutkem. Před svou dcerou ale správně prosazuje nutnost 

vyrovnat se se skutečností, mít nadhled a vlastní názor. S tím také úzce 

souvisí úvahy samotné Michaly, která přemýšlí nad možností, že by bratr žil 

v ústavu. O té ví z rozhovorů s matkou, která jí nezastírá, že mnoho lidí své 

postižené dítě do ústavu umístí. 

, ... Když mám Martina na starosti a on zlobí, říkám si někdy, že bych ho do 

toho ústavu klidně dala. Ale to jen, když mám zlost. ...' 3 o 

Během stěhování rodiny byli sourozenci odloučeni. Při setkání si 

Michala znovu uvědomila, jak je jeho postižení závažné, a že opravdu vypadá 

jinak než ostatní děti. Čtenář má možnost posuzovat Martinův zevnějšek 

podrobně a objektivně. Veškerý popis projevů jeho nemoci je ale vyrovnáván 

pozitivním přístupem jeho sestry a úspěchy při péči a nápravě jeho 

nedostatků. 

, ... Vypadá přeci jen hodně jinak, než ostatní děti! 

Už to, jak chodí. Hlavu má nakloněnou dopředu, jako by ji ani nemohl unést. 

Klátí se, předklání se, bříško má kulaté, vystrčené. Nejhoršíje ale jazyk. Hned 

jsme oběs maminkou řekly: „Martine, pusa!" ... ' 32) 

V dalších kapitolách se čtenář dozvídá, jak je náročné připravit dítě 

s Downovým syndromem na nástrahy běžného života, s jakými obtížemi 

zvládnou tyto děti základy gramotnosti. (S tím úzce souvisí zmiňované učení 

hrou, loutkové divadlo, kreslící tabulka , či venkovní činnosti, jako je pomoc 

při údržbě zahrady, tvořivá hra s pískem a jiným přírodním materiálem.) 

Autorka seznamuje čtenáře prostřednictvím Michaly také s Martinovými 
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dovednostmi z hlediska povinných lékařských prohlídek, které chlapec 

absolvuje. To, do jaké míry je soběstačný a učenlivý, má vliv na jeho budoucí 

vzdělávání. Michala to chápe a snaží se rodičům pomoci. Pro všechny je totiž 

důležité, aby Martin uspěl, protože pak by mohl navštěvovat školské zařízení 

a přiměřeně svému postižení se vzdělávat. 

, ... Protože z něj asi bude ten zahradník! Byl na prohlídce a moc dobře 

dopadl. Nestyděl se, ukázal, jak se obouvá, odříkal básničku a kreslil a 

povídal. ...' 33) 

Příběh se uzavírá shrnutím všech událostí a hodnocením nového 

domova. Po prožitých Vánocích a zbytku zimy přichází jaro, a jako by se 

obrazně spojilo snovým domovem Michaly a Martina. Dívka je snovým 

prostředím spokojená, navštěvuje zájmové kroužky a rozšiřuje okruh přátel. 

Zahrada u domu, která má sloužit jako pomocník při výchově Martina a jako 

koníček Michaly, se začíná probouzet. V květinách a keřích vidí dívka 

symbolicky první výsledky své práce. Rodina si vybudovala svůj řád, svou 

jistotu a domov. Zvykli si a naučili se být zde rádi. 
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4.6. Literární styl příběhových próz 

4.6.1. Vypravěč a literární postava 

V epické tvorbě vystupuje autor v podobě vypravěče. V próze Martiny 

Drijverové se častěji setkáme s vypravěčem neosobním. Ten odstupuje od svých 

postav, objektivně odhaluje jejich myšleny a pohnutky. Er - formou představuje 

spisovatelka hrdiny jako je nemocný Kryštof, ousider Jeník nebo nezajímavý 

Zajíc, který prožívá zcela zásadní změnu ve svém životě. Třetí osoba umožňuje 

čtenáři objektivněji posoudit okolnosti děje, autorce zase podrobně přiblížit 

všechny účastníky příběhu nezaujatě a nestranně. 

V některých příbězích autorka zvolila ich-formu, jako v případě trilogie 

(Táta k příštím vánocům, Táta pro radost i zlost, Táta nemá smutky rád), kterou 

čtenáře provází hrdinka Jana. Zde v některých pasážích bývá forma v první 

osobě ovlivněna sounáležitostí a spojenectvím Jany se svou sestrou Evou a vy-

právění se navenek přesouvá až do roviny množného čísla - „my dvě". Je to 

záměr, jelikož celým dějem se prolíná společný zájem obou sester, vymýšlí 

a uskutečňují své plány. 

V příbězích Domov pro Marťany ( Michala a její postižený bratr ), 

Povedené či Nekonečné prázdniny ( Petr a posléze Hanka ) či výše jmenované 

trilogii ( Jana s Evičkou, které hledají tatínka ) dětští hrdinové vystupují v osobě 

první. Ich-forma je osobní, čtenář se sbližuje, někdy i ztotožňuje s hlavním 

hrdinou a děj emotivně prožívá. Příběh je vyprávěn z perspektivy hlavního 

hrdiny. 

V uměleckých textech Martiny Drijverové se oddělují pásma autorské řeči 

a řeči postav - řeči přímé, polopřímé či nepřímé. U přímé řeči bývá z hlediska 
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slovosledno/větosledného postavení uvozovací věta vsunutá, následná či 

předsunutá: 

, ... „Hm, " řekl Jeník. „ To je toho. " 34) 

, ... „ Ses prima holka, " řekl Jeník o hodinu později. 35> 

... A on poprosil: „ Velký datle, zařiď, aby byl Ajax úplně náš... " ... 36) 

Autorka používá i řeč polopřímou a nepřímou, právě tyto dva způsoby se 

viditelně objevují v prózách Nekonečné prázdniny a Zajíc a sovy. 

, ... Pan Kemr se ptal, jak se Ajaxovi daří, a doktor řekl, že dobře. Za pár dní si 

ho pan Kemr může odvést. ... " 37•) 

Příběhy Martiny Drijverové se odehrávají ve světě dětí, v jejich domovech, 

mezi přáteli a ve škole. Prostředí v ději se blízce podobá tomu skutečnému. 

Čtenáři mohou při četbě nalézat určitou podobnost mezi modelovými a ži-

votními situacemi. Tím se pro ně stává děj přitažlivějším. 

V textu se častěji setkáme s charakteristikou nepřímou. Dozvídáme se 

o charakteru postavy ve spojitosti s jejím jednáním a možnostmi řešení určitých 

situací, do nichž se hrdina příběhu dostává. ( Například Michala z prózy Domov 

pro Marťany ). Přímá charakteristika se objevuje více v monologických částech, 

kdy hlavní hrdina vypravuje a přibližuje čtenáři své přátele, rodiče, či jiné 

dospělé osoby z jeho okolí. 

, ... Trošku jsem se rozhlídla po třídě. ... Jaké jsou holky, to se jen tak nepozná. 

Ve třetí lavici seděla taková dlouhá s ofinou a příšerně se mračila. Vedle ní si 
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nějaká s ohonem pořád upravovala šaty. S tou se teda asi kamarádit 

nebudu! ... ' 38) 

V případě právě Michaly a jejího vztahu k ostatním se zmíníme o popisu 

dívky Jany. S opomíjenou spolužačkou se setkáváme po celou dobu příběhu, 
v 

ale podrobněji se o ní čtenář dozvídá až v samém závěru. „Žirafa Jana", jak jí 

nazývají spolužáci, se vyrovná se svou výškou tím, že začne sportovat a hrát 

basketbal. Teprve v závěru se s ní sbližuje také hlavní hrdinka. 

4.6.2. Kompozice a jazyková složka 

Vlastní výstavba každého jazykového projevu je jedinečná. U Martiny 

Drijverové je kompoziční stránka příběhových próz promyšlená a jednotlivé 

prózy se od sebe svou kompozicí odlišují. 

V trilogii Táta k příštím vánocům, Táta pro radost i zlost a Táta nemá 

smutky rád jsou kapitoly oddělené nadpisem, většinou to bývá začátek první 

věty, nebo text přímo související s obsahem uvedené kapitoly. Jsou to dějově 

samostatné celky, uvnitř každé kapitoly se nachází několik odstavců, ty spolu 

úzce souvisí a oddělují jednotlivé epizody příběhu. V próze Zajíc a sovy se 

kapitoly dělí pouze čarou, jsou kratší. V knize Kryštof a Karel má každá 

kapitola svůj název, celkem jich je v knize devatenáct. Odlišným písmem, 

kurzívou, je označen text, který se týká rozhovoru otce a syna na začátku a pak 

na konci děje, a také všechny citované dopisy. Jednodušší členění nalezneme 
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v próze Sísa Kyselá, která je určena začínajícím čtenářům. Dělení příběhu na 

jednotlivé epizody odpovídá grafické členění . Obsah textu se vždy týká 

uzavřené události, je odělen čarou. Druhý díl, Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, již 

dělení na kapitoly nemá. Autorka využívá odstavců i v próze Povedené 

prázdniny, také nemá kapitoly. Nekonečné prázdniny jsou psané formou deníku 

hlavní hrdinky. Kapitoly, kterých je jednačtyřicet, nejsou zaznamenány 

v obsahu, ten kniha nemá, ale mají nadpis s datem dne a měsíce, ve kterém se 

události odehrály. 

V deníkových záznamech se střídají prázdninové zážitky s fantazijní 

představou hlavní hrdinky o smyšlené kamarádce. 

V próze Domov pro Marťany autorka volí pro název kapitoly první větu, či 

její část a děj na tento nadpis plynule navazuje. Zde je kapitol celkem dvacet pět, 

význam některých, dle autorky důležitých slov je zdůrazněn kurzívou. 

, ... Trošku, trošičku jsem byla ráda, že Lucie přece jen není ve všem 

nejlepší...' 3?>> 

, ... To mě hrozně naštvalo! U nás doma všechno v pořádku je! ...' 4o> 

Ve většině příběhových próz Martiny Drijverové se uplatňuje 

chronologický postup. V próze Kryštof a Karel autorka užila rámcovou 

kompozici. Do počátečního příběhu o Kryštůfkově strachu z lékařů je zasazen 

příběh druhý, kdy jeho otec vypráví o době svého dětství. Celý děj se pak 

uzavírá dokončením příběhu prvního. 

Ve výstavbě textu nacházíme zajímavé případy gradace, paralelismu či 

kontrastu. 
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, ... Někdo jde lesem. Někdo, nebo něco. Jde to za Kryštofem, ano, blíží se to. ... 

Už je to tady. Už to Kryštofa chytí, teď 4i> 

,... „Já myslel, že Heda, sůva, když se s ní tak kamarádíš". ...' 42) 

, ... Jenže : je Velký datel opravdu kouzelný? Nebo jsem si ho vymyslela, zrovna 

jako Klaudii? Přináší štěstí, nebo ne? Když já jsem taková... něco si vymyslím 

a pak tomu věřím. A když tomu věřím - je to doopravdy, nebo ne? Třeba Velký 

datel čaruje — a Klaudie není. A nebo nečaruje, a Klaudie někde je? Co já 

VÍm... ' ... ' 43) 

Autorka volí jazykové prostředky vhodné a přiměřené dětskému čtenáři. 

K překračování mezí spisovného jazyka v prózách o dětech Martiny Drijverové 

dochází obyčejně v promluvách postav, ale v některých případech se nespisovné 

prvky vyskytnou v pásmu vypravěče, hlavně v prózách podávaných ich - for-

mou. V přímé řeči postav využívá autorka prostředků hovorových či běžně 

mluvených, například emocionální a expresivní výrazy 

, ... „ Co čumíš, prcku!" ...' 44) 

, ... „Musí mít extrabuřty, Pražák pitoměj. "... '45) 

v 

Radu prostředků je možno označit jako expresivní či slangové 

, ...„O potrubce jsi neslyšel, ne?"... '46), ... „ Mně máma slíbila tryskáč. " ...' 47) 

Někdy se setkáme i s variantami tvarovými a hláskovými. 
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, ... „Nemoh dělat nic iinýho... " ...' 48) 

, ... „ Ona za to nemůže, že nosí brejle a jinak je moc prima! " 49) 

, ... „Jen jsem nemoh vypátrat, kde má skrejš. " . . . ' so) 

, ... „S holkama, co dostávají pětky, se nebavím!"...' 5o 

Vyjma próz určených začínajícím čtenářům ( Sísa Kyselá, Povedené 

prázdniny ) je ve všech dílech upřednostněna vázanost na mluvenou formu 

a přímý kontakt s adresátem - množství dialogů. U výše uvedených titulů však 

dokázala autorka vytvořit natolik dynamický a jasný text, že častější 

nepřítomnost dialogů čtenář nepocítí, naopak, při prvopočátcích čtení je mu 

touto formou usnadněno textu porozumět. 
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5. POVĚSŤOVÁ VYPRÁVĚNÍ 

5.1.Pohled na českou historii 

Próza České dějiny očima psa ( 2004 ), která je jedním z posledních 

titulů M. Drijverové, sleduje historickou tematiku a přijatelně předkládá 

malým čtenářům dějinnou látku. Tvoří ji sedmnáct kapitol v průřezu českými 

dějinami od příchodu Slovanů až po počátky husitského hnutí. Autorka 

zvolila vypravěčskou formu ve třetí osobě a do role hlavního hrdiny zdařile 

vybrala s dávkou humoru a nadsázky bezejmenného Psa. Skutečnost, že pes 

a člověk spolu od nepaměti žijí, byla stěžejním motivem, na jehož základě 

vznikly jednotlivé příběhy, spojené právě pohledem čtyřnohého druha 

člověka. S tím velmi úzce souvisí i způsob, jakým se pes k lidskému konání 

staví. Má jiné hodnoty, zkušenosti a priority než lidé, pokud mu byla 

přisouzena schopnost přemýšlet, dozajista to bude činit jinak než člověk. 

I toto je jedním z důvodů, proč je kniha poutavá, zajímavá a stala se 

přitažlivým pomocníkem při získávání kladného vztahu k dějepisu. Hlavními 

znaky této prózy jsou stručnost historických údajů, nadsázka, humor a myš-

lení současné doby. Popularizace klasických pověstí, se kterou přišla 

Drijverová, je čistě účelová. Slouží k získání zájmu dětského čtenáře, 

k udržení pozornosti a při spojení s vtipnými připomínkami hrdiny Psa 

k snadnější cestě k dějepisným údajům. Próza ale neslouží jako učebnice, ani 

jako pomůcka při výuce dějin. Některé historické události zde chybí, jiné jsou 

zkrácené a zjednodušené tak, že by v širším kontextu s největší 

pravděpodobností ztrácely smysl. 

Některé kritiky se vyjadřují kladně o postoji autorky k pojetí univer-
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zálnosti hlavního hrdiny, ale někdy je možno na tuto zvláštní charakteristiku 

nahlížet jinak. Hlavní hrdina Pes nemá jméno. Není to na škodu, jelikož by 

v průběhu dějinných událostí musela autorka vysvětlovat ještě jeho obměnu. 

S tím úzce souvisí „smrtelnost" psa. Je nad vší pochybnost, že obměna 

lidských hrdinů, králů a panovníků je podmíněna jejich smrtelností. Toto je 

v díle zřejmé. Ale není již jasně uvedeno, jak je to se střídáním psů-hrdinů, 

právě v rámci časového rozložení příběhů. Mění se lidé, doba a prostředí, ale 

u hlavního hrdiny se tato skutečnost pomíjí. S největší pravděpodobností je to 

autorčin záměr, zaplétání a přítomnost dalších podrobností v příběhu dozajista 

není účelem této prózy. Pouze se nabízí otázka, zda se tou „psí nesmrtelností" 

nekomplikuje pohled dětského čtenáře na časovou posloupnost historicky 

důležitých událostí. Ty se mohou zkresleně dostat do jedné časové roviny -

stejný pes, stejná doba. Pokud by se někde v příbězích nabízely připomínky 

o generacích psů, jejich potomcích, předcích, rodičích či dětech, a přímo se 

zapojily do lidských osudů, je možné, že by čtenářům usnadnily představu 

o časové návaznosti jednotlivých pověstí. 

, ... Pes se spokojeně protáhl a pohladil si tlapkou napucnuté bříško. Musí se 

uznat, že vojvoda Krok hostit umí. ...' i) 

, ... Pes proti Libuši v zásadě nic neměl, jen jej mrzelo, že při svých viděních 

zapomíná házet pod stůl kosti a pohlazením nemístně šetří. ...' 2) 

, ... „Měl bys občas zavrčet... naježit obočí... výhrůžné vyrazit, takhle!" 

pokoušel se Pes radit Neklanoví. Ten k zavilému štěkotu jen krčil rameny. ...'3) 

, ... Počátkem devátého století byl Pes příjemně překvapen. ...' 4) 

, ...Když na český trůn nastoupil Vladislav II., měl už Pes prostého života po 

krk ...' 5) 

Autorka použila humornou formu vyprávění, snažila se přiměřeně věku 
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čtenářů odlehčit předkládaný materiál a použila ktomu osobní názory 

hlavního hrdiny a jeho vztah k probíhajícím událostem. Ve většině případů 

tento přístup pomohl, čtenáři se mohou přenést přes některé složité situace 

celkem jednoduše. Při používání slovních spojení a výrazů, které by měly 

patřit do pověstí a přitom vycházet z úst Psa, se k takové souhře dojít 

nepodařilo. Popularizace na tomto místě není příliš vhodná, Pes používá 

soudobé expresivní výrazy či slova cizího původu, která bychom v původních 

verzích pověstí těžko hledali. 

, ... Ctirad sice nebyl abstinent, ...' 

, ... Kdekdo fandil Horymírovi. ...' 7) 

, ... Nebylo ovšem jasné, zda tyto zvukové efekty vyluzuji statečná zvířata ... 

, ... - použil oblíbeného hesla „účel světí prostředky", vyzpovídal se 

spřátelenému knězi a byl v pohodě. ...' 9> 

, ... Sám se usadil na brněnském a dbal, aby se obránci neulejvali. ...' io> 

, ... Karel IV. Byl realista. Takové prognózy se mohou brát vážně nebo ne, 

ale jistota je jistota. ... u) 

V próze České dějiny očima Psa autorka zdůrazňuje, že publikace není 

učebnicí dějepisu. I přes to vychází z historických skutečností, pokud jsou 

doloženy. Martina Drijverová některé události záměrně zkresluje a tento krok 

odůvodňuje odlišným pohledem hlavního hrdiny od pohledu lidského. Próza 

má sedmnáct kapitol, které na sebe volně navazují, mohou být prezentovány 

jako samostatné, spolu jsou spojeny jen zmínkami či obecnými souvislostmi 

a příbuzenskými vztahy lidských hrdinů. 

, ... Oldřich byl jedním ze synů Boleslava II. Byl to pruďas. ...' 12•) 

, ... Vzpomínka na ustrašeného Neklana byla v Psově mysli stále živá. Ale 
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Václav, ačkoli byl laskavý a volný čas trávil spíš četbou než pranicemi, byl 

statečný. ...' 13) 

Námět knihy je osobitý a nevšední. O nápadu Martiny Drijverové 

obsadit do hlavní role Psa literární kritiky mluví velice kladně. Celkově je 

kniha zábavná a ne příliš náročná a v každém případě je pro čtenáře přínosem. 

, ...cit. : ... Situační humor a laskavé pohrávání si s dějinnými klišé jsou 

největšími pozitivy knihy. ... Martině Drijverové se podařilo sestavit 

poutavou knihu inspirovanou českými národními dějinami. Kladnému přijetí u 

čtenářů jistě napomůžou i vtipné ilustrace Petra Urbana. ...' 14) 
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5.2. České pověsti pro malé děti 

Svým poutavým vypravěčským uměním přibližuje autorka dětem staré 

české pověsti v próze České pověsti pro malé děti I. ( 2002 ) a II. ( 2004 ). 

Cílem je probudit zájem čtenářů o slavnou minulost naší vlasti. Staré české 

pověsti jsou nezaměnitelnou a neoddělitelnou kapitolou literatury o dávných 

časech v historii našeho národa. V obou dílech, volně na sebe navazuj ich, se 

představují nejznámější a nejpůvabnější pověsti, které jsou pro děti přitažlivé 

myšlenkou i použitým jazykem. 

První i druhý díl obsahuje deset pověstí. Jsou chronologicky řazeny, od 

příběhu praotce Čecha až po pověst o Staroměstském orloji a mistru 

Hanušovi. V prvním vydání obou dílů je použito větší písmo, knihy jsou 

určeny začínajícím čtenářům, a rozsah každé pověsti nepřesahuje tři stránky. 

Jsou to výrazně zjednodušené podoby původních příběhů, a to vzhledem 

k předpokládanému věku čtenářů. 

, ...Smyslem historické pověsti je mimo jiné podat epické svědectví o něčem, 

co se dochovalo jako stopa dávných událostí, byť i fiktivních. ... ' is> 

Za nepříliš vhodné adaptační postupy lze považovat například změny 

v pověsti o Libuši. U pověstí není žádoucí pozměňovat výklad původu jména 

Praha, či zcela pominout údaje o Krokově dceři Tetě. 

, ... Jeden nadšenec začal rovnou tesat práh ke dveřím, ten prý je u domu 

nejdůležitější. „Práh, práh!" volal pořád. Libuše, jak ho slyšela, povídá : „A 

to město se bude jmenovat Praha. "... 'i6> 

, ... To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední 

pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, najdete 
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člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. 1 nazvete hrad, jejž vystavíte, 

Prahou. ...' n> 

Záměr autorky zjednodušit srozumitelně děj příběhů začínajícím 

Čtenářům, se někdy potýká s tím, že překrývá původní hloubku a smysl textu 

pověsti. 

Například u „Libuše a Přemysla" jsou věštecké schopnosti Libušiny na pěti 

řádcích jen zmiňovány. Vztah národa ke kněžně je po celou dobu 

důvěryhodný a samozřejmý. Při konfliktu mezi dvěma sousedy si národ 

v jediné chvíli uvědomí, že není příliš spokojen s vládou ženy. 

,... „Ta Libuše, ta to krásně předpověděla!" libovali si lidé, protože se 

jim dobře vedlo. Ale i v dobrých časech není nouze o spory. ... ' is) 

Ačkoliv jsou stránky v obou dílech číslované, ani jeden díl nemá obsah 

uvedený na začátku či konci knihy. Nahrazuje ho výčet jednotlivých pověstí 

na zadní straně obalu. 

Při komunikaci s čtenářem využívá autorka oslovování, a zapojuje tak 

čtenáře do děje. 

, ...Ale víte, jak to s čerty chodí. ...' 

, ... A vidíte, přeci se našel někdo, kdo se ve Faustově domě zabydlel. ... ri9) 

, ... A co myslíte? Ctirada ta důvěřivost stála život. ...' 20) 

Také oslovuje otázkami a okamžitou odpovědí. 

, ... Začal prohlížet staré knihy doktora Fausta. Proč? No aby vyvolal čerta 

z pekla...'21) 

, ...Ale žil Adam po Daliborově smrti šťastně? Nevíme. Nejspíš ne. ... '22) 

, ... Ale nijak zvlášť se spolu nebavili, stále se na sebe jen mračili. Proč? 

Přece kvůli tomu, kdo se stane po otci vládcem v zemi! ...'23) 

, ... A co Boleslav? Toho svědomí netrápilo. ...' 24) 
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, ... A Prokop? Za dobré skutky, jež celý život konal, byl prohlášen za 

svatého... '25) 

U obou dílů knihy České pověsti pro malé děti se na ilustracích 

podílela výtvarnice Dagmar Ježková. Ve spojení s jejími barevnými obrázky 

se díla stávají hodnotným pomocníkem při výuce a příjemnou a poučnou 

knihou ve volném čase malých čtenářů. 
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6. UMĚLECKONAUČNÁ LITERATURA 

6.1. Máme doma zvířata ( 1993 ) 

Próza je určena dětem, ale Martina Drijverová dokáže vyprávět tak 

poutavě, že svým provedením kniha zaujme i dospělého čtenáře. Obsahuje 

uspořádané kapitoly, které na sebe plynule navazují, text je proložen 

bohatými barevnými ilustracemi. Čtenář má příležitost nahlédnout do 

hodnotné uměleckonaučné literatury. 

Autorka si pro tuto příležitost zvolila takovou formu vyprávění, že sama 

za sebe oslovuje čtenáře v množném čísle. Působí to velice osobně, je to 

určitá podoba rádcovství. 

, .. Jakmile jste zpracovali tatínka, nemusíte se už o nic starat. S maminkou to 

zařídí on. A máte dalšího obyvatele - a učinili jste další krok ve zdolávání 

zviř etice. ...' ij 

Pro oživení textu použila autorka humorné prvky s rodičovským 

námětem - rodiče jsou zde v nelichotivé pozici, kdy například nesouhlasí 

s názory dětí pořídit domácí zvíře. Kniha dětem pomáhá postupně rodiče 

přesvědčit, že jsou schopné se o zvířátko postarat a ukazuje klady a zápory 

zvířecích spolubydlících v domácnosti. 

Obsah knihy je rozdělený na dvě kapitoly. První pojednává o počátcích 

chovu zvířat, o pravidlech a dohodách s rodiči, o péči a prvních krocích při 

seznamování s novými členy rodiny. V druhé kapitole se již probírá, jakým 

způsobem různá zvířata chovat. Autorka se snaží přiblížit čtenáři povahu, 

potřeby a charakter konkrétního druhu zvířat. Všechny kapitoly jsou protkány 

humornými prvky, jako jsou narážky na rodiče a jejich zamítavý postoj, či 

drobné vtipné zážitky z vlastní autorčiny zkušenosti. 
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Autorka představila způsob, jak rodiče přesvědčit a „vychovat" k lásce 

ke zvířatům. Pomáhá tím dětem pochopit postoje dospělých lidí a rozdílné 

důvody, které vedou k rozhodování, zda pořídit zvíře či ne. Vzhledem k tomu, 

že problém s chovem zvířat se vztahuje většinou k rodinám žijícím 

v panelových nebo činžovních domech, autorka toto prostředí upřednostnila. 

Neopomněla také na skutečnost, že chovat živého tvora v bytě je velmi 

náročné a v knize se věnuje nejen postupům při pořizování živočicha, ale také 

péči, hygieně a náklonnosti. Tu by měl chovatel věnovat svým svěřencům 

především. 

Zajímavým prvkem, který autorka zařadila hned na úvod, je 

pojmenování negativního vztahu rodičů k chovatelství - odmítavý postoj 

označila jako nemoc a nazvala „zvířeticí" . Dítě je v přeneseném slova smyslu 

vedeno k léčení této nemoci. Pomalu přesvědčuje rodiče svým jednáním 

o tom, že je schopné se postarat o svěřené zvíře. Není snahou autorky 

přesvědčit všechny rodiče bez vyjímky, ale nabízí možnosti podle náročnosti 

chovu a shovívavosti rodičů. V úvahu přichází i ta možnost, že někteří dospělí 

nikdy nedovolí svým dětem mít doma své vlastní zvíře. 

, ... Jednoho dne se rodiče zeptají: „ Ty bys chtěl (chtěla) rybičky? " 

Ostražitě! Zas nesmíte říct ANO. Mají-li rodiče zvířetici, nesmíte s nimi 

(v jejich i vašem zájmu!) zacházet přímočaře. Berte to tak, že je nepodvádíte, 

ale léčíte. Oni, chudáci, za tu chorobu nemohou - koneckonců, bacily si nikdo 

nevybírá, kdoví, kde k tomu přišli. ...' 2) 

Po úvodu „Zvířata a rodiče" následuje obsáhlá první část, jejíž jednotlivé 

podkapitoly mají názvy začínající „Jak získat..." 

Postupně se čtenář dozvídá o možnostech a způsobech získávání zvířátek. 

Začíná se rybičkami a ostatními vodními živočichy, pak přichází řada na malá 
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zvířata, ptactvo, a přes psy a kočky se čtenář společně s autorkou dostává až 

k broukům, hadům, a ostatním neobvyklým živočichům. Každá kapitola se 

věnuje obecné charakteristice, a také představení zvířat a přípravu rodičů na 

přítomnost vytouženého tvora v domácnosti. 

Velmi důležitý je postoj autorky k danému tématu. Považuje za vhodné, 

výchovné a přirozené, když se dítě musí učit starat nejen samo o sebe, ale 

přejímat zodpovědnost za druhého, mít neustále na mysli, že bez jeho pomoci 

a přispění nemohou zvířata v domácnosti žít. Je i v zájmu rodičů, aby jim 

doma chovaní živočichové nenásilně pomáhali vychovávat a vést děti ke 

zmiňované zodpovědnosti a lásce. 

, ... Jezevčík. Ať vyberete kteréhokoli, už se nikdy nebudete nudit. Je to 

inteligent, který tráví své dny přemýšlením, jak vás dostat na lopatky, čím vás 

ožulit, jaké překvápko na vás ušít. Je to janek, který udělá první, co ho 

napadne - a když mu vyhubujete, tak na tom trvá. Je to šibal a poťouchlíček -

ale taky mazlík a věrník. Dokáže být neskutečně milý a dny, které s ním 

strávíte, vám budou připadat jako jízda na barevném kolotoči. ...' 3) 

V závěru knihy uvádí autorka několik odborných publikací, ze kterých 

může budoucí chovatel čerpat znalosti a rady. Obrací se také na rodiče, opět 

s určitou dávkou humoru a s prosbou o pochopení dětských přání a tužeb. Je 

jim určena poslední strana knihy, kde velmi důvěrně oslovuje dospělé čtenáře 

a posouvá svou výpověď do roviny „my všichni dospělí, kterých se to týká". 

Zařazuje se tím do skupiny rodičů a snaží se dát najevo, že publikace vychází 

z její vlastní zkušenosti. 
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, ... Vážení rodiče! Neshánějte mou adresu! Nehledejte můj telefon! I já v tom 

jedu, stejně - jako vy! Jsem obklopena zvířaty! ... Jedno anglické přísloví 

praví: Love me, love my dog! 

To bychom mohli přeložit asi takto : Když máš rád mě—miluj i mého psa. 

A my přece svoje děti máme rádi ...ne?! ...' 4> 
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6.2. Co má umět předškolák ( 2003 ) 

Podtitulem knihy je ,JVauč se to také tak!" 

a „Hry a hříčky, úkoly, dřív než půjdeš do školy." 

Martina Drijverová pojala svou knihu jako hravou pomůcku nejen pro 

předškolní děti a jejich rodiče. Próza může být využita i pro začínající 

čtenáře či mentálně retardované děti. Smyslem je přivést dítě k poznání sebe 

sama, a to při porovnávání s jinými lidmi, se zvířaty a věcmi tak, aby se 

zároveň učily novým dovednostem . 

Text je upraven do podoby vhodné k předčítání, rodičům umožňuje 

pokládat otázky a dětem odpovídat. Pokud dítě nezná odpověď, či odpoví-li 

nesprávně, mohou jej rodiče opravovat a otázky opakovat. 

Cílem textu je rozvíjet logické myšlení ( autorka využívá sluchové, 

pohybové, čichové a hmatové vjemy dětí, nabádá k práci s rekvizitami a reál-

nými předměty, které jsou v textu uváděny - míč, květiny, jablko atd.). 

Důležité je, aby čtenář nebo posluchač a jeho rodiče dodržovali pokyny 

k fyzickému uvolnění. 

Protože si děti dobře pamatují rytmizovaná slova, vložila autorka do 

textu říkanky a písničky. Také velmi dobře odhadla míru náročnosti textu 

a koncipovala ho tak, aby se dítě neunavilo. S tím také souvisí doporučení 

pracovat vždy jen s jedním odstavcem denně. 

Próza je proložena velkými a barevnými ilustracemi Marie Tiché, které 

pomáhají dítěti pochopit smysl textu. Rozvíjí dětskou představivost i pro-

střednictvím humorně pojatých prvků ze skutečného světa - například sáček 

na bonbóny navlečný na zubařském náčiní, boty s nožičkami, či ze světa 

pohádek - princezna s dlouhým nosem. Ilustrace, které se vztahují k životu 

dětí a jejich rodin, jsou věcné, nejsou na nich žádné rušivé momenty - dítě 
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zcela jasně rozliší všechny předměty, zvířata a činnosti. 

Z hlediska stavby textu autorka zvolila možnost, ve které se ilustrace 
v 

téměř rovnají rozsahu psaného slova. Čtenář - posluchač má tyto dvě stránky 

rovnocenně vedle sebe. Zároveň rozlišila písmo, k základnímu ději a k přímé 

řeči vystupujících postav použila běžné písmo a kurzívu k poznámkám, které 

jsou určeny spíše rodičům jako motivace následného rozhovoru na dané téma. 

Uvedená říkadla jsou psány větším písmem, aby se výrazněji odlišily od 

ostatního textu. V knize jsou použity říkanky Fr. Hrubína. 

Obsahově se próza dá využít pro široký okruh předškolních, ale i mlad-

ších školních dětí, již od tří let je dítě schopno pod vedením rodičů zvládnout 

jednoduché předložené úkoly. Právě vedení dospělé osoby činí z této knihy 

velmi cennou pomůcku při vzdělávání dítěte. Hra, rozhovor, samostatná práce 

jako je kreslení, stříhání, přednes říkadel, fyzické dovednosti, to vše jsou 

způsoby, za jejichž pomoci se dítě může rozvíjet a získávat nové poznatky. 

Formou hry je zde možnost procvičovat i dovednosti samoobslužné, jako je 

umývání rukou, smrkání, čištění zubů, obouvání a jiné. 

Samoobslužnost dítěte: 

, ... Anička si čistí zuby. 

(Ukaž, kde je kartáček! A kde je pasta?) ...'s) 

Tělesné procvičení a protažení: 

, ... ( Jak fouká vítr? Zkus to! A jak se naklání stromy? Ohýbají se 

dopředu... dozadu ...i na strany...)... 'ó) 

Rozlišování barev: 

, ...Já namaluji rybu a ty jí uděláš šupiny. Štětcem. Nebo prstem 

namočeným v barvě. ... 
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Vyber si, jaká se ti nejvíc líbí: červená, modrá, žlutá...) ...' 7> 

Rozvoj jemné motoriky: 

, ... Po snídani jde Petr do školky. Tam si s dětmi hraje. Vozí kostičky a staví 

domy. Budou v nich bydlet panáčci i zvířátka. 

( Umíš taky postavit dům? Zkus to!) 8) 

Postavy, které v ději vystupují, jsou chlapec Petr a děvčátko Anička. Na 

odlišných typech jejich rodin jsou představovány rozdíly jako je sourozenec, 

kterého někdo má a jiný ne, dům, práce a koníčky rodičů, prarodiče, nebo 

hračky chlapců a dívek. 

, ... Anička má na okně klec s papouškem. 

Petr má na okně vláček. 

( Které okno je Petra? A které Aničky? 

Víš co, teď si namalujeme náš dům, ano? Je velký, nebo malý? A co 

máme na okně?) 

Próza Martiny Drijverové Co má umět předškolák je bezesporu velkým 

přínosem v oblasti uměleckonaučné literatury pro děti a mládež a cit.: 

,...„ svým tvořivým přístupem kzautomatizovanému modelu naučné tvorby 

pro nejmenší posunula její hranice k náročnější umělecké poetice a složitější 

čtenářské recepci. "...' io) 
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7. POHÁDKA 

Pohádka zaujímá v dětském světě čestné místo. Souhrn jejích vlastností 

nejlépe odpovídá mentalitě, zájmům a potřebám dětského čtenáře a má pro 

něho nezastupitelný význam. V pohádkách většinou pomáhají hlavním 

hrdinům jejich důvtip a chytrost, nebo kouzelné předměty, polidštěná zvířata 

či nadpřirozené bytosti. Martina Drijverová zařadila do svých sbírek příběhy 

pocházející z různých koutů světa, z odlišných kultur a prostředí. Mají však 

společné téma, které vždy napoví název knihy, například Pohádky z hor 

vypráví o horalech a jejich životě, Pohádky o strašidlech spojují příběhy 

o nadpřirozených bytostech celého světa. 

K převyprávění pohádek využila autorka mnoha různých pramenů 

přeložených do českého jazyka i v originálních verzích. U každé pohádky je 

tak uvedeno, od jakého národa pochází její předloha. 

Martina Drijverová zachovala u příběhů ustálenou kompozici. Děj se 

stupňuje společně s překážkami, které překonává hrdina a stává se tak 

dramatičtějším. Závěr směřuje ke šťastnému konci s ponaučením a zlo bývá 

potrestáno. Tradičními motivy, které se v těchto pohádkách objevují, jsou 

ustálené počáteční formule, jako „ Žili, byli otec a matka... " i) „Byljednou 

jeden havíř... " 2) , „ Žili kdysi stařík se stařenkou... " 3) apod. 

Tato úvodní slova navozují příjemnou pohádkovou atmosféru. 

Dalším prvkem, který se v pohádkách M. Drijverové objevuje, je 

symbolika čísla tři. Například tři synové a tři cesty v pohádce O třech 

myslivcích, tři prožité noci a tři duchové ve strašidelném zámku v příběhu 

Voják a kočka, a jiné. 
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Autorka vybrala pro své sbírky velmi rozličné pohádky, v některých 

nalezneme kouzla, v jiných dobrotu, chytrost či naopak závist, zášť a zlobu. 

Všechny však mají společné závěrečné ponaučení plynoucí z příběhu. Martina 

Drijverová zpřístupnila svým podáním převyprávěné pohádky našim dětem 

a přitom zachovala jejich tradiční ustálenou formu. 

Kromě čerpání příběhů z lidových zdrojů se spisovatelka věnuje také 

psaní autorských pohádek. V této oblasti je autorům nabízen značný prostor, 

ale nároky jsou vyšší z hlediska originality a vynalézavosti. Příběhy, které se 

řadí k této skupině, jsou autorčiným původním, samostatným a svébytným 

výtvorem. Připomínají soudobý svět a jsou tím čtenářům blízké. Hrdiny 

mohou být smyšlené postavy ( Robinové ), polidštěná zvířata (Veverka Bára, 

Pes Jíra ), kteří svými příběhy působí hlavně na emoční a fantazijní složku 

dětské osobnosti. Čtenář se za pomoci postav a jejich zážitků obohacuje o 

nové zkušenosti a zábavnou formou se učí. V případě Báry, Moury, Jíry či 

Péti jsou to znalosti o životě zvířat a zákonitosti přírody, u Robinů se děti 

dozvídají o společném soužití lidí, o toleranci a lásce. 
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7.1. Velké pohádkové sbírky 

Sbírka Vánoční pohádky ( 1995 ) pochází z nevyčerpatelné pokladnice 

pohádek různých národů. Dvanáct příběhů s vánočními motivy převyprávěla 

autorka do podoby blízké dětem. Každá pohádka má původ v jiné kultuře, 

a zároveň mají všechny mnoho společného. V první řadě je to zápas dobra se 

zlem, čestnosti s nepoctivostí nebo spravedlnosti s křivdou. Bájné děje 

a nadpřirozené postavy se prolínají s obyčejným životem lidí. Příběhy 

oslovují čtenáře svými neobvyklými náměty a netradičností svých postav, ale 

zároveň také klasickou koncepcí a lehkostí, se kterou se u vyprávění Martiny 

Drijverové setkáváme velmi často. Její příběhy působí originálně, a to i přes 

to, že při převyprávění lidových pohádek z různých zdrojů nepoužívá žádných 

zvláštních prostředků. Vánoční témata v pohádkách jsou mezi dětmi oblíbená, 

Vánoce patří k nejmilejším svátkům v roce. Děti mají v oblibě kouzla a dra-

matické okamžiky se šťastnými konci. Poetická atmosféra vánočních svátků 

také přispívá k zájmu čtenářů o příběhy s tímto námětem. 

Po pětileté přestávce se autorka k převyprávěným pohádkám opět vrátila. 

Tentokrát vznikla kniha s názvem Pohádky o strašidlech ( 2000 ). Stejně 

jako předchozí sbírka i tato byla vydána ve formátu A4. Velkými barevnými 

ilustracemi ji obohatil Pavel Žilák. Ztvárnění nadpřirozených bytostí a stra-

šidel si získalo většinu čtenářů od sedmi let, jimž je kniha určena. Nalezly zde 

místo příběhy plné tajemných postav - čerta se čtyřma očima v pohádce 

„Prapodivné zvíře", personifikovaných zvířat v příběhu „Lev a hyena", zlý 

krokodýl a záhadná čarodějnice v pohádce „Krokodýl a čarodějka" . 

Hlavními hrdiny všech čtyřiadvaceti pohádek jsou však většinou lidé, děti či 
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zvířata, kteří se setkávají se strašidelnými a nadpřirozenými bytostmi a pro-

žívají s nimi různá dobrodružství. Často touží po úspěchu, majetku a kráse, 

obětují svým tužbám všechny hodnoty a morálku, a pak přicházejí na řadu 

kouzelné bytosti, aby provinilce potrestaly a ponaučily. Povahu příběhů 

určuje jejich původ a to, ze které kultury pochází. Ve všech se odráží způsob 

života v různých koutech světa. Některé mají typické znaky bajky. Zvířata 

zde mluví, jednají a myslí jako lidé a nechybí ani závěrečné ponaučení. 

Ve většině příběhů vystupují postavy blízké příslušnému národu. ( Baba 

Jaga v ruských pohádkách, hrozný Bu ve španělských, vodník v českých, 

čarodějka v mexických, had v čínských.) Ve všech příbězích dobro vítězí nad 

zlem, to je po zásluze potrestáno, a na závěr bývá ponaučení z příběhu. 

,... Všechna přání se mu splnila - jen to, že ztratil lidskou podobu, to jej trápí. 

Není dobře mít neskromná přání - často se obrátí proti nám! ...' 4) 

Další, v pořadí třetí sbírkou pohádek, je kniha s názvem Pohádky 

z celého světa ( 2001 ), s podtitulem „O chytrácích". Hlavními hrdiny nejsou 

jen lidé, ale také zvířata, jimž opět autorka přisoudila lidské projevy, způsob 

života a schopnost uvažovat. Celý soubor pohádek se tím posouvá k hranicím 

bajky. Například v příběhu „Kmotr kojot a kmotr králík" na motivy 

peruánské pohádky vystupují kojot a králík jako inteligentní bytosti. Z motivů 

kazašských pohádek vychází „Důvtipný koníček", kde kůň svou chytrostí 

přelstí vlka a opět se ukazuje, jak jsou příběhy o zvířátkách poučné. Obrázky 

Zdeňky Krejčové ilustrují národní ráz jednotlivých pohádek, znázorňují různé 

kroje a typy lidí. 
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Sbírka je určena čtenářům od sedmi let, stejně, jako ostatní pohádkové sbírky 

Martiny Drijverové. 

Třetí pohádkovou knihou je Skleněný les ( 2002 ). Jednadvacet 

převyprávěných příběhů je protkáno ilustracemi Denisy Wagnerové. Opět se 

zde setkávají prameny českých, slovenských, rumunských, švédských, 

gruzínských, polských a dalších národních pohádek, ze kterých Drijverová 

čerpala témata. Poskládala vedle sebe příběhy kouzelné s nadpřirozenými 

bytostmi ( např. Zlatý mužík - gruzínská pohádka), čarovnými předměty 

{Kouzelné dary - ruská pohádka ), s personifikovanými zvířaty ( zakletí lidé, 

Princezna a ježek - česká pohádka ). Zvířata v této sbírce nevystupují 

samostatně, vždy jsou součástí nějakého složitějšího procesu, jako je právě 

výše zmíněná proměna člověk-zvíře a naopak. Autorka pečlivě vybrala, které 

pohádky mají mít v této sbírce své místo. Jsou to smysluplné a moudré texty, 

ve kterých vítězí dobro nad zlem, chytrost nad hloupostí a každá nepravost 

najde svůj spravedlivý trest. Například na motivy melanézské pohádky je 

v knize zvláštní příběh dvou bratrů. Autorka pojmenovala zlého a hodného 

bratra jako Zlý a Hodný. Vyjadřování myšlenek postav může být složitější, 

ale souvisí s kulturou, ze které příběh vychází. V české mluvě bychom 

v pohádce četli „neber mi moje jídlo, sic ti vypráším kožich", ale v pohádce 

Strom, co rychle roste zní řeč jinak. 

, ... Tohle je má ryba. Nedám ti ani kousek. A kdyby sis sám vzal, uřízne můj 

nůž prut a ten zlíská to, čím si na rohož sedáš!" ...' sj 

, ... To Zlý nemohl snést. Užíral se nepřejícností do té míry, že byl nejraději 

tam, kde Hodného nepotkal, a nakonec ho napadlo : kdyby se hodný dostal 

k neživým, nepotkal bych ho už vůbec nikdy!...' 6) 
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Sugestivní ilustrace dodávají příběhům určitý nádech jedinečnosti 

a podněcují v čtenářích fantazijní představy. 

Prozatím jako poslední ze sbírek Martiny Drijverové vyšla kniha 

s názvem Pohádky z hor ( 2003 ). Příběhy této sbírky mají jedno společné -

hory jako místo života, jako útočiště podivuhodných bytostí a úkryt zvláštních 

a ta-juplných příšer. Pohádky se vyznačují netradičností, zajímavým výběrem 

námětů, původem z různých koutů světa ( karačajanské, arabské, italské, 

mexické, moravské či české ). 

Rozdílné prostředí a kultura jednotlivých národů, od kterých příběhy 

pochází, se v těchto pohádkách dají velmi lehce poznat. Například v pohádce 

Obr s hliněnýma nohama, která je na motivy súdánských pohádek : 

,... Tak takhle má vypadat štěstí? Myslí si Hasan. Nu, je-li to Alláhova vůle, 

podvolím se. Ale nejdřív se pokusím obrovi uniknout. ... '7; 

Pohádka Střely královny blesku obsahuje pro změnu prvky ruské lidové 

pohádky a byliny : , ... že carovu dceru uchvátil basurman - šestihlavý drak 

Jiní silní bohatýři se pokoušeli, všechny je drak zahubil. ...' s> 

Knihu provází množství ilustrací malíře Eugena Sopka. Příběhy z této 

sbírky mohou být někdy čtenářům blízké, protože pramenů lidových pohádek 

různých národů využívá i například filmová tvorba. ( Pohádka Trpaslík ze 

zlaté koule se v obdobné verzi vyskytuje ve filmové adaptaci s názvem 

Nebojsa - ČR-SR, 1988, 80 min, námět a scénář Steiner-Petřík, režie J. 

Matula ). 
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Tváře na zdi 

mexická pohádka 

z knihy Pohádky o strašidlech ( 2000 ) 

Příběh o dvou rozdílných sestrách - jedna ošklivá a dobračka, druhá 

krásná a zlá. Ta první, ošklivá, se rozhodne odejít do hor, protože se svým 

zevnějškem trápí a nechce se vystavovat posměškům lidí. Určitou dobu slouží 

u čarodějky, která tvrdí, že je slepá a za poctivou práci dá dívce odměnu -

nový obličej a bohatství. Ve chvíli, kdy se toto dozvídá hezčí ze sester, 

zatouží po všem, co dostala obdarovaná dívka. Odejde také do lesů 

k čarodějnici. Slouží jí povrchně a spoléhá na to, že čarodějka nevidí její 

špatnou práci. Za tu dostává také nový obličej a truhlu. Ovšem obličej, který 

odložila její sestra, a místo bohatství prach. Ponaučení plynoucích z příběhu 

je více, ale hlavním smyslem zůstává varování před chamtivostí, 

nespokojeností, touze po majetku a větší kráse. Nevyplácí se v životě za 

každou cenu jít za svým cílem, člověk se musí ohlížet i na okolnosti, které ho 

provází. 

Zajímavým prvkem, který ukazuje na jedinečnost každé kultury, je 

ztvárnění toho, jakým způsobem je dívkám nabízena krása. 

„ Zrcadlo se otevřelo jako dveře a za ním se objevila další místnost. Na zdech 

tam visely samé tváře!" 9) 

Velmi zvláštní a tajemný nádech má scéna z místnosti, kde na zdech visí 

obličeje a ošklivá dívka má možnost se rozhodnout, který si vezme za svůj. 

Hamižná druhá sestra tuto příležitost nemá, její krásný obličej je čarodějnicí 

zavěšen k ostatním. 

Závěr pohádky je v duchu ponaučení, které se také vztahuje ke kráse. 
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Dobro opět vítězí nad zlem, je zde zdůrazněna i myšlenka, že člověka 

většinou v životě čeká takový osud, který si svými činy zaslouží. 

, ... Mladší sestra se provdala, dostala hezkého a hodného muže. Žijí spolu 

v klidu a míru. Jistě, časem krásná a tvář mladé ženy zestárne. Ale dobré 

srdce jí zůstane až do smrti! ...' io) 

Národní pohádky pro malé děti ( 2003 ) 

Útlá knížka svou povahou patří také mezi převyprávěná díla Martiny 

Drijverové. Méně známé, přesto půvabné a pozoruhodné české a moravské 

pohádky jsou určené začínajícím čtenářům, ale i nečtenářům, kterým je 

vypráví rodiče. V devíti pohádkách se odehrává věčný souboj dobra se zlem, 

nechybí nadpřirozené a kouzelné bytosti, čarovné předměty či mluvící 

zvířata. Odměna za odvahu čeká na vysloužilého vojáka v pohádce Čertův 

mlýn. Jeho souboj s čertem, kdy vítězí nejen síla, ale důvtip, odvaha a dobro-

srdečnost, čtenářům ukazuje opravdové lidské hodnoty a to, co je v životě 

důležité. Příběh drobného, malého a nenápadného krejčího, jemuž k úspěchu 

napomohla náhoda a důvěřivost vychloubačných sedláků se jmenuje Deset 

jednou ranou. Na slovní hříčce se zakládá malé nedorozumění, díky kterému 

chytrý chlapík najde cestu ke svému štěstí. Naopak nespokojenost a nároky 

ženy přivedou do nesnází chudého chalupníka, který v pohádce Dobrý obchod 

vyměnil krávu za kozu, pak za kohouta a nakonec za „nic". Znovu se objevuje 

panská namyšlenost, která podcení chudáka a jeho ženu a doplatí na to, musí 

vyplatit prohranou sázku. 
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Líná dívka je příběhem, který poukazuje na přílišnou lásku rodičů a její 

důsledky. Dívka žijící po smrti matky jen s otcem dostávala od něho veškerou 

lásku a péči. Snažil se jí nahradit ztrátu a zahnat smutek. Dívka se stala časem 

línou, nic nedělala a neuměla. Otec si to uvědomil, až když se měla vdát 

a nemohla najít ženicha. Nakonec se jeden mládenec našel, a v duchu přísloví 

„bez práce nejsou koláče" dívku pomalu učil domácím pracem, životu 

v rodině, pomoci druhému. Čtenář si prostřednictvím příběhů uvědomuje 

základní pravidla chování, hledá si své místo v rodině, zamýšlí se nad pojmy, 

jako je slušnost, morálka, hodnoty a láska. 

Pro porovnání se naskytla zajímavá příležitost v případě pohádky 

Princezna a ježek. Martina Drijverová ji zařadila do knihy Národní pohádky 

pro malé děti, a zároveň se s ní můžeme setkat ve sbírce Skleněný les. 

V prvně jmenované knize jsou některá sousloví a úryvky vyjádřeny 

jednodušeji, srozumitelněji pro mladší věkovou skupinu čtenářů, než je 

vidíme ve sbírce Skleněný les. 

, ...A kdoví, jak se to stalo, cesta se mu najednou ztratila. Až zaslechl bečení 

ovcí. ... 'li) 

, ...A kdoví, jak se to stalo, cesta mu zčistajasna zmizela před očima. Bloudí 

sem, bloudí tam, až zaslechne bečení ovcí. ...'12) 

, ...„Zlý kouzelník mě zaklel, musel jsem se trápit v ježčí podobě, avšak tys mě 

vysvobodila!" ...'13) 

, ...„Zlý kouzelník mě zaklel, abych se trápil v ježčí podobě, dokud mě dívčí 

ruka nevysvobodí. ...'14) 

Kromě knižní podoby sbírek Martiny Drijverové se můžeme setkat 

s jejich televizním či rozhlasovým zpracováním. Vybrané pohádky ze sbírky 
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Skleněný les vydalo v roce 2003 vydavatelství PVS Praha na CD nosičích 

s názvem Skleněný les - Král stromů a jiné pohádky. Tuto obměnu knižního 

vydání vypráví herecké osobnosti jako N.Konvalinková, J. Dvořák či 

B.Lukešová. 

Ze sbírky Pohádky z hor jsou na CD nosiči s názvem Skřeti vybrané 

příběhy Skřeti, Trpaslík ze zlaté koule a Obr s hliněnýma nohama. Vydalo 

opět PVS v roce 2005. V příbězích účinkují O.Brousek, P. Rimský aj. 

Pohádky v této podobě putují k dětem jako přílohy dětských časopisů. 
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7.2. Zvíře hlavním hrdinou 

Medvěd Péťa a jeho přátelé (1999) 

Medvěd Péťa je medvědí mládě a žije se svou matkou a malou sestrou 

v horách. Jeho zážitky jsou dobrodružné a veselé, objevuje zákonitosti přírody 

a poznává ostatní zvířata, která žijí v jeho okolí. 

Příběhy medvěda Péťi vypráví o rodičovské lásce, o domově, o vztazích 

a vzájemné důvěře. Medvídek získává zkušenosti, nové přátele a učí se žít 

společně se svou rodinou. Čtenáři s medvědím hrdinou prožívají a řeší různé 

situace, učí se vcítit do druhého, učí se toleranci k ostatním. Příběhy na sebe 

navazují, každý měsíc v roce se odehrává jedna příhoda. Čtenáři se seznamují 

se zajímavými jevy v přírodě a se způsobem života různých zvířat. Méďova 

dobrodružství se v přeneseném významu velmi podobají zážitkům dětí a je-

jich rodin. 

V první kapitole se medvídek Péťa probouzí po dlouhé zimě a jako první 

na něho čeká překvapení v podobě právě narozené sestry. Stejně jako u dětí 

nemusí být první reakce na sourozence kladná. 

, ... „Já se dělit nechci!" vykřikl Péťa. Bylo mu ošklivě. Celý loňský rok měl 

maminku pro sebe. Starala se jenom o něj, jemu nosila med, maliny i maso, 

jeho uspávala, jemu zpívala. A teď je tady ta holka, malá jako krysa, upištěná, 

hloupá a máma ji má ráda stejně jako jeho, velkého, šikovného a chytrého 

medvěda! 15) 

Medvídkova prudká reakce vrcholí útěkem z doupěte, ale protože je sníh 

a zima, jeho útěk brzy končí. Matka ho najde a po návratu domů se pokouší 

vysvětlit, že její láska k němu není o nic menší než před narozením sestry. 

Velmi citlivě a laskavě se čtenář společně s medvídkem dopracuje 
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k pochopení a přijetí nového člena rodiny. 

Další srovnání medvědů s lidmi se objevuje v druhé kapitole. Ještě je 

zima, příběh začíná slovy Jednoho únorového rána". K medvědům do 

doupěte přichází na návštěvu vlčice a její manžel vlk. Ocitli se v nouzi, 

jelikož vlčici trápí staré zranění nohy (chytila se do želez) a ve vánici by 

nedošli domů. V medvědím doupěti se tak Péťa dozvídá dojemný příběh 

o zraněném zvířeti a lásce jeho partnera, který vlčici neopustil ani poté, co 

přestala být schopná sama lovit. Provází jí nadále životem, stará se, aby 

netrpěla hlady, pomáhá s mláďaty a veškerý svůj čas věnuje rodině. Na tomto 

příkladu si medvídek i čtenář uvědomují, jak je důležitá soudržnost rodiny, co 

znamená vzájemná láska. Také se nabízí otázka vztahu otců ke svým 

rodinám. Medvídek vidí rozdíly mezi vlkem a jeho otcem medvědem. Vlk se 

plně věnuje své ženě a dětem, medvěd je přes zimu daleko od rodiny a vrací 

se jen na léto. Méďovi se stýská a spolu s matkou si povídají o způsobu života 

medvědů, o tom, jak některá pravidla platí, i když bychom je rádi změnili. 

, ... „Pan vlk... je pořád se svou ženou, usmívá se na ni...A co náš tatínek? 

Ten tu s námi nebydlí. Není hodný? " 

„Ale ano," usmívá se máma. „Jenom žije jiným životem, jak je to u všech 

medvědů zvykem. Někteří tátové jsou rádi část roku o samotě. " ió> 

Březnová příhoda se ještě stále odehrává pod sněhem. Medvídek se těší 

ze zimních radovánek stejně jako děti, a také zkouší spoustu nových věcí. 

Jednou z nich je pozorování kamzíků. Maminka mu zakazuje pískání. Péťa ji 

neposlechne, jeho silný hvizd vyplaší kamzíky, ti zadupou a spustí do údolí 

lavinu. Medvěd si uvědomuje, že zvířata, se kterými si ještě před malou chvílí 

povídal, by mohla být zasypána sněhem.Vyčítá si svou chybu a uvědomuje si, 

že poslouchat rady rodičů a zkušenějších je někdy nezbytné. Medvědova 
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zvědavost a touha po vlastní zkušenosti mohla způsobit neštěstí. 

, ... „Naštěstí všichni utekli. Viděla jsem je. " Řekla medvědice. „Přálo jim 

štěstí. Ale kdyby ne...mohl někdo pro tvou neposlušnost... " 

„Ne, neříkej to!" zacpával si uši Péťa. „Já maminko, já už tě budu 

poslouchat, opravdu, vždycky..." 

„ Kéž by tomu tak bylo, " vzdychla medvědice. ...' n) 

Dalším ze zvířat, se kterým se hrdina medvěd setkává, je hranostaj, který 

se chlubí, že kvůli jeho kožichu ho lidé loví. Medvěd se poprvé zamýšlí nad 

rozdíly mezi sebou a ostatními zvířaty. Prochází obdobím, kdy by si chtěl 

vyzkoušet být někým jiným - pokusí se doma obléci si sestřino oblečení 

a když matka přistoupí na jeho hru, tak si zjišťuje kým je a kým chce být. 

, ... „ Chudák hranostaj! Ten by raději zůstal stejný, kdyby mohl! Ale protože 

to nejde, dělá z nouze ctnost a tvrdí, jak je to krásné, měnit šaty. " 

„A ono není, "přiznal Péťa. „Bylo mi divně, když jsi mě nepoznala... " 

„Buď tím, čím jsi. Malým medvídkem. Důležité je to, co umíš, ne, co máš na 

sobě." is) 

V květnu, v páté kapitole, medvěd poznává sviště. Dozvídá se 

zajímavosti o způsobu jeho života, o tom, jaké má nory, jak je staví, co jí. 

Svišť také hovoří o česnosti a rytířství, o hrdinství, které je všem svišťům 

vlastní. Ve chvíli, kdy se objeví velký medvěd Petr, uteče s pískotem a se 

strachem do nory. S otcem se Péťa přivítá a s pochopením se svišťovi 

zasmějí. 

Během léta si medvídek užívá přítomnosti otce, ten je na něho hodný 

a učí ho novým dovednostem. Proběhne oslava matčiných narozenin, Péťa 

poznává další zvířata - orla a skorce. Skorec ho podněcuje k tomu, aby se 

naučil plavat a lovit ryby, orel mu pomáhá se zapamatováním důležitých 
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událostí. Svou pílí a šikovností dělá hrdina rodičům radost. 

, ... Pak už to bylo jednoduché. Medvídek plaval sem a tam, nadechl se, 

potopil...Skorec mu nadehnal rybu. Velikou! A Péťa ji vyhodil na břeh. 

Panečku, to bylo doma překvapení! Táta zvedl kluka až ke stropu. Přeci jen je 

to správný medvěd!../ 19) 

Na konci léta čeká na Péťu další událost. Slovní hříčka „písku se 

narodily děti", kterou autorka vsadila do textu, svědčí její schopnosti vcítit se 

do krásy a jednoduchosti vnímání světa dětskýma očima. Medvědí děti 

neznají ještěrky, ani způsob, jakým přicházejí na svět a uvažují proto 

v rovině, která je jim vlastní. Matka jim vysvětlí, jak je to s ještěrkami ve 

skutečnosti, a jelikož jedno mládě má potíže, nechají ho bydlet s nimi. 

Pomáhají mu přežít, nosí jídlo a povídají si s ním. Když ještěrka získá síly na 

samostatný život ve volné přírodě, dochází k zásadnímu obratu. Děti její 

odchod považují za nevděk, nechápou, že přirozené prostředí pro život 

ještěrek není u nich doma. Opět přichází dospělá medvědice s rozumným a 

vlídným vysvětlením, pochopitelně se dotkne i odchodu dospělých dětí 

z domácnosti rodičů a o pokračování rodinných vztahů v trochu jiné podobě. 

, ... „Jak to, že chceš odejít? " rozzlobila se Líza. „Jsi naše!" 

„ Byla bys nevděčná!" přidal se Péťa. „ My jsme se o tebe starali a ty chceš od 

nás pryč... " 20) 

Probíhají přípravy k zimování. Péťova sestra je o něco větší, už si s ním 

umí hrát, ale stále ještě nechápe některá pravidla v sourozeneckém soužití. 

Medvídek Péťa tomu nerozumí a nedokáže sestřinu neznalost přijmout. Líza 

mu bere hračky a od něho, jako staršího ze sourozenců, se očekává rozumné 

chování. S tím se ale Péťa nechce smířit a řešení vidí v lakotném ukrývání 
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všech hraček na jednom místě mimo domov. Chce tím zabránit Líze 

v přístupu k věcem, o kterých si myslí, že jsou jen jeho. Při jedné takové 

cestě, kdy chce Péťa skrýt další z hraček, se vyděsí, jelikož v jeskyni, kam 

věci schovává, se zabydlel výr. Medvěd ještě nikdy výra neviděl a domnívá, 

že je to strašidlo. Kvůli svým prohřeškům má strach. Situaci vyřeší otec, který 

synovi vysvětluje, kdo je výr a zároveň se snaží, aby pochopil, proč bylo jeho 

chování vůči sestře nesprávné. 

Desátý měsíc v roce je ve znamení odchodu otce na zimu do hor. Dětem 

je to líto, ale zákonitosti přírody musí uznávat. Hrdina Péťa začíná pociťovat 

změny ve svém chování. Více se pere, má větší sílu, cítí, že je větší a mohut-

nější. S tím souvisí i jeho další setkání s lesními zvířaty. Tentokrát jsou to 

jeleni v říji, kterým se do sebe při souboji zaklesnou parohy. Pomůže jim 

matka medvědice, parohy rozplete a jeleni zahanbeně odchází. Při té 

příležitosti si matka s Péťou povídají o soubojích, o síle. Svedou rozhovor na 

medvídě, které se matce narodí zjara. Tentokrát je již Péťova odezva o po-

znání lepší. 

, ... „ Vážně!" vykřikne. „Doufám, že to bude bráška. " 

„Kdoví, " řekne máma. „Ale ty budeš z vás tří nejstarší- možná, že bys mohl 

být i nej rozumnější... " 

„Ano, " nafoukne se medvídek. "Budu. To budu. Určitě!" 21> 

Předposlední měsíc v roce s sebou přináší první zimní počasí, déšť 

a chlad. Medvídkova sestra onemocněla. Jelikož byli sami s maminkou, otec 

již odešel, bylo na Péťovi, aby sám došel přes les pro lékaře - tetřeva. 

Překonával strach, musel dojít do míst, kde nikdy nebyl. Když potom 

sledoval, jak se lékař o sestru stará, snažil se to dělat také tak, a nalezl v sobě 

schopnost zachovat klid a postarat se o druhého v nouzi. Dokázal se 
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soustředit na potřebnou práci a matka mu naznačila, že by to pro něho mohla 

být správná cesta, že by se mohl stát lékařem. 

Závěrem knihy se stávají nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Rodina 

medvědů se na ně připravuje stejně, jako rodina lidí s dětmi. Chystají ozdoby 

na stromeček a dárky. Matka odejde nakupovat a po cestě najde ve sněhu 

napůl zmrzlé kotě. Ujímá se ho a doma se o něho starají. Kvůli starostem 

s nemocným kotětem zapomene matka medvědice koupit pro své děti dárky. 

Líza pláče, ale Péťa už dokáže sestře vysvětlit, co je na Vánocích důležité. 

Stává se dospělým, když dokáže pochopit, že kouzlo Vánoc nespočívá 

v darech, ale v lásce, porozumění a klidu. 

, ... Maminka se trochu překvapeně dívá na syna. „ Vidím, že už jsi velký, 

Péťo. Vyrostl z tebe moudrý a hodný medvěd. " Ach, taková chvála, to je také 

dárek k Vánocům. Pak medvědi zpívají koledy a jedí cukroví. Kotě ožilo, 

protáhlo se...a teď běhá a honí klubíčko. Nádherné Vánoce! ...' 22) 

Martina Drijverová projevila v těchto knihách svou schopnost přiblížit se 

dětskému čtenáři, aby porozuměl a byl zaujat příběhem i myšlenkami v něm 

obsaženými. Prostřednictvím zvířecích hrdinů představuje svět přírody a záro-

veň pomáhá chápat svět vztahů mezi lidmi. Druhým z řady polidštěných 

hrdinů je pes z knihy Pes Jíra a jeho přátelé (1997). Pes Jíra je stejně jako 

medvěd Péťa postavou pohádkovou. Žije na vsi na statku a během roku tu 

prožije zajímavé a poutavé příhody. Setkává se s nešťastnou liškou, prožije 

příběh s opuštěným králíkem Vendelínem, kachnou Agátou nebo pověrčivým 

pstruhem. Dokáže pomoci osamělé včele a pošetilé krávě, najde si cestu 

k zraněnému koníkovi i k bázlivým krůtám. Všechny jeho příhody jsou 

laskavé a dokáží zaujmout čtenáře svou opravdovostí. Autorka přenáší 
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vlastnosti lidí na vystupující zvířata a příběhy se tak stávají pro dětského 

čtenáře mnohem přitažlivějšími. Prostřednictvím svých zážitků seznamuje pes 

Jíra děti s pojmy, jako je pochopení druhých, pomoc v pravou chvíli nebo 

důvěra. Kniha je doplněna barevnými ilustracemi Zdeňky Krejčové, má 

formát A4. 

Stejným způsobem je ilustrovaná i další z pohádkových próz se zvířecím 

hrdinou Martiny Drijverové. Jedná se o dílo s názvem Kočka Moura a její 

přátelé ( 1997 ). Kočka Moura je zajímavá kočka s neobvyklými schopnostmi. 

Žije ve městě a tam také během roku prožije neuvěřitelná dobrodružství. 

Setká se s pozoruhodnou a chápavou želvou, smutnou starou krysou a nebo 

poblázněnou husou. Ujme se nešťastného krokodýla, pomáhá krtkovi s ko-

páním. Seznámí se s rackem Františkem a psem Punťou. Jedním z jejích 

nej odvážnějších kousků se stává skutečnost, že se dokáže naučit plavat. 

Autorce se daří zaujmout dětského čtenáře příběhy, ve kterých se vyskytují 

pojmy jako je tolerance, přátelství, soucit a zodpovědnost. 

Obdobně jako hrdinové předchozích knih, i veverka Bára, hrdinka prózy 

Veverka Bára a její přátelé ( 1998 ) je neobvyklé zvíře, které žije v docela 

obyčejném lese. Zažívá tu nejrůznější dobrodružství a seznamuje se s ostat-
v 

nimi zvířecími sousedy. Čtenář se tak zábavnou formou dozvídá mnoho 

užitečných a zajímavých sdělení o přírodě a o životě zvířat v lese. Knihu opět 

doprovází obrázky Z. Krejčové, které vtipně doplňují text. 

Tak jako převyprávěné sbírky pohádek i prózy se zvířecím hrdinou se 

dočkaly své zvukové verze. Společnost PVS vydala postupně všechna čtyři 

díla. Jako první vyšlo v roce 2001 CD s názvem Medvěd Péťa, spolu s hu-

dební improvizací J. Klempíře převyprávěla N. Konvalinková. O rok 
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později vychází Kočka Moura v podání J. Molavcové a Pes Jíra hlasem L. 

Lipského. Poslední Veverka Bára, opět s N. Konvalinkovou vyšlo roku 2003. 

Jelikož je v současné době v nabídkách různých vydavatelství velké 

množství literatury pro děti, je pro dětského čtenáře setkání s hodnotnou 

pohádkou Martiny Drijverové dozajista velkým přínosem. 
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7.3. Ojedinělé pohádkové náměty 

Robinové ( 1995 ) jsou velmi zvláštní tvorové, chytří a hodní, kteří žijí 

společně v pralese, v kraji robinu. Jejich svět se od lidského v mnohém neliší. 

Mají domy, žijí v nich se svými rodinami, starají se o své děti, zahrádky, mají 

své zájmy i neshody. Robinové jsou malého vzrůstu, chodí vzpřímeně a ruce 

mají stejné, jako lidé. V ostatním jsou jiní. Mají srst, ocásek a dlouhé chlupaté 

uši. Žijí v chýších, umí se o sebe starat stejně jako lidé, malí robinkové chodí 

do školy a učí se pod vedením jezevčíka Fida. Ten přišel do kraje robinů při 

jedné velké bouři, celý promáčený a unavený. Robinové Karolína, Filip a Ro-

bert, kteří jsou hlavními hrdiny příběhu, se ho ujali a nabídli mu přístřeší. 

V epizodě o květinách se čtenáři dozvídají, jak krásné květy ukrývá prales, 

kde robinové žijí. Robin Filip jednu takovou najde. Ta ho omámí svou vůní. 

Začne přemýšlet jen sám nad sebou, zanedbává své přátele a svou doposud 

upravenou zahradu. Upadá do netečnosti a ostatní se mu pokouší pomoci. 

Objeví záhadu zrádné květinové vůně a vytrhnou Filipa ze spárů květiny. Ten 

se zpočátku brání, ale když se probere z omámení, vrátí květinu do pralesa, 

kam patří. 

, ... „Ne," řekl Robert. „Zdá se, že květiny jsou škodlivé. Ale nikdy nevíš, 

jestli taky nejsou k něčemu dobré. Nemůžeme přece zničit něco, co vlastně 

neznáme. Odneseme je zpátky do pralesa. Tam nebudou nikomu škodit. " 
23) 

Další z příběhů je o strachu a o tom, jak vznikají legendy a tajuplné 

historky. Mezi Robiny se šíří poplašné zprávy o někom či o něčem, co chodí 

po pralese a nahání strach. Všichni jsou vystrašení, a tak se Karolína a její 

přátelé rozhodnou vypátrat, co se doopravdy děje. Ukazují tím, že pokud 

přemýšlí rozumně a navzájem si důvěřují, mohou se odvážit setkat i s něčím, 
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čemu nerozumí a čeho se bojí. Robert, který se odvážně vydává do pralesa je 

přesvědčen, že přijde na záhadu, která všechny trápí. Podaří se mu to, namísto 

strašidla nalézá v lese malého zvláštního tvora, který má nejen jinou barvu, 

než robinové, ale i jinou řeč. Robert se s ním seznámí, vymění si drobné 

dárečky a rozloučí se. Každý pak jde svou cestou. Příběh symbolizuje kromě 

strachu z neznáma také schopnost přijmout odlišný druh, robin Robert se 

ukázal jako chytrý a tolerantní, ukazuje čtenářům, že každý by měl 

respektovat a vážit si druhého. 

, ... „ Hekí!" řekl ,ten z pralesaUrčitě to znamenalo děkuju. Tvor se chvěl 

a napřáhl k Robertovi packy. Byly malé a slabé. Robert pochopil, že se mu 

stvoření vzdává. „Ale to ne. " řekl a zavrtěl hlavou. „ To není třeba. Ty určitě 

nikomu neublížíš. Jdi si kam chceš. Máme tu hezký prales, že? " 24) 

Malí robinové se svými příběhy překonávají nepříjemné období dešťů, 

nebo hledají ztraceného jezevčíka Fida, který jim připravuje nejednu horkou 

chvilku. Učí se tomu, že přírodní zákonitosti se nedají ovlivnit ( když se 

v horkém letním dni snaží přivolat vítr ), prožijí okouzlující setkání 

s obyvatelem cizí planety ( kuře cestující v čase tak, že se nalodí jako vejce 

a domů se vrátí jako dospělá slepice ). Na závěr nechybí šťastné vyřešení 

zmizení robinky Karoliny a Robert konečně pochopí, že jeho city k ní jsou 

opravdové. Martina Drijverová vytvořila naprosto ojedinělý typ literárních 

postav, při porovnání s jinými autory se lze domnívat, že určitá podobnost 

může být například mezi robiny a muminy T. Janssonové. To se ovšem 

netýká příběhových námětů. V tom je každá z autorek naprosto ojedinělá. 

Robinové Martiny Drijverové jsou doplněny barevnými ilustracemi Kateřiny 

Sládkové. Ztvárnila postavičky tak, aby čtenáři dopomohla k představě o 

tom, jak robinové vypadají. V knize jsou ilustrace téměř na každé straně, 
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každá z devíti kapitol začíná nadpisem a obrázkem. Autorka zvolila pro 

vyprávění příběhu robinu er-formu, nezaujatě líčí všechny události i pocity 

a myšlenky svých hrdinů. V příbězích se velmi často objevuje přímá řeč 

a střídá se s monologickým vyprávěním jedné z postav. V obou případech 

autorka zvolila promluvu ve spisovném jazyce, ani v přímé řeči postav se 

neobjevují varianty z hovorové češtiny. Pouze výjimečně lze v promluvě 

postavy nalézt expresivní výraz. 

, ... „Ten z pralesa! Zatraceně!" vykřikl Robert. ...' 25) 

, ... „ Docela ráda bych si něčeho zobla, " připustila Filipova přítelkyně....' 26) 

, ... „Co je to, proboha?" vykřikla Karolína. ...' 21) 

Martina Drijverová zasáhla svou tvorbou širokou oblast literatury pro 

děti. Příkladem toho je i próza Pan Uplakán a bodlák ( 1986 ). Tenký sešit 

vydaný v edici Ilustrované sešity obsahuje celkem pět pohádek a svými 

znaky se může řadit k moderní pohádce s prvky nonsensu. Vyznačuje se 

značnou originalitou námětovou, například pohádka Robot na počítání 

rozinek řeší absurdní vynálezcovy nápady, které on sám nedokáže domyslet 

se všemi důsledky; také originalitou jazykovou, ...zašívačka, mrkačka, 

zatmívačka, sledovačka - vynalezené přístroje, nová slova, ...vlasy to 

nemohly vydržet a radši vypadly... -dvojsmyslný výraz. 

Pohádka Princezna a drak vychází z klasických předloh pohádek 

o princích a princeznách, ale zápletka je převrácená naopak: 

,... „Ve všech dračích pohádkách jedli draci princezny. To není žádná 

spravedlnost. Aspoň v jedné pohádce by měla princezna sníst draka. " ...'28) 

K rozuzlení autorka vtipně přizvala Hloupého Honzu, který ve své 
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geniální jednoduchosti využil shody mezi drakem pohádkovým a papírovým. 

Po papírovém obědě princezna pochopila nesmyslnost svých rozmarů. 

Ze skutečného rodinného života vychází další pohádka s názvem 

Mamiša a paní Holčičková. Tajný sen maminky být malá a bez starostí a hol-

čičky být velká a krásná jako maminka, se jednoho dne splnil. Autorka spojila 

dětem známé rodinné prostředí s kouzly a světem fantazie. Obrácená role 

působí oběma hrdinkám velké obtíže. Uvědomují si, kam patří, a kouzlo je 

vrátí zpět. Autorčin záměr podtrhnout absurditu příběhu se promítá i do 

pojmenování postav - z holčičky je paní Holčičková a z matky se stává 

Mamiša. Stejný prostředek využila Martina Drijverová i v pohádce Pan 

Uplakán a bodlák. Z malého „uplakánka" se stal dospělý „uplakán". Příběh je 

zasmušilý, čtenáře upozorňuje na špatné stránky lidské povahy. 

V pohádce Pan fotograf a ptáčci je vidět zřetelný znak nonsensové 

pohádky. Autorka velmi volně přechází ze skutečné do imaginární roviny. 

V symbolických souvislostech trpaslík - obr, obrovský - malinkatý ptáček 

se děj přenáší do světa fantazie. Martina Drijverová záměrně vynechala 

jednoznačné místo v textu, kde by se čtenář dovtípil, že v příběhu přechází 

z atelieru do snové vize. To na něho čeká až na konci příběhu ve chvíli, kdy 

se fotograf probouzí. 

Jazykové prostředky volila autorka tak, aby i v této próze byly pro 

čtenáře dostatečně srozumitelné a zároveň jej obohacovaly. Slovní hrátky 

pomáhají čtenářům zamýšlet se nad skutečným významem slova. V próze Pan 

Uplakán a bodlák se objevuje forma vyprávění ve třetí osobě a málo přímých 

řečí postav. Nepřítomnost dialogů ale nijak neubírá na osobitosti a při-

tažlivosti pohádek. Kompozičně jsou tyto pohádky postaveny v chronologické 

posloupnosti. 
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8. FANTASTICKÉ RYTÍŘOVO KOPÍ 

Mezi díly Martiny Drijverové je velmi důležité pozastavit se právě u této 

prózy, která svou jedinečností mezi ostatními vyniká. Autorka vytvořila 

v souvislosti s dosavadní tvorbou naprosto ojedinělé dílo, které svou povahou 

spadá do oblasti fantastické literatury s dobrodružnými prvky. Rytířovo kopí 

( 2005 ) využívá chronologického kompozičního postupu, hlavní hrdina 

zaznamenává události do kroniky. Zvláštním prvkem je označení měsíců jako 

měsíc včel, květů, tepla, sucha, pavučin. Nejvíce událostí popisuje hlavní 

hrdina v měsíci tepla. Prostřednictvím hrdiny autorka představuje čtenářům 

fantastické prostředí, jinou lidskou společnost, vizi světa ochromeného 

pohromou v podobě „Toho". Autorčin smyšlený svět, či lépe to, co z něho 

zbývá, ohrožuje zlo v mnoha podobách. Ta nejhorší nemá jméno. Lidé, kteří 

zůstali naživu hovoří se strachem a posvátnou hrůzou a nazývají tvora, dáli se 

mu tak říkat, jako „To". 
v 

V tomto světě žije Orin. Šestnáctiletý urostlý hoch, prožívající svůj 

dosavadní život za hradbami svého hradu. S pěti dalšími lidmi a svou matkou 

se snaží udržet při životě. Netuší, zda ještě někde na zemi chodí živí lidé, ale 

nepřestávají doufat. Orinova družina žije poctivě, jsou přesvědčeni o tom, že 

„To" je trestem za zlo, které lidé páchali. Martina Drijverová staví před 

čtenáře svět plný tajemství Orinova mrtvého otce, čarodějnic, trpaslíků a vše-

lijakých posluhovačů zla v mnoha různých podobách. Pohrává si s magickým 

a neuvěřitelným prostředím a rozvíjí zajímavý a poutavý příběh o chlapci, 

který musí nalézt svou duši a zachránit svět... 

Autorka zvolila nezvyklou formu (doposud všechny chlapecké hrdiny 

umístila do třetí osoby ) a Orinovo dobrodružství vypráví v osobě první. 

Ich-formu zatím použila pouze u dívčích hrdinek. První osoba je důležitá, 
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jelikož odkrývá hrdinovo nitro, psychické stavy, osobní názory a postoje 

k prostředí i lidem kolem sebe. Orin ze Zaredu je čestným a bezúhonným 

mladíkem, který vyrůstal v uzavřeném kolektivu lidí. Martina Drijverová 

vykreslila tuto společnost jako velmi kutivovanou vzhledem k podmínkám, ve 

kterých musí přežívat. Jsou to vzdělaní lidé, Orin pochází ze šlechtického 

rodu. Matka, ačkoliv se ocitli v téměř bezvýchodné situaci, neztrácí naději na 

lepší život a učí syna všem zásadám slušného chování, cizím jazykům, 

způsobům boje a vzdělává ho ve všech dostupných směrech. 

Vzhledem ktomu, že hlavní hrdina vypráví svůj příběh formou kroniky, 

nedostává příliš prostoru přímá řeč postav. Orin rozebírá příhody většinou ze 

svého pohledu a dodává jim svými postřehy a pocity sugestivní nádech. 

Když Orin opustí hrad a vydá se vyhledat „To", aby ho zničil, setkává se 

s dalšími hrdiny. Jsou to Gliva, nadpřirozená bytost, jež umožní Orinovi 

nahlédnout do jeho duše a prozradí mu, že on je vyvolený, který zbaví svět 

zla, a trpaslíci. Ti nemají žádné kouzelné schopnosti a žijí schovaní pod zemí, 

aby se uchránili před „Tím" . Pomáhají Orinovi a ten si uvědomuje, jak jsou 

chytří, respektuje je a váží si jich. Autorka svým vypravěčským uměním 

připomíná v různých situacích rozdíly mezi člověkem a trpaslíkem v tělesné 

velikosti a zároveň ve velikosti ducha, v odvaze a vytrvalosti. Orinovi nejvíce 

pomůže obětavý Hater a jeho dcera Aina, kteří se na konci příběhu za pomoci 

kouzel stanou lidmi. To je Ainino jediné přání, jelikož od chvíle, kdy Orina 

poznala, se do něho hluboce zamilovala. Orin se ale nechal okouzlit dcerou 

pána z Orebu. To byli jediní lidé, které Orin s Haterem potkali při cestě za 

rytířem zeleného draka. Od rytíře Orin získal kouzelné rytířovo kopí a mohl 

„To" přemoci. 

Samotný souboj s „Tím" není příliš dramatický, autorka mu věnuje 
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pouze jednu kapitolu. Více prostoru je ponecháno setkání s obyvateli hradu 

Oreb, kdy Orin v rozrušení zraní přítele Hatera a pak se mu podaří přes 

všechna kouzla zničit zlo v podobě krásné dívky a jejích společníků. Při 

návratu domů je všude cítit atmosféra klidu a znovunalezené svobody. Lidé, 

kteří zůstali naživu, mají příležitost začít lepší život bez zla, záště a nenávisti, 

v poklidném soužití s trpaslíky. 

Napínavý Orinův příběh svým námětem i zpracováním vybízí čtenáře 

k zamyšlení nad hodnotami, nad důsledky lidských činů, nad pojmy, jako je 

důvěra, respekt a láska. 

, ... „Pamatuj, že zlo není jen „To". Jsou i jeho přisluhovači. Ty též musíš 

nalézt a svět jich zbavit. Pamatuj, že není pravdou, co vidíš a slyšíš. Důležité 

je očím neviditelné. " 

„ To říká Hater také..., "vyklouzlo mi. 

„Ach, tvůj statečný přítel!" usmál se rytíř a pokynul i trpaslíkovi, aby vstal. 

„ Důvěřuj jeho moudrosti, bude ti to k užitku. Ty, malý muži, jsi bez viny. 

Budeš-li někdy v úzkých, přijdu ti na pomoc!" i) 
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9. PRÓZA S DÍVČÍ TEMATIKOU 

Heřmánci ( 1992 ) s podtitulem Lásky, tajemství a dobrodružství dětí 

jednoho domu se jmenuje útlá kniha provázená fotografiemi ze 

stejnojmenného televizního seriálu. Název Heřmánci vyvolává představy 

0 pohádkových bytostech, ale při prvním seznámení s prózou je jasné, že 

Martina Drijverová záměrně zvolila tak zvukomalebné slovo. Nevztahuje se 

však k pohádce, ale k ulici s názvem Heřmánková. Do nově postaveného 

panelového domu se postupně stěhují rodiny z různých poměrů a s rozdílnou 

minulostí. S úzkostným pocitem, že nemají nic společného s ostatními 

a v očekávání, jací budou noví sousedé, se pojmenují právě tak, jako je titul 

knihy. 

, ... „Tak jsme doma. Heřmánková dvě stě dvacet dva... stali se z nás 

Heřmánci!" „Ježíšikriste Heřmánková!" vykřikne matka zoufale. „ Vždyť 

tady neroste ani plevel!"... j) 

Jednotlivé kapitoly příběhu nesou v názvu jméno Petr, Afra, Honza atd. 

Představují tak hlavní postavu, o které se vypráví. Každá kapitola je ještě 

vnitřně rozčleněna na několik podkapitol, označených číslicemi. Čtenář se 

postupně dočítá o příbězích nově příchozích. Jednotlivé epizody na sebe 

navazují, každý nový obyvatel má v následujících kapitolách své místo. Děti 

1 dospělí se seznamují, rozhlíží se kolem sebe, vytváří si názory na prostředí 

a na ostatní sousedy. 

První příběh patří desetiletému Petrovi. Spolu s rodiči opouští babiččin 

dům a stěhuje se do nového bytu. Do posmutnělé atmosféry je vložen 

úsměvný prvek, a to shoda jmen dvou rodin na jednom patře. Tato vtipná 

souhra náhod pomáhá oběma rodinám v seznámení a Petr potkává jejich 

dceru a svou vrstevnici Lucii. Je okouzlený, přichází dětská láska a posléze 
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i vnitřní souboj mezi city k dívce a hrdým postavením v chlapeckém 

kolektivu. V jedné dramatické chvíli dostává Petr od svých kamarádů na 

vybranou. Buď se s ním přestanou stýkat, nebo jim dokáže, že není 

zamilovaný do Lucie, a přinese jim její cop. Petr se odváží až k Lucii do 

pokoje, ale když jí má ustřihnout vlasy, tak se přizná. Dívka neváhá, dokazuje 

Petrovi, že její postoj a city k němu jsou opravdové a vlasy si ustřihne sama. 

Touto malou lstí se vyřeší Petrovo postavení v partě chlapců. Petr je dívčiným 

činem zaskočen, ale uvědomuje si jeho závažnost a Luciinu odvahu. 

Druhý příběh vypráví o čtrnáctileté dívce Afře. Žije jen s matkou a její 

neobvyklé jméno ( Afrodita ) a zarputilá povaha jí působí mnoho problémů. 

Je sama se sebou nespokojená, snaží se úpravou zevnějšku změnit a „zkrás-

nět". Okouzlí jí kadeřník, pro něho se líčí a upravuje, a když ho spatří v objetí 

jiné dívky, velmi se zklame. Svůj omyl si ale uvědomí až poté, co se sblíží se 

spolužákem Jakubem. Její příběh sděluje, jak důležité je poznat povahu 

člověka, jeho sny, přání a představy a mít ho rád takového, jaký je. 

, ... Co to té holce zase přeletělo přes nos...ptá se v duchu matka, když se 

vrátí z práce domů. To mám snad za trest. Už aby vyrostla a přešlo ji to, ty 

nálady a bláznivé nápady! Ubrečenáje, obličej si drhne kartáčkem a ty 

vlasy! ...' 2) 

Obdobnému námětu je věnována i další kapitola s názvem Honza. 

Představuje chlapce stejného věku, jako jsou Afra s Jakubem. Jan se s rodiči 

do panelového domu stěhuje pouze přechodně. Ti staví v Praze vlastní dům 

a bývají často mimo domov. Honza zůstává dlouho sám. Ve stejný den 

přichází romský chlapec Fero se svou rodinou. Stane Honzovým přítelem. 

Jejich přátelství prochází mnoha zkouškami. Honzovi rodiče nesouhlasí, 

kamarádství jejich syna s „cikánem" je pro ně nemyslitelné. Ale díky tomu, že 
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velmi často nejsou doma, tak Honza přichází do velké a otevřené romské 

rodiny a poznává zcela odlišný způsob života, než žije on. Ferovy sestry 

a rodiče jsou mu sympatičtí, nerozumí nesouhlasu svých rodičů až do té doby, 

než se sám stane svědkem prudké hádky a bitky Romů v restauraci. Po tomto 

zážitku Honza potřebuje čas, aby si uvědomil, co vlastně cítí a co pro něho 

znamená Ferovo přátelství. 

, ... „A já vyrostu a vezmeš si mě za ženu!" usnesla se Aranka.Ferova matka 

uprostřed smíchu zvážní. „To by mu doma nedovolili, vzít si cikánku..." 

Honza na ni vážně pohlédne. „Až budu velkej, nebudu se nikoho ptát na 

dovolení! A hezky papej, " obrátí se k holčičce. „Ať vyrosteš rychle. A já si tě 

pak vezmu. Na mou duši!" ...' 3) 

Katka a Klára je název dalšího příběhu a zároveň jména zvědavých 

dvojčat. Devítileté holčičky jsou z artistické rodiny, jejich rodiče vystupují ve 

varieté. Ony samy také ovládají gymnastiku, a učarují tím všem dětem na 

sídlišti. Pozdvižení způsobí tato neobvyklá rodina, když se jedna stará, 

popletená paní zabouchne na balkóně. Otec děvčátek jí pomůže zpět domů 

a ona pak začne vykřikovat, že jí někdo okradl. Podezření padá na rodinu 

artistů. Obě sestry navštíví starou paní a zjistí, že to byl omyl. Její šperky jsou 

nalezeny, a navíc se ukazuje, že je to pouze bižuterie. Lidé ze sídliště se 

uklidní, zloděj v blízkosti jejich domovů nebydlí. Čtenář má příležitost 

porovnat chování dětí, které se snaží pomoci tatínkovi, a opovržení a ne-

důvěru ostatních obyvatel, kteří ho předem označili za viníka. 

, ... Vyšetřování loupeže se zastavilo na mrtvém bodu. Aspoň to tak vypadá. 

Policie shromažďuje důkazy... a zatím mlčí. Mlčí i lidé v domě. Zejména když 

potkají někoho od Kadleců. Přestali odpovídat na pozdrav. ...' 4) 
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Předposlední kapitola má název Martina. Již v úvodu se čtenář dočítá, 

jak rozdílné mohou být názory dospělých na chování zvířat v panelovém 

domě. Celým příběhem se prolínají odmítavé názory rodičů dětí, kteří 

nechápou toleranci rodiny Albrechtových k zájmům jejich dcery Martiny. 

Třináctiletá dívka, která se představuje novému kolektivu, má nejen psa, ale 

také morčata, potkana, hada či exotické brouky. Ostatní děti v domě jsou 

velmi překvapené, možná Martině trochu závidí. Na druhé straně nelze 

opomenout, a z příběhu to jasně vyplývá, že všichni živí tvorové vyžadují 

neustálou péči. Hlavní událostí, která je spojená s Martinou a jejími zvířaty, je 

požár v domě způsobený nepozorností staré paní. Jako první cítí kouř pes 

Argo, který vzbudí Martinu, a ta s rodiči okamžitě volá hasiče. Zachrání tím 

paní v hořícím bytě a s ní i všechny ostatní obyvatele. 

Poslední z kapitol se od předchozích odlišuje. Nepředstavuje nikoho 

nového, děti se znají. Celý příběh by se v tuto chvíli mohl uzavřít. Na místo 

toho se do popředí dostává Jakub, jeho rodina a přítelkyně Afra. Jakub 

vyslechne nepříjemný rozhovor svých rodičů a pochopí, že by mohlo dojít 

k jejich rozchodu. Svěří se Afre a ta, jelikož zažila rozvod svých rodičů, chce 

Jakubovi pomoci a dát rodinu dohromady. Nějakou dobu se jí a ostatním 

dětem, které se zapojily, daří držet Jakubova otce stranou od jeho nové 

přítelkyně. Vymyslí k tomu dokonalý plán. Po nějaké době ale zjistí, že je to 

zbytečné a Jakubův otec se stejně stěhuje jinam. Afra s Jakubem poznávají, že 

lásku si nelze vynutit. V těžkých chvílích, kdy se Jakubovi rozpadá jeho 

rodina před očima, mu jeho přítelkyně Afra, jeho maminka a dědeček, který 

přijel na nějakou dobu na návštěvu, pomáhají překonat zklamání z otcova 

odchodu. 

Martině Drijverové se podařilo rozpracovat závažná témata, která se nej-
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více týkají dětské mysli. Neopomněla problémy z rodinného prostředí, vztahy 

mezi přáteli, otázky adaptace do nového kolektivu ve škole. Důležitou 

stránkou je snaha přivést čtenáře ke kladnému náhledu na svět a k správnému 

řešení životních situací. 

Próza Heřmánci je určena dětem od devíti let, a protože pojednává 

o přátelství, lásce, vztazích či dospívání, lze ji zařadit mezi četbu pro dívky. 

Vyprávění je napsáno v er-formě, hlavní hrdinové se střídají, každému z nich 

je věnována pozornost v jedné z řady poměrně samostatných příhod. Děj je 

vystavěn na řetězové kompozici. Autorka používá spisovného jazyka, pouze 

v případech promluvy postav se můžeme setkat s výrazy slangovými či 

expresivními. 

, ... „Jen se na mě podívej, jak vypadám - a ještě jste mi dali tak 

pitomý jméno!" ... 's) 

, ... „Říkali v krámě, že že se tu potuluje nějakej ...no, co obtěžuje 

děvčata" ...' 6) 

,... „Jako bysme nikdy neviděli šprta!" ...' 7; 

, ... "Proč vlastně tu češtinu šprtáš? " ...' 8) 

Ze všech tematických složek věnovala autorka nej větší pozornost 

postavám a jejich příběhům. Naopak popis prostředí nedostal příliš prostoru. 

Děj autorka zasadila do panelového domu a jeho nejbližšího okolí. 

Prózu o dospívající Anně vytvořila M. Drijverová pod názvem Anna za 

dveřmi již v roce 1993. O několik let později ji přepracovala do současné 

podoby a pozměnila název na dnešní Už neposlouchám za dveřmi ( 2001 ). 

Po obsahové stránce je však téma dospívání a složitých cest k porozumění 

v obou podobách textu stejné. Čtenářům se Anna a její rodina představuje 
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v době stěhování z městského bytu na venkov. Změna prostředí působí na 

celou rodinu, každý se s tímto závažným rozhodnutím vyrovnává jinak. Otec, 

který byl původcem nápadu, se těší a optimisticky plánuje vznik a rozvoj své 

soukromé firmy. Má utkvělou představu o úspěchu a nepochybuje o něm. 

S elánem buduje dílnu, zařizuje dům a všechny formality spojené s provozem 
v # # 

firmy. Časem se jeho představy i úspory tenčí. Záchranou je mu velká 

zakázka, ale při práci si způsobí těžké zranění a na dlouhou dobu skončí 

v nemocnici. 

Počáteční velké plány s ním nesdílí jeho žena, Annina matka. Je zvyklá 

na městský život a práci v kanceláři. Její rozpaky nad životem na venkově 

umocňuje právě manželovo přílišné nadšení. Má pochybnosti, ale přesto svou 

práci opouští kvůli stěhování. Vidina účetních povinností rodinné firmy ji 

však nijak neláká. Dalo by se říci, že její pocity hraničí až se strachem o bu-

doucnost celé rodiny. Po dlouhé zimě strávené ve venkovském stavení odjíždí 

na nějaký čas do města a právě v době její nepřítomnosti se Anninu otci stane 

úraz. Matka se nervově zhroutí a musí na nějakou dobu do nemocnice. 

Anna zůstává sama. Na venkově si zvykla, naučila se starat o domácí 

zvířata, našla si přátele. Zpočátku považovala rozhodnutí rodičů přestěhovat 

se za samozřejmé a těšila se na vzrušující událost. Ve škole na ni čekal nový 

kolektiv, byla zvědavá na profesory, kamarádky a celkově přemítala o tom, 

jak ji nové prostředí přijme. Existenční starosti rodičů si uvědomovala, ale 

více jí trápily neshody mezi nimi. Rodiče nějakou dobu pociťovali, že jim 

dochází síly, a i když nehovořili před Annou, tak ona si vždy „za dveřmi" 

jejich rozhovory vyslechla. Považovali ji za dítě, ale ona chtěla dokázat, že se 

o sebe a celou domácnost umí postarat. Po otcově úrazu měla příležitost, a 

jelikož v případě jejího odjezdu hrozila ztráta všech zvířat, tak zůstala. 
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S pomocí přítele Honzy dokázala spojit starost o dům s docházkou do školy. 

Anna v novém bydlišti prožívá velké okouzlení a zklamání, přehodnocuje 

své názory na lidi kolem sebe, získává nové přátele a konečně nalézá svou 

první lásku - Honzu. Chlapec, který Annu nezaujme na první pohled, ale 

pomáhá jí se zvířaty, prokáže velkou odvahu při první pomoci u otcova 

zranění. Anna k němu začne postupně pociťovat náklonnost. 

Hlavní hrdinka se s náročnou situací vyrovnává s vypětím všech sil, ale 

s pomocí přítele Honzy se jí daří vše zvládnout. Když přijede její teta a láká 

Annu, aby s ní odjela a odpočinula si, tak souhlasí. Ve stejné chvíli se však 

odehraje něco, co ji přesvědčí o tom, že zůstane - narodí se telátko. V Anně se 

probouzí zodpovědnost. Práce na hospodářství ji naučí upřednostňovat 

potřeby ostatních před svými, je všímavější. 

Když se rodiče vrátí domů, jsou velice překvapeni a pochopí, že již není 

dítě. Obdivují její odhodlanost k řešení všech problémů. Přijmou Annu jako 

partnera a všechny další starosti a problémy probírají otevřeně všichni tři. 

Anna je dospělá. 

Martina Drijverová svou prózou postihla velkou oblast námětů, které 

nejvíce zajímají dospívající dívky. Citlivým a srozumitelným způsobem 

představuje Annin poutavý příběh. Vyprávění je v ich-formě, hlavní hrdinka 

provází čtenáře svým příběhem velmi působivě. Děj probíhá v přirozené 

časové posloupnosti, kapitoly na sebe navazují. V textu se objevují některé 

nespisovné prvky. 

, ... „S tatínkem je to dobrý>. " řekl Honza. " 

Stavil jsem se v nemocnici a řekli mi, že žádný komplikace nenastaly. " g> 

... Byl nejhezčí a viděla jsem ho každej den. ...' w) 

96 



Prózu pro dospívající dívky v podání Martiny Drijverové zastupuje také 

román Lenka au - pair ( 2003 ), vyprávějící příběh osmnáctileté Lenky. Po 

neúspěšných přijímacích zkouškách na vysokou školu odlétá studovat na půl 

roku do Paříže. Její otec má ve Francii novou rodinu a Lenka předpokládá, že 

jede za ním. Skutečnost jí nemile překvapí, otec nemá zájem se o ni starat. 

Lenka je vržena do víru nových a neočekávaných událostí. Otec pro ni 

připravil přesný plán. Našel rodinu, do které se Lenka přistěhuje a bude se 

starat o jejich děti. Finančně jí přispívá na studium, ale z velké části si dívka 

musí peníze vydělat. Když si po nějaké době zvykne a překoná zklamání nad 

jednáním otce, lítost a smutek z osamění, rozhlédne se po nových přátelích 

a odhodlá se k náročnému studiu. V průběhu pobytu v Paříži se seznamuje 

s kulturami různých národů, učí se toleranci a pochopení svých spolužáků 

a přátel. Nachází také lásku u chlapce se zvláštním jménem Thibauld, ale 

jelikož v Praze zanechala přítele, připadá jí nevhodné se s ním vídat. Rodící 

se vztah ukončí. Po návratu do Prahy nalézá přítele s jinou dívkou. 

U Lenky se dá hovořit o velké ctižádosti a trpělivosti. V cizí zemi 

získává nové poznatky, snaží se pochopit, co je důležité při studiu i v běžném 

životě. Skutečnost, že na ni přítel nečekal, ji po návratu domů podněcuje vše 

přehodnotit. Uvědomí si, že se určitě do Paříže vrátí. 

Autorka předložila čtenářkám hrdinku Lenku, která každopádně není 

dokonalým vzorem, autorka ji neidealizuje, ale snaží se j í objektivně přiblížit 

se všemi jejími pocity, vlastnostmi, tužbami a sny. Vyprávění v er - formě je 

v této próze natolik působivé, že i přes oslovování ve třetí osobě se čtenářka 

snadno s hrdinkou ztotožní. 

Náměty mohla Martina Drijverová čerpat ze své vlastní zkušenosti, také 

byla ve Francii studovat. Hlavní myšlenkou prózy se zřejmě stala snaha 
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přiblížit dívkám skutečnou podobu práce au - pair a netradiční prostředí a od-

lišný způsob života pohledem studujících z jiných zemí, než je Lenka, i ze 

strany obyvatel Paříže a jejich tradic. 

Na rozdíl od Heřmánků, kde se Martina Drijverová věnovala vnějšímu 

prostředí pouze okrajově, se u Lenky au - pair se dozvídáme daleko více. 

V porovnání Francie se sídlištěm se dá předpokládat, že cizí země je prostředí 

na popis mnohem bohatší. A tak vnější svět, okolnosti a přítomnost mnoha 

nevýrazných postav se stávají důležitou součástí čtenářova uceleného pohledu 

na dílo. Chvílemi má popis poučný charakter, když autorka přibližuje 

čtenářkám některé národní zvyklosti a odlišnosti, se kterými se Lenka 

setkává. 

Kompozičně není próza nijak neobvyklá, děj probíhá chronologicky. 

Autorka ho realizovala v ucelené řadě dramatických a poutavých příhod. 

Střety mezi postavami a jejich následné řešení a rozuzlení činí příběh 

napínavým. Autorka velmi málo používá nespisovná slova, i postavy v přímé 

řeči většinou hovoří spisovně, jen výjimečně se vyskytnou hovorové varianty 

koncovek slov : 

, ... „ Slíbil jsem ženě, že skoncuju s minulostí" ...' ii) 

, ... „ Važ si toho, to není běžný. " ...'12) 
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10. PRÓZA PRO RODIČE 

Martina Drijverová vytvořila kromě próz pro děti a mládež také dílo, 

které je určeno rodičům, v první řadě maminkám. Přestože tato próza nespadá 

do tvorby pro děti, zaslouží si, abychom se jí alespoň okrajově zabývali. 

Autorka se v próze To první a to druhé dítě ( 1993 ) věnuje rodině a péči 

o děti. Humornou a laskavou formou seznamuje rodiče s běžnými denními 

starostmi, s různými překážkami a hlavně se způsobem, jak všechna úskalí 

rodičovství zvládnout s klidem a humorem. Čtenáře oslovuje první osobou 

množného čísla {„my, matky") a v některých příbězích se vyjadřuje 

v singuláru, to v případě, že zasazuje do děje svůj osobní zážitek. Kromě 

vlastních příhod se Martina Drijverová opírá v textu o zkušenosti jiných rodin 

a příležitostně také o rady odborníků. Způsob jejího podání ale není odborné 

publikaci v ničem podobný. Kapitoly na sebe navazují v přímé časové 

posloupnosti, souvisí s věkem dítěte. Prózu uvádí doba těhotenství a pobyt 

v porodnici a ukončuje studium dětí na středních školách. Autorka se 

vyjadřuje svérázně a přitom s pochopením, do textu vkládá expresivní výrazy. 

, ... Některý novorozenec se po mléku vrhá s hltavým nadšením (zde jsem 

zvítězila), zatímco jiný přemýšlivě ožižlává napjatou matku a a uvažuje: „ Tak 

nevím, mám si dát, bude to vůbec kjídlu...? " ...' i) 

S humorem dokáže autorka pracovat i se slovy. V mluvě dospívajících se 

vyskytuje množství zvláštních slangových výrazů, oblíbených slova 

novotvarů. Jedním z nich je bezesporu slůvko „Voni". Martina Drijverová se 

s nadsázkou chopila tohoto slova a pozměnila jeho význam. 

, ... „ Voni to dělali všichni... " Existence Vonů je jasně prokázána. Voni 

jsou zjevem podobní dětem, ale chovají se příšerně. Za naším miláčkem silně 
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zaostávají. A ještě na něj všechno svádějí a on chudák trpí. 

„Já ne, to Voní!" (Rozbili okno, počmárali sešit.) ... ' 2) 

Autorka vykresluje vztahy v rodině věcně a zároveň s dávkou humoru 

a nadsázky. Snaží se říci čtenářům, co je pro soužití s dětmi důležité, že 

nezáleží na tom, co dělají ostatní, ale na trpělivosti, lásce a pochopení, které 

svým dětem rodič věnuje. 

Stejně jako první kniha i Moje miminko ( 1994 ) pojednává o dětech. 

Martina Drijverová ji věnovala matkám a jejich dětem od narození až do tří 

let života. Podrobně se zabývá vším, co potká ženu po narození prvního 

dítěte, vším, co je nové, neznámé a může způsobit pochybnosti a nejistotu. 

Autorka se snaží maminky uklidňovat a velmi čtivou formou zábavně poučit. 

Kapitoly jsou rozděleny vždy po jednom měsíci života dítěte do jednoho roku, 

poté stručněji. Uvnitř každé kapitoly čtenářka nalezne odstavce k různým 

tématům. ( První zoubek, Spánek, Krmení, Jak sedí, Svačiny, Stoupá si nebo 

leze. ) Oslovování v druhé osobě množného čísla „vy máte miminko" 

vyvolává v čtenářkách pocit důvěry ve všudypřítomnou přítelkyni. Martině 

Drijverové se stylizace do této role velice zdařila. 

Jak si hrát 

Je dobré, předvést dítěti, jak si s hračkou má hrát (tohle jezdí, tohle cinká, 

tohle chrastí). Pokud je miminko velmi zabráno do hry, počkejte raději 

s krmením či převlékáním (těch pár minut vás nevytrhne, ale vytrhnete-li dítě 

ze soustředění, bude nevrlé a bude se zlobit). ...' 3) 
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ZÁVĚR 

Spisovatelka Martina Drijverová patří k autorům, kteří se opakovaně vracív 

k tvorbě pro děti. V závěru práce shrneme nejdůležitější rysy jejího díla. 

Přispívá k vytváření obrazu soudobé české literatury pro děti a mládež. Autorka 

zpracovává rozhlasové a televizní podoby svých pohádek, vydala již více než tři 

desítky knih pro děti, publikuje v dětských časopisech, s čtenáři se přímo 

setkává při besedách a uměleckých dílnách. Její tvorba se obrací nejen 

k začínajícím, ale i ke zkušenějším čtenářům. Vtipně a osobitě přibližuje hlavně 

dětský svět, jeho úskalí a proměny, dotýká se rovněž rodinných a přátelských 

vztahů i problematiky prvních lásek. 

Pro tvorbu Martiny Drijverové je charakteristická žánrová rozmanitost. 

Nejčastěji se setkáváme s příběhovou prózou s dětským hrdinou, s dívčí 

hrdinkou, s pohádkou převyprávěnou i autorskou a v neposlední řadě i umě-

leckonaučnou tvorbou či pověstí. 

Příběhová próza reflektuje závažné momenty a situace v životě dětí - život 

v neúplné rodině, handicap dítěte, outsiderství, přátelství či prázdninové zážitky. 

Expresivní výrazy, prvky hovorové češtiny a zajímavé novotvary prózu Martiny 

Drijverové osobitým způsobem oživují. 
v 

Zpracováním Českých pověstí pro nejmenší děti se autorka spojila poutavé 

vyprávění s poučným příběhem. V próze České dějiny očima psa vystupuje 

v roli vypravěče neobvyklý hrdina Pes. Humorně komentuje dějinné události 

českého národa. 

Také pohádka má v tvorbě Martiny Drijverové nezastupitelné místo. Každá 

pohádková sbírka má společné téma, vedle sebe najdeme pohádku z různých 

pramenů. Převyprávěla jak české, tak i cizí pohádky, nabídla čtenářům poučné, 
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z á b a v n é a z a j í m a v é př íběhy. Au to r ská p o h á d k a se zví řec ím hrd inou s e z n a m u j e 

se životem v přírodě, se vzájemnými vztahy mezi zvířaty. Pohádkový život 

zvířat představuje paralelu ke vztahům v lidské společnosti. Příběhy plní 

významnou výchovnou funkci. 

Próza pro dospívající dívky se vyznačuje laskavým pochopením všech 

nesnází, kterými pubescentní čtenářky prochází. Každá z nich má příležitost 

nalézt v díle sebe sama a ztotožnit se s hlavní hrdinkou. 

Spisovatelka nabízí dětem zamyšlení nad jednáním hrdinů svých próz. 
V m 

Čtenáři tak mohou dospívat k vlastním úvahám a vytvářet si názory. Učí se 

z chyb či úspěchů literárních postav. 

Tvorba Martiny Drijverové je přínosem pro současnou českou literaturu pro děti 

a mládež. 
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RESUMÉ 

Tato diplomová práce, která má monografický charakter, se pokouší 

postihnout jednotlivé oblasti tvorby spisovatelky Martiny Drijverové, přičemž 

nejpodrobněji rozpracovává její dílo vydané knižně. Věnuje tématům, kterých 

se autorka dotýká nejvíce, ale také se zabývá analýzou jednotlivých děl po 

stránce jazykové. Martina Drijverová vykresluje určitý obraz světa 

prostřednictvím svých příběhů, nahlíží do různých oblastí života a seznamuje 

s ním čtenáře. Také z tohoto důvodu nese práce název Tvorba pro děti. 

Kapitola Portrét spisovatelky si všímá počátků a průběhu autorčiny 

spisovatelské dráhy, podává základní životopisné informace a seznamuje 

s vývojem jejího literárního stylu. Nahlíží do jednotlivých žánrů, 

charakterizuje její filmovou, rozhlasovou a divadelní tvorbu a zmiňuje 

autorčiny úspěchy u nás i v zahraničí. 

Následující kapitoly se věnují charakteristice rysů jednotlivých žánrů 

a analýze konkrétních děl. Jsou rozdělena podle společných námětů na 

Příběhovou prózu ze života dětí, Pověsťová vyprávění, Uměleckonauěnou 

literaturu, Pohádky, dále na kapitoly nazvané Fantastické Rytířovo kopí, 

Próza s dívčí tématikou a Próza pro rodiče. 

Největší pozornost věnuje diplomová práce přínosu tvorby Martiny 

Drijverové pro rozvoj čtenářství a obohacování osobního života dětí. 
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