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Úvod
Při hledání námětu pro svou diplomovou práci jsem se snažila vybrat
téma, jehož zpracování bude něčím přínosné nejen pro učitele prvního stupně
ZŠ. Literatura pro děti a mládež mě oslovuje a současně jsem přesvědčena,
že má velký význam pro čtenáře bez ohledu na věk.
Nejčastějšími čtenáři knížek pro děti jsou přirozeně děti. Jim jsou
určeny a s tímto záměrem také psány. Jejich prostřednictvím se děti učí
porozumět světu v němž žijí, ve kterém si hledají místo a uplatnění. Světu,
jehož jsou součástí, ale který je pro ně v mnohém nesrozumitelný. Dětský
svět se od světa dospělých liší.
Také v rukou dospělého má taková knížka své uplatnění. Zvlášť pro
toho, kdo pracuje s dětmi, ať už ve škole nebo jinde. Každý, kdo je s nimi
v kontaktu - v rodině, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, by se měl snažit
o dětech co nejvíce dozvědět, aby jim porozuměl. To proto, že vzájemné
dorozumění usnadňuje společnou komunikaci. A právě knížky pro děti
mohou v tomto směru v mnohém pomoci. Jejich autoři nám umožňují
nahlédnout do dětské duše a připomenout nám, co jsme v minulosti sami
prožívali, ale vlivem času zapomněli. Význam literatury pro děti a mládež
tedy spatřuji v tom, že spojuje dospělé s dětmi.
A jaký je dětský svět? Co jej tvoří a jak se liší od světa dospělých? To
vše jsou otázky, na které budu ve své práci hledat odpovědi prostřednictvím
knížek Christine Nostlingerové, rakouské spisovatelky pro děti.
Ch. Nóstlingerová je uznávanou autorkou. Její knížky čtou děti nejen
u nás. Svým vyprávěním umí čtenáře zaujmout a pobavit, ale také poučit.
Ve své bohaté literární tvorbě pro děti a mládež se specializuje na žánr
příběhové prózy s dětským hrdinou, což je jeden z důvodů, proč jsem zvolila
právě její literární tvorbu.
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Kde jinde lépe poznávat děti, než v příbězích, ve kterých jsou hlavními
aktéry? Ch. Nóstlingerová své čtenáře takovými příběhy přímo zahrnuje
a jejich prostřednictvím je zároveň informuje o tom, co nejvíce zaměstnává
jejich mysl. Jak naznačují náměty jejích knih, jsou tím především dětská
přání a touhy, ale také problémy a otázky z nich vyplývající. O tom všem se
v těchto knížkách dočteme. Najdeme v nich však ještě více.
Svět dětí totiž netvoří pouze děti, ale také dospělí, s nimiž jsou děti
v kontaktu, a prostředí, kde k tomuto kontaktu dochází. Ch. Nóstlingerová
na to nezapomíná a ve svém díle se vedle dětských úvah a pocitů zabývá také
mezilidskými vztahy a prostředím rodiny a školy.
To vše mě přimělo k rozhodnutí pokusit se analyzovat dětský svět tak,
jak jej vidí Ch. Nóstlingerová. Podpořila mě v tom i skutečnost, že ačkoli
hovořím o autorce, která získala řadu významných ocenění a jejíž tvorba je
v oblasti literatury pro děti a mládež jednou z nejrozsáhlejších, u nás se jí
stále nedostává takové pozornosti, jakou si zaslouží. Touto diplomovou prací
bych tedy také ráda přispěla ke změně této skutečnosti.
Jak vyjadřuje již název, tématem této práce bude hledání odpovědi na
otázku, jaký je svět dětí v knížkách Ch. Nóstlingerové. Kromě toho se budu
zabývat literárním stylem autorky a na závěr se pokusím zformulovat
význam její tvorby pro dětské i dospělé čtenáře. To vše na základě
interpretace devíti titulů, které byly přeloženy do češtiny a vydány u nás.
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1. SEZNÁMENÍ S AUTORKOU

1.1. Životopisný a tvůrčí portrét

Christine Nóstlingerová, prozaička, básnířka a scenáristka, se narodila
13. září 1936 ve Vídni. „Byla jsem divoké zuřivé d ítě ", říká sama o sobě
a dodává: „a moje matka je ještě dnes velmi pyšná na to, že mě to
odnaučila.

Po základní škole pokračovala ve studiu na gymnáziu.

„ Ve škole jsem trpěla, protože moje velká sestra byla nejlepší a učitelé proto
ode mě očekávali podobné výkony. V průběhu osmi let jsem je vyvedla
z omylu. Sedět jsem ale nikdy nezůstala. A navíc, měla jsem hrůzu z toho, že
bych měla ve škole zůstat o rok déle, a tak jsem se raději trošku učila... ",2
komentuje toto osmileté období. Po maturitě její cesta směřovala na akademii
umění Commercial Art ve Vídni, kde se věnovala užité grafice.
Ch. Nóstlingerová se chtěla stát grafičkou, ale na akademii poznala, že
její výtvarný talent je pouze průměrný. Pochopila, že z n í nebude velká
malířka, a rozhodla se založit rodinu. „Dostala jsem strach, vdala jsem se
a měla dvě děti, “ 3 říká Ch. Nóstlingerová v knize Geplant habe ich gar
nichts (Wien,1998). Protože ale nechtěla zůstat ženou v domácnosti, začala
pracovat v rozhlase i televizi a věnovala se také literární činnosti. Nejprve
jako žumalistka přispívala do feministické rubriky dělnických novin, poté
psala také do několika deníků a magazínů. Roku 1996 navíc navázala
spolupráci s SOS Mitmensch, organizací soustřeďující se na integraci cizinců
a boj s xenofobií.
Ani při všech těchto aktivitách se však Ch.Nóstlingerová stále nevzdala
touhy malovat. Jejím přáním bylo ilustrovat knížky pro děti. (Sama si proto
vydání vlastních knih ilustrovala - viz Příloha.) A protože k tomu potřebovala
> ° stlingerová, Ch.: Geplant habe ich rar nichts, Wikipédiá, Wien 1998
i ° stl'ngerová, Ch.: Tamtéž, s.40
ostlingerová, Ch.: Tam též, s.41
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text, sama si ho napsala. Když se výsledky její práce dostaly na veřejnost,
zjistila, že více než ilustracemi zaujala textem. Vydala se tedy na dráhu
spisovatelky.
Její literární prvotina Die feuerrote Friederike se dostala rakouským
čtenářům do rukou v roce 1970. Tato fantazijní utopická próza o dívce, která
touží žít v zemi, kde by se jí nikdo neposmíval za rudé vlasy, zaznamenala
u čtenářů velký ohlas. Velmi úspěšný byl i následující román pro děti - Wir
pfeifen a u f den Gurkenkónig z roku 1972, za který byla v roce 1973
vyznamenána německou cenou knihy pro mládež. Ch. Nóstlingerová napsala
ještě mnoho dalších knih, jako román Hugo, das Kind in den besíen Jahren
(1983), trilogii o Markétce (Gretchen Sackmeier. Eine Trilogie, 1981-1988)
nebo knihu Villa Henriette (1996). Kromě románů a příběhů pro děti
a mládež zahrnuje její tvorba také několik kuchařek, sbírky básní, dva
autobiografické svazky z autorčina dětství Maikáfer, fleig! (1973) a Zwei
Wochen im Mai (1981) a mnoho dalších. Čeští čtenáři ji znají především
z vyprávění o malém Františkovi, Markétce nebo z knihy Róza, strážné
strašidlo.
Ch. Nóstlingerová je velmi činorodou autorkou, která od sedmdesátých
let napsala více než 150 knih. Vstoupila tak do literatury pro děti, kníž
dodnes neodmyslitelně patří. A to nejen v Rakousku. Její příběhy byly
přeloženy do mnoha jazyků, a tak se proslavila po celém světě. Stala se ale
nejen známou, nýbrž také uznávanou spisovatelkou. Za její práci se jí dostalo
nesčetných

ocenění,

a

to

jak

v Rakousku,

tak

v Německu.

K nej významnějším z nich jistě patří mezinárodní cena Hanse Christiana
Andersena z roku 1984 a literární cena Astrid Lindgrenové z roku 2003.
V

současné době žije Ch. Nóstlingerová ve Vídni, kde díky ní ožívají

další hrdinové, kteří přinesou radost nejen dětským čtenářům, ale i všem
ostatním, kteří budou mít možnost se s nimi seznámit.
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1.2. Překlady do češtiny

První překlady Christine Nóstlingerové se u nás objevily začátkem
sedmdesátých let. Prózou, která se čtenářům v tehdejším Československu
dostala do rukou jako první, byl fantazijní román Čo nám po královi
uhorčicikovi, (W ir pfeifen an den Gurkenkónig, 1972), vydaný roku 1978,
bohužel pouze ve slovenštině.
Do češtiny byla poprvé přeložena až Róza,

strážné strašidlo

(z německého originálu Rosa Riedl Schutzgespenst, 1979-1982), vydaná
nakladatelstvím Albatros v překladu Olgy Krejčové roku 1988. O devět let
později se na trhu objevil další příběh pro děti Pan Pes a jeh o přátelé (Der
Hund kommt!, 1987), opět v nakladatelství Albatros, tentokrát v překladu
Hany Linhartové.
Následovaly Příhody malého Františka (Geschichten vom Franz,
1984) a František jd e do školy (z německých originálů Schulgeschichten
vom Franz a Neue Schulgeschichten vom Franz, 1996) z let 1998 a 1999,
knížky, které se dočkaly několika volných pokračování, ale se kterými se
čeští čtenáři dosud neměli možnost seznámit.
V

letech 2000-2002 vyšla v nakladatelství Amulet románová trilogie

pro dívky Markétka (Gretchen Sackmeier, 1981), Markétka má trable
(Gretchen hat Hánschenkummer, 1981) a konečně Má milá Markétko!
(Gretchen, mein Mádchen, 1988). Dále Amulet vydal roku 2000 knížku
Růženka, ta m á nápady (Rosalinde hat Gedanken im Kopf, 1981).
Pro nejmladší čtenáře ji stejně jako trilogii o Markétce přeložila Hana
Linhartová.
Na rozšíření knížek

Ch. Nóstlingerové u nás se vedle Albatrosu

Podílelo ještě nakladatelství Hejkal. Zde vyšel roku 1997 fantazijní příběh
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s dívčí hrdinkou Skřítek v hlavě (Der Zwerg im Kopf, 1989), přeložený
Hanou Homoláčovou.
Je zřejmé, že počet knih Ch. Nostlingerové přeložených do češtiny
a vydaných u nás, je ve srovnání s počtem jí napsaných děl poměrně malý.
Ch. Nóstlingerová si přesto udržuje u českých čtenářů svou pozici, se kterou
se dostala do jejich podvědomí již v osmdesátých letech, kdy se u nás poprvé
prosadila.
Je to především díky spisovatelskému talentu. Svůj podíl na tom mají
ale také kvalitní překlady, zejména Hany Linhartové, vysokoškolské
pedagožky, která v současné době působí na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze jako vyučující německého jazyka.
Čtenář,
Ch.

který

by

Nostlingerové, je

si

chtěl

v současné

odkázán buď

době

na městské

přečíst

knihy

knihovny, nebo

na internetový knižní prodej. V běžných knihkupectvích jsou totiž téměř
nedostupné. Zajímavé však je, že Příhody malého Františka, František jd e
do školy, Pan Pes a jeh o přátelé a Růženka, ta má nápady jsou k dostání
ve speciálních vydáních v Braillově písmu, a to v Pražské knihovně
a tiskárně pro nevidomé.

2.

SVĚT DĚTÍ V LITERÁRNÍ TVORBĚ CH. NOSTLINGEROVÉ

2.1. Svět reality a fantazie

Literární tvorbu Ch. Nostlingerové charakterizuje rozmanitost námětů
i žánrů, mezi nimiž dominuje příběhová próza ze života dětí. Ta zahrnuje jak
příběhy reálné, tak zcela neskutečné. Svět dětí tak, jak je v nich zobrazen, lze
proto nazvat světem reality a fantazie.
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Hranice

mezi

realistickou

a

fantazijní

prózou

je

v příbězích

Ch. Nóstlingerové dána zastoupením fantastických prvků. Podle toho, zda se
fantazie prolíná s realitou či nikoli, můžeme její prozaickou tvorbu
rozdělit na realistickou a na tu s prvky fantazie.
Realistická díla představují příběhy dětí různého věku, které vypovídají
0 jejich životě, o čem přemýšlejí, co je trápí nebo naopak těší. Je to ale také
vyprávění o lidech, kteří žijí s dětmi - hlavními hrdiny v nějakém vztahu.
1 oni jsou důležitou součástí dětského světa. Do realistické prózy řadíme
tituly: Markétka, Markétka má trable, Má milá Markétko!, Příhody malého
Františka, František jd e do školy a Růženka, ta má nápady.
Próza s prvky fantazie je specifická tím, že v ní navíc vystupují
neskutečné

postavy, jejichž

existence

mění

reálný

příběh

v příběh

fantastický. Takovými jsou prózy: Skřítek v hlavě, Róza, strážné strašidlo
a Pan pes a jeho přátelé.
Náměty v díle Ch. Nóstlingerové jsou různorodé, ale spojuje je jedno
téma - pohled do života hlavního hrdiny. Ať už jde o dívku nebo chlapce,
předškoláka nebo dospívajícího mladého člověka, vždy máme možnost
dozvědět se něco o světě, jehož jsou součástí, a který je plný radosti, ale ještě
více starostí, s nimiž se potýká.
Ch. Nóstlingerová nám prostřednictvím svých knížek dává možnost
sledovat děti, které se dostávají do různých situací, pro dospělého možná
běžných, avšak očima samotných hrdinů často zdánlivě neřešitelných.
Nejčastěji se jedná o stavy, v nichž si hlavní hrdina s něčím neví rady.
Někdy jde o drobnosti, jako je vymyslet vhodný dárek pro maminku
k Svátku matek, jindy jde o problémy daleko hlubší, jako o snahu prosadit se
ve svém okolí, vyrovnat se s narušeným přátelstvím, s trápením v lásce nebo
dokonce s nesrovnalostmi uvnitř rodiny, nejčastěji mezi rodiči.
Zvláštním,

ale

také

posledním

příkladem

prózy

z tvorby

Ch. Nóstlingerové, o kterém jsem se dosud nezmínila, protože se námětově
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vyčleňuje z obou předchozích skupin, jsou osudy Pana Psa z knihy Pan Pes
a jeho přátelé. To proto, že se od ostatních zcela liší z hlediska námětu i míry
fantazie v něm. Také zde hlavní hrdina zažívá různé příhody, které jsou více
či méně reálné. Rozdíl je však v tom, že zatímco u hrdinů předchozích
příběhů vznikají tyto situace náhodně, zde je Pan Pes sám vyhledává.
Z vlastní vůle opustí domov, místo, kde měl dosud zázemí, a vydá se
do světa s přáním něco zažít.
Děj této knihy v sobě nenese pouze prvky fantazie, nýbrž je od počátku
vystavěn na nereálném základu. Hlavní hrdina - pes, který mluví a jedná jako
dospělý člověk, se nepotřebuje seznamovat s neskutečnou postavou, protože
takovou postavou je on sám. Odlišuje se také tím, že Pan Pes se, kromě
jiného, jako jediný vyčleňuje také ze světa dětí. Vystupuje totiž v roli
dospělého člověka.

2.1.1.

O čem přemýšlejí m alí školáci
2.1.1.1.

František

„Kdo j e zvyklý na trápení, pozná už dopředu, kdy se k trápení
schyluje," 4 říká malý František, hrdina knížek Příhody malého Františka
a František jd e do školy. A ví, o čem mluví, protože je jedním z těch, kteří se
s trápením potýkají den co den. Někdy si neví rady sám se sebou, jindy
s lidmi kolem sebe, ale nejčastěji se situací, do níž se dostane, která je pro něj
nová.
S Františkem se poprvé setkáme v knize Příhody malého Františka.
Seznámíme se v ní s šestiletým klukem, "s pisklavým hláskem, krátkými
kudrnatými vlasy, pomněnkově modrýma očima a pusou jako srdíčko’’ 5,
5 j^ ostlin gerová, Ch.: Příhody m alého Františka, Albatros, Praha 1998, s. 14
° stlin g ero v á , Ch.: T a m té ž , s. 5

kterého pro jeho malý vzrůst všichni považují za dívku. A to je první věc,
která Františka trápí. Jako většina z nás, také on přemýšlí o tom, jak vypadá,
jak působí na své okolí. Jde o problém sebepřijetí. Například v příhodě Jak
si František poradil mu stejně starý kluk nechce věřit, že je opravdu
chlapcem. František zpočátku neví, jak pravdu dokázat, ale nakonec ho přece
jen něco napadne. Sundá si kalhoty a problém je pryč.
Ne vždy je ale řešení tak snadné. Jednou, když se snaží vyzrát nad
svým pisklavým hláskem, musí k tomu vynaložit mnohem větší úsilí. Trvá
mu déle, než ho něco napadne. Přesto si i tentokrát poradí. Aby se vyhnul
nepříjemné nervozitě, která jeho drobnou vadu způsobuje, rozhodne se své
sdělení nahrát na magnetofonovou pásku ve chvíli, kdy je klidný a hlas mu
nepřeskakuje. Nejen, že tak zvítězí nad hlasovou indispozicí, ale zároveň se
mu podaří pobavit celou třídu včetně učitele a získat tak obdiv spolužáků.
Snaha vyrovnat se se sebou ale není to jediné, co Františka trápí.
Přemýšlí i o jiných věcech. Jednou o tom, čím má obdarovat maminku při
Svátku matek, jindy o tom, co udělat, když se ztratil. V každém případě se
najde nějaké řešení. Někdy Františkovi pomůže náhoda. Třeba když neví, jak
vysvětlit pozdní příchod do školy, aniž by musel přiznat jeho důvod, má
štěstí - učitel se vůbec nezeptá. Většinou si ale František umí poradit sám.
Když se zamyslí, dokáže zdolat každou překážku. A to i tehdy, je-li tou
překážkou strach. Strach ze lži, z učitele, ale také z toho, zda ho má rád jeho
starší bratr Josef.
Každá z příhod ukazuje na nějakou Františkovu starost nebo jen
niyšlenku, která ho trápí nebo zajímá. Z toho poznáme, čeho se takový
Předškolák může bát, co je pro něj důležité a z čeho se raduje. Knížka je
0 problémech dítěte a hledání jejich řešení.
Problémy, které František řeší, jsou spolu srovnatelné. Nerozlišuje
"menší" nebo "větší" z nich. Ztratit se, znamená to stejné, jako nevědět si
ra<ty s domácím úkolem.
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A jak se na to dívá hlavní hrdina? „Problém je, když se člověk
s nějakou věcí nedokáže v y r o v n a t 6 tvrdí František, a kdo ho zná z knížky,
nepochybuje, že on si vždy poradí.
S Františkem se po roce setkáme ještě jednou v knize František jd e
do školy. (Ch. Nóstlingerová sice napsala více pokračování, ale ta nejsou
přeložena do češtiny.) Už název napovídá, k jaké změně ve Františkově
životě došlo. Začal chodit do školy, a to jak známo, je pro každé dítě
významný okamžik. Přináší nové zážitky a poznání.
Ale vstup do školy není u Františka jedinou změnou. Také on sám je
trochu jiný. Je sice stále ze všech nejmenší, ale nikdo už alespoň
nepochybuje o tom, že je kluk. Nechává si od tatínka stříhat vlasy a dokonce
si je geluje, což ukazuje na to, jak je pro něj vzhled stále důležitý. A nejen
vzhled. Stal se školákem a hned se cítí dospěleji. Maminka ho nemůže jen
tak pohladit. „Nejsem přece žádné mimino, ” 7 říká.
Františka zde obklopuje několik lidí. Některé dobře zná - babičku,
kamarádku Lilly, která ho hlídá, s jinými se teprve seznamuje - s učitelem
a se spolužákem Eduardem. Tito lidé jsou pro něj důležití, protože mu
pomáhají v těžkých chvílích. Často Františkovi pomohou vyřešit jeho
problémy. Díky Lilly se mu například přestane posmívat Eduard a František
se s ním pak dokonce skamarádí, babička mu zas pomůže v jeho trápení
s učitelem.
Vraťme se ale k té největší změně - ke škole. Františkovi se v ní
zpočátku nelíbí. Učení mu jde pomalu, nudí se a vadí mu, že po několika
týdnech ještě nic neumí. Také jeho učitel mu je nesympatický. Františkovi se
nelíbí jeho přístup k dětem. A co víc, nemůže ani sedět vedle nejlepší
kamarádky Gábi, jak si to vždycky představoval. Ta totiž chodí do vedlejší
třídy. Zkrátka nic není zpočátku tak, jak by chtěl, a tak má František zase

7 j^ W n g er o v á , Ch.: Příhody malého Františka, Albatros, Praha 1998, s. 39
ostlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 36
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o čem přemýšlet. Nakonec si ale zvykne na školu i na učitele a přestane se
trápit i tím, že s Gábi nejsou přímými spolužáky.

2.1.1.2.

Růženka

K Františkovi má velmi blízko další hrdinka Ch. Nóstlingerové. Je jí
Růženka Lípová z knížky Růženka, ta má nápady. Jde o dívenku, která je
nejen stejně stará jako František, ale podobá se mu hlavně tím, že přemýšlí
o životě, o tom, co se kolem ní děje.
Na rozdíl od Františka se Růženka nepotřebuje vyrovnávat s žádným
problémem. Když o něčem přemýšlí, dělá to jen pro zábavu, protože je
zvídavá, protože má bujnou fantazii. Nepotřebuje k tomu zvláštní důvod,
nemá starosti jako František. Umí se jen dívat kolem sebe a krásně si
vymýšlet. Nejlépe to vystihuje Ch. Nóstlingerová v prologu knížky:

Růženka má díru v ponožce,
Růženka má rozbité koleno.
Růženka má na dlani berušku,
Růženka má řetízek kolem krku,
Růženka má hlavu plnou nápadů.
Máma vidí díru v ponožce,
táta vidí rozbité koleno.
Kočka vidí berušku,
babička vidí řetízek,
ale nápady nevidí nikdo.

Z pozorování okolí, věcí, lidí i sama sebe vždy vzejde nějaký nápad.
Když například uvažuje o tom, proč stále něco zapomíná a pamatuje si jen

li

samé nepodstatné věci, napadne ji přelstít svou paměť. Rozhodne se, že až si
bude chtít zapamatovat něco důležitého, přikáže si na to nemyslet. Vyzkouší
si to na příkladu s plyšovým medvědem. „Proti posteli, přímo před ní, stojí
velký hnědý medvěd. Růženka se na něj krátce podívá. Pak si lehne do
postele, zavře oči a poručí si: , Teď už na toho medvěda nebudeš myslet.
Zapomeň na n ě j!'“ 8 Od té chvíle ale nemůže hračku pustit z hlavy. „To
znamená, že když chce zapomnětlivá Růženka na něco zapomenout, tak se j í
to nepovede. “ 9
Kromě toho, co už je dané (třeba proč se jmenuje právě Růženka
Lípová nebo proč babička nemluví vždy pravdivě), Růženka někdy uvažuje
nad tím, co by se mohlo stát "kdyby". Kdyby třeba z ničeho nic vstala
a odešla ze třídy uprostřed vyučování. Kam by asi šla? Možná by před školou
potkala cizího kluka a vydala by se s ním do světa. Objevili by spolu cirkus
a zkusili v něm vystupovat. Ona jako provazolezkyně, on jako krotitel lvů...
A jindy zase, čím by mohla být, až vyroste. Co třeba brankářkou, inženýrkou
stavící

mosty,

pilotkou,

řidičkou

náklaďáku

nebo

bagru,

sportovní

reportérkou nebo kapitánkou kosmické lodi.
Růženka, stejně jako František, přemýšlí sama o sobě. Na rozdíl
od Františka jí tolik nezáleží na tom, co si o ní myslí okolí. Nezabývá se tím,
jak vypadá, její vzhled ji netrápí. Nepotřebuje lidem kolem sebe ani sama
sobě něco dokazovat. Vždy jde jen o zábavu, o hru s vlastní fantazií. Když
například zkoumá své jméno, napadne ji, že by se stejně jako Růženka
Lípová mohla jm enovat Červenka Dubová, Modřinka Jedlová nebo Stříbrnka
Dešťová.
Ať myslí na cokoli, vždy se nakonec musí vrátit ze světa fantazie zpět
do reality. A to buď sama, nebo s cizí pomocí. Někdy se totiž nechá unést

9 ^ stl'ngerová, Ch.: Růženka, ta má nápady, Amulet, Praha 2000, s. 57
ostlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 58
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natolik, že přestane vnímat okolí, dokud ji někdo neupozorní. Třeba spolužák
Ferda, soused v lavici, který ji šťouchne loktem, aby dávala pozor.
Stává se i to, že když se Růženka zasní, dělá věci, o kterých neví,
dokud si jich někdo nevšimne. Sedí třeba na koberci a třese hlavou, pažemi
i nohama - snaží se setřást kočku, která podle ní sedí za jejím levým uchem
a chystá se sežrat ptáčky z hnízda. To se pak musí i tatínek vžít do jejích
představ, přistoupit na její hru a zachránit ji tím, že kočku setřese. Růženka
za to vděčně poděkuje a tatínek je rád, že má zpátky svou malou holčičku.
Lidé kolem Růženky nemají pro její snění příliš pochopení. Pro dospělé
je těžké představit si to, co ona. Nemají smysl pro fantazii a často vůbec
nechápou, co jim Růženka popisuje. Příhoda s kočkou je pro jejího tatínka
skoro děsivá. Má strach, jestli je Růženka v pořádku.
Svět dětí a dospělých je někdy těžké propojit. Každý žije v tom svém
a neumí se vcítit do druhého. Potvrzuje to jedna Růženčina promluva s paní
učitelkou. Když jí Růženka řekne, že právě přemýšlela o tom, jak je to
s Pravdou, učitelka nepochopí situaci a odpoví: ,,Ale Růženko, tam je
samozřejmě malé p. A o abstraktních pojmech se budeme učit až příští
týden. ” 10
Není divu, že si pak Růženka pomyslí: „Někdy j e to tak, že dospělí
člověka od myšlení přím o odrazují. Jako by proti myšlení něco měli. ” 11

2-1.2.

Změna v životě hlavních hrdinů
Ve světě dětí Ch. Nóstlingerové dochází k mnoha změnám, které jsou

důležité pro hlavního hrdinu. Ať už v jakékoli míře, vždy nějak zasahují
do soukromí, a tím na něj působí.

io'Try '
ostlingerová, Ch.: R ůženka, ta m á nápady, A m ulet, Praha 2 0 0 0 , s. 93
^ ó stlin g erov£ c h . : T am též, s. 94
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Nejprve bych zmínila ty, které se týkají vzhledu. Jde o změny vnější
a nepříliš zásadní. Hrdina je sice vnímá a jsou pro něj důležité, protože
zvyšují jeho sebevědomí, ale nemají už vliv na celý příběh.
To zažije třeba František ostříháním svých kudrlinek, pro které si ho
lidé často pletli s dívkou, nebo Markétka, která po roce starostí s rodiči
a mladším bratrem Honzíkem zkrásní tím, že ztratí přebytečná kila. Anebo
Honzík, který na váze naopak přibude.
Významnějšími změnami už jsou ty, které se týkají chování hlavních
hrdinů nebo někoho z jejich okolí. Jednu lze pozorovat u Honzíka, bratra
Markétky. Podobně jako jeho starší sestra i on se promění nejprve vzhledově.
Později ale dojde k důležitému posunu, a to v jeho přístupu k Markétce
a ostatním členům rodiny. Z příjemného chlapce se stane protivný kluk, který
o sebe přestane pečovat a ztratí o všechno zájem. Rodinné problémy na něj
zapůsobí natolik, že jeho život začne pozbývat smyslu. V literární tvorbě
Ch. Nóstlingerové přeložené do češtiny je Honzík jediný, kdo projde
proměnou tak výraznou.
Kromě toho mění Ch. Nóstlingerová život svým dětským hrdinům ještě
jedním způsobem. A sice, že je nechá seznámit se s fantastickou postavou.
Tento typ změny je specifický tím, že místo aby rozvrátil jejich dosavadní
život, jen ho ozvláštní. Hrdinky, kterých se tento případ týká, tedy Anny
z knížky Skřítek v hlavě a Nasti z knihy Róza, strážné strašidlo, se nezačnou
chovat jinak než doposud. Ovšem v jejich životě se začnou odehrávat
neobvyklé věci. A jako vždy jim to přinese něco nového.
Pro proměny v dětském světě Ch. Nóstlingerové platí, že přicházejí
zvenku, a to náhodně a nečekaně. Lidé, které zasáhnou, je nemohou ničím
odvrátit. Nezbývá jim proto, než se jim postavit čelem. Zkusit je přijmout
a zvyknout si na ně. Někdy je to snadné a dokonce příjemné, jindy jde
o velmi obtížnou věc.
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Jedinou změnou, která vychází z rozhodnutí a vlastní vůle hlavního
hrdiny, je odchod z domova Pana Psa, hrdiny knížky Pan Pes a jeho přátelé.
Tento čin je jediný dobrovolný a předem naplánovaný.
Když se něco mění, je to většinou k horšímu. Někdy to ale nelze tak
jednoznačně stanovit. Každý takovou událost může vnímat jinak. I to
můžeme v příbězích Ch. Nostlingerové sledovat. Konkrétní účinnost nových
vlivů na hrdiny knížek odhalí až podrobnější seznámení s jednotlivými
příběhy.

2.1.2.1.

Setkání s fantastickou postavou

2.1.2.1.1. SKŘÍTEK V HLAVĚ

Jedním z oblíbených námětů příběhů Ch. Nostlingerové je setkání
hlavního hrdiny s fantastickou postavou. Prvním takovým příkladem je
přátelství Anny se skřítkem z její hlavy.
Anna si jednoho dne náhodou všimne na dece malého trpaslíka
s fialovou čepičkou. Vezme ho do prstů a posadí si ho do ušního boltce,
odkud si trpaslík vleze do její hlavy. Anna je z toho zážitku celá vyděšená,
ale pak zjistí, že může v trpaslíkovi získat tajného kamaráda a spřátelí se
s ním. Netuší, že skřítek žije v její hlavě už dlouho.
Stejně jako ostatním hrdinům Ch. Nostlingerové, kterým nějaká událost
změní jejich dosavadní život, také u Anny dojde k proměně. Dosud byla
na všechno sama a náhle má vzácného pomocníka a rádce. Například
ve škole je velkou výhodou mít v hlavě pořádek a umět tam v pravou chvíli
najít, co je třeba. Nemluvě o momentech, kdy se Anna dostává do sporu
s rodiči. Ve společných rozhovorech začne Anna díky trpaslíkovi zaujímat
dospělejší postoje, ke kterým by sama nedospěla. Například, když jí
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maminka vyčítá, že tráví moc času s kamarádem Petrem a ji zanedbává,
Anna odvětí: „ Vždyť je to otřesný! Takové vydírání! Kdyby ses nerozvedla
a neměla tak pitomé zaměstnání, mohla by ses se mnou vidět, co hrdlo
* v r i )y

raci!
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Posuny nastanou i v citové oblasti. Skřítek, ač v dobré vůli, způsobí
nedorozumění mezi Annou a jejím kamarádem Petrem, čímž Anně přivodí
dosud nepoznané starosti. Je vidět, že kamarádit se se skřítkem není vždy jen
výhoda.
Naštěstí se na konci každého příběhu najde východisko z problémů,
a tak i Anna s Petrem se usmíří, situace se tím vyjasní a opět uklidní.
Rozuzlení je při tom nečekané a zajímavé. Na závěr se totiž objeví ještě
jeden trpaslík, tentokrát v hlavě Petra. Zdá se, že mít v hlavě skřítka je zcela
běžná věc. Kdo ví, jestli jej nemá každý z nás?
Skřítek v hlavě není jen příběhem o setkání dívky s nadpřirozeném. Je
také o životě v rozvedené rodině. O malé holčičce, která je velmi osamělá,
protože bydlí jen s tatínkem a maminku vídá svátečně. Přestože spolu rodiče
dobře vycházejí, nežijí společně a Anně tak chybí zázemí úplné rodiny. Ona
je ale statečná a s touto těžkou situací se vyrovnává dobře i přes těžké chvíle,
které někdy zažívá.
Třeba o Vánocích, kdy musí s rodiči absolvovat maratón návštěv
prarodičů v napjaté atmosféře, protože rodiče tatínka se nechtějí nikdy potkat
s těmi maminčinými a k tomu se maminka s tatínkem snaží vyšetřit
v nabitém dni čas i na společnou chvilku s Annou. Výsledkem bývá jen stres
a zklamání, protože občas nedojde ani na rozbalení dárků.
Anebo jindy, když se Anna sejde o samotě s maminkou, a ta na ni
i v tak vzácnou chvíli obvykle nemá dost času. Je až překvapivé, jak rozumně
na to Anna někdy zareaguje, přestože to znamená odříci si něco příjemného.
Jako by si s maminkou na chvíli vyměnily role a tím dospělým z nich dvou
Nóstlingerová, Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 40
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se stala ona. Když vidí, jak netrpělivě m am inka sleduje hodinky, sama

navrhne: „Posaď mě normálně do taxíku. Kdybys m ě teď vezla domů sama,
přišla bys přece pozdě na zkoušku. ” 13
Pro Annu je štěstí, že objeví svého skřítka. Získá tím někoho blízkého,
kdo ji vytrhne ze samoty. Zpočátku jej drží v tajnosti. Když jí ale skřítek
později způsobí starosti, kterých si všimnou i rodiče, rozhodne se jim o něm
říci. Svěří se, aby nemusela lhát.
Rodiče reagují zděšením. Nejprve Anně nechtějí věřit, že to je pravda.
Když pak ale uvidí trpaslíka na vlastní oči, už nemohou pochybovat. Přesto
jsou vyvedeni z míry a Anna si pomyslí: „Ti dva tu dřepí, jako by jim
vymřela celá rodina. Přitom nám přibyl jen jeden trpaslík. ” 14 Potvrzuje se
tím známá věc, že dospělí nemají takový smysl pro fantazii jako děti.

2.1.2.1.1. RÓZA, STRÁŽNÉ STRAŠIDLO

Námětem další prózy Ch. Nóstlingerové je setkání dívky Nasti se
strašidlem Rózou v knížce Róza, strážné strašidlo.
Nasťa žije s rodiči a její život není nijak zvláštní. Chodí do školy,
kamarádí se s Týnou a jediné, co ji trápí, je její nadměrná bázlivost. To se
změní, když potká Rózu Riedlovou. Na rozdíl od Anny její setkání
s fantastickou postavou není náhodné. Róza se rozhodne spřátelit se s Nasťou
z vlastní vůle. Dosud se nikomu neukázala, přestože v domě, kde Anna bydlí,
žije přes sto let. Už dříve pomáhala lidem, ale tajně, s nikým nemluvila,
nikomu neprozradila své tajemství. Tentokrát se poprvé ukáže ve své
skutečné podobě. Snad proto, že se jí Nasťa líbí, snad proto, aby jí splnila
přání mít svého „strážného” anděla a pomohla jí tak přestat se bát, nebo
možná jen proto, že se cítí osamělá. Ať tak nebo tak, důležité je, že od chvíle,

i4 N óstlingerová, Ch.: Skřítek v h lavě, H ejkal, H avlíčk ů v Brod 1997, s. 21

Nóstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 136
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kdy se Róza Nastě ukáže, promění se Nastiň život v jedno velké
dobrodružství. Díky Róze Nasťa navíc přemůže svůj strach a dozví se
i mnoho zajímavých věcí, protože Róza ráda vypráví.
Zvláštní přátelství ovlivní nejen život Nasti, ale i život jejích rodičů.
Také kolem nich se začnou dít podivné, nevysvětlitelné věci. Nasťa ví, že
za nimi stojí Róza, a tak si jich ani nevšímá, a když, má z nich spíše legraci.
Ale rodiče tyto zvláštní události znervózňují. Je velmi neobvyklé, aby se
ozval zvonek u dveří, ale za nimi nikdo nestál, aby člověk nemohl projít
dveřmi, ve kterých není vidět žádná překážka, nebo aby se třeba houpací
křeslo samo houpalo.
Maminka je z toho tak vyvedená z míry, že se začne bát o své duševní
zdraví. Neumí si vysvětlit, jak může být Nasťa sama v místnosti a povídat si
s cizím hlubokým hlasem a k tomu ještě pozorovat, jak se proti ní
ve vzduchu sám plete svetr. A to všechno úplně v klidu, jako by to bylo
normální. (Ve skutečnosti si Nasťa povídala s neviditelnou Rózou.)
Ani tatínek se necítí úplně v pořádku, když mu jednou ráno začne
v kuchyni rozkazovat cizí ženský hlas, který o sobě tvrdí, že je strašidlo.
A k tomu se ještě sama uvaří snídaně!
Ve chvíli, kdy začíná být situace neúnosná, protože maminka málem
onemocní a Nasťa nechce rodičům lhát, rozhodne se Róza představit se
i jejím rodičům. A protože ze zkušenosti ví, že to nebude snadné, jelikož
“dospělí se se strašidly těžko vyrovnávají”, prohlásí: „Jediný způsob, ja k
člověku pomoct, aby se vyrovnal s existencí strašidel, je terapie šokem. Teda
náhlý zjevení bez dlouhýho vysvětlování předem .” 15
Tatínek s maminkou jsou zpočátku vyděšení a Nasťa si o tom myslí
své, když jim říká: „ Vůbec nechápu, proč děláte takové divadýlko! Strašidla
zkrátka jsou. No a? ”16 Ale nakonec si rodiče na Rózu zvyknou a ona se stane

l6 Nóstlingerová, Ch.: Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 95
Nóstlingerová, Ch.: Tam též, s. 97
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součástí jejich života. Časem se dokonce tak sblíží, že si Róza s maminkou
nejednou povídají v kuchyni jako staré známé.
V

tuto chvíli by příběh mohl skončit. Nedorozumění byla vysvětlena,

život může jít dál. Bez další zápletky by to ale nebyl pravý příběh
Ch. Nóstlingerové. Róza se ještě stačí ztratit a stát se strašidlem celé školy.
Kniha Róza, strážné strašidlo podává obraz rodiny, která je výjimečná
svým tajemstvím. To vytvoří mezi rodiči a jejich dítětem zvláštní pouto,
které je výrazně sblíží. Rodiče se stanou Nastinými spojenci a pomocníky.
Ve chvíli, kdy se Róza ztratí, vynaloží veškeré úsilí, aby Nastě pomohli její
kamarádku najít. A to i přes to, že ještě donedávna pro ně byla Róza do jisté
míry přítěží, když do jejich poklidného života vnesla takový zmatek.To vše
ukazuje, jak je atmosféra v jejich rodině přátelská, jeden naslouchá druhému
a všichni si vzájemně pomáhají v těžkých chvílích. Celý příběh působí jako
výzva čtenářům, aby k sobě byli upřímní.

2.1.2.2.

V

Rozchod rodičů

životě dítěte patří asi k nej těžším chvílím ty, ve kterých dochází

ke sporům mezi rodiči. Pokud je mezi dospělými ještě snaha spory vyřešit, je
naděje, že jde pouze o dočasný stav a že přijdou lepší časy. Někdy je ale
situace natolik složitá, že neshody vyústi v rozpad rodiny. Takový příklad
ukazuje Ch. Nóstlingerová v románu Markétka a v jeho dalších dvou
pokračováních Markétka má trable a Má milá Markétko.

2.1.2.2.1. MARKÉTKA

Příběh Markétky je vyprávěním o rozpadu jedné rodiny, ale také
o dospívání čtrnáctileté dívky, do jejíhož života vstoupí kromě rodinných
Problémů také první vztahy s chlapci.
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Konflikt, od kterého se odvíjejí i ty ostatní, je nedorozumění mezi
rodiči. Jejich spor spočívá v odlišných pohledech na společnou budoucnost.
Maminka se rozhodne změnit životní styl a začít studovat večerní školu. To
se ale nezamlouvá tatínkovi, který má obavy, že pak maminka nebude mít
čas postarat se o rodinu. Hlavní důvod ale je, že on je se svým dosavadním
životem spokojený a nechce na něm nic měnit.
Vzhledem k tomu, že ani jeden z rodičů není schopen ze svých postojů
slevit, maminka vyřeší situaci tím, že se odstěhuje. A to je moment, který
zásadně ovlivní další vývoj příběhu. Rodina se rozdělí a roli maminky začne
dočasně zastávat Markétka. Dospívající dívce, která má spoustu vlastních
trápení s chlapci a se sebou samotnou, přibudou rázem nové starosti.
Najednou musí řešit, co bude k večeři, kontrolovat, jestli má mladší bratr
Honzík napsané úkoly..., zkrátka starat se o věci, na které dosud dohlížela
maminka.
Markétka se musí překážkám postavit čelem a rychle dospět. Se svou
novou rolí se ale vypořádá statečně. Pomáhá jí při tom fakt, že na rozdíl
od tatínka a Honzíka necítí vůči mamince žádnou zášť. Naopak jejím
pocitům rozumí a má pro ni větší pochopení. Netrápí ji proto tolik, co se
stalo, necítí se ukřivděná ani zrazená.
Svým pohledem na celou věc se Markétka odlišuje od tatínka
a Honzíka. Ti si oba připadají být maminkou zrazeni. Tatínek proto, že se
jeho žena rozhodne naplnit své životní představy, což nečekal, a proto jí to
zazlívá. Honzík zas vyčítá mamince, že ho tím opustila a nevzala ho s sebou,
prostě odešla bez vysvětlení.
Nastalá situace není snadná pro nikoho, bez výjimky se osobně dotýká
všech členů rodiny, jejich citů. A to je na celé věci asi to nejtěžší. I kdyby
rodiče chtěli změnit svá rozhodnutí, nejsou toho schopni, protože ve vypjaté
chvíli se málokdo dokáže ovládnout. Není snadné dívat se na problém očima
toho druhého. Proto například maminka nezůstane s tatínkem, Markétkou
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a Honzíkem, přestože je původně nechtěla opustit a cítí se za to provinile.
Tatínek zase křičí na maminku a vyvolává doma napětí, aniž by to dříve
chtěl.
Rodinný spor se týká také dětí, i Markétky, která k němu musí
zaujmout vlastní postoj. Ve chvíli, kdy se zdá situace doma neudržitelná,
protože tatínek je nervózní a s Honzíkem se také nedá mluvit, rozhodne se
i ona odejít. Přestěhuje se k mamince a dá tak najevo, na čí straně stojí.
Mladší bratr ale nemá kam jít a nemůže udělat víc než zůstat s tatínkem
a tiše trpět. To ale Honzík dlouho nesnese a začne se chovat podivně.
Nejprve stres řeší tím, že nadměrně jí a tloustne, potom dokonce přijde
s velkolepým plánem, jak vymýtit ze světa nemorálnost. Ten spočívá v tom,
že založí s kamarádem tajný rytířský řád “Černá ruka” a společně začnou
jednat. Nejprve si vytipují provinilce, ty pak pronásledují a nakonec
potrestají. Své oběti si vybírají mezi podezřelými lidmi v tramvaji a trestají je
výhružnými dopisy.
Honzíkovo vybudování rytířského řádu se jeví jako obyčejná dětská
hra, ale skrývá se za ní jeho způsob řešení rodinných problémů. Proto ji bere
velmi vážně a nachází v ní smysl. Když se rodiče rozcházeli, Honzík byl
proti. Přál si, aby zůstali spolu, ale nemohl pro to nic udělat. Sužovalo ho to
a vyvolávalo v něm pocit naprosté bezmoci. A nejen to. Také vtek a zlobu.
V

akci

“Černá

ruka”

ale

vidí

příležitost

zabránit

podobným

nespravedlnostem u jiných lidí. Myslí si také, že konečně získá moc, kterou
tenkrát postrádal. Věří, že dělá dobré skutky a nastoluje tak pořádek ve světě.
Záležitost s Honzíkem sice působí bezvýznamně, ale nakonec má
rozhodující vliv na vyřešení zápletky v příběhu Vařbuchtovic rodiny.
Honzíkovo počínání vyjde najevo a ve snaze zabránit mu v pokračování se
rodina znovu spojí. Co se do té chvíle zdálo nemožné, je náhle snadné. Strach
rodičů o budoucnost dítěte je donutí potlačit sobectví a udělat správnou věc.
Aby zachránili Honzíka, přistoupí na kompromisy, kterým se do té chvíle

21

bránili. Je vidět, že ve světě Ch. Nóstlingerové platí, že štěstí dětí je
pro rodiče na prvním místě.
Ne všichni vnímají vyústění příběhu stejně kladně. Zajímavý názor
vysloví Markétěini přátelé Florian s Hinzelem. Ti tvrdí, že kvůli jednomu
dítěti se ještě nedá „slepit” rozbité manželství, protože kdyby tomu tak bylo,
musely by se pak dát dohromady tři čtvrtiny rozvedených párů. Hinzel
dokonce prohlásí, že: ,,Dospělí nejsou takoví, aby změnili svůj vlastní život
jen proto, že se jejich děti ocitnou v průšvihu.”17 Je zřejmé, že pro
Vařbuchtovy to naštěstí neplatí.
Markétka zpočátku také nevnímá konečné řešení, tedy návrat maminky
domů, příliš pozitivně. Nesouhlasí sice s Hinzelem a Florianem, protože své
rodiče zná lépe než oni. Přesto má ale obavy, aby se pokus rodičů o návrat
do původních poměrů nestal jen dočasnou náplastí na nezahojené rány.
Maminka s tatínkem ji ale ujistí, že trable s Honzíkem nejsou jediným
důvodem jejich smíření, a tak se přece jen uleví i Markétce.
Dočasný rozpad manželství rodičů, vyrovnávání se s ním a následná
snaha o smíření a udržení rodiny jsou jen jedním z námětů příběhu
o Markétce. Protože jde o komplikovanou a dlouhodobou záležitost, je
převažujícím tématem hned dvou knížek. V první, nazvané Markétka,
vznikne problém, který vyústí v rozchod rodičů. Druhá - Markétka má trable
- vypráví více o důsledcích, jaké tento krok zanechal na okolí.
Dalším zásadním námětem je obraz života dospívající dívky, potýkající
se s řadou problémů a změn, jejichž vlivem se i ona sama mění. Během
Prvního dílu, tedy prvního roku života, který čtenář s hlavní hrdinkou prožije,
se z nezkušené naivní dívenky stane samostatná mladá žena, která ví, co je to
niít zodpovědnost.
Markétčin život ale není jen rodina, ale také ona sama se svými
osobními problémy. Ty se týkají především prvních lásek. Také ony se

22

vyvíjejí pomalu a postupně. V prvních dvou dílech trojdílné “ságy” je tomuto
námětu věnována menší pozornost, protože hlavním tématem jsou ještě
rodiče. Markétka sice současně poznává Floriana s Hinzelem a přemýšlí
o nich i o tom, co pro ni znamenají, ale důležitější než vztahy s nimi je
rodina.
Třetí díl nazvaný Má milá Markétko! je odlišný. Konflikt rodičů
ustoupil příběhu Markétky a jejích chlapců. Jestliže dosud měli problémy
maminka s tatínkem a Honzík, nyní má potíže Markétka. Od doby prvního
setkání s ní uplynuly tři roky a ona dospěla. Získala už mnohé životní
zkušenosti, ale v oblasti milostných vztahů je teprve na začátku své cesty.
Musí se naučit rozhodovat i o nich a za svým rozhodnutím si stát.
Sledujeme-li tyto Markétčiny problémy, je jistě potěšitelné, že i tentokrát ji
čeká šťastný konec.

2.1.2.3.

Odchod z domova

2.1.2.3.1. PAN PES

Originální

prózou

mezi

českými

překlady

literární

tvorby

Ch. Nóstlingerové je kniha Pan Pes a jeho přátelé. Jde o fantastický příběh,
ve kterém jako v jediném vystupuje coby hlavní hrdina zvíře - pes. Není to
ale jen on, kdo dělá příběh výjimečným. I mezi ostatními postavami najdeme
mnoho zvířat, která mluví jako lidé a jejichž život se podobá lidskému. To je
na knize zajímavé. Zvířata a lidé se tu potkávají a žijí vedle sebe, jako by to
bylo běžné. Tato skutečnost přináší řadu kuriozit a humor vůbec. Kde jinde
se může stát, že ve škole je ředitelem medvěd, sestřičkou v nemocnici
siamská kočka a hercem prase, které navíc jezdí na mopedu? Takový už je
svět Pana Psa.
Nóstlingerová, Ch.: Markétka má trable, Amulet, Praha 2001, s. 128
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Zajímavý je také námět knihy. Pes se na “stará kolena” vydá do světa,
aby ještě něco zažil. Když mu zemře žena, prodá dům i se zahradou a odejde
se slovy: „ M ám za sebou dlouhý život a je ště jsem toho moc nezažil.
A možná, že na m ě v tom širém světě čekají, možná m ě potřebují. ” 18 Je vidět,
že i ve svém věku má Pes potřebu prožít život naplno a nepromamit ho
sezením na místě.
Od té doby chodí Pes světem a zažívá různá dobrodružství: útěk
ze školy a z nemocnice, záchranu medvěda před rozčileným davem a další.
Vyzkouší si také několik zaměstnání. Nejprve se načas stane vyhazovačem
v hostinci, pak učitelem, nějakou dobu působí jako pěstoun koťat a nakonec
začne pracovat pro lidi v neznámém městě. Tam dělá všechno, co je potřeba.
Začne u veřejně prospěšných prací, jako je oprava telefonů, leštění kování
na kostelních dveřích či otrhávání zvadlých listů z keřů na náměstí. Později
pomáhá lidem, kteří potřebují vyčistit ucpaný odpad, promazat vrzající dveře
nebo utěsnit okna. Nakonec se Pes věnuje i jejich osobním problémům.
Potom, co se mu jednou podaří urovnat rodinnou hádku, ho začnou lidské
problémy zajímat. Přijde mu to dobrodružné. „ Ucpaný odpad je jeden jako
druhý, ale lidé jso u různí. K napravení lidí je zapotřebí víc fantazie. A práce,
k níž je zapotřebí fantazie, je veselejší! “ 19
Pes během svého putování světem získá i opravdového přítele. Je jím
medvěd - ředitel ve škole, kde Pes právě učí. Když je medvěd z funkce
pro svou krátkozrakost dočasně odvolán, přidá se k Psovi. Má k tomu ještě
jeden důvod. Bez ohledu na to, že musí čekat, až mu úřady umožní vrátit se
do práce, medvěda čeká za půl roku odchod do penze. Čas, který mu zbývá,
ale nechce promarnit. Říká: „Na to, aby člověk proseděl spoustu času
v lenošce a čekal, až pár lidoopů objasní nějakou hloupost, na to je života

18

,

l9 Nóstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 5
Nóstlingerová, Ch.: Tam též, s. 105
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prostě škoda! “ 20 A protože v tom si medvěd se Psem rozumějí, zůstanou
spolu.
Seznámení s medvědem předchází působení Psa ve škole, kde se dílem
náhody stane učitelem. Pak ale někdo zjistí, že se za učitele pouze vydává
a začne ho pronásledovat policie, která na něj vydá zatykač. Dále má příběh
rychlý

spád,

protože

Pes

musí

prchat

před

zákonem.

Z hodného

a dobrotivého Psa, který neudělal nikdy nic špatného, se stane zločinec
na útěku. Naštěstí v tom nezůstane sám. Medvěd, který se k němu připojil, je
pro Psa velkou oporou. Společně unikají v ženském přestrojení a nějakou
dobu se ukrývají v domě u medvědovy švagrové Olgy.
Oba přátele čeká na útěku několik krušných i napínavých situací. Třeba
když se spolu snaží vychovat třicet koťat a nevědí, jak na to. Anebo když se
setkají s policistou, který hledá Psa, a zachrání je jen jejich ženské
přestrojení. Jinak je ale společné soužití pro oba příjemné. Během času, který
spolu tráví, se mezi nimi utvoří silné pouto. Pes s medvědem se stanou
nej lepšími přáteli, kteří si vzájemně pomáhají.
Každé místo, které Pan Pes nejprve sám a později s medvědem navštíví,
vnese do jeho života nová poznání. Pes se v každém z nich něčemu přiučí
a někdy si navíc odnese i nějakou důležitou moudrost.
Jedním takovým místem je hostinec U mírného Jindřicha. Tam se Pes
stane vyhazovačem a seznámí se s prasetem. Práce vyhazovače Psa nejprve
neláká. Není totiž typ, který by se rád dostával do konfliktů, natož aby je
vyvolával. Protože ale šel do světa poznat něco nového, zkusí zde své štěstí.
Brzy zjistí, že ve skutečnosti ani nikoho vyhazovat nemusí. Stačí, když se
na člověka nebo zvíře jen výhrůžně podívá a dotyčný sám odejde nebo
přestane dělat co nemá. Pes si zde vyzkouší, že nic nemusí být ve skutečnosti
takové, jak člověk dopředu očekával.

2°
Nostlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 54
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To hlavní, co ale v hostinci pochopí a kvůli čemu pak také odejde, je
poznání lidské nespravedlivosti a pomstychtivosti. Když jednou Psa obehraje
v kartách prase, které obírá lidi v hazardních hrách, lidé v hostinci za to chtějí
prase nechat zavřít a někteří i zabít. S tím Pes nesouhlasí, přestože je to
jedině on, kdo by se mohl chtít praseti mstít. Odejde tedy z hospody se slovy,
že tohle ještě není opravdový svět. „ V širém světě jsou všichni velkorysejší,
a ne tak úskočnépomstychtiví! “ 21
Na přátelství s prasetem si Pes také uvědomí, jak těžké je někdy říkat
do očí nepříjemnou pravdu. Zvlášť jde-li o někoho, na němž nám záleží.
Prase začne snít o kariéře muzikálové hvězdy, ale nemá k tomu dostatečný
talent a Pes mu to nedokáže říci. Nechce příteli ublížit. Naštěstí vše zařídí
náhoda. Lidé přijmou herectví prasete s nadšením, a tak se oba dočkají
šťastného konce. Praseti se splní sen o úspěšné herecké kariéře a Pes si
oddychne, že nemusí komentovat jeho herectví.
Zajímavou zkušenost získá Pes následně také ve škole. Tam se na pár
dní stane učitelem a ačkoli nejprve neví, jak by měl správně učit, nakonec si
poradí a děti si ho velmi oblíbí. A tak bychom mohli pokračovat.
I

příběh Pana Psa má svůj konec. Pes toho mnoho zažil, jak si přál, ale

pochopil také, že i když je svět zajímavý, není nad vlastní domov. Jeho
dlouhá cesta tedy nakonec končí tam, kde začala. S tím rozdílem, že je
bohatší o zážitky, zkušenosti a také o věrného kamaráda. Pes totiž nabídne
medvědovi, aby šel domů s ním.
Své cestování ukončí pozoruhodnými slovy: „Jeden leccos zmešká,
když nikdy nevyrazí do světa. Ale zmešká leccos i v případě, když nezůstane
doma. “ 22

Nóstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 18
Nóstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 110
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2.1.3.

Lež v příbězích Ch. Nostlingerové

Jedním z témat, která se u Ch. Nostlingerové často opakuje, je téma
pravdy a lži. Hlavní hrdinové se mnohdy dostávají do situací, se kterými si
nevědí rady, ale potřebují je řešit. Někdy jde o to, jak se zachovat v určitou
chvíli, jindy o to, jak vysvětlit příčiny svého jednání. Nabízejí se vždy dvě
možnosti - říci pravdu nebo zalhat.
Hrdinové autorčiných příběhů se většinou uchylují ke lži. Ta bývá
různě motivovaná. Někteří se s její pomocí snaží něčeho docílit, jiní se jejím
prostřednictvím naopak chtějí vyhnout nepříjemnostem. Například Pan Pes
se v přestrojení drží tajně po boku medvěda, aby ho mohl ochránit, kdyby se
medvěd dostal do nesnází, přestože řekl, že se spolu musí rozloučit a že dál
půjdou každý vlastní cestou. Důvodem je strach o přítele a také přání být
připraven pomoci mu v nouzi.
Jiný motiv má ke svému jednání Nasťa, která lže ze strachu, nebo spíše
z obavy z nepochopení. Dívka zatají před okolím svou neobvyklou přítelkyni
■ strašidlo Rózu, protože se domnívá, že kdyby ji představila třeba rodičům,
příliš by je tím rozrušila. A před kamarádkou Týnou Rózu skrývá proto, že jí
její tajemství připadá výjimečné a nechce se o ně s nikým dělit.
Ovšem Nasťa si často musí vymýšlet, pokud chce Rózu nadále skrývat.
Výsledkem pak je, že si o ní maminka, která její výmluvy odhalí, začne dělat
starosti. Nasťa pochopí, že musí s pravdou ven.
Také Anna z knížky Skřítek v hlavě se zpočátku nechce nikomu svěřit
s tím, že má v hlavě trpaslíka, protože si myslí, že jí nikdo neuvěří. Podpoří ji
v tom událost, ke které dojde krátce poté, co skřítka objeví. Trpaslík Annu
poleká, a tak utíká s křikem za tatínkem a hlásí mu, že jí do ucha vlezl malý
skřítek. Ten se jí ale vysměje. Myslí si, že její historka je jen trik, který
použila, aby nemusela už jít spát.
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V

případě Anny nelze tak jistě jako u Nasti tvrdit, že by někomu lhala.

Anna pouze zpočátku neprozradí své tajemství.
Nad tím, co je ještě pravda, se zamýšlí také Růženka po rozhovoru
s třídní učitelkou, když jednou s kamarádem Ferdou přijde do třídy krátce
po začátku vyučování a vysvětlí to tím, že doma zaspali. V tu chvíli neříkají
pravdu, protože za ranní pozdní příchod může Růženčino ranní zpoždění.
Ten den se špatně vyspala, vstala jak se říká „levou nohou” a cestou do školy
se tak loudala, že už tam nedokázala přijít včas. A stejně dopadl Ferda, který
na ni čekal. Učitelka ale o Růženčině nevydařeném vstávání nic neví, a tak
prohlásí: „No dobrá. To se může stát. Hlavně, že mluvíte pravdu. Dítě, které
přijde pozdě proto, že zaspalo, je mi milejší než dítě, které si vymýšlí hloupé
výmluvy. ” 23 Netuší, jak se mýlí a Růženka začne uvažovat nad tím, zda
neměla říci raději pravdu. Příhoda ale ukáže na to, že pravda někdy může
působit nevěrohodně a výmluva poslouží jako vysvětlení snáze.
Nejsou to ale jen děti, kdo se uchyluje ke lži. Také dospělí si občas
vymýšlejí, aby se vyhnuli něčemu nepříjemnému. Tak se zachová třeba
maminka Františka poté, co od něj dostane směšný klobouk a musí s ním
vyjít mezi lidi, protože mu to slíbila. Svůj slib sice splní, ale po chvíli
procházení prohlásí, že ji bolí pata, a proto se musí vrátit domů.
Ve skutečnosti maminka nemůže snést posměšné pohledy lidí kolem.
O

tom, že si dospělí někdy vymýšlejí, svědčí i příhoda Růženčiny

babičky se žehličkou. Babička záměrně schová knoflík od staré žehličky, aby
měla pro dědečka odůvodnění, proč si musí koupit novou. Když se pak
knoflík objeví v květináči na balkoně, svede babička všechno na kočku.
Růženka ale ještě předtím objeví knoflík v babiččině kapse od zástěry, kam
ho babička sama schovala ještě než sehrála celé divadlo s kočkou a
květináčem. Růženka je překvapená hlavně proto, že babiččino lhaní
nečekala a ani nepostřehla. Zeptá se proto maminky: „Hele mami, je to
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pravda, že když člověk lže, tak celý zčervená? ” A maminka odvětí: „Myslím,
že člověk zčervená jenom tehdy, když není zvyklý lhát, když je to začátečník.
Opravdoví ostřílení lháři při lhaní nehnou ani brvou!” 24 To je pro Růženku
nové poznání.
Pro hlavní hrdiny je důležité rozeznat pravdu od lži. Proto bedlivě
sledují, jak se lidé kolem nich tváří, když jsou v podezření, že neříkají
pravdu. To proto, že chtějí porozumět jednání lidí. Někdy se jim to ale
nedaří. Třeba jako Františkovi, který zjistí, že když jeho kamarádka Gábi
chce, promění se v prvotřídní lhářku. Nejprve je z toho ohromený: „ Ty ale
umíš lhát! Jako...jako...jako... ” „Jako když tiskne, ” pomůže mu Gábi. „ Od té
doby se Františkovi na čele vždycky objeví dvě vrásky, když mu Gábi něco
vypravuje. Pokaždé přemýšlí: Lže anebo mluví pravdu? Ale to se František
nikdy nedozví. ” 25

2.2.

M ezilidské vztahy

V

příbězích Ch. Nóstlingerové hrají významnou úlohu vzájemné vztahy

postav, které v nich vystupují. Ne snad že by byly samy o sobě něčím
výjimečné. Chování lidí, které z těchto vztahů vyplývá, se nijak neliší od
toho co známe z vlastní zkušenosti. Důležité jsou ale proto, že ovlivňují
chování hlavního hrdiny a podílejí se na vývoji děje každého příběhu.
Rozhodující pozici zaujímají vztahy hlavního hrdiny s jeho nejbližším
okolím, tedy s rodiči, sourozenci a kamarády. Ty mají na jeho chování
největší vliv, jelikož vznikají mezi ním a lidmi, na kterých mu nejvíce záleží
a na které je citově vázán.

4

N óstlingerová, Ch.: R ůženka, ta má nápady, A m u let, Praha 2 0 0 0 , s. 92

N*-*’■Ch.:
~ -Tamtéž,
•- s. 27
s Nóstlingerová,
Nóstlingerová, Ch.: František jde do školy, Albatros, Praha 1999, s. 68
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Neméně důležité jsou ale také vazby, do kterých hlavní hrdina přímo
nevstupuje, které na něj ale přesto působí, protože vznikají a přetrvávají
v jeho těsné blízkosti. Jedná se o vztahy jeho sourozenců s rodiči a mezi
rodiči samotnými.

2.2.1.

Vztahy v rodině
Rodina je místo, ve kterém jsou vztahy lidí nejtěsnější. Představují

pouta mezi těmi, kteří jsou si v životě nejbližší, a proto je důležité o ně
pečovat. To znamená komunikovat mezi sebou, být k sobě otevření, přátelští
a tolerantní. To je hlavní předpoklad vytvoření a udržení dobrých poměrů.
A když se to podaří, získáme příjemné prostředí, ve kterém se budou všichni
cítit dobře.
Také hrdinové knížek Ch. Nostlingerové usilují o harmonii v rodině.
Některým se to daří, jiným méně. Záleží na osobnosti každého jednotlivce
i na různých vnějších okolnostech.
Sledovat charakter postojů hlavního hrdiny k ostatním členům rodiny,
ale také vztahy mezi nimi samotnými, je v dětském světě Ch. Nostlingerové
důležité. Odtud se totiž odvíjí jednání postav. Konkrétně to, jak se k sobě
navzájem chovají sourozenci, rodiče a jejich děti.

2.2.1.1.

Rodiče a děti

Ve vztazích mezi lidmi platí v životě určitá pravidla. Pokud jde
o ty mezi rodiči a dětmi, bývá zvykem, že dospělí jsou pro děti oporou.
Rodiče by měli být těmi, na koho se děti mohou obrátit, když je něco trápí.
To u nich by měli najít pomoc.
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V

dětském světě Ch. Nóstlingerové toto pravidlo platí. Každé dítě se

může na své rodiče obrátit s jakýmkoli problémem. Příliš toho ale
nevyužívají. Častěji než rodiče oslovují hlavní hrdinové kamarády nebo své
problémy řeší sami.
Najdeme ovšem i případy, kdy přijdou s nabídkou pomoci právě rodiče.
Například v knížce Skřítek v hlavě se tak zachová maminka. Anna by si ráda
promluvila s nejlepším kamarádem Petrem, ale ten se jí vyhýbá a odmítá se
s ní setkat. Anna se trápí až do chvíle, než přijde její maminka a pomůže jí
napsat Petrovi dopis. Nejenže svou pomoc nabídne dobrovolně, ale také se
podílí na její realizaci.
Také jindy rodiče prožívají těžké chvíle se svým dítětem a snaží se mu
pomoci. V knížce Róza, strážné strašidlo je tatínek při hledání ztracené Rózy
ochoten pomoci své dceři Nastě i tím, že se chvíli vydává za cizího člověka.
A to i přesto, jak těžko se vyrovnává s faktem, že Róza je strašidlo.
Je vidět, že když jde o něco důležitého, jsou rodiče ochotni slevit
ze svých zvyklostí a poskytnout dítěti pomoc.
Děti v knížkách Ch. Nóstlingerové vycházejí se svými rodiči velmi
dobře. Nestává se, že by mezi nimi docházelo k hádkám. Výměny názorů se
ale u nich občas objevují. Většinou tehdy, kdy se jedna strana cítí ukřivděná.
Tak je tomu například u Anny z knihy Skřítek v hlavě vždy, když
na ni rodiče křičí. V tu chvíli si vyleze na židli a začne křičet i ona. Považuje
to za spravedlivější. „Když už na sebe lidi řvou, tak by se přitom mohli aspoň
dívat jeden druhému do očí," myslí si. „Rvát na malé, to není žádný
kumšt. “2()
Je až překvapivé, jak v knížkách Ch. Nóstlingerové děti s rodiči hovoří.
Své názory často vyjadřují velice otevřeně a rodiče to nijak nekomentují.
Jako by bylo normální, že třeba dospívající dívka Markétka může říci svému
otci v jednom společném rozhovoru, že byl sprostý.
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Nebo když malá holčička Anna rozhoduje o tom, jak s ní mají rodiče
strávit volnou chvíli. Tehdy řekne: „ Když jste si vzali volno k\>ůli nemocné
Anně, můžete ten volný čas vlastně strávit se zdravou Annou. “ 27
Děti mají na rodiče velký vliv. V prvním případě sice tatínek rozhovor
s Markétkou ukončí slovy: „Jen se prosím tě nemíchej do věcí, kteiým ani
za mák nerozumíš. “ 28 Ve druhém případě ale rodiče dítěti vyhoví.
Věta, která před chvílí zazněla z úst tatínka Markétky, se v díle
Ch. Nóstlingerové objevuje v různé podobě opakovaně. „Tomu ty nemůžeš
rozumět", říkají rodiče, když nechtějí uznat vlastní vinu nebo když se
pokoušejí ukončit nepříjemnou rozmluvu. Takovým výrokem ale dětem
obyčejně křivdí. V jednom rozhovoru s Markétkou tatínek prohlásí: „ Ty si to
představuješ hrozně jednoduše. Je vidět, že js i je ště dítě. “ 2) A přitom je to
on, kdo se chová dětinsky, protože neumí být sebekritický a dívat se na
problém očima druhých. V tvorbě Ch. Nóstlingerové je vztah dětí s rodiči
láskyplný, přátelský a otevřený.

2.2.1.2.

Sourozenci

Většina hrdinů v dětském světě Ch. Nóstlingerové jsou jedináčci.
Vztahy sourozenecké můžeme pozorovat pouze u Františka a Markétky.
Františkův starší bratr Josef je pro malého hrdinu vzorem. Jak už to
bývá, vzhlíží k Josefovi s obdivem a respektem. Pociťuje ale také strach, zda
ho má bratr vůbec rád. Často od něj totiž slyší výroky jako: „Kvůli tobě
nemůžu jít bruslit, ty blboune." „Dělej si co chceš, mrňousi, ale dej mi
p o k o j!" 20
26~ ~
27

—
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Po příhodě, kdy má Josef hlídat nemocného Františka, a místo toho ho
vezme na brusle a cestou ho ztratí v tramvaji, se ale František bát přestane.
Když se nakonec vrátí domů, přistihne Josefa vzlykat: „Kde je můj milý
bráška? Jestli nepřijde, už nechci být na světě! “ 31
V

knížkách o Markétce je její vztah s mladším bratrem Honzíkem

složitější. Způsobuje to vypjatá rodinná situace, na kterou každý z nich
reaguje jinak.
Rodiče se rozcházejí a Markétka se musí rozhodnout, zda se odstěhuje
s maminkou a nejmladší sestrou Majdou, nebo zůstane bydlet s tatínkem
a Honzíkem. Rozhodne se pro maminku a od té doby vztah Honzíka vůči ní
výrazně ochladne. Honzík Markétčino rozhodnutí považuje za zradu vůči
němu. Křivdu vyléčí až čas. Jejich příběh šťastně končí a přináší naději, že
i nej těžší chvíle v životě se dají překonat.

2.2.1.3.

Rodiče

Vztahům mezi rodiči samotnými Ch. Nóstlingerová nevěnuje velkou
pozornost. V popředí stojí vždy děti, rodiče se vyskytují v jejich blízkosti jen
proto, že jsou neodmyslitelnou součástí jejich života.
Pokud o nich autorka píše, pak platí, že spolu dobře vycházejí a drží
při sobě. Dokonce i tehdy, když žijí odděleně. Je to způsobené tím, že již
delší čas nesdílejí společnou domácnost, a tudíž emoce, které u rozchodů
obvykle vyvstávají na povrch, jsou už překonané a ustálené.
Výjimku tvoří pouze rodiče Markétky, kteří krizí teprve procházejí, což
má vliv na jejich vzájemné chování. Při hádkách, ke kterým u nich ještě
dochází, užívají „silná" slova, kterými ubližují hlavně svým dětem. V jedné
takové rozhořčené rozmluvě promluví tatínek tak ostře, až mamince
vyhrknou slzy z očí. Markétce se potom zdají špatné sny a onemocní.

31 Nóstlingerová, Ch.: Příhody malého Františka, Albatros, Praha 1998, s. 49

33

Nakonec se ale i v jejich rodině situace uklidní k relativní spokojenosti
všech.

2.2.1.4.

V liv rodinných vztahů na chování dětí

To, jak spolu vycházejí lidé, kteří jsou hlavnímu hrdinovi nejbližší, má
na něj podstatný vliv. Projevuje se to nejvýrazněji na vztazích mezi rodiči,
protože mají dětem nabízet jistotu a útočiště.
V románu Markétka má trable ovlivní konflikt rodičů chování dvou
z jejich tří dětí - Markétky a Honzíka. U každého jinak, protože v tom hraje
roli jejich rozdílná povaha i věk.
Markétce se zpočátku zdají ošklivé sny. Dívka obviňuje samu sebe. Je
to ale jen dočasný stav mysli. Když pomine prvotní stres, zvládá celou situaci
statečně. Místy se zdá, že dokonce lépe než rodiče. Nakonec je to ona, kdo
dokáže být opravdu objektivní a kdo se chová z celé rodiny nejrozumněji.
Rodinná krize ji naučí samostatnosti.
Výrazně obtížněji se s rozchodem rodičů vyrovnává mladší bratr,
třináctiletý Honzík. Vše, co bylo v jeho životě dosud jisté, vše na co se mohl
spolehnout, se nečekaně ztrácí. Výsledkem velkého napětí je, že Honzík
ztloustne, začne být nepříjemný vůči okolí, uzavře se do sebe a nic ho netěší.
Rodina si s ním neví rady.
V jednu chvíli se probere z nečinnosti, ale nahradí to podivným
tajnůstkářstvím, kterým opět napíná rodinu. Nakonec se ukáže, že založil se
svým kamarádem zvláštní rytířský řád “Černá ruka”, který má odstranit
nemorálnost ze světa. Vede ho k tomu pocit zrady maminky i tatínka.
Honzíka vyléčí až to, že se maminka nastěhuje zpátky domů. Věci se
změnily, ale život jde dál.
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2.2.2.

Přátelství
Významným faktorem v knížkách Ch. Nostlingerové je také přátelství.

Vztahy hlavních hrdinů s kamarády patří mezi ty nej výraznější. Stejně jako
v životě, tak také zde má každý hrdina svého nejbližšího kamaráda nebo
kamarádku a neplatí při tom pravidlo, že děvčata i kluci obyčejně kamarádí
spolu. Nasťa z knížky Róza, strážné strašidlo se sice přátelí s dívkou Týnou,
ale například Františkovou nejlepší kamarádkou je stejně stará spolužačka
Gábi.
Kromě těchto tradičních kamarádství se setkáváme s takovou jejich
podobou, která by v reálném životě nikdy nemohla vzniknout. Jde o vztahy
skutečných postav s postavami smyšlenými. Konkrétně o přátelství Anny
s trpaslíkem a Nasti se strašidlem Rózou z knížek Skřítek v hlavě a Róza,
strážné strašidlo.
To, že se jedná o osoby smyšlené, nehraje žádnou roli. Je pravda, že
jsou to vztahy výjimečné. Když vznikají, musí každý hrdina, v našem případě
Nasťa a Anna, nejprve uvěřit, že bytosti, se kterými se seznámily, opravdu
existují a najít k nim důvěru. Teprve potom se spolu mohou skutečně sblížit.
Jinak jsou ale tato kamarádství s obdobnými vztahy z ostatních příběhů
srovnatelné. A to až do té míry, že si leckterý čtenář možná ani neuvědomí,
že by na přátelství se skřítkem nebo strašidlem bylo něco zvláštního.
Čím toho Ch. Nóstlingerová docílila? Jak je možné, že nás na vztahu
člověka s nadpřirozenou bytostí nic nepřekvapí? Pro ty, kteří mají smysl pro
humor a fantazii, je odpověď jasná - protože je to normální. Pro ostatní je
odpovědí, že fantastické postavy z obou příběhů, tedy jak skřítek, tak
i strašidlo Róza, jsou velice podobní lidem. Obě postavy mají lidské
vlastnosti, takže se chovají jako lidé, mluví jako lidé, a dokonce je
připomínají i svým vzhledem. U Rózy nás to nepřekvapí, jelikož ta byla
původně člověkem. U trpaslíka je to rys, kterým ho obdařila autorka.
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Mít lidské vlastnosti konkrétně znamená, že například skřítek, který žije
v hlavě malé Anny, má stejně jako každý člověk svůj názor. A protože je
navíc suverénní a bezprostřední, nezdráhá se jej vyjádřit. Ovšem ne vždy se
jeho názor shoduje s Anniným, a tak není divu, že mezi nimi občas dojde
k malé neshodě. (Ostatně, když se spolu mohou pohádat takový František
s Gábi, proč by to nešlo u Anny se skřítkem?)
Přít se se skřítkem není zdaleka tak jednoduché jako se hádat se stejně
starým kamarádem. Anna je v nevýhodě, protože trpaslík dokáže číst její
myšlenky. Tím, že bydlí v její hlavě, ví, co si ona myslí. Co je jindy
pro Annu výhodou, se náhle obrací proti ní. Takové poznání ji znepokojí.
Mezi

ní

a

trpaslíkem

dojde

k ostré

výměně

názorů,

která

vyústí

v několikadenní mlčení. Neznamená to ale, že by spolu přestali kamarádit.
Pro dobré přátele platí, že každý spor má své řešení, a tak i zde má hádka
šťastný konec. "Nemusíme mít přece vždycky stejný názor, ” říká Anna. „Už
se na tebe nechci zlobit. Nevydržím to! ” 32
Ve světě, který Ch. Nóstlingerová svými příběhy čtenářům přibližuje,
se nestává, že by mezi dětmi někdy došlo k takové neshodě, která by je
od sebe nadobro odloučila. Naopak se v několika případech stane, že děti,
které si zpočátku nerozuměly, časem najdou společnou řeč a sblíží se.
Příkladem je kamarádství Anny se spolužákem Heřmanem, ale také Nasti
s Týnou.
Kdybychom chtěli porovnat vztahy, o kterých se v příbězích
Ch. Nóstlingerové dočteme, nalezneme mezi nimi jeden ojedinělý - mezi
Nasťou a strašidlem Rózou. Pomineme-li, že se odehrává mezi dívkou
a fantastickou postavou, pak je zvláštní především tím, že jde o přátelství
dítěte a dospělého. To v jiném příběhu nenajdeme. Vzhledem k věkovým
rozdílům i zkušenostem a životním postojům se nestává, že bychom
dospělého člověka s dítětem nazvali kamarády. V našem případě tomu tak ale
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je. A co víc, Róza se v závěru knížky stane přítelkyní nejen hlavní hrdinky
Nasti, ale dokonce všech dětí z její školy. Autorka na tomto příkladu svým
čtenářům ukazuje, že děti nemusejí najít porozumění pouze u vrstevníků.
A je tu ještě jedna výjimka, co se kamarádských vztahů týče. Tu
pro změnu najdeme u Pana Psa. Ačkoli název knížky Pan Pes a jeho přátelé
napovídá,

že její

hrdina je

zřejmě

přátelskými

bytostmi

obklopen,

ve skutečnosti se pouze setkává s dalšími zvířaty a lidmi, ale opravdovým
přítelem je mezi nimi jen medvěd. O to je jejich vztah pevnější.
Je až dojemné, jak pěkně se k sobě Pes s medvědem chovají. Jeden
druhému pomáhají. Nejprve se zdá, že hlavně medvěd pečuje o Psa. Jednou,
když si všimne, že Psovi není dobře, odveze ho na zotavení ke své švagrové.
Jindy mu zas pomůže na útěku tím, že nastaví nohu taxikáři, který je oba
honí. Postěžuje si při tom sice, že to pro něj není žádné potěšení, ale že
v daný okamžik své jednání považuje za povinnost.,, Udělal jsem to z čistého
přátelství k tobě", přizná nakonec Psovi.
Během společného putování se Pes s medvědem sblíží. Není proto divu,
že jsou oba velice smutní, když se pak loučí. 'Medvědovi se v očích
zatřpytily slzy a řekl: '„Nedá se nic dělat. Musíme se rozejít. Já půjdu svou
a
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cestou a ty taky svou.. “ f ' Ve skutečnosti se ale rozloučí jen zdánlivě. Aniž
by to medvěd tušil, Pes ho v přestrojení sleduje a díky tomu má pak
příležitost oplatit svému příteli vše, co ten pro něj kdy udělal. Vytáhne ho
na poslední chvíli z maléru a poskytne medvědovi přístřeší u sebe doma.
Kamarádství Psa a medvěda je čisté a nic ho nemůže ohrozit. Další
trvalé vztahy Pes nenavazuje. To proto, že se nikde příliš dlouho nezdrží
a během celého příběhu je vlastně stále na cestě. Seznámí se přitom sice
například s prasetem, ale jejich známost nelze považovat za opravdové
přátelství, protože v něm z časových důvodů není prostor pro vytvoření

33 ^ stlin g ero v á, Ch,: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 118
Nóstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 98

hlubšího citu. A co víc, ani společných zážitků, na základě kterých se
mezilidské vztahy utvářejí, není v průběhu jejich krátkého soužití dostatek.
Jde tedy spíš o náhodné setkání, na jehož konci se cesty obou postav
rozcházejí.
S lidmi ale Pes vychází velmi dobře, je k nim vstřícný a pokud je to
v jeho možnostech, snaží se každému pomoci.
Charakteristické pro vztahy je i jejich trvalost a stabilita, což platí
i v případech, že se některé v průběhu děje proměňují a vyvíjejí. Děti díky
tomu mohou získat pocit jistoty a bezpečí. Nejlépe je to vidět u Nasti
s Týnou

v knížce

Róza,

strážné

strašidlo.

Jejich

zpočátku

pouhé

„kamarádství z pohodlnosti" (dívky jsou stejně staré, chodí spolu do třídy
a bydlí v jednom bloku), během vyprávění přeroste v opravdové přátelství.
Nasťa s Týnou se znají odmalička a tráví spolu volný čas, ale často se
pohádají. Jsou totiž v mnohém odlišné. Nasťa je štíhlejší a má stále z něčeho
strach - ze tmy, z psů, z prázdného bytu. Týna se nebojí ničeho, ale zase trpí
nadváhou, a proto Nastě trochu závidí. Někdy se stane, že jedna řekne druhé
něco, co si ta dotyčná špatně vyloží, a pak dojde k hádce. Mezi nimi se občas
projeví žárlivost, která je od sebe vzdaluje.
Vnější okolnosti ale způsobí, že se na konci příběhu přece jen znovu
sblíží. Týna se totiž nečekaně projeví jako opravdová kamarádka. Ve chvíli,
kdy se Róza ztratí, a Týna vidí, jak je z toho Nasťa nešťastná, sama se ji
pokusí najít. Nasťu, která do té doby Rózu před Týnou tajila, protože
nevěřila, že by ji Týna pochopila, to překvapí a velmi potěší. Uzná, že Týně
křivdila a od té doby si začnou opět rozumět. Krizové situace někdy sbližují.
Každý člověk se může zmýlit.
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2.2.3.

První lásky

2.2.3.1.

Anna a Petr

Zvláštní skupinu vztahů tvoří ty, které se pohybují na hranici mezi
přátelstvím a láskou. Takové příklady zde najdeme dva, první u

Anny

a Petra z knihy Skřítek v hlavě.

"Jak málo může člověk milovat, aby to byla ještě láska...." 34 trápí se
malá Anna, která se poprvé ocitne v situaci, s níž si neví rady. Ještě
donedávna byl její život bezstarostný. Přátelství s nejlepším kamarádem
Petrem nejevilo žádné známky krize, a tak kromě běžných drobných starostí
neměla Anna důvod zaobírat se sama sebou, svými city.
Změna nastala, když mezi Petra a Annu vstoupil spolužák Heřman,
který začal usilovat o Anninu přízeň. V tu chvíli se v Petrovi probudila
žárlivost, vnesla mezi nejlepší přátele napětí a odkryla dosud nepoznané.
A sice to, že jejich vztah, v němž doposud nic nenaznačovalo hlubší city,
přerostl v první lásku. Tuto proměnu způsobil skřítek z Anniny hlavy a vše se
zkomplikovalo. Anna přemýšlí, jak neublížit Petrovi ani skřítkovi a současně
jednat v souladu s vlastním přesvědčením. Tedy, jak neztratit Petra, ale ani
skřítka - dva nejbližší přátele.
Její trápení způsobí, že ona - bezstarostná dívka - najednou nemůže
spát, jíst a na nic se nesoustředí. Zdá se, že pro dítě jejího věku snad
neexistuje nic horšího než ztratit kamaráda.
Vraťme se ale ještě k Petrově žárlivosti. Ta se projevuje snahou
přivlastnit si Annu. Když ji například Heřman pozve na návštěvu k sobě
domů, Petr se hned ujišťuje: ,M e ty přece k tomu otrapovi nejdeš, nebo jo?

34 Nóstlingerová, Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 137
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Protože, jestli k němu půjdeš, hrozně se na tebe naštvu. Ty jsi moje kámoška!
A já se o tebe s nikým dělit nebudu! ” 35
Láska může v některých lidech probouzet negativní vlastnosti, jako
zlobu a nepřátelství. Vyústění problému však dokazuje ještě jednu věc, že
totiž opravdová láska překoná každou překážku. Anna s Petrem spolu sice
na nějaký čas přestanou mluvit, ale nakonec si mezi sebou vše vyjasní. A to
až tak, že si vzájemně vyznají lásku.
Petr s Annou se usmíří a jejich oboustranné trápení skončí. Je až
překvapivé, jak ve chvíli, kdy má Anna přímo odpovědět, zda Petra miluje,
ani na okamžik nezaváhá. U dětí tohoto věku bychom očekávali, že se
ke svým citům nebudou chtít vyjadřovat, že je budou chtít spíš skrývat.
Annina reakce je ale opačná. Na přímou otázku odpoví, že Petra miluje.
Ukazuje to opět na vyzrálost hlavních hrdinů, i na bezprostřednost jejich
jednání, vlastnost pro děti tak charakteristickou.
Zajímavé je také sledovat, jak na situaci nahlíží trpaslík. Jeho názor zní
totiž překvapivě rozumně a nestranně. „Žárlivost j e obtížná a hloupá, jinak
36

r

v

nic. S láskou nemá nic společného." ~ Přesto i on občas vyřkne soud, který
se jeví jako rozporuplný. Třeba když říká, že člověk by měl mít rád každého.
Postoj skřítka k danému problému vychází z jeho role v něm. Poté, co
v Heřmanově hlavě spojil omylem vedení ANNA s vedením LÁSKA
a způsobil tím, že se chlapec zamiloval do Anny, má strach, že ve skutečnosti
Anna nebude Heřmanovu lásku opětovat. A to by znamenalo, že kvůli němu
Heřman prožije nešťastnou lásku. Nic podobného trpaslík nechce mít
na svědomí, nehledě na to, že bytosti jako on mají zakázáno způsobovat
v lidských hlavách jakékoli poruchy.
Z jeho pohledu je proto pochopitelné, že začne Annu nutit, aby si
Heřmana víc všímala. Navenek to ale působí velmi zvláštně. Nikoho přece
3s
36 Nostlingerová, Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 91

Nós
Sstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 91
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nejde nutit, aby jen tak opětoval něčí city. Mezi Annou a trpaslíkem kvůli
tomu vznikne spor, který jen těžko překonávají. Nakonec se jim to ale podaří.
Ačkoli to možná nebyl autorčin záměr, když nechává postavy
promlouvat o důvodech svého chování, vede tím čtenáře nepřímo k poznání,
že v životě má vše svou příčinu a následek.

2.2.3.2.

M arkétčino trápení v lásce

Druhý příklad této problematiky najdeme v příbězích o Markétce.
Oproti milostnému trápení, které zažívala Anna, a které se stále ještě
odehrávalo

na

hranici

přátelství, jsou

Markétčiny

vztahy

mnohem

komplikovanější. Už proto, že souvisí rovnou se dvěma chlapci. Oba jsou
Markétčinými spolužáky, ale spojuje je jen náklonnost, kterou projevují
Markétce. Spolu navzájem nemají nic společného. Jde o dvě zcela odlišné
osobnosti.
První z nich, Florian, je idolem krásy. Jeho dokonalý vzhled mu
zaručuje pozornost dívek v celé třídě. Ani Markétka mu nemůže odolat, ale
pochybuje o tom, že takový kluk by si mohl vybrat právě ji. Přesto se tak
stane.
Kromě vzhledu ale Markétka na Florianovi nevidí nic výjimečného.
Poutá ji k němu spíše jen jeho pozornost k ní než on sám. A také příjemný
pocit z toho, že si ze všech dívek zvolil právě ji. Nejlépe to jednou vystihne
Markétčina kamarádka Marie, když prohlásí: „ Tak mám pocit, že jsi
r

v*

zamilovaná jen do lásky k němu."

37

Markétka to ví, ale přesto se tím nějaký

Čas netrápí, což je pochopitelné. K dospívání patří pochybnosti o sobě
samém, takže když se objeví někdo, kdo mladému člověku dá najevo svou
lásku, je těžké jí odolat. U Markétky, která v té době navíc nevypadá jak by

Nóstlingerová, Ch.: Má milá Markétko!, Amulet, Praha 2001, s. 124
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si představovala a které se někteří lidé dokonce posmívají, je Florianova
láska k ní útěchou a povzbuzením.
Pouto založené na pouhých vnějších sympatiích, nepodložené hlubším
citem, dlouho nevydrží. A proto se Markétka brzy začne konečně ptát sama
sebe, co ji na Florianovi přitahuje.
V přátelském

vztahu

s druhým

spolužákem, ne

tak pohledným

introvertním Hinzelem, nachází Markétka to, co jí u Floriana chybí, totiž
porozumění. Hinzel je její skutečný přítel. S ním si může povídat o čemkoli.
I tak ale ani on nesplňuje její představy ideálního partnera. Hinzel si žije
po svém jako volnomyšlenkář a mnoho věcí, na kterých Markétce záleží,
nebere vůbec vážně.
Ani jeden z mladíků není ten pravý. Nejlepší by bylo vybrat u každého
tu lepší stránku a spojit je dohromady. To ale nejde, takže se Markétka musí
rozhodnout. Chodit dál s oběma najednou není řešení. Ubližuje to všem
zúčastněným. Hinzel žárlí na Floriana a naopak.
Trvá ještě dlouho, než se milostná zápletka vyřeší. Markétka si vše
promyslí a rozejde se s Florianem. Pak ještě nějakou dobu váhá, co bude dál
s ní a s Hinzelem. Potřebuje čas, aby zjistila, co k němu opravdu cítí.
Nakonec pochopí, že ho nechce ztratit.
Je zajímavé sledovat, jak se Markétka v průběhu celého příběhu mění.
Zpočátku, ve svých čtrnácti letech, je jen naivní čtenářkou dívčích románů.
Na konci, o tři roky později, už vystupuje jako rozumná mladá žena, která ví
co chce a umí se rozhodovat.
V životě ale nestačí jen umět zvládnout samotné rozhodnutí, důležité je
hlavně udělat to správně. Dopředu sice nikdo nemůže poznat, zda se ubírá
správným směrem, jedno ale udělat může. Zvážit všechny okolnosti a být
k sobě i ostatním opravdu upřímný. To Markétka dokáže. Než se rozejde
s Florianem, zvažuje všechny klady i zápory jejich vztahu. Uvědomí si
přitom, že Marie měla pravdu: dosud se jí líbila jen Florianova náklonnost

42

k ní. Je tedy vidět, že si Markétka dokáže připustit i nepříjemné věci, umí být
k sobě kritická a dívat se na vztah s Florianem objektivně. Svědčí to o její
zralosti.
Ne pro všechny zúčastněné ale platí, že během příběhu dospějí. Florian
ve vypjaté chvíli reaguje dětinsky. Po tom, co ho Markétka opustí, s ní
přestane mluvit a chová se nějakou dobu skoro nepřátelsky. Cítí se dotčeně
a dává to výrazně najevo. Je vidět, že se s rozchodem nedokáže vyrovnat.
Kdybychom měli porovnat vztah Anny s Petrem

a Markétky

s Florianem a Hinzelem, najdeme mezi nimi zřetelný rozdíl. Zatímco
Markétčině vztahu s oběma chlapci věnuje autorka velkou pozornost,
vztah Anny a Petra je pouze jednou z řady epizod příslušné knihy.
Zajímavé je i to, že city obou dívek k chlapcům se u každé z nich
projevují jinak, a to především v závislosti na jejich věku. U malé Anny jde
stále ještě o vztah spíše kamarádský. Přemýšlí o něm až ve chvíli, kdy se jí
na něj někdo přímo zeptá. Oproti tomu dospívající Markétka se svými city
zabývá z vlastního popudu, a to velmi do hloubky. Přemýšlí o nich, snaží se
v nich zorientovat a udělat si tak sama v sobě pořádek. To je vzhledem
k jejímu věku a nedostatku zkušeností velmi obtížné, ale její jednání je
přirozené.
To nejpodstatnější, co vyplývá z tématu prvních lásek (tak jak o nich
píše Ch. Nóstlingerová), je, že vystihuje, jak děti na tento svůj cit obyčejně
reagují. A co víc, autorce se podařilo ukázat hned několik možných reakcí
a způsobů chování.
Autorka jednání

svých hrdinů nehodnotí, přestože jsou

někdy

rozporuplná. Například fakt, že Markétka udržuje vztah se dvěma chlapci
současně, není právě příkladem vhodného chování. Je ale pravda, že všichni
své životy žijeme tak, jak to nejlépe umíme, a to samé dělají i hrdinky knížek
Ch. Nóstlingerové. Autorka nechává na čtenáři, aby si na ně udělal vlastní
názor.
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Nabízí se ještě otázka, zda je správné psát i o tom, co může někomu
připadat dokonce nemorální. Do jaké míry může knížka ovlivnit reálné
chování svých čtenářů, je závislé ale na mnoha individuálních faktorech.
Není proto důvod se něčeho obávat. Každý má své svědomí a jestli snad
někdo rozhoduje o svém jednání jen podle vzoru hrdiny knížky, svědčí to
o jeho naivitě. Navíc, život je přece plný protikladných momentů.

2.2.4.

Vvznam vztahů

Ve světě knižních hrdinů mají mezilidské vztahy mimořádný význam.
Protože hovoříme o hrdinech knížek pro děti, a právě děti jsou těmi, kdo
o nich čtou, je to téma důležité především pro ně.
To, čemu děti přihlížejí ve svém okolí, formuje jejich osobnost.
Ch.

Nóstlingerová

nabízí

dětským

čtenářům

možnost

zamyslet

se

nad životními hodnotami, ke kterým mezilidské vztahy bezpochyby patří.
Vzhledem k tomu, jak o nich píše, tedy se všemi klady i zápory, přinese
toto téma dětem ještě něco navíc. Poznání, že i stinné stránky vztahů, spory,
hádky a nedorozumění, ke kterým na pozadí jejích příběhů dochází, mají
svůj smysl. Ukazují jim , že stejně jako v jiných oblastech života, také
ve vztazích není vždy vše ideální. Stabilnímu a harmonickému rodinnému
zázemí je třeba napomáhat. Uznat vlastní chybu, přizpůsobit se druhému,
hledat kompromis. A v tom vidím velký přínos.
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3. LITERÁRNÍ STYL CH. NÓSTLINGEROVÉ

3.1. Vypravěč

Příběhy Ch. Nóstlingerové jsou psané v er-formě a vypravěčem v nich
je autorka, která vystupuje v roli jakéhosi průvodce, který seznamuje čtenáře
s postavami, prostředím a uvádí je do děje. Jinak se drží v pozadí
a do vyprávění až na výjimky nezasahuje.
Charakteristickým znakem vypravěče v knížkách Ch. Nóstlingerové je,
že nehodnotí jednání postav. Slouží pouze jako prostředník mezi čtenářem
a příběhem. Když se některá z postav nechová správně, nijak se k tomu
nevyjadřuje. Nehodnotí například Markétku, která se nějakou dobu stýká
s Florianem jen proto, že je jí to příjemné a přitom ho nemiluje a jen ho
využívá. Vypravěč její přístup nekomentuje. Zaujímá neutrální postoj, jeho
záměrem zde je pouze informovat, nikoli vychovávat. Případné ponaučení
nechává na čtenáři.
V některých prózách ale přece jen do vyprávění vstupuje drobnými
glosami. Jednu takovou najdeme v knize Pan Pes a jeho přátelé. To když si
Pes sám pro sebe řekne, že "strnulý kříž patří do měkké postele" a vypravěč
na to reaguje poznámkou: "V tom se sice strašně mýlil, protože strnulý kříž

patří na tvrdou podložku, ale v lékařských záležitostech nebyl prostě příliš
zběhlý. ” 38 Na jinou připomínku narazíme i v knížce František jde do školy,
kde si Františkova babička objedná v kavárně kávu a čokoládový dort,
přestože „Kávu by pít neměla. Kvůli tlaku. Má ho moc vysoký. A čokoládové

dorty by také neměla jíst. Kvůli hladině cukru. Má j i taky vysokou. “ 39
V příbězích Františka i Pana Psa se podobný komentář objevuje jen
výjimečně. Mnohem častěji se s ním setkáme v knize Róza, strážné strašidlo,

38 Nóstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 35
39 Nóstlingerová, Ch.: František jde do školy, Albatros, Praha 1999, s. 13
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kde jsou všechny doplňující informace od plynulého toku vyprávění důsledně
oddělovány závorkami.
Někdy jde opět pouze o osobní sdělení, které nemá velký význam
a spíš jen zpestřuje vyprávění: "Ostatně tatínek kulhal špatně. Kulhal, jako

by ho nebolel kříž, ale levé koleno." 40
Jindy je ale pro čtenáře podstatné, čím vypravěč řeč postav doplní. Je to
tehdy, když vysvětluje něco, co by si jinak musel čtenář sám domýšlet, aby
byl příběh smysluplný. Ch. Nóstlingerová se tak vyhýbá nejasnostem, které
by mohly nastat.
Například když maminka Nasti, která je na návštěvě u známých, náhle
pronese: „ Bert snad přišel o rozum! Jde sem navzdory svému ischiasu!”

(Maminka vysvětlila Zieselhutovým jeho nepřítomnost „ těžkým záchvatem
ischiasu ”.) Maminka vyskočila a letěla ke dveřím - od uzlu světlých vlasů až
po řemínky večerních střevíčků ta nejstarostlivější manželka. Otevřela
tatínkovi, který právě natahoval ukazováček ke zvonku, a zasyčela na něj:
„Řekla jsem, že máš ischias a nemůžeš se hýbat!”„Mám zase jít? ” zeptal se
tatínek. „Nesmysl”, zasyčela maminka „viděli jsem tě přece oknem ! ” 41
Kniha Róza, strážné strašidlo je ojedinělá ještě další věcí. Vypravěč se
v ní v úvodu příběhu staví do role protagonisty. Pronese: „Protože je první

kapitola příliš krátká, vysvětlím ještě, ja k to přijde, že o tom příběhu tolik
vím. Protože jsem zvědavá! A protože bydlím v bloku, který je právě naproti
bloku, kde bydlí Nasťa a Týna a paní Sedláková i paní Wokurková. A taky
všichni ostatní, co měli co dělat s Rózou Riedlovou.
V domě číslo 2 bydlí Týna (a paní Wokurková i paní Sedláková).
V domě číslo 1 bydlí Nasťa.

4| Nóstlingerová, Ch.: Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 38
Nóstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 38
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Tam, kde je číslo tři, bydlím já (okna mého obýváku jsou přesně naproti
oknům Nastina dětského pokoje). Přední třetinu Nastina pokoje vidím
bez divadelního kukátka. Sdivadelním kukátkem vidím zkrátka všechno!" 42
Náhlým přechodem v ich-formu nás vypravěč takto uvede do děje,
jehož je sám součástí. Neřekne toho příliš, od této chvíle opět plynule přejde
do vyprávění ve 3. osobě a o

sobě více nehovoří. Dodá tím fiktivnímu

příběhu zdání věrohodnosti a současně vzbudí čtenářovu pozornost. V jiné
próze už se s ním autorka do tak úzkého kontaktu neuchýlí.
K navázání komunikace se čtenářem ovšem Ch. Nóstlingerová užívá
ještě názvy kapitol. Například: ,,5.kapitola, kterou čtenář může klidně

přeskočit, neboť se zde bude vyprávět jen o dalším vývoji situace. ” 43 v něm
vyvolává pocit výjimečnosti. Autorka si povídá „přímo s ním” a zároveň opět
podporuje jeho zvědavost, což je přesně to, čeho chtěla dosáhnout.
K charakteristice vyprávění patří i to, že se v díle střídá pásmo
vypravěče, pro něhož je příznačný monolog, s dialogickým pásmem postav.

3.2.

Postavy a jejich charakteristika

V
i

literární

smyšlené.

tvorbě

Reálné

Ch.

postavy

Nostlingerové
představují

najdeme
děti

a

postavy

dospělí

a

reálné
v díle

Ch. Nostlingerové převažují. Děti vystupují většinou v roli hlavních hrdinů
nebo jejich nejlepších přátel, dospělí zase nejčastěji v rolích rodičů,
příbuzných a známých.
K postavám fantastickým patří strašidlo Róza, skřítek z Anniny hlavy
a Pan Pes. Ač jsou smyšlené, a tím jedinečné, mají s lidmi mnoho
společného. Všechny mají lidské vlastnosti a jsou s lidmi v úzkém kontaktu.

43 Nostlingerové, Ch.: Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 9
Nóstlingerová, Ch.: Markétka, Amulet, Praha 2000, s. 59
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v

Žijí v jejich těsné blízkosti, komunikují s nimi, dokonce s nimi navazují
přátelství. Není divu, že čtenář často ani nevnímá rozdíl mezi skutečnou
a smyšlenou postavou.
V příbězích Ch. Nóstlingerové mají fantastické postavy své uplatnění.
Nestojí totiž v pozadí, nejsou méně významné než postavy skutečné. Naopak
jsou jim rovnocennými partnery, a někdy dokonce stojí ve středu dění. Vždyť
o co by byla Anna zajímavější než ostatní dívky jejího věku, kdyby neměla
v hlavě trpaslíka? A co by zažívala Nasťa neobvyklého, kdyby se
neseznámila s Rózou? Jediný Pan Pes nemá vedle sebe žádnou blízkou osobu
z reálného světa a tudíž není pochyb o tom, že je sám hlavním hrdinou knihy.
Není ale až zas tak podstatné rozlišit, která z postav je hlavní a která
vedlejší. Všechny jsou důležité, protože jsou součástí nějakého příběhu, ale
hlavně světa, o kterém Ch. Nóstlingerová píše.
Každá z postav je samostatnou osobností se svými charakteristickými
vlastnostmi. Jaké jsou, se dozvídáme částečně prostřednictvím vypravěče,
v

který je přímo charakterizuje. Částečně si o nich vytváříme úsudek sami,
na základě toho, jak postavy jednají v klíčových momentech.
Vzájemným srovnáním postav zjistíme, že některé jsou si podobné
rodinným zázemím, věkem, někdy i charakterem, ale také třeba jen tím, že se
zachovají stejně v konkrétní situaci.
Blízké jsou si Anna s Markétkou, které obě prožívají rozchod rodičů,
Františka s Růženkou zase spojuje obava, zda je mají rádi jejich blízcí.
František se bojí, zda na něm záleží jeho bratrovi, Růženka zase neví, jestli ji
mají rádi rodiče s prarodiči.
V podobné situaci jsou i Anna s Nasťou, když se obě rozhodnou tajit
před rodiči a okolím, že se seznámily s pohádkovou postavou, protože jak
říká Anna: „Dospělí jsou z toho pokaždé celí popletení, jakmile musí vzít
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na vědomí, že strašidla existují. “ 44 Všechny tyto skutečnosti jsou ovšem
zapříčiněny vnějšími okolnostmi, takže je nelze považovat za charakterové
vlastnosti. Nasťa a Anna se sice v danou chvíli zachovají stejně, to ale ještě
neznamená, že jsou si podobné i svou povahou. Shodnou se v názoru
na vztah dospělých k nadpřirozeným bytostem, ale není jisté, zda by se tak
shodly i v jiných záležitostech. A to, že František i Růženka mají občas
strach ze stejných věcí, může také ukazovat pouze na náhodnou shodu.
Z toho vyplývá, že ačkoli k sobě mají některé postavy blízko, každou je třeba
vnímat jako samostatnou osobnost.
Ch. Nóstlingerová využívá k popisu postav jak charakteristiku přímou,
tak i nepřímou. Nepřímá charakteristika vyplývá zjednání postav a prolíná se
celým příběhem. Projevuje se v jednání a přímé řeči postav, které vypravěč
nikdy nehodnotí, naopak nechává čtenáři prostor pro vlastní náhled na ně.
Ten si čtenář nejlépe utvoří na základě promluv hrdinů.
Například když František odpoví cizímu pánovi na otázku, jestli ví, kde
bydlí, slovy: „Nejsem přece mimino. Jasně, že to vím!" 45 Vypovídá to o jeho
bezprostřednosti a sebevědomí.
Nebo když jednou Nasťa prohlásí: „Člověk musí za svá práva

bojovat!" 46, svědčí to o jejím odhodlání a smyslu pro spravedlnost.
Takových příkladů najdeme v díle Ch. Nostlingerové řadu.
Přímou charakteristiku užívá autorka vnější i vnitřní, ale ta se
u jednotlivých

postav

liší

v

míře

jejich

zastoupení.

Obecně

se

Ch. Nóstlingerová zaměřuje více na psychickou stránku osobnosti. Přesto
například vzhled Markétky a Františka vykreslila dosti podrobně: „Markétce

Marii je patnáct let a všichni j í říkají Markétko. Oči má šedé jako oblázky
v Dunaji, vlasy hnědé jako kokršpaněl a nosík drobounký jako mimino. Měří

metr šedesát šest a váží třiapadesát kilo. Těžko říct, jestli je tlustá. Být tlustá
45 Nóstlingerová, Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 134
46 Nóstlingerová, Ch.: Příhody m alého Františka, Albatros, Praha 1998, s. 36

Nóstlingerová, Ch.: Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 107
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je totiž

- tak jako spousta jiných věcí v životě -

poměrně relativní

záležitost. “47
Jiným příkladem je charakteristika Heřmana, spolužáka Anny. V té už
tak nedominuje přirovnání, a je proto výstižnější. „ Heřman byl neskutečně

krásný. Měl dlouhé černé vlnité vlasy. A veliké modré oči. A malinký rovný
nos se třemi roztomilými pihami na špičce. A zářivě bílé zuby bez jediného
kazu. A oblečený byl podle poslední módy. ” 48 Vnější popis postav se liší jak
volbou autorčina jazyka, tak rozsahem sdělení. Některým věnuje větší
pozornost, jiné charakterizuje velmi stručně, a nezáleží přitom, jak
významnou

úlohu

daná

postava v příběhu hraje.

Pak se stane,

že

o Heřmanovi, pouhém spolužákovi Anny, toho víme stejně jako třeba
o

Františkově

starším

bratru

Josefovi,

kterého

autorka

popíše

takto: „František má bratra Josefa. Je mu dvakrát tolik než Františkovi. Je

velký a silný, vlasy má jako hřebíky, uši jako plachty, velikost bot 40 a ruce
jako tenisové rakety. “ 49 Oproti tomu o Františkově tatínkovi víme jen to, že
„ když byl malý, vypadal taky jako holka, ale teď je z něj velký tlustý vousatý

pán a se ženou si ho nikdo nesplete “ 50
U některých figur vnější popis zcela chybí. Například o Růžence víme,
co má ráda, s kým se přátelí a o čem přemýšlí, ale o tom jak vypadá, se
autorka nezmiňuje.
Stejné jako u Růženky, je to u Pana Psa. Také o jeho vzhledu si
můžeme udělat pouze vlastní představu. Ovšem jinak toho o Psovi víme
mnoho. Téměř v každé kapitole se seznámíme s další jeho vlastností. Z toho,
jak se například sám nabídne, že pohlídá kocourovi jeho koťata, přestože
s hlídáním koťat nemá žádné zkušenosti, je zřejmá Psova obětavost a ochota
pomoci druhému v nouzi. Z jeho dalších skutků poznáme, že je Pes laskavý

47 NOstlingerová, Ch.: Markétka má trable, Amulet, Praha 2001, s. 5
48 NOstlingerová, Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 45

N óstlingerová, Ch.: Příhody malého Františka, Albatros, Praha 1998, s. 13
50 Nóstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 8
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a že je opravdový přítel. Když se prase uchází o roli v divadle a ředitel
nabídne místo jen Psovi, odmítne vystupovat bez prasete.
O

jeho cti zase vypovídá, že když už si jednou musí od někoho něco

vypůjčit bez dovolení, později mu to vrátí i s omluvným a vysvětlujícím
dopisem. Má i smysl pro fantazii. Když se rozhlíží kolem sebe, začne občas
z ničeho nic pojmenovávat vše, co ho zaujme. Říká tomu fotografování
pamětí. „ Jednomu broukovi dal jméno Pilníček, jinému Paní správcová.

Jednu květinu nazval Rudi, druhou Cukrový sníh. Motýlům dával jména jako
Ranní červánek a Kulatá hvězda. Nejraději se díval na mraky. Ty uložil
ve své kartotéce pod názvy Smutek a Smíšek, Hebouček, Mějse anebo
Přijduzas. ” 51
Vedle toho, co se sami o Psovi dozvíme během příběhu, nám hned
v úvodu poskytne autorka přímou charakteristikou výčet všech možných
dovedností, kterými hrdina oplývá. „Pes taky leccos uměl. Byl vyučený

truhlářský mistr a dokázal zahvízdat devět písniček. Měl velké nadání
na šlechtění růží a na pěstování kaktusů, vlastnil diplom za záchranné
plavání

a diplom za boj s požárem. Uměl dokonale uvařit míchaná vajíčka,

guláš

a vanilkový pudink, a v pletení se čtyřmi různými vlnami byl prostě

jednička. Taky trochu rozuměl mořeplavectví, zemědělství a hvězdářství.
A taky měl dobrý sluch a zrak, a hlavně výborný čich. ” 52 U žádné jiné
postavy se nesetkáme s tak podrobným seznamem schopností.
Přestože

je

každá

z

postav

v příběhu

osobitá,

jsou

v jejich

charakteristice znaky společné pro více z nich současně. Vztahují se vždy
na určitou skupinu, tedy například na děti a dospělé.
U dětí hraje roli jejich věk. V příbězích Ch. Nóstlingerové vystupují
převážně předškoláci nebo děti na počátku školní docházky. Bývají velmi
samostatné, přestože potřebují v lecčem poradit. Společné pro ně je, že se

sj^óstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 34
Nóstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 5
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umějí vypořádat se svými problémy. Někdy dokonce jednají a mluví téměř
jako dospělí. Taková je třeba Anna z knihy Skřítek v hlavě, která je na malou
školačku velmi rozumná.
Nejtypičtějším rysem pro postavy dětí v knížkách Ch. Nostlingerové je
jejich smysl pro fantazii. Pro všechny, které se setkají s nadpřirozenou
postavou, je to velký zážitek. Nikoho přitom netrápí, že nejde o běžnou věc.
Tím se asi nejvíce liší od dospělých.
Pro ty je zase typické, že jsou dětem vždy nablízku a ochotni pomoci
jim v každé situaci, ovšem smysl pro fantazii jim chybí. Je pro ně těžké
přijmout, že se jejich děti přátelí s neskutečnými bytostmi. Nedá se jim ale
upřít snaha dětem porozumět, i to, že jsou ochotni se pro ně obětovat, kdykoli
je to třeba. Rozhodně se neshledáme s tím, že by rodiče děti zanedbávali. Je
pravda, že ne vždy mají na ně dost času, ale snaží se o to. Například u Anny
je to složité. Bydlí s tatínkem a maminka s ní tráví méně času, protože jako
herečka odjíždí často mimo město, a tak má Anna "náhradní maminky"
- paní na hlídání. Přesto víme, že nebýt maminčina zaměstnání, byly by
s Annou více spolu.

3.3.

Děj

Děj knížek Ch. Nostlingerové je realizován řadou událostí, příhod
a motivů, které jsou spolu časově spjaty a je mezi nimi kauzální souvislost.

"Je těžké říct, kdy a kde nějaký příběh opravdu začíná. Poněvadž
k příběhu patří pokaždé i něco, co začalo už dřív a bylo to moc důležité." 53
Takto uvádí Ch. Nóstlingerová čtenáře do děje v Markétce ve druhé kapitole
knihy, potom, co nás v kapitole první seznámila s hlavní hrdinkou a její
rodinou.
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Stejný postup užila v knize Róza, strážné strašidlo. I tam vymezila
nejprve prostor k popisu prostředí, v němž se příběh odehraje, a postavám,
které v něm budou vystupovat.
V

této knize ale navíc hned v úvodu jako vypravěč polemizuje o tom

kde by měla své vyprávění začít a proč. Zvažuje, jestli se začátek nevztahuje
k předválečnému období, protože už tenkrát se měla s Rózou setkat jedna
z dalších postav - paní Wokurková. "Kdyby bylo po jejím, začínal by příběh
v roce 1944, jedné neděle v devět hodin ráno. Tehdy se totiž nahoře na její

kredenci začaly pohybovat sklenice s meruňkovou zavařeninou. A pak jedna
sklenice vyskočila - málem ke stropu. A potom se vznášela kuchyní, stále
těsně pod stropem, vyplula na chodbu otevřeným okénkem nade dveřmi
a zkrátka zmizela. Paní Wokurková z toho byla, ja k říkává „nadobro
oddělaná. ” 54
Ovšem na to autorka vzápětí namítne: „Ne, všechna čest paní

Wokurkové a jejím vznášejícím se potravinám. Ale náš příběh by byl moc
složitý, kdyby začínal v roce 1944! Pak by v něm musely být i bomby
a potravinové lístky a ja k se lidé krčí ve sklepích a třesou se strachy. A potom
Rusové a Američani a to, co se nazývalo „znovu výstavba”. A než by se
příběh dostal k Nastě a Týně,bylo by sto stránek pryč. ” 55 Tím její úvaha
stále nekončí. Ještě chvíli rozvádí myšlenku, jaký postup nejlépe zvolit, až se
rozhodne. „Začnu tedy příběh přece jen raději v roce 1978! Paní Wokurkové

je dvaašedesát. Týně a Nastě jedenáct." 56 Od tohoto okamžiku se začne
odvíjet vlastní vyprávění. Přesto například s Rózou, postavou, na kterou je
čtenář asi nejvíce zvědavý, se setká až v šesté kapitole.
Někdy je úvod knihy stručnější, jindy jsou v ní dané okolnosti
přiblíženy podrobněji. Nejlépe to vždy vystihují první věty vyprávění. Podle

^ Nóstlingerová,
Nóstlingerová,
Nóstlingerová,
6 Nóstlingerová,

Ch.:
Ch.:
Ch.:
Ch.:

Markétka, Amulet, Praha 2000, s.10
Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 8
Tamtéž, s. 8
Tamtéž, s. 9
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nich lze rozlišit, jak moc se autorka v každém konkrétním případě zabývá
vnějším popisem, anebo jak přímočaře naopak přistupuje k vlastnímu ději.
Pro porovnání poslouží následující ukázky. „ Trpaslíka měla Anna
v hlavě už dlouho. Jednou večer, pár dní po šestých narozeninách...” 57
Takto přímo uvádí Ch. Nóstlingerová čtenáře do děje v knize Skřítek v hlavě.
Bližší informace o tom, kdo je Anna, kde a s kým žije, jaké má přátele atd.,
čtenář získá až později.
Ve druhé ukázce je autorčin postup opačný. „Františkovi je šest let. Ale

protože je hodně malý, spousta lidí by to do něj neřekla. Myslí si, že mu jsou
čtyři. A že je kluk, to mu taky nikdo nevěří... ”

58

Zde Ch. Nóstlingerová

seznámí čtenáře nejprve s hlavním hrdinou a až později začne vyprávět jeho
příhody.
Z toho vyplývá, že Ch. Nóstlingerová využívá různá uspořádání děje.
Někdy na začátku příběhu upřednostní hrdinu, jindy zápletku. Na výsledek to
nemá vliv. Podstatné není to, jak který příběh začíná, ale to, o čem
pojednává.
Poté, co Ch. Nóstlingerová uvede čtenáře do děje, se začne odvíjet
příběh. Autorka volí tradiční postup vyprávění od zápletky k jejímu rozuzlení
a závěru. Někde je ovšem zápletek více. Záleží na tom, zda se jedná o jeden
ucelený příběh, nebo o soubor drobných epizod, spojených hlavní postavou.
Mezi rozebíranými díly jsou zastoupeny obě varianty.
Prózou s jednou dějovou linií je kniha Róza, strážné strašidlo, Skřítek
v hlavě a všechny tři knihy o Markétce. Naopak epizody najdeme v knihách:

Příhody malého Františka, František jd e do školy a Růženka, ta má nápady.
Próza Pan Pes a jeho přátelé stojí na rozhraní obou skupin. Text je
významově uspořádán do kapitol a v každé z nich hlavní hrdina prožije něco
nového. Kapitoly na sebe ale plynule navazují a jsou tedy jen součástí hlavní

sj ^ stlin g ero v á , Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997 s. 7
Nóstlingerová, Ch.: Příhody malého Františka, Albatros, Praha 1998, s. 7
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jedné dějové linie, která začíná, když se Pan Pes vydá do světa, pokračuje
jeho cestováním, při kterém zažívá různé příhody a končí jeho návratem
domů.
V případě Pana Psa je zřetelná koncepce příběhu, která má jasný směr,
začátek a konec. Ve vyprávění o Růžence a o Františkovi se ale setkáváme
i s tím, že některé z epizod jsou více informativní a popisné než dějové.
V Příhodách malého Františka se to týká příhody nazvané Františkovy

problémy. V této kapitole jde v podstatě o pouhý výčet jeho problémů
a o nazírání na ně Františkovýma očima.
V

knize Růženka, ta má nápady je děj příběhu ovlivněn uměním

nečekaně se zasnít. V okamžiku, kdy k tomu dojde, opouštíme hlavní
dějovou linii, abychom s Růženkou sdíleli její snová dobrodružství. Jakmile
ale hrdinku z jejích úvah někdo nebo něco vytrhne, vracíme se spolu s ní
„zpátky na zem”, tedy k původnímu ději, který plynule naváže.
Také u Růženky má čtenář někdy pocit, že se ocitl mimo děj nebo že
přešel do nového děje. Stává se to ve chvíli, kdy se Růženka zasní. Její
myšlenky na sebe sice plynule navazují, jedna logicky vyplývá ze druhé, ale
někdy je řazení jejích myšlenek volnější. Například když sní o kariéře
provazolezkyně, začínají její úvahy v momentě, kdy se dostane do cirkusu,
pokračují tím, jak se artistkou skutečně stala a končí, když je ze svého
zamyšlení vytržena okolím. V tomto případě má čtenář pocit, že se ocitl
v novém příběhu.
Když ale Růženka přemýšlí o svém jménu, tak její myšlenky vyvstávají
víceméně náhodně. Nejprve si představuje, jak vypadá strom lípa (jmenuje se
Lípová), pak ji náhle napadne, že v lípě by mohli mít hnízdo ptáci a skončí
u kočky, která chce to hnízdo napadnout.
Pro prózu Růženka, ta má nápady je charakteristické, že je děj
přerušován úvahami na ruzna témata. Tím je výjimečná a zajimava.
Odchylky od vlastního děje jsou zde časté a propracované.
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K orientaci v ději napomáhá uspořádání textu do kapitol. Významné je
zejména v dílech, která jsou tvořena sledem jednotlivých příhod, kde každé
z nich odpovídá vždy jedna kapitola. (Týká se to knih Příhody malého

Františka, František jd e do školy a Růženka, ta má nápady.) V jejich úvodu
si autorka nechává prostor pro to, aby čtenáře seznámila s novou situací
a připravila si tak „půdu” pro rozvíjení zápletky.
V ostatních příbězích takový postup není nutný, protože s postavou
i situací nás autorka seznámila již v úvodu. Uspořádání děje do kapitol je zde
pouze formální záležitostí.

3.4. Čas

V příbězích Ch. Nóstlingerové se střídá čas minulý - čas vyprávění
s

časem přítomným - časem dění v pásmu postav. Vyprávění se odvíjí

v blíže nespecifikované době, kterou čtenář vnímá jako současnost nebo
blízkou minulost. Jediným případem, kde je čas děje přesně vymezen, je
knížka Róza, strážné strašidlo. Zde autorka uvádí konkrétní rok, ve kterém
vyprávění začíná.
Čas v knížkách Ch. Nóstlingerové vychází z požadavků kompozice.
Tam, kde vysvětluje příčiny nebo bližší okolnosti

děje, se obrací

do minulosti, jinak se děj odvíjí lineárně v přirozené časové posloupnosti.
Retrospektivní pohled do doby minulé a vzdálené vlastnímu příběhu najdeme
v knize Róza, strážné strašidlo, kde Róza ve vzpomínkách popisuje Nastě
své mládí nebo období války, ve kterém zemřela.
Děj každého knihy se odehrává v časovém horizontu jednoho nebo
několika

měsíců,

výjimečně

v rámci

jednoho

roku.

S

Markétkou

a Františkem má čtenář příležitost prožít dokonce několik let, a to díky
pokračováním, kterými autorka obě prózy rozšířila.

3.5. Prostředí

Nedílnou součástí všech příběhů je prostředí - místo, kde se odvíjí
jejich děj. U Ch. Nóstlingerové je to prostředí reálné a neurčité, v díle je
obvykle jen spoře naznačeno. Detailní popis zde chybí. V textu se ale
objevuje řada náznaků, které pomáhají určit pravděpodobné místo děje.
Takovou nápovědou je třeba projíždějící tramvaj nebo velká křižovatka, které
se vyskytují blízko bydliště hlavního hrdiny, a vypovídají o tom, že se příběh
odehrává

ve

větším

městě.

Z kontextu

tak

zjistíme,

že

v díle

Ch. Nóstlingerové městské prostředí dominuje.
V případě Pana Psa je otázkou, z jakého prostředí hrdina pochází. Dům
se zahradou, který na začátku příběhu opouští, totiž může stát jak ve městě,
tak i na venkově.
Ch. Nóstlingerová bývá při určování místa děje zpravidla nekonkrétní.
Můžeme předpokládat, že všechny příběhy probíhají někde v Rakousku.
Jednak je to rodná země autorky a například v knížce Skřítek v hlavě se
hovoří o rodičích tatínka hlavní hrdinky, kteří bydlí v Grazu a o rodičích
maminky, kteří pocházejí z Linzu.
Ve vyprávěních o Františkovi a Nastě Ch. Nóstlingerová uvedla
přesnou ulici i s popisným číslem domu, ve kterém hlavní hrdinové bydlí.
U Františka se tato informace objeví spíše náhodně než záměrně. Toto
sdělení se totiž stane součástí jedné zápletky. František se ztratí a během toho
sdělí svou adresu starému pánovi, který ho k tomu přímo vybídne.
V případě Nasti, hrdinky dalšího příběhu, je popis domu, ve kterém
dívka bydlí, součástí vyprávění. Jde sice jen o stručnou charakteristiku, ale
i ta je v tomto směru u Ch. Nóstlingerové vzácná. Z jejích slov se dozvíme,
že se děj odehrává v Geyerově ulici ve čtyřicátém čtvrtém domě se dvorem,
na kterém jsou je n tři popelnice, klepadlo na koberce, špalek na štípání
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dříví a řiďounký b ez “ 59, na rozdíl od dvora protějšího domu, ve kterém bydlí
Týna. Ten je mnohem hezčí. Připomíná opravdovou zahradu. Je tam
„ malinkatá louka, růžové keře a sádrový trpaslík s kolečkem, a také besídka

obrostlá psím vínem, do které až do pozdního podzimu, kdy opadá listí, není
odnikud vidět, ja k je obrostlá

60 V knížce Róza, strážné strašidlo

Ch. Nóstlingerová (jako vůbec v jediné) věnuje pozornost popisu místa, kde
se příběh odvíjí. V ostatních případech musí čtenáři dát na vlastní fantazii
a představivost.
Dalším znakem prostředí v knížkách Ch. Nostlingerové je, že je stálé.
Někteří hrdinové se sice pohybují na více místech, nejčastěji doma
a ve škole, ale jinak se prostředí v průběhu děje nemění.
Výjimku v tomto směru činí pouze kniha Pan Pes a jeho přátelé. V ní
se hlavní hrdina v průběhu vyprávění pohybuje hned na několika místech.
Vzhledem k tomu, že cestuje, je to přirozené. Ocitá se stále v nových
prostředích, ale ani ta zde nejsou popsána, každé je pouze zmíněno. Dozvíme
se třeba, že Pes žije nějaký čas ve městě, kde jeho přítel medvěd usiluje
o prosazení se v politice. Co je to za město, jak vypadá a kde se nachází,
nevíme.
Z toho, co bylo doposud řečeno, se možná zdá, že prostředí v příbězích
Ch. Nostlingerové nehraje téměř žádnou roli, protože o místě děje autorka
většinou vůbec nehovoří. Příkladem je vyprávění o Růžence, ve kterém se
Ch. Nóstlingerová zaměřila pouze na hlavní hrdinku a lidi, kteří se pohybují
kolem ní. Přesto je prostředí důležitou součástí každého jejího příběhu.
Netvoří ho totiž jen konkrétní místa a věci v něm, ale zvláště lidé, kteří
ovlivňují jeho atmosféru.

60 Nóstlingerová, Ch.: Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 12
Nóstlingerová, Ch.: Tamtéž, s. 12
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Je jistě velký rozdíl mezi náladou příběhu Markétky, jejíž rodina
prochází krizí, a atmosférou příhod například Františka, která není ničím
narušena. I to je součástí prostředí.
Ačkoli Ch.Nóstlingerová ve svých knížkách nepopisuje místa děje,
čtenář toho o nich mnohé vyčte z kontextu. Očividně nejčastějším místem
dění je domov.

3.5.1.

Domov

Pro děti je domov místem, kde mají své zázemí. Nacházejí zde lásku,
oporu a pomoc. Je to zároveň první místo, kde si budují svou pozici a roli.
Domov je u každého hrdiny odlišný. Každý pochází z jinak uspořádané
rodiny, a tudíž máme možnost porovnání.
Když se řekne „domov“, představí si každý z nás něco jiného. Někdo
vidí místo bydliště, někdo si vzpomene na své příbuzné a jiný začne uvažovat
o tom, co pro něj domov znamená. Proto je důležité říci, že domov
v knížkách

Ch.Nóstlingerové

utvářejí

především

lidé,

tedy

rodiče

a sourozenci.
Ne všichni hrdinové mají sourozence, převažují mezi nimi jedináčci.
Takové jsou Růženka a Anna z knížek Růženka, ta má nápady a Skřítek
v hlavě. Obě jsou svým způsobem osamělé a každá se s tím vyrovnává
po svém. Růženka si vystačí se svou hlavou plnou nápadů, Anna hledá
porozumění u kamaráda Petra a také u skřítka.
Jedináčkem je také Nasťa z knížky Róza, strážné strašidlo. Ta, podobně
jako Anna, najde spřízněnou duši v nereálné postavě - ve strašidle Róze.
Rodiny ostatních hrdinů, těch, kteří sourozence mají, jsou také
vzájemně odlišné. Roli zde často hraje věk a pohlaví osob. Například
Markétka má jako jediná hned dva sourozence - Honzíka a Majdu. Jakožto
nejstarší má mezi nimi významnou pozici. Od Markétky se očekává
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samostatnost a spolehlivost. Naproti tomu František poznává, jaké to je být
„tím druhým“. Někdy opuštěný, když se mu starší bratr Josef nevěnuje.
Pořád je to ale jiné, než kdyby žádného sourozence neměl.
S výjimečným příkladem rodiny se shledáme u Pana Psa. Tvoří ji
manželka a děti. Jediná ale nefunguje jako u ostatních, protože se na ni
díváme s odstupem. Když se se Psem seznámíme, jeho družka už není
na světě, děti jsou také pryč z domu a pomalu vytvářejí vlastní rodiny. Dá se
tedy říci, že Pan Pes už rodinu ani domov nemá. Přesto ho k nim váže pouto,
které se vztahuje jak k jeho synům, tak k místu, kde žil než se vydal do světa.
Odhalí to, když se mu jednou tolik zasteskne po nejmladším synovi, že mu
napíše dopis se slovy: „Často na tebe myslím, mám tě moc, moc rád." 61
Jeho láska k domovu se projeví také v závěru vyprávění, kdy se po velkém
cestování vydá zpět tam, odkud původně odešel.
Odlišné zázemí domova postav je kromě přítomnosti sourozenců dáno
také rodiči. Ne každý z hrdinů žije s oběma současně. Takový je případ
Markétky a Anny. Rodiče Anny jsou rozvedeni, Markétčini se od sebe pouze
na čas odstěhují. Ovšem i tak mají obě dívky doma své zázemí. Ocitají se
sice ve složitější situaci, ale o podporu rodičů nepřicházejí, ani když ti
nebydlí pohromadě.
Rodinu tvoří kromě dětí a rodičů i prarodiče. Také s nimi se ve světě
dětí Ch.Nóstlingerové setkáme, ovšem v daleko menší míře. Poprvé je to
v knize Růženka, ta má nápady. Babička i dědeček bydlí pohromadě s hlavní
hrdinkou a jejím i rodiči a v příběhu jsou dokonce výraznější než oni. Stanou
se hlavními účastníky jedné příhody, a to zapříčiní, že se toho o nich
dozvíme daleko více než o Růženčině mamince a tatínkovi. Babičku má také
Markétka. Víme o ní, že pochází ze Zwetlu, a proto ji všichni nazývají
„zwetlovskou“ babičkou. V příběhu figuruje jen dočasně, v době, kdy se

61

Nóstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 13
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maminka Markétky odstěhuje a tátovi začne v domácnosti scházet ženská
ruka.
Vedle babičky a dědečka Růženky, které nám přiblíží jejich příhoda
s žehličkou, mají čtenáři možnost blíže poznat také babičku Františka. I ona
zasáhne do příběhu, když její „proříznutá pusa” a někdy až příliš upřímná
povaha dovede Františkova třídního učitele k informaci, že je na děti příliš
“hrr” a dává jim ve škole rozkazy jako generál. Tato událost pak učitele
změní. Od té doby se snaží být méně přísný a stane se z něj přívětivý a milý
člověk.
Prarodiče vystupují také v příběhu Anny. Její vztah k nim je ale trochu
neobvyklý. Anna tvrdí, že je nemá ráda. Podle ní oba dědečci a obě babičky
mohou za to, že si nemůže užít vánoční svátky. Jedni totiž nemají rádi
maminku a ti druzí zase tatínka.
Anny nedůvěra k prarodičům pramení i ze strachu, že by ji mohli
odloučit od tatínka. Jednou zaslechne, jak babička - tatínkova matka,
navrhuje, aby se Anna přestěhovala k nim. Mají pocit, že tatínek na Annu
sám nestačí a oni mají dům se zahradou a k tomu spoustu času. Annu to
pobouří a hlavně rozruší. Tatínek ji ale uklidní, když řekne, že by s tím

„nikdy, nikdy, nikdy, nikdy v životě nesouhlasil", a dodá: „Anno, bez tebe
bych byl v životě ztracený. “ 62
Je vidět, že ve světě dětí Ch.Nóstlingerové najdeme mnoho podob
rodiny. Obecně lze říci, že všichni hrdinové mají doma velmi dobré zázemí.
I tam, kde je někdy napjatá atmosféra, se rodiče v případě potřeby společně
postaví za své děti.
Příkladem je příhoda z knížky Markétka má trable, v níž se Honzík,
bratr hlavní hrdinky, jednou střetne ve rvačce s několika chlapci ze školy.
Spor vznikne tím, že Honzíkův spolužák Meier tvrdí, že jsou Honzíkovi
rodiče rozvedení, a že lže, když to popírá. Má pravdu, ale to Honzík nechce
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uznat, naopak se rozčílí a udeří chlapce. K tomu se přidají další kluci, kteří
chtějí bránit kamaráda, a také Markétka, která se zase snaží ochránit
Honzíka. Výsledkem bitky je pak nepříjemná rozmluva rodičů všech
zúčastněných s panem ředitelem, při projednávání možného vyloučení
Honzíka ze školy. A právě zde se rodiče společně za syna postaví, přestože
sami mezi sebou mají spor. Prokážou tím, že pokud jde o jejich děti, osobní
problémy jdou stranou, což Honzík ocení: „Byli skvělí! Jak nás bránili, to

bylo perfektní. To by neudělali všichni rodiče. Většina rodičů při svých
dětech nestojí. Ale naši...naši jsou při nás!" 63

Škola

3.5.2.

Druhým nej významnějším prostředím ve světě dětí je škola. Značí to
i fakt, že ve všech příbězích Ch.Nóstlingerové se autorka tohoto místa
dotýká. Někde více, jinde méně, ale škola je vždy součástí života hlavního
hrdiny.
Škola je mimo jiné místem setkávání dětí. Navazují zde přátelství
a poznávají, že ne každý si vždy se všemi rozumí. Ve škole proto také
dochází ke sporům mezi dětmi. Na vlastní kůži to pocítí například Anna.
Snaží se naučit lépe vycházet se spolužákem Heřmanem. Využije k tomu
pomoci skřítka, který má za úkol upravit vedení v Heřmanově hlavě
a napravit tím jeho protivnou povahu, která se vyznačuje lakomstvím
a vychloubačností.
Obdobný problém jako Anna má i František. Toho zas trápí spolužák
Eduard Most, který se Františkovi posmívá a zlobí ho třeba tím, že mu bere
svačinu. Pomůže až kamarádka Lilly, která zapojí fantazii a vyzraje

sTT ~
"
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nad Eduardem svým důvtipem. Její zásluhou se Eduard stane dokonce
Františkovým kamarádem.
Ke konfliktům ve škole nedochází jen mezi dětmi, ale také mezi dětmi
a dospělými. Příkladem je hrozící vyloučení Honzíka ze školy, hádka Nasti
s učitelem angličtiny i Františkovy počáteční antipatie k třídnímu učiteli.
Ve všech případech se odráží dojem nespravedlnosti, který hlavní hrdinové
při střetu s dospělými pociťují.
Nejvýraznější je u Nasti, protože ta ve svém boji stojí proti přesile
sama. Příhoda se odehraje při jedné hodině angličtiny. Nasťa se zastane
spolužáka, který má být zkoušen. Snaží se přesvědčit učitele, že nemá
na zkoušení nárok, když to třídě předem neohlásil. Učitel považuje Nástinu
námitku za absurdní a drzou, a protože nikdo jiný ze třídy už nemá odvahu
postavit se na její stranu, Nasťa je bezmocná. Pochopí, že domáhat se práva
je někdy velmi obtížné. V její bezmoci ji utěší až rozhovor s profesorem
dějepisu, kterého Nasťa potká ještě celá rozčilená na chodbě. Během něho
uzná, že v boji jsou podstatné skutky, nikoli slova. Znamená to tedy přimět
důvěrníka třídy, aby s angličtinářem za třídu promluvil, jít si stěžovat přímo
k řediteli anebo vše vzdát. Nasťa se rozhodne pro první variantu, ale ta
nakonec skončí rvačkou, tedy ne právě ideálně. Nasťa pozná, že násilím
správný třídní kolektiv rozhodně nevytvoří.
Školní prostředí nejlépe charakterizuje dění vněm . Každý hrdina má
se školou spojený nějaký zážitek. Většinou se jedná o osobní záležitosti mezi
dětmi, které ani tak nesouvisejí se samotnou školou, ale s jejím prostředím.
Protože

pokud

jde

například

o

Františka

s Eduardem

nebo

Annu

s Heřmanem, jedná se o spory mezi spolužáky, a ty se přirozeně váží
k prostředí školy.
Málokdy jsm e svědky toho, že by se hlavní hrdina nebo jiná postava
střetla přímo s učitelem. Když k tomu přece jen dojde, bývají to obvykle jen
drobná nedorozumění.
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Něco takového zažije František se svým učitelem, když se mu pokouší
vysvětlit, že nepřinesl domácí úkol, protože jeho sešit z matematiky ráno
spadl do vany a celý se rozmočil. František je přitom tak nervózní, že
nemůže mluvit, a tak své vysvětlení nahraje na magnetofonovou pásku,
kterou

učiteli

přehraje.

Učitel,

který

jinak

působí

přísně

a autořitativně,reaguje naprosto neočekávaně. Františkův nápad ho tak
pobaví, až smíchy zaslzí. Výsledkem tedy je, že místo trestu získá František
obdiv celé třídy, protože je prvním, komu se podařilo učitele rozesmát.
František má ze školy více zážitků. Jednou narazí i na pana ředitele.
Není ale jediný, kdo by mohl své příhody vyprávět. Také Anna a Nasťa se
střetnou se svými učiteli.
Příběh Anny se z velké části odehrává ve školním prostředí. Školu
zhodnotí trpaslík hned po své první návštěvě v ní: „Bezva příjemný dům. Je

světlá a taky dobře voní." Zamlouvá se mu i paní učitelka: „Milá paní.
Neřve, neposílá děti do kouta, nebije nikoho rákoskou přes prsty. Ta paní je
správný kliďas! “ 64
Zdá se, že i Anně se ve škole líbí, zvlášť když má v hlavě skřítka, který
jí pomáhá v hodinách i doma při psaní úkolů. Trpaslík toho sice neví víc než
Anna, ale zato umí v její hlavě náramně rychle hledat, co je právě třeba.
Když třeba v matematice Anna potřebuje vědět, kolik je dvanáct bez čtyř,
nemusí o tom přemýšlet. Výsledek má už v hlavě, takže stačí jen počkat, až
ho skřítek najde.
Pomocníka má ve škole i Nasťa. Je jím Róza, která jí nejprve pomáhá
jen doma s vymýšlením slohových cvičení. Nakonec se ale stane rádcem
všem dětem přímo ve škole. Někdy ale Nastě nepomůže ani Róza. To když
nemá svůj den a myšlenky se jí ubírají úplně jiným směrem než třeba

64
Nóstlingerová, Ch.: Skřítek v hlavě, Hejkal, Havlíčkův Brod 1997, s. 25
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ke zlomkům. A protože je u Nasti neobvyklé, aby chybovala, je z toho její
matikář celý udivený: „ Copak je s tebou, není ti dobře? Nejsi nemocná? " 65
Mohlo by se zdát, že nej těsněji bude se školním prostředím spjat
František v knížce František jde do školy, kde škola figuruje přímo v názvu.
Je pravda, že téměř každá epizoda v ní se školou souvisí. Ovšem víc než
o škole vypovídají jednotlivé příhody o tom, jak se ve škole cítí hlavní hrdina
František. Jak mu jde učení, s čím má problémy a co se mu naopak daří.
Dozvíme se zkrátka více o Františkovi ve škole než o škole jako takové.
Mnohem

blíže

pronikneme

mezi školáky

v románu

Markétka.

Tam

nahlédneme přímo do některých vyučovacích hodin, například do hodiny
dějepisu, m atem atiky a latiny, kde můžeme sledovat postoje učitelů k žákům

a jejich reakce na ně.
Žádná z hlavních hrdinek v knížkách Ch. Nostlingerové nemá
problémy s učením, a většina z nich je u učitelů oblíbená, což se jejich
spolužákům zdá někdy nespravedlivé. Třeba jednou při hodině dějepisu
Markétka z ničeho nic požádá učitele, jestli by si mohla odskočit na nákup,
protože obchody jí do odpoledne zavřou a ona potřebuje nutně sehnat jídlo
pro kocoura, když jsou doma všichni nemocní. Učitel je proti, ale Markétka
se přesto sebere a třídu na několik minut opustí. Když se vrátí, učitel si jí
nevšímá a její chování nijak neokomentuje. Kdo se ozve, jsou ale spolužáci.
Dvě dívky tvrdí, že Markétka bude určitě muset k řediteli, kamarádka Gábina
ji naopak uklidňuje, že se nic nestane. Nejvýrazněji se osopí Alexandr: „ Tady

je to krásně vidět! Šprt si prostě může dovolit všechno. Chtěl bych vědět, co
by se dělo, kdybych si šel žrádlo pro kočku koupit já ! “ 66
Pocit křivdy mají Markétčini spolužáci ve škole často. Po písemné práci
z latiny se bouří proti nespravedlivému známkování. Práce dopadla špatně
a školní řád uvádí, že pokud jsou dvě třetiny třídy hodnoceny negativně, mají

65 Nóstlingerová, Ch.: Róza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 52
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studenti nárok na její opravu. Latináři to ale připadalo (slovy vypravěče)
příliš náročné, a tak dal zkrátka o jednu nedostatečnou méně a pár
nevyhovujících prací ohodnotil ještě jako „dostatečné". Studenti se okamžitě
začnou ohánět výrazy jako „manipulace", „nesolidámí chování" a „podvod",
ale není jim to nic platné. Jediná Markétka mlčí, protože dostala nejlepší
známku ze třídy - trojku. Jindy ale bojuje za práva spolužáků stejně
odhodlaně jako oni nyní. (Jedná se o již zmiňovanou příhodu při hodině
angličtiny.)
Zdá se, že pohled dospívajících na školuje velmi emotivní. O tom, jaký
význam někteří z nich přikládají učení, zvláště co se jeho obsahu týče,
vypovídá názor Markétčiny spolužačky Gábiny, která se během svého
zkoušení z dějepisu rozčiluje: „ Všechno, co se člověk ve škole učí, je fádní,

nudné a totálně nezajímavé. O tom, co se ve světě skutečně děje, se člověk ve
škole nedoví nic! Mně je přece dočista fuk, jestli byl Napoleon korunován
císařem roku 1804 a jestli byl vídeňský kongres roku 1812 nebo o rok dřív.
To se mě přece vůbec netýká! Já bych ráda věděla, co znamená ‘rozvírání
nůžek mezi Severem a Jihem ’, a jestli se mám bát víc Rusů nebo Američanů!
A jestli byla vdova po Maovi odsouzena právem anebo neprávem. A taky
bych ráda věděla, co dělají amíci v Jižní Americe. A co to je sionista. A jaký
je rozdíl mezi Arafatem a Kaddáfim. Proč nám nevysvětlíte tohle?” 67
„Musím se držet osnov” 68, hájí se učitelka. Ale vyslechne si ještě více.
Gábina totiž učitelku natolik zaskočí, že tím dostane prostor svůj názor ještě
více rozvinout. Řekne proto ještě, jak denně ve zprávách v televizi sleduje,
co se děje a ničemu nerozumí. „ O žádné hromadě mrtvol, na které se musím

dívat, ať už to jsou mrtvoly z Libanonu, z Íránu anebo bůhvíodkud, nevím
proč se to stalo. Vždycky se na obrazovce objeví někdo, kdo řekne, že za to
můžou tihle, a pak přijde někdo docela jiný a řekne, že ti za to nemůžou, ale

°g7 Nóstlingerová, Ch.: Markétka má trable, Amulet, Praha 2001, s. 39
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někdo docela jiný. A já, paní profesorko, můžu nanejvýš věřit tomu, kdo
vypadá chytřeji. Já dokonce ani nevím, kdo má pravdu, když se naše vláda
hádá s opozicí!” 69 „Ale Gabrielo,” přerušila ji učitelka. „To je přece
politika! Do každodenní politiky se učitel nesmí míchat!” A Gábina debatu
uzavře: „A tak se mícháte do prastaré politiky Napoleona, která nezajímá

vůbec nikoho!” 70 Závěr incidentu je tedy takový, že učitelka je zaskočena,
Gábině se uleví (přestože v ní zůstává pocit, že „tak skvělého všeobecného
vzdělání, jak všichni tvrdí, se jí na gymnáziu rozhodně nedostává”) a čtenář
je bohatší o poznání, jak si student gymnázia může představovat kvalitní a
smysluplné vzdělávání. Pro každého, kdo si o tom přečte, to může být velmi
poučné, pro učitele zvlášť.
Dětské čtenáře ale zřejmě nejvíce zaujme podoba školy v příběhu Pana
Psa nebo v knize Róza, strážné strašidlo. U Rózy je důvodem báječná
představa, že by i v běžném životě fungovalo, aby na školách působila
strašidla jako je Róza, která by tajně pomáhala všem školákům. A co se týče
Pana

Psa,

komu

by

se nelíbilo učit

se venku

v příjemné

náladě

bez sebemenšího stresu?
Přístup Pana Psa k povolání učitele je charakteristický tím, jak po celou
dobu usiluje o to, aby se děti ve škole cítily co nejlépe a měly na ni i na něj
pěknou vzpomínku. Dovolí jim například, aby se jmenovaly tak, jak se jim to
líbí, takže jedna holčička se místo Anna najednou jmenuje Karmen-Anna.
Jiného žáka to zarazí a zeptá se, jaká jména pak budou uvedena
na vysvědčení, načež Pes odpoví, že vysvědčení letos nebude, protože „nemá
vysvědčení rád“.
Děti jsou ze Psa celí udivení, protože Pes se jich stále ptá, co by si
přály. Navrhne, že jim poví, co všechno se od něj mohou naučit, a ony si pak

” Nóstlingerová, Ch.: Markétka má trable, Amulet, Praha 2001, s. 40
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samy vyberou, co je bude zajímat. Pak ho dokonce napadne, že by se mohl
také dozvědět něco on od nich.
S ničím podobným se děti ve škole ještě nesetkaly. A nikdo je dosud
také neučil plivat do dálky pecky od třešní, vysvobozovat bzučící strašidlo
nebo místo matematiky nakupovat v zelenině ovoce. I paní prodavačka se
diví, že může

vyučovací hodina probíhat u ní v obchodě. Pes na to

bez zaváhání odvětí, že na tom není nic zvláštního, protože „zelenina patří

k životu a je pro děti moc důležitá

71

Dětem se Pes a jeho způsob učení v praxi moc líbí. Přesto jeden
chlapec hned na začátku zapochybuje, zda má vůbec smysl se učit, když je
na konci roku nečeká vysvědčení. Pes na to reaguje po svém. Řekne: „ Vždyť

to ani nejde - neučit se. Když se u mě nebudeš muset učit, pak se u mě
naučíš, že existují učitelé, u kterých se člověk nemusí nic učit. “ 72
Pes se snaží vycházet dětem vstříc i jinak. Například tím, že po nich
uklízí, protože ví, že ony uklízejí nerady. Také jeho otevřenost k nim je
obdivuhodná. Když tajně opouští školu, aby unikl před policií, napíše svým
žákům dopis na rozloučenou, ve kterém se jim přizná, že je jen „obyčejný
pes na vandru“ a ne učitel, a obrací se na ně s prosbou, aby mu to
nezazlívaly. Vypovídá to o tom, že se nad děti nepovyšuje, naopak je
považuje za sobě rovné. A z dopisu je zřejmé, že mu navíc přirostly k srdci.
Píše v něm: „ Tak milé žáky jako jste vy, jsem ještě nikdy neměl a určitě už
r

(

mít nebudu. “
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Je příjemné číst o tom, že žáci s učiteli někdy navážou přátelské pouto.

4.6.

K om pozice

Nóstlingerová, Ch.: Pan Pes a jeho přátelé, Albatros, Praha 1997, s. 40
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Kompozice v knížkách Ch. Nóstlingerové je jednotná chronologická,
místy také retrospektivní. Ať jde o příběh jedné dějové linie nebo o soubor
epizod, vždy je text uspořádán do kapitol. Ty pomáhají čtenáři orientovat se
v ději a činí text přehlednějším.
U jiných autorů mají názvy kapitol obvykle podobu jedno- nebo
víceslovných spojení, zatímco pro literární styl Ch. Nóstlingerové je
specifické uvádění kapitol celými větami či dokonce souvětími.
Úvody kapitol jsou navíc opravdu originální. S jejich pomocí autorka
udržuje čtenáře stále ve střehu a často je i naláká, aby knížku vůbec
neodkládali, protože uvede kapitolu tak nevšedně, že čtenář napjatě sleduje,
co její slova znamenají. Třeba v knížce Róza, strážné strašidlo se takto
dostaneme ke 12. kapitole, „ve které tatínek díky starému sýru a drobtu

trhance dospěje k velkorysejšímu názoru na svět

74 Z takové informace není

vůbec jasné, co se bude dít.
Jindy je kapitola uvedena tak, že její obsah, a tím i další vývoj příběhu,
lze odhadnout snadno. Třeba nadpis 4. kapitoly knížky Markétka má trable
zní: „4. kapitola, v níž je Markétčiným údělem velmi namáhavý týden, neboť
v domácnosti se usadí chřipkový virus

75 Na výsledku to ale nic nemění -

čtenářova zvědavost zůstane.
Ne ve všech příbězích jsou ale kapitoly uváděny jako v předchozích
dvou prózách. U Růženky tvoří jejich název nedokončená věta: „Druhý den,

ještě před zvoněním ... “ nebo; „Tak jednoduché, ja k si trpaslík myslel..."
či: „Nejméně třikrát týdně... " a podobně, což je také neobvyklé řešení.
V

příbězích Pana Psa a Františka je děj uspořádán stejným způsobem

Názvy kapitol jsou už ale tradiční. Společné je jim pouze to, že mají předem
danou strukturu, která se stále opakuje, vždy jen s drobnou změnou podle
potřeby. Navíc každá naznačuje, v jakém novém prostředí se Pes objeví nebo

74Nostlingerová, Ch.: R óza, strážné strašidlo, Albatros, Praha 1988, s. 89
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čemu se bude věnovat. Jmenují se například: „Pes jde kdivadlu", „Pes jde

do školy", „Pes v nemocnici“, „Pespěstounem " atd.
Ve Františkových příhodách jsou názvy tvořeny jménem hlavního
hrdiny a informací o tom, co se mu přihodilo. Třeba: „Jak si František

dokázal poradit", „Jak se František ztratil", ,Jak Františka bolelo
ze strachu bříško ".
Výjimku tvoří kapitoly v knížce Růženka, ta má nápady - zde jsou
pouze očíslované.

4.

TVORBA CH. NÓSTLINGEROVE V KONTEXTU SOUČASNÉ

PŘÍBĚHOVÉ PRÓZY ZE ŽIVOTA DĚTÍ

Literatura pro děti a mládež nabízí v současné době čtenářům širokou
škálu žánrů a námětů, ze kterých mohou svou četbu vybírat. Příběhová próza
s

dětským

hrdinou

má

v

dané

literatuře

své

významné

místo.

Ch. Nóstlingerová je ale jen jednou z mnoha autorek, které se jí věnují.
Také mezi českými spisovatelkami najdeme řadu podobných, například
Markétu Zinnerovou,

Ivu Procházkovou, Martinu Drijverovou, Hanu

Doskočilovou, Ivonu Březinovou, Zuzanu Novákovou.
I

ony píší díla zaměřená na děti a dospívající. A stejně jako

u Ch. Nóstlingerové také v jejich tvorbě najdeme jak příběhy realistické, tak
prózu s prvky fantazie a shledáme se s podobnými náměty.
Například v knížce I. Procházkové Kryštofe neblbni! (Albatros, 2004)
mohou dětští čtenáři sledovat kamarádství dvou chlapců. Naproti tomu
o rodinných vztazích - mezi sourozenci, rodiči a dětmi - se mohou dočíst
v knížkách M. Drijverové Domov pro Marťany (Albatros, 1998) a Táta nemá

smutky rád (Albatros, 1985) nebo v knize Pět minut před večeří (Albatros,
1996) autorky I. Procházkové.
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smutky rád (Albatros, 1985) nebo v knize Pět minut před večeří (Albatros,
1996) autorky I. Procházkové.
Z. Nováková ve své próze Natálie není sama (Albatros, 1982) vnáší
do své literární tvorby prvky fantazie, s čímž se setkáme také v knize
I. Procházkové Středa nám chutná (Albatros, 1994).
Jak již bylo řečeno, spojitost mezi nimi a Ch. Nóstlingerovou
nalezneme tedy především v námětech některých knih. Za všechny je možno
uvést knížku Zuzany Novákové Skřítek do bytu nepatří (Blok, 2002).
Pohádkový příběh sedmileté dívenky Esterky již svým názvem
připomíná prózu Ch. Nostlingerové Skřítek v hlavě. Podobně jako v něm,
i zde hlavní hrdinka objeví malého skřítka Perkýtka, který do jejího života
vnese rozruch a dobrodružství. Esterka získá, stejně jako Anna ze Skřítka
v hlavě , nového kamaráda. Také ona ho nejprve tají před okolím, ale nakonec
ho přece jen ukáže rodičům. Společně se usnesou, že jej vrátí do lesa, kam
patří.
Příběhy Esterky a Anny se liší závěrem. Zatímco Annin skřítek zůstane
nadále u ní v hlavě, ten Esterčin odletí letadlem, které mu dívka nakreslila.
Na druhé straně se oba příklady shodují v tom, že do obyčejného života malé
dívky

zasáhne

nečekaná

událost

v

podobě

setkání

se

zajímavou

nadpřirozenou bytostí.
Příkladů, jakým byl tento, bychom jistě nalezli více. Vraťme se ale
k Ch. Nostlingerové a k tomu, čím jsou její příběhy výjimečné a čtenářsky
přitažlivé.
V

první řadě je to jistě pestrost námětů a rozmanitost typů hlavních

hrdinů. Někoho zaujmou osudy dívčí hrdinky, někdo upřednostní chlapce,
jeden si oblíbí realistický příběh z rodinného prostředí, druhého zase upoutá
vyprávění s fantastickými prvky z prostředí školy.
Fantazie, která se prolíná celou tvorbou Ch. Nostlingerové, má také
nezištný podíl na čtenářském úspěchu jejích knížek. A v neposlední řadě je to
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i autorčin vypravěčský talent, jazykový cit a smysl pro humor, kterými
ve svém díle nešetří.

Závěr

Diplomová práce Dětský svět v knížkách Ch. Nóstlingerové má
monografický charakter a přináší podrobnější pohled na dílo rakouské
spisovatelky pro děti, která i přes své nadání není u českých čtenářů příliš
známá, i když její tvorba ve světové literatuře zaujímá jedno z předních míst.
Autorka je někdy dokonce považována za nástupkyni Astrid Lindgrenové.
Ve své práci jsem se soustředila na překlady příběhové prózy
realistické a s prvky fantazie. V devíti česky přeložených titulech jsem
hledala odpověď na otázku, jaký je svět dětí v této literární tvorbě. V první
řadě jsem se zaměřila na náměty jednotlivých příběhů.
Na základě analýzy a interpretace jsem dospěla k závěru, že do tohoto
světa patří kromě dětí také dospělí, jejich vzájemné vztahy a také problémy,
s nimiž se potýkají.
Děti zastávají v příbězích Ch. Nóstlingerové role hlavních hrdinů. Ony
jsou středem, od kterého se vše odvíjí. Z toho, co zažívají, poznáváme jejich
problémy a trápení, ale také radost z úspěchu při překonávání nelehkých
životních situací.
Z bližšího seznámení s dětskými hrdiny vyplývá, že jsou silnými
osobnostmi, které mají už ve svém věku vlastní názor, jsou zdravě
sebevědomé a umějí se prosadit. Příznačné pro ně je také to, že mají potřebu
řešit své problémy. Nebrání se přitom pomoci druhých, ale i bez ní jsou
většinou schopné překonat překážky samy.
Od světa dospělých se jejich svět liší především pohledem na něj, což
se nejvíce projevuje při setkání reality s fantazií. Do světa dospělých
Ch. Nóstlingerové nepatří nadpřirozené bytosti. Pokud se v něm vyskytnou,
jsou nevítané. U dětí je to jiné. Vedle nich mají takové postavy naopak pevné
místo. Pomáhají jim vyrovnávat se s určitou skutečností. Právě v tom se
projevuje rozdíl mezi postavami dětí a dospělých.
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V

této práci jsem se dále zabývala literárním stylem autorky. Třetí

kapitola je proto zaměřena na vypravěče, postavy, děj, čas, prostředí
a kompozici. Z jejich rozboru vyplývá, že Ch. Nostlingerová je zkušenou
autorkou, která uplatňuje běžné vypravěčské postupy, volí tematické názvy
kapitol a osobitým způsobem charakterizuje své postavy.
Ch. Nostlingerová svět dětí neidealizuje. Příběhy, které vypráví, naopak
přinášejí obraz reálného světa i s jeho stinnými stránkami. Autorka se
nevyhýbá ani závažným tématům, jako je rozvod rodičů nebo otázka pravdy
a lži.
Mým

záměrem

zde

bylo

nakonec

ještě

zdůraznit

schopnost

Ch. Nóstlingerové reflektovat závažná témata s humorem, aniž by přitom
ztratila na své důležitosti.
Ze závěrečného shrnutí vyplývá, že Ch. Nóstlingerová je autorkou,
která umí čtenáře oslovit a zaujmout.
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Resumé

Tato

diplomová

práce

postihuje

literární

tvorbu

Christine

Nostlingerové, rakouské spisovatelky pro děti. Práce vychází z devíti
vybraných titulů, které byly přeloženy do češtiny, a zabývá se jejich analýzou
a interpretací. Je zaměřena především

na témata jednotlivých

próz

a charakteristiku literárního stylu autorky.
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První, nazvaná Seznámení

s autorkou, podává základní životopisné infonnace o Ch. Nostlingerové
a zahrnuje také přehled jejího díla. Součástí je i podkapitola Překlady

do češtiny, která je výčtem titulů, z nichž tato diplomová práce vychází.
Svět dětí v literární tvorbě Ch. Nostlingerové je název druhé kapitoly,
která má dvě části. První z nich, kterou jsem pojmenovala Svět reality

a fantazie, se podrobněji věnuje tématům příběhové prózy ze života dětí.
Vyplývá z ní, že dílo Ch. Nostlingerové tvoří próza realistická a próza
s prvky fantazie. Druhá část této kapitoly s názvem Mezilidské vztahy sleduje
vztahy dětských hrdinů s lidmi z jejich okolí, s rodiči, sourozenci
a kamarády.
Předposlední

část práce je

věnována

literárnímu

stylu

autorky

- vypravěči, postavám, ději, času, prostředí a kompozici.
Závěrečná kapitola - Dílo a současný čtenář - nabízí pohled na literární
tvorbu Ch. Nostlingerové v kontextu současné příběhové prózy ze života dětí
českých autorek.
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