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Abstrakt: 

Tématem diplomové práce je rozbor díla Jaromíra Johna se zaměřením se na tvorbu 

pro děti a mládež na základě teoretického konceptu Vladimíra Nezkusila a Otakara 

Chaloupky a vlastní interpretace.  Johnova tvorba pro děti se prolíná celým jeho životem, a 

proto může tato práce zároveň zachytit vývoj jeho poetiky. Závěrem se práce pokusí shrnout, 

proč je dílo poněkud upozaděno. 
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Abstract: 

This diploma thesis deals with Jaromir John’s books for children. Analysis focuses on 

Vladimír Nezkusil’s and Otakar Chaloupka’s theory and my own interpretations. John’s 

children’s literature was published during all his life so diploma can describe evolution in his 

works.  In conclusion diploma will try summarizing, why John’s books are not published any 

more.   
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Výběr tématu 
Jaromír John, spisovatel, nositel několika literárních cen za své dílo Večery na 

slamníku, upadl po roce 1989 téměř v zapomnění.  Není uveden ve Slovníku české literatury 

po roce 1945, který vznikl pod vedením Pavla Janouška, i když splňuje všechna kritéria 

zařazení. Ve Slovníku se neobjevil ani v jeho rozšířené a doplněné digitální verzi. Absenci 

hesla lze odůvodňovat autorovou nezařazeností do vyhraněných literárních skupin a 

kulturních komunit (avantgardisté, socialističtí realisté, pragramatici, katolíci, ruralisté, 

konzervativci atd.). John nebyl autorem komunistickým režimem vyzdvihovaným, ale ani 

zakázaným, tedy nepatřil do skupiny „nežádoucích autorů“.  V devadesátých letech zaplavila 

český knižní trh vlna nových nakladatelství, která vydávala autory za minulého režimu 

nějakým způsobem postižené a zároveň se v českém prostředí vynořuje celá řada debutantů. 

Z českého literárního pole se stává pole nepřehledné, kde se jméno Jaromír John ztrácí. Po 

roce 1990 je znovu vydána pouze jedna kniha, a to v roce 2008 Příběhy Dona Quijota 

v nakladatelství Daranus.  

 Cílem diplomové práce je jméno Jaromíra Johna rehabilitovat, nebo naopak poukázat 

na to, proč jeho poetika neovlivnila tvorbu dvacátého století natolik, aby byl dále zkoumán. K 

autorovi přistoupíme netradičně skrze literaturu pro děti a mládež, která byla na počátku 

dvacátého století ve svých uměleckých prvopočátcích. Neznamená to však, že bychom skrze 

ni nemohli vidět alespoň některé výrazné rysy Johnovy poetiky. Na základě kontur jeho 

tvorby nastíníme vývoj literatury pro děti a mládež a budeme usilovat o podrobnější analýzu 

díla Jaromíra Johna. Tato práce zobrazuje Johna i v roli teoretika literatury pro děti a mládež, 

což nám dává možnost vyhledat paralely nebo rozdíly v jím nastíněné teorii a v tvorbě 

samotné.  

 Tato práce čerpá z obecnějších konceptů dětské literatury a interpretační část je 

založena na vlastním názoru podloženým teoretiky dvacátého století. 
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Vymezení tématu 

 

Téma dětství a dítěte je v české literatuře spojováno s recipientem a skrze něj 

s literaturou pro děti a mládež. Tato oblast bývá často marginalizována nebo složitě vklíněna 

do literárněhistorických prací (obzvláště dějin literatury).   Téma literatury pro děti a mládež 

se stává na začátku dvacátého století centrem diskuze. Vývoj literatury pro děti a mládež 

směřuje od přísně didaktického a výchovného k uměleckému pojetí a začíná se brát v potaz 

dítě jako svébytná osobnost. Z těchto příčin není překvapující, že do sféry literatury pro děti a 

mládež vstupují přední autoři literatury pro dospělé. Jeden z autorů píšící jak pro dospělé, tak 

i pro děti a mládež byl Jaromír John (Bohumil Markalous). Jeho díla primárně určená pro děti 

a mládež jsou v dějinách literatury pro děti a mládež velmi ceněná, nebo alespoň zmiňovaná.  

Diplomová práce je rozdělena na několik částí. V první se věnujeme tvůrčí biografii 

Bohumila Markalouse (Jaromíra Johna) se zvláštním zřetelem k dílům určeným dětem a 

mládeži. V druhé části nastíníme obecný vývoj literatury pro děti a mládež a postoj Jaromíra 

Johna k jejímu celkovému zaměření. Do poslední části diplomové práce zasadíme poetiku 

díla Jaromíra Johna. Učiníme tak pomocí interpretace motivů, použitého jazyka i výběru 

témat k tvorbě literatury pro děti a mládež.  

Pro samotnou interpretaci slouží díla z celého průběhu Johnovy tvůrčí dráhy. Jedná se 

o Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi z roku 1917, Tátovy povídačky z roku 1921 

(později přepracované na Narodil se), Rajský ostrov z roku 1938, Topičovo australské 

dobrodružství (přepracované na Australská dobrodružství Aloise Topiče) a Vojáček Hubáček, 

obojí z roku 1939, Příběhy Dona Quijota z roku 1941. Práce vychází z prvních vydání (viz 

začátek kapitoly Teoretická východiska).  
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Bohumil Markalous 

Dětství 

Bohumil Markalous, podle křestního listu celým jménem Bohumil Václav Rudolf 

Markalous, se narodil 16. dubna 1882 v Klatovech. Jeho další život byl ovlivněn častým 

stěhováním (Markalous žil v dospělém věku v Praze, ve Slatiňanech, v Novém Městě nad 

Metují, v Brně, také v Olomouci, kratší dobu i na jiných místech). Již v jeho jednom roce se 

rodina přestěhovala do Chrudimi, kde strávil své dětství. To bylo ovlivněno i předčasnou 

smrtí matky, která zemřela, když bylo Bohumilovi pět let. Malý Bohumil tak žil jen se svým 

otcem,
1
 Václavem M. Markalousem, gymnaziálním profesorem, který je též autorem knihy 

pro děti a mládež Pomněnky. Lexikon české literatury shrnuje Bohumilovu situaci s otcem: 

„chlapec bez vlídnějšího rodinného zázemí překonával samotu…“
2
 John (Markalous) 

dokonce popisuje smrt matky v příspěvku v Pražákově antologii Paměti českých spisovatelů z 

dětství takto: „Vzhlédl jsem od… práce a najednou vidím, že matka, sedící na posteli, prudce 

klesla… Pak si nepamatuji už nic… To je moje první vzpomínka na dětství. Nepůsobila na 

mě tragicky.“
3
 Vztahem otce a matky se zabýval v knize Boský osud,

4
 v níž jsou literárně 

zpracovány právě dopisy Bohumily a Václava Markalousových. 

Obecně se ke svému dětství (a k dětství vůbec) Markalous vyjadřuje v uvedené 

antologii.
5
 Dle jeho vlastních slov lze v dětství v Chrudimi spatřovat protipóly „rolnického 

města plného hnusu a odporností“
6
 a domova svou velikostí i svou čistotou připomínající 

sídlo středně bohatého šlechtice (dle diplomové práce Luďka Škrabala měli v bytě knihovnu 

zabírající jedno patro a salon s klavírem
7
). Škrabal upozorňuje na to, že jeho pohled na 

Chrudim byl sice odsuzující, ale v uceleném kontrastivním pohledu na město a vesnici 

považoval Markalous vesnici a potažmo přírodu samotnou za „odpornou a nečistou“,
8
 za 

příklad dává popis návštěvy Markalousových prarodičů, kde jednoznačně převažují adjektiva 

negativně hodnotící prostředí i jeho obyvatele. V tomto vztahu může hrát roli, že Markalous 

považoval Chrudim za město rolnické a toužil po městě „skutečném“: „…snaha (odejít) co 

                                                           
1
 Markalousův otec se znovu oženil, a tak se dá předpokládat jistá citově emoční deprivace 

2
 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. II/1. Praha: Academia, 1993, s. 569. ISBN 80-200-0468-8 

(autorem hesla je Milan Blahynka) 
3
 PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946, s. 65. 

4
 Kniha Boský osud byla samostatně vydána v roce 1922. Původně byly publikovány některé části v Lidových 

Novinách v roce 1918. 
5
 PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946. 

6
 PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946, s. 67. 

7
 ŠKRABAL, Luděk. Bohumil Markalous / Jaromír John (Příspěvek k dějinám společnosti a kultury v českých 

zemích v první polovině 20. století). České Budějovice, 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Josef Blüml, CSc., s. 13. 
8
 PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946, s. 67. 
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nejdřív z domova, do skutečného města, do čistoty, povznesenosti, literární a umělecké 

aristokratičnosti.“
9
 Škrabal také poukazuje na posun v jeho radikálně polarizovaném vztahu 

města (v Markalousových očích rolnického) a vesnice poté, co se seznámil s „kluky 

nadlesního Zeidlera v kuchanovické myslivně nedaleko Slatiňan“.
10

 Motiv myslivny se 

objevuje v  románu Moudrý Engelbert, kde je hlavní postavou člověk žijící v hájovně, a 

přesto je vnímán s jistou dávkou Johnovy ironie pozitivně. Po seznámení se s kluky 

nadlesního začal Bohumil vnímat přírodu jako pohádkovou a vznešenou. Mezi Markalousovu 

oblíbenou četbu patřili například Defoův Robinson Crusoe, Zapova Českomoravská kronika, 

Marryatův Kormidelník Vlnovský a časopisy Světozor a Zlatá Praha
11

, z nichž mnohé mohl 

najít v otcově knihovně. Historické romány od Třebízského nebo od Jiráska sice četl, ale nijak 

zvláště ho nezaujaly, a tak čtení nechal
12

.  

Ještě v témže roce, kdy vyšel zmíněný příspěvek, se John opět vyjadřuje k dítěti a jeho 

postoji ke čtenářství (Kytice 1946) ve článku Ještě jeden pedagogický dotazník, kde víceméně 

popírá důležitost toho, co četl jako mladý: „Nepamatuju si, co jsem četl do šestnácti let. 

Kdybych se chtěl dělat čítankově hezkým, napsal bych: ››Sytil jsem svou vnímavou, 

mladistvou duši pouze ušlechtilými díly našich předních spisovatelů, jako byl Mácha, 

Němcová, Třebízský, Jirásek, Winter, v čemž mě vedl otec, profesor, rukou obezřetnou. ‹‹ 

Pravda však je, že jsem hltal kdejaký šmejd, který mně padl do ruky.“
13

  

John je často velmi kritický k dětskému čtenáři (začíná sám u sebe), ale v jeho 

kritičnosti se často nachází určitý řád, který určuje jeho další tvorbu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946, s. 67.  

10
 ŠKRABAL, Luděk. Bohumil Markalous / Jaromír John (Příspěvek k dějinám společnosti a kultury v českých 

zemích v první polovině 20. století). České Budějovice, 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Josef Blüml, CSc., s. 13. 
11

  PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946, s. 65. 
12

  PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. Praha: Otto, 1946, s. 66. 
13

 Kytice: Měsíčník pro literaturu a umění. Praha: Práce, 1946, roč.1, díl 1., s. 331. 
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Univerzita a počátky tvorby 

 

Markalous studoval gymnázium v Chrudimi, poté Karlo-Ferdinandovu univerzitu 

v Praze, kde z „otcova rozhodnutí a na radu O. Hostinského vystudoval přírodovědeckou 

fakultu“.
14

 Mimo svoje hlavní předměty navštěvoval semináře filozofie, psychologie, estetiky 

a dějin výtvarného umění. V další práci se zaměříme také na to, zda jeho studium psychologie 

ovlivnilo východisko tvorby pro děti a mládež a tvorbu samotnou.  

V průběhu studia na univerzitě Markalous píše pro chrudimský spolek ochotníků 

veselohru Probuzen a též publikuje v Almanachu chrudimských akademiků svoje dvě prózy 

Motýli a Kouzlo tance pod zkratkou B. M., jež až v roce 1935 vycházejí samostatně.  Za 

svých studií se dostal do ciziny, konkrétně do Innsbrucku, kde podrobně reflektoval dění na 

tamní univerzitě a přírodu.  Škrabal uvádí, že kvůli  korespondenci s ukázkami literárních črt 

(Plavba mořem, Pohádka podivná o Toutegarovi) z Innsbrucku, kterou později při jedné 

z návštěv Růžena Svobodová tajně odvezla a ukázala F. X. Šaldovi, se mu dostalo od 

samotného Šaldy doporučení psát. Na jeho popud vychází Markalousovi (ještě pod jeho 

občanským jménem) v Právu lidu roku 1910 povídka Františka. 

  Na vysokoškolských studiích v Praze se seznámil se svou ženou Gizelou Hrbenskou, 

která byla jedna z prvních vysokoškolských studentek v českých zemích. Roku 1906, po 

svatbě Bohumila a Gisely, se jim narodil syn Evžen.
15

 Markalous učil v Praze na Škole 

obchodního grémia, v Kolíně na Obchodní škole a Reálném gymnáziu, později v Hradci 

Králové na dívčím lyceu, kde ho zastihla první světová válka. Markalous se přihlásil jako 

jednoroční dobrovolník a 15. února 1915 narukoval k 18. pěšímu pluku v Hradci Králové, 

poté do Turnova k 9. vozatajskému praporu. „Zde absolvoval kurz důstojnických aspirantů a 

jezdeckou školu a 18. července 1915 vyrazil s Gebirgstrauneskadron na válečné pole na 

Balkán“
16

.  Na Balkáně válčil do února 1916, kdy vážně onemocněl. Zbytek války strávil 

v nemocnicích a v zázemí. Vojenská zkušenost se silně promítla do Markalousovy tvorby, 

zejména do jeho nejslavnějšího díla Večery na slamníku, ale i do tvorby pro děti – například 

do Listů z vojny, jež psal jsem svému synovi a Vojáčka Hubáčka.  

 

                                                           
14

 Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1993, s. 569. ISBN 80-200-0468-8. 
15

 Evžen Markalous byl lékařem, členem brněnského Devětsilu a avantgardní fotografem  
16

 ŠKRABAL, Luděk. Bohumil Markalous / Jaromír John (Příspěvek k dějinám společnosti a kultury v českých 
zemích v první polovině 20. století). České Budějovice, 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Josef Blüml, CSc., s. 30. 
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Zrod Jaromíra Johna 

 

Bohumil Markalous se v průběhu první světové války stává Jaromírem Johnem. Od 

této doby se jeho osoba rozdvojuje na jakési aktivně píšící umělecké já, které se může 

rozběhnout do říše fantazie, a akademicky uznávané já, které se předně zabývá teoretickou 

prací estetickou. Tomuto tvrzení by odpovídalo i tvrzení z knihy J. Petryla,
17

 kdy uvádí, že 

Markalous pociťoval potřebu útěku z: „markalousovského vážného postoje do johnovské 

volnosti“
18

 Škrabal důvod pseudonymu popisuje i z jiného hlediska: „Pseudonym… plně 

odpovídal Markalousově pojetí osudového rozdvojení duše moderního člověka, zmítaného 

mezi tělesnou a duchovní stránkou, podobně jako vystihoval celou jeho životní dráhu.“
19

 

Přestože Škrabal nevysvětluje původ problematiky dvou duší, nejspíše vychází z Goethova 

Fausta: „Dvé duší mně, ach, v hrudi přebývá... Ta jedna, lačná chapadla, jež má, drží se, 

chtíčem rozdychtěna, světa; ta druhá rve z pout hmoty křídla svá a k božským otcům v prostor 

vzlétá.“
20

 

Původ Jaromíra Johna zůstává daleko prozaičtější. První jméno Jaromír přejímá od ve 

válce zesnulého bratra a druhé si dle Škrabala vybral „pro krátkost a (že) pěkně se psalo 

francouzským perem“
21

.  Dalším důvodem může být zákaz publikování důstojníkům, kterému 

se Markalous vyhnul.  

Od této doby se práce o autorovi bude vyjadřovat jménem, který si sám zvolil a které 

používal pro svou beletristickou tvorbu.  Z válečné doby pochází jeho první dílo pro děti – 

Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi, které vycházejí již pod pseudonymem Jaromír John.  

Svá válečná dobrodružství zidealizoval ve fantaskní próze pro děti Vojáček Hubáček pár let 

po válce v roce 1921. Dalším důležitým dílem z této doby jsou dvě sbírky: Humoresky a 

Dojmy a povídky vydané roku 1918, které byly základem jeho nejslavnějšího díla: Večery na 

slamníku, vydaného o dva roky později. 

                                                           
17

 PETRYL, J. Jaromír John (Dr. B. Markalous): O životě a díle výtvarné osobnosti. Praha, 1937. Dizertační práce. 
18

 PETRYL, J. Jaromír John (Dr. B. Markalous): O životě a díle výtvarné osobnosti. Praha, 1937. Dizertační práce. 
19

 ŠKRABAL, Luděk. Bohumil Markalous / Jaromír John (Příspěvek k dějinám společnosti a kultury v českých 
zemích v první polovině 20. století). České Budějovice, 2007. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Josef Blüml, CSc., s. 40. 
20

 GOETHE, Johann Wolfgang von. Faust [online]. Přel. Otokar Fischer. V MKP 1. vyd. Praha : Městská knihovna 
v Praze, 2011, Dostupné z WWW: <http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/67/93/19/faust.pdf>. s. 43. 
21

 Škrabal bohužel neuvádí zdroj citace, dá se ovšem předpokládat, že jím bude osobní pozůstalost v archivu LA 
PNP Praha. 
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Život po válce  

20. léta 

Po návratu z války se John dále věnuje psaní do Lidových novin (do nichž psal od 

roku 1917), kde se roku 1919 stává redaktorem, konkrétně kulturním zpravodajem a 

výtvarným kritikem, a zůstává jím až do roku 1921, kdy pro svoje cesty do Německa a 

Francie práci v novinách zanechal. V roce 1920 mu vychází jeho nejúspěšnější kniha Večery 

na slamníku s podtitulem Sólové výstupy, zpovědi, banality a sentimentality, ovšem drobné 

prózy z tohoto díla vycházely již od roku 1917 časopisecky (Lidové noviny, Lumír…) nebo 

v drobných svazcích v Dělnickém nakladatelství a nakladatelství Dědictví Komenského. Za 

Večery na slamníku byl John několikrát oceněn, uveďme například Cenu Akademie věd a 

umění a Cenu Zemského výboru. John Večery na slamníku přepracoval a znovu vyšly roku 

1930. Hana Šmahelová ve svém memoárovém díle Vzpomínky na Jaromíra Johna uvádí, že 

John byl přesvědčen, že jeho dílo je stejně přínosné jako Haškův Švejk. Tomu nahrává i fakt, 

že i Večery na slamníku byly přeloženy do několika jazyků. V tomto díle se objevují rysy 

tolik typické pro další Johnovu tvorbu – ironie, humor a zaměření se na obyčejného člověka. 

V roce 1921 v brněnské Polygrafii vyšlo přelomové dílo v kontextu literatury pro děti 

a mládež – Tátovy povídačky, které později přepracované vydával časopisecky v Pestrém 

týdnu, pod názvem Narodil se (s podtitulem Román o zrození a růstu). Toto přepracované 

vydání vyšlo knižně roku 1934.  

Další průběh Johnovy tvůrčí dráhy dvacátých let není pro naši práci důležitý, protože 

z jeho děl z této doby se zaměřujeme jen na zmíněné Tátovy povídačky. 

Na konci dvacátých let John znovu vydává přepracované Večery na slamníku, za které 

opět dostává ocenění, tentokrát jugoslávský řád sv. Sávy IV. třídy. 
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30. a 40. léta 

Ve třicátých se John seznamuje s Helenou Šmahelovou, která ho bude provázet po 

zbytek života a stane se důležitým svědkem geneze jeho děl. Šmahelová vydává v roce 1979 

Vzpomínky na Jaromíra Johna, kde se propojuje Johnův osobní život s jeho životem 

uměleckým a vědeckým. Šmahelová, spisovatelka mnohých knih pro děti a mládež, se též 

stává autorkou komentářů a doslovů Johnových děl.   

John ve třicátých letech vydává dvě námi sledovaná díla – tedy díla pro děti a mládež. 

Prvním z nich je vlastenecky orientovaný Rajský ostrov z roku 1938 (za nějž dostal v roce 

1940 Baťovu literární cenu v kategorii literatury pro mládež), Dobrodružství Aloise Topiče 

orientované spíše na mládež a Vojáček Hubáček (oboje z roku 1939) vracející se tématem 

zpět k  letům první války. Zároveň začíná pracovat na románu o lesním radovi Čeňku 

Engelbertovi, který se stane hlavním hrdinou jeho díla Moudrý Engelbert z roku 1940 

(původně šlo o román Výbušný zlotvor s podtitulem O muži, kterého pronásledovala auta, ale 

s postavou dále pracoval a větší úspěch měla až další verze, výše zmiňovaný Moudrý 

Engelbert).  

Ve čtyřicátých letech je pro nás signifikantní dílo Příběhy Dona Quijota z roku 1940, 

které přepracovává známý Cervantesův román. Jeho převyprávění se stalo velmi populární a 

můžeme říct, že nešlo pouze o četbu pro děti a mládež, nýbrž pro celé generace. Zajímavý je 

vznik námětu na dílo. Šmahelová uvádí, že šlo o myšlenku Františka Halase, který chtěl různá 

světová díla přepracovat do srozumitelnější formy. Halas plánoval celou řadu děl (též 

zaúkoloval celou řadu autorů), z nichž pouze John dílo dokončil, a pouze toto dílo mělo 

výraznější dosah.  

Jaromír John (Bohumil Markalous) umírá roku 1952 v Olomouci, kde roku 1946 stál 

při zrodu katedry estetiky a kde byl až do své smrti univerzitním profesorem.  
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Jaromír John a jeho postoj k poetice dětské literatury 

Jaromír John se v říjnu 1937 zúčastnil ankety časopisu Úhor, a tak vznikl článek 

Normy pro dětskou literaturu, který byl posmrtně přetištěn v časopise Zlatý máj
22 v roce 

1958. John ve svém článku vymezuje základní rysy literatury pro děti.  

Hned zpočátku píše John přelomovou větu o dětské literatuře: „Ani mě nenapadlo, že 

by bylo třeba řídit se zvláštními směrnicemi.“
23

 John v této větě popírá představu, že literatura 

pro děti a mládež je méněcenná, která byla v jejích začátcích všudypřítomná, a přisuzuje jí 

stejnou náročnost jako literatuře pro dospělé. V další části rovněž vyvrací názor, že normy 

jsou nezbytným předpokladem pro dobrého spisovatele literatury pro děti a mládež: „Ten, kdo 

normy ovládá, kdo je má až do zámezí promyšleny, může psát lidové knížky pro mládež, a 

kdo o nich ani neví, může napsat dobré věci, ba vynikající.“
24

 John se svou pověstnou ironií 

komentuje čtenáře literatury pro děti a literatury pro dospělé: „protože mládež tak jako prostší 

čtenáři (a to jsou téměř všichni)“.
25

 Samozřejmě popisuje i základní rysy svého pojetí 

literatury pro děti. Jedním z hlavních je jasný a příznačný sloh, dále krátké věty a tematizace 

těch neobyčejnějších věcí. John zdůrazňuje rys takzvané „libosti ze známosti“
26

, protože dítě 

má omezenou fantazii a rádo čte o něčem, co dobře zná. Autor též zdůrazňuje, že tím, když 

danou věc konkretizujeme, neděláme chybu, protože umění popsat věci „krásným“ jazykem je 

oceňováno. Johnův pohled na čtenáře je poněkud příkrý, když si myslí, že: „Děti a prostí lidé 

si váží každého, kdo umí vypravovat, kdo umí něco hezky napsat, protože tím spisovatel 

uspokojuje touhu slyšet slovy to, co si lze jen myslet nebo cítit a neumím to povědít.“
27

 

Jinými slovy, John oceňuje, že obraznost a fantazii dětí i prostších lidí je výrazná, ale jejich 

schopnost vyjádřit slovy toto uchvácení je téměř nulová. Autor článku vylučuje z literatury 

pro děti a mládež „rozbory detailů, dušezpytné analýzy a podrobné laboratorně literární 

zkoumání vztahů člověk k přírodě, světu zevnímu a jiným lidem.“
28

 0Ddovoluje literatuře pro 

děti a mládež mluvit „autoritativně“, jasně, mluvit fakty. Autoritativnost zdůvodňuje tím, že si 

musí získat a jistým způsobem podchytit počáteční nedůvěřivost čtenáře. John zdůrazňuje 

zajímavý aspekt svého díla určeného malým čtenářům, a to že místo řeči psané využívá 

mluvené. John i v mnohých předmluvách navádí čtenáře k četbě nahlas, podle Šmahelové tím 

                                                           
22

 Časopis Zlatý Máj byl v druhé polovině dvacátého století jeden z hlavních hýbatelů na poli vzdělávání dětí a 
dětské literatury. 
23

 JOHN, Jaromír. Normy pro dětskou literaturu. Zlatý máj. 1957, roč. 1, č. 7, s. 206-207.  
24

 Tamtéž 
25

 Tamtéž 
26

 Tamtéž 
27

 Tamtéž 
28

 Tamtéž 
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John pomýšlí jak na aspekt literární (aby vynikla jeho poetika), tak na aspekt sociální (snaží 

se docílit toho, aby byli členové rodiny pospolu a při každé příležitosti si předčítali). Sám 

John svojí tvorbu korigoval, aby zvukově „seděla“ při neustálém předčítání pro sebe. Čtení 

nahlas má pro autora i symbolickou hodnotu, chce tím navázat na staré tradice lidového 

vyprávění. 

 Trochu vybočujícím tvrzením je, když sám o sobě píše, že údajně improvizuje: „píši 

v zapomenutí v ponoření se do látky ze svých podvědomých zásob, improvizuji“.
29

 Jaromír 

John je výrazným autorem pro děti, ale termín improvizace bych v jeho poetice nepoužila. 

Samotný John hovoří o tom, že po zdánlivé improvizaci nastupuje rozum. Text po sobě 

několikrát přečte, věta musí sedět, neustále proto přepisuje veškerá svá díla. Možná že tím 

myslel, že zapojuje svojí fantazii a snaží se do dítěte vžít, ale termín improvizace nelze 

považovat za šťastný.   

Autor klade důraz i na rytmizaci celého díla: „Je třeba, aby slovní zvuky bubnovaly 

pochod, aby poslední slovo v poslední větě odstavce byl úhoz, který dotvrdí, nikoliv zeslabí, 

rozmělní zvukový a pojmově obsahový účin odstavce.“
30

 Četbou nahlas se snaží vyhnout 

kakofoniím a kostrbatostem.  John na závěr zdůrazňuje, že „poslouchavost“ je jen pro něj 

měřítkem, že si netroufá ho nabídnout jako všeobecně platnou normu, protože dle jeho slov 

může být neposlouchavý romanopisec, pohádkář též dobrým autorem. Čímž naznačuje, že 

právě tento rys je typický pro dětskou literaturu. 

Posledním důležitým aspektem literatury pro děti podle Johna je humor, přiměřeně 

ironie a příběhově zajímavý a konzistentní děj. John nevylučuje i dlouhé popisné pasáže, jen 

musí být barvitě a názorně napsané.  

Na závěr se nevyhýbá výchovnému aspektu literatury, jen ji autor musí skrýt, aby 

nebyla prvoplánová: „Všecka didaktika a pedagogika je pak přikryta kouzelně se třpytícím 

zlatým, neodolatelně vábivým víčkem… a nemělo by být knížky pro děti, kterou si nepřečtou 

s chutí i dospělí.“
31

 

John zde vlastně zjednodušeně popsal svoji poetiku obecně, jelikož jsou to právě 

humor a ironie, které teoretici a kritici jeho díla vykreslují jako klíčové. Podle interpretací 

dále můžeme zjistit, zda jeho normy odpovídají jeho praxi.  

                                                           
29

 JOHN, Jaromír. Normy pro dětskou literaturu. Zlatý máj. 1957, roč. 1, č. 7, s. 206-207.  
30

 Tamtéž 
31

 Tamtéž 
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V roce 1946 se k dětské literatuře vyjadřuje v Kytici ve článku Ještě jeden 

pedagogický dotazník (z něhož jsme čerpali i výše), kde se vyjadřuje spíše než o poetice 

dětské literatury k základním otázkám, co by měla být ona literatura pro mládež a jestli by 

měla být ovlivňována z vnějšku. John se opět, tentokrát ostře, vyhrazuje proti rozdělování 

literatury pro mládež a dospělé: „Neoddělujte četbu pro mládež a pro dospělé!… Hranice 

mezi četbou pro mládež a dospělé jsou umělé a uměle našimi pedagogy a nakladateli 

udržované.“
32

 K tomuto stále se opakujícímu stanovisku můžeme jen odkázat na výše 

napsané, a to, že John považuje i běžného dospělého čtenáře za ne příliš schopného číst 

složitou literaturu, a naopak dětská literatura by podle něj měla býti zajímavá i pro dospělého. 

Výběr literatury by podle Johna měl záviset zejména na čtivosti a poutavém obsahu („protože 

obsah, to je nejdůležitější pro starého i mladého“).
33

   

John se zde tedy zasazuje o prolínání obou větví literatury. Nicméně dále přiznává, že 

nějaké hranice přeci jenom existují: „Je ovšem pravda, že nepřístupné a nepřiměřené četby, 

pro omezenou chápavost mládeže, jest dost a dost, obsahově i formálně.“
34

 Zároveň dodává, 

že mládež tuto literaturu: „tak jako tak nečte… té se vyhýbá.“
35

  

Pro boj proti škváru, který byl po druhé světové válce na pořadu dne, se výrazně 

nevyjadřuje a zodpovědnost nechává na nakladatelích. Umělecká literatura, která je mládeži 

zakázána, bude totiž právě pro svůj zákaz přitažlivá. John se k závadné literatuře vyjadřuje 

svou typickou ironií: „To by musil nad každým dospívajícím chlapcem či dívkou bdít místo 

nedbalého strážného anděla člen Národní stráže bezpečnosti. Kdyby to ovšem nebyl zrovna 

starý tatík, tož by jistě čtli tajně spolu za křovím“
36

 Zároveň dodává, že vlivem škodlivé 

literatury si prošel téměř každý z jeho generace a tento aspekt nijak zvlášť neovlivnil jejich 

další život. John je i v tomto článku ironický a zároveň bránící se proti uzavřenosti dětské 

literatury do samostatné sekce. Zároveň nám samotné ankety napovídají, že právě otázka 

dětské literatury byla teoreticky neukotvená a závisela spíše na postojích jednotlivých autorů 

než na teoreticky propracovaném konceptu. 

 

 

                                                           
32

 Kytice: Měsíčník pro literaturu a umění. Praha: Práce, 1946, roč. 1, díl 1., s. 331. 
33

 Tamtéž  
34

 Kytice: Měsíčník pro literaturu a umění. Praha: Práce, 1946, roč. 1, díl 1., s. 332. 
35

 Tamtéž  
36

 Tamtéž 
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Stručný nástin vývoje literatury pro děti a mládež 

 Pro historický náčrt vývoje české literatury pro mládež jsem využila díla Otakara 

Chaloupky a Jaroslava Voráčka Kontury české literatury pro mládež, které poskytuje celistvý 

přehled, a knihu Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury (Jana Čeňková a 

kol.), pro její aktuální pohled na danou problematiku.  

 Literatura pro děti první poloviny 19. století je většinou literaturou schématickou, 

omezenou na mravní dialog a spisovatel dané literatury nebyl hodnocen jako plnohodnotný, 

byl spíše učitelem a vychovatelem.  Funkci literatury pro děti a mládež, jak jí známe dnes, 

stále zastupoval folklor.   

 V druhé polovině 19. století vycházejí i časopisy pro děti a mládež – Včelka a Zlaté 

klasy. V 70. a 80. letech se literatura odklání od katechismu k výraznému didakticismu, který 

postupně přerůstá v příklon k reálnému životu, uplatňuje se realistická metoda a do obliby se 

dostávají historické romány Třebízského a Jiráska (jak je uvedeno výše, Johna neovlivnily). 

Poezie se již nespokojuje jen s folklorem, i když z něj stále vychází. Jedním z rysů umělé 

poezie je výchovný národní obsah, čímž je charakteristická tvorba J. V. Sládka, J. Kožíška a 

F. S. Procházky. 

V době  přelomu 19. a 20. století v dětské literatuře stále dominují výrazní básníci 

z druhé poloviny století devatenáctého. Voráček a Chaloupka zmiňují i básníky píšící 

především pro dospělé
37

, ale jejich tvorbu pro děti kritizují jako mentorskou. Ke skutečnému 

obratu dochází v próze, kde se do popředí dostává téma dětství a stává se nedílnou součástí 

umělecké tvorby a uměleckého obrazu světa dospělých (Jirásek, Rais).   

Motiv dětství se osamostatňuje, zpočátku pouze časopisecky, ale později se dítě stává 

hlavním hrdinou knihy, přičemž se nejedná o zploštělou postavu, ale o hrdinu s vykreslenou 

psychologií. Tvorba pro děti a mládež se zbavuje přehnaného moralizování, schematismu a 

didakticismu a kritérium umělecké hodnoty se stává nutným předpokladem tvorby pro děti a 

mládež.  Tímto přerodem vyvstává otázka, kdo je tedy autorem knih pro děti a mládež a kdo 

by jím měl být, a tak se do literatury pro děti a mládež zapojují i mnozí přední autoři literatury 

pro dospělé. V prvních dvaceti letech dvacátého století vydává svou první pro děti a mládež 

knihu i Jaromír John (Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi). Zároveň začíná vycházet 

časopis Úhor, jež se problematikou dětské literatury zabývá teoreticky.  

                                                           
37

 Sova, Vrchlický 
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Literatura pro děti a mládež se od dvacátých let dvacátého století v českém prostoru 

usazuje a získává statut intencionální umělecké literatury. Autoři píšící zejména pro dospělé 

přináší do literatury pro děti a mládež nové tendence osvobozující díla od zastaralých 

schémat, kladou důraz na subjekt dítěte a dodávají dílu autentický rukopis. Jeden z prvních 

úspěšných počinů byl třísvazkový soubor autorských pohádek – Nůše pohádek, který 

uspořádal Karel Čapek a který vycházel v letech 1918, 1919 a 1920. Autoři byli primárně 

spisovatelé literatury pro dospělé a též Jaromír John přispěl jednou svou pohádkou – O 

střevíčku diamantovým. Zajímavostí je, že stejnou povídku vypráví Hondovi maminka v knize 

Honda Cibulků, což jenom dokazuje, že John se svými texty neustále pracoval.   

Ve dvacátých letech Johnovi vychází Tátovy povídačky, jedno z prvních děl tématikou 

blízké životu dítěte. V Johnově díle je „překonávána tradiční hranice mezi dítětem a dospělým 

a v nichž závažné téma válečné zkušenosti autorovi umožňuje vyvést dítě z nepřirozené a 

povrchní sentimentalizace“.
38

  Současně výrazněji ovlivní české prostředí Poláčkovi Edudant 

a Francimor, Heleny Malířové Kouzelný plášť a Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa 

Čapka… Uvedené příběhy Poláčka, Čapka jsou nadčasové a i dnes je můžeme nalézt 

v oblíbených Večerníčcích. V poezii nedochází k výraznějším posunům.  

Ve třicátých letech začínají být oblíbené příběhy z dětského života. Uveďme si 

například trilogii J. V. Plevy Malý Bobeš, Vančurovu prózu Kubula a Kuba Kubikula nebo E. 

Bassovu Klapzubovu jedenáctku – díla, která přežívají v povědomí dodnes. Za další 

významnější počin lze (dle Nezkusila) považovat dílo Vítězslava Nezvala Anička skřítek a 

Slaměný Hubert, v němž je hojně užita orientace na spontánnost a imaginaci dítěte. V poezii 

též spatřujeme záblesky dětské obraznosti, a to v několika básních Jaroslava Seiferta Jaro, 

sbohem. 

Ke konci třicátých let se umělecké hodnoty a vázanost na život dítěte stávají 

signifikantními a začínají se prosazovat na úkor masové literatury, která „zaměňovala 

prostotu za primitivnost, dětskost za dětinství, umění za literátské mentorství“.
39

 V těchto 

letech vychází i Dobrodružství Aloise Topiče, Vojáček Hubáček a Rajský ostrov. V prvním 

případě se jedná o literaturu dobrodružnou s naučnými prvky, která taktéž procházela ve 

třicátých letech obrodou (známým autorem dobrodružné prózy počátku 20. století je František 

Flos). V Rajském ostrově se John dotýká moderního tématu nedávné historie, a tím zapadá do 

dalšího trendu konce třicátých let – literatury vlastenecké a historické. Věra Karfíková 

                                                           
38

 CHALOUPKA, Otakar. Kontury české literatury pro děti a mládež: od začátku 19. století po současnost. Praha: 
Albatros, 1984, s. 139-140. 
39

 Tamtéž  
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zdůvodňuje národní tématiku ohrožením národní existence a počínající okupací, v níž bylo 

nesmírně důležité připomínat si všechny národní hodnoty a důležité události. Johnova díla 

z třicátých a počátku let čtyřicátých (do výčtu zahrnuje i Příběhy Dona Quijota) kritizuje pro 

jeho „zvlášť silně zaznívající vlastenecký patos“.
40

 Její hledisko samozřejmě do interpretací 

zahrneme, ale nebudeme s ním zacházet jako s pevně daným. Počátky čtyřicátých let 

ovlivňuje i zánik časopisu Úhor, čímž zaniká prostor pro teoretickou diskuzi. 

Čtyřicátými lety končí Johnova tvorba pro děti a mládež, a tak tato práce nezahrne 

autorův další vývoj. Historický nástin měl zasadit Johnovu tvorbu do širšího vývoje a stručně 

zobrazit proměnu literatury pro děti a mládež, byl proto nutně jen skicovitý. 

Na závěr uvedeme velmi zjednodušenou kategorizaci vývoje literatury pro děti a 

mládež – didakticismus – příklon k dítěti jakožto cílovému subjektu a postupné zařazování 

literatury pro děti a mládež do plnohodnotné umělecké literatury. Zjednodušení pomůže 

v orientaci, ale nebude omezovat interpretaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Dějiny české literatury 4: Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria publishing, a. s, 1995, s. 
81. 
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Teoretická východiska interpretace 

Interpretační část je členěna na několik oddílů. Hned zprvu si ujasníme, z jakých 

vydání práce vychází. Z hlediska větší přehlednosti a ucelenosti je vždy voleno vydání první. 

Toto kritérium bylo zvoleno z toho důvodu, že se práce snaží potvrdit nebo vyvrátit vliv 

Johnovy tvorby na dětskou literaturu v první polovině dvacátého století, a proto je vhodné 

pracovat s díly v dané době aktuálními. V interpretaci budou jednotlivá díla řazena 

chronologicky, především pro snadnou orientaci a možnosti reflexe vývoje poetiky. 

Interpretace zahrnou i metatexty, tedy předmluvy a doslovy, ať již napsané samotným Johnem 

nebo jinými autory, čímž též zjistíme, jak jsou do děl zakomponované.  

Práce bude postupovat od celků k jednotlivostem. Z počátku přihlédne k formálním 

znakům jako je místo vydání, ilustrace knihy, k faktu, že do díla prokazatelně zasahoval 

někdo jiný, a uvede důvody zásahu, ke členění knihy i rozsahu celého díla. Práce též 

přihlédne k možnostem přepracování povídek na samostatně vydané celky a porovná (v 

případě Vojáčka Hubáčka) přepracované vydání s původním textem. 

Poté se pozornost přesune ke stylu a jazyku.  Cílem je postihnout jednotlivé rysy 

Johnova jazyka pomocí analýzy užitých jazykových prostředků a syntaktické stavby vět 

(pokud je v díle nějakým způsobem zásadní). V závěru jazykové části budeme moci 

konstatovat, zda John používá stále stejný způsob psaní, nebo jestli se jeho poetika vyvíjí a 

jakým směrem. 

Větší důraz zaměříme na analýzu tematologickou a naratologickou. Tato část se 

zaměří na proces konstruování vypravěče a jednotlivých postav, na výběr témat a práci s nimi. 

V daném oddíle se práce teoreticky opře o knihu Morfologie pohádek od V. J. Proppa, která 

některé z motivů vysvětluje (například práce s čísly) a o dílo Vladimíra Nezkusila Studie 

z poetiky literatury pro děti a mládež, které pro nás představuje základní hodnotová 

východiska tvorby pro děti a mládež v celé diplomové práci. Jedním z důležitých aspektů je 

míra a způsob využití postavy dítěte, budeme se tedy snažit zjistit, jestli je v Johnově díle dítě 

pojímáno pouze jako recipient, nebo jako aktivní hrdina (jak je uvedeno výše, literatura pro 

děti s dětským hrdinou je oblíbená dodnes).  

Dětská literatura je komplikovaná, protože musí plnit více funkcí – z těch základních 

to je důraz na výchovný ráz, ale zároveň zachování umělecké hodnoty. Specifičností literatury 

pro děti a fungování jednotlivých funkcí se zabývá Otakar Chaloupka společně s Vladimírem 

Nezkusilem ve stejnojmenné kapitole knihy Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I… 
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Všechny jimi uváděné funkce budou představeny v další subkapitole, aby s nimi interpretace 

mohla dále pracovat a vymezit, jak je John naplňuje. 

Posledním ucelujícím hlediskem je úsilí zjistit, zda je Johnovo dílo pro děti a mládež 

jednotné a zda se nějakým způsobem vyvíjí. 
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Funkce dětské literatury pro děti 

 Literatura pro děti má podle Chaloupky a Nezkusila více funkcí – praktické, 

magickou, estetickou a formativní. Pro další práci je nezbytné uvést jejich klasifikaci a 

podrobněji je rozebrat.  

Autoři vycházejí z typologie Mukařovského funkcí v estetice. Nastiňme si proto 

Mukařovského základní dělení, abychom jej poté mohli srovnat s Nezkusilem a Chaloupkou. 

Mukařovský rozděluje funkce do dvou skupin, které dále dělí. Jedná se o funkci bezprostřední 

a znakovou. Bezprostřední se dále dělí na funkce praktické a funkci teoretickou a znakové 

jsou dále členěny na funkci estetickou a symbolickou. Praktické funkce jsou nejblíže 

skutečnosti, směřují totiž k objektu. Zde Mukařovský užívá plurálu, jelikož se praktické 

funkce dále dělí (viz níže). Jde vlastně o „sebeuplatnění objektu na subjekt, kterým je 

bezprostředně působeno na skutečnost a pokud se člověk uplatňuje vůči skutečnosti přímým 

způsobem, tak to znamená, že tu skutečnost, na níž bezprostředně působí, přetváří ve svůj 

vlastní prospěch.“
41

 Oproti tomu teoretická funkce směřuje k subjektu, zdůrazňuje poznání 

vztahů a věcí a sjednocuje obraz skutečnosti. Jinými slovy je jejím „konečným cílem 

promítnutí skutečnosti do vědomí subjektu v obraze sjednoceném podle jednotnosti 

subjektu.“
42

 V podobném vztahu jsou i funkce znakové. Estetická funkce míří na subjekt a 

symbolická (jinak též nazývaná magicko-náboženská) na objekt. V symbolické funkci je 

skutečnost znakem, a tak působí na to, co zastupuje (např. vánoční odlitek z olova). Pojem 

estetické funkce je nejspíše nejvíce neurčitý, jelikož se jakýkoliv předmět může stát nositelem 

této funkce.  Rozdíl mezi symbolickou a estetickou funkcí Mukařovský vymezuje takto: 

„Subjektivnost znaku estetického proti objektivnosti znaku symbolického je třeba vidět v 

něčem jiném: znak estetický nepůsobí totiž na žádnou jednotlivou skutečnost, jak činí znak 

symbolický, nýbrž obráží v sobě skutečnost jako celek.“
43

 Nyní si blíže charakterizujeme 

funkce, které definovali Nezkusil s Chaloupkou.  

Praktické funkce 

 Výčet otevírají praktické funkce, které již svým pojmenováním slouží k naplnění 

věcných souvislostí. Autoři uvádějí příklady různých říkadel, které mají za úkol zvládnout 

výslovnost obtížných hlásek či organizaci pracovního postupu. Praktická funkce má výraznou 

tendenci k trochejskému rozložení přízvuků. Uveďme si krátký příklad:  

                                                           
41

 CESTROVÁ, Monika. Jan Mukařovský a jeho pojetí estetična. České Budějovice, 2009. Bakalářská práce. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedoucí práce Mgr. Martin Kaplický, s. 13. 
42

 Mukařovský, Jan: Místo estetické funkce mezi ostatními, in: Studie I., Brno: Host, 2007, s. 178. 
43

 Mukařovský, Jan; Místo estetické funkce mezi ostatními, In: Studie I., Brno: Host, 2007, s. 178. 
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Nečistí si zoubky – zle je! 

Jak se potom na svět směje? 

Nelíbí se sluníčku, 

nelíbí se vodě, kvítí. 

Já znám jednu Haničku, 

té se zoubky jenom třpytí. 

A ta všude, všude, kde je, 

na všechno se jenom směje.
44

 

Na říkance je evidentní obtížné vyslovování souboru hlásek – třp. Obsahem říkadla je návod 

na správnou zubní hygienu, která je pro svou veršovanou formu snadno zapamatovatelná. 

Specifickou součástí praktické funkce je předání vědomostí – funkce didaktická. Říkanka 

zprostředkovává povědomí o tom, že čištění zubů je správné, kdežto zanedbávání hygieny je 

špatné. Dítě si tedy osvojuje normy a povinnosti vůči sobě samému a nezřídka i vůči 

okolnímu světu a lidem – z čehož vyplývá další podskupina, funkce etická.  Chaloupka 

s Nezkusilem na závěr vymezení pojmu citují Mukařovského, kde upozorňují na přetváření 

objektu ve vztahu ke skutečnosti (vztahu „při němž je v popředí objekt, neboť sebeuplatnění 

subjektu směřuje při nich k přetvoření objektu“
45

) 

 Praktická funkce tedy slouží pro procvičování výslovnosti hlásek, zrytmizování a 

osvojení si pracovního postupu, vědomostí a norem. Dvěma jejími podskupinami jsou funkce 

didaktická a etická. 

 Interpretace Nezkusila a Chaloupky se svým způsobem překrývá s celou kategorií 

bezprostřední funkce. Klade si za úkol jak uplatnění objektu na subjekt, tak i jakési celistvé 

poznání (funkce didaktická). Funkce etická je na pomezí mezi znakovou (symbolickou) a 

bezprostřední. Vnímáme-li etiketu jen jako soubor naučených dovedností, mohla by se 

přiřazovat k funkci bezprostřední, pokud ale vnímáme jednotlivé etické principy jako 

zastupující skutečnost, lze ji zařadit do skupiny druhé.  

                                                           
44

 HRUBÍN, František. Sviť, sluníčko, sviť. 2. vyd. Praha: Albatros, 1976, s. 16. 
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 CHALOUPKA, Otakar a Vladimír NEZKUSIL. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973, 
s. 41-42. 
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Magická funkce 

Následující funkcí je magická funkce, při níž je nezbytné brát v úvahu recipientovu 

vyspělost, respektive určit, pro jaké vývojové stádium dítěte je kniha určena. „Magická 

funkce vychází z magického vztahu ke světu, tj. připisování fantaskních, nereálných příčin 

skutečným účinkům“.
46

 Funkce samotná je založena na mimořádném důrazu na slovo, které 

může změnit chod světa. Zde dochází k překrývání s funkcí praktickou. Chaloupka 

s Nezkusilem upozorňují i na částečné překrývání s funkcí estetickou, a to pro „schopnost 

vyvolat u člověka zmožení sil tváří v tvář nepřátelské přírodě.“ Rysy magické funkce budou 

opět demonstrovány na ukázce:  

Zavírám, zavírám les, 

aby sem nikdo nevlez, 

ani kočka ani pes. 

Vleze-li sem bába, 

ať je z ní žába. 

Vleze-li sem dědek, 

ať je z něho dudek. 

Vleze-li sem mládenec, 

ať je z něho mravenec.
47

 

 

Na textu se ukazuje, jakou velkou sílu slova má zaříkadlo mít. V tomto případě 

pomáhá proti strachu z noci a neznámého, co by mohlo přijít, a má působit hned po jeho 

vyřčení. Opět se pro zvýšení efektu využívá rytmizace. O magické funkci lze hovořit i při 

přítomnosti motivů přírodní síly (vrána) nebo nadpřirozených bytostí. 

Pokud jsme uváděli etickou funkci jako pomezní, může být magická funkce vnímána 

jako předstupeň estetické funkce, nebo spíš symbolické funkce. Již druhé používané 

pojmenování symbolické funkce – magicko-náboženská, pojí tuto funkci s Nezkusilovým a 

Chaloupkovým termínem. Slova jsou zde znak, který zastupuje skutečnost. 
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 CHALOUPKA, Otakar a Vladimír NEZKUSIL. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973, 
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Estetická funkce 

Estetická funkce je velmi těžko uchopitelná, svým způsobem popírá funkci praktickou 

a magickou, jelikož „Vyvazuje skutečnosti uváděné v díle z jejich běžných souvislostí, 

upozorňuje na jejich fakticitu jako takovou, to je mimo jiné i bez vztahu ke konkrétnímu 

účelu“
48

 a zároveň zesiluje jejich smysl. Autoři hovoří o jejím působení skrze první dvě 

uvedené funkce o jakési dialektičnosti.  Dochází tedy k naplňování funkce skrze funkce jiné, 

ale též k její negaci skrze funkce jiné. Pro tento jev Nezkusil s Chaloupkou přejímají 

hegelovský termín dialektická negace, který užívá Mukařovský.  

Problematická není jenom její definice, ale též aplikace na dětskou literaturu. Autoři 

literatury pro děti a mládež si totiž někdy neuvědomují, že proto, aby estetická funkce 

působila, musí „vyrůstat z mimouměleckých účelů sledovaných uměleckým textem“.
49

 

Nestačí nám pouhé užití rytmizované říkanky (viz výše), ale musíme ji zasadit do děje tak, 

aby zaujala čtenáře a mohl si zážitek prostřednictvím příběhu a postav osvojit. 

 

Formativní funkce 

 Poslední funkcí je funkce formativní, která se proměňuje s vývojem dítěte. Literatura 

dává nejprve dětem poznat svět, poté učí děti pojmenovávat okolnosti a věci kolem sebe a 

v poslední fázi dítě překračuje sebe sama a utváří si identitu. Celé vývojové spektrum dítěte je 

ovlivněno identifikací s hrdinou, který dítěti pomáhá orientovat se ve vztazích.  Tato funkce 

se dá považovat za důsledek dobového požadavku, jehož úkolem bylo zařadit dítě do 

společnosti a nějakým způsobem ho zformovat. 

 Podskupinou formativní funkce může být funkce společenská, která způsobuje, že dítě 

bez velkého přemýšlení přijme společenskou situaci, kterou mu kniha nabízí. Společenská 

funkce byla hojně využívána před rokem 1989, kdy se v nejedné knížce pro děti objevil 

udatný „pionýr“, avšak i po převratu působí ve smyslu ovlivňování čtenáře. Dětská literatura 

prochází jakousi cenzurou (co je vhodné pro děti), a tak například v novém vydání Honzíkovy 

cesty mizí slovo zadek.  
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Jednotlivé funkce literatury pro děti neexistují samostatně, ale různou mírou se 

prolínají. Tato klasifikace byla zvolena pro větší přehlednost a názornost tezí v interpretacích. 

Interpretační část se bude snažit pojmout problematiku funkcí celistvě a nebude hledat ostré 

hranice mezi nimi, nýbrž jen vyzdvihne, zda je některé z nich užito hojněji a jakým 

způsobem. 



27 
 

Interpretace 

Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi 

 První dílo adresované dětskému čtenáři, čímž spadá do kategorie intencionální 

literatury pro děti, vydal Bohumil Markalous již pod pseudonymem Jaromír John roku 1917 

v Knižnici mládeže, nakladatelství Dědictví Komenského v Praze. Kniha vyšla jako příloha 

Věstníku Dědictví Komenského,
50

 čemuž odpovídá stránka s upoutávkami na další knihy.  

Původně vycházely jednotlivé Listy časopisecky v Lidových novinách. 

 Z názvu již vychází adresát osobně, a tím je syn Jaromíra Johna – Evžen, kterému bylo 

v době psaní knihy kolem desíti let (dopisy jsou datovány) a v roce vydání jedenáct. Pro tuto 

práci je i tato zdánlivě banální informace důležitá, protože tím si začleníme adresáta do 

kategorie mladšího školního věku, pro kterou jsou dle Poliaka a Klátika typické tyto žánry – 

pohádka, rytmické verše s rýmovou pointou, krátké povídky ze života dětí, pověsti a povídky 

z přírody, historie a současnosti (ke konci tohoto období). Z následující interpretace se 

dozvíme, jestli Johnova tvorba spadá do této kategorie. 

  John svou knihu uvádí citátem z básně Poutník, kterou napsal chorvatskosrbský 

spisovatel Petar Preradovič. Báseň nebyla vybrána náhodou, Preradovič je jedním 

z obrozeneckých básníků devatenáctého století, který se rozhodl psát ve svém rodném jazyce 

(předtím psal německy) a dokonce se učil českému jazyku u profesora Buriana. Již tato báseň 

odkazuje ke vzdálenosti od vlasti a stesku po ní. V knize je uvedena jak původní verze básně, 

tak její český překlad.  

Uvádíme úryvek podle Johnovy knihy, abychom mohli dále pracovat s tím, jak 

odkazuje k textu samotnému a v neposlední řadě pro její ne přílišnou známost. 

Bože milý! Kam jsem zašel! 

Noc mě stihla v cizině, 

Nevím cesty, nevím stezky…… 

  ……………………. 

Vlasti matko štěstí 

k tobě se syn vrací 

Pln radosti slzy roní.
51
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28 
 

K hodnocení role úvodní básně se vrátíme v závěru první interpretace, až ji budeme 

moci komparovat s celým dílem. 

 Dílo je členěno do sedmi kratších celků, které jsou datovány a místně situovány. První, 

druhý a poslední sedmý dopis je psán z Čech, třetí je neurčitě lokalizován – V etapě, další 

poté přesněji do Makedonie a do Novopazarska (část dnešního Srbska). Datace začíná rokem 

1915, kdy autorský subjekt nastoupil do armády, a končí příjezdem zpět do Prahy v roce 

1917. 

 Jak již bylo řečeno, dílo je psané formou dopisů adresovaných synovi, přesto mají 

jednotlivé části tituly a nezačínají jako tradiční korespondence, nýbrž rovnou uvádějí do děje 

či prostředí. Jedinou výjimku tvoří dopis O ubohém koníčku, který recipienta oslovuje: 

„Událost, kterou ti chci dnes, milý hošíčku vypravovat se stala…“
52

 Autor tedy adresáta 

oslovuje jako hošíčka a neuvádí žádná jména. 

 Celkový ráz knihy a navození atmosféry dopisů udává ich forma, doplněná o řadu 

přímých řečí dalších účastníků. Knihou prosvítají pohádkové formulace a motivy, které 

přibližují nehostinné prostředí války dětským očím. Dopisy se však nikdy přímo netýkají 

boje, zobrazují všednost vojáka a jeho nuzného života s důrazem na detaily z dalších 

zajímavějších „říší“ (zvířat, fantazie…). 

Pro bližší pohled si rozebereme každý List samostatně a na závěr vyvodíme další 

společné rysy vyplývající z interpretace. 

V myslivně 

 Úvodní dopis je prodchnut motivem loučení se se známými místy dětství autorského 

subjektu. Z míst, jež jsou v prvním dopise uvedeny, rozpoznáváme park knížete Auerssperga, 

Slatiňany, i v životopise zmiňovanou myslivnu v Kuchanovicích. Z této lokace můžeme 

odvozovat autobiografické rysy, podporované i uvedením přesné hodnosti v armádě: „ Ale 

jsem velký člověk, jsem jednoročním dobrovolníkem, četařem u vozatajstva, mám tři, 

opakuju, tři hvězdy, velký lesklý palaš a ostruhy, božínku ostruhy! – tu ovšem musím být 

vážný“.
53

 Zároveň se zdůrazňuje postavení vojáka detailním popisem lákavého blyštivého 

pláště a jeho společenskou roli – být vážný. V kontextu díla může být chápán vážný člověk 

jako plně dospělý. Vypravěčský subjekt si už nemůže házet šiškami: „Naše válečné výpravy 

proti škrováckým hochům byly pověstny a naše prudká bubnová palba borovými a 
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smrkovými šiškami velmi obávaná.“
54

  Do kontrastu je zde uvedena naivita dětské hry a její 

hrozby v porovnání se skutečným bojem, cestou do neznáma a nebezpečí smrti. 

 Vypravěčský subjekt odchází z místa bezpečí, jež je připomínáno broží tetičky, kterou 

měla již v dobách jeho mládí: „Podíval jsem se naposled v její dobré, uslzené oči, na její brož 

s achátem a byl jsem pohnut“.
55

 Zároveň je do výjevu loučení vložena epizoda o malé 

Máničce a starém strýci Richardovi.  Ta zdůrazňuje protipóly: mládí – bezbranné, netrpělivé, 

roztěkané, toužící a stáří – moudré, uvážlivé a dávající. Tuto tezi podporuje i úryvek 

z povídky, kdy strýček ukládající dítě: „viděl před sebou … osamoceného, malého tvora, 

v kolotání a pohybu vesmíru, neznámé budoucnosti a osudu“.
56

 V podvečer dává strýc 

Máničce hádanky, a přestože umí počítat, je napálena. Zde moudrost vyhrála. „Slovní 

přestřelka“ je umocněna přímou řečí. V noci, když strýc ukládá Máničku, přichází magický 

čas. Strýc dává Máničce dárky k svátku – andělíčky a „pokojík pro panenku s nábytkem, 

postýlkou, obrazy, záclonami, okny a dveřmi, jež se sama otvírala … malá stáj se stádem 

bílých ovec, pastýřem a psem…“
57

  Uvedený výčet dárků nastiňuje Johnovu zálibu 

v dlouhých popisných pasážích, zejména popisuje-li něco, co je blízko dětskému světu. 

V situaci, kdy je Mánička sama se strýčkem, se vypravěč mění ze svědka ve vševědoucího 

„pohádkáře“. Vypravěčský subjekt má sice světničku vedle Máničky, ale rozhodně nemohl 

například vidět, co Mánička dostala. Noc společně s dárky vytváří magický pohádkový 

okamžik, kdy vše „mrtvé“
58

 ožívá, a tak andílkové zpívají písně, panenka rozevře okno…, 

v čemž je patrný důraz na dětskou fantazii. Autor antropomorfizuje neživé věci, v pohádkách 

se často antropomorfizují přírodní fakta, což je podle Nezkusila jeden z rysů světového 

názoru primitivního člověka. 

Zde je nasnadě nastínit problematiku rytmu v literatuře pro děti a mládež. Rytmus a 

rým jsou podle Nezkusila „zřetelnou opozicí proti běžné organizaci a výrazně aktualizují 

zvukovou podobu hlásek“,
59

 což výrazně odkazuje k estetické povaze (skrze ni k estetické 

funkci).  John obohatil píseň svým pověstným humorem:  
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Strýček Richard, to je věc, 

Nemá na to žádnou řeč, 

Slzy kanou, máť on žal – 

Prachmilion se mu vdal, 

Ouvej, vytahuje šupák,“ 

Je, je to starý hlu –.
60

 

John zde používá, i když jen epizodicky, dítě jako hrdinu, což není pro zbytek díla pravidlem. 

V textu se objevuje značné množství citoslovcí – brumburi, futu, trati – tata pro 

přiblížení zvuků hudebních nástrojů, do sluchových vjemů začleňuje i další zvuky domácnosti 

– skřípání kliky, tleskání, cinkot talířů, dobytek řinčící řetězy, koně bijící kopyty o zem… a 

autor zapojuje i další smysly – například hmat (strýček škrábe). V textu se hojně objevují a 

zdrobněliny – růžová tělíčka, drobeček, opičky, housličky… 

Úvodní dopis popisuje rodinnou idylu znásobenou vzpomínkami na dětství 

propojenou s nočním fantaskním světem oživlých věcí. Idyla je ukončena odjezdem do války, 

do možného nebezpečí.  

  

Umřela krása 

Druhý dopis popisuje přechodné prostředí mezi válečným polem a domovem, kdy 

vypravěčský subjekt přebývá v domě s postarším párem, který má oba syny ve válce. 

Leitmotivem je kanárek, který svým zpěvem přináší blaženost. V textu se objevují první 

známky Johnovy ironie, a to když se pokouší zpívat kanárkovi jako: „kosi a pěnkavy činívají 

a jednou, nevím, co mi to napadlo, zachrochtal jsem mu jako prasátko… (kanárek) se 

drápkem poškrabal na hlavičce, což snad znamenalo »Můj ty smutku, jaká tohle je 

hudlařina«“.
61

  Nejvýrazněji vystupuje do popředí kontrast všedního dne (běžný popis věcí 

v kuchyni) a magický noční svět, kdy všechny věci ožívají: kanárek mluví s Ježíšem Kristem, 

kuchtíci běhají po stropě, sedačka mluví… Důležitým rysem je právě řeč, z utichlého pokoje 

se stává centrum hovoru, menších šarvátek i Boží promluvy. Vypravěč zde opět 

antropomorfizuje věci běžné potřeby, které každodenně obklopují člověka. 
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 Kanárek má v noci vidění své smrti a ráno ho paní domácí opravdu nachází bez 

známky života.  Vypravěčský subjekt bere kanárka do ruky a zdá se mu, že k němu 

promlouvá. Kanárkova poslední slova ukončují celý dopis a zdá se, že právě jeho promluva 

nese výchovný apel: „Kdo skoupě rozdává, skoupě žíti bude, a kdož hojně rozsívá, hojně žít 

bude. Ty druhé uložils sobě a tak jsi činil svým zpěvem, neboť ochotného dárce miluje 

Bůh“.
62

  Ponaučení na závěr je tradiční u mnoha folklorních útvarů, zde je navíc důraz na 

Boží lásku, tedy dítě se formuje skrze náboženství.  Kanárek zastupuje jakéhosi mučedníka, 

který je i přes vizi své smrti neschopen jí zabránit. 

Vypravěč zde použil stejné techniky jako v předchozím dopise, a to popis 

nadpřirozeného nočního světa, kam lidé nemají přístup, dále jej rozvíjí a noční svět má dosah 

i do reality dne. Zajímavé je, že magično přetrvává i za dne, kdy kanárek promlouvá. Přispívá 

k tomu i archaizace jazyka. 

 

Knoflík 

Třetí dopis zpočátku uvádí čtenáře do prostředí – Tyrolska, kde se vypravěčský 

subjekt stará o vojenské koně. Hlavní událostí dopisu je biřmování v městečku Schwatz, které 

vypravěčský subjekt detailně popisuje a kde potkává malou dívku Lenku, jež si oblíbí jeho 

knoflík na kabátě a neobratně se ho pokusí ukrást. Tedy i v Knoflíku vystupuje dětský hrdina. 

Vypravěčský subjekt se skrze knoflík stává jejím kmotrem a dobrovolně se ho vzdává. 

Darování knoflíku má až absurdní následky, všichni „poslušně hlásí“, že panu kadetovi chybí 

knoflík. Ztráta reprezentativní části obleku se stává terčem posměchu a všelijakých vtipných 

příběhů. Zde se projevuje Johnův jemný humor. Knoflík nepopisuje žádné magické prostředí, 

ale upozorňuje na imaginaci dětí, kdy „malé dětské srdéčko chudé Lenušky v tyrolských 

horách…“
63

 dokáže najít radost i ve zdánlivě nepotřebné věci. Autor užívá k pojmenování 

ostatních poddůstojníků v armádě pouze počátečních písmen – poručík W., praporčík Z., 

nadporučík K…., čímž odvádí pozornost čtenáře k postavám pojmenovávaným (zde Lenka). 

Zajímavý je i výběr jména dětské hrdinky, protože v Německu tento tvar doopravdy existuje, 

poněkud stranou je ovšem ponechána případná bariéra řeči. 

 Tato povídka je později autorem přepracována do samostatného díla pod názvem 

Knoflík
64

 (později přepracováno na Utržený knoflík). 
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Vypravování o vlku a psech 

 Dopis je koncipován v Bělehradě,
65

 kde byly dle vypravěčského subjektu spousty 

krásných, ušlechtilých psů, kterých se ujal nejeden voják. Psi pak vojsko doprovázeli. Autor 

pojal tento dopis téměř jako encyklopedii nejrůznějších plemen psů, tak se zde objevuje doga, 

ovčáci, pudlové, psi honící… Hlavním hrdinou je však pejsek Filípek, malý ratlík, který tak 

nějak patřil celému pluku. Vypravěčský subjekt barvitě popisuje nejrůznější příhody od 

krmení, drbání, menších krádeží v kuchyni až po „pošťuchování“ psa. Autor John opět užívá 

citoslovcí – puf – puf, hepšík. Povídka nemá dobrý konec, na Filípkovi si smlsnou zajatci, což 

je pro prózu určenou dětem velice netradiční. Dalším rozdílem je ponechání zvířecích 

vlastností, Filípek není nijak neantropomorfován a je zcela oproštěn od jakékoliv magické 

funkce. 

Vypravěč užívá cizího jazyka i s překladovou částí, tak překračuje omezenost 

předchozího dopisu: „Bieloga i crnoga, malogo psa?“
66

  

Vypravování o vlku a psech je trochu ironické již v názvu, o vlku velitele se zmiňuje 

jen okrajově, kdežto o malém ratlíkovi se obšírně rozepisuje. Vyvstává tu otázka – je vlkem 

míněn právě Filípek kvůli svému charakteru? 

 

O ubohém koníku 

 V dalším dopise, situovaném do Novopazarska,
67

je opět dán důraz na zástupce říše 

zvířat. Vypravěčský subjekt popisuje nevlídnou přírodu Srbska skrze přirovnání: „jako by 

byla zlou vrásčitou stařenou, která s úsměškem hledí na pachtění naší kolony, jež leze po 

horách jako proud mravenců po krtčích hromádkách….“
68

 Jedná se opět o jakousi 

antropomorfizaci, tentokrát přírody, čímž může být odkazováno na staré mýty. Nehostinnost 

je podtržena deštivým počasím, které ve vypravěčském subjektu ještě více umocňuje stesk po 

domově. Poprvé se zde kontrastně zobrazuje vzdálenost mezi pisatelem, který leží 

v zapáchajícím a vlhkém stanu za stálého lijáku, a adresátem, jež tráví večer při hřejivých 

kamnech, za svitu mosazné lampy a obklopen radovánkami.   
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 Dopis zobrazuje, jak je člověk schopen se radovat i z nepatrného podnětu.   Když 

vyjde slunce, vše ožívá. Autor opět používá citoslovcí a popěvků: „hola – hola – rup – rup 

hej… cupy  – cupy… cinky – cinky“.
69

 Jádrem příběhu je však situace, když je vypravěčský 

subjekt sám a potkává raněného koně, kterého se ujímá. Po záchraně koně dochází k nejedné 

komplikaci, přesto vypravěčský subjekt zdůrazňuje citovou příchylnost právě k tomuto 

zvířeti. Citová zainteresovanost evokuje návaznost na předešlou povídku, což přináší jakési 

předočekávání smrti zvířete. K největší gradaci dochází, když ho má vypravěčský subjekt 

zastřelit, jelikož kůň uvíznul v blátě. Část, která popisuje přicházející konec koně, je pojata 

téměř naturalisticky: „kule ti projela lebkou, mozkem, roztříštila kosti, uvázla v krku… 

kopyto se třese… kolena předních noh stiskneš, jako bys ještě o milost prosil…“
70

 Po tomto 

popisu očekávané smrti k ní nakonec nedochází a kůň je zachráněn, přesto je čtenář 

v očekávání nejhoršího.  Kůň neustále předvádí svou houževnatost, kdy se přes všechny 

handicapy snaží udržet krok s kolonou vojáků. 

 Na závěr dopisu spisovatel propůjčuje koníku hlas, a to když děkuje za záchranu 

svého života.  Paralelu můžeme spatřovat například u Erbena v pohádce Zlatovláska, v níž po 

záchraně života zvířata též promlouvají a přislibují pomoc. Ubohý koník neslibuje pomoc, 

avšak nabízí svezení na svém hřbetu adresátu vyprávění/dítěti svého pána: „přijdeme-li živi a 

zdrávi do Čech, povozím za to Tvého hošíčka, aby měl radost. Pěkně jako prince ho 

povozím.“
71

 Motiv slitování se nad zvířetem uvádí Propp jako jedno z možných schémat 

pohádky: „hrdina míří na zvíře a chce jej zabít“
72

, to ho prosí, aby jej ušetřil. Kůň v tomto 

dopise prosí o slitování nepřímo, skrze svoje pohyby (jako by o milost prosil). Propp 

kategorizuje toto schéma jako určitou zkoušku hrdiny. Náš protagonista u zkoušky obstál, 

přesto příběh nijak více negraduje. 

 

 

V mohamedánském nebi 

 Předposlední povídka je nejrozsáhlejším textem z Listů. John ji následně přepracoval a 

vydal ji pod názvem Vojáček Hubáček. Interpretace tohoto dopisu umožní pozdější analýzu 

změn a rozdílů mezi jednotlivými díly. John uvádí na konci povídky i jakousi bibliografii, 
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z níž při psaní vycházel, obsahuje Korán, dílo Arabská společnost ve středním věku, studii 

k Tisíci a jedné noci… 

 Děj začíná, když vypravěčský subjekt sám hledá místo pro utáboření pluku a ztrácí se 

za stmívání v makedonských skaliscích. Útočiště nachází u starého Turka a usíná na jeho 

koberci. V tomto místě přichází zvrat, koberec jej unáší do nadpozemského světa – do nebes. 

Tam potkává Azraila, anděla smrti. Azrail je muslimský archanděl napomáhající lidem po 

smrti dostat se do nebe.   

Hrdinu povídky si však do nebe neuvádí, jelikož vpadl do nebes nedopatřením, upadl 

totiž v moc mocného džina ve službách kouzelníka Hišána. Slovo džin pochází z arabského 

kořene s významem „ukrytý od pohledu“. V povídce džinové zastupují zlou moc, přestože 

jsou v Koránu pojmy džin a šajtán oddělovány, džin je stvořen stejně jako člověk pro uctívání 

Alláha a šajtán je jeho zlý poddruh spolčený se satanem: „A džiny a lidi jsem jedině proto 

stvořil, aby Mne uctívali.“
73

 Vypravěč tuto nuanci pominul a džin je brán jako duch ohně.  

Vypravěčský subjekt je zachráněn Laskavým, el Chauvasem, ochráncem křesťanů, 

který má za úkol zvěstovat „slávu a vznešenosti nebe Allahova, Boha nejvyššího“.
74

 Ten mu 

vysvětluje, že Bůh stvořil tři druhy bytostí, člověka z hlíny, anděly a džiny. Vypravěčský 

subjekt si matně vzpomene na příběh o Alláhovi ze sbírky Tisíc a jedna noc a podobnost 

s křesťanstvím skrze anděly strážné.  Průvodce uvádí čtyři archanděly – Džibraila (arabsky 

Gabriel), archanděla zjevení, který inspiroval Mohameda při sepsání Koránu;  Mikaila 

(arabsky Michael), ochránce Izraelitů (islám ho popisuje jako anděla s křídly barvy šafránu, 

na nichž jsou miliony tváří, s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo); Azraila a 

Israfila, anděla trouby, na níž bude zatroubeno, až přijde Apokalypsa – konec světa. 

Laskavý popisuje další bytosti a jejich styk s lidmi. Například ďábly rozděluje do pěti 

řádů – džinové z bezdýmného ohně, džinové z plamene, ifritové, šejtánové a máridové (zde 

vypravěč využil jména zlých džinů, jak je uvádíme výše). Jiří Černý a Jan Holeš popisují 

význam čísla pět v Sémiotice, podle nich je pětka dokonalým číslem mikrokosmu.  

Průvodce popisuje historii před začátkem Starého zákona: „Než přišel váš praotec 

Adam, vládo džinům dvaasedmdesát králů, z nichž každý se jmenoval Suleman 

(Šalamoun)“,
75

 zde se autor odklání od tradičního pojetí Šalamouna jako izraelského krále. 

Džinové měli po stvoření Adama za úkol klanět se na důkaz poslušnosti prvému člověku. Na 
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otázku, zda je Bůh spokojený s člověkem z hlíny, odpovídá Laskavý vyhýbavě: „Nesluší se 

nám zkoumati myšlenek samého Boha“.
76

  

Džinům je připisováno vše špatné, co se děje na zemi – bloudění, nenávist mezi 

mužem a ženou, prostopášnosti a lži. Průvodce dává vypravěčskému subjektu návod, jak se 

vyvarovat se moci džinů skrze vyjádření velikosti Boha.   

Vypravěčský subjekt přichází k sedmeru nebí, z nichž každé má devadesát poschodí.  

V uvedené Sémiotice je symbolika čísla sedm popsána následovně: „od pradávna je sedmička 

považována za posvátné číslo; sedm dví trvá měsíční fáze a ve starověku bylo známo sedm 

nebeských těles, které astrologie spojovala s osudy národů… sedmička symbolizuje kosmos, 

prostor, čas, dokonalost…“.
77

 Devadesát poschodí by mohlo být odvozeno od čísla devět, jenž 

je číslem nebeským a nejšťastnějším. Černý a Holeš uvádějí, že „devítistupňová pagoda je 

symbolem nebe“.
78

   

Každému nebi je připisována barva, a tak se zde objevuje téměř celá základní škála 

barev – zelená, bílá, žlutá a červená. První ráj je vystavěn ze žlutých perel, barva slunce je 

symbolem šlechetnosti, bohatství, slávy a nádhery, z čehož vychází název prvního ráje – 

příbytek slávy. Druhý ráj, nazýván Příbytek pokoje, symbolizuje červená barva rubínů, 

v Sémiotice popisovaná jako znak očištění, energie a lidského těla. V islámské symbolice 

zastupuje zelená barva místo hmotného i duchovního prospěchu a moudrosti, název třetího 

zeleného ráje – Zahrada klidu – je však odvozen spíše z emblému jakéhosi zklidnění, „pokoje, 

odpočinku, rozjímání. Symbolika zelené barvy ovlivňuje náladu člověka, uklidňuje a 

uvolňuje. Je znakem rovnováhy“.
79

  Čtvrtý ráj je opět žlutý a tentokrát označuje Zahradu 

věčnosti, nejspíše vychází z čínské symboliky žluté jako centra vesmíru. Pátý ráj, celý ze 

stříbra, symbolizující hojnost, je zahradou rozkoší. Šestý ráj průvodce zcela vynechává a 

sedmý ráj – Zahrada věčného příbytku – je stvořený z bílých perel. Bílá je barvou dokonalosti 

a světla, je symbolem počátku i konce. Vypravěčský subjekt jednotlivá nebe prochází, užívá 

si pohostinnosti. Zajímavé je, že se i v rájích užívá pozemských radostí – vyskytují se zde 

jídlo, tanec, zpěv, koupel… Dostává dokonce dary – prsten a plášť. 

Za zmínku stojí taky pátrání subjektu po planetě Zemi, přičemž v hledání dochází 

k mnohým omylům a nachází mnohé jiné planety a průvodce uvádí vše na správnou míru a 

jednotlivé planety a hvězdy pojmenovává. Spatřujeme tak Saturn, Merkur, Venuši a Slunce. 
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Tato část by mohla být brána jako didaktická, jelikož je ke každé planetě či hvězdě podán 

stručný popis. Popis „fungování“ Země je ovšem opět mytologicky pojat, pod naší zemí je 

ještě dalších sedm zemí (opět symbolika čísla sedm), každá obydlená jinými stvořeními. 

Stabilita země je podmíněna andělem, který ji drží a přitom stojí na skále z rubínu, pod kterou 

žije netvor – býk neobyčejné velikosti a pod býkem je ryba, která je mu oporou. Anděl, býk a 

ryba symbolizují živly – vzduch, zemi a vodu. Dýchání býka je dle průvodce znázorněno 

přílivem a odlivem na zemi.  Pod těmito elementy se nachází ohnivé peklo, které je taktéž 

rozděleno do sedmi částí – pro bezbožné muslimy, křesťany, židy, Sabejce,
80

 mágy, 

modloslužebníky a poslední pro pokrytce. Autor užil zajímavého nesourodého členění, podle 

národů, lidských vlastností a zbožnosti.  

Povídkou se prolínají další příběhy, například o světci El- Siblím,
81

 který prochází 

zkouškou víry, aby se povznesl na stupeň nadlidských bytostí. Neustále musí vyslovovat lā 

ʾilāha ʾillā-llāh,
82

 což v překladu znamená: není Boha mimo Boha, a žít v askezi. Tato 

modlitba skutečně existuje, je součástí náboženského vyznání Shahada a v plném znění uvádí, 

že Mohamed je posel boží.  

Po návštěvě a po poznání člověku možného
83

 se vypravěčský subjekt vrací na koberci 

zpět na Zem, kde se skokem ocitá uprostřed vojenské kolony. Vypráví svůj příběh a druzí jen 

nevěřícně kroutí hlavou, jako důkaz však má plášť a prsten. S kolonou pak přichází k domu 

Hiršána, kde nachází svého koně. Závěrem dopisu oslovuje syna a ozřejmuje mu některé jevy 

na noční obloze: „Spatříš-li pak padat hvězdu, věz, že to andělé vrhají žhavý oharek po 

džinech, zlých bytostech, aby je zahubili…“.
84

  

Povídka V Mohamedském nebi je nesmírně fakticky propracovaná, plná znalostí 

orientálních reálií (čerpání z Koránu) a mýtů, což může způsobit, že pro dětského čtenáře 

zanikne rozdíl mezi skutečným a fantaskním. Předpokládáme, že Johnův záměr nebyl přísně 

didaktický, ale měl podnítit dětskou fantazii, což skrze mnohé fantaskní popisy provedl 

jedinečně. Autor John pracoval jak se symbolikou čísel, tak barev, což je ve folklorních 

příbězích velice běžné. Poprvé se součástí nočního imaginárního světa stává též hrdina a 

přímo v něm figuruje, v předchozích povídkách byl jen pozorovatelem. Putování vojáka 

nebem by se dalo přirovnat ke Carrollově Alence v říši divů nebo putování Malého prince od 
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Antoina de Saint-Exupéryho, jen s větším důrazem na existující mýty a náboženství. Dalo by 

se říci, že se jedná o nedějový příběh, jelikož příběh nijak negraduje. Podobně popisuje 

Nezkusil tvorbu L. Carrola: „jde vlastně o sérii jednotlivých scén, jejichž spojovacím 

elementem je pouze hrdin(k)a příběhu“.
85

 V interpretaci Vojáčka Hubáčka zjistíme, zda tuto 

nedějovost John příběhu ponechal. 

V Praze 

Poslední povídka je situovaná již názvem do našeho hlavního města. Vyznívá 

národním patosem, dokonce je i uvedena citátem z básně Svatopluka Čecha opěvujícím 

Prahu. Poslední dopis je netypický i tím, že je dopisem jen částečně. Vypravěčský subjekt 

píše synovi z nemocnice dopis, avšak o pár dní později s ním osobně sám Prahu prochází. 

Poté se dopis mění v poučnou promluvu: „Zde vidíš nejpamátnější část Prahy…“
86

 Syn je zde 

již aktivním hrdinou a klade otci mnoho otázek: „Proč se jmenuje Prašná? … Co to je 

támhle?… Táto, a ty bys takový orloj neudělal?“
87

 Z promluv vyvstává jakási průvodcovská 

trasa, přičemž autor dokázal postihnout zvídavost dítěte. Cesta vede přes Hybernskou ulici, 

Staroměstské náměstí, Karlův most, Hrad, Národní divadlo (představení Bajaja) a pomyslně 

končí na Vyšehradě, kde otec synovi vypráví příběh o Kazi, Tetě a Libuši a Šemíkovi. 

Patetičnost je patrná i z vnímání památek. Kupříkladu v Národním divadle se vypravěčský 

subjekt emocionálně vyjadřuje: „Můj Bože!… tolik krásy … tolik! A všechno naše … 

české!“
88

 Na závěr se synkem neopomenou zmínit heslo starých Čechů – „Svatý Václave, 

vévodo české zem, nedej zahynouti nám, ni budoucím.“
89

 Přičemž si vypravěč uvědomuje, že 

„dnešní“ hodnoty jsou posunuty na „vzdělanost, sílu a lásku k rodné zemi“.
90

 V tomto 

okamžiku se osudy hrdinů opět rozdělují. Syn se s matkou vrací zpět do bezpečí domova a 

otec jede zpět do války.  

 

Knihu otevírají a zavírají vlastenecké citáty a příběhy. Zatímco první dopis odkazoval 

k dětství vypravěčského subjektu, centrem posledního dopisu je živelné dětství „hošíčkovo“, 

což může evokovat cykličnost času, podpořenou odchody a příchody vypravěčského subjektu. 

Kniha tak přes svoji příběhovou epizodičnost působí uceleně. Vypravěč užívá nejčastěji 

funkce magické, a to při oživování světa věcí, přírody nebo nadpozemského prostoru. 

                                                           
85

 NEZKUSIL, Vladimír. Spor o specifičnost dětské literatury. Praha: Albatros, 1971, s. 45. 
86

 JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha: Dědictví Komenského, 1917, s. 99. 
87

 JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha: Dědictví Komenského, 1917, s. 100. 
88

 JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha: Dědictví Komenského, 1917, s. 103. 
89

 JOHN, Jaromír. Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Praha: Dědictví Komenského, 1917, s. 105. 
90

 tamtéž 



38 
 

Praktickou funkci, kterou zároveň ironizuje a tím ji popírá, vkliňuje do textu pomocí písniček 

a říkadel. Pokud bychom brali estetickou funkci jako základ bytostného určení umění a jako 

porušení „normálního“ stavu, můžeme jí spatřovat v celém interpretovaném díle, které zcela 

opomíjí mravoučný ráz knihy a ponechává jednotlivé soudy na recipientovi. Je běžné v tvorbě 

pro děti a mládež, že bez většího vysvětlení umírá jeden z protagonistů? Zde se objevuje to, 

co Mukařovský nazývá dialektická antimonie, kde estetické a mimoestetické funkce 

procházejí jakýmsi pnutím, což se reálně odráží v díle (v díle určené dětem, i když jsme mohli 

vidět, že cíle literatury pro děti a mládež byly původně mimoestetické). 
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Tátovy povídačky 

 Druhou knihu určenou dětem a mládeži vydalo nakladatelství Polygrafie Brno v roce 

1921. Tátovy povídačky jsou uvozeny podtitulem Mravoučné čtení, čímž by zapadaly do 

didaktického rázu literatury pro děti a mládež počátku století. Následující interpretace se však 

pokusí ukázat, že je kniha přes její didaktické směřování inovativní. John později Tátovy 

povídačky přepracoval a vydal je pod názvem Narodil se. Interpretace bude brát v úvahu 

některé měnící se aspekty s odvoláním na doslov Milana Blahynky z dalšího vydání. 

 V počátku bychom měli určit žánr díla, který není podle Blahynky přísně vymezený, 

ale situuje ho (dle slov Johna) na „střední cestu mezi odborné poučení, rodinně důvěrným 

hovorem a filozoficky hlubším uměleckým vypravováním“.
91

 Již tímto zařazení můžeme 

reagovat na podtitulek Mravoučné čtení, který sice odkazuje k didaktickému zřeteli, ale 

nerezignuje na umělecký záměr. Žánr hovorů otce se synem je přítomen už od starověké 

literatury, John jej ovšem využívá jako prostředek „uměleckého slovesného zobrazení zrození 

a růstu“.
92

 Jedná se tedy o vyprávění v první osobě, což evokuje blízkost ke čtenáři, potažmo 

dítěti. Odborně naučné poučení, nevypovídající přímo o subjektu dítěte, probleskuje v těch 

pasážích knihy, kde je popisována příroda (např. jaro). Blahynka spatřuje v knize vlastenecký 

patos, který byl evidentní i v první interpretované knize.  

 Kniha je opět uvozena citátem, tentokrát z Bible: „Nezrodí-li se z vody a ducha 

svatého, nevejde v království boží“,
93

 což evokuje název přepracovaného díla a nastiňuje 

tematiku zrození jako výchozí problematiku díla. Dílo je členěno do osmnácti kapitol 

uvozených názvy. Kapitola nesoucí název V Praze roku 1917 se víceméně shoduje s poslední 

částí Listů z vojny, což potvrzuje Johnovu inklinaci k neustálému přepracovávání a vkliňování 

starších prací do novějších.  

Tátovy povídačky jsou prvním Johnovým dílem pro děti, kde se objevuje jako 

dominantní téma domova. Domov již přestává být vysněným místem (jak tomu bylo u Listů 

z vojny), ale hlavním prostředím děje.  Příběh je vykreslen od prvopočátků vybudování 

společného prostředí – od doby, kdy se rodiče poznali, přes svatbu, narození a život syna. 

Dílo je prokládáno obrazem matky jako malé skotačivé dívky v komparaci s usouženou 

obtěžkanou mladou paní a starostlivou a obětavou matkou. Apel díla spočívá na rodině, jejím 
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fungování a vlivu na vývoj dítěte. John záměrně idealizuje obraz rodiny, možná i z toho 

důvodu, že sám podobné zážitky postrádal. Netradiční je pojmenování matky – Čiperka i 

vynechání synova jména (stejně jako v Listech). Dějová linie odpovídá růstu dítěte. Začíná 

jeho narozením a končí pubertou. Vypravěčský subjekt příběh vypráví retrospektivně, 

respektive vypráví synovi, co se dělo, když rostl, což můžeme pozorovat ze synových reakcí 

užitých v průběhu vyprávění, které navozují aktuálnost vyprávění v přítomném čase: „Však 

co vidím! Ty pláčeš? Nu – nu – honem si, synáčku, otři slze!… ač není hanbou, že i tak 

statečný fotbalista, brankář má statečné srdce… Čiperka mohla by však každým okamžikem 

vstoupit a velmi by se podivila, o čem si to my dva tiše vyprávíme…“
94

 

Dalším Johnovým záměrem bylo, podle Blahynky, dát rodičům návod, jak s dětmi 

hovořit o základních, ale i choulostivých věcech, což můžeme spatřovat hned z počátku díla, 

kdy vypravěčský subjekt vysvětluje synovi jeho zrození a vyvrací zažité fráze o nenarozeném 

dítěti užitím lehce ironické komiky (jak může být dítě na houbách, když každý ví, že dítě 

v peřince nemůže chodit; jak by mohlo běhat po louce a chytat cvrčky do kornoutku, když 

mají tak malé ručky).
95

  

Autor přibližuje dítěti i obraz těhotné matky, kterou přirovnává ke stromu 

obtěžkanému plody: „Matka – jabloň je pokorná a mlčenlivá. Vší zdobnosti zbavená plní svůj 

životní úkol, všechnu sílu svého života nezištně a ráda věnujíc zárodkům, které žijí z mízy 

jejího těla“.
96

 V jedné větě vysvětluje fyziologii člověka, to že dítě se vyvíjí skrze tělo matky. 

Důležitým rysem je zobrazení podobnosti přírody s člověkem a skrze něj úděl ženy. 

Šmahelová ve svých Vzpomínkách na Jaromíra Johna uvádí, že: „Měl (John) v úctě ženy 

prosté, pracovité, mateřské. Avšak ženskou vlastnost vyžívat se v mateřství považoval za 

jednoduchost srdce, tedy za přírodu.“
97

 Čemuž by odpovídaly i další zmínky v knize, 

například když vypravěčský subjekt srovnává synovu matku s kvočnou, která vodí svoje 

kuřata, nebo s husou odhánějící chodce od svých mladých atd. Již řečené vyžívání se 

v mateřství popisuje vypravěčský subjekt i v celém průběhu knihy: „Přísahám ti!… že se od 

něho nehnu!… Jako oko v hlavě budu své pážátko opatrovati.“
98

 

Dítě se po narození stává středem pozornosti, do města přijíždí matka Čiperky, aby 

pomohla dceři s péčí o malé, a dokonce je přijata i pomocnice Kačenka. Vypravěč přehnané 

projevy emocí ironizuje – reakce paní v Národním divadle (jsou popisovány klevetivé ženy, 
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které obestoupí Čiperku a zahrnují jí řadou frází o novomanželích) nebo reakce žen po cestě 

do města, kdy se Čiperčina matka nemůže udržet sdělit druhým novinu o narození vnoučka 

(ještě když druhá paní povídá, že se sestře narodila dcera): „»To máte ale radost, že ano? « 

Podíval jsem se na babičku. Usmála se, očí jí zazářily, ale ničeho neříkala. Byl jsem tomu 

velmi vděčen, že nic neříkala… »Milé dámy! Nemohu toho již déle před vámi zatajiti, Povím 

vám opravdovou novinu. Mé dceři…« (načež se strhne lavina řečí líčící překrásného chlapce) 

Slovům babiččiným velmi jsem se podivil. Ještě tě ani nespatřila a už si byl překrásný 

chlapec.“ Vypravěčský subjekt se drží mimo veškeré klevetění a citové výjevy, snaží se být 

jen pouhým pozorovatelem. 

Vypravěč obratně ironizuje i postavu lékařovy pomocnice, která se vždy „upejpá“, 

když jí babička nabídne z dobrého mravu a slušnosti pohoštění, ale vždy nakonec vše sní. 

Vypravěčský subjekt situaci komentuje: „Poněvadž jsem však věděl, že tato paní má kromě 

Čiperky ještě patero návštěv u jiných maminek… nemohl jsem dobře pochopiti, že s tak 

dobrou chutí všude může pojísti. Měla ovšem vzezření výtečné.“
99

 Vypravěčský subjekt 

vzdoruje přehnané péči lehkou ironií: »Už dost maličký! « volala na tebe babička. »Nechte ho 

– je vřešťan«, vmísil jsem se. »Jakpak? A on si ten típeček přece vykřičí! « Opověděla paní 

bytná. Přemýšlel jsem, co by se stalo, kdyby sis vykřičel típeček.“
100

  

Postava otce, vypravěče, se přibližuje postavě dítěte, zatímco matka stojí jakoby na 

druhém břehu – dumající ve starostech o dítě, otec je spíše jeho partner. Otec společně se 

synem skáčou při říkance Skákal pes a přemlouvají matku, aby skákala s nimi, a ona jen 

nepatrně poposkočí, což dokresluje postavu matky ošetřovatelky a trpitelky, postavu matky 

jako sociální role. Tato teze je ještě dokreslena Čiperčinou přímou řečí: „Nehodí se 

jaksi…“
101

 Na základě jednání matky vypravěč vysvětluje synovi rozdíly mezi ženami a muži 

a didakticky jej poučuje o chování k nim. V činnostech s otcem se projevuje i Johnův životní 

koníček – sport, který mu v dětství pomáhal. Lexikon uvádí, že John překonával „samotu 

horlivou činností sportovní“. V Tátových povídačkách je ovšem sport společnou činností 

dítěte s otcem: „Rozpažovali jsme ruce, nakláněli trup, cvičili… ráz dva!“
102

  

 Ještě se však vraťme k vykreslení vývoje dítěte, jejž autor popisuje jak z tělesného, tak 

z duševního hlediska. Novorozené dítě vypravěčský subjekt příliš nepopisuje, zmiňuje se 

pouze o dětském křiku a spíše zaznamenává reakce dospělých na nový přírůstek. John užívá 
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metafory, když zmiňuje podobnost navlečeného miminka v koši s Mojžíšem. Nenápadně tím 

do textu vsunuje část biblického příběhu, kdy byl malý Mojžíš ušetřen před jistou smrtí tak, 

že ho matka poslala po vodě ve třtinové ošatce. Zvláštní pozornost věnuje subjekt 

každodenním činnostem (koupání dítěte), které až do detailů vykresluje (zkoušení teploty 

vody loktem). K obratu dochází, když už dítě dospívá k prvním samostatným činnostem – 

trhá ručičkama noviny a neustále se manuálně zdokonaluje, dává již najevo svoje emoce 

úsměvem, nebo mračením a dokonce si začíná broukat a postupně začíná vyslovovat „máma“. 

Batolecí a předškolní věk je provázen říkadly a zvířecími zvuky (jak dělá pejsek). K jediné 

gradaci nebezpečí dochází při nemoci malého syna. Vypravěčský subjekt zdůrazňuje i 

dětskou přelétavost, tak se malý synek stává malířem, vojákem, ševcem… Poslední kapitola 

před válkou líčí  nástup do primy a začíná indiánským dobrodružstvím, v předešlé interpretaci 

jsme se zmiňovali, že dobrodružná literatura je příznačná pro starší školní věk dětí. Od 

kapitoly Polní biograf je vypravěčský subjekt od rodiny odloučen, vypukla totiž válka, do níž 

byl povolán. Vypravěč zmiňuje dopisy posílané domů (možná spojitost s prvním dílem). 

Pozornost je přesunuta od dítěte k vypravěči samotnému. Tematika dítěte je omezena jen na 

zážitky z biografu, kde se dívá na film o vzdělávání a výchově dětí. V poslední kapitole (jak 

již bylo zmíněno, jedná se o přepracovanou poslední kapitolu z díla Listy z vojny, jež psal 

jsem svému synovi) užívá národní patos.  

Milan Blahynka v doslovu uvádí Johnovu zaměřenost na obraz doby: „Začínal s tím, 

že se do didaktického vyprávění o vývoji dítěte snažil zaplésti osudy rodiny, rodu, generace, 

národa – a skončil tak, že nakreslil starosvětsky líbezný obrázek pokojného a harmonického 

rodinného života na pozadí doby, prvních dvou desetiletí našeho století.“
103

 Čímž navazuje na 

kritiku Václava Stejskala
104

, že kniha se zabývá poněkud marginálně skutečnými touhami dětí 

po poznání. Jmenovaný obraz doby je patrný (dle Blahynky) v popisech křtů, církevních 

obřadů, které přesto, že je John vnímá se skeptickým odstupem (dlouhé řečnění faráře při 

svatbě), zvýrazňují důležité mezníky v životě člověka a zasluhují si zmínku či podrobnější 

vykreslení.   

 Při druhém vydání Tátových povídaček (pod názvem Narodil se) se John vyjadřoval 

k vyprávění v první osobě, která má podle něj „zcela nadosobní význam“.
105

 Subjektivní 

vyprávění se má nejspíše stát zobecněním. Popisovaným vývojem dítěte si projde každý 

                                                           
103

JOHN, Jaromír. Narodil se: román zrození a růstu, který se čte nahlas. 5. vyd. Milan Blahynka. Brno: Blok, 
1973, s. 137.  
104

 Václav Stejskal – kritik, šéfredaktor Státního nakladatelství dětské knihy 
105

 JOHN, Jaromír. Narodil se: román zrození a růstu, který se čte nahlas. 5.vyd. Milan Blahynka. Brno: Blok, 
1973, s. 140. 



43 
 

jedinec, jen jej každý subjekt obohatí o vlastní zážitky. Idealizace vyprávění má dle vlastních 

Johnových slov probudit „vědomí životních souvislostí a odvěkých zákonů řídících vše 

živé.“
106

 V díle je možné spatřovat paralelu s Babičkou Boženy Němcové, zejména skrze onu 

idealizaci češství. Blahynka se již zpočátku vyjadřoval o didaktické funkci, která promlouvá 

ke čtenáři skrze estetickou funkci. John zde uplatnil svůj výrok o zabalení výchovných 

aspektů do vábivého pozlátka. Výrazné projevy Johnova způsobu psaní, zejména ironie, se 

však dotýkají zejména ostatních postav prolínajících knihu. Když pomineme základní funkce 

díla – estetickou a didaktickou, tak se zde se jako výrazná jeví i funkce formativní. 

Formativní funkce učí pojmenovávat věci okolo sebe (jak dělá pejsek – haf) a utváří 

individualitu dítěte. V tomto díle není prvoplánově uplatňovaná, ale citlivě vložena do 

jednotlivých etap dítěte. „Maskování“ formativní funkce dochází opět skrze funkci estetickou. 

Magická funkce se v díle neuplatňuje. 
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Rajský ostrov 
 Po sedmnácti letech nakladatelství Melantrich vydává v roce 1938 další Johnovo dílo 

určené mládeži – Rajský ostrov. John ho na počátku vymezuje jako knihu nejen pro mládež, 

ale i pro dospělé a doporučuje ji číst nahlas, což jen potvrzuje jeho východiska v článku 

věnovaném teoretickým konceptům literatury pro děti a mládež (viz výše). Zdůrazňuje též 

v pasáži, kde děkuje všem, kteří mu při psaní pomohli,
107

 dobové prameny, z nichž při psaní 

Rajského ostrova čerpal.  Knihu rozděluje s ohledem na čtenáře, kapitoly jsou členěny jako 

čtení po dvanáct večerů. Pro názornost je doplněna o mnohé ilustrativní fotografie či obrazy 

(např. ze slavnosti položení základního kamene Národního divadla v Praze). 

 Jak je již u Johna zvykem, knihu uvozuje citátem, tentokrát z díla Karla Havlíčka 

Borovského: „Aj ty starý, český lve, povzneseš hrdě hřívu svou.“
108

 Opět zde spatřujeme 

důraz na národní hrdost, v tomto případě skrze tradiční symbol lva.  

 Rajský ostrov je psán ich formou, retrospektivně. Způsob sdělení příběhu evokuje 

právě onu „plastickou dějovou dramatizaci“
109

 vyprávění při „dlouhých zimních večerech“.
110

 

Retrospektiva je evidentní již od počátku díla, a to z toho důvodu, že aktérem vyprávění je již 

dospělý člověk, který líčí vnoučatům dobrodružství svého dětství: „Můj tatínek, váš 

pradědeček…“
111

 Děj je ohraničen od příchodu rodiny do Prahy až po znovupostavení 

Národního divadla. Hrdinův život tvoří jen rámec pro výraznější příběh osudu divadla.  

 První večer čtenáře provází po nelehkých počátcích vypravěčových rodičů v Praze, 

kde otec díky dobrodinci dostává místo v továrně v Libni. Druhý večer začíná narozením 

vypravěčského subjektu – Josefa roku 1862. Počátek života Josefova koresponduje 

s počátkem českého divadla, jelikož se téhož roku otvírá Prozatímní divadlo. Vypravěč 

popisuje prostřednictvím otcových vzpomínek, co se za představení v divadle hrálo – 

truchlohra Vukašín od Vítězslava Hálka a zmiňuje, že v té době bylo T. G. Masarykovi již 

dvanáct let, zakládal se spolek Sokol a umřela Božena Němcová. Již zde je patrné statické 

popisování historických události na úkor dějovosti. Život vypravěče je jen pozadím příběhu, 

na němž představuje historickou podobu Prahy a další faktické údaje. Stejně tak je popisován 

Smíchov, který byl pro malé hochy ze Žofína hrůzostrašnou divočinou, ale kde též stojí 

slévárny a strojírny založené roku 1769 panem Františkem Ringhofferem, které byly 
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příkladem v zavedení úrazového a nemocenského pojištění. Vypravěč ozřejmuje původ názvu 

knihy: „Žofín byl pro nás rajský ostrov… podobal se pevnosti uzavřené zdí a obklopené se 

všech stran vodou“
112

 Popisem ostrova, který dále pokračuje, se alespoň částečně vykresluje 

dětské prožívání, ovšem ani v této pasáži se nevynechá důraz na to „jak to vypadalo tehdy“: 

„Kde je nynější Riegrovo a Palackého nábřeží, nebylo tehdy, jak se říká nic. Jen svalené 

břehy k Vltavě… chudě to vypadalo.“
113

 Vypravěč ozřejmuje i absenci divadla, na které byl 

již zakoupen pozemek, ale: „Němci brání českým hrám v Praze – bojí se, aby divadlo 

nepřispělo k oblibě lahodného českého jazyka.“ Důraz na český jazyk, na nepřátele Němce 

(Rakušany) i na snahu vyrovnat se světovým zemím pateticky vykresluje osud a charakter 

českého národa, což je jen zveličeno zvolacími větami: „Co Čech, to revolučník! Co Čech – 

to divadelník! Co Čech, to muzikant!“
114

 Oslava ideálu utiskovaného češství se prolíná celou 

knihou. 

 Pohled na české umělce, zejména na básníky, muzikanty a herce, pokračuje i ve 

večeru třetím. Čech naplňoval umění „vroucím citem… prýštícím z utrpení a staletého 

ponížení a ze stýskavosti“
115

  a vrchnost na něj shlížela s pohrdáním. Vlastenecké cítění 

vypravěč spatřuje v otci Hřímavém, který budil hudbou ve čtyři ráno děti a ty s ním poté 

zpívaly národní písně. Zmiňuje i skladatele Foerstra, který se vypracoval jen svou pílí. 

Hudební cítění vkliňuje i do příběhu o vypravěčově otci, který matce hrál na housle „Když 

jsem vám chodíval přes ty lesy“
116

 a hanáckou příslušnost matky zdůrazňuje krojem. Teprve 

tehdy se skrze kroj dozvídáme základní vnitřní a vnější charakteristiku matky. Vypravěč opět 

naráží na vyšší motivaci českého člověka chodit do divadla, zatímco jiné národy navštěvují 

představení pro zábavu, „pro každého Čecha jít do divadla bylo asi tolik, jako účastnit se 

vlasteneckého obřadu, slyšet svou mateřštinu, pěkně přednášenou, posílit se v zápasu o vše 

české, nabýt nových nadějí a povzbudit své sebevědomí.“
117

 Vždyť díky divadlu vznikly naše 

hymny (Kde domov můj a Nad Tatrou se blyská; zmiňuje i jejich tvůrce). Zbytek kapitoly je 

víceméně výčtem slavných – Neruda, Šimanovský, J. J. Kolár, F. Kolár, Kvapil, Šamberk… 

 Čtvrtý večer přesouvá pozornost na Žofín a proměňující se roční období tak, jak je 

vnímá dítě, prohlubuje charakteristiku matky a konečně též popisuje samostatné činnosti dětí: 
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„tropili jsme všelijaká skotáctví, tak třeba bubnovali na dveře, hráli na hřeben, pískali… “
118

 

Zobrazení dětské vnímavosti lze spatřovat i v popisu stáří – děsivé zastupuje pan Stanzl, 

vyschlý stařeček s prázdnými ústy a kostnatými prsty a milované, přestavuje babička též malá 

a vyschlá. Vypravěč zdůvodňuje rozdílnost vnímání v lidském citu: „Milujeme-li někoho, 

nepozorujeme ani jeho tělesných vad ani nám nejsou protivné jeho způsoby.“
119

 Ve 

vypravěčově rodině dochází k prvnímu dějovému posunu – úmrtí malé sestry Růženky.  

 Pátý večer přibližuje divadlo dítěti hraním loutkového divadla. Vypravěč s bratrem 

hrají Fausta, ale náhodou dochází k požáru divadýlka, což může evokovat paralelu se 

skutečným osudem Národního divadla. I malířský impulz vypravěčského subjektu přibližuje 

velké umění dětem, a to když nakreslí slona s nosítky a Noemovu archu na jejich dům. 

Maminka nemá pro umění pochopení, avšak otci se malůvky líbily. Pozornost se poté přenáší 

na běžný život se psem Rekem.  

 Šestý večer provázejí záplavy v Praze, kvůli kterým musel spát vypravěč mimo 

domov. Čtenáři se pak přibližují různá povolání pomocí zvukových vjemů (mlynář – zvuk 

mlýnského kola, strojvůdce – zvuk lokomotivy…), čímž se dostává k osobnosti Romualda 

Božka, který se podílel na přestavbě orloje. Jeho zásluhy jsou postaveny jako paralela „jejich“ 

vodárny. Vypravěčský subjekt měl pocit, že konají „výtečnou službu… celému lidu“.
120

 

Vzápětí tuto paralelu marginalizuje tím, že vodárna dodávala vodu jen do několika čtvrtí. 

Postava maminky se zde vystupuje poněkud naivně, když filtruje vodu z Vltavy přes 

kapesník, aby se stala čistou. Ani tato kapitola se neobejde bez obšírných popisů „jak to tehdy 

bylo“, tentokrát popisuje část Prahy u Vinohrad. Šestý večer graduje v roce 1866, kdy v době 

rakousko-pruské války Praha čelila nebezpečí Prusů. Rodiče tak opět děti posílají pryč, 

tentokrát na vesnici, čímž se dostáváme do zcela nového prostředí. Kapitola je ukončena 

příchodem jara na ostrově, demonstrovaným rozličnou činností žofínských figurek – Proteus 

Polívka vedoucí střelnici, cukrář Danielovský…  

 Přechod mezi šestým a sedmým večerem není přísně ohraničen, a tak se konec 

jednoho večera plynule přesouvá do začátku druhého. Nosným tématem je však opět stavba 

Národního divadla, kdy se z pustého, neurovnaného místa stává centrum pozornosti. 

Vypravěč obšírně popisuje přivezení základního kamene a slávu s ním spojenou (vystoupení 

Františka Palackého, průvod). Z národního hlediska se vypravěč vrací zpět do reality běžných 

věcí – popisuje příchod dvoukolky do Prahy a do dětsky vnímané skutečnosti – strach při 
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nočním nošení piva babičce. Postava babičky je nositelem jakési folklórní tradice a 

soudržnosti rodiny, vypráví totiž dětem po večerech příběhy (možná narážka na Johnem 

prosazované předčítání a vyprávění příběhů, čehož má být kniha Rajský ostrov 

zprostředkovatelem). 

 V období zimy osmého večera se navrací dva roky ztracený pes Rek, čímž 

vypravěčský subjekt pociťuje rodinnou úplnost: „Tak jsme zas všichni byli pohromadě!“
121

 

Klíčovým motivem je však dovezení dalšího kamene pro stavbu Národního divadla, tentokrát 

z Řípu. Vypravěčský subjekt se s otcem a stejně tak s dalšími tisíci Čechy vydali ho 

slavnostně vyprovodit a opět následuje oslava, na kterou se sjelo celé vypravěčovo 

příbuzenstvo: „Když se zešeřilo, zaplál na Prozatímním divadle obrovský český lev… 

všechen ten barevný rej se odrážel na zrcadlovém povrchu tekoucí Vltavy, kolotal se 

v rozčeřené hladině v barevných záblescích… Tu se náhle na Vltavě rozsvítil zemský český 

znak… Loď se pomalu otáčela a objevil se znak moravský… a když se loď opět natočila, 

objevil se znak slezský… všechny tři znaky byly totiž spojeny nahoře velikou zářící korunou 

svatováclavskou…“
122

 Rodinná pospolitost, zdůrazněna návratem psa a příjezdem širší 

rodiny, je paralelou národní soudržnosti zobrazující se v celém majestátnosti pompéznosti 

oslavy. Příjezd mnohých Čechů do hlavního města jen za účelem návštěvy oslavy a 

doprovázení kamene je pateticky zdůrazněna i v řeči venkovanů: „Zkusili jsme prachu a vedra 

a teď nemáme, kam bychom hlavu položili. Budeme tedy bdít, protože jsme Čechové, kteří 

dovedou pro věc národa všechno vytrpěti.“
123

   

 I následující večer připomíná celek rodiny i národa, rodina se připravuje (stejně tak 

jako celá země) na oficiální položení základního kamene a na podepsání základní listiny. 

Vypravěč popisuje části slavnostního průvodu, při které se dělí podle profesí (zlatníci, 

dráteníci, řezníci). Slavnost byla ukončena národní hymnou, kdy: „Maminka zpívala 

s dojetím. Slzy jí z očí tekly. Tatínek zpíval Kde domov můj a na jeho brýlích hromadily se 

slzní kapky. Pan Vielwerth… měl stažené hrdlo.“
124

 V tomto popisu je značí národní 

uvědomění a dojetí. 

 Pokračování kapitoly se stáčí k osudu malého vypravěče a jeho ne příliš příjemných 

zážitků – do paty si vráží hřebík, bratr se mu málem utopí a na závěr přichází o peníz, který 
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našel. Běžný život dítěte může představovat jakési opozitum vůči slavnostnímu naladění a 

zdůrazňuje všednost osudů, kterých se výrazně nedotkl patos češství. 

 Desátý večer hned z počátku graduje národními výroky slavných osobností: „Palacký 

řekl, že by se musila zbořit celá obloha nebeská, abychom my, Češi, byli odstraněni, pohřbeni 

v ssutinách, ale to že by byli s námi pohřbeni také všichni naši nepřátelé.“
125

 Nebo výrok Dr. 

Riegra: „Klesajíce do hrobu, ještě budeme volati: Sláva koruně svatováclavské!“
126

 Vypravěč 

poté explicitně nastiňuje budoucí děj – vznik samostatné Československé republiky, avšak 

vzápětí se vrací do roku 1868, zpět ke stavbě divadla, ale i k běžnému životu – vyprávění 

babičky po večerech, první školní léta vypravěčova a s nimi spojená dětská dobrodružství.  

 Čtení pro večer jedenáctý skýtá největší gradaci a konflikt – vypravěčský subjekt je 

zachráněn, když se kvůli dětské zvídavosti zakliňuje mezi zřícenou pyramidu stolů a židlí; 

jeho otec je vyrván ze spárů mlýnských kol, která se rozjela, když je prohlížel, zda jsou řádně 

opravena. Babička umírá, což dává vypravěčskému subjektu prostor pro zamyšlení se nad 

smrtí: „Proč musí umřít hodný člověk? Zlý člověk musí umřít, protože je zlý. Ale hodný? Ne, 

na to nebylo odpovědi.“
127

 Do jisté míry se vypravěč potýká s pohádkovou iluzí o osudu zlého 

a hodného hrdiny. Problematika smrti nebo její hrozby je přítomna ve folklorních dílech ve 

schématu, jaké uvádí vypravěč. Na konci každého příběhu se sice zmiňuje: Žili dobře až do 

smrti, čímž je i zde téma konce přítomné, avšak se objevuje právě v závěru díla, a tak se 

čtenář většinou
128

 nepotýká se smrtí hrdiny. 

 Poslední kapitola je oproti předchozím poněkud exponovaná; dochází zde kpožáru 

Národního divadla a k jeho znovupostavení. Vypravěč ztrácí iluze o absolutní dokonalosti 

školního inspektora: „Tak tedy všemocný pan školní inspektor je člověk jako každý jiný. A co 

horšího – šňupe jako náš strojník Mrázek.“
129

 I obdivovaný rajský ostrov přestává být 

v porovnání se zbytkem Prahy místem jediným: „Svatozář kolem Žofína začala blednout.“
130

 

Zajímavým aspektem je přeměna nenáviděné němčiny na objekt zájmu, kdy vypravěčský 

subjekt nastupuje na studia do Vídně a piluje svoji němčinu. Vypravěč však neunikne 

protirakouské narážce: „Vídeň – trpký chlebíček pro každého Čecha.“
131

 Kapitola se dále nese 

                                                           
125

 JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. Praha: Melantrich, 1938, s. 75. 
126

 JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. Praha: Melantrich, 1938, s. 76. 
127

 JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. Praha: Melantrich, 1938, s. 91. 
128

 Samozřejmě některé příběhy smrt kladného hrdiny zahrnují, ale nejedná se o smrt absolutní. Hrdina je vždy 
nějakým způsobem vzkříšen. 
129

 JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. Praha: Melantrich, 1938, s. 93. 
130

 JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. Praha: Melantrich, 1938, s. 96. 
131

 JOHN, Jaromír. Rajský ostrov. Praha: Melantrich, 1938, s. 98. 



49 
 

ve znamení dospívání a zároveň dostavby divadla – požáru – sbírce – a po jeho znovuotevření 

příběh končí.  

 Vypravěč uvádí, že každé dítě by mělo mít jakýsi rajský ostrov, jakožto místo bezpečí 

a radovánek a též pobízí ke smeknutí klobouku před pomníkem národa – Národním divadlem: 

„Mějte úctu k minulosti národa. Není úcty bez lásky. A láska? Ta staví mosty, po nichž 

kráčíme do věčnosti.“
132

 

John v knize Rajský ostrov využil motivu dětství jen jako platformy pro vlastenecky 

zabarvený historický popis stavby Národního divadla a seznámení čtenáře s mnohými 

významnými osobnostmi českého prostředí – herci, spisovateli, vynálezci. Skrze dětské 

vnímání zevrubně popsal vklíněnými exkurzy historický obraz Prahy a její fungování. I 

postavy samotné tvoří jakési archetypy doby – šikovný otec a pečující matka, obraz svéhlavé 

babičky. Prostřednictvím charakterů rodičů je zmíněna i slavná restaurace U Fleků.  

Tím, že je osud dítěte upozaděn, je potlačena i estetická funkce samotná. V knize se 

výrazně projevuje funkce didaktická či formativní. Interpretace jen potvrzuje výrok Věry 

Karfíkové (viz výše) o přehnané patetičnosti, zde je však odůvodnitelná – historická situace 

v roce 1938 přímo vybízela k různým národním apelům, které měly vést k uvědomění si 

národní příslušnosti a hrdosti. Tímto aspektem se John zařadil po bok mnohých autorů konce 

třicátých let. John se však pokusil toto téma modifikovat, právě zaměřením na mládež a 

propůjčením vypravěčského hlasu dítěti (i když vypravěč je v době samotného vyprávění již 

dospělý). Bohužel, právě tím, že je příběh natolik potlačován a přerušován historickými 

popisy a faktickými údaji, se ztrácí výraznější dějová linie a navozuje zdání útržkovitosti 

(například skoky od vzniku Československé republiky zpět ke stavbě Národního divadla) ani 

Johnův humor není nijak patrný. 
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Vojáček Hubáček 
Roku 1939 vychází v nakladatelství Melantrich v Praze přepracovaná povídka 

V mohamedánském nebi z Listů z vojny, jež psal jsem svému synovi pod názvem Vojáček 

Hubáček. Knihu ilustroval Antonín Strnadel. Toto dílo není jedinou přepracovanou povídkou, 

roku 1940 vychází próza Utržený knoflík, která vychází z téhož díla. Pro účely práce však 

postačí interpretace Vojáčka Hubáčka, jelikož prochází výrazným posunem. Právě posun 

v autorově vypravěčském stylu je pro tuto práci klíčový. Nebudeme interpretovat prvky, které 

se objevují již V mohamedánském nebi, pozornost zaměříme na rozdílné aspekty obou děl.  

Kniha je tradičně uvozena citáty, tentokrát úryvkem z Kytice K. J. Erbena (Vrba) a ze 

samotné knihy Vojáček Hubáček. První citát odkazuje k síle moci, druhý je o potřebě 

domova.   

K výraznějšímu posunu dochází již v samotné osobě vyprávění, zatímco předchozí 

knihy  vycházely z vypravěčského já, tedy byly vyprávěny v první osobě singuláru, příběhová 

linie Vojáčka Hubáčka je zprostředkována tradičním narativním postupem, první osobou 

plurálu („Nezmiňujeme se tedy náhodou… Jednak se domníváme“
133

), a neosobním 

vyprávěním („Babička byla stará, měla revmatické prsty…“
134

) tedy prostředky evokujícími 

vševědoucího vypravěče.  

Příběh se přibližuje dětskému čtenáři i tím, že začíná dětstvím protagonisty Václava 

Hubáčka, které prožívá hlavní hrdina v okolí Slatiňan, tedy opět v prostředí Johnovi velmi 

známém. Ve vykreslení postavy spatřujeme paralely s Johnovou zálibou v obyčejném 

člověku. Hubáček je sirotek žijící s babičkou. Matka mu zemřela po narození a otce zavalil 

kámen v lomu.  Vypravěč ho popisuje jako chudého pracovitého naivního človíčka zavalité 

postavy. Naivita a absence rodičovské lásky je popisována skrze Václavovo přilnutí ke 

„hvězdě“, která se odrážela od sklenice a explicitně idealizací nepřítomných: „A přece mu 

scházel někdo dospělý, důvěrný! Proto často myslil na tatínka. Jako obra lamželezo si ho 

představoval, jak trhá balvany ve škrovádských pískovcích… pro malého Václava byla 

maminka andělskou bytostí… Víra ve všudypřítomnou matku, jež hned o všem věděl, i o 

hnutích nejtajnějších, jež o všech činech dobrých i špatných ihned zprávu měla, držela 
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Václava nade vším…“
135

 Ve Vojáčkovi Hubáčkovi se objevují i přepracované motivy 

z Tátových povídaček, a tak je Václav (podobně jako synek v TP) téměř všeuměl. Po 

vystudování jde jako pohádkový Honza do světa, kde nezištně vykonává dobré skutky, což 

evokuje též pohádkovost, když dobrota je odměněna vyprávěním o mohamedánech. 

Pohádkovými motivy jsou prodchnuty i místní klepy, když babička vypráví báchorku o 

starém Nedomlelovi. Nedomlel zemřel zapříčiněním zlých sil a devátý den po jeho smrti 

začali na dvorku jeho statku tancovat ohnivá prasata, kozlové a kostlivci a před každým 

stavením seděl pes se žhavýma očima. Od té doby Nedomlel strašíval na polích. Tato 

povídačka zabránila svatbě mladého Nedomlela, s čímž může souviset citát uvádějící knihu – 

o síle slov.  

Hubáček se stane pekařem, jezdí na kole do města (jízda na kole byla Johnovým 

oblíbeným sportem), ale nezapomněl ani na vlastenecké vzdělávání. Tak čte knihy o Jiřím 

z Poděbrad a kněžně Libuši. Vklíněním historických a mýtických postav do příběhu autor 

opět apeluje na povědomí o budování národa. Český kraj je vykreslen jako místo, které 

„znamená řádnost a poctivost a žádní loupežníci“.
136

  

V knize se objevuje důraz na spravedlnost. Například když Václav ukáže zámožnému 

pánovi cestu do města, pohlédne do automobilu a je ihned zlostně okřiknut. Automobil je pak 

nalezen v příkopě a pán je před dámou potupen.  

Poprvé je v knize pro děti užito motivu mladé lásky a boje o ni. Hubáček usiluje o 

srdce Márinky. K vyznání lásky dochází až při Hubáčkově odjezdu do války. Popis života 

hlavního hrdiny a vyjmenování členů rodiny nazývá Propp výchozí situací, která není podle 

něj funkcí
137

, ale „závažným morfologickým prvkem.“
138

  

Děj se tedy přenáší do války, což koresponduje se začátkem povídky 

V mohamedánském nebi. Vypravěč vtahuje čtenáře do jádra příběhu jakousi modifikací (ale 

zároveň problematizací) jarmarečních divadelních upoutávek: „Divné věci se dějí ve světě a 

nikdy vlastně nevíme, je-li pravda v tom, co se děje před našima očima nebo v tom, co, 

vypravujíce, oblečeme do báchorkovského pláště. Proto se čtenář nepodiví, když, v dalším, 

učiníme z Václava Hubáčka, českého vojáčka, statečného hrdinu příběhu velmi zvláštního, 
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který on potom… vypravoval. Ať si to vymyslil – nebo snad něco z toho prožil – zkrátka! – 

tak to vypravoval, jak to tu líčíme, nic nepřidávajíce, nic neubíráme.“
139

 Vypravěč zachází 

v popírání pravdivosti příběhu ještě dále: „Vděčně uznáme, že ne bez úmyslu učinil své 

dobrodružství nepravděpodobným, maje zálibu v humorných smyšlenkách. Na tom nezáleží, 

vždyť každá pohádka… má skrytou pravdu.“
140

  

Základní rozdíl mezi první verzí V mohamedánském nebi a knihou Vojáček Hubáček 

spočívá v naplnění dějovosti, a to pohádkovými motivy. Hlavní hrdina není jen tak provázen 

po nebesích, ale nejprve musí složit zkoušku, aby se vysvobodil z kletby Bišána: „Vzmuž se 

synu české země, chvíle tvé zkoušky nadešla.“ Čímž autor dodržel posloupnost pohádkových 

funkcí – prokletí – zkouška – vysvobození. Při dalším zkoumání zjišťujeme, že autor skutečně 

využívá situace, které Propp uvádí – jeden ze členů rodiny opouští domov (Hubáček opouští 

skutečný domov, a potom dočasný „domov“ – tábor horské baterie); hrdina je podroben 

zkoušce; hrdina a škůdce vstupují do přímého boje; škůdce je poražen; úkol je splněn. 

V původním textu způsobila právě absence jedné funkce potlačení pohádkovosti. Václav musí 

dojít k vysokému stromu na skále a nepromluvit, může vydávat jen zvuky zvířat: „Neulev si 

drsným slovem ani ve chvíli největší tísně, když přemožen budeš musit obětovat svůj život za 

přátele, krajany, svůj lid…“
141

 Protagonista je pronásledován krokodýly na kozích nohách, 

zuřivými buvoly a podobnými příšerami. I do této scény prosakuje humor: „Možná, že tohle 

všecko, co se s ním dělo, bylo jím samým zaviněno. Včera ve stanu oblékl si… ponožky 

naruby. To přilákalo k němu zlé duchy.“
142

 Václav došel ke stromu, a když na něj vyšel, byl 

v bezpečí. Všechny příšery se samy pobily. To však viděl Bišán, proměnil se v kance a letěl 

k Václavovi na krocanovi. Přicházejí na řadu kouzelné prostředky. Amulet od matky a 

zrcátko od Márinky, s jejichž pomocí zabíjí krocana a sleduje kance. Samotný boj s Bišánem 

v těle kance není popsán a kniha přeskakuje až ke scéně, kde Václav nese vítězoslavně kance 

na zádech, což může být vnímáno jako narážka na bájného Bivoje. Po obřadném zabití kance 

před očima představeného druhé končiny mezirájí je Václav odměněn prohlídkou ráje. Jeho 

průvodce obhajuje důvod zkoušky: „… žádnému Čechu ani Moravanu nemůže být ani ráj, 

natož nebe jen ukázáno, kdo si toho nezasloužil nějakou těžkou prací, plnou svízelům 
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nebezpečí a života ohrožení, ve prospěch obecný.“
143

 V líčení těžkého údělu českého národa 

pokračuje porovnáváním s ostatními: „Někdo, že jde beze všeho a s poctami musí být uvítán, 

rovnou do ráje či nebes, s hlubokými poklonami. Jinému uložena je prácička jen tak, aby se 

neřeklo, hráběmi písek uhrabati. Příslušník jiného národa trochu dřiny, kolečko kamení 

někam zavést a vysypat – jako teda vstupné do ráje… Čechům a Moravanům však vždycky 

zápas s džiny, ifrity a čaroději.“
144

 

O kouzelném pomocníkovi
145

 – medvědu Dobrákovi, který pomohl Václavovi v boji 

s kancem, se dozvídá čtenář až ex post, když Václav přichází na okraj mezirájí. Medvěd 

pokousal kance, a tak si ho mohl dát Václav na záda. Medvěd slouží od začátku jako jakési 

přemisťovadlo, které nahrazuje létající koberec.  

Protagonista se v kontrastu s rozlehlostí a nádherou nebe cítí osamocen a touží po 

domově: „K čemu je tolik nelidské krásy, perel a drahého kamení, když pro mě bývala teplá 

babiččina ruka, když pohladila – nejkrásnějším rajským darem?“
146

 Téma domova je svázáno 

jak s místem (Čechy, Praha, Slatiňany), tak s osobami (babička, Marinka).  

Po cestě zpátky na zem vojáček padá z medvěda ke svému pluku. S podivením 

nachází u sebe svého zraněného psa Bojara, který měl být doma v Čechách. Vypravěč 

vykresluje složitou cestu psa do válečné oblasti, po které se pídí i Václav, avšak zmiňuje se i 

o dalším osudu psa, čímž podtrhuje svou vševědoucnost: „Ale to Václav nevěděl – co víme 

zas my – že Bišámovi pohůnci… tak to byl Bojar vylákán nějakou fenou… Bojárek byl 

cvičen pro čarodějné účely… projevoval malé porozumění pro nedobré skutky… byl tedy 

Bišámem za trest proměněn v kožešinu… k vysvobození … bylo potřeba, aby se našel člověk 

čistého svědomí, který by z jeho kůže strhl tři chomáče chlupů.“
147

 Tak se čtenář dozvídá, že 

kouzelným pomocníkem byl samotný Bojar a že jej Václav nevědomky vysvobodil. 

K charakteristice protagonisty se přidává jeho čistá duše, která je vysvobozením Bojara 

prokázána.  
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Závěrem díla je svatba Václava s Márinkou, je tedy zhruba dodržena pohádková linie, 

i když s mnohými inovacemi. Poslední část je uvozena zvoláním: „Vlastnosti národa nejsou 

ničím jiným než vlastnostmi jednotlivců, složených dohromady. Jací lidé – takový národ!
148

  

Vojáček Hubáček je prvním Johnovým dílem pro děti, které můžeme nazvat 

pohádkou. Některé aspekty interpretace jsme podepřeli teorií V. J. Proppa. Na závěr s ním 

budeme polemizovat, při čem využijeme studie Vladimíra Nezkusila. Propp totiž tvrdí, že děj 

pohádky je stále týž, ale mění se jen postavy a atributy postav. Nezkusil pracuje 

s Mukařovského teorií, podle níž je ve vytváření fantazijních obrazů „těžiště vztahu 

folklórního díla ke skutečnosti.“
149

  Fantazijní odkaz byl původně chápán jako odkaz přímý, 

protože člověk přijímal možnost existence nadpřirozených sil. V tvorbě moderní umělé 

pohádky je však vnímán jako svoboda volby, volného zacházení s textem. John využil tuto 

svobodu přeskupování v postupném odhalování pohádkového děje (kouzelný pomocník se 

vyjevuje až po aktu boje) a v sice tradičním ukončení pohádky, ale bez příčinných souvislostí 

(Hubáček si nevzal Márinku kvůli tomu, jak hrdinně bojoval s Bišánem, nýbrž proto, že se 

měli rádi). Pokud bychom hledali nějaký „smysl“,
150

 je v knize evidentní apel na národní 

uvědomění a domov. Na výchovné hledisko, které Nezkusil uvádí jako hlavní smysl moderní 

pohádky, John téměř rezignoval. Snad jedině v okamžiku protagonistovy nezištné pomoci, ale 

i ta se zdá být jen Johnovou konstrukcí k dokreslení charakteru naivního člověka. Zápletka, 

již John nově vložil do mohamedánského příběhu, rozehrává dějovost knihy, to lze považovat 

za nejvýraznější rys přepracovaného díla. Magická funkce je zde výrazně zastoupena 

(podobně jako V mohamedánském nebi), zde je navíc utvrzena silou moci slov. Protagonista 

nesmí na cestě za splnění úkolu vydat jedinou lidskou hlásku, jen zvuky zvířat. Magické užití 

slova by ho mohlo stát život. Za další funkci můžeme uvést i formativní, kde je dítě 

ovlivňováno hlavně skrze národní aspekt, čímž dochází k uvědomování si příslušnosti ke 

skupině lidí, které spojuje nelehký osud. Estetická funkce je přítomna zejména ve hře 

s jazykem, jehož prostřednictvím mimo jiné podtrhuje magickou funkci. 
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Topičovo australské dobrodružství 
V roce 1939 vychází v Melantrichu poslední Johnovo původní dílo pro mládež – 

Topičovo australské dobrodružství. Z názvu již vyplývá jméno protagonisty i lokace děje, též 

naznačuje literární žánr. Dílo je uvozeno podtitulem Příhody českého lovce ptakopysků, čímž 

je nastíněna i základní dějová linie. 

Kniha patří do žánru  dobrodružné četby, kterou Nezkusil definuje jako základní 

životní obsah, při kterém dochází k neustálému střetávání člověka s životními překážkami.
151

 

Za základní polohu dobrodružného díla považuje „neustálé střídání napětí s jeho uvolněním, 

očekávání s jeho napětím.“
152

 Dalším neméně důležitým rysem je výjimečný hrdina a 

výjimečné podmínky, v našem případě exotické prostředí Austrálie. Jak jsme naznačili výše, 

dobrodružné knihy jsou vyhledávány zejména dospívajícími. Adolescent se začne integrovat 

do společnosti a „probouzí se (v něm) zájem o sebe sama, o možnost uplatnění. K této 

seberealizaci dochází skrze hrdinu příběhu, který různá úskalí odhaluje a překonává, čímž je 

ideálním vzorem. John knihu klasifikuje jako „čtení uklidňující a povzbuzující.“
153

  

Následnou interpretací se pokusíme odpovědět na otázku, zda John naplnil Nezkusilovy 

definice či jakým způsobem je modifikoval. 

Inspirací byl Johnovi cestovatel Alois Topič, tedy poprvé se výrazněji zabývá 

skutečnou osobností. Do této doby John vycházel z vlastních zkušeností, které dále 

zpracovával a literárně upravoval, nebo osobnosti byly jen staticky výčtově vypsány (v 

případě Rajského ostrova) Čímž naplňuje Nezkusilův požadavek na „pravdivost“ díla, které 

musí adolescent uvěřit, tedy jakási pravděpodobnost uskutečnění, jinými slovy dospívající se 

vymezuje proti fantasknímu světu pohádky. Dílo založené na skutečné osobnosti přidává 

knize na přitažlivosti. Samozřejmě se jedná o krásnou literaturu a ne literaturu faktu, tudíž 

musí čtenář počítat s jakýmsi přikreslením. 

Iluzi literatury faktu ovšem přináší hned první kapitola nazvaná Kdo je Alois Topič? 

V ní John popisuje genezi díla (Johnův přítel K. Škrach ho upozornil na sešity pamětí 

australského cestovatele), zařazuje Topiče do kontextu dalších významných cestovatelů 

(Čeněk Paclt, Bennet, Kořenský) a nastiňuje stručný životopis protagonisty. Vykresluje též 

spletitou cestu k materiálům týkajícím se Topiče a vymezuje se, že vycházel z „věcí a dějů 
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obsažených v jeho (Topičových) neuměle napsaných vzpomínkách“.
154

 Typicky johnovské je 

i podotknutí: „Byla mi tato práce radostí a oddechem, už proto, že v Topičových větách není 

ani stopy literárních a literátských úmyslů“.
155

 

Kniha je členěna na tři části, kdy v první je vypravěč v Austrálii s celou rodinou, 

pracuje v botanické zahradě a buduje svojí vlastní farmu, kde zažívá nejedno úskalí (sucho, 

povodeň…). Je to část poznávací. Druhá se dá nazvat vlastní dobrodružná část, v níž 

vypravěč loví ptakopysky a žije již bez rodiny v Austrálii (vypravěč se znovu vrátil 

k protinožcům). V třetí se již věnuje  obchodu s ovčími střívky. 

Samotný děj, vyprávěný retrospektivně v ich formě (autor tím potrhuje autenticitu 

textu), počíná motivem loučením se s domovem: „Při každém loučení, při každém mém 

odjezdu, jak při první cestě, tak potom při dalších, pozoroval jsem láskyplně každý domek, 

každý strom a keř…Vždycky mě zabolelo u srdce.“
156

 Vypravěč se na cestu vydává i 

s novomanželkou a popisuje její naivní balení péřových peřin, které se vejdou jen do velikých 

beden. Vypravěč se marně snaží ženě vysvětlit nepotřebnost teplých přikrývek u protinožců, 

žena je stejně zabalí. Zde je patrný neustále se opakující obraz starostlivé ženy hnané přírodou 

postarat se (viz Rajský ostrov). Při plavbě lodí
157

 se na palubě setkávají nejrůznější národy, 

které jsou blíže popisovány v průběhu děje. Například neobvyklým popisem chuťových 

preferencí: „Švédové rádi jedli všecko sladké. Němci sladkokyselé, Italové věci silně 

kořeněné. A nám Čechům scházely buchty s třešněmi a houskové knedlíky“.
158

 Cesta trvající 

čtyři měsíce vytvořila ze směsice národností homogenní skupina, která se začala chovat jako 

ucelená společnost – kroužky pro děti, tancování při hudbě houslistů, vyučování angličtiny…  

Po příjezdu do Austrálie jsou popisována úskalí, hrozbou jsou komáři a velké teplo. 

Vypravěč si nachází místo a společně s manželkou zařizuje domácnost. Upozorňuje na 

svobodu země a neustálou touhu: „Nikdo se tě neptal, odkud přicházíš, co tu hledáš, co budeš 

dělat a kam půjdeš. Byls všude vítán… Každý si hledal svůj rám, podle svých schopností a 

chuti. Každý se podobáme zlatokopovi, který očekává denně své štěstí v podobě velikého 
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kusu zlata. V té naději stárneme a umíráme.“
159

 Tímto citátem se naráží i na problematiku 

zlatokopů, kteří do Austrálie hojně přijížděli za zdánlivě snadným výdělkem. Zároveň 

absolutní svobodu popírá tím, když popisuje, jak quennslandské obyvatelstvo reaguje na jinou 

barvu pleti: „…obyvatelstva státu Quennsland, které mělo, právě jako všechny druhé 

australské státy, odpor k barevným přistěhovalcům, statisícům Číňanů, Afganců, Hindů, 

domorodců z Havajských ostrovů, … Malajcům, Filipíncům…“
160

 Právě tito obyvatelé svrhli 

pana guvernéra, který pocházel z Číny. Nastiňuje tak i problematiku rasové nesnášenlivosti. 

Vypravěč mluví „jazykem Australana“, takže když popisuje nesnesitelná vedra, uvádí stupně 

Fahrenheita a stupně Celsia uvádí až do závorky. Vypravěčský subjekt nevykresluje pozitivní 

věci, ale zastavuje se nad nedostatkem vody, což byl problém řady farmářů.  

Prostřednictvím hlavní dějové linie vypravěč popisuje i faunu a floru Austrálie – žáby, 

pštrosy, aguani, klokani, australská mučenka, blahovičník, duran…a hlavně ptakopysci. Tento 

ptakořitný savec je stěžejní, jak již z názvu vyplývá, pro celý děj knihy. Topič ho totiž začne 

lovit a posílá ho do Evropy jako exponáty do muzeí a jako předmět studia vědců: „…koncem 

1888 mi psal pan Frič z Prahy dopis, v němž mě prosil ve jménu Komité českého muzea… 

abych stánku daroval několik exemplářů australských zvířat – rád jsem mu vyhověl a vše 

zařídil“.
161

  Samotný vypravěč hovoří o ptakopyskovi jako o hlavním předmětu svého zájmu.  

Dalšími zvířaty, která Topič lovil, jsou vačice, „která byla honěna pro svou výbornou 

kožešinu“,
162

 ježura („Tato zvířátka jsou div přírody, neboť jsou současně ptáky a savci.“)
163

 a 

klokan („… hejna klokanů a jejich kůže se všude a lehce prodaly“)
164

. Každé zvíře 

vyžadovalo jinou loveckou techniku, což vypravěč obšírně popisuje.  

Důležitou součástí je popis australské historie (původní obyvatelstvo, vězni dovezení 

z Evropy), životního stylu (například časté nečekané návštěvy), jejich specifických nástrojů 

(bumerang) a v neposlední řadě i část věnující se osvojování jazyka. Děti imigrantů se naučily 

velmi snadno anglicky a s rodiči mluvily jejich rodným jazykem. Vypravěčovo potomstvo 

mluvilo jen anglicky a po návratu domů mělo problém s jazykem českým, později však 
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zapomnělo naopak angličtinu. Vypravěč uvádí i reakci dívenky, když se na ni matka snažila 

mluvit anglicky: „Mami, co to patláš, já tomu vůbec nerozumím.“
165

  

Knihu prolíná i nejedno české rčení. Kupříkladu: „Nech kobyle starost, má větší 

hlavu,“
166

 „Jako hrách když na stěnu hází.“
167

 V neposlední řadě se v knize objevují i vazby 

na české prostředí – Veverkovy pluhy, které používají šikovní farmáři až v daleké v Austrálii. 

Z této interpretace vyplývá, že nejde o dobrodružné dílo v pravém slova smyslu. 

Jinými slovy neodpovídá kritériu o střídání napětí a uvolnění, děj plyne sám od sebe, kromě 

úskalí při boji s přírodou, vypravěč neprožívá výraznější dobrodružství. Za zvláštní druh 

právě onoho dobrodružství bychom mohli pokládat setkávání se se zvířaty a jejich nelehký 

lov. Podmínky splňuje však prostředí – exotická destinace a i netypický hrdina – skutečný 

cestovatel.  Přikláníme se ke klasifikaci Genčiové, která dílo zařazuje do kategorie historicko-

dobrodružného díla, jelikož historická složka tvoří v Topičovu australském dobrodružství 

výraznou opěrnou základnu. Též důraz na autenticitu zpracováním deníků evokuje historický 

aspekt. 

Estetická funkce je patrná ze „zumělečtění“ původních deníků, tedy promlouvá skrze 

funkci praktickou, didaktickou, formativní a společenskou. Z díla si čtenář odnáší vědomosti 

o daleké zemi prostřednictvím osudu konkrétního cestovatele, uvědomuje si rozdíly mezi 

kulturami a v neposlední řadě autor zmiňuje i honbu za penězi, rasovou problematiku a -

osvojování řeči. 
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Příběhy Dona Quijota 
 V roce 1940 vychází v nakladatelství Orbis Johnovo poslední dílo určené mládeži. 

Jedná se o přepracované Cervantesovo dílo Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. John 

název modifikoval na Příběhy Dona Quijota. Knihu ilustroval František Tichý. Cervanstesův 

romám patří k hodně adaptovaným dílům. Jmenujme kupříkladu adaptace Josefa Pečírky 

(1864 Bláznivý rytíř) a J. V. Flose (1937 Rytíř smutné postavy don Quijote). Poněkud 

netypické je, že John pracoval při přepracovávání tohoto klasického díla s překladem Huga 

Kosterky z roku 1924 (reedice 1931), a ne s novějším překladem Václava Černého (1931). 

Nad touto volbou se pozastavujeme i vzhledem k přátelským vztahům Johna s Černým.  

Tato interpretace se bude poněkud lišit od předchozích, a to tím, že se nebudeme 

výrazněji zabývat narativní stránkou textu, ale budeme komparovat Kosterkův překlad (tedy 

původní dílo) s přepracovanou knihou. Kosterkův překlad je rozdělen na dvě samostatné 

knihy, z nichž každá má téměř 700 stran. Johnova verze
168

 čítá přesně 348 stran. Již z této 

informace vyvstává otázka, do jaké míry John dílo koncentroval a kolik z původního díla 

vynechal.   

John si ihned zpočátku vymezuje knihu kapitolou Slovo úvodem, kde se zevrubněji 

zabývá Cervantesovým životem. Při bližším zkoumání zjistíme, že se jeho životopis shoduje 

s epizodou o Maurovi, který upadl do otroctví (1. díl). V originálu objevuje jméno 

spisovatele: „Jen jeden španělský voják to s ním uměl, nějaký Saavedra… kdyby bylo kdy, 

pověděl bych vám, co všechno ten vojín prováděl, neboť bych vás tím více pobavil a v údiv 

uvedl než vším vypravováním o svých příhodách.“
169

 Stejně je tomu i v přepracované knize, 

jen s tím rozdílem, že je Cervantesův osud výrazněji popisován: „Jen jeden zajatec to s ním 

dobře uměl. Byl to právě onen Cervantes Saavedra, jak se plným jménem jmenoval… Za 

zvláštní hrdinství byl vyznamenán pochvalou od samotného nejvyššího velitele… Byl to 

podivuhodný muž! Byl drzý na našeho věznitele Maniho i na dohližitele. Přesto nebyl nikdy 

bit, ba ani zlého slova neslyšel. Tomu jsme se divili, protože každý jiný by byl nabodnut na 

kůl.“
170

 Zajímavostí kapitoly je, že se i zde John používá jakési didaktické vsuvky: „Ten den, 

kdy pan Cervantes odešel na věčnost – bylo to dne 23. dubna 1616 – zemřel v Anglii jeden 

proslulý herec a taky spisovatel. Psal prý divadla. Jmenoval se Shakespeare nebo tak 
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nějak…“
171

 Na stejný postup, jen v daleko hojnější míře, jsme upozorňovali výše při 

interpretaci Rajského ostrova.  

Na začátku prvního dílu se v originále uvádějí verše napsané ke slávě knihy El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. John tyto verše i mnohé další v knize eliminuje 

nebo z nich uvádí jen část. Autor vynechává i dlouhé výčty podrobností, v nichž by se mohl 

čtenář ztratit.  Dalšími redukcemi prošly milostné scény (např. milostná scéna ve stodole) a 

scény popisující životní potřeby (Sanchovo ulevení si na koni). 

K výraznému zhutnění přispěla Johnova přímost, ponechal veškeré „hlavní“ epizody, 

jen je jazykově zjednodušil, ohraničil přímou řeč (v Kosterkově překladu není označená), 

čímž docílil přehlednosti textu. Ponechal i většinu „vedlejších“ epizod, jen je zkrátil na 

nejpodstatnější motivy, které dále rozvíjejí hlavní děj. John zachoval i původní ráz členění 

kapitol – Kapitola první; Chudý byl zeman don Quijano, zato však vášnivý čtenář rytířských 

knih, jež se staly jeho osudem.
172

 

Jazykovou stránku a její proměnu lze nejlépe spatřit při přímé komparaci úryvků. 

K tomuto účelu jsme vybrali úvodní část druhého dílu: 

 

„Po několik týdnů staraly se ženy o rytíře s velkou pečlivostí. Podle rady farářovy a holičovy 

překládaly mu taková jídla, která posilují mozek a srdce, v němž dřímalo rytířovo 

poblouznění…“
173

 

„…jeho neteř a hospodyni ukládajíce jim, aby ho hleděli dobře ošetřovati, aby mu dávaly jísti 

silná jídla, pro srdce a mozek výživná, neboť z obou plynule podle dobrého jejich zdání jeho 

neštěstí. Slíbily, že tak učiní a že to udělají ochotně a s veškerou péčí, neboť pozorovaly, že 

jejich pán v některé chvíli dává najevo, že je úplně zdravého rozumu.“
174

 

Výše můžeme spatřovat zjednodušení v syntaxi. John neužívá přechodníky a věty 

zkracuje, avšak ponechává jejich ráz a význam. Z ukázky též vyplývá, že se autor nevzdal 

důrazu na jakýsi „vyšší jazyk“, což je evidentní v hodném užívání vedlejších vět. Podobně 

postupuje v celém díle. Základní dějová linie není nijak utlačována, naopak použitím 

„čtivosti“ vystupují motivy do popředí.  
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Příběhy Dona Quijota jsou stále živým útvarem, což dokazuje (nejen) celá řada online 

čtenářských deníků. Johnovo zpřístupnění klasického díla je stále pozitivně přijímáno, což lze 

dokázat i tím, že je jako jediná Johnova kniha pro děti stále vydávána.  
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Závěr 
 Interpretace Johnových děl pro děti a mládež odpověděla na několik otázek 

položených v úvodu, zejména na to, proč nejsou Johnova díla vydávána, ale také, jestli mají 

charakter plnohodnotného díla. Literární teoretici dvacátého století pracovali s Mukařovského 

pojmem estetická funkce jako s pojmem, který vymezili na základě dalších funkcí, avšak 

domníváme se, že tímto zjednodušením došlo k potlačení Mukařovského dvojjedinosti, 

dialogického principu. Tato práce se snažila jejich termíny nějakým způsobem upřesnit, či 

s nimi polemizovat, avšak zjednodušení se nevyhnula. Nezkusil s Chaloupkou hovoří o 

prolínání jednotlivých funkcí, avšak jejich definice si pro svůj účel jednoznačně ohraničili. 

Samozřejmě, že přiznávají prolínání různých funkcí, ale zároveň zdůrazňují, že vždy jedna 

převládá. Můžeme tedy alespoň konstatovat, že estetická funkce byla ve všech dílech 

přítomna, což jen potvrzuje novější pohled na teorii funkcí, v němž se praktická funkce 

neobejde bez užití estetické funkce (v nějaké míře).  

 Jako daleko důležitější lze považovat tematologické vymezení, které vyplynulo 

z obšírných interpretací. Díky nim lze na Johnovu tvorbu pro děti pohlížet v celistvosti a dají 

se z nich vyvodit závěry a odůvodnění, proč se díla pro děti a mládež od tohoto autora již 

nevydávají. Jak jsme mohli sledovat, John vždy pracoval s tématy aktuálními (život ve válce) 

nebo týkajícími se nedávné minulosti (stavba Národního divadla), což může být hlavní 

příčinou odsunutí Johnova díla do pozadí. Interpretace vždy pracovaly s prvním vydáním, a 

tak jsme mohli pozorovat „živoucí dílo“.  

Z pohledu dnešního malého čtenáře se jedná o tvorbu málo přístupnou, jelikož John 

očekával základní znalosti českého prostředí počátku dvacátého století. Tato teze se týká 

zejména díla Listy z vojny, jež psal jsem svému synovi. Kniha by musela být edičně 

přizpůsobena dnešnímu čtenáři (jiné názvy zemí), popřípadě doplněna o vysvětlivky. Též 

Tátovy povídačky, které měly za úkol seznámit dítě s choulostivými otázkami života, nejsou 

již aktuální. Samozřejmě otázka po vzniku života je stále přítomna, avšak přirovnání, jež John 

ironizoval, stejně tak i způsob života se vlivem doby změnily. Oproti tomu je Vojáček 

Hubáček obohacen o pohádkovou zápletku a bohaté vykreslení exotického prostředí, a tak se 

domníváme, že by dílo bylo zajímavé a čtivé i pro dnešního čtenáře, jelikož jsou pohádková 

schémata stále používána i v moderní pohádce. Rajský ostrov byl kritizován pro svou 

patetičnost již v druhé polovině dvacátého století. Jak jsme uváděli výše, historický apel nebyl 

ve třicátých letech dvacátého století ničím neobvyklým, avšak v Johnově díle tato kniha 
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vyčnívá. Možná právě proto, že ji (dle svých slov) nezabalil do líbivého pozlátka, jehož 

prostřednictvím textu se měla projevovat funkce didaktická, ale příběhovou linii naopak 

potlačil na minimum.  Poslední Johnovo dílo je naopak stále vydávané (poslední vydání 

v roce 2008). Příběhy Dona Quijota jsou zpřístupněním klasické četby, které musí mít žáci ve 

svém penzu. 

Závěrem lze tedy uvést, že nelze jednoznačně říci, zda je opomíjení Johnovy tvorby 

pro děti vůči autorovi spravedlivé. Ale protože se v Johnových dílech, kterými jsme se 

zabývali, prolínají jak prvky Johnovy poetiky, tak vývoje literatury pro děti, považujeme 

odsunutí jeho tvorby za neoprávněné. 

Problematika dětské literatury obecně je po roce 1989 opomíjeným pojmem. Neustále 

pracujeme s teoretiky píšícími za minulého režimu, a tak se poměrně hojně projevuje jeho 

vliv (formativní funkce). V anglosaském světě se pracuje s daleko novějšími pojmy a některé 

teorie starší teorie popírají nebo je již dávno popřely Nepřítomnost moderní teorie literatury 

pro děti a mládež odkázala práci na teoretiky Chaloupku a Nezkusila, což může být vnímáno 

jako zastaralé, ale v kontextu literatury první poloviny dvacátého století aktuální a trefné. Do 

budoucna by bylo určitě zajímavé, kdyby se Johnova tvorba pro děti interpretovala z hlediska 

novějších teorií, a to pak dále komparovala s touto prací zabývající se starší teorií odkazující 

ke strukturalismu.  
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