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1. ÚVOD 

Mnozí z dospělých čtenářů se rádi ve svých vzpomínkách vrací 
k jedné z fenomenálních knih svého dětství, k Medvídkovi Pú. Jsou jiní, 
kteří na tuto anglickou knihu nevzpomínají jako na dílo, které by je 
uchvátilo. A pak najdeme i skupinu těch, kteří si s úžasem přečetli 
Milneovo dílo až v době své dospělosti. Marek Eben o Medvídkovi Pú 
říká: „Je to knížka, kterou pokrytecky předčítají dospělí dětem, aby 
měli záminku ji číst sami."1 

Vidíme, že kniha z dvacátých let minulého století je stále živou 
součástí literatury, a to hlavně literatury pro děti. To nám dokládá i 
neustálé vydávání tohoto titulu. Zároveň se pro českou kulturní oblast 
od počátků užívá jednoho překladu Hany Skoumalové z konce 
třicátých let dvacátého století. 

V šedesátých letech se objevila dramatizace epizod z Medvídka 
Pú a v současnosti jsou na knižním trhu různá zpracování púovského 
tématu zejména z dílen Walta Disneye, která se ovšem zaměřují více 
na vizuální stránku než na výpovědní hodnotu textu, což s sebou nese 
klady i zápory, zejména ve vnímání a schopnosti interpretace 
nonsensu. Další intertextové vztahy nám ukazují na neustálou a 
trochu módní snahu hledat hluboké myšlenky a nové výkladové 
roviny v Medvídkovi Pú. Tyto texty si z původního pohádkového 
příběhu pouze vybírají určité pasáže, rozmluvy a jednání jednotlivých 
postav, ale představují jen jednu možnou rovinu chápání Medvídka Pú. 

V následující práci se pokusíme zachytit fenomén Medvídka Pú 
v českém prostředí, kde sice tato kniha patří mezi překladovou 
literaturu, ale zároveň ji můžeme řadit mezi zlatý fond dětské 
literatury. Položíme si otázku, proč existuje tolik další literatury 
vycházející z Medvídka Pú, a zamyslíme se právě nad tím, co je na něm 

1 Tichý, Zdeněk A.-Eben, Marek: Medvídek Pú odkryl druhé já herce Marka 
Ebena. In: Mladá fronta Dnes, roč. 7, Praha 19.11.1996. 
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tak nosného. K tomu nám poslouží zejména rozbor textu a prezentace 
historického pozadí vzniku Midvídka Pú. A když je to tak fenomenální 
text, budeme zkoumat, zda patří do školní výuky a jak by se s ním 
dalo pracovat. Výsledkem budou konkrétní návrhy na práci. 

V části Alan Alexander Milne a jeho Medvídek Pú se zastavíme 
u života autora a podíváme se na genezi vzniku Medvídka Pú. Dále si 
zařadíme Medvídka Pú k ostatní tvorbě A. A. Milnea. 

Část Interpretace nám naznačí, kudy se může ubírat literární 

rozbor nonsensového pohádkového textu. Podíváme se na výstavbu 
textu, včetně působení vypravěče při budování fiktivního světa 
Medvídka Pú. Klíčové budou charakteristiky jednotlivých postav. Dále 
se podíváme na vnímání časoprostoru a motiv pohybu, který je pro 
epizody v Medvídkovi Pú typický. 

V části Recepce textu Medvídka Pú bude naším hlavním cílem vymezit 
si působení textu na děti i dospělé. Jazyk je základem pro nonsens a 
k dětské knize zase patří ilustrace, na jejichž autory se také podíváme. 

Součástí recepce textu je i jeho převádění do jiných jazyků, proto se 
zaměříme na překlad do češtiny Hany Skoumalové, kmenové 
překladatelky Medvídka Pú, a dále se zastavíme u dobových recenzí, 
které se pokusíme zhodnotit dnešním pohledem. Teoretizování první 
části kapitoly recepce pak zkonfrontjeme s výsledky výzkumu mezi 
žáky základní školy. 

Stěžejní částí této práce je kapitola Fenomén Medvídka Pú, kde nás 
budou zajímat různé intertextové vazby původního Milneova díla, 
která vznikají díky určitému kulturnímu fenoménu. Podíváme se na 
to, proč tu ten fenomén je. Zároveň se zastavíme nad převážně 

vizuální adaptací knihy z dílny Walta Disneye a dramatizací 
Medvídka Pú. Významné jazykové působení má pak audiozáznam 
knihy, který nám ukáže, kudy se může literatura také ubírat. 

Následná část Další uchopení postavy medvídka v pohádkovém 
příběhu v české literatuře nám ukáže Milneův text v kontextu Menzelovy 
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knihy Míša Kulička. Ukážeme si, proč Marie Majerová nezaložila 
fenomén, ač vycházela z původního Medvídka Pú. 

V části Medvídek Pú ve škole se zamyslíme nad výchovnou 
rovinou působení textu na děti. Pokusíme se zařadit knihu do literární 
výchovy, do výchovy ke čtenářství a ukázat i možnost užití 
nonsensových příběhů při výuce. 
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2. ALAN ALEXANDER MILNE A JEHO MEDVÍDEK PÚ 

Autorem knihy Medvídek Pú je anglický spisovatel Alan 
Alexander Milne. On sám se ve všech svých dílech nechal uvádět 
pouze iniciály křestních jmen a svým příjmení. 

2.1. A. A. Milné 

A. A. Milné se narodil v roce 1882 v Londýně v rodině původem 
skotského učitele a ředitele školy ve Westminsteru. Tuto školu také 
Milné navštěvoval. 

Možná výchova, kterou Milneovi poskytl jeho otec ze Skotska, 
země plné bájí a mýtů ještě z dob keltských obyvatel Británie a snad i 
ještě starších, dala zárodek pozdější literární tvorbě na rozhraní reality 
a fikce. Přesně to, co je tolik blízké dětskému čtenáři zejména ve věku, 
kdy ještě příliš ostře nerozlišuje hranice mezi realitou světa a fantazií, 
jak zpívá v písni Jiřího Suchého Dítě školou povinné. 

A. A. Milné absolvoval matematická studia na Trinity College 
v Cambridge. V roce 1913 si vzal Dorothy de Selincourt. Ta měla 
nezanedbatelný podíl na formování prostředí pro práci A. A. Milnea 
jakožto literáta. A. A. Milné sám začínal jako autor drobných statí a 
článků ve známém humoristickém časopisu Punch. V jeho redakci se 
setkal s kreslířem Ernestem H. Shepardem a Johnem Rewem 
Townsendem. Shepard se stal ilustrátorem Medvídka Pú a Townsend 
napsal o Milném pasáže do své studie o anglické literatuře pro děti 
Written for children.2 Od roku 1917, kdy se účastnil bojů na frontě První 
světové války, začal aktivně literárně tvořit samostatná díla. Jednalo se 
o divadelní hry, např. Wurzel-Flummery (1917) nebo Mr. Pim Passes By 
(1919). Posléze se úspěšně pokusil i o detektivní román - The Red 
House Mystery (1921). Townsend ve své knize Written for children píše, 

1976W n S e n d / R e W e : W r i t t e n f o r children. Penguin Books, Harmondsworth 
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že Milenova tvorba byla tehdejší anglickou kritikou přijímána celkem 
kladně. 

Životní zlom ve smyslu literární tvorby nastal u Milnea v roce 
1920, když se mu a jeho manželce Dorothy narodil syn. A. A. Milné si 
vymínil, že jeho dítě bude mít dvě křestní jména. Proto se oba rodiče 
dohodli na jménu Christopher (Kryštůfek) a Robin - každého z nich 
napadlo jedno. Tak se zrodilo budoucí slavné jméno Kryštůfek Robin. 
Osobně se Milneova syna publicita jměna Kryštůfek Robina nedotkla, 
neboť už od chvíle, kdy se učil mluvit, se začal sám nazývat Billy 
Moon.3 Dítě poznamenalo tvorbu A. A. Milnea natolik, že v budoucnu 
o něm literární kritika mluví jako o autoru literatury pro děti, jehož 
díla patří do zlatého fondu světové literatury. Podle knihy Čtení na 
dobrou noc o Medvídkovi W se sám A. A. Milné nechtěl považovat za 
autora knih pro děti a v jeho vlastním životopisu (300 stran) je 
věnováno povídkám o Medvídkovi Pú a dětským básním jen něco 
okolo osmi stránek. 

A. A. Milné tvořil nejčastěji ve svém venkovském letním bytě 
u Ashdownského lesa v Sussexu u jihovýchodního pobřeží Anglie 
(budoucí Stokorcový, někde Stoakrový Les v Medvídkovi Pú), i když se 
svou tvorbou dojížděl na redakční konzultace do Londýna, kde také 
Milneovi trvale bydleli. Ve svém letním bytě v Sussexu A. A. Milné 
v poklidu roku 1956 zemřel. 

2.2. Milneův Medvídek Pú 

Kniha Medvídek Pú, která se objevuje v současné době na 
knižním trhu, obsahuje původně dva samostatně vydané příběhy. 

3 Christopher Robin Milné se narodil 21. srpna 1920. Předtím, než 20. dubna 1996 
zemřel, prožil šťastný život jako manžel, otec, prodavač knih a spisovatel, i když 
v dětství měl za sebou stín literární postavy vytvořené jeho otcem. 
4 Melrose, A. R.-Milné, A. A.-Shepard, Ernest H.: Čtení na dobrou noc 
o Medvídkovi Pú. Pragma, Praha 1999. Z anglického originálu přeložila Hana 
Mandíková. 
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Těmi jsou Medvídek Pú a Púovo zátiší (v překladu užívaném od roku 
1965). A. A. Milné napsal nejprve roku 1926 Winnie-The-Pooh a o dva 
roky později - nejspíše pro úspěch prvních dobrodružství Medvídka 
Pú jak u svého syna Billy Moona, tak i u ostatních dětí - připsal ještě 
volné pokračování The House at Pooh Corner. Tohoto členění textu na 
dva velké oddíly se drží vydavatelé dodnes. Obě původně samostatné 
knihy vyšly u významného anglického nakladatelského domu 
Methuen Ltd., který má tradici ve vydávání literatury pro děti a který 
má i práva na originální anglická vydání Milneovy tvorby. Kniha 
Medvídek Pú si získala okamžitě po svém vydání úspěch a postupně 
byla přeložena do 23 jazyků, dokonce i tak exotických a kulturně 
odlišných jako jsou afrikánština, japonština či hebrejština. Jak se uvádí 
ve Čtení na dobrou noc o Medvídkovi Pú, v sedmdesátých letech se jen 
v samotné Británii ročně prodalo na půl milionu výtisků knihy 
Medvídek Pú. Kvůli své popularitě vyšel anglický originál Medvídka Pú 
na konci šedesátých let v paperbackové podobě,5 aby byl co 
nejdostupnější širokým sociálním vrstvám a aby mladým rodinám 
jeho pořízení nezatěžovalo příliš rozpočet na domácnost a výchovu 
dětí.6 

Podle anotací je kniha určena dětem po šestém roce života.7 Ale i 
starší čtenář si dokáže k tomuto textu najít cestu; když ne přímo, tak 
přes různé další knihy z Medvídka Pú vycházející (jako např. Pú a 
filozofové). 

5 Paperback = [z angl. pejprbek] kniha určená do kapsy v jednoduché nejčastěji 
lepené papírové vazbě s nízkými výrobními náklady. Podle Klimeš, Lubomír: 
Slovník cizích slov. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1983. 
6 Ellis, Alec: How to find out about Chidlredn's Literature. Pergamon Press, 
Oxford 1973. 
7 V recenzi na první české vydání (viz níže) se objevuje doporučení pro děti až od 
osmi let věku, po válce se i u nás v anotacích a na obálkách knihy objevuje 
doporučení pro děti od šesti let jako v anglickém originále. 
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A. A. Milne není autorem pouze jedné, respektive dvou knih. 
Jeho prvotní tvorba pro děti nebyla prozaická, ale poezie (ukázka 
v příloze). Nejprve to bylo Wlten We Where Very Young z roku 1924 a 
posléze Now We Are Six (1927). Verše byly původně zamýšleny pro 
jeden dětský časopis. Již ve své poetické tvorbě se A. A. Milné věnoval 
zvířecímu světu (např. báseň Puppy and l) a užíval specifickou stavbu 
veršů otevírající postupně cestu k užívání nonsensového jazyka, 
kterého naplno použil zejména ve svých hravých humorných 
příbězích (The King's Breakfast). Do Milneovy tvorby se každý čtenář 
musí pořádně ponořit, což ale není dvakrát obtížné díky humornému 
ztvárňování zdánlivě jednoduchého světa okolo nás. 
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3. INTERPRETACE 

3.1. Medvídek Pú jako nonsens a autorská pohádka 

Proč se můžeme domnívat, že Medvídek Pú je nonsens? Nejprve 
si definujme nonsens jako takový. Podle Slovníku literární teorie8 se 
jedná o žánr převážně lyrické poezie blízký grotesce, v němž je celistvého 
účinku dosahováno zdánlivě nesmyslným (tj. nelogickým, paradoxním, 
absurdním) spojováním slov a představ; rozhodující roli mívá zpravidla 
výrazná hra se zvuky slov (popř. sémanticky neutrálních seskupení hlásek), 
takže poetika nonsensu často připomíná dětská říkadla nebo slovní hříčky. Za 
klasika nonsensu je označován L. Carroll. Podle Ladislavy Lederbuchové9 

se jedná o kompoziční princip založený na nelogickém, nesmyslném spojení 
slov, motivů, témat působících komicky nebo tragicky (v případě existenciálně 
pojaté absurdní literatury). Jako nonsens se označuje i žánr lyrický blízký 
grotesce, kompozičně založený na nonsensu Důležitou roli v něm hraje 
rytmus dosahovaný hrou se zvukovou i grafickou stránkou slov, ale především 
smysl pro fantastično a komično obrazů... 

Nonsens se může projevovat jednak v rovině jazykové, která 
vede až k rozpočitadlům a jednoduchým říkankám, které jsou taktéž 
v Medvídkovi Pú zastoupená. Pak skrze logické narušování děje, kdy 
přijde nějaký zlom, který by se nám mohl zdá jako nelogický a 
nesmyslný, přesto je účastníky děje brán jako naprosto samozřejmá 
věc. Např. v příběhu kdy Králíček hledá svého příbuzného Mrně a 
nakonec je za Mrně označen drobný brouk, který lezl Púovi po zádech 
a nikdo se tomu nepodivuje. Nebo při příchodu Klokanice a Klokánka, 
kdy je jejich příchod brán jako něco zvláštního a přitom odůvodněno 
jako samozřejmost, po které se nepátrá, jen to posouvá děj dál: 

8 Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 1984. 
9 Lederbuchová, Ladislava: Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník 
základních pojmů literární teorie. Nakladatelství H & H Vyšehradská s.r.o., 
Jinočany 2002. 
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Nikdo nevěděl, odkud přišli, ale najednou byli v Lese: Klokanice a 
Klokánek. Když se Pú zeptal Kryštůfka Robina: „Jak se sem dostali?", 
Kryštůfek Robin řekl: „Obvyklým způsobem, jestli víš, jak to myslím, Pú," a 
Pú, který to nevěděl, řekl: „Aha!" Pak dvakrát kývl hlavou a řekl: „Obvyklým 
způsobem. Ach tak!" - A pak šel navštívit své milé Prasátko...w 

Nonsensová hra se slovem je v textu přítomna i skrze slova, 
která my vnímáme jako naprosto běžná (Evropa, vývěva, Madagaskar 
nebo činitel), která ovšem v textu Medvídka Pú dostávají nový význam 
a začínají si žít svým vlastním životem, aniž by se nad tím kdokoli 
z postav pozastavoval. Taktéž dětem známá slova dostávají nový 
význam, aniž by se nad tím kdokoli pozastavoval. Např. slovo severní 
točna je změněno na severní tyčnu, kdy nikdo z postav příběhu neví, oč 
se jedná, ale všichni ví, že danou věc v určitou chvíli našli. 

Při tvorbě Medvídka Pú mohl A. A. Milné vycházet z tradice 
anglické nonsensové literatury, jejímž významným představitelem byl 
Lewis Carroll11. Ale Milneův nonsens je mnohem jemnější než 
Carrollův. Nikde v Milneově textu nenajdeme nelogickou výstavbu 
děje. Pouze hra s jazykem, např. v podobě neustálých říkanek, nebo 
výše zmíněné přijímání některých dějových zlomů jako samozřejmé 
nás k nonsensu odkazuje. Dalším zdrojem je „suchý humor" anglické 
lidové slovesnosti, který je i v naší kultuře znám jako specifický žánr. 
Neboť celý text Medvídka Pú je držen v jisté noblese a klidné 
honosnosti. Veškeré promluvy postavy pronášejí s důstojností 
džentlmenů, i když se jedná třeba o výčitky. Medvídek Pú sám o sobě 
je povahově velmi klidný až důstojný, protože nikdy nic nedělá zbrkle 
a ve spěchu. Právě tyto základy Milneovy tvorby nemusí být vždy 

10 In: Medvídek Pú (Medvídek Pú), Kapitola 7, ve které se přistěhuje do Lesa 
Klokanice s Klokánkem a Prasátko dostane lázeň. 
11 Carroll Lewis, vlastním jménem Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), 
anglický logik, matematik a nonsensový novelista. Proslavil se jako autor povídek 
o podivuhodně fantaskních dobrodružství Alenky v nereálných světech. Pro 
literární pseudonym použil přesmyčku svého vlastního jména. 
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„Neangličany" (rozumějme lidmi neanglicky mluvícími a 
nepocházejícími ze Spojeného království, pozn. autora) pochopeny, 
proto i Medvídek Pú může vyvolávat různé reakce u svých recipientů. 
A. A. Milné se snažil oba prameny své inspirace, totiž nonsens i 
anglický humor, přitlumit a dovést blíže dětskému čtenáři a světu. 

Zato Milné vybudoval antropomorfizační fikci12 a jejím 
prostřednictvím se přibližuje k dětské logice a představivosti. Protože 
text Medvídka Pú je určen především dětem, přijímá i Milné dětskou 
logiku a tato antropomorfizace je ničím nevysvětlená, neboť i dítě 
naprosto samozřejmě polidšťuje a oživuje bez jakéhokoli vysvětlení a 
logického zdůvodnění věci, které jej obklopují. Antropomorfizační 
fikce, kdy postavy-zvířátka jednají jako lidé, se nejčastěji uplatňuje 
v bajce. Ovšem u Medvídka Pú budeme obtížně nějaké bajkové morální 
ponaučení. Podstatou antropomorfizace je zde pouze polidštění 
zvířecích hrdinů jednajících zástupně za dítě, respektive člověka 
obecně. Tím se nám ukazuje další literární postup zejména 
uplatňovaný v dobrodružné literatuře s dětským hrdinou. Jednotlivé 
epizody mají napětí a Milneovy postavy jednají tak, jako by to byli 
lidští hrdinové. 

Medvídka Pú řadíme k literárnímu žánru pohádky. Ale nejedná 
se o kouzelnou pohádku, protože známe autora textu a postavy se 
vymykají schematizmu kouzelných pohádek. Tyto postavy Medvídka 
Pú tak jako postavy kouzelných pohádek jednají v horizontu 
důležitosti pro další průběh děje, tudíž je dodržena kauzalita děje, 
kterak popisuje znaky pohádkovosti Vladimír Propp,13 Ale navíc jsou 
postavy Medvídka Pú při svém jednání hnány svými vnitřními city a 

12 Antropomorfizace = speciální případ personifikace. Jedná se o tropus připisující 
zvířatům, rostlinám nebo abstraktům a neživým předmětům specifické lidské city, 
myšlení či řeč. Podle Slovník literární teorie. Československý spisovatel, Praha 
1984 . 

1999°PP' V l a d i m i r Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. H & H, Jinočany 
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potřebami. Text Medvídka Pú má jednu ze základních pohádkových 
vlastností: tou je především povídání14 a orálnost má v sobě přímo 
zakomponovánu do stavby textu. Prochází-li se Medvídek Pú po lese a 
hledá něco k snědku, potká některého ze svých přátel a povídají si 
spolu. Potkají-li někoho dalšího, často zopakují to, o čem si již 
povídali, aby nově potkané postavě, respektive posluchači nic 
podstatného neuteklo. Také časté prokládání prozaického textu poezií 
svědčí o vhodnosti Medvídka Pú pro orální užití. 

Že se nejedná o kouzelnou pohádku, nám dokládají i samotné 
postavy a jejich charaktery. Tyto postavy nám nevytvářejí 
pohádkovou dichotomii jednoznačně identifikovatelného dobra a zla. 
Každá postava má své klady i zápory a ostatní postavy ji berou 
takovou, jaká je. Mnohem blíže nám popisují dětský svět, kde jsou děti 
naivní a přímočaré, ale taktéž mezi sebou neskutečně kruté. Tyto 
lidské charaktery jsou přímočaré a průhledně jednoznačné. Zračí se 
v nich více lidského jednání než v archetypálním ztvárnění charakterů 
kouzelných pohádek, kde jsou postavy mnohdy determinovány svým 
zařazením na stranu dobra či zla. V Medvídkovi Pú také nenajdeme boj 
dobra a zla, kdy by nárokové mělo zvítězit dobro jako v kouzelných 
pohádkách. Medvídek Pú totiž mnohem více realisticky popisuje 
životní starosti a snahu se s nimi vyrovnat. Jako například pomoc při 
stavbě domečku, oslavy spřátelí, společné trávený čas na výletech 
nebo vycházkách apod. Proto můžeme příběhy Medvídka Pú brát jako 
nadčasové a vždy nám něco aktuálního o životě sdělující. 

Ve vztahu k autorské pohádce rozlišuje Hana Šmahelová15 dva 
přístupy autora k tvorbě pohádkového textu. Pohádky, které jsou 
především specifickým příběhem a autoři ji užívají jako obrazové 
symbolické šifry, např. Wollker, Čapek, Werich a Šiktanc. Druhým 

P P ^ d l e K a r e l : Marsyas čili Na okraj literatury. Československý spisovatel, 

15 Šmahelová, Hana: Prolamování struktur. Karolinum, Praha 2002. 
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typem představuje pojetí pohádky jako specifickou, nereálnou fikci 
s významovými možnostmi hry s fantazií, např. díla Nezvala, 
Aškenázyho, Macourka a Mikulky. A do této druhé skupiny můžeme 
zařadit Milneova Medvídka Pú, protože se v díle více uplatňuje 
poetika fikce a fantazie s nonsensem, čemuž je uzpůsobena i 
vyjadřovací poetika a blízkost textu spíše lyrickému prožívání než 
epické šíři. Přesto má Milneova fikce velmi blízko životu právě skrze 
postavy a jejich jednání. 

A. A. Milné vytvořil originální text a svébytný svět Medvídka 
Pú, přesto nejen dětský recipient k němu apriori přistupuje jako 
k textu pohádkovému. Ještě zbývá položit si otázku, pro koho jsou 
vlastně pohádky určeny? Podle Children's Literature in the Elementary 
School16 je Medvídek Pú řazen mezi anglickou klasickou literaturu, u níž 
se dokáží bavit jak děti, tak i dospělí čtenáři - každý si v knize totiž 
najde kus své charakteristiky a může se i ztotožnit s hravou 
nesmyslností děj. Proto bychom neměli Medvídka Pú a pohádky obecně 
spojovat jenom s dětmi, což nám dokazuje i text Medvídek Pú. 
Pohádkový příběh totiž můžeme číst dvěma způsoby. Buď jako příběh 
jako takový, nebo jako nějakou kuriozitu. Děti mají tendenci vnímat 
z pohádky spíše její příběhovost, ale to je jen jedna rovina Medvídka Pú. 
Důležité jsou i vzájemné vztahy postav mezi sebou a jejich charaktery. 
Proto se dospělý čtenář dostane k Medvídkovi Pú stejně dobře dítě. 
Navíc nám toto zoomorfní ztvárnění jisté komunity se svou 
specifickou humornou poetikou s přibývajícím věkem nabízí více 
možností najít další a další konotace se skutečným světem a naší 
životní zkušeností. Zatímco dítě vnímá jen nějaký příběh a průhledné 
vlastnosti jednajících postav. 

16 Huck, Charlotte S.—Young, Doris A.: Children's Literature in the Elementary 
School. Holt, Rinehart and Winston, New York 1961. 

18 



3.2. Výstavba textu 

Medvídek Pú prozaickým textem, i když se autor nevyhýbá ani 
poezii: říkankám vkládaným do úst jednotlivých protagonistů. Text je 
epický, kdy popisuje děje a události. Později se i v českém prostředí 
objevila i dramatizace textu. Text je sérií drobných příhod, které se 
udály postavám žijícím ve Stokorcovém lese. 

Základní členění textu je na dvě knihy, jejichž názvy jsou přímo 
v Medvídkovi Pú vysvětleny (viz příloha). V každé knize je po deseti 
kapitolách. Výpovědní hodnotu mají jednotlivé kapitoly jako celek; 
jsou v podstatě samostatné a dějově uzavřené. To je dáno potřebou 
snadnějšího pochopení mladému recipientu, který lépe vnímá kratší a 
myšlenkově ucelené části textu. Proto je také souvislé vyprávění často 
prokládáno přímou řečí, která ruší jednotný odstavcový tok, a tím je 
text pestřejší a napínavější. 

V Medvídkovi Pú najdeme řetězovou kompozici, kdy jsou 
jednotlivé epizody kladeny samostatně za sebe. Celý text má i expozici 
- v úvodní kapitole první knihy najdeme vstup k celému text. Již z 
názvu Kapitola 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a včelami; a 
vypravování začíná se nám dává tušit, že tu je třeba hledat začátek a 
zároveň i nápovědu k interpretaci. Je zde vypravěč v podobě malého 
kluka s medvěda, který jakoby s ním už něco zažil. Právě a jedině tady 
Minle píše, že se dále jedná o fiktivní svět antropomorfizovaných 
hraček. 

Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou 
napřed, bum, bum, bum. jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to 
přece jen musí jít taky jinak; jen kdyby tak mohl na chvíli přestat tlouci 
hlavou o zem a zamyslit se na tím, jistě by na to přišel. A pak zas mu připadá, 
že to asi jinak nejde. Ale už je dole a čeká, abychom vám ho představili. 

Když přijde Medvídek Pú dolů, někdy si chce na něco hrát. jindy zas 
jen rád sedí tiše u krbu a poslouchá pohádku. Tak třeba dnes večer: 

„Což takhle nějakou pohádku?" řekl Kryštůfek. 
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„Ale jakou pohádku?" já na to. 

„Byl bys tak hodný a vypravoval nějakou Medvídkovi Pú?" 

„To bych moh," já na to. „Jaké pohádky má rád?" 

„Pú má nejradši pohádky o sobě. To je jeho." 
„To jo." 

„Tak byl bys tako moc hodný?" 

„Zkusím to," já na to. 
J i 

A tk jsem to zkusil. 

Za dávných časů, asi tak minulý pátek, bydlil Medvídek Pú v Lese sám 
a sám pod jménem Novotný. ,.17 

Toto uvedení do fikce je ovšem velmi decentní a dále se v textu 
již nikde neobjevuje nějaké utvrzování, že se jedná jen o fikci. Řetězová 
kompozice a epizodičnost kapitol mají za následek to, že se příběhy 
dobře čtou na pokračování. Toho posléze využil Walt Disney při 
filmovém zpracování. 

I přes řetězovost kompozice a epizodičnost jednotlivých kapitol, 
plyne děj od odstartování v první kapitole až k téměř překvapivému 
vyústění v závěru naprosto jednoznačně bez odboček. Pouze 
v případech příchodů nových hrdinů cítíme jisté navlékání nějaké 
další dějové linie která se připlete na tu základní a kdy se s ním objeví 
nová rovina pohledu na život a události. Takovéto rozšíření vnímáme 
dvakrát, a to při příchodu Klokanice s Klokánkem a posléze při 
příchodu Tygra. 

Protože jsou jednotlivé kapitoly na sobě více méně nezávislé, tak 
i postavy vystupují v jednotlivých příhodách jednou jako epizódni a 
jindy coby jednou hlavní. Jednotícím prvkem je pak postava Medvídka 

17 In: Medvídek Pú (Medvídek Pú), Kapitola 1, ve které se seznámíme 
s Medvídkem Pú a včelami; a vypravování začíná. 
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Pú, který si jen tak chodí po Lese, přemýšlí, co by si dal menšího 
k snědku, a pobrukuje si nějaké popěvky. 

Základem děje jednotlivých epizod v kapitole je snaha po 
vyřešení nějakého problému či snaha po komunikaci a nebo jen tak 
něco zažít. Vyznívá to jako vystřižené z bezstarostného dětského 
života; jak popsal Vítězslav Nezval ve svém díle Dolce far niente. Každá 
akce v Medvídkovi Pú je doprovázena řečí některé postavy, ovšem 
nikoli prostým komentářem, nýbrž' promluvou doplňující danou 
situaci a vyjadřující spíše postoj, myšlenku či nápad, který by se měl 
realizovat a je většinou následně realizován. Dynamika děje tedy 
spočívá i v této jeho průhlednosti zdůrazněné řečovým vyjádřením 
myšlenek a postojů jednotlivých aktérů. Celkově je každá situace 
v Medvídkovi Pú vždy zobrazena skrze jednání a mluvu jednotlivých 
aktérů. Děj epizod je koncipován tak, že se Medvídkovi Pú a jeho 
přátelům něco stane, co se „musí řešit". Jiný větší epický spád bychom 
v Medvídkovi Pú jen těžko hledali. Podstatné je tu totiž zejména 
emocionální působení a ztvárnění dětského světa myšlení a způsobů 
komunikace. Zároveň ukázka toho klidného soužití postav s různými 
charaktery, tak typické pro anglickou kulturu. Tím A. A. Milné 
vytvořil velmi osobitý svět, který je stabilní a poskytuje dětem obraz 
jistot známých ze skutečného života současně se světem naprosté 
volnosti fantazie a poezie. Tento specifický svět je pouze v závěru 
knihy narušen odchodem Kryštůfka Robina, což nám opět dokládá, že 
žádná postava (tedy ani Kryštůfek robin) není jen epizódni a vše má 
v díle své nepostradatelné místo. 

Vypravěč je v Medvídkovi Pú vševědoucí, tj. nadosobní. Je pro něj 
užito er-formy, tzn. 3. osoby singuláru: "někdo něco udělal". V již 
zmíněné části z první kapitoly knihy se vyskytuje výjimka: Prvek 
přímého rozhovoru jakéhosi budoucího vypravěče s posluchačem. 
Dále se nám objevuje i polopřímá ř e č a v y p r a v ě č —postava: Snad by 

bylo lepší, kdybych zpíval: Sláva, ať žije Medvěd! pomyslil si. 
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3.3. Postavy Medvídka Pú 

Pro inspiraci při tvorbě hrdinů knihy si A. A. Milné zašel do 
dětského pokoje svého syna. Sám o tom vypráví: „Moje žena každému 
z nich (jednotlivým postavám textu, pozn. autora) dala svůj hlas, jejich 
majitel jim svou ustavičnou láskou dodal charakter a Shepard jim nakreslil, 
jak by se dalo říci, jejich životní podobu. Staly se tím, čím jsou; raději jsem je 
popsal, než abych je vytvořil. Pouze Králíček a Sova jsou mým vlastním 
výtvorem."18 Z toho vyplývá, že postavy Medvídka Pú mají skutečnou 
předlohu, včetně Kryštůfka Robina. Například Prasátko patří mezi 
originální hračky Billy Moona, dostal je od sousedky odnaproti jako 
dárek. Originály hraček Billa Moona, které patřily mezi předlohy 
A. A. Milnea při tvorbě Medvídka Pú, jsou od roku 1987 uloženy 
v Donnell Library v New Yorku v USA ve speciální vitríně v Central 
Children's Room, kde je neustále udržováno stabilní archivovací 
klima.19 Hračky jako předloha poskytly pouze jména, vlastnosti si 
A. A. Milné již vymyslel zcela sám a nezávisle. Promítal do nich své 
zážitky a sny z dětství. Proto charaktery postav knihy vycházejí 
ze skutečného života lidí, nikoli ze světa zvířat a zvířecího jednání. 

Moudrost Medvídka Pú, který jako jediný má typicky zvířecí 
vlastnost příslušnou medvědovi, a to konzumaci medu, by se dala 
vyjádřit takto; 

„Když se ráno probudíš, Pú," řeklo Prasátko, „co je tvá první 
myšlenka?" „Co bude k snídani," řekl Pú. „A co tvoje, Prasátko?" „Co se 

18 Melrose, A. R.-Milné, A. A.-Shepard, Ernest H.: Čtení na dobrou noc 
o Medvídkovi Pú. Pragma, Praha 1999. Z anglického originálu přeložila Hana 
Mandíková. 

19 Melrose, A. R.-Milné, A. A.-Shepard, Ernest H.: Čtení na dobrou noc 
o Medvídkovi Pú. Pragma, Praha 1999. Z anglického originálu přeložila Hana 
Mandíková. 
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dnes stane zajímavého/' řeklo Prasátko. Pú zamyšleně přikývl. „To je totéž," 
řekl...20 

Ostatní postavy jsou charakterizovány zejména lidskými 
vlastnostmi zvířatům nepřirozenými: Prasátko je malé a plaché, Tygr 
má elán a skáče, oslík Ijáček je smutně bezútěšný pesimista se sklony 
k cynismu, Králíček se nám jeví jako velký organizátor atd. Celkově 
jsou v Milneově podání zvířecí hrdinové bez nějakého svázání 
s obecnými představami o typových vlastnostech zvířat. Milné odtrhl 
předlohy zvířecích postav od svých biologicky daných dispozic a 
kulturních historických konvencí o zvířatech. Do takovýchto postav se 
snáze dostane dospělý čtenář, který zná lidské vlastnosti a má 
schopnost je rozlišit. Mnohdy se proto dospělí raději ztotožňují 
s postavami Medvídka Pú než jejich děti, které za jednotlivými 
postavami spíše vidí antropomorfizační fikci a postupně jednotlivé 
vlastnosti si přiřazují k reálnému světu. 

Jednotlivé postavy jsou charakterizovány hlavně skrze své 
jednání a mluvu v dialozích. Identifikovat charakteristiky jednotlivých 
hrdinů je plně v kompetenci recipienta textu. V nonsensové literatuře 
není navíc jakákoli předem daná pevná charakteristika dost dobře 
možná. Skutečnou charakteristiku je třeba poskládat z hříček, jazyka a 
jednání. Velmi stručně je popsán vzhled postav, který ale výrazně 
dokreslují ilustrace, a vlastní popis je plně v režii dané události a je 
řečen jen tak mimochodem, je-li to potřebné k dokreslení situace. 
Jednotlivé postavy popisuje na jednom místě textu Prasátko, 
tj. subjektivním popisem jedné z postav. Přesto tento subjektivní popis 
dává dobrý obrázek, jak asi budou postavy reagovat. Jak je tedy vidí 
Prasátko: 

... Pršelo dál a každým dnem voda trochu stoupala, až sahala skoro 
k okénku... a Prasátko dosud nic nepodniklo. Třeba takový Pú, myslilo si. Pú 

20 In: Medvídek Pú (Púovo zátiší), Kapitola 10, ve které přijde Kryštůfek Robin a 
Pú na začarované místo a tam je opustíme. 
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nemá moc rozumu, ale nikdy se mu nic nestane. Dělá hlouposti, a všechno mu 
dobře dopadne. Nebo Sova. Sova není zrovna chytrá, ale hodně toho ví. Ta by 
věděla, co má dělat, kdyby na ni přišla povodeň. Nebo Králíček - ten nemá 
knižní vzdělání, ale má chytré nápady. Nebo Klokanice. Není chytrá, to zas 
ne, ale ze samého strachu o Klokánka by udělala bez dlouhého přemýšlení 
zrovna to pravé. A potom Ijáček. Ten je tak hrozně nešťastný, tak by mu to 
ani nevadilo. Ale co by asi udělal Kryštůfek Robin?.. .21 

Všechny postavy jednají přímočaře a bez nějakého složitého 
zakrývání svých úmyslů - snaží se to, co sdělili, také realizovat. 
Přispívá k tomu i mluva postav, která je jednoduchá, dětská. Přesto se 
vyskytuje i výrazivo užívané výhradně dospělými, neboť i děti 
mnohdy napodobují svět dospělých, včetně jejich vzorců chování. 
Takovéto výrazy působí v textu komicky a nutí recipienta buď se 
zasmát nebo zamyslet, proč to tam zrovna je. Takovéto výrazy jako 
dorsální svaly, vývěva nebo Madagaskar navíc skrze uvažování postav 
dostávají nové významy a jsou předmětem nonsensové jazykové 
hříčky. 

To, že se postavy zdají být průhledné a nekomplikované, může 
vést k představě jejich statičnosti. Zdánlivě vnímáme Medvídka Pú 
stejného, jak na počátku, tak na konci knihy. Své vlastnosti stejně jako 
ostatní hrdinové neproměnil. Dynamika postav není dána jejich 
vnějším projevem, ale tím, co prožily a zakusily. Právě tím si postavy 
obohatily svůj vlastní svět a repertoár možných reakcí. Zachovávají si 
tak zdánlivou stabilitu a jistotu pro recipienta, i když jsou vnitřně 
bohatší. To je princip dynamiky a stability postav Medvídka Pú 
integrovaný v jednom. Jedná se o ukázku toho, skrze co si může 
člověk obohatit svůj život. Jedinou postavou, která se otevřeně vyvíjí, 
je Kryštůfek Robin. Je to postava, která se v příbězích nevyskytuje 
neustále, právě proto na ní můžeme vidět proměnu nejmarkantněji. 

21 In: Medvídek Pú (Medvídek Pú), Kapitola 9, ve které se Prasátko octne 
uprostřed vod. 
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Jedná se o vnímání reality světa na pozadí začátku školní docházky. 
Kryštůfek Robin narozdíl od ostatních postav jednoznačně opouští 
dětský svět a pomalu se dostává do světa dospělých lidí, což dokazuje 
to, že se učí psát a nechává ostatním vzkazy, případně že již tráví 
dopoledne někde jinde. 

Ke ztvárnění jednotlivých postav jednoznačně patří i jejich 
pojmenování a užívání těchto jmen. Zjistíme, že postavy mají svá 
jména a označení nějak svázána se zvukomalebností, např. Pú nebo 
Ijáček. Dalším jevem je používání zdrobnělin, např. Prasátko, 
Klokánek, Mrně, nebo slov zveličených, jako např. Slonisko. Zatímco 
zdrobněliny nesou příznak jisté vzhledové malosti a potenciální 
zranitelnosti postavy, naopak zveličené pojmenování symbolizuje 
nebezpečí. Ijáček má stejně jako Pú vlastní jméno a v něm je podstatná 
právě délka vokálů, ostatní postavy mají svá jména odvozena od 
svého zvířecího druhu. Králíček je jednak slovo zdrobnělé, navíc 
používá stejnou rytmiku slova jako Ijáček. Tím můžeme vidět dvě 
dvojice postav (Pú —Ijáček a Králíček—Ijáček) založených na jisté 
dichotomii jejich vlastností, které jsou v protikladu a zároveň se 
doplňují. Tygr je obyčejné pojmenování, přesto užití znělých a jasných 
hlásek v jeho jméně vyvolává představu o jeho roztěkané a mnohdy 
nepoddajné nátuře. Kryštůfek Robin je pro české prostředí tak trochu 
exotický tím, že má zdrobnělý tvar dvou skutečných křestních jmen. 
Jeho jméno zní jednoznačně tvrdě, ostře a s rázným rytmem - i v knize 
působí tato postava jako někdo, koho ostatní musí respektovat, a 
někdo, kdo je jakoby tak trochu na věcí. 

Další popis vnějšího vzhledu postav není pro A. A. Melnea 
podstatný. Ten je záležitostí vlastní dětské fantazie, případně ilustrací. 
Marie Majerová, ale i Walt Disney, naopak staví své postavy zejména 
na vnějším popisu a zvukomalebnost se z jejich adaptací vytrácí. 

Medvídek Pú - v anglickém originálu se jmenuje Winnie-The-
Pooh, což je samo o sobě složeninou dvou jmen: o jménu Pú 
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A. A. Milne ve svém životopise píše,22 že jej Billy Moon dal původně 
labuti a jméno Winnie nosil opravdový medvěd v londýnské ZOO, 
který byl maskotem kanadského vojska v Evropě během První světové 
války a který po ní zůstal v Londýně - Billy Moon si tohoto medvěda 
oblíbil. V českém překladu takováto složenina jména neexistuje. 

Postava medvěda hrála v evropských pohádkách vždy důležitou 
roli a vyskytuje se v nich od Britských ostrovů, přes naše pohádky, až 
po ruská vypravování. Ovšem medvěd jako takový prošel ve vývoji 
chápání západní civilizací zajímavou proměnou. Na počátku stálo 
tabuizované označení lesní příšery, která u lidí budila respekt. Později 
se v literatuře medvědovi začaly přisuzovat různé lidské vlastnosti, 
nejčastěji související s jeho fyzickou silou a údajnou udatností, 
případně neohrabaností. Tento medvědí archetyp se projevuje i 
v dnešní komunikaci mezi dospělými, i když je postupně nabouráván 
jinou představou medvěda, kterou si neseme ze svého dětství. Díky 
oblibě zvířecích hraček u dětí, zejména těch plyšových, dnes spojujeme 
medvěda spíše s dětmi předškolního věku, konkrétně s tím, že každé 
dítě by mělo mít svého plyšového medvídka, s nímž chodí do 
postýlky. 

V postavě Medvídka Pú bychom těžko hledali některou z výše 
uvedených charakteristik. I když má mnohem blíže plyšové hračce než 
divokému medvědu, přesto je v něm pořádný kus skutečného dítěte. 
To nám může doložit jeho neustálé vymýšlení různých popěvků či 
jeho ochota hrát zdánlivě banální hru na proutky pouštěné z jednoho 
konce mostu na druhý. Medvídek Pú sám osobě ví, že je nedokonalý a 
na několika místech textu i říká, že je pouze hloupoučký medvěd. 
Přesto mu to nevadí a zcela spokojeně dál žije s ostatními, protože tak 
jak on sám je bere jako normální, i on je ve své prostotě ostatními 
postavami přijímám jako běžný obyvatel Stokorcového lesa. Ve své 

22 In: Townsend, John Rewe: Written for children. Penguin Books, 
Harmondsworth 1976. 
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prostotě je tak Medvídek Pú velmi čitelný a přímý jak v uvažování tak 
i v chování a přístupu k druhým. 

Drobným tajemstvím, které halí postavu Medvídka Pú je to, proč 
Medvídek Pú bydlí v Lese pod jménem Novotný. Naznačuj tím snad 
Milné čtenáři, že to s Medvídkem Pú není až tak jednoduché, protože 
si na něco hraje? Nebo že by vystupoval pod nějakým pseudonymem? 
Můžeme se domnívat, že je tím podtržen princip výstavby textu 
Medvídka Pú, a totiž jeho fikci. Ve skutečnosti je i Medvídek Pú někým 
jiným. Nesouvisí to s tím, že i normální lidé si ve svém životě neustále 
na něco hrají, vstupují do různých společenských rolí či se snaží 
vystupovat jako někdo jiný? 

Prasátko - anglicky Piglet, je malé a roztomilé, což dokládá i jeho 
deminutivní pojmenování. S postavou prasátka má naše společnost 
zakódovanou jistou představu o hygieně a pořádku, respektive 
nepořádkumilovnost. Právě v Milneově podání takové prasátko není. 
Je to někdo, kdo má rád ve věcech jasno, protože se pak nemá čeho 
bát. Je to takový příklad anglické pořádkumilovnosti, harmonie a 
jednoznačnosti. Zároveň Prasátko skrze svou roztomilost jedná 
poněkud vypočítavě, a to hlavně ve svůj prospěch. Vždyť pořád od 
někoho něco potřebuje a nechává se opečovávat, protože je malinké a 
bojácné. Zde můžeme vidět náznak liberálního myšlení anglické 
společnosti, kde každý má šance a je jen na něm, jak tu šanci využije. 
Nejedno dítě se za něj může svým chováním schovat, protože i děti 
takovýmto způsobem mnohdy jednají, aby dosáhly svého cíle. 

U prasátka je zajímavá ještě jedna věc, a to jeho domeček. Malé 
zvíře bydlí ve velkém domečku, což připomíná honosná anglická 
sídla. Nehraje si Prasátko na něco, čím vlastně ve skutečnosti není? 
Jakoby svou velikost chtělo schovat právě za své sídlo a za hledání 
svých významných kořenů. Vždyť bydlí pod nápisem: „VSTUP DO 
LESA S..." (V anglickém originále „TRESPASSERS W - slovo 
trespassers může znamenat v překladu viník, provinilec, či 
nepovolaný). Máme tu pozůstatek nějaké prosté informační cedule, 
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která pravděpodobně něco zakazovala či nařizovala. Ale v podání 
Prasátka se jedná o ceduli velmi významnou, skrze kterou si tato 
postava utváří svou vlastní minulost. Snaží se nějak opodstatnit svou 
existenci, vlastnictví velkého domečku a vůbec zařazenost do 
společnosti. Nevadí, že čtenář si klade otázky o původu toho všeho a 
spekuluje s jistým tajemnem čerpajícím odněkud z minulosti. Pro 
Prasátko je podstatné, že ten nápis tu je a může se na něj odkázat. 
Vždyť i Angličané si potrpí na své předky a přestože jsou mnohdy 
neprokázaní, není to podstatné, hlavně že to tu je. A nebo je celý ten 
nápis jen nonsensová jazyková hříčka? To by bylo na Milnea poněkud 
málo, neboť jeho nonsens je velmi inteligentní a jemný. Přesto 
Prasátko nevystupuje nějak namyšleně a je svým okolím bráno jako 
plnohodnotný člen společnosti. 

Králíček - v angličtině jeho jméno zní Rabbit. Svým jednáním 
velmi připomíná dospělého člověka. Králíček je typem osobnosti, která 
musí neustále něco organizovat. Je to typický zástupce podnikatele. 
Vše musí klapat podle nějakého plánu, vše má nějaký smysl. Dokonce 
má i potřebu cítit se důležitý a nepostradatelný. 

Králíček věděl, že ho čeká perný den, Sotvaže se probudil, cítil svou 
důležitost, jako by všechno záviselo na něm. Dnes by mohl NĚCO 
USPOŘÁDAT nebo NAPSAT VYHLÁŠKU PODEPSANOU KRÁLÍČEK 
nebo ZJISTIT, JAKÉHO MÍNĚNÍ JSOU OSTATNÍ. Bylo to skvostné ráno, 
právě se hodící k tomu, aby zaběhl k Púovi a řekl mu: „Tak dobrá, řeknu to 
Prasátku," a běžet k Prasátku a říci mu: „Pú myslí - ale snad bych měl 
napřed navštívit Sovu." Byl to takový vůdcovský den, kdy každý jen říká: 
„Ano, Králíčku," a „Ne, Králíčku," a čeká, až co Králíček řekne.23 

Narozdíl od Prasátka nemá potřebu hledat cokoli v minulosti, 
protože on o svých kvalitách ví a myslí na současnost a na to, co 
přijde. Vždyť má zahrádku, na které pracuje, aby se zajistil do 

23 In: Medvídek Pú (Púovo zátiší), Kapitola 5, ve které má Králíček napilno a 
ve které poznáme, co dělá Kryštůfek Robin dopoledne. 
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budoucnosti. A když k němu přijde Medvídek Pú na návštěvu, tak se 
chce ukázat v tom nejlepším světle, aby udělal dojem, proto nabídne 
Medvídkovi Pú různé pochutiny, ačkoli se dlouho oba znají a Králíček 
ví, co si na konec Medvídek Pú vybere. Snaží si držet určité renomé. A 
ostatní postavy jej tak taky berou, protože Králíček je ten, kdo jim 
pomáhá řešit problémy, protože si sice nehraje a vzdělance, zato je 
kreativní. A co dětský pohled? Není Králíček dospělý ztvárněn 
pohledem dítěte, které si na dospělého jen hraje? I tuto rovinu v něm 
můžeme vidět, ale podstatné je to, že nikomu z ostatních postav ani 
jeden typ chování (jistý manažerismus či hra na dospělého) nevadí, 
prostě s Králíčkem žijí v jednom lese. 

Sova - anglicky Owl. Sova je na první pohled prototypem 
moudrého člověka, který si vždy ví rady a umí odpovídat na kdejakou 
všetečnou dětskou otázku (něco jako moudrý děda). Je tomu skutečně 
tak? Když se na Sovu podíváme podrobněji, zjistíme, že je to jen typ 
člověka, který si hraje na moudrého. Vždyť neumí pořádně napsat své 
vlastní jméno (píše se SOAV). To nám naznačuje, že moudrá sova 
neumí ani pořádně číst - anglické děti se učí číst slova jako celky, 
proto jim delší dobu trvá, než se je také naučí správně psát. Sovin 
příbytek musí vypadat na úrovni. To ještě zdůrazňují nápisy na 
dveřích, kdy se jednoznačně snaží oddělit návštěvy soukromé a ty, 
které přišly pro nějakou její radu. Zbývající postavy to vědí. A taky si 
ze Sovy trochu dělají legraci: Medvídek Pú, když přijde k Sově pro 
radu, tak nejen že zaklepe, ale pro jistotu i zazvoní a zavolá, kdo je a 
proč přišel. Sova tu to má napsané, tak proč toho nevyužít. Takováto 
hra na moudrého člověka se výborně hodí do textu pro děti, protože 
ukazuje, jak právě děti mohou vnímat a představovat si moudrou 
osobu. Vždyť je to celé jen hra na moudrost. A navíc i ve společnosti se 
najdou lidé, kteří se zaštiťují svým akademickým vzděláním, což 
zejména v Anglii s jejími elitními školami je markantní. Pak nezbude 
nic, než se k Sově chovat tak jako Medvídek Pú - respektovat ji, ona 
z toho bude mít radost a třeba nám za to někdy pomůže. Respekt vůči 
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Sově v Medvídkovi Pú je vyjádřen nejen tím, že za ní chodí pro rady, ale 
navíc jí pomáhají, když přijde o svůj domeček. 

Oslík I j áček - v originálu Eeyore. Okolo Ijáčka je obestřena 
záhadná aureola jakéhosi až filozofična, což způsobuje jeho vzhled a 
smutná nátura projevující se neustálým brbláním a až nedětsky 
pesimistickým pohledem na svět. Ijáček je ve své podstatě mrzout, ale 
zároveň má určitou noblesu. Není to nějaký bručoun, co by se jen 
kabonil a nadával, ale je to pesimista. Své nálady moc najevo nedává, 
protože anglický džentlmen je přeci klidný, důstojný a navenek 
uzavřený. Tak také Ijáček zjišťuje, že přišel o ocas: 

„No přece buď ocas máš, nebo nemáš, a ty ho nemáš. V tom se snad 
nemůžu zmílit." 

„A tak co mám?" 

„Nic." 

„Podívám se," řekl Ijáček a pomalu se otočil tam, co měl předtím ocas, a 
když ho nemohl dostihnout, točil se na druhou stranu, až zase stál tak jako 
předtím, a pak sklonil hlavu a nakonec řekl s dlouhým povzdechem: „Myslím, 
že máš pravdu."24 

Právě na Ijáčkovi můžeme vidět i typický anglický smysl pro 
společenskou konverzaci a snahu umělecky vyjádřit i zdánlivě 
nepěknou věc, jako je např. ztráta domečku. Důležité je hlavně zůstat 
klidný a na úrovni. 

„Nazdar, Ijáčku," řekl Kryštůfek Robin, když k němu vyšel ven. „Jak se 
/ V« // 

mas? 
„Pořád ještě sněží," řekl Ijáček pochmurně. 

„ To ano." 

„A mrzne." 

24 In: Medvídek Pú (Medvídek Pú), Kapitola 4, ve které Ijáček ztratí ocas a Pú ho 
zas najde. 
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„Opravdu?" 

„Ano," řekl Ijáček. „Nicméně," řekl a tvář se mu vyjasnila, „neměli 
jsme poslední dobou žádné zemětřesení." 

„Co je ti, Ijáčku?" 

„Nic, Kryštůfku Robině. Nic zvláštního. Neviděl jsi snad náhodou 
někde můj dům nebo něco takového?"25 

Přestože Ijáček vypadá, jako by do dětského světa ani nepatřil, 
tak jej všechny ostatní postavy v textu berou jako nedílnou součást 
svého společenství. 

Tygr - anglicky Tigger. Tato postava je velmi živá. Jakoby ani do 
klidného Stokorcového lesa nepatřila a právě svým temperamentním 
jednáním naprosto vybočovala ze zažitých konvencí. Také proto se 
obyvatelé Stokorcového lesa brání Tygrově příchodu a snaží se jej 
vypudit. Narušil jejich klid a pořádek, musí pryč. Nepodaří se to a i 
Tygr je vzat na milost. Jestliže se většiny postav týká nějak 
charakteristika z anglické společnosti, tak Tygr je ten, který pravidlo 
porušuje, aby dal zvýraznit další povahovým rysům zbylých postav. 
Toto je postava, která se očividně i vyvíjí už na první pohled, protože 
se postupně uklidňuje a odnaučuje se své základní charakteristice, 
tj. skákání. Milné nám tím říká, že změna je možná a není se třeba jí 
bát. 

Klokanice a Klokánek - v angličtině Kanga a Roo - v případě 
Klokanice a Klokánka se v angličtině jedná o jazykovou hříčku, neboť 
výraz klokan má anglický ekvivalent kangaroo a rozložením toho 
vzniklo pojmenování Kanga & Roo; již toto mám říká, že tyto dvě 
postavy k sobě neodmyslitelně patří, tak jak to u matky a jejího dítěte 
má být. A. A. Milné tu nenápadně dává najevo pravou hodnotu 
rodiny, která je úplnou a funkční jedině tehdy, jsou-li v ní zastoupeni 

25 In:Medvídek Pú (Púovo zátiší), Kapitola 1, ve které se staví v Medvídkově zátiší 
dům pro Ijáčka. 
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rodiče i děti. V Klokanici a Klokánkovi tak můžeme najít tradiční 
hodnotu společnosti, domnívám se, že nejen anglické, která se dnes 
pomalu rozpadá. Právě Klokanice a Klokánek to, co dítě vnímá jako 
funkci rodiny a postavení jednotlivých jejích členů. Podstatné je, že je 
tu rodič a ten se musí poslouchat jen proto, že je to rodič - nemusí si 
pak vymýšlet nějaké další obhajovací argumenty, proč má dítě rodiče 
poslouchat. 

3.4. Časoprostor 

Podle prvního přečtení se nám může zdát, že čas v knize plyne 
podle Medvídka Pú, konkrétně podle jeho potřeby jíst. To znamená, že 
je neustále poledne či čas na svačinu. Ovšem v hravém nonsensu není 
čas podstatnou veličinou. Vše plyne bezstarostně a my pouze 
zaregistrujeme nějaké střídání ročních období, případně denních dob. 
Není důležitá konkrétní datace, ale podstatný je zážitek a časové 
rozvržení v něm. Vymezuje-li čas vskutku něco podstatného v ději, je 
popis děje zpomalen vložením dialogů a nějakou říkankou či 
písničkou. V pásmu vypravěče pak čas plyne mnohem rychleji. 

Z hlediska pojetí času je zajímavé jednání Kryštůfka Robina. Ten 
do příběhů vstupuje jen zvenčí. V první části textu o jeho dalším 
trávení času mimo děj nic nevíme. Jakoby čas pro člověka nebyl v tuto 
dobu ani podstatný. Tak jako v dětském světě před začátkem školní 
docházky čas plyne v jiných dimenzích než pro dospělého člověka a je 
řízen jen časem ke spánku a k jídlu. To jsou i důležité časové fenomény 
v Medvídkovi Pú, zejména pro samotného Medvídka Pú. Ve druhé části 
textu už proniká jistý vnější časový řád i do světa obyvatel 
Stokorcového lesa. Kryštůfek Robin začal dopoledne trávit v nějakém 
jiném světě. To nakonec vyústí do setkání těchto dvou světů. Během 
Púova zátiší se vnější svět svou časovou strukturou a harmonogramem 
dostává do kontaktu s bezstarostným světem fantazie ve Stokorcovém 
lese. Kryštůfek Robin totiž začal trávit dopoledne někde jinde a 
obyvatelé Stokorcového lesa po tom i pátrají v Kapitole 5 (v části Púovo 
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zátiší, pozn. autora), ve které má Králíček napilno a ve které poznáme, co 
dělá Kryštůfek Robin dopoledne. 

Celý děj Medvídek Pú se odehrává v prostředí Stokorcového lesa, 
v dřívějších vydáních Stoakrového. Výjimku tvoří pouze první část 
první kapitoly, kde se vlastní děj odehrává v blíže nespecifikovaném 
domě. Je to jediná zmínka o vlastním lidském prostředí a obydlí. Vše 
ostatní se odehrává v okruhu zvířecího světa, i když za použití 
lidských obytných standardů upravených pro dětskou obrazotvornost 
(např. domečky Prasátka nebo Sovy). Prostředí Stokorcového lesa není 
nikde popisováno nějak důkladně detailně až realisticky. Pro potřeby 
nonsensového ztvárnění stačí Milnému jen se zmínit o dané 
skutečnosti z okolního prostředí a lehce ji načrtnout - tak jako 
Shepardovy ilustrace, které jsou v původním vydání knihy jakoby jen 
lehce načrtnuté tužkou. Okolí a místo děje vždy vyvstává jen jako 
součást nějaké události, nikdy není vytrženo v popisu samo o sobě. 
Jedná se o fikci, proto není ani potřeba nějak komunikovat s okolním 
prostředí, protože Stokorcový les si vystačí sám se sebou. Okolo není 
nic, respektive nic, co by zajímalo Medvídka Pú. Další narušení 
uzavřenosti prostoru (mimo expozici) je v samém závěru textu, kdy se 
baví Medvídek Pú a Kryštůfek Robin. Zde se čtenář doví, že svět 
Stokorcového lesa je obklopen něčím jiným, kde se musí plnit 
povinnosti a každý člověk tam musí. Proto také vlastní prostředí místa 
knihy dostává atmosféru něčeho pohodového, řekněme až 
nostalgického, i když děj v některých epizodách je i v tomto prostředí 
pořádně napínavý. 

Máme-li rozdělit, odehrává-li se děj spíše v exteriérech či 
v interiérech, celkově převládá vnější prostředí Stokorcového les. 
Přesto na nás lesní exteriéry působí jako prostředí uzavřené. Způsob 
popisu lesa, který je jakoby přikryt velkou skleněnou bání, přímo 
počítá s recipientovou fantazií a vlastním obrazovým dotvářením 
prostředí děje. Proto se všichni pohybují neustále po stejném a 
známém prostředí a les se jeví jako místo stabilní a neměnné. Les sám 
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o sobě je jen kulisa pro jednající postavy. A právě jen pohledem postav 
se některé části lesa mohou jevit jako nebezpečné (např. jáma na 
Slonisko, velká voda či potůček, do nějž spadne Ijáček). Jakýkoli 
kontakt s okolním světem musí přijít za postavami Medvídka Pú, např. 
Klokanice s Klokánkem, velká voda, Tygr a Kryštůfek Robin jako 
člověk. 

Zajímavě působí motiv vody a živlů vůbec. Voda je sama o sobě 
nebezpečný živel, na druhou stranu přitahuje jistým kouzlem 
romantiky a svou dynamikou, neboť neustále někam putuje. Tím je 
voda nositelem směru "odkud a kam", lákavé hravosti a také 
nebezpečí. V Medvídkovi Pú je vodní motiv ve třech rovinách a vždy 
sním přichází dynamický příběh plný nebezpečí, i když vypadá 
zdánlivě hravě a mírumilovně. Poprvé je to záhadná a 
objevováníhodná vodní strouha, podél níž vedou hrdinové výletní 
objevitelskou cestu k severní tyčně. Vodní plocha je tu jako jejich 
vlídný ukazatel směru, který vede někam do neznáma, a tudíž je 
nutné jej pořádně prozkoumat, a zároveň je jistotou, že se podél ní 
vrátí i zpět. Přesto v Klokánkové případě voda ukázala své nebezpečí 
a stala se na chvíli zdrojem pro záchranou akci. Druhou rovinou vody 
je její vyložené nebezpečí při prudkém přívalu vod, kdy vodní živel 
ohrozí samu existenci některých postav či jejich obydlí (ať už se jedná 
o Prasátko, Sovu nebo Klokanici s Klokánkem v Kapitole 4, ve které se 
Prasátko octne uprostřed vod v Medvídkovi Pú nebo v Kapitole 8, ve které 
vykoná Prasátko velkolepý čin v Pouvě zátiší). Obdobně se zachovává i 
vichřice. Právě nebezpečí vody ukazuje na její nevypočítatelnost a 
záhadnost. Zároveň vnější nebezpečí odkrývá vnitřní uvažování 
hrdinů a zejména pak soudržnost společenství obyvatel Stokorcového 
lesa. Třetí rovinou vodního živlu je voda jakožto součást hry. Zdánlivě 
působí neškodně a přímo poeticky. Přesto svou záhadnost a 
nespoutanost dává jednoznačně najevo skrze riziko Ijáčkova 
odplavení (v Kapitole 6, ve které Pú vynájde novou hru a Ijáček se přidá 
v Púově zátiší). Tato voda už svou poetičností vybízí hrdiny 

34 



k nevázanosti a hravosti a i při nebezpečné záchranné akci jednají 
naprosto spontánně a až naivně. Což je příznačné pro každé setkání 
hrdiny s vodním živlem, který tak vypadá, že má nad jednající 
postavou navrch. Ale nakonec se ukáže, že tím podstatným je právě 
jednání postav a žádný vnější činitel, žádné deus ex machina, není 
hybatelem děje a nevítězí. 

Místo Stokorcového lesa doplňuje i vlastní ztvárnění obydlí 
jednotlivých postav. Ta nebydlí v nějakých norách či prostých 
brlozích, ale mají své domečky plně odpovídající jejich vlastnostem a 
jsou vybaveny dle požadavků jednotlivých hrdinů. Obydlí svým 
vybavením ukazují na lidskou podstatu vlastností jejich obyvatel a 
vyvolávající atmosféru kouzla bezpečí domova. Ale i obydlí se 
několikrát stává pro své obyvatele nebezpečným - dokáže si žít svým 
vlastním životem. Pro Púův domek je podstatná zásoba medu. 
Medvídek Pú je označován za prosťáčka, proto i jeho dům je prostý a 
má jen to, co je potřebné a nej důležitější. Zatímco Králíček musí mít 
u své nory zahrádku, aby měl kde pracovat a co organizovat. Králíček 
si pečuje o svou budoucnost a má vystaráno, protože nemá jen dům, 
ale i něco navíc. Prasátko potřebuje mít dům krásný v mohutném 
starém buku uprostřed lesa. To odpovídá Prasátkově snaze hledat své 
kořeny a možná i nějaké to bezpečí, protože velikost a luxusnost 
Prasátkova domu kontrastuje s vlastní Prasátkovou až ustrašenou 
povahou a velkostí. Sova se svou hrou na moudrost bydlí ve vysoké 
koruně stromu - sama se nad ostatními cítí povznesená. Ale její image 
je založeno na hře, proto v průběhu textu i její dům padá jako 
nepevný. Ijáček má jen málo stabilní přístřešek, protože jeho povaha 
mu ani nedává moc možnosti zaujmout k bydlení pozitivní stanovisko 
- je mu jedno, kde bydlí. Ale je mu to jedno se značnou noblesou; dům 
tak kontrastuje s vystupováním jeho obyvatele: 

A tak jsem si zkrátka postavil sám dům u svého lesíka." 

„ Opravdu ? To je báječné'/' 
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„Báječné na tom je," řekl Ijáček svým klidným hlasem, „že když jsem 
ho dnes ráno opustil, ještě tam byl, a když jsem se vrátil, už tam nebyl 
Nevadí, to je docela přirozené, vždyť to byl Ijáčkův dům. Ale je mi to přece 
divné." 

(...) 

„To je zvláštní," řekl. „Je to můj dům a já jsem si ho postavil tam, kde 
jsem řekl. To ho nejspíš vítr odnesl. A odnesl ho asi přes Les rovnou sem a 
tady je docela neporušený. Dokonce místy lepší." 

„Mnohem lepší," řekli Pú a Prasátko naráz. 

„Z toho je vidět, co lze dosáhnout při dobré vůli," řekl Ijáček.26 

Pro obydlí Klokanice a Klokánka je typickou vlastností, že 
v něm bydlí více postav - taková přátelská společná domácnost. Jen 
obydlí Kryštůfka Robina je obestřeno tajemstvím, jako by se nacházelo 
mimo vlastní prostor Stokorcového lesa a zároveň bylo jeho nedílnou 
součástí. Při textovém popisu lesa není jasné, kde se jednotlivá obydlí 

nacházejí. Hlavní je, že každý hrdina tam má svůj koutek, v němž 
může prožít pocit bezpečí a jistoty. 

Takto vylíčená krajina je spíše než reálnou krajinou, něčím 

vysněným. Je oživována pouze jednáním postav a vytváří si své 
vlastní kouzlo místa, protože se tam v nějakou dobu něco odehrálo 
Jedná se o krajinu vystavěnou na základě citu a hry, krajina, kterou 
budují zejména vztahy mezi postavami, což dokládá i závěrečný 
rozhovor Kryštůfka Robina s Púem. 

Ostatní se začali také vytrácet, ani nevěděli proč. A když Kryštůfek 
Robin dočet BÁSEŇ a chtěl říct „Děkuju", zbýval tu už jenom Pú. 

„Takového něco člověka těší," řekl Kryštůfek Robin, složil papír a 
vstrčil ho do kapsy. „Pojď, Pú," a rychle odcházel. 

26 In: Medvídek Pú (Púovo zátiší), Kapitola 1, ve které se staví v Medvídkově zátiší 
dům pro Ijáčka. 
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„Kam půjdeme?" řekl Pú, když pospíchal za ním a přemýšlel, jestli to 
bude výzkumná cesta nebo něco jako „Což abychom, však ty víš co". 

„Nikam," řekl Kryštůfek Robin. 

A tak se tam pustili... 

(...) 

„Pú, slib mi, že na mne nezapomeneš - nikdy. Ani až mi bude sto let." 

Pú chvíli přemýšlel. 

„Kolik pak bude mně?" 

„ Devětadevadesát." 

Pú přikývl. 

(...) 
Tak spolu odešli. Ať jdou kamkoli a ať je cokoli potká na začarovaném 

vrcholku Lesa, chlapeček a Medvěd si budou stále hrát.27 

3.5. Motiv pohybu 

Celý text je protkán jedním základním motivem - cestou, 
procházkou. Už v expozici jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem 
Medvěd Michal. A vezmeme-li kteroukoli další kapitolu, vždy tam 
někdo za někam jde nebo se vyskytuje nějaká činnost založená na 
pohybu z místa A do místa B. Můžeme se domnívat, že jedna 
z důležitých cest je ukryta za celým textem, a to je cesta od 

bezstarostného dětství do okamžiku, kdy začínají nějaké (školní) 
povinnosti - jedná se o cestu rozumového dozrávání a dospívání. To je 
vidět na tom, jak Kryštůfek Robin postupně tráví čas někde jinde. 

Cesta jako taková je vždy zajímavá a něčím dítě zaujme, značí 

dynamiku pohybu a děje vůbec, protože právě při cestách se zažije 
nevíce dobrodružství. Obsahuje v sobě touhu po dobrodružství a 

27 In: Medvídek Pú (Púovo zátiší), Kapitola 10, ve které přijde Kryštůfek Robin a 
Pú na začarované místo a tam je opustíme. 
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zároveň nabídne i to dobrodružství jako takové. Dále každá cesta 
v sobě obsahuje volbu: kam, kdy a s kým jít. 

Protože se stále nalézáme v jednom prostředí, je pro Milnea 

daleko podstatnější popis charakteru a jednání postav během cesty než 
popis procházeného prostředí. K chůzi v Medvídkovi Pú 
neodmyslitelně patří různé popěvky a drobné rytmy, tzn. většina 
říkadel a popěvků v knize se objevuje příznakově při cestě, přípravě 
na ni, či krátce po cestě. Nezáleží na tom, co popěvky říkají a k jaké 
příležitosti byly složeny - pokud jsou, tak hrdina někam putuje. 

Šplhal a šplhal, a jak tak šplhal, zpíval si takovouhle písničku: 

To vám přece každý poví, 

že med chutná medvědovi. 

Včely bzučí: B zum, bzum, bzutn! 

Chystáme med medvědům. 

Pak šplhal trochu výše... a ještě trochu výše... a pak ještě trochu, a tu 

ho napadla jiná píseň: 

Kdyby byla včela medvědem, 

měla by své hnízdo při zemi, 

a když by šel medvěd za nedem, 

nemusel by šplhat větvemi.28 

Nebo: 

...a zatímco čekal, až se Prasátko neozve, poskakoval, aby se zahřál, a 
najednou mu napadla písnička; zdálo se mu, že je to dobrá písnička pro 
povzbuzení druhým: 

Čím dál sněží, 

(tydlidum) 

28 In: Medvídek Pú (Medvídek Pú), Kapitola 1, ve které se seznámíme 
s Medvídkem Pú a včelami; a vypravování začíná. 
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tím víc sněží, 

(tydlidum) 

až snili leží 

(tydlidum) 

všude. 

Žádný neví, 

(tydlidum) 

jak mi zima 

(tydlidum) 

na pracičky 

(tydlidum) 

bude.29 

Anebo: 

A začal přecházet sem tam, přemítal a pobrukoval si takhle: 

Přece jsem si to nepoplet! 

Vždyť vím, že tam míval med. 

Protože se tam nápis čet: MET.30 

Sám text začíná strastiplnou chůzí ze schodů a hned na to 
pokračuje nejčastějším cestou Medvídka Pú: cestou za jídlem, 
konkrétně za medem. Jde-li někam Medvídek Pú sám, je to cesta 
s tímto cílem. Procházení se je ostatně Púovou oblíbenou činnost,, 
neboť neustále chodí nejen skrze Stokorcový les od jedné návštěvy 
ke druhé ale i na velké samostatné výpravy do neznáma. Cesty 
Prasátka,' postavy, která s Púem putuje nejvěrněji, jsou za nějakým 

- In: Medvídek Pú (Púovo zátiší), Kapitola 1, ve teré se staví v Medvídkově zátiší 
dům pro Ijáčka. 
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dobrodružství, např. stopování Kolčavice nebo pomoc při hledání 
Mrněte. Jsou to cesty přímo dobrodružné ze své nebezpečné povahy. 
Cesta Prasátka a Púa je cestou neorganizovanou a živelnou. 

Jde-li někam Králíček, má cesta jednoznačně naplánovaný 
charakter a více než za dobrodružstvím je důležité chůze pro cestu a 
její organizaci samu. Dokládá to i organizační plán při hledání Mrněte, 
nebo plán, jak zneškodnit Klokanici s Klokánkem. Králíčkova cesta se 

vyznačuje navíc specifikem, že Králíček je neustále něčí 
zaneprázdněný, pořád něco podniká a někam odbíhá. Také jeho 
pohyb pokud není jen zaneprázdněným odbíháním, je chůzí do míst, 
kde ještě nebyl: Králíček má tendenci objevovat nové věci. Ijáček 
ze své uzavřené a hloubavé a velmi důstojné povahy se moc 
neprochází a nepohybuje, spíše je okolnostmi putován - jako třeba při 
hře na proutky nebo je mu dokonce přemístěn celý domek. Zato Tygr 
každou cestu natáhne a provede i několikrát, což vychází z vykreslení 
jeho živé a nezkrotné povahy. I při cestě, při níž měl být ztracen se 
nepovede ostatním postavám, které s ním jdou, s Tygrem držet krok. 

Motiv cesty, chůze, návštěvy či expedice objevíme i v situacích 
velmi napjatých, kdy se například pozastaví čas a zvýrazní důležitost 
chvíle skrze chůzi dokolečka za naprosto jasným cílem, např. Púovo a 
Prasátkovo chytání Kolčavice. Pú i Prasátko náhle nejdou přímo, ale 
neustále se točí v kruhu. Chůze přímočará nás vede do neznáma a 
napětí staví na cíli, který není jistý. Právě přes chůzi Milné buduje 
napjetí, protože mnohdy nevíme, jak to dopadne, kam vlastně hrdina 
jde; jako třeba v expedici za severní tyčnou. 

Další důležitou rovinou pohybu je příchod někoho zvenčí. 
Původní obyvatelé se chovají k nově příchozímu s jistým strachem a 
nedůvěrou, dokonce chtějí své hájemství bránit a vetřelce nějak 
vypudit. To pocítili Klokanice s Klokánkem i Tygr. Opět vyvstane 

30 In: Medvíedk Pú (Medvídek Pú), Kapitola 5, ve které se setká Prasátko 
s ohromným Sloniskem. 
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motiv cesty, tentokrát když se starousedlíci snaží zbavit těch nově 
příchozích, protože jim k tomu má sloužit cesta odněkud někam, či jen 
cesta - i cesta může být cílem, je-li navíc plánována cestou bez něčího 
návratu. Právě pohyb ve zdánlivě uzavřeném prostoru nedává mnoho 
šancí na zbavení se nepohodlných postav. Jako recipienti Medvídka Pú 
tak předem tušíme, kam pohyb míří a jak ta cesta může dopadnout. 

Motivem pohybu ze schodů text začíná a končí pohybem na 
nějaké určité místo, kde se musíme rozloučit. Přesto je tento pohyb 
více otevřený, protože se poprvé v text otevírá nějaký nový obzor, 
něco, co je tam dál za prostorem Stokorcového lesa. Každá zatímní 
cesta nás totiž dovedla do prostor již známých, ale v poslední kapitole 
jsme skutečně postaveni před neočekávané vyústění cesty do 
neznámého prostředí. 

3.6. Jazyk textu Medvídka Pú 

Jazyk, kterým je Medvídek Pú napsán je v prvé řadě noblesní. 
Jedná se o spisovnou češtinu a i promluvy jednotlivých postav drží 
stylizačně vytříbenou rovinu vyjadřování. 

Pásmo vypravěče je napsáno bezpříznakovou spisovnou vrstvou 
jazyka. Postav promlouvají jak neutrální formou spisovné češtiny, tak i 
hovorovou. Promluvy všech postav jsou realizovány v graficky 
jednoznačně oddělených přímých řečech, nejedná-li se polopřímou 
řeč, kdy je popisováno, co si daná postava pomyslila. Postavy nemluví 
v e verších, výjimkami jsou různé písničky a popěvky. V textu se 
objevuje i jazyk knižní a odborný, který ovšem má za cíl jednoznačně 
odlišit charakterové vlastnosti jednotlivých postav, které se vyznačují 
nejen svým jednáním, ale i způsobem své řeči. Knižní výrazy používá 
Sova (např. normální procedúra či dorsální svaly), která musí vypadat 
jako vzdělanec, a také Ijáček, který zase neustále vystupuje elegantně, 
byť je to mrzout. Z hlediska tektoniky textu má Medvídek Pú 
dynamický spád dosažený častým střídáním přímých řečí promluv 
Postav a pásma vypravěče. Přesto to není text nepřehledný. Je to dáno 
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tím, že rovina vyprávěcí a popisná mírně převažuje a rovina řeči 
postav ji doplňuje. Vyprávěcí postup je přímý, což dává epizodám 
spád a dějovost, a celá narace se děje zejména přes jednání postav. 

Ze syntaktického hlediska jazyka najdeme v textu Medvídka Pú 
většinou věty jednoduché. Objevují se i souvětí, která dodržují 
tematickou posloupnost (bez přerušování významovými vsuvkami) a 
jsou přehledně členěna interpunkcí. V dětské mluvě postav se objevuje 
časté osamostatňování větných členů. Slovní zásoba textu obsahuje 
slova jednoduchá a často užívaná, aby jejich význam pochopily právě 
děti. Jestliže se objeví delší a těžší slovo nebo slovo se složitějším 
významem, tak slouží jako dějový problém v epizodě, např. expudice. 
Někdy jsou slova v rámci hry s jazykem i záměrně komolena, např. 
severní tyčna, expudice, nebo dostávají nový význam, např. vývěva, 
Madagaskar, činitel. Velmi často se vyskytují deminutiva pro 
komunikaci dospělých s dětmi typická. 
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4 . RECEPCE TEXTU M E D V Í D K A P Ú 

4.1. Působení textu na recipienta 

Osobitá povaha textu vyplývá ze situace, kdy je dítěti 
předkládán. Mladší dítě připisuje autorství textu prostředníkovi. Proto 
i imitativní příběhy bere jako skutečné události dětského světa, ať jsou 

sebevíc propojeny s fantazií, a literaturu vnímá jako obraz 

skutečnosti.31 

Nonsensová tvorba jako taková má znakový přístup 
k literárnímu dílů, tudíž hmatatelný reálný fenomén se v nonsensu 
stává součástí textu a jeho výrazové struktury. Jazykem se utváří 
určitá struktura, představa, kterou musí recipient konfrontovat 
s realitou na základě zkušeností. To je podstatné pro pochopení 
nonsensu. Protože je třeba zvládnout rozdíl mezi jazykem a světem 
mimo užitý jazyk, je nutným předpokladem hlubšího porozumění 
nonsensové literatuře, tedy i Medvídka Pú, zvládnutí obrazotvornosti a 
vlastní fantazie i umění rozlišovat přísná logická pravidla nahlížení na 
svět skrze jazyk a společenské chování. Jednak je třeba se tomu učit při 
čtení nonsensové literatury, která nám skrze své chápání otevírá další 
interpretační možnosti, a jednak nám tato podmínka jednoznačně 
ukazuje, že nonsensová literatura může být pro dítě těžce 
pochopitelná, případně si z ní vezme jen její obrazovou složku a bude 
ji chápat jako nějakou popisnou hříčku. 

Ovšem je-li dítě mladší, není schopné ještě plně vnímat 
interpretative přístup, kdy vzniká jisté napětí mezi zvukovou a 
významovou stránkou slovních spojení. Také dochází v prvotní 
personifikaci ke ztotožňování vlastního subjektu dítěte s objektivní 
skutečností jak praví Vladimír Nezkusil ve své studii o poetice 

31 Podle Nezkusil, Vladimír: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež. 

Albatros, Praha 1983. 
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literatury pro děti.32 Přesto moderní poetická tvorba, včetně 
nonsensového Medvídka Pú, je věkově univerzálnější a polyfunkčnější 
než kouzelná lidová poetika, protože prolíná a kombinuje více 
obrazného pojmenování, více skutečností. To v recipientovi vyvolává 
nutnost používat aktivační fantazijní myšlenkové operace. Proto i při 
různém stupni rozvoje čtenářských schopností v závislosti na stupni 
vývoje člověka přináší nonsensová literatura typu Medvídka Pú vždy 

něco nového. 
Narozdíl od vizualizovanějších adaptací Medvídka Pú z dílny 

Walta Disneye či divadelní úpravy. Tady se z recipienta skrze vizuální 
efekt, který má dominantní akceptační pozici, stává pouhý konzument 
předkládaného uměleckého sdělení. Nedochází již k další vlastní 
aktivaci a dítě se tak nestává rovnocenným partnerem dospělého, 
který uznává jeho samostatnou schopnost uvažovat, rozvíjet svou 
fantazii a hlavně spoluvytvářet si svou vlastní osobnost. Tuto aktivaci 
recipienta umožňuje jen otevřený literární postup užitý skrze nějaký 

konkrétní literární žánr. 
Obecně platí, že literatura má v každém případě vliv na 

formování myšlení čtenáře, a to zejména dospělého. Jak dokázali 
vývojoví psychologové, starší čtenář dokáže již myslet v abstraktních 
Pojmech.33 Proto má tento nesporný vliv i literatura nonsensu, která 
přímo vyžaduje myšlení v abstraktních pojmech. Zároveň víme, že 
dítě uvažuje logicky jen o těch věcech, které se přímo dotýkají jeho 
konkrétního života a zájmů. Tudíž hranice mezi skutečným a 
neskutečným nejsou mnohdy příliš zřetelné, což nám dokládá nejedna 
dětská hra. Je přesně to, co děti vnímají citlivě - při poslechu do dětské 
mluvy třeba venku na hřišti nebo při nějaké hře se podíváme do 

32 Nezkusil, Vladimír: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež. Albatros, 
P raha 1983. 
33 Podle čáp, Jan: Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001. 
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různých světů a uslyšíme i nějaký ten popěvek či básničku. Dokládá to 

i píseň Jiřího Suchého Dítě školou povinné (viz příloha). 

Pohádky a smyšlené příběhy, které příliš nezaměstnávají 
vyvíjející se rozumovou schopnost dítěte, jsou proto oblíbené a na 
druhou stranu jim děti někdy až bezmezné věří, protože jsou pro ně 
něčím jiným než rozumovou každodenní záležitostí. Jaroslav 
Pecháček34 na příkladu obliby rodokapsu u studentů dokládal právě 
vliv jazyka knihy na vyjadřovací schopnosti a formuloval tuto 
oblíbenost smyšlených příběhů. Tvrdí, že dětská kniha má být 
bláhová, fantastická, plná žertů a nepravděpodobností - hlavně ne 
střízlivá, rozumová a reálnější, protože by pro dítě byla těžko 
stravitelná. Nonsensová literatura ovšem vyžaduje jistou úroveň 
schopnosti abstraktního myšlení a hlavně znalosti logických 
posloupností uvažování a jednání, aby bylo možné pochopit 
nesmyslnost a vlastní poetiku nonsensu. 

Také proto je třeba postupovat nanejvýš opatrně při vlastním 
prvotním představování Medvídka Pú dětem. Dokládá to i anglická 
zkušenost s Milneovým dílem Vespers, které je primárně určeno dětem 
ale mnohem více z něj mají dospělí35. Dětské reakce na takovou tvorbu 
totiž bývají různorodé. Každá věková skupina si tak z příběhů Medvíka 

^ú odnesen něco jiného. 

4.2. Ilustrace 

Každá kniha si vytváří svou poetiku a atmosféru, také svým 
grafickým zpracování. To závisí na konkrétním nakladateli, přesto 
vydání Medvídka Pú dodržují jedno z pravidel dětské knihy, totiž 
výskyt ilustrací v textu. Jistotu orientaci v textu pro dětského čtenáře či 
Posluchače vytvářejí právě hojné ilustrace doprovázející děj. 

34 Pecháček, Jaroslav: Kniha a dětské umění. In: Úhor, roč. XXVI., č. 5 a 6, Praha 
"JO. 
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Anglický originál a předválečný český překlad, stejně jako české 
vydání z roku 2002, ilustroval slavný kreslíř Ernesta H. Shepard, který 
se stal dvorním kreslířem světa Medvídka Pú. Ernest H. Shepard se 
narodil v roce 1879 v Londýně. Začal kreslit již ve velmi útlém věku. 

Jeho první obraz byl vystaven v Královské akademii v roce 1901. 
V roce 1903 si vzal Florence Chaplinovou a měli spolu dvě děti: syna 
Grahama, který padl ve Druhé světové válce, a dceru Mary, která 
později ilustrovala knihy o Mary Poppins. Ernest H. Shepard se 

poznal s A. A. Milném skrze Johna Rewena Townsenda v redakci 
časopisu Punch. Mimo knih o Medvídkovi Pú se Shepardovy kresby 
objevily v mnoha knihách pro dospělé i děti; mezi jinými v dětské 
knížce Žabákova dobrodružství a v knize Kennetha Grahama The Wind in 
the Willows. Ernest H. Shepard zemřel v roce 1976. 

Shepardovou inspirací byly jednak hračky Billa Moona, a pro 
Medvídka Pú to mohl být i medvěd Bručoun zvaný „velkolepý 
medvěd", kterého vlastnily Shepardovy děti a který „zahynul" během 
Druhé světové války v Kanadě, kde byl rozkousán psem, jak se píše 
ve Čtení na dobrou noc o Medvídkovi Pú,36 Černobílé Shepardovy 
ilustrace nezaměnitelně doprovázejí text. Svým vzhledem - lehce 
načrtnuté momentky - dotvářejí pocit reálného prostředí příběhu. 
Přitom nám nevnucují nějakou konkrétní reálnou představu prostředí 
či postav. Shepard vše ztvárnil tak, jako by si jednotlivé obrázky jenom 
načrtl během poslechu textu, jak to mnohé děti dělají také. Jsou v textu 
rozmístěny rovnoměrně a ukazují vhled do momentálního děje. 
Ilustrace jsou menšího formátu a text je obtéká, takže jsou jakoby 
přirozeně do textu vsazeny a vytváří s ním symbiózu. Z těchto 

35 Podle Huck, Charlotte S.-Young, Doris A.: Children's Literature in the 
Elementary School. Holt, Rinehart and Winston, New York 1961. 
36 Podle Melrose, A. R.-Milne, A. A.-Shepard, Ernest H.: Čtení na dobrou noc 
0 Medvídkovi Pú. Pragma, Praha 1999. Z anglického originálu přeložila Hana 
Mandíková. 
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Shepardových ilustrací vycházelo i studio Walta Disneye při tvorbě 

svých animací. 

České poválečné vydání z roku 1949 ilustroval Vojtěch Kubašta, 
neboť nakladatelství pravděpodobně usoudilo potřebnost domácího 
výtvarníka, ač Shepardovy ilustrace již v té době patřily mezi klasická 
díla. Svou roli v tom mohl hrát i poúnorový politický režim a jeho tlak 
na domácí knižní tvorbu. Kubaštovy ilustrace v jemně žertovném tónu 
navozují naivní až rustikalizující vnímání světa příběhů Medvídka Pú. 
Kresby jsou černobílé i barevné a stejně jako Shepardovy momentky 
doprovázejí text. Jsou umístěny v textu nebo přes celou samostatnou 
stránku. Na začátku obou částí je velká dvoustránková ilustrace 
k jedné z epizod dané části knihy. 

Od roku 1958 je text doprovázen ilustracemi Jaromíra Zápala. Ty 
jsou převážně barevné a umístěné pouze v textu bez nějakých 
celostránkových ilustrací. Na rozdíl od Shepardových náčrtků, jsou 
tvořeny jednoduchou a ostrou linkou. Na druhou stranu nedávají 
knize až rustikální rozměr lidovosti jako ilustrace Kubaštovy. Text 
doprovázejí zachycením momentů jednotlivých epizod, jako všechny 
výše uvedené. Poetické Zápalový ilustrace se velmi blíží tvorbě 
Heleny Zmatlíkové37. František Holešeovský se k takto pojatým 
ilustracím vyjádřil, že idealizovaný výraz posouvá pohled z reálné do 
hravé dětské roviny a obsahuje v sobě cosi z kresleného filmu.38 

České vydání Medvídka Pú z roku 2002 se vrátilo k původním 
Shepardovým ilustracím, což může pro některé zejména starší čtenáře 
být překvapením. Naopak čtenáři mladší, kteří se s Medvídkem Pú 

37 Helena Zmatlíková (*1923-2005), česká ilustrátorka knih pro děti, její ilustrace 
Představují prosté a úsměvně vlídné formy mostů k textu. Je j í jasné a snadno 
zapamatovatelné kresby se objevují ve všech žánrech literatury pro děti. Jsou 
jednoduše n a p o d o b i t e l n é a pro děti tak snadno akceptovatelné a neskrývají v sobě 
žádné hlubší významy. 
38 Podle Holešovský, František: Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Albatros, 
Praha 1982. 
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setkali nejprve skrze tvorbu Walta Disneye, uvítají právě známost 
tvarů a celkového vyjádření svých oblíbených hrdinů. Tím se pro obě 
skupiny může stát kniha zajímavou a přitažlivou, a to zase potěší 
nejednoho knihkupce. 

4.3. Český překlad Medvídka Pú 

Překlad knihy do jiného jazyka je vždy složitou prací. Nelze 
překládat slovo od slova - pak se totiž například můžeme divit, proč 
hrdinové z anglicky mluvícího prostředí neustále chodí do koupelny, 
když chtějí na toaletu39 - překladatel musí znát nejen kulturní kontext 
daného jazyka, z nějž překládá, ale i jazyka, do kterého překládá. 
Dobrý překladatel proto nejen doslovně překládá, ale snaží se daný 
text upravit pro národní mentalitu a tradici. Svým způsobem tvoří 
novou práci, přestože není autorem. Překladu totiž vtiskne pevnou 
tvář své obrazotvornosti. Tím ve své podstatě vzniká nové dílo. 

První ucelený překlad Medvídka Pú do češtiny pořídila Hana 
Skoumalová. V roce 1938 přeložila první knihu pod názvem Medvídek 
Pu40 - tehdy s krátkým „u" - a krátce na to v roce 1939 vyšla opět 
v jejím překladu druhá část, jmenovala se Dům u Medvídka ^ 

Hana Skoumalová se stala kmenovou překladatelkou Medvídka 
Pú. Další překlady provedla ještě v roce 1958 a 1965. Tehdy své 
stávající překlady modernizovala dle pravopisného a obecně 
jazykového vývoje. Z posledního pořízeného překladu vychází 

, , , U a m , u n Pottera a prince dvojí krve z roku 2005 od Pavla 39 V českém překladu Harry hol otte ^ ^ d v o j í k r y e A l b a t r o S / P r a h a 

M e d k a ( R o w l i n g o v á , J o a n n e " j r K f í k l a n ) Brumbál p t á , z d a může použít 
2005.) se v kapito e čtvrte i ^ ^ v y j d e n a j e v 0 / ž e b y s i m ě l B r u m b á l 

Křiklanovu k o u p e l n u (str , £ r o b l é m ů a n e b o číst v časopisech (str. 66), což 
ulevovat od nějakých zamu r ^ ^ ^ ^ m í g t n o s t i z v a n é koupelna, protože 
se děje v českém prostředí n ^ p r ů m ě m ý č e s k ý d ů m č i b y t k o u p e i n u a 

Wcľvtedné S Ž Ä ^ t o nepřesnost znesnadhuje c h ^ n í textu. 

<o Milné, Alan Alexander: Medvídek Pu. Vyšehrad Praha i m 

« Milné, Alan Alexander: Dům u Medvídka. VySehrad, Praha 1939. 
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vydavatelé Medvídka Pú dodnes. Výjimku tvoří nejnovější překlady 
k ilustrovaným knížkám z dílny Walta Disneye. 

Práce jediné překladatelky ve vydáních z let 1938 až 2007 
ukazuje vytříbenost předválečné stylistiky pro děti, respektive umění 
Hany Skoumalové pracovat s textem. Překlady se v průběhu času od 

sebe moc neliší. Což svědčí o překladatelčině schopnosti napsat dětský 
text na svou dobu moderním a dětem srozumitelným jazykem. 
Z jediného překladu lze Medvídka Pú vydávat i po více než šedesáti 
letech. 

Medvídek Pú jako kniha pro děti přečkal i období komunistické 
totalitní diktatury beze snah jej nějak upravovat či didaktizovat pro 
potřeby socialistické výchovy. Vládnoucí režim patrně neviděl v knize 
žádné nebezpečí, na druhou stranu bezstarostný dětský svět 
v dostatečné míře evokoval představu šťastné budoucnosti, tudíž tato 
kniha mohla vycházet i v dobách svobodné literární tvorbě 
nepřejících. Rozdíly vidíme pouze na redakčních úpravách 
vycházejících ze změn pravidel pravopisu a citu pro běžně užívanou 
normu mluvy. Např. výraz tak zvaných z prvního překladu se 
proměnil do spřežky takzvaných. Další rozdíl je patrný na jménu 
Medvídka Pú, kdy v prvních dvou vydáních se jmenuje Vašíček 
Medvěd a bydlí pod jménem Vašek Novotný - v dalších vydáních se už 
jmenuje Medvěd Michal a bydlí jen pod jménem Novotný. Tento jev 
patrně souvisí s módností užívání jména Michal a Václav. V anglickém 
originálu se Medvídek Pú jmenuje Edward Bear42 a bydlí pod jménem 
Sanders43. První vydání z let 1938 a 1939 vyšlo v nakladatelství 
Vyšehrad. Další pak ve Státním nakladatelství dětské knihy, později 
v nakladatelství Albatros. Od vydání v roce 1949 vycházejí obě části 
Medvídka Pú v jednom svazku. V tomto komplexu zůstává název první 
části konstantní, tj. Medvídek Pú, zatímco označení druhé části prošlo 

42 Winnie-the-Pooh. Methuen Children's Books Ltd., London 1974. 
43 Winnie-the-Pooh. Methuen Children's Books Ltd., London 1974. 
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vývojem od Domu u Medvídka (1938 a 1949), přes Medvídkovo zátiší 
(1958 a 1962), až k dnešnímu Púovu zátiší (od 1965). 

4.4. Názory kritiků 

Základním problémem, kterým se zabývají čeští recenzenti 
Medvídka Pú, je smysl textu a hledání možných významových rovin 
v něm. V prvních recenzích předválečných vydání v časopise Úhor se 
recenzenti Ludmila Zbraslavská (Medvídek Pu) a B.H. (Dům 
u Medvídka) snaží přiblížit postavy knížky a hlavně vytahují nezištné 
jednání upřímných přátel, jež řeší účinně a důvtipně různé nehody: 

Hezoučké vyprávění svým způsobem a obsahem hodí se dobře pro 
nejdrobnější mládež k předčítání i pro malé čtenáře pro vlastní četbu. Překlad 
je dobrý, českým slovem pěkně podaný. Originální obrázky, zcela prosté, 
dětmi snadno napodobitelné, hodí se dobře k jednoduchému vyprávění.44 

Z toho lze vyčíst nehledání žádných složitostí v textu. Ale 
v těchto prvorepublikových recenzích se objevuje i kritika, zejména 
snahy vydávat levně knihy, která vede k užívání málo kvalitního 
papíru paperbackového stylu jako u Medvídka Pú v Anglii na konci 
šedesátých let, což se v dnešních kritikách jen tak neobjeví. Ludmila 
Zbraslavská45 si ve své recenzi stěžuje na neobvyklé pojmy, které 
vytýká překladatelce: dorsální svaly, normální procedura a Stokorcový les. 
Můžeme se naproti tomu domnívat, že jsou to pojmy zvolené velmi 
šikovně, neboť i v dětském světě se objevují takovéto záhady, které 
skrze svou nejasnost dávají křídla dětské fantazii. Ludmila 
Zbraslavská pravděpodobně nepochopila působení nonsensového 
textu a zejména Milneovu práci s jazykem, kdy neobvyklé výrazy mají 
za úkol vnášet do textu něco nového či jen zprostředkovat jistý 

44 B.H.: A. A. Milné: Dům u Medvídka. In: Úhor, roč. XXVIII., č. l , p r ah a 1940 
45 Zraslavská, L.: A. A. Milné: Medvídek Pu. In: Úhor, roč. XXVII., č. 2 a 3 praha 
1939. 
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cizorodý prvek ve stabilitě fikce, který sice naruší děj, ale je vnímán 

jako samozřejmý. 

Otakar Chaloupka46 ve své recenzi v časopise Zlatý Máj z roku 
1971 upozorňuje, že při hlubším pohledu na Medvídka Pú nabývají 
žertovné příběhy zástupný charakterizační smysl a na možnost hledat 
v textu satirické vidění světa v dimenzích dětského temperamentu. 
Pan Chaloupka také poukazuje na postřeh jisté M. Fisherové v její 
knize Intent upon reading k obdobnosti Milneovy dikce s Čapkovou 
hrou Ze života hmyzu - podle níž je autor v antropomorfizaci přítomen 
skrze vlastní postoj. Ovšem při bližším pohledu na texty Milneova 
Medvídka Pú a Čapkova Ze života hmyzu zjistíme, že takovéto srovnání 
antropomorfizace je poněkud problematické kvůli primární cílové 
skupině recipientů obou textů. Čapkova hra je určena dospělému 
publiku, kdežto Milneův Medvídek Pú patří zejména dětem. Můžeme 
se také domnívat, že srovnání dramatického textu a textu prozaického 
není přesné, protože oba fungují na jiných principech a pracují 
s jinými výrazovými prostředky i symboly. Mnohem přesnější by bylo 
porovnávat Medvídka Pú třeba se Sekorovým Ferdou mravencem. 

Podíváme-li se na recenze do zahraničí, můžeme například 
narazit na Johna Rewe Townsenda,47 který tvrdí, že Púovy příběhy 
jsou zcela bez skrytého významu a jen popisují nevinný dětský svět. 
Dokládá to na příkladu amerického profesora F. C. Crewse, který se 
ve svém díle The Pooh Perplex48 pokusil zesměšnit americkou 
a k a d e m i c k o u kritiku a její literárně-teoretické rozborové postupy. 
Profesor Crews shromáždil sadu esejů k různým aspektům Púovské 
akademické kritiky. Z této jeho sbírky vyplývá, že si můžeme 

46 Chaloupka, Otakar: Milné A. A.: Medvídek Pú. In: Zlatý Máj, roč. XV., č. 5, 
Praha 1971. 
47 T o w n s e n d , John Rewe: Written for children. Penguin Books, Harmondsworth 
1976. 
4» Citace In: Townsend, John Rewe: Written for children. Penguin Books, 
Harmondsworth 1976. 
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v Púových příbězích skutečně najít četné úrovně významů, leč vlastní 
postava Medvídka Pú je naprosto jednorozměrná. Toto nám jen 
dokládá to, že postavy Medvídka Pú jsou významově mnohovrstevnaté 
a odkazují na skutečnou společnost, i když se na první pohled zdá, že 
jde jen o obyčejnou antropomorfizační fikci. Jak jinak by mohlo 
vzniknout tolik různých rozborových textů? 

Zajímavou interpretaci Medvídka Pú a chování jeho postav 
přinesl výzkum mezi kanadskými psychology,49 kteří našli na každém 
hrdinovi nějaké špatné vlastnosti, respektive poruchu chování a 
vnímání reality. Právě protože mají postavy Medvídka Pú své negativní 
vlastnosti a vyskytují se v nonsensovém textu, mohou se jevit jako 
psychopatologické. Vzhledem k tomu, že Medvídka Pú řadíme mezi 
nonsensové pohádky, není třeba se obávat psychopatologických jevů 
jednání hrdinů, protože v nonsensu nefungují základní vzorce chování 
jako ve skutečném světě a právě jiné vnímání reality je pro takový text 
základní. 

Na recenzích a odborných rozborech vidíme, jak se vnímání 
Medvídka Pú vyvíjelo. Nejprve se jednalo spíše o nepochopení 
nonsensu, posléze spíše o hledání dalších a dalších významových 
rovin textu. Jak ale vnímají Medvídka Pú dnešní děti, kteří jsou 
primárními recipienty textu? 

4.5. Medvídek Pú mezi dětmi 

Přijmeme-li Čapkovo pojednání o pohádce50, zjistíme, že 
pohádkový příběh není určen jen dětem. V něm se nám totiž jeví 
pohádkový text jako určitá poetická představa o možnosti našeho bytí. 
A Medvídek Pú, jakožto poetika bytí, není zdaleka snadným 
materiálem pro pochopení. Není to pro děti příliš složité sousto? Ne. 

49 ČTK- Medvídek Pú, známý dětský hrdina, je podle vědců zralý na 
psychoterapii. In: Moravské Slovo, roč. 92, Brno 19.12. 2000. 
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Podíváme-li se tímto úhlem na Medvídka Pú, zjistíme, že splňuje 
požadavky na text pro děti. Naprosto smyšlený svět zvířat, kde 
jednající postavy prožívají zdánlivě skutečné příhody, a vše je navíc 
protkáno jemným jazykem s poezií. Na druhou stranu právě lidské 
charaktery jednajících postav v sobě nesou hodně ze světa dospělých a 
jejich zažitých vzorců chování. 

Jak se projevuje působení obraznosti Medvídka Pú, si ukážeme na 
tom, kterak děti vnímají jednotlivé postavy. Jednotlivé zvířecí postavy 
jsou totiž tím, s kým se recipient text může nejsnáze ztotožnit a skrze 
koho je děj vystavěn. 

Na anketní otázky odpovídalo 35 žáků dvou šestých tříd ZŠ 
v Praze, kdy jedna třída byla speciálně zaměřená na sport, konkrétně 
fotbalová třída složená pouze z chlapců. Druhá třída byla standardně 
složená z místních dětí. Pouze netradiční byl celkem nízký počet dětí 
v obou třídách. (Sebraná data výzkumu viz přílohy.) 

Zajímavý a pro současnost ne příliš překvapivý, výsledek 
přinesla anketa o tom, jak děti vnímají Medvídka Pú. Ukázalo se, že 
při popisu této konkrétní postavy, kdy měli respondenti Medvídka Pú 
stručně charakterizovat,51 většina dotázaných dětí šestých tříd (88%) 
použila vnější charakteristiku vzhledu. K tomu jim jako vzor posloužil 
Medvídek Pú ve zpracování Walta Disneye. V několika případech se 
objevila základní charakterová vlastnost Medvídka Pú: jeho láska 
k medu (17%). Z toho někteří respondenti usoudili, že vzhledem bude 
Medvídek Pú tlustý (49%). Dvakrát se objevila i charakteristika 
o inteligenční povaze jednání Medvídka Pú, která svědčí o hlubším 
uvažování ohledně literatury pro dětí. Smysl pro poetiku a motiv 
neustálého putování Medvídka Pú se neobjevil vůbec. Podle tohoto 
výzkumu můžeme říct, že pro dnešní dítě je primární vizuální kontakt 

50 Čapek, Karel: Marsyas čili Na okraj literatury. Československý spisovatel, Praha 

1971. 
51 Otázka zněla: Stručně charakterizujte postavu Medvídka Pú. 
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s popisovanou postavou a při setkání s dětskou literaturou vede 
potřeba nejen číst a slyšet, ale hlavně vidět. Tím se ovšem z poetiky 
nonsensové literatury vytrácí důležitý jazykový rozměr. 

Při dalším výzkumném šetření žáci odpovídali na otázku 
ohledně sympatií k jednotlivým postavám.52 Konkrétně na děti nejvíce 
zapůsobila postava oslíka Ijáčka (a to 9*). Je to pro děti sice trochu 
problematická postava, přesto patří mezi oblíbené. Někteří 
respondenti si nevzpomněli na konkrétní jméno, ale jistě dokázali 
uvést, o koho se jedná. Problematiku chápání této postavy dokládá to, 
že děti nehodnotí nějaký klad jeho jednání či to, jak vystupuje, ale 
prvek z oslíkova vzhledu. Postava Ijáčka je pro děti charakteristická 
svou mírně pesimistickou a potemnělou mluvou a lhostejnou náladou. 
Z dnešního pohledu Ijáček promlouvá jazykem knižním, dětskému 
světu cizorodým, který znají maximálně ze školního prostředí. Navíc 

Ijáček je ten, kdo plně využívá noblesu anglického humoru, proto je 
pro menší čtenáře hůře pochopitelný a výzkum to jen potvrdil. 

Dalšími sympatickými postavami byl Tygr a Prasátko (v obou 
případech 7x). U Tygra děti hodnotily zejména jeho ztřeštěnou 
povahu a jistou roztěkanost, znaky tolik blízké vlastnímu dětskému 
světu a jednání dětí. Postava Tygra přitom do děje knihy vpadne až 
ve druhé půli, zato ji pořádně oživí jistou akčností, pohyblivostí a 
mluvou živým, jednoznačně hovorovým, tudíž dětem blízkým, 
jazykem. Děti si tak pamatují spíše živé jevy, protože jsou jim blízké. 
V případě Prasátka na děti působí jeho roztomilost. Je to těžko 
definovatelný pojem, přesto jej můžeme najít v řeči a jednání této 
postavy. Prasátkova řeč je dětská až naivně popisující realitu bez 
nějakých hledání složitostí. Navíc má jednu vlastnost, která často 
doprovází dětský svět: potřebu mít kolem sebe nějakou starší autoritu 
nebo alespoň rádce, protože děti prožívají jistou obavu z toho, co je 

52 Otázka zněla: Která z postav Medvídka Pú vzbuzeje u vás největší sympatie a 
proč? 
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obklopuje, a zároveň je toto nebezpečí láká. Přesně tak jako menší děti 
reagují, tak vnímají i Prasátko. Roztomilost jako znak přízně zároveň 
nejvíce odpovídá postavě hodnocené podle jednání a nikoli jen podle 
vzhledu. 

Ze zbývajících postav se ve výzkumu objevil ještě Medvídek Pú, 
u nějž se jeden respondent plně ztotožnil s Púovou charakteristikou 
výrokem má rád. med a já taky. Tady můžeme vidět náznak projekce do 
jednání nějaké literární postavy. Kryštůfek Robin je pak dětmi 
vnímán spíše jako ten hodný v pozadí celého příběhu. Zračí se to i 
v jeho stylově nezabarvené a přitom jednoduché mluvě. 

Přímo na dětského čtenáře působí zejména ty postavy, které jsou 
buď dětskému světu blízké, nebo jsou naopak obestřeny jakousi 
záhadnou aureolou. Takové postavy jako Králíček a Sova, které svým 
jednáním připomínají školní prostředí či prostředí rodičů, jejich práce 
a výchovné působení, nejsou u dětí příliš oblíbené či je nezaujmou, 
protože jednají příliš jako ze světa, kterému děti nerozumí či nechtějí 
se mu přiblížit. 

Další část výzkumu se zabývala epizodami z Medvídka Pú. 
Ze statistického šetření vyplývá, že si vybraný vzorek dětí nejvíce 
zapamatoval první epizodu Medvídka Pú (celkem 4 x epizoda o medu a 
včelách na stromě). Další pro děti zajímavou epizodou byl poslední 
příběh části Medvídek Pú o potopě, záchraně medu, Prasátka a večírku 
na oslavu záchrany (celkem 2*). Tak jako je pro děti snadno 
zapamatovatelná informace z počátku nějakého celku, tak i informace 
z konce tohoto celku si dítě zapamatuje snáze. Kromě polohy v textu -
okrajové části prvního dílu - oba příběhy taktéž spojuje napínavá 
dějovost. Jednak je to přímé ohrožení existence postavy (létání na 
balónku a potopa) a jednak jednání zachraňující druhou postavu, či 
jednají v rozporu s řádem a pravidly (krádež medu). Na příkladu 
přátelství pak vidíme i jemné ukázky, co vše jsou přátelé schopni 
udělat pro druhé. 
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Další dvě epizody, které děti uváděly nám ukazují jinou 
zajímavost. Příběh o stavbě a bourání Ijáčkova domečku a hledání 
ztraceného Ijáčkova ocasu mají mimo postavu Ijáčka ještě jednu 
společnou věc. V obou příbězích je hlavním motivem neštěstí druhého 
a pomoc poškozenému. Podíváme-li se na příběh z této roviny, pak 
můžeme konstatovat, že cizí neštěstí přitahuje lidi odjakživa a 
v každém věku. Ovšem v odpovědích dětí se objevil i prvek toho, že 
nějaké neštěstí je někým vyřešeno - a to ve všech výše uvedených 
případech, tudíž dítě mimo neštěstí druhého také citlivě vnímá, zda 
epizoda dopadla dobře či špatně. 

U příběhu s Ijáčkovým domečkem se objevil prvek přicházející 
nikoli z knihy, ale z filmového zpracování Walta Disneye: detail 
motýla, který zhatí úsilí našich hrdinů. Tady vidíme jakýsi absurdní 
nonsensový prvek, kdy tak poetická bytost, jakou je motýl, zlikviduje 
úsilí a něco, co mělo být stabilní jistotou. Dále se ve statistickém šetření 
objevily epizody, které vůbec z textu nevycházejí a jsou jednoznačně 
produktem dílny Walta Disneye. 

Pro současnou společnost platí, že informační náročnost života 
vede k individualizaci co se zdrojů informací týká, ale na druhou 
stranu již prostá obraznost fantazie přečteného textu příliš nestačí. 
Proto dnešní recipienti, zejména ti mladší, požadují informace 
předávat více smyslovými zdroji najednou, aby byly lépe utříditelné. 
S nástupem kinematografie a zejména pak televize se vytrácí význam 
pouze tištěné informace. 

Tento proces můžeme sledovat i na vnímání nonsensové 
výstavby textu a popisu jednotlivých postav z Medvídka Pú, proto je 
velkým rozdílem, jak se dítě setkalo poprvé s Medvídkem Pú. Podle 
tohoto prvotního setkání si dítě utvoří ustálenou představu o dané 

postavě či příběhu. To nám dokazují poslední výsledky výzkumu , 
konkrétně odpovědi na otázku, jak se respondenti poprvé setkali 
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s tímto textem.53 Pouze tři žáci odpověděli, že jejich prvotní setkání 
bylo u knihy, a čtyři další dokázali rozlišit, že poprvé o Medvídkovi 
Pú četli a posléze jej viděli v televizi. Do této kategorie řadíme i 
odpovědi o poslechu pohádky, kterou vypráví Marek Eben. Všechny 
tyto děti měly možnost se setkat s nonsensovým stylem textu. Přesto 
naprostá většina dětí popisuje postavu Medvídka Pú tak, jak jej 
vykreslily příběhy předkládané Waltem Disneyem. A tady se nám 
rozkrývá, proč některé epizody dětem splývají a charakterizují 
postavy převážně podle vzhledu. Nesetkali se totiž primárně 
s nonsensovýcm textem, ale rovnou s nějakou jeho vizualizací. 

Je otázkou, jak se to projeví do budoucna v přístupu dětí 
k literatuře. Zda nebude nutné texty vydávat více interaktivně či 
ke škodě jazykové a dějové hravosti potlačit textovou stránku na úkor 
obrázkových informací. Na druhou stranu se i nadále objevují popisy 
postav skrze charakterové vlastnosti a nikoli jen vzhled a i někteří 
respondenti se setkali primárně s knihou či rozhlasovou nahrávkou 
Medvídka Pú a až teprve s nějakým vizuálním zpracováním. V každém 
případě nám výzkum také ukázal, že Medvídek Pú je známý a vytváří 
jistý fenomén, kdy na počátku byl psaný text a na konci je komerční 
využití púovské tématiky. 

53 Otázka zněla: Odkud znáte Medvídka Pú? 
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5. FENOMÉN MEDVÍDKA PÚ 

Kniha Medvídek Pú ve své podstatě založila velký literární 
fenomén. Dobrým základem pro něj jsou právě různé možnosti čtení 
knihy a její přístupnost pro dětské i dospělé čtenáře. Dále je to pak jistá 
kulturní povědomost o této knize a rozšíření jejích adaptací. A 
v neposlední řadě i komerční využívání Medvídka Pú - obchodníci by 
neinvestovali do něčeho, co by nebylo známé a nemělo by to šanci na 
prodej. 

Všechna česká vydání Medvídka Pú a díla z něj vycházející jsou 
nějakým způsobem napojena na základní dílo A. A. Milnea. Přesto je 
můžeme rozdělit do dvou velkých skupin: na překlady Hany 
Skoumalové na jedné straně a ostatní texty na straně druhé. 
Specifickou formou pak jsou dramatizace textu Medvídka Pú, jeho 
auditivní zpracování a díla ze studia Walta Disneye. 

5.1. Intertextové vazby na jiné knihy 

Pro vlastní zapojení textu Medvídka Pú do života dalších knih si 
autoři vybírají z Milneova Medvídka Pú zejména charakteristiky postav 
a jejich jednání během jednotlivých epizod. Proč tomu tak je? Jak jsme 
si již výše popsali, mají právě postavy v sobě obsažené základní 
charakteristiky určitých typů jednáni v lidské společnosti a právě na 
jednotlivých postavách Medvídka Pú je možné tyto vlastnosti a 
principy ilustrovat. Tyto knihy jsou už určeny především dospělým a 
do češtiny byly přeloženy v druhé půli devadesátých let. Na vydávání 
púovsky motivovaných knih se zaměřuje nakladatelství Volvox 
Globator v Praze. Knihy jsou doprovázené originálními ilustracemi 
Ernesta H. Sheparda. 

Z n á b o ž e n s k o - f i l o z o f i c k é oblasti jsou to zejména teexty Johna 
Tyermana Williamse Pú a filozofové a Pú a starověká mystéria a 
Benjamina Hoffa Pú a Tao a Prasátko a Tao. V těchto filozoficky 
zaměřených textech se odkrývá filozofování jako nevážná věc. 
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Objevíme zde humornou hříčku až parodující filozofický vývoj a 
akademismus jako u amerického profesora F. C. Crewse (i když ne tak 
přímo), kdy je Pú jakýmsi průvodcem po vědění. Dále je pro tyto texty 
typické postavení Púa do protikladu Sovy, Ijáčka či Králíčka jako 
někoho, kdo se zbavuje všeho zbytečného a není vůbec žádný myslitel. 
Pů už v Milneově Medvídkovi Pú vyznívá jako prosťáček a nestydí se 
za to, umí s tím žít. Jak píše Miroslav Petříček: Skrze Púa se jemně a 
humorně povedlo promítnout taoistický svět, který ovšem nestojí v protikladu 
Západu, nýbrž je právě přes pohádkovou postavu západního světa možností 
mezikulturní komunikace.54 

Motivy lidského jednání ztvárněného v Medvídkovi Pú využil 
z ekonomického a personalistického hlediska autor Roger E. Allen 
v knize Pú a management a Pú a řešení problémů a společné pak Roger E. 
Allen a Stephen D. Allen v díle Pú na cestě k úspěchu. 

Zajímavou a pro školní praxi za pozornost stojící knihou, která 
odkazuje na Medvídka Pú, je Slovník Medvídka Pú55 od A. R. Melrose. 
Tento novozélandský znalec díla A. A. Milnea vytvořil jako svou 
prvotinu jednoduchý a přehledný slovník základních klíčových 
výrazů z knih o Medvídkovi Pú. Poté vznikla další kniha především 
určená dětem od A. R. Melrose, společně s materiály od A. A. Milnea a 
Ernesta H. Sheparda, Čtení na dobrou noc o Medvídkovi Pú,56 kde nám 
popisuje nejdůležitější okamžiky Milneova života a to základní, co 
formovalo tvorbu jeho Medvídka Pú tak, jak si to pamatovali či 
poznamenali Púovi autoři. 

54 Petříček, Miroslav jr.: Medvídek Pú čili radost z filozofie. In: Lidové noviny, 
roč. 10, Praha 19. 7.1997. 

55 Merlose, A. R.: Slovník Medvídka Pú. Volvox Globator, Praha 1999. 
Z anglického originálu přeložila Martina Kotrbvá. 

56 Melrose A. R.-Milné, A. A.-Shepard, Ernest H.: Čtení na dobrou noc 
o Medvídkovi Pú. Pragma, Praha 1999. Z anglického originálu přeložila Hana 
Mandíková. 
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Otázkou je, zda se jedná pouze o komerční využívání fenoménu 
Medvídka Pú, nebo jsou i tyto knihy plně vycházející z původního 
Milneova textu. Pravda může být někde uprostřed. Budeme-li se na 
Medvídka Pú dívat pouze jako na nonsensovou jazykovou hříčku, pak 
nám další vznikající texty o Púovi mohou připadat jako vystřižené 
z absurdního děje, ke kterému nonsens také směřuje. Ale tyto 
odkazové texty by nebyly nosné, kdyby stavěly na čiré fantazii. 
Existenci fenoménu Medvídka Pú nám na druhou stranu právě tyto 
púovské texty dotvrzují, protože bez znalosti základního Milneova 
Medvídka Pú by jejich čtení postrádalo smysl. 

5.2. Medvídek Pú a Walt Disney 

K současnému českému světu Medvídka Pú neodmyslitelně patří 
také Walt Disney. Studio Walta Disneyho si pro svou tvorbu pro děti 
z původního Milneova textu vybralo celkový rámec příběhů zvířecích 
hrdinů a hlavně ilustrace Ernesta H. Sheparda. Právě ty se staly 
základem zpracování pro filmovou podobu a televizní seriál Medvídka 
Pú. Sám Milneův text je členěn a má řetězovou kompozici, což 
poskytlo dostatek prostoru pro seriálové zpracování do televize. 
Epizody v disneyovském překladu jsou vyprávěny v jednom sledu 
za sebou a text není členěn do kapitol, pouze z významových zlomů 
v ději lze usuzovat na nějaké vnitřní členění. 

Trend převodu literatury na filmové plátno souvisí s rozvojem 
kinematografie a televizního vysílání, zejména v USA. Na motivy 
filmu a seriálu pak vznikla kniha pro děti, což u oblíbených děl není 
neobvyklá cesta. Toto nové knižní zpracování se dostalo společně 
s tvorbou Walta Disneye i do českého kulturního okruhu. 
Z anglického originálu knihu přeložila v roce 1996 Alena Peisertová.5? 

57 Disney, Walt: Medvídek Pú. Egmont ČR, Praha 1996. Z anglického originálu 

přeložila Alena Peisertová. 
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V knize Medvídek Pú od Walta Disneye jsou narozdíl od ostatních 
překladů dominantní složkou ilustrace, které se staly základní 
výpovědní jednotkou. Obrázek popisuje daný výsek děje a text už 
nevypráví děj, ale pouze popisuje a oživuje moment zachycený na 
obrázku zcela novými a předloze vzdálenými slovními obraty. Z toho 
zákonitě vyplývá redukce textu na nezbytné minimum a potlačení 
jeho výpovědních hodnot. Z takového textu se vytrácí kouzlo 
nonsensové hříčky se slovem, kterou nahrazuje kresba. Také Walt 
Disney potlačuje noblesu vyjadřování postav. Redukci textu dokazuje i 
absence jakýchkoli básniček či popěvků Medvídka Pú. Tento text 
ztrácí svou kouzelnost poetického toku vyprávění, kdy dítě musí 

poslouchat a více si představovat. 

Na rozdíl od předchozích intertextových vazeb, u Walta Disneye 
není potřeba znát původní Milneův text. Také postavy jsou potlačením 
charakteristik jednání a nemožnosti nechat vyniknout všechny 
výrazové prostředky (mluvu, chování, popsaná gesta) velmi zploštělé. 
Takovýto text nezakládá nějaký kulturní fenomén, ale pouze 
komerčně využívá popularitu původního textu a ještě ji dále priživuje 
zjednodušováním a zpřístupňováním širšímu okruhu recipientů. 
Dokládat to mohou i další texty o Medvídkovi Pú z dílny Walta 
Disneye, které už nejsou ani přeloženy z anglického originálu, ale 
z překladatelovi nedostupnějšího jazyka.58 

5.3. Další zpracování tématiky Medvídka Pú 

Text Medvídka Pú proto nezůstal stranou ani úpravám pro 

divadlo pro děti. U nás se o to pokusila Marie Veselá, která převedla 

část textu Milneova Medvídka Pú do podoby scénáře pro loutkové 

s» N a p ř í k l a d Veselé příběhy Medvídku Pú a Tygra (z francouzského originálu 
přeložila Alena Jurinová). 
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divadlo Dobrodružství medvídka Pú.59 Hra Dobrodružství Medvídka Pú 
má dvě dějstvích, se třemi jednáními, prolog a přestávku. 

Základní dějovou rovinou dramatu je jedna epizoda z Medvídka 
Pú, která je ovšem pro rozmanitost děje a jeho spád obalována dalšími 
v knize samostatnými epizodami. Celá hra je rámována vypravěčem a 
jeho komunikací s postavami a divákem. Tím jakoby Marie Veselá jen 
podtrhla princip budování fiktivního světa. Děj je prokládán 
písničkami a hudbou, což odpovídá poetice Milneova Medvídka Pú. 
Dialogy postav jsou psány spíše knižním jazykem a v dnešní době by 
působily až archaicky, právě proto to uchovává jistou noblesu jazyka. 

Zajímavým rozdílem od překladu Hany Skoumalové je, že Marie 
Veselá vyměnila oslovování Prasátka: Užila mužského rodu, zatímco 
ostatní texty užívají střední rod. Dalším rozdílem je to, že Klokanice se 
u Marie Veselé jmenuje Klo a Klokánek Kan. Tudíž tato zdánlivě 
drobná jazyková hříčka Klo-Kan více odpovídá anglickému 
originálnímu pojmenování Milneova Kanga-Roo. Jednoznačně nám to 
také ukazuje, že Marie Veselá znala anglický originál a v podstatě tak 
pořídila do češtiny část dalšího svébytného překladu vedle překladů 
Hany Skoumalové. 

Jedna z vlastností textu Medvídka Pú je jeho snadné orální 
provádění, tj. recipient jej dobře přijímá jako slyšený text bez nutnosti 
vidět jej před sebou. To dokládají opakující se ustálená spojení 
charakteristická pro jednotlivé postavy, dále neustálý motivy cesty, 
hledání něčeho k snědku, stálá tvorba říkanek a různých popěvků. 
Také některé jazykové hříčky mnohem více vyzní, jsou-li čteny nahlas. 

A právě těchto jevů se využívá při audializaci knižních textů. 
Neušly tomu ani příběhy Medvídka Pú. Audionahrávku 
(distribuovanou od roku 1996 na CD-nosičích a magnetofonových 
kazetách) vybraných epizod pro české publikum nahrál Marek Eben 

59 Milné, A. A.-Veselá, Marie: Dobrodružství Medvídka Pú. Dilia, Praha 1962. 
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v režii Jana Jiráně za doprovodu hudby složené Petrem Ebenem. 
Ve všech případech je využito překladu Hany Skoumalové. 

Tyto audionahrávky neobsahují celou knihu, ale vždy jen její 
vybrané kapitoly. Nejprve to byly kapitoly z Medvídka Pú, posléze pro 
úspěch přibyly kapitoly z Púova zátiší či jen příběhy, v nichž vystupuje 
Medvídek Pú a Tygr. Nahrávka spočívá ve čtení z knihy bez nějaké 
další režie či nutných přídavků. Jednotlivé epizody jsou odděleny od 
sebe jednoduchým hudebním motivem a vlastní popěvky, které si Pú 
tak rád vymýšlí, doprovází hudba, podle které interpret zpívá. Tímto 
jediným přídavkem je trochu omezena vlastní tvorba nápěvů 
recipientem, kterou umožňuje čtení textu. 

Přesto je audioprovedení Medvídka Pú jedním z nejvěrnějších 
zpracování originální předlohy. Navíc obaly audionahrávek jsou 
vyzdobeny Shepardovými ilustracemi a kratičkými úryvky z textu 
komentujícím daný obrázek. Tento efekt ilustračního obrázku 
s kousíčkem textu má za následek zvýšení recipientovy pozornosti a 
jeho očekávání chvíle konkrétního výskytu ztvárnění dané scénky 
v přednesu textu. Rozpoznání ilustrací ztvárněného dává ujištění 
o tom, že je naše obrazotvornost ještě stále v intencích textu a zároveň 
si můžeme popsanou ilustraci použít jako odrazový můstek pro další 
rozvíjení fantazie při následném poslechu. 

Při dnešní slabé koncentraci poslouchaného textu, včetně hudby 
(většina hudebních klipů nepřesahuje pět minut), je to nesporně 
účinný efekt. Proto audionahrávka textu, jakým je Medvídek Pú, může 
být vítaným vpádem do nesoustředěného světa dětské roztěkanosti a 
pomocníkem k výuce klidného vnímání delších textů a výkladů. Jedná 
se o jiné využití fenoménu Medvídka Pú, které podporuje i původní 
textovou rovinu a neklade si za cíl komerční úspěch. Byť první 
audionahrávka získala i v roce svého vyjití ocenění Zlatou deskou. 
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6. DALŠÍ UCHOPENÍ POSTAVY MEDVÍDKA V POHÁDKOVÉM 
PŘÍBĚHU V ČESKÉ LITERATUŘE 

6.1. Anglický Medvídek Pú a český Míša Kulička 

Ve stejné době, kdy Hana Skoumalové překládala Milneova 
Medvídka Pú, vyšlo u nás i obdobné dílo s medvědím hrdinou - Míša 
Kulička v rodném lese od Josefa Menzela s ilustracemi Jiřího Trnky. 

V Mišovi Kuličkoví stejně jako v Medvídkovi Pú najdeme zvířecí 
postavy. U Milnea se jedná o antropomorfizační princip oživování 
postav, naproti tomu Menzel používá zvířecí obyvatele lesa a 
vesničana. V obou případech zvířata obývající les mají lidské 
vlastnosti a promlouvají a jednají jako lidé. Přesto narozdíl od 
Medvídka Pú zachoval Josef Menzel základní zvířecí rozměr svých 
postav, kdy medvědi jednají více jako medvědi než jako lidé. Zvířecí 
postavy Míši Kuličky žijí v normálních přírodních norách a lidé 
v domech, neexistuje tu něco jako obydlí v Medvídkovi Pú. 

Základem děje Miši Kuličky je střet zvířecího světa 
reprezentovaného právě medvědy a lidského zastoupeného Vasilem 
snažícím se medvědy ulovit. V následujících pokračováních Míši 
Kuličky pak člověk s medvědy putují světem. Po celou dobu čtenář 
dostává příběh pohledem hlavního hrdiny Míši Kuličky, tzn. 
nedochází ke střídání epizodičnosti postav jako u Medvídka Pú, kdy 
čtenář nahlíží na příběhy skrze různé postavy. 

I v Mišovi Kuličkoví je poezie obohacující prozaický text. Josef 
Menzel doplnil svůj text říkankami a popěvky stejně jako A. A. Milné. 
Můžeme říct, že se jedná o znak literární tvorby pro děti. Menzelovi 
říkanky dokreslují děj a mají více epický text, zatímco u Milnea tvorba 
je více nonsensová a spíše říkankovou hříčkou. 

Důležitou roli u Menzela hrají jména postav. Míša Kulička je 
malý, někdy nemotorný a hlavně jeho jméno jednoznačně vymezuje 
jeho tělesné proporce - jméno hlavního hrdiny usnadňuje 

představivost. Matka Míši Kuličky se jmenuje Barbora, Zvukově jde 
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o jméno tvrdé, znějící a se silnou vibrací. Naznačuje to 
nekompromisnost v jednání a někdy až medvědí tvrdost. Vasil, který 
je hlavním lidským protivníkem medvědů, s k l a d b o u hlásek ve svém 
jménu naznačuje, že se jedná o osobu jednající lstivě, ale přitom prostě 
a někdy až trochu jednoduše ve smyslu přízemně (mohli bychom říct 
až "buransky", ale vypočítavě). Ostatní zvířecí hrdinové v Mišovi 
Kuličkoví nemají vlastní jména, ale jen své druhové označení - to 
neznamená, že nejednají, naopak jsou jednoznačně určeni svými 
vlastnostmi, které vycházejí z vlastností přiřazovaných jejich druhu 
v lidové poetice (např. liška je posměvačná, lasička úlisná a jezevec 
mrzout). Souhrnně vypozorujeme, že Menzelovy postavy, které mají 
své vlastní jméno, jsou postavy plastičtější, mění se a vyvíjí; zatímco 
zvířecí postavy označené jen druhovým jménem, jsou postavy 
epizódni a jednoznačně dané bez nějakého dalšího vývoje. 

Některé motivy mají obě knihy stejné či podobné. Jedná se 
o motiv cesty. Byť u Medvídka Pú je to jen procházení se po lese či cesta 
za jídlem, v Mišovi Kuličkovi se i putuje za vytčeným cílem, např. 
toulání se s cirkusem. Také epizoda v jámě se objevuje v obou textech. 
U Milnea najdeme v jámě Púa a Prasátko, kteří rozehrávají strach 
z hypotetického nepřítele Sloniska. U Menzela je jáma taktéž past, ale 
nikoli jen hypotetická, nýbrž skutečná a záchrana medvědice je 
otázkou života a smrti (což u Medvídka Pú nevnímáme). 

6.2. Adaptace Medvídka Pú Marií Majerovou 

Překlad Hany Skoumalové není prvním českým překladem 
Medvídka Pú. Vůbec poprvé se v češtině objevily příběhy Medvídka Pú 
již v roce 1933, a to v knize Marie Majerové Veselá kniha zvířátek.60 

Tato kniha zapadá do pohádkové tvorby Marie Majerové, v níž 
převládají adaptace. Jsou to pohádky 1913 Čarovný svět, 1918 Zlatý 
pramen, 1919 O krásné zemance, 1921 O blanických rytířích, 1928 ze srbské 

60 Majerová, Marie: Veselá kniha zvířátek. Melantrich, Praha 1933. 
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předlohy Cesta do nového carství, 1928 Veselé pohádky z celého světa a 1955 
O slepičce a kohoutkovi. 

Marie Majerová se nechala inspirovat bohatostí anglické 
literatury na antropomorfizační fikci v pohádkách pro děti. Z toho si 
pak vybrala tři pohádkové příběhy, mezi jinými právě i Medvídka Pú 
A. A. Milnea. Tyto příběhy zařadila do své knihy pro děti Veselá 
kniha zvířátek, konkrétně do části nazvané Dům U delfína. Nikde 
ve svém díle ovšem neuvádí pohádky či jejich autory, kterými se 
nechala inspirovat - pouze se tam píše: "... z anglických autorů vybrala a 
upravila..." V roce 1933 ještě u nás A. A. Milné znám nebyl, ale 
jakoukoli vazbu na něj Marie Majerová neuvádí ani v pozdějších 
vydáních této svojí knihy, tj. v době známých překladů Hany 
Skoumalové. V té době byla adaptace Medvídka Pú ve Veselé knize 
zvířátek už vnímána natolik samostatně, že ani sama autorka 
nepovažovala za nutné uvádět konkrétní předlohu. Přesto 
v poválečném vydání nabádá děti, aby hádaly, z které země daný 
příběh pochází. 

Základem příběhů Marie Majerové se stal Milneův The House at 
Pooh Corner. Marie Majerová dodržuje děj A. A. Milnea, ale 
aktualizovala tyto příběhy do českého prostředí a období tzv. první 
republiky (1918-1938), což dokládá konkretizací umístění děje 
k malým dětem žijícím v Praze na Novém Světě v domu se znamením 
dvou delfínů. Výše uvedené napsala do první kapitoly, kterou taktéž 
osvětluje, že se jedná jen o hračky - což v Milneově Medvídkovi Pú 
nikde uvedeno není a je jen na čtenáři, zda si knihu bude chápat jako 
svět oživených hraček či personifikovaných skutečných zvířat. Tímto 
krokem Marie Majerová odebrala Medvídkovi Pú kus jeho záhadnosti 
a možnosti většího a samostatného rozvíjení dětské fantazie a nemají 
již charakteristické znaky pro nonsens. A zároveň mnohem razantněji 
určila, co je fikce a co realita, zatímco Milneovi stačí jen naznačit 

v expozici. 
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Víte všichni, že je móda i v hračkách, jako ve všem na svete, jednou jsou 
to diabola, jindy kolobežky, j oj o, jindy opět stavebnice, vlaky, elektriky, 
aeroplány - tentokrát to byla vycpaná zvířata. Nikoli ovšem vycpaná 
opravdická zvířata, ale zvířata pěkně podle přírody ušitá z barevných látek a 
vycpaná jako živá. 

Obě děti se zamilovaly do těchto zvířat a netajily se svou láskou. Proto 
dostaly o Vánocích od jedné tetičky vycpaného medvěda, od druhé osla ušáka, 
od třetí zajíce; od sestřenice tygra, od babičky prasátko, od strýčka sovu, nu 
zkrátka nemělo to konce, a tak byl v domě U delfínů veliký vycpaný zvěřinec. 

(...) 

Jednoho dne, když byly děti ve škole a medvídek se nudil, protože si 
s ním nikdo nehrál, sebral se a šel na návštěvu k prasečímu chlívku. 

Epizody Domu U delfína zdánlivě sledují původní řazení 
v Milneové textu, ale Marie Majerová jej rozčlenila do více 
samostatných kapitol. Její text z počátku třicátých let má výrazně 
vypravěčský charakter daný zálibou rozvádění děje do epické šíře. 
Taktéž se Marii Majerové podařilo rozčlenit postavy na hlavní, 
kterými jsou Medvídek a Selátko, které mají více prostoru a mohou se 
projevit jejich charakterové vlastnosti, a většinu postav epizodních, 
bez nějaké hloubky. V Milneově příběhu neexistuje, snad mimo Púa, 
žádná hlavní a epizódni postava. Naprosto všichni Milneovi hrdinové 
mají prostor ukázat se jednou jako hlavní a podruhé jako epizódni 
postavy, ale vždy s dostatečnou hloubkou vybarvení svého 
charakteru. 

Ve své adaptaci Medvídka Pú nepoužila Marie Majerová pro 
označení svých hrdinů žádných jmen; pouze pojmenování druhu 
označuje jednotlivá zvířata.61 Tím vzala původní Milneově předloze 
zvukomalebný rozměr nonsensové poetiky založené na jazykových 

61 Milneova Medvídka Pú Marie Majerová pojmenovala jako Medvídka, Prasátko 
je Selátko, oslík íjáček je Ušákem, Králíček zajíčkem, Sova zase sovou a 
hypotetické postava jedné epizody Slonisko je Marie Majerové prostě strašidlo. 
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hříčkách jmen. Z Kryštůfka Robina se stal Jiřík, který má navíc sestru 
Zorku, což bychom mohli chápat jako aktualizaci jména do českého 
prostředí, v němž je jméno Jiří běžnější než jména Kryštof a Robin. 
Navíc není u nás praxí dávat dětem dvě křestní jména, tak jak měl 
Billy Moon Milne. Místo Klokanice, Klokánka a jejich domečku, 
vytvořila Marie Majerová opici s opičátkem žijící v Opičím ráji. Tehdy 
patrně byly opice bližší a známější dětské představivosti něž klokani. 
Milena Šubrtová62 to ve své recenzi hodnotí, jako že představa 
loutkového ztvárnění klokanice, dle snahy jednoznačně odlišit reálný 
svět hraček od světa lidí jako u zbývajících postav Marie Majerové, by 
byla směšná. Z původní podoby zůstal pouze Tygr a celkové 
charakteristiky vlastností jednotlivých postav se neliší od anglického 
originálu. 

Tyto pohádky později Marie Majerová upravila a znovu vydala 
pod názvem Veselé knihy pohádek,63 kde se příběhy A. A. Milnea 
objevily v části Veselé návštěvy. V této upravené a zkrácené verzi již 
Marie Majerová nezachází do takové epické šíře, což by mohlo 
souviset s vývojem chápání dětské obraznosti a schopnosti vnímat text 
dětmi o několik generací mladších. Taktéž už nečlení dílo do nějakých 
kapitol, čímž může dětský čtenář ztrácet časoprostorovou orientaci a 
nenalezne gradační konstrukci jednotlivých epizod. 

V původní podobě vyšla Veselá kniha zvířátek64 ještě jednou roku 
1969 v nakladatelství Albatros. Pohádky Marie Majerové ve vydání 
z roku 1933 i 1969 doprovázejí ilustrace malíře Josefa Lady. Knihy 
doprovodil svými vtipnými, jednoduchými a dětem známými 
kresbami. Ilustrace jsou černobílé a jsou vkládány do textu. 

62 Šubrtová, Milena: Nevesele o veselých zvířátkách. In: Tvar, roč. 5, č 19 Praha 
1994. 
63 Majerová, Marie: Veselé knihy pohádek. SNDK, Praha 1958. 
64 Majerová, Marie: Veselá kniha zvířátek. Albatros, Praha 1969. 
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Marii Majerové se nepodařilo vystihnout právě práci s jazykem a 
popsání postav a jejich jednání vylučuje noblesnost vycházející 
z Milneova textu. Marie Majerová zmírnila nonsensovou výstavbu 
původního anglického textu tím, že děj umístila na konkrétní dvorek a 
zahradu a do konkrétní doby, zatímco A. A. Milnea si vytvořil vlastní 
fiktivní svět mimo čas a reálný prostor. Touto konkretizací Marie 
Majerové ovšem pominul účinek nadčasovosti a lokální neurčitosti 
vlastních příběhů Medvídka Pú, kterého si jinak čtenář může zařadit do 
jakékoli doby a jakéhokoli prostředí. A právě tato nadčasovost 
Milneova Medvídka Pú je základem jeho neustálého úspěchu 
u dětských čtenářů, včetně jeho vděčnosti pro filmové zpracování. 
Jednoznačným určením, že se jedná o dětské hračky, také Marie 
Majerová potlačila původní Milneův plán dát postavám lidské 
charakteristiky. Tuto přesně vymezenou neživotnost hraček Marie 
Majerová neustále připomíná, tudíž narušuje dynamiku děje. 
Realistický popis zvířecích hraček, který neustále vysvětluje a 
komentuje, čímž důsledně odděluje svět fantazie a fikce od reálného 
světa, taktéž nezakrývaná snaha o výchovný aspekt, dává adaptaci 
Marie Majerové jednoznačné určení knihy pro děti. Chybí jí rozměr 
volné fantazie, nesvázanosti pravidly a tajemna nonsensové hříčky, 
v níž by se našli jak děti, tak zejména dospělí. Proto nemohla Marie 
Majerová vytvořit tak živý fenomén, z nějž by čerpali další autoři při 
své práci, ani její texty nevybízejí k rozdílným a nejednoznačným 
interpretacím. 
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7. MEDVÍDEK PÚ VE ŠKOLE 

Právě když byl Milneův syn Billy Moon schopný vnímat i 
složitější textové útvary, rozhodl se A. A. Milné, že po úspěchu knihy 
veršů pro děti napíše prózu. A to takové dílo, které by mohla Billymu 
Moonovi předčítat jeho matka. Takto koncipovaná kniha měla sloužit i 
jako výchovná pomůcka a usnadnit Milneově ženě zvládání Billa 
Moona v okamžiku, kdy měl nastupovat do školy (v Anglii začíná 
školní docházka dříve než u nás) a tím i ukončit období prvních 
dětských her a sladkého nicnedělání. Přechod do školního věku 
dokládá text z části Púovo zátiší - tuto část napsal A. A. Milné o dva 
roky později než předchozího Medvídka Pú, který je řetězením epizod a 
celkovým vyznění aktivit hlavních hrdinů spíše bližší dětským hrám a 
jednoznačné definici dětské roviny přátelství. 

Konkrétně se jedná o dvě kapitoly z Púova zátiší: Kapitola 5, 
ve které má Králíček napilno a ve které poznáme, co dělá Kryštůfek Robin 
dopoledne, kde vlastně již Kryštůfek Robin do školy dopoledne chodí, 
ale čtenář to pozná jen podle toho, že nechává svým přátelům psané 
vzkazy, které se z dětského předškolního systému písma a představy 
o psaném textu postupně mění a dostávají ten správný školou naučený 
tvar, který je gramotným lidem jednoznačně srozumitelný. Dále je to 
poslední kapitola: Kapitola 10, ve které přijde Kryštůfek Robin a Pú na 
začarované místo a tam je opustíme. Kryštůfek Robin, s ním Billy Moon a 
možná že i nejeden dětský čtenář, který se k Milneově textu dostal 
právě ve věku přechodu do pravidelné školní docházky, odchází, aby 
se stal školákem. Opouštíme jednu z rovin dětského světa a imaginace, 
abychom nastoupili na cestu k životnímu uplatnění a zároveň na cestu 
k rozvoji abstraktního myšlení a rozlišování fikce a reality, čímž další 
četba Medvídka Pú dostane nové rozměry. 

Připustíme-li, že v textu najdeme náznaky přechodu 
ke školnímu věku, vyvstane nám problém autority. Vyskytuje se 
v textu Medvídka Pú nějaká autorita? Má v sobě Medvídek Pú skutečně 
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výchovný aspekt? Autoritou pro všechny postavy je jednoznačně 
Kryštůfek Robin, který se sice zapojuje do her, ale zároveň slouží jako 
jejich nezávislý arbitr. Tato autorita v knize není nikdy zpochybněna. 
Další autoritou je skrze své vystupování Sova, která si hraje na 
interpreta Kryštůfka Robina a jeho činů. Vážnost má i Králíček se 
svými organizačními schopnostmi a iniciativou, který ovšem přiznává, 
že není úplně nejmoudřejší a odkazuje ještě k Sově a Kryštůfkovi 
Robinovi. Pú je autoritou a ochráncem pouze pro malé Prasátko. Vztah 
k autoritě nám nedává přímo nějaký výchovný aspekt, ale pouze 
ukazuje na fungující systém, kdy prostě někdo je tam nahoře a má 
pravdu. Kniha se tento problém nesnaží řešit. Výchovně daleko 
nosnější je ukázka vlastností jednotlivých postav a jejich vzájemných 
vztahů a poklidného soužití. A nejsilnější výchovný prvek má 

estetická hodnota textu jako takového - textu, v němž se postavy 
vyjadřují na úrovni a přesto jsou to postavy blízké dětskému čtenáři. 

S textem Medvídka Pú se dítě obvykle poprvé setkává ještě 
v předškolním věku, kdy je mu předčítán. A právě na tuto znalost 
z doby před školní docházkou můžeme snadno navázat v době, kdy 
už dítě číst umí. Práce se známým textem je pak jednodušší. Text 
Medvídka Pú nebudeme používat k výuce prvopočátků čtení. Právě 
přes vysokou úroveň vyjadřování postav a užití spisovné češtiny, lze 
tento text použít při výchově k estetickým hodnotám jazyka a 
vyjadřování. V anglickém školství je Medvídek Pú běžně užíván 
zejména v primárním stupni vzdělávání.65 Výše uvedené doporučují i 
Američanky Huck a Young,66 které uvádí Medvídka Pú jako žánrový 
typ doporučené četby, a to konkrétně určené k hlasitému čtení. Podle 
nich je to pro období základní školy ideální prvotní setkání 
s nonsensovou literaturou. 

65 Například na Primary School, která je součástí Riverside School of Prague 
v Praze 6 - Sedlci. 
66 Huck, Charlotte S. —Young, Doris A.: Children's Literature in the Elementary 
School. Holt, Rinehart and Winston, New York 1961. 

71 



Vlastní probírání knihy Medvídka Pú má své místo v rámci 
tematických okruhů jazykové a komunikační výchovy, kam spadá i 
literárni výchova. A. A. Milnea a Medvídka Pú lze probírat v hodinách 
zaměřených na anglickou prozaickou tvorbu počátku dvacátého 
století. Také při obecném přibližování žánru nonsensu a pohádky se 
hodí zmínit Medvídka Pú. Dále můžeme uplatnit Medvídka Pú při 
výkladu o poezii. Tak jak si Pú vymýšlel básničky a různé popěvky, 
tak mohou i žáci tvořit k nějakým epizodám své vlastní poetické 
výtvory. Nesmíme zapomenout na následný rozbor textu. 

Vysokou efektivitu výuky má projektové vyučování a při něm 
můžeme Medvídka Pú využít jako výukový nástroj. Zároveň projektem 
naplníme požadavky rámcového vzdělávacího plánu na komplexní 
mezipředmětovou výuku. Cílem projektu bude aktivní žákovská 
interpretace textu, rozvoj kooperačních a vyjadřovacích schopností 
žáků. Jako metody práce slouží četba textu, brainstorming, popis 
charakteru a události, živé obrazy, kreslení, diskuze a dramatizace 
textu. 

Prvním úkolem pro žáky je za domácí úkol nastudovat 
minimálně tři kapitoly Medvídka Pú. V následující hodině ve škole žáci 
na základě četby napíší na samolepící lístečky stručnou (nejlépe jedno 
či dvouslovnou) charakteristiku postav, které se v jimi přečtených 
kapitolách vyskytly; tyto charakteristiky vylepí do prostor určených 
jednotlivým postavám. Posléze budou žáci rozděleni do skupin podle 
kapitol, které četli, tak, aby v každé skupině bylo čtyři až šest žáků. 
Ve skupině si žáci kapitolu znovu přečtou a určí v textu části, které 
jsou podstatné pro děj a nějakým způsobem děj posouvají kupředu; 
dále si rozeberou kompozici epizody podle toho, co je v expozici, čím 
epizoda vrcholí a co je v závěru. Podle toho rozdělení žáci vytvoří sérii 
živých obrazů animujících text a ty předvedou zbývajícím skupinám. 

V následujících dvou hodinách si skupina vybere jednu postavu 
ze své epizody a pomocí nějaké techniky dramatické výchovy (např. 
pantomima, hra se zástupnou rekvizitou, hra s loutkou, improvizace, 
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dialog atd.) ztvární lidskou vlastnost či vlastnosti vybrané postavy. 
Zbývající skupiny hádají, o jaké vlastnosti se jedná a která postava je 
v textu jejich nositelem. Následně budou žáci ve skupině vytvářet 
plakáty ke své kapitole, na nichž bude výčet jednajících postav, 
stručný popis zápletky a formou komiksu převyprávěná epizoda. 

V dalších dvou výukových hodinách si žáci ve skupině 
rozeberou postavy své epizody a podle znaků slohových útvarů 
charakteristika a životopis vytvoří charakteristiky a životopisy 
vybraných postav. Své výsledky porovnají jednak s ostatními žáky, 
kteří si zvolili tytéž postavy a jednak s charakteristikami napsanými na 
lístky v první hodině. Společným rozhovorem lze ukázat žákům 
rozdíly od prvotních charakteristik a poukázat na nebezpečí 
posuzování na základě prvního dojmu. 

V posledních dvou výukových hodinách žáci píší popis 
prostředí, v němž se jimi zpracovávaná epizoda odehrávala. Práce si 
žáci prezentují hlasitým čtením. 

Mimo četby a vlastního rozboru textu můžeme Medvídka Pú díky 
jeho epizodičnosti užít pro ukázky různých zpracování literárního 
textu i se staršími žáky, kteří se zajímají o literaturu či jazyk 
(doporučeno jako jednu z aktivit pro nějaký volitelný literárně-
jazykový seminář). Ve skupinách žáci text zpracovávají do různých 
podob jako divadelní inscenaci, jako sled živých obrazů, jako 
rozhlasovou hru, jako komiks či jako televizní inscenaci. Při reflexi a 
následném rozboru se s žáky bavíme, které zpracování nejlépe 
odpovídá nonsensovému textu Medvídka Pú a proč. 

Protože rozbor Medvídka Pú není jednoduchou záležitostí, může 
se tato kniha objevit i na vysokých školách. Právě různé roviny a 
složitosti, zejména jednání postav, a vrstvy jazyka a působení 
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nonsensu na čtenáře dobrým odrazovým můstkem pro exegezi67 textu 
a její nácvik. Konkrétně byl Medvídek Pú použit při nácviku exegeze na 
Univerzitě Karlově v Praze - Evangelické teologické fakultě. Jednalo 
se výuku užívání exegetických značek a rozbor základní struktury 
textu. Knize se tak dostalo cti být předmětem výuky na akademické 
půdě i mimo vlastní okruh literárních vědců. 

67 Exegeze = odborný slovní, popřípadě věcný výklad nějakého textu, zejména 
biblického. Podle Klimeš, Lubomír: Slovník cizích slov. Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1983. 
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8. ZÁVĚR 

Proč můžeme považovat Medvídka Pú za fenomén v literatuře? 
Může to být tím, že je to dobře napsaný text. Má v sobě prvky 
nonsensu. Je to nonsens jemně podaný, který klade důraz na 
vznešenost jazyka a jistou úroveň chování postav. V Medvídkovi Pú 
najdeme fiktivní svět, který ovšem v sobě absorbuje zkušenost světa 
skutečného. Nežijí v něm nějaké vymyšlené postavy, nýbrž 
anrtopomorfizované postavy s běžnými lidskými vlastnostmi. 

Právě postavy Medvídka Pú a jejich jednání nejvíce zakládají na 
fenomén. Vycházejí ze skutečných lidských vlastností a ve své 
podstatě žádná postava nevyznívá příliš přívětivě. Ale všechny spolu 
dokáží žít a vytvářet společenství. A právě schopnost nalézt 
v postavách Medvídka Pú obraz skutečné společnosti je podstatná pro 
vytváření dalších textů s púovskou tématikou, pokud to mají být texty 
nosné. Ovšem tyto návazné texty vyžadují primární znalost vlastního 
Milneova Medvídka Pú - vychází z něj a odkazují na něj. 

Z Medvídka Pú vycházejí i další adaptace: zejména pak produkty 
studia Walta Disneye, které využilo znalosti a rozšířenosti Milneova 
textu a začalo Medvídka Pú zpracovávat. Jenomže si vzalo pouze 
dějovou vizuálně přitažlivou složku a na působení noblesního 
nonsensového jazyka a úroveň vyjadřování nebere ohledy. V rámci 
komerčního využití fenoménu pak na knižní trh dodává texty 
odvolávající se na Medvídka Pú, ale s původní Milenovou poetikou 
nemající nic společného. A z výzkumu nám vychází, že mladí čtenáři 
jsou při vnímání Medvídka Pú hodně ovlivněni právě tvorbou Walta 
Diseye a vizuálním zpracováním textu. Tím jim uniká podstatný 
rozměr původního nonsensu. 

A tak nám vyvstává otázka vztahu audiovizualizovaného 
nonsensu versus knihy. Dnešní dítě vnímá jako podstatnější text 
vizualizovaný než text čtený či vyprávěný. A nad knihou vítězí 
audiovizuální zpracování. Přesto vydání Medvídka Pú 
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se Shepardovými ilustracemi může přilákat malého čtenáře a být mu 
bližší, a to protože disneyovská vizualizace vychází právě 
ze Sheparda. Můžeme snad očekávat další oživení zájmu o tento 
Milneův text? 

V českém prostředí se pokusila ještě před překladem Hany 
Skoumalové o adaptaci Medvídka Pú i Marie Majerová. Jenomže se na 
rozdíl od Milnea stylizuje do vypravěčky pohádek, a to se projevilo i 
na textech jejích adaptací Medvídka Pú. Ty jsou epicky širší a více 
popisnější, než kdyby měly v sobě jen čistě dramatický prvek spádu 
děje. Marie Majerová zmírnila nonsensovou výstavbu původního 
anglického textu tím, že děj umístila na konkrétní dvorek a zahradu a 
do konkrétní doby (současnosti třicátých let dvacátého století). Touto 
konkretizací Marie Majerové ovšem pominul účinek nadčasovosti a 
lokální neurčitosti vlastních příběhů Medvídka Pú, kterého si jinak 
čtenář může zařadit do jakékoli doby a jakéhokoli prostředí. Navíc 
Marie Majerová striktně vymezila, že se jedná o hračky a uzavřela tak 
jednu rovinu možné interpretace svého textu. Nadčasovost je dalším 
jevem, který podporuje fenomén Medvídka Pú. 

Protože je Medvídek Pú nadčasový (je přijímán mezi dětskou 
literaturu už více než sedm desítek let) a jedná se o ukázku dobré 
práce s jazykem, patří i tento text do školního prostředí. Ve škole se s 
ním můžeme setkat při četbě či rozboru textu a samozřejmě 
v hodinách literární historie. A i Kryštůfek Robin na konci Medvídka Pú 
odchází do školy ze světa předškolních radostí a her. 

Alan Alexander Milné prokázal, že byl schopný spisovatel. 
Vždyť k Medvídkovi Pú se vracejí i dospělí, hledající šťastnost a lehkost 
žití - to je velice vzácný a vítaný fenomén v knihách pro děti i dospělé. 
Dospělí si navíc dokáží v Medvídkovi Pú najít i myšlenky o současném 
západním světě. To je na Milneově textu vskutku fenomenální. 
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I . Z POEZIE A . A . M I L E N A 

... A v tu dobu - ó má žena, 
přivedla mi na svět syna. 
To změnilo mne docela. 
Pryč byla doba minulá. 

A bylo to bez pochyby, 
že přišly dětské knihy. 

Intermezzo: 

Když je píšu, trošku přemýšleje, 
vracím se bez ostychu, 

do mých dětských okamžiku, 

let bez starostí, kdy tě všechno rozesměje... 

Citace z Milneovy básně Jako vždy je čas na verš otištěné v New 
Yorku v Herald Tribune Book Review, 12. října 1952; přeložila Hana 
Mandíková.68 

68 Melrose, A. R. — Milné, A. A.-Shepard, Ernest H.: Čtení na dobrou noc 
o Medvídkovi Pú. Pragma, Praha 1999. Z anglického originálu přeložila Hana 
Mandíková. 
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I I . T E X T PÍSNĚ D Í T Ě ŠKOLOU POVINNÉ (J IŘÍ S U C H Ý ) 

Dítě školou povinné 

dovede to, co my ne, 

my jsme sice světa znalí, 

my jsme lidé s rozhledem, 

ale hrát si jako malí, 

to bohužel nesvedem. 

Co se všechno nestane, 

když si dítě zamane, 

kuchyně se stane lesem 

a štokrle medvědem, 

já i vy to těžce nesem, 

že to taky nesvedem. 

Dítě věří tomu, že z domu do ulice 

vede třeba chodba tajná 
o takové věci domovní důvěrnice 

nemá ani šajna... 

Dítě školou povinné 
dovede to, co my ne, 

dejme tomu v elektrice 
průvodčí se rozplyne, 
dítě bloumá po Africe, 

loví lvice a my ne. 



I I I . O PŮVODU JMÉNA M E D V Í D E K P Ú 

(...) 

„Kryštůfku Robině, musíš sestřelit balón puškou. Máš tady pušku ?" 

„To víš, že mám," řekl jsi ty. „Ale když to udělám, bude po balónu." 
„A když to neuděláš," řekl Pú, „budu se musit pustit a bude po mně." 
Když to řekl takhle, viděl jsi, jak to s ním vypadá, a tak jsi velmi pozorně 
zamířil na balón a vystřelil. 

„Ouvej!" řekl Pú. 
„Netrefil jsem?" zeptal ses. 
„To zrovna ne," řekl Pú, „trefil, ale ne balón." 
„Odpusť," řekl jsi a vystřelil jsi znovu, a tentokrát jsi trefil balón, vzduch 
z něho pomalu ucházel a Medvídek Pú se snášel k zemi. 

Ale ruce mu tak strnuly, jak celou dobu držel balónek za provázek, že mu 
zůstaly celý týden vzpažené, a když si mu sedla nějaká moucha na nos, musil 
ji vždycky odfouknout. A myslím - ale nevím to jistě -, že proto se mu začalo 
říkat Pú. 

(...) 

Citace z kapitoly první Medvídka Pú.69 

69 Milné, Alan Alexander: Medvídek Pú. Albatros, Praha 1998. 
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IV. O PŮVODU POJMENOVÁNÍ PÚOVA ZÁTIŠÍ 

(••J 
„ Ty máš, Prasátko, svůj domek a já mám svůj domek a jsou to pěkné domky. 
A Kryštůfek Robin má taky domek i všichni Králíčkovi příbuzní mají svůj 
domek nebo něco, jen chudák Ijáček nemá nic. A tak mi napadlo tohle: 
Postavíme mu domek." 

„To je báječný nápad," řeklo Prasátko. „A kde mu ho postavíme?" 
Pú řekl: „Postavíme ho tady, zrovna u Lesa, pěkně za větrem, protože tady mě 
to právě napadlo. A nazveme ho Púovo zátiší. A postavíme Ijáčkovi dům 
ze dřeva v Púově zátiší pro Ijáčka." 

„Na druhém konci Lesa byla hromada dřeva," řeklo Prasátko. „Bylo ho tam 
nazbyt. Dříví habaděj." 

„Děkuju ti, Prasátko, co jsi právě řeklo, nám vydatně pomůže, a proto bych 
nazval toto místo Púovo a Prasátkovo zátiší, kdyby Púovo zátiší neznělo lip, 
protože je to kratší a víc to odpovídá zátiší. Pojďme!" 

(...) 

Citace z kapitoly první Púova zátiší.70 

70 Milné, Alan Alexander: Medvídek Pú. Albatros, Praha 1998. 

83 



. 1 . O D K U D ZNÁTE M E D V Í D K A P Ú ? 

z knížky - 3 * 

z pohádky, kterou vypráví M. Eben (rádio) 

z pohádek - 2* 
z kreslená pohádka - 3 x (Walt Disney) 

nejprve z knížky, pak z televize - 4 x 

z televize - 16x 
slyšel - 2x 

z časopisu 

od sestřenice 
/aiyz jsem byl malý 



V . 2 . K T E R O U PŘÍHODU Z M E D V Í D K A P Ú SI V Y B A V U J E T E ? 

Robin zachraňuje medvěda před potopou. 

Potopa 

Pú si lezl pro med a včely ho honily. 

Pú staví s ostatními Ijáčkovi dům a když ho postaví přiletí motýl 
a dům spadne. 
Jak kradli med a Medvídek sháněl, kdo ho ukradl. 

Když méďa ukradl med. (A všechen sněd.) 

Jak byl Pú na stromě. 

Můj med. Medvídek Pú. 

Jak osel ztratil ocas. 

Jak oslík ztratil ocas a všichni ho hledali a nakonec ho našli. 

Chytal ryby, chytil elektrického úhoře, dostal elektrický šok,... 

Jak měl za prasátkem přijet strýc a nepřijel. Medvídek ho 
nahradil. 
Nepamatuju si. - 7x 

Žádnou. - 11 x 

Nevím. - 2 * 
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V . 3 . S T R U Č N Ě C H A R A K T E R I Z U J E T E POSTAVU M E D V Í D K A P Ú . 

nějaký medvěd 

tlustý medvídek, který má rád med 

baculatý medvěd [kresba], který měl rád med 

hodný, malý, obézní, hodně jí 

má rád med a je tlustý 

medvídě, má rád med a je oranžový tlustý medvěd 

měl velké břicho, byl žlutý, měl červenou vestu 

byl tlustý a byl žlutý, měl červenou vestu 

méďa s oranžovou barvou, je velice hodný 

žlutý medvěd v červené vestě 

malý medvěd s červeným trikem - 2x 

tlustý, hodný, ale hloupý, byl oranžový 

má rád med a má žlutou košilku 

tlustý oranžový medvěd - 2x 

velký urostlý medvěd oranžové barvy 

obézní žlutý medvěd s kulatou hlavou 

malý tlustý, má rád med a má červené triko 

žlutý tlustý medvěd - 4x 

tlusťoučký žlutý medvěd 

žlutý medvěd s tričkem s jménem 

žlutý medvídek hezky oblečen 

žlutý medvěd 

žlutý medvěd s červenými kalhotami 

obtloustlý medvídek s červenými kraťasy, který má stále hlad 

malý medvěd - 2x 

Už si nic nepamatuji. 
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V . 4 . K T E R Á Z POSTAV Z M E D V Í D K A P Ú VZBUZUJE U VÁS NEJVĚTŠÍ 
SYMPATIE A P R O Č ? 

Medvídek Pú - má rád med a já taky 

Tygr - je to takový blbec 

Tygr - je hezky vytvořen 

Tygr - je srandovní a má nápady 

Tygr - byl blbý 

Tygr - umí skákat na ocase a je to strašpytel 

Tygr - je takový skotačivý 

Tygr - je proužkovaný a dělá blbosti 

osel (Oslík) - 2x 

osel - protože mu padá furt ocas 

osel - je nejtišší 

osel - měl přibytý ocas hřebíkem 

Ijáček - 2x 

Ijáček - upadává mu ocas a je takový přihlouplý 

Ijáček - je roztomilý 

možná Prasátko 

Prasátko - 2 x 

Prasátko - je růžové a pěkné 

Prasátko - je milé 

Prasátko - je roztomilé 

Prasátko - je roztomilé a milé 

Prasátko - všeho se bojí a koktá, je srandovní 

Robin - je hodný 

Nepamatuji se. - 2 x 

Žádná. - 4x 
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