UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií

Bakalářská práce

2017

Monika Hubeňáková

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií

Monika Hubeňáková

Obraz nové věcnosti (Neue Sachlichkeit) v dětských románech Ericha
Kästnera v porovnání s českým dobovým dílem Jaroslava Foglara,
Záhadou hlavolamu

Bakalářská práce

Praha 2017

Autor práce: Monika Hubeňáková
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Rok obhajoby: 2017

Bibliografický záznam

HUBEŃÁKOVÁ, Monika. Obraz nové věcnosti (Neue Sachlichkeit) v dětských
románech Ericha Kästnera v porovnání s českým dobovým dílem Jaroslava Foglara,
Záhadou hlavolamu. Praha, 2017. 41 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra německých a rakouských
studií. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Abstrakt
Cílem práce je odpovědět na to, zda lze při srovnání vybraných děl české a německé
literatury pro děti najít společné či rozdílné znaky. Výzkumná otázka, kterou si v této
práci kladu, zní: Jaké společné a rozdílné znaky lze najít při porovnání německé a české
literatury pro děti doby nové věcnosti? Základními metodami používanými v práci jsou
metody analytická a komparativní. Nejprve jednotlivé knihy analyzuji z hlediska již
v úvodu stanovených kritérií. V bakalářské práci nejprve popisuji hnutí nové věcnosti
v obecnější rovině, kontext doby od konce první světové války po Výmarskou
republiku. Následující část pojednává o kultuře Výmarské republiky, době tzv. zlatých
dvacátých let a rozvoji masové kultury. Dále je definován styl nové věcnosti, její
formování, typické znaky, témata, kterými se zabývá, působení v rozličných oblastech
umění a její vztah k avantgardám. Do první kapitoly je také zahrnut český historický
kontext, doba První republiky. Poté následuje definování literatury určené dětem a
mládeži a její funkce. Následně jsou od německého spisovatele Ericha Kästnera knihy
Emil a detektivové a Kulička a Toník a od českého autora Jaroslava Foglara Záhada
hlavolamu komparovány. Výsledky zkoumání ukázaly, že při porovnání vybraných děl
německé a české literatury pro děti doby nové věcnosti lze najít jak společné, tak
rozdílné znaky.

Abstract
The aim of the thesis is to answer whether it is possible to find common or different
characters when comparing selected works of Czech and German literature for children.

The research question that I put on in this thesis is: What common and different
characters can be found when comparing German and Czech literature for children of
the time of New Objectivity? The basic methods used in the thesis are analytical and
comparative methods. First, I analyse individual books from the point of view of the set
criteria. In the bachelor thesis I first describe the movement of the New Objectivity at a
more general level, the context of the period from the end of the First World War to the
Weimar Republic. The following part deals with the Weimar Republic culture, the socalled golden twenties, and the development of mass culture. Further, the style of the
New Objectivity is defined, its formation, the typical characters, the themes it deals
with, the influence in the various fields of art and its relation to the avant-gardes. The
first chapter also includes the Czech historical context, the period of the First Republic.
After that follows the definition of literature for children and youth and its function.
Afterwards are compared two books from a German writer Erich Kästner, Emil a
detektivové and Kulička a Toník with a book from Czech author Jaroslav Foglar,
Záhada hlavolamu. The results of the research have shown that, when comparing
selected works of German and Czech literature for children of the New Objectivity, both
common and different characters can be found.

Klíčová slova
nová věcnost, literatura pro děti, Erich Kästner, Jaroslav Foglar, Výmarská republika,
První republika

Keywords
New Objectivity, literature for children, Erich Kästner, Jaroslav Foglar, Weimar
Republic, First Czechoslovak Republic
Rozsah práce: 87 572

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen
uvedené prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.
V Praze dne 15. 6. 2017

Monika Hubeňáková

Institut mezinárodních studií
Teze bakalářské práce

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala paní profesorce Aleně Zelené, na kterou jsem se
mohla vždy obrátit se svými dotazy a která byla ochotná mi pomoci. Děkuji za
vstřícnost při konzultacích a za odborné vedení práce, které mi pomohlo tuto práci
zkompletovat.

Obsah

ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 2

Zhodnocení literatury ............................................................................................................. 3
Základní metodologie práce ................................................................................................... 4
TEORETICKÝ ÚVOD ......................................................................................................................................... 4

Německý historický kontext – doba Výmarské republiky ..................................................... 4
Kultura v období Výmarské republiky ................................................................................... 6
Neue Sachlichkeit ................................................................................................................... 8
Český historický kontext - První republika .......................................................................... 13
Literatura pro děti a její funkce ............................................................................................ 14
EMPIRICKÁ ČÁST............................................................................................................................................ 17

Erich Kästner ........................................................................................................................ 17
Emil a detektivové ........................................................................................................................................ 19
Kulička a Toník ............................................................................................................................................ 22
Ilustrace ....................................................................................................................................................... 24

Jaroslav Foglar...................................................................................................................... 25
Foglarova tvorba ......................................................................................................................................... 28
Záhada hlavolamu ....................................................................................................................................... 31
Komiksové zpracování ................................................................................................................................. 33

Zhodnocení analýzy, společné/odlišné znaky české a německé literatury pro děti na
vybraných příkladech ........................................................................................................... 34
ZÁVĚR ................................................................................................................................................................. 35
SUMMARY.......................................................................................................................................................... 37
POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................................. 39

1

Úvod
„Kdo má co říci, nespěchá. Dá si načas a krátce poví to v jedné řádce.“ Tento
citát Ericha Kästnera vystihuje dle mého názoru velmi dobře styl jeho psaní a umělecký
směr novou věcnost, o které tato bakalářská práce pojednává.
Toto téma jsem si zvolila, neboť mě zajímá literatura určená dětem, jakým
způsobem je podávána, jak se liší německé a české zpracování. Téma má také spojitost
se sociálními vědami, ukazuje vývoj a proměnu knih určených pro děti, od imaginace
po zobrazování reality.
Cílem práce je odpovědět na to, zda lze při srovnání vybraných děl české a
německé literatury pro děti najít společné či rozdílné znaky. Výzkumná otázka, kterou si
v této práci kladu, zní: Jaké společné a rozdílné znaky lze najít při porovnání německé a
české literatury pro děti té doby? Jaké znaky nové věcnosti díla vykazují? Porovnání
zvolených knih německého a českého autora bude probíhat na základě následujících
faktorů. Prvním z nich je jazyk postav. Následujícím kritériem je reflexe technizace a
modernizace společnosti. Poslední hodnocený faktor zkoumá prostředí, ve kterém se děj
odehrává, s tím, že typickým prostředím pro novou věcnost je velkoměsto – budu se
tedy také zaměřovat na to, zda právě velkoměsto tvoří typické pozadí ve zkoumaných
literárních dílech.
Práce je rozčleněna do několika kapitol. První kapitola je východiskem pro
následující kapitoly, věnuje se hnutí nové věcnosti v obecnější rovině. Na tomto základě
pak lze hledat konkrétní znaky nové věcnosti v Kästnerových a Foglarových knihách.
Nejprve zasazuji novou věcnost do kontextu doby a popisuji události od konce první
světové války po konec Výmarské republiky a začátek Třetí říše. Následující část
pojednává o kultuře Výmarské republiky, době tzv. zlatých dvacátých let a rozvoji
masové kultury. Osvětlen je také pojem kultury outsiderů, vymezuje se počátek
výmarské kultury a jeho příčiny. Dále je definován styl nové věcnosti, její formování,
typické znaky, témata, kterými se zabývá, působení v rozličných oblastech umění a její
vztah k avantgardám. Do první kapitoly je také zahrnut český historický kontext, doba
První republiky. Poté následuje definování literatury určené dětem a mládeži a její
funkce. Empirická část práce je věnována osobě Ericha Kästnera, nejprve popisuje jeho
život a dílo, v následující části jsou rozebírána dvě jeho vybraná díla, Emil a
detektivové a Kulička a Toník. Krátce zmiňuji také ilustrace knih. Dále práce pojednává
o Jaroslavu Foglarovi a stejně jako u předchozí kapitoly nejprve uvádí život a dílo
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autora, poté zpracovává knihu Záhada hlavolamu, nakonec i její komiksové zpracování.
Následující kapitola je komparací českých a německých děl, přičemž bude na
konkrétních příkladech poukázáno na shody a rozdíly knih nové věcnosti. Poslední
kapitola práce hodnotí výsledky analýzy.
Hypotézou je, že česká i německá literatura pro děti dvacátých a třicátých let
dvacátého století vykazuje podobné znaky, které souvisí s proměnou tehdejší
společnosti střední Evropy.

Zhodnocení literatury
Mnoho děl, se kterými jsem pracovala, bylo napsáno v německém jazyce,
zvláště literatura k tématu nové věcnosti, kultury Výmarské republiky a německé
politické situace této doby. Při charakterizování doby Výmarské republiky jsem čerpala
převážně z knihy od Eberharda Kolba, Die Weimarer Republik. Podstatným dílem pro
mou práci byla kniha od Sabiny Becker, Neue Sachlichkeit, Band 1: Die Ästhetik der
neusachlichen Literatur (1920 – 1933), která detailně osvětluje důležité pojmy a byla
pro mě významnou pro pochopení souvislostí. Kromě této autorky jsem také pracovala
s dílem od Helmutha Lethena, Neue Sachlichkeit 1924 – 1932. Studien zur Literatur des
„Weißen Sozialismus“ či knihou Petera Gaye, Die Republik des Aussenseiter. Geist und
Kultur in der Weimarer Zeit 1918 – 1933.
V kapitole českého historického kontextu První republiky pro mě byl stěžejní
článek od Hanse Lemberga, „Němci a český stát ve 20. století“ v knize Velké dějiny,
malý národ: o dnešní české státnosti a o současném odkazu velkých dějin zemí české
koruny a Československé republiky.
Při osvětlení pojmu dětské literatury mi byla nápomocná hlavně dvě díla, první
knihou je od Otakara Chaloupky a Vladimíra Nezkusila Vybrané kapitoly z teorie dětské
literatury III., druhou od Jany Čeňkové Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové
struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks
pro děti a mládež.
Pro zjištění informací o Erichu Kästnerovi a jeho tvorbě jsem se zaměřila na
knihy od německých autorů Klause Doderera, Erich Kästner. Lebensphasen –
politisches Engagement – literarisches Wirken a Luiselotte Enderle, Erich Kästner in
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Při analýze děl Jaroslava Foglara pracuji naopak
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s českými zdroji, podstatným je pro mě dílo od Tomáše Vučky, Cesta za modrým
světlem. Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Využila jsem také dvě webové stránky,
které se zabývají Foglarovým životem a dílem.
V bakalářské práci pracuji s českými překlady německých děl, neboť je práce
psaná českým jazykem. Dané autory jsem si zvolila proto, že jsou oba v oblasti dětské
literatury velmi známí, ovšem jen jako jednotlivci, dosud jsem se nesetkala
s porovnáním jejich děl. Tato díla jsem si vybrala, neboť jejich hrdinové jsou
podobného ražení, jsou to nebojácní chlapci, kteří si jdou za svým cílem i přes sociální
poměry, ze kterých pocházejí.

Základní metodologie práce
Základními metodami používanými v práci jsou metody analytická a
komparativní. Nejprve jednotlivé knihy analyzuji z hlediska již v úvodu stanovených
kritérií. Následně jsou tři výše zmíněná díla, od německého spisovatele Ericha Kästnera
knihy Emil a detektivové a Kulička a Toník a od českého autora Jaroslava Foglara
Záhada hlavolamu, komparována. Porovnání probíhá na základě kritérií, zajímá mě, jak
se odlišují německá díla od českého. Nezabývám se však jen těmito rysy, při analýze
jsem objevila další znaky, které jsou pro díla charakteristické a které je od sebe odlišují
či přibližují. Tato díla jsem si vybrala proto, že vznikla v období Výmarské republiky,
respektive První československé republiky, je tudíž pravděpodobné, že v nich lze najít
typické znaky nové věcnosti.

Teoretický úvod
Německý historický kontext – doba Výmarské republiky
Vzhledem k hlavnímu cíli této práce, kterým je analyzovat novou věcnost
v dětských románech doby dvacátých a třicátých let dvacátého století, považuji za
nezbytné nejprve charakterizovat dobu, ve které byla díla napsána.
Po opadnutí víry v německé vítězství ve válce eskalovalo napětí v politické a
sociální struktuře v říši, které vedlo k systémové krizi. Ta vyústila ve státní převrat,
revoluci a založení republiky. Výmarská republika je často nazývána „improvizovanou
demokracií“, byla prvním pokusem o vytvoření demokratické státní formy na německé
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půdě. Tato epocha započala 9. listopadu 1918 vyhlášením republiky a skončila
jmenováním Adolfa Hitlera říšským kancléřem 30. ledna 1933. Byla nouzovým
řešením, jak učinit dopady prohrané první světové války pro německý národ
snesitelnými.1 Nezrodila se však jako výsledek vítězné revoluce, nýbrž z podnětu
spojenců, kteří odmítali vést mírová jednání s generály Německa. Fungování Výmarské
republiky ovlivňovalo několik faktorů. První světová válka po sobě zanechala
ekonomické a sociální problémy, reparace požadované Versaillskou smlouvou
znamenaly pro obyvatelstvo nejen psychickou, ale i finanční zátěž. Demokratičtí politici
byli v císařství vyloučeni z vedení státu; v armádě, správních orgánech a justici bylo
odmítáno republikánské státní zřízení. S výjimkou Pruska nedošlo k demokratizaci
úřednictva. Také velká část obyvatelstva odmítala demokracii a republiku,
konzervativci a pravicoví extremisté věřili Legendě o dýce vražené do zad2, podle níž
nová demokratická vláda způsobila prohru ve válce a byla odpovědná za ponižující
podmínky Versaillské mírové smlouvy. Doba Výmarské republiky se rozděluje na tři
etapy: první fází jsou počáteční krizové roky 1919 – 1923, druhou je fáze relativní
stabilizace 1924 – 1929, poslední etapou je éra prezidiálních kabinetů mezi lety 1930 až
1933. Počáteční fáze byla obdobím vzpoury ze strany pravicových i levicových
odpůrců, hrozilo zhroucení republiky. Porúří bylo obsazeno Francií a stát se tak dostal
do existenční krize, kterou způsobovalo zhroucení měny, pokusy separatistů o
vymanění Porýní z Říše, komunistická povstání v Sasku a Durynsku a konflikt
Svobodného státu Bavorsko s ústřední vládou. Druhá fáze začala sanací měny,
hospodářským zotavením a vypuknutím bojů v Porúří. Byla obdobím vnitřní
konsolidace a zahraničně-politického porozumění, byly podepsány Locarnské dohody a
Německo bylo přijato do Společnosti národů. Druhá fáze skončila s projevem prvních
důsledků světové hospodářské krize. Hospodářská situace se zhoršovala, zvyšovala se
nezaměstnanost a demokratické základy státu se začaly rozpadat. Naopak sílil vliv
radikálních extremistických stran. Říšský sněm nedokázal utvořit většinu, proto
jmenoval Paul von Hindenburg bez konzultací s parlamentem a politickými stranami
v březnu 1930 kancléřem Heinricha Brüninga. V následujících letech toto rozhodnutí
vedlo k likvidaci parlamentního systému a vytvoření autoritativního prezidentského
režimu. V roce 1932 se stala Národně socialistická německá dělnická strana
1
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(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP) nejsilnější parlamentní
frakcí. Hindenburg váhal se zvolením Hitlera jako kandidáta na kancléře. Po zasazení
monarchistických elit o jeho zvolení prezident ustoupil a 30. ledna 1933 složil Adolf
Hitler přísahu na ústavu výmarského státu. Parlamentní demokracie již nefungovala, od
roku 1930 říšský prezident jmenoval a propouštěl kancléře bez účasti parlamentu.
Rozbitím všech politických stran a odborů získala NSDAP monopol politické moci.
Tím také končí Výmarská republika a začíná období Třetí říše.3

Kultura v období Výmarské republiky
Nejprve je důležité definovat, co si lze pod slovem Výmar představit. S pojmem
Výmar bývá často spojována moderna v umění, literatuře a filozofii, vzpoura synů proti
otcům, dadaistů vůči tradičnímu umění, volnomyšlenkářů vůči staromódním
moralistům, Třígrošová opera, Kabinet Dr. Caligariho, Kouzelný vrch od Thomase
Manna či Bauhaus a Marlene Dietrich. Především by se nám ale měli vybavit emigranti,
kteří svou vlast opustili po nástupu Hitlera a tuto Výmarskou kulturu ukázali světu. Tito
emigranti představovali největší sbírku přesídlené inteligence, talentu a vzdělanosti,
kterou kdy svět viděl. Pro Výmarskou republiku tak typické vzrušující napětí pramení
částečně z nadšení tvořit a radosti z experimentování, z velké části ale také ze starostí,
strachu a vzrůstající předtuchy zániku.4 V souvislosti s nejistou exilovou situací zůstává
požadavek po věrohodném a autentickém vylíčení prožitých událostí, centrálními
formami vyjádření zůstává v exilové literatuře dokumentární zpráva a dokumentární styl
psaní.5
Doba dvacátých let bývá často označována jako zlatá. Tento stereotyp vznikl
v souvislosti se třemi skutečnostmi. Nastala rekonstrukce hospodářství s pomocí
amerických investic a tím způsobená konjunktura, došlo k uvolnění zahraniční politiky
(usmíření s Francií, Locarnské dohody).6 Pojem „zlatá dvacátá léta“ je používán ve
smyslu uvolnění tvůrčích sil díky svobodě a velké rozmanitosti umělecké tvorby. Na
jedné straně byla různost politických a hospodářských poměrů, na druhé straně bohaté a
3
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hodnotné umělecké projevy. Mnoho zmocněnců „výmarské kultury“ kritizovalo
konkrétní projevy republikánského státního zřízení a nedokázalo se identifikovat s
Výmarskou republikou; výmarská kultura tedy nebyla kulturou republiky, ale spíše
německou kulturou za časů Výmarské republiky. Moderna úplně neovládala uměleckou
scénu, nové umění nebylo plně akceptováno, tradiční umělecké směry a zavedené
jazykové způsoby zůstávaly nadále vlivnými, proti moderně byl vznášen odpor. Ve
Výmarském Německu existovaly dvě kultury, které si byly navzájem cizí. 7 Výmarská
kultura je označována za kulturu „outsiderů“, menšiny ve společnosti. To ji ale
necharakterizuje plně, neboť z ní vycházely důležité impulzy a témata k diskuzi, která
zaměstnávala celou společnost, dominovala uměleckému trhu a literární scéně, získala
mezinárodní reputaci; v tomto smyslu lze „výmarskou kulturu“ označit za „vládnoucí“
kulturu Výmarské republiky. Tato kultura však byla poražena kulturně konzervativními
a antimodernistickými silami, začátek konce této etapy je spojován s rokem 1933.
Pojem výmarská kultura se nevyznačuje pouze avantgardními hnutími, ale také
rozvojem masové kultury. Od počátku nebylo umění nové věcnosti bráno jen jako
separátní kulturní proud, nýbrž jako masová kultura spojovaná s kapitalistickým
kulturním průmyslem. Po roce 1918 vznikla tzv. „moderní masová kultura“, která
znamenala velký rozvoj tisku, novými médii se staly film a rozhlas. Tato kultura
ovlivňovala politický, kulturní i každodenní život v Německu a dalších průmyslových
společnostech. Rozšíření nových médií působilo na vědomí široké populační skupiny
intenzivně a bezprostředně stejně jako skutečnost, že volný čas a dovolené už nebyly jen
privilegiem úzké skupiny obyvatelstva. Došlo k rozbití mnohačetných tabu, nastal pocit
nevázanosti, „životní reformy“ v nejširším slova smyslu – v oblasti sportu, postoje
k jinému pohlaví, dětem, dospívajícím, atd. Mnozí považovali tuto reformu za kulturní
propad, jejíž umožnění je dáváno za vinu politickému a společenskému systému
Výmarské republiky. Nastalá nestabilita v politickém i sociálním životě byla v oblasti
kultury brána jako šance, umožňovala neomezené experimentování. Charakteristika
zlatých dvacátých let se vyznačuje rozštěpeností mezi vůlí k modernitě a strachem
z modernity, mezi radikalismem a rezignací, mezi věcnou racionalitou a příklonem
k mystickému, iracionálnímu zabarvení.8
Společnost se stává průmyslovou, světová válka a fašismus působí jako
katalyzátory,
7
8
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Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik, (München: R. Oldenbourg Verlag, 2002), 96.
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společnosti

devatenáctého století v moderní, pluralistickou průmyslovou společnost. Sociální
konflikty jsou regulovány státem, krizový management se snaží vyvarovat
hospodářských katastrof. Průmyslová společnost znamená racionalizaci moci na
nejvyšší technologické úrovni, reprezentativní institucí společnosti je průmyslový
provoz.9
Díky koncentraci průmyslu a správních orgánů do metropolí se rozvinula již
začátkem dvacátého století společenská třída zaměstnanců, která byla materiálně bez
privilegií a která měla odlišné společenské vědomí než dělnictvo. Tato vznikající
kultura zaměstnanců byla převážně tvořena ženami žijícími ve velkých městech, což
můžeme také nalézt v románech nové věcnosti. K jejímu rozšíření došlo díky technizaci
a racionalizaci úřednické práce, zavedení evidence docházky a posílení budování
koncernů.
Počátky „výmarské kultury“ se datují již do prvního desetiletí dvacátého století,
období hledání nových uměleckých stylů, forem vyjádření, nového životního pocitu.
Poprvé se tato změna projevila v expresionismu, poté následovaly další avantgardní
styly, které měly s expresionismem podobný utopický obraz člověka a společnosti,
radost z experimentování a revoluční neklid. V letech 1922/1923 skončilo období
avantgardního hnutí, následoval odklon od utopických požadavků expresionismu,
nastoupilo hledání autenticity, snaha o věcné, střízlivé vypořádání se se skutečností
všedního dne.10

Neue Sachlichkeit
Brzy vznikl také pojem označující tento nový styl – nová věcnost (Neue
Sachlichkeit). Tento pojem byl poprvé použit v roce 1923 historikem umění, ředitelem
Mannheimské umělecké galerie Georgem Friedrichem Hartlaubem v malířství jako
název výstavy post-expresionistických objektivních maleb a grafického umění Neue
Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus.11 Název uměleckého směru
se rychle rozšířil díky putování výstavy po celém světě. Přesně vystihoval umělecké
tendence, proto se začal používat ve všech oblastech umění, Neue Sachlichkeit byla
označována za typicky „výmarskou“. Je otázkou, zda se výraz nová věcnost převzal od
9

Helmut Lethen, Neue Sachlichkeit 1924 – 1932. Studien zur Literatur des „Weißen Sozialismus“,
(Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1970), 8.
10
Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik, (München: R. Oldenbourg Verlag, 2002), 95 – 97.
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Fritz Schmalenbach, The Term Neue Sachlichkeit (The Art Bulletin, Sep., 1940), Vol. 22, No. 3, 161 –
165., v překladu: Nová věcnost. Německé malířství od dob expresionismu, překlad MH.
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Hartlauba či zda v literárních kruzích vykrystalizoval nezávisle a postupně. Nová
věcnost je fenoménem Výmarské republiky, její vznik a vývoj se datují do doby těchto
patnácti let; je také pevně spjata s politickými a kulturními poměry první německé
republiky. Nová věcnost je také brána jako vypořádání se s levicově-konzervativními,
komunistickými a nacionalistickými uskupeními.12
Již v roce 1912 zformoval německý spisovatel Alfred Döblin, výrazně ovlivněný
expresionismem, v tzv. Berlínském programu13 obsah, který ve dvacátých letech plnil
centrální požadavky nové věcnosti. V tomto programu Döblin navrhuje moderní epický
styl psaní, ze kterého pochází základ estetické kategorie věcnosti – jednoduchost a
střízlivost stylu – požadavky, kterými se nová věcnost vymezuje po první světové válce
vůči expresionismu.14 Döblin zavedl do literární diskuze také aspekt požadavku
spotřební hodnoty literárních děl. Jeho cílem je věcná estetika, jejímiž centrálními
částmi jsou antisubjektivismus a antipsychologismus. Odvrací se od jednostranně
psychologizujícího zobrazení jednotlivých osudů, tedy od proudů přelomu století,
zvláště od novoromantismu. Umění pro něj není prostředkem k vylíčení lidských pocitů,
vnitřního života a psychických projevů, nýbrž nástrojem věcného popisu vnějšího světa.
Döblin se soustředí na svět věcí a společenskou realitu; požaduje věcné umění, pod
kterým rozumí skutečné, přímé a bezprostřední zobrazení reálného světa.15
Termín věcnost je spojován s antiexpresionismem, antiesteticismem, střízlivostí,
precizností, realismem, naturalismem, pozorováním, reportáží, funkcionalizací,
materializací, dokumentarismem a nesentimentalitou. Věcnost znamená dominanci věci,
literárního předmětu, látky, materiálu. V literárním novověcném ideovém programu
jsou uvedeny estetické normy jako je například objektivita, neutralita, jasnost,
jednoduchost, střízlivost, účelnost a pragmatismus.16 Literární estetice tohoto nového
stylu je připisována funkcionalita ve smyslu nezdobnosti a odvrácení se od ornamentů.
Nová věcnost zobrazuje věcný, bezohledný, ostře izolující pohled na věci. Popisuje svět
velkoměstských zábavních podniků, barů, hotelů, sportovních akcí, jazzových koncertů,
kolemjdoucích, zpravodajských kanceláří, stranických podniků, továrních hal a
12
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filmových studií – tato místa ztvárňují co nejvěcněji sociální, politickou a ekonomickou
modelovou situaci. Sférou věcnosti se stávají velkoměsta. „Velkoměsta jsou odjakživa
sídlem peněžního hospodářství. Peněžní hospodářství a moc rozumu spolu ale úzce
souvisí. Mají společnou čistou věcnost v nakládání s lidmi a věcmi, pojí se v nich často
formální spravedlnost s bezohlednou krutostí.“17
Cynismus a rezignace jsou negativními stránkami nové věcnosti, její pozitivní
stránkou je vyjádření nadšení pro skutečnost událostí. Oficiální vládnoucí tendence
nové věcnosti, které zrušily odumírající expresionismus, jsou obsahově a stylisticky
formované atmosférou deprese/krize. Únava, nedůvěra, zřeknutí se účinnosti ve světě
bez smyslu a duše se projevují skrze ironii.18 Nejdůležitější vlastností nové věcnosti je
pravděpodobně neemocionálnost a ostrý boj proti všemu romantickému. Vyznačuje se
odporem k přehánění, vyvarováním se patosu, pohledem na konkrétní jevy vnějšího
světa, sociální dynamikou dané doby, vidí věci střízlivě a bez iluzí, pojmenovává věci
pravými jmény, nezavírá oči před neradostným, drží se fakticity. Autoři chtějí být
srozumitelní nejen pro elitu, malé množství lidí, ale pro celou společnost, jsou advokáty
lidu. První světová válka zrušila staré pořádky, učinila z mas lidí a pouhých objektů
subjekty politicko-historického dění, nová věcnost reaguje na vznik technologické
masové společnosti.19
Dalším momentem nové věcnosti je potřeba zjednodušení a zvěcnění literárního
stylu. V souvislosti s tímto cílem se používá pojem „střízlivá věcnost“ či „střízlivá,
realistická věcnost“. Oproti expresionistickým autorům, kterým je připisován nejasný
pocit, má generace nové věcnosti vůli k jasnosti. Lion Feuchtwanger se vyslovuje pro
absolutní jasnost, přesnost a srozumitelnost a pro střízlivé, prověřitelné vylíčení
vnějších událostí.20 Umění následuje skutečnost. Je vznášen požadavek na reálnost a
fakticitu literatury.21 Pozorování je založeno na neutralitě, objektivitě a upřímnosti. To
souvisí také se zřeknutím se subjektivního výkladu vylíčené skutečnosti. Autoři nové
17

V originálu: „Die Großstädte sind von jeher die Sitze der Geldwirtschaft gewesen. […] Geldwirtschaft
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Sachlichkeit in der Behandlung der Menschen und Dinge, in der sich eine formale Gerechtigkeit oft mit
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Literatur des „Weißen Sozialismus“, (Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1970), 9.
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věcnosti jsou chápáni jako vzdálení pozorovatelé aktuální přítomnosti a současných
dějin, jejich úkolem je detailní popis a analýza daného stavu a společenské reality.
Literatura se produkuje a hodnotí s ohledem na její využití, literatura musí mít
funkcionální charakter. Píše se masová literatura, jejíž spotřební hodnota je určena její
tematickou a stylisticky-jazykovou srozumitelností pro co největší počet čtenářů. Dnes
vidíme, že navzdory demokratickému a masově orientovanému sklonu se v případě
textů nové věcnosti jedná o literaturu, která byla čtena, ale nedá se označit jako triviální
pokleslá literatura. 22
Novou věcnost lze označit také jako ztroskotanou, a to z různých důvodů, jak
z politicko-ideologických, tak z formálně-estetických příčin. Spojuje se se světovou
hospodářskou krizí a ekonomickými poměry. Je vysvětlována také jako „rozmělněná“
mezi politicky extrémní levici a pravici, protože se jí nepodařilo zaujmout jasnou
neutrální pozici měšťanského, svobodného a demokratického středu.23 Mocenský
proces, který začal budováním kapitalistického systému a skončil fašismem, zůstal i
přes preferenci nové věcnosti pro objektivně-neutrální formy vyjádření skryt. Nové
věcnosti se nepodařilo odhalení, a tím zabránění fašismu.24
Nová věcnost vstupuje do umění, zejména literatury jako odpověď na
expresionismus, navazuje na pozdní naturalismus. Jejím cílem je co nejrealističtější
zobrazení proměněné společnosti. Hraje centrální roli v moderní, urbanizované a
technizované společnosti. Reflektuje a využívá nová média, reflektuje masovou
společnost. Do popředí se dostávají témata sociologická, politická, hospodářská i
sportovní. Reaguje na vývoj hospodářství, jeho oživení, ale zároveň hrozbu zadlužení
země, v pozadí je obava z budoucnosti. Nová věcnost v malířství se projevovala
vědomím daného stavu, objektivitou, chladností a střízlivostí, oblíbenými žánry byly
portrét a zátiší. Hlavními představiteli v oblasti umění jsou například Otto Dix, George
Grosz či Alexander Kanoldt. V literatuře se projevuje podobnými rysy, a to realismem,
střízlivostí, autorům šlo o aktuální stav věcí, jasnou sociální definici, rozhodnost,
publicistický impulz a důraz na spravedlnost. Literatura se inspiruje filmem, používá
techniku montáže či oko kamery. Porovnání novověcné literatury a malířství ukázalo, že
společné znaky jsou omezeny na obsahově-tematickou část. Novověcná poetika je však
odkrývána jen za pomoci technik malířství. Literární program nové věcnosti usiluje o
22
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funkcionalizaci literárních děl a způsobů vyjádření radikálněji než malířství.25
V architektuře se Neue Sachlichkeit samostatně neprojevila, zastávala ale myšlenky
Bauhausu, kladla funkci nad formu, krása budovy byla závislá na její funkčnosti a
efektivitě. Jejími představiteli jsou například Ludwig Mies van der Rohe či Walter
Gropius.26
Objektivitě tohoto uměleckého směru podléhala také revoluce v mentálním
postoji doby, všeobecná nová věcnost myšlení a cítění, termín nová označoval kontrast
s neuměleckým, buržoazním realismem devatenáctého století. Nová věcnost reaguje na
celkový společenský vývoj, zvláště na politizaci a demokratizaci společnosti. Nová
věcnost se zformovala uprostřed republikánského státního zřízení a její ideový program
a estetické teze/požadavky jsou navázány na specifické společenskopolitické podmínky
dvacátých let. První světová válka, revoluce, konec monarchie – všechny tyto aspekty
přispěly k politizaci německé společnosti. Nová věcnost je výsledkem této politizace
umění a literatury. Prezentuje se jako spotřební umění, otevřené masovému publiku,
koncipované s požadavkem aktivně se podílet na společenské demokratizaci. Definuje
se jako blízká publicistickému stylu, je informativního, objasňujícího charakteru.
Upřednostňovaným žánrem je epika, dokumentární styl psaní, přejímá dokumentární
materiály do podoby literárního textu. Svým funkcionálním zaměřením se odlišuje od
předcházejících moderních hnutí. I přes tyto rozdíly se některé elementy nové věcnosti
objevují

již

v minulých

myšlenkových

proudech,

například

pozorování,

antipsychologismus či nesentimentalismus, které se vyskytovaly v naturalismu a raném
expresionismu. Nepočítá se do okruhu avantgard, neboť jejími znaky není produkce
neorganizovaného umění a neodmítá formální jednotu umění. Ve své snaze ukázat
aktuální svět života a zkušeností adekvátními estetickými výrazovými prostředky se
však bezpochyby řadí do moderny; pokud se pod pojmem moderna rozumí epocha
společenské modernizace ve spojitosti s industrializací a urbanizací.27 I dnes je věcnost
v literatuře důležitá, po době padesátých a začátku šedesátých let, éry politického
nezájmu a estetického hýření, se dnes znovu vrací touha po skutečnosti.28
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Český historický kontext - První republika
Pro porovnání české a německojazyčné literatury je potřeba uvést také český
historický kontext dané doby a proměňující se vztah mezi Čechy a Němci.
V říjnu 1918 došlo k založení Československé republiky. Německá říše jako
jeden z prvních zahraničních států uznala nově založenou republiku. Až do třicátých let
byly vztahy korektní a přátelské, situace se začala zhoršovat pod rostoucím tlakem
nacionálně socialistické zahraniční politiky, což vyústilo až v katastrofální krizi roku
1938.29 Problémem byl také oficiální vztah Čechů a Slováků, na Slovensku vznikaly
autonomistické tendence až zjevný separatismus.
14. listopadu 1919 se Národní výbor prohlásil za Revoluční národní
shromáždění. To přijalo republikánskou formu státu, prvním prezidentem byl zvolen
vůdce zahraničního odboje Tomáš Garrigue Masaryk. Byla jmenována nová vláda,
skládající se ze zástupců všech českých politických stran. Ministerským předsedou byl
zvolen Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš. Slovensko zastupovali Vavro
Šrobár a Milan Rastislav Štefánik. Agrární strana zastávala nejdůležitější pozice ve
vládě. Ústava byla přijata v roce 1920.
V roce 1921 uzavírá Československo, Rumunsko a Jugoslávie celou řadu smluv,
z obavy před maďarskými nároky. Vnitropolitickou krizi vyřešil Masaryk jmenováním
úřednické vlády složené z odborníků. V témže roce vzniká kvůli rozkolu v sociální
demokracii Komunistická strana Československa, která se stala členem Komunistické
internacionály. Agrární strana tak zaujala nejsilnější politické postavení. Slovenská
ľudová strana začala vystupovat se stále silnějšími autonomistickými požadavky. KSČ
představovala také opoziční sílu. V roce 1925 se konaly druhé parlamentní volby,
nejsilnější stranou byli agrárníci, následovali komunisté. O tři roky později došlo na
Slovensku k oživení autonomistických tendencí.
Podle ustanovení ze smlouvy ze St. Germain žili v Československu čeští,
moravští, pražští Němci atd. Většina Němců viděla svou vlast v Deutsch-Österreich,
v Německém Rakousku, které se mělo původně stát součástí státu všech Němců. Tento
pohled se však začal měnit, protože každodenní život musel pokračovat. Od voleb
v polovině dvacátých let už více než dvě třetiny Němců v Československu volilo
aktivistické strany, což naznačuje uznání sounáležitosti k tomuto státu. Německá
29

Hans Lemberg, „Němci a český stát ve 20. století“, in Velké dějiny, malý národ: o dnešní české
státnosti a o současném odkazu velkých dějin zemí české koruny a Československé republiky, ed. Frank
Boldt (Praha: Český spisovatel, 1995), 26.
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menšina mohla snesitelně žít, existovaly však drobnosti, které soužití znepříjemňovaly,
například pořadí českých a německých nápisů či povinnost státních zaměstnanců
německé národnosti učit se česky a složit zkoušku.
K vyostření napětí přispěla hospodářská krize, kterou byly postiženy velké
skupiny obyvatelstva, ale také politika zbrojení Třetí říše, která přinesla zaměstnanost.
Československé státní vedení promeškalo příležitost činit ústupky ve věci menšin, větší
vliv na události měla ovšem imperialistická politika Třetí říše. Ta instrumentalizací
sudetských Němců ohrožovala existenci Československé republiky. Velmoci zajišťující
stabilitu střední Evropy ponechávaly větší prostor expanzivní politice nacistického
Německa.
V roce 1938 znamenala Sudetská krize začátek katastrofy. Sudetoněmecká
strana se stala nejsilnější německou stranou, většina sudetských Němců se od ČSR
odklonila, Československo se pro ně stalo státem Čechů a Slováků a nenalézali v něm
již své místo. Existovaly však i výjimky, menšina těch, kteří zůstali republice věrni.
Tuto menšinu tvořili převážně sociální demokraté.30
29. září 1938 se v Mnichově sešla konference, na které byla bez účasti
Československa podepsána dohoda mezi Hitlerem, Mussolinim, Daladierem a
Chamberlainem o odstoupení pohraničních oblastí Československa Německu. Vláda
Beneše kapitulovala, prezident abdikoval. Československo ztratilo 40 939 km své
rozlohy a pět milionů obyvatel.31

Literatura pro děti a její funkce
Před podrobnější analýzou vybraných děl německého i českého autora je nejprve
nezbytné popsat, co se rozumí pod pojmem literatura pro děti, jak se vyvíjela, jakou má
funkci a postavení, neboť tyto znaky se konkrétně projevují ve zvolených knihách.
Do literatury určené dětem a mládeži je zahrnuta tvorba záměrně jim věnovaná a
jimi přijímaná. Jde o prózou zachycený pravděpodobný případ, jehož cílem je seznámit
dětského čtenáře se základními modely lidských vztahů ve společnosti, a tak napomáhat
jeho orientaci ve světě.32 Je zpravidla určena pro čtenáře od tří do šestnácti let věku a

30

Hans Lemberg, „Němci a český stát ve 20. století“, in Velké dějiny, malý národ: o dnešní české
státnosti a o současném odkazu velkých dějin zemí české koruny a Československé republiky, ed. Frank
Boldt (Praha: Český spisovatel, 1995), 28 – 30.
31
Oldřich Kašpar a Zdeněk Kašpar, Stručné dějiny českých zemí a Slovenska, (Pardubice: KORA, 1993),
100.
32
Otakar Chaloupka a Vladimír Nezkusil, Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III., (Praha:
Albatros, 1979), 10.
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má čtyři funkce – poznávací, relaxační, didaktickou a fantazijní.33 Proměny žánru
literatury pro děti a mládež jsou závislé na postavení dítěte ve společnosti. Do konce
osmnáctého století bylo na dítě pohlíženo jako na malého dospělého. K pochopení
dětství dochází až s myšlenkami osvícenství a rozvojem knihtisku. Poprvé se objevují
žánry, jako jsou obrázková kniha, antologie písní, bajek, divadlo pro děti, naučné knihy
pro mládež. Na konci osmnáctého a počátku devatenáctého století se začal projevovat
větší důraz na fantazii v žánrech, kterými jsou například pohádka, říkadlo, píseň či
pověst.34 Počátky četby dětí a mládeže se datují do doby panování Marie Terezie a
Josefa II., za jejichž vlády byly zřizovány obecné školy, odstraněno nevolnictví a byla
zavedena náboženská svoboda. Jednalo se zejména o školní četbu a výchovné mravní
spisy. Po zavedení školských zákonů35 se rozšířila školní čítanka. Do čítanek byla
zařazována poezie pro děti didaktického charakteru, soubory bajek. Na konci
devatenáctého století vznikala také umělá poezie. V první polovině dvacátého století se
dostává do literatury užitková a pozitivistická tendence a levicové ideje, které přinesly
sociálně orientovanou tvorbu.36 Levicový proud se vyznačoval prózami s dětským
hrdinou/hrdinkou. Vyvinula se autorská pohádka, dobrodružná próza, próza s dětským
hrdinou a komiks.
Dítě od raného věku integruje do své psychiky základní společenské výtvory.
Tyto výtvory umožňují dorozumění dětí a dospělých. Dítě žije jak ve svém vlastním
světě, tak ve světě dospělých, už jen tím faktem, že hovoří a myslí. Přínos literatury pro
děti je dán také tím, co může dětská literatura říci k situaci člověka, bez věkových
omezení.
Dítě se identifikuje s hrdinou, poznává se v něm. Motivy příběhu se porovnávají
se skutečnými událostmi a vlastními zkušenostmi, dítě může ale také promítat do textu
svoje představy, přání, aktivně se na textu podílí. S narůstajícími zkušenostmi dítěte se
vylepšuje jeho schopnost třídit, zobecňovat, budovat nové poznatky a také se zvyšuje
jeho potřeba získávat nové poznatky. Velkou roli hraje obrazotvornost.
Literatura pro děti a mládež se inspiruje ze tří zdrojů. Prvním z nich jsou žánry,
které jsou určeny dětem a mládeži, např. říkadlo, próza s dětským hrdinou/hrdinkou,
obrázková kniha, divadlo pro děti. Dalším zdrojem jsou žánry, které byly převzaty ze
33

Jana Čeňková, Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a
pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež, (Praha: Portál, 2006), 12 – 15.
34
Ibid., 12 – 15.
35
Návrh organizace gymnázií a reálek z roku 1849 a zákon o zřízení měšťanské školy z roku 1869
36
Jana Čeňková, Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a
pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež, (Praha: Portál, 2006), 12 – 15.
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starověké a folklorní literatury a kterými jsou například epos, bajka či pohádka. Třetí
skupinu tvoří univerzální žánry, které jsou podmíněny postavením dětí a mládeže,
zavedením všeobecné školní docházky a čtenářskou gramotností. Mezi ně se řadí próza
dobrodružná, vědeckofantastická, historická, biografická, detektivní, s dívčí hrdinkou,
drama, komiks, fantasy a literatura faktu.37
„Musí nám jít nejenom o výchovu podřídivosti, přizpůsobivosti, pracovních,
hygienických a kulturních návyků, ale především o výchovu volních a mravních
vlastností, jako je altruismus, společenský takt, svědomitost, sebevláda, samostatnost,
rozhodnost, vytrvalost a stálost.“38 Tento citát Rudolfa Kohoutka dětské knihy Ericha
Kästnera i Jaroslava Foglara vystihuje, neboť i ony plní výchovnou funkci, a to pomocí
zábavných prostředků, kterými jsou například napjatý děj a různorodé charaktery
postav.
V próze pro děti je často také posilován aspekt dítěte, úcta k němu, jeho
možnostem, okouzlení jeho postoji, představivostí, přímočarostí či humorem. Svět
dítěte je představován jeho očima, stírá se tak rozdíl mezi vypravěčem a postavami.
Spolu s touto změnou dochází také k proměně jazyka, více se používá obecná čeština,
slang či jazyk určitých sociálních skupin.
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Empirická část
Erich Kästner
„Ich konnte noch nicht lesen und schreiben, und schon wollte ich Lehrer
werden. Nichts anderes.“39 Erich Kästner prohlašuje sám o sobě ve svém
autobiografickém přiznání: „Ich war kein Lehrer, sondern ein Lerner. Ich wollte nicht
lehren, sondern lernen. Ich hatte Lehrer werden wollen, um möglichst lange ein Schüler
bleiben zu können.“40
Kästner odmítal označení „básník“, kladl důraz na pojmenování „spisovatel“.
Bylo pro něj důležité vždy úmyslně působit svými texty na čtenáře a jejich současný
společenský a politický život a objasnit jej. Chtěl být spíše literárním mentorem. 41 Erich
byl německý novinář a spisovatel. Byl levicově a pacifisticky orientovaný a jeden z
nejznámějších německých spisovatelů dvacátého století. Za svá díla z oblasti literatury
pro děti získal v roce 1960 Cenu Hanse Christiana Andersena.
Ve svých esejích i knihách pro děti kriticky hodnotí sociální skutečnost
tehdejšího Německa, kterou popisuje jako její pozorovatel. V některých svých dílech
naopak líčí harmonickou společnost, utopii, ve které vládnou tolerance a akceptace, děti
mají stejná práva jako dospělí a jejich názory jsou stejně hodnotné a platné.
V Kästnerových knihách jsou děti vždy na straně dobra, jsou možná dobrými
lidmi jen proto, že jsou ještě dětmi. V pozadí je ideál lidské společnosti bez rozdělení do
sociálních tříd.
Kästner sám nevychoval žádné děti, jeho syn vyrůstal u své matky a jejich
kontakt byl omezen na příležitostné návštěvy. Proto byl Kästner také nejspíše vděčný za
to, že byl dobře přijímán dětskými čtenáři, které ještě mohl „přivést k rozumu“. „Wo
kann der Schriftsteller aber hoffen, dass er seine Leser und Zuschauer wirklich
beeinflusst, als bei Kindern? In welchem Stadium wären die Menschen noch zu ändern,
wenn nicht in dem der Kindheit?“42
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„Neuměl jsem ještě číst a psát, a už jsem se chtěl stát učitelem. Ničím jiným.“ (přeloženo M. H.), Klaus
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Z dopisu dvanáctiletého chlapce, který žádá spisovatele o radu, jak by měl
postupovat při psaní vlastního příběhu, zjišťujeme, jakým způsobem pracuje na dílech
Kästner. Sděluje mu, že nejedná podle inspirace, ale spíše podle plánu, již od začátku ví,
jak se příběh bude vyvíjet a čím skončí. Jazykem, který používá, se snaží dětem
přiblížit, píše jasně a srozumitelně.
Postavami jeho románů pro děti jsou také většinou chlapci a dívky ve věku od
osmi do dvanácti let. Děti jsou schopny ještě řešit konflikty rozumně, na rozdíl od
dospělých, ony mohou porušený svět ještě napravit. Díla končí vždy happy endem,
převládá v nich optimismus, který je možno spatřit také v používaném jazyku, Kästner
si hraje se slovy, vytváří jazykové vtipy.
Ve svých dílech chtěl ukázat hodnotu pravého přátelství, demonstrovat, co
znamená svoboda, apelovat na svědomí, zachovat vzpomínky a představy o štěstí a
nezapomenout na humor. Cítil se odpovědný za své čtenáře, zejména za ty nejmenší.
Používal svou bohatou fantazii, líčil naivní dětský snový svět, který jen těžko může
existovat. Používá satiru, cílí na přítomnost a budoucnost, používá ji s rozumem a
precizností.
Na jedné straně Kästnera zajímalo, kde jsou slabiny v chování dospělých vůči
mládeži, na druhé straně namáhal svou fantazii k vytvoření návrhu obrazu ideální
společnosti. Podle jeho mínění by měly v ideální demokratické společnosti pro všechny
občany, tedy pro dospělé i děti, platit zákony svobody a důstojnosti jednotlivce, ale také
zavazující odpovědnost za komunitu.43
Kästner se zabýval také poezií, své satirické verše nazval „Gebrauchslyrik“
(užitkovou lyrikou), neboť básně psal k užitku čtenáře, věci nezamlčoval, nýbrž o nich
psal. Psal bez přestávek, nejraději v kavárně. Rozhodujícím byla jeho známost
s nakladatelkou časopisu Weltbühne Edith Jacobsohn. Ta ho také přivedla k nápadu
napsat dětskou knihu pro nakladatelství Williams & Co. Tak vznikla první Kästnerova
kniha pro děti, Emil a detektivové.44 Dílo mělo velký úspěch, následovaly dvě sbírky
básní, Herz auf Taille a Lärm im Spiegel, díky kterým se Kästner stal uznávaným
německým lyrikem. Jeho úspěšná kariéra však netrvala dlouho, s příchodem Třetí říše
byla jeho díla zakázána. Za tuto krátkou dobu se ovšem stihl proslavit doma i ve světě
Kästner. Lebensphasen – politisches Engagement – literarisches Wirken, (Weinheim und München:
Juventa Verlag, 2002), 132.
43
Klaus Doderer, Erich Kästner. Lebensphasen – politisches Engagement – literarisches Wirken,
(Weinheim und München: Juventa Verlag, 2002), 128.
44
Luiselotte Enderle, Erich Kästner in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, (München: Rowohlt,
1960), 51.
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jako kritik, lyrik a autor knih pro děti. Bylo mu dovoleno psát jen pro sebe, později
dostal povolení uveřejňovat svá díla v zahraničí. Kästner se začal věnovat literárnímu
žánru zábavného románu (Unterhaltungsroman). V roce 1944 vyhořel kvůli leteckému
náletu Kästnerův byt, a tak se musel přestěhovat k přátelům.45
Po konci druhé světové války se Kästner přestěhoval do Mnichova. Více než jiní
spisovatelé se zabýval otázkou, jak získat mládež vyrůstající v troskách, chybně
vedenou nacionalistickou výchovou pro znovubudování druhé republiky. Působil v řadě
projektů pro mládež, založil a vydával v Mnichově mládežnický časopis „Pinguin“,
vedl fejeton v novinách Die Neue Zeitung, podílel se na založení „Mezinárodní
knihovny pro mládež v Mnichově“, navrhnul model pro instalaci dětských divadel a
v rámci publicistiky se vždy vracel k otázkám výchovy.46 Zároveň se věnoval kabaretu,
pracoval pro kabaret Die Schaubude, Die kleine Freiheit a pro rozhlas. V roce 1965 se
stáhnul ze světa literární tvorby a o devět let později, v roce 1974, zemřel v mnichovské
nemocnici na rakovinu jícnu.
Byl obdarován dvojím nadáním, psal jak pro dospělé, tak pro děti, pojímal
odlišné postupy. Dětem vyprávěl napínavé příběhy, prožitky se stávaly dramaty.
Naopak v knihách pro dospělé hojně používal ironii, satiru, černý humor a střízlivost.
V následující kapitole se zaměřuji na dvě Kästnerovy dětské knihy, jednou
z nich je právě výše zmíněná Emil a detektivové, druhou neméně známá Kulička a
Toník.
Emil a detektivové
Kniha Emil a detektivové poprvé vyšla v roce 1929, když bylo Kästnerovi 29 let.
Je zároveň první Kästnerovou knihou pro děti. Emil a detektivové je dětskou detektivní
knihou, která ve spojení s vtipem vychovává a poučuje. Hrdinové knihy jsou běžné
zlobivé děti, se všemi dobrými i špatnými vlastnostmi. Snaží se být dobří ve škole, ve
sportu a slušně se chovat, jejich nejlepší vlastností je ale vytrvalost. I přes mnohdy
nesprávné chování se snaží své chyby napravit. Hlavní hrdina, Emil Tischbein, je synem
chudé vdovy a kadeřnice. Je pozván k příbuzným do Berlína na prázdniny. Cestou ve
vlaku dojde kvůli jeho nepozornosti k odcizení peněz od maminky, které měl dovézt
babičce. Rychle se ale vzpamatuje a vytrvale sleduje člověka, který peníze ukradl.
45
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V Berlíně se seznamuje s chlapcem Gustavem a jeho klukovskou partou, která Emilovi
v pátrání pomáhá. Každý člen party má určitou funkci, která jej vystihuje, všichni jsou
součástí kolektivu a mají společný cíl, vypátrání zloděje. Tato funkce se projevuje
pomocí konkrétních situací a tím, jak se jednotlivé postavy chovají. Individuální rysy
postav se ukazují v pasážích, ve kterých je dán prostor klidným rozhovorům.
Hlavní děj knihy se odehrává během tří dní ve velkoměstě, Berlíně, v jehož
spletitosti se děti cítí ztraceny. Velikost a různorodost ulic je mate a dezorientuje, což
znesnadňuje pronásledování zloděje. Anonymita města ale na druhé straně napomáhá
dětem pátrat skrytě před očima dospělých. V Berlíně se odehrávají rozhodující události
veřejného života města – ulice a dopravní prostředky, nádraží, kavárny, kina, hotely,
banky, dvory, policie a tisk. Témata urbanizace, industrializace a technizace společnosti
jsou v knize také patrná.
„Těch aut! Prodírala se rychle vedle elektriky, houkala, ječela, vystrkovala
napravo i nalevo červené směrovky, zahýbala za roh; a další auta se šinula za nimi!
Toho rámusu! A těch lidí na chodnících! A se všech stran tramvaje, vozy,
dvouposchoďové autobusy, na každém rohu kameloti, báječné výkladní skříně plné
květin, ovoce, knih, zlatých hodinek, šatů, hedvábného prádla! A ty vysoké domy! To je
tedy Berlín!“47
Děti jsou v roli malých dospělých. Jak píše Jitka Bodláková – „Erich Kästner
zaujal naprosto nové stanovisko k dětem, k těm, které popsal, i k těm, pro které psal –
stanovisko rovnoprávného postavení dětí ve společnosti. Zrušil nadřazenost dospělých,
v jejichž společnosti je dítě jenom hostem.“48Dětští hrdinové se chovají sebevědomě,
mluví střízlivým jazykem. Jejich úkol je ztížený, neboť musí být obezřetní nejen před
zlodějem, ale také před ostatními dospělými. Emil vyjadřuje svou nedůvěru již v šesté
kapitole, ve které se vydává sám za zlodějem. „Snad by mu ta dáma pomohla? Ach ne,
ta mu neuvěří! A zloděj by se ohradil: „Dovolte, vážená paní, co vás to napadá?
Nemám zapotřebí olupovat malé děti!“ A všichni lidé by Emila probodávali očima a
spustili by křik: „To přestává všechno! Takhle osočovat dospělé lidi! Dnešní mládež je
neslýchaně drzá!“ Při té představě se Emilovi rozcvakaly zuby.“49 Na druhé straně
zloděj podceňuje vytrvalost a myšlení dětí. Řešením případu děti ztrácí dětskou
svobodu a nerozvážnost.
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Důležitá je také role vypravěče, který se obrací na čtenářské publikum, nejprve
představuje vystupující postavy a jejich roli v knize, objevuje se však i během
samotného děje. Probírá se čtenářem etické, estetické a filosofické otázky. Tím Kästner
dětské čtenáře podněcuje v době moderních médií k zaobírání se centrálními otázkami
literatury.
Román tematizuje roli moderních médií ve společenském životě. Hlavní
protagonista Emil je zároveň typem chlapce, který se musí jako syn matky
samoživitelky snažit o vydělání peněz.
Kniha je rozdělena do osmnácti kapitol. Některé z nich nerozvíjejí děj, ale
umožňují nahlédnout do Emilových myšlenek, poznat jeho pocity a reflektovat události.
Tyto pasáže zpomalují děj a čtenář tak zůstává po delší dobu v napětí. Čtvrtá kapitola
popisující Emilův sen líčí Emilovy největší strachy, které se promítají ve změněné
formě do snu.
Velmi důležitý je v knize jazyk postav. Emil se jako hodný syn narozený v okolí
Neustadtu drží jazykových konvencí, naproti tomu Gustav hovoří přímým, žargonem a
dialektem ovlivněným jazykem, který je typický pro chlapce ze sociálně slabší střední
třídy velkoměsta. Profesor se vyjadřuje standardním jazykem prostředí velkoměsta, při
řeči však používá racionální a abstraktní pojmy, které odpovídají jeho roli profesora.
Jediné děvče románu, Pony Hütchen, mluví střízlivým a pragmatickým jazykem, emoce
vyjadřuje pomocí opakování vět. V knize je často používána přímá řeč jako prostředek
k zaujetí dětského čtenáře.
Dílo je naplněno pedagogickým záměrem o vítězném zápasu dobra se zlem.
Toto dílo splňuje všechna tři uvedená kritéria nové věcnosti, kterými jsou jazyk postav,
místem děje je velkoměsto Berlín a společnost je vylíčena jako modernizovaná, plná
lidí, dopravních prostředků a zboží.
Kniha byla poprvé zfilmována režisérem Gerhardem Lamprechtem v roce 1931,
film se stal na mnoho let bestsellerem. V den uvedení premiéry stály před otevřením
pokladen kin dlouhé fronty plné dětí. Časopis Literarische Welt uvedl, že vznikl jeden
z nejhezčích německých zvukových filmů, kterému se podařilo přenést na plátno
romantickou postavu vnitřního světa prožitků dítěte.50
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Kulička a Toník
Dalším vybraným dílem od Ericha Kästnera je román pro děti Kulička a Toník,
na kterém budu moci dobře ilustrovat znaky nové věcnosti. Kniha byla vydaná
v listopadu roku 1931. Jedná se o napínavý příběh s detektivním motivem. Hlavními
postavami jsou holčička Luisa, přezdívaná Kulička kvůli svému malému vzrůstu a
chlapec Toník. Pocházejí z rozdílných sociálních poměrů, Luisa z bohaté a Toník
z chudé rodiny. Navzájem se charakterově doplňují, Kulička je živelná a veselá, ale také
rozmarná a nepředvídatelná. Toník naproti tomu ztělesňuje rovnováhu, solidnost a
vyrovnanost. Oba obdivují vlastnosti toho druhého a váží si sebe navzájem. Všední
život je v knize popsán zajímavě a poutavě.
Román reaguje na světovou hospodářskou krizi, hlavním motivem jsou sociální
rozdíly, protiklad bohatství a chudoby je představovaný hlavními postavami Kuličkou a
Toníkem. I přes odlišné poměry je mezi oběma silné přátelství. Helga Bemmann to
vyjádřila takto: „…Harmonie zwischen Menschen sozial gegensätzlicher Schichten…“51
Dílo tak vštěpuje čtenáři důležité hodnoty, kterými jsou například přátelství, čestnost,
odvaha, odpovědnost či náklonnost.
Román se odehrává v Berlíně během tří dnů, od čtvrtka do soboty. Hlavní děj je
vyprávěn chronologicky, paralelně jsou však do textu vloženy úvahy, které se zabývají
otázkami morálky, etiky a výchovy. Tento postup by mohl dětem znesnadňovat čtení a
orientaci v textu, v samotném úvodu ale sám Kästner dětem radí, aby v případě, že
nechtějí o úvahách přemýšlet, tyto kapitoly přeskočily. Úvahy jsou i dnes aktuální,
neboť se zaobírají lidskými hodnotami. Příběh se odehrává ve více dějových liniích,
jednou z nich je děj související s Toníkem a Kuličkou, druhou kriminální zápletka.
Zápletka je vysvětlována analyticky, pomocí náznaků a indicií, ze kterých se postupně
skládá řešení.
V knize se vyskytují slova, která neexistují a která si Kulička vymýšlí, např.:
„primašně“, …Těmito výrazovými prostředky baví své okolí. Používá také ironii.
Zajímavý je také jazyk hospodyně Berty, která často mluví nahlas sama pro sebe.
Vyjadřuje své pocity otevřeně a přímo, a tak působí důvěryhodně.
Kästner spojuje chudou rodinu s ctnostmi, jako jsou píle, čestnost a skromnost,
aby tak poukázal na to, že chudoba není žádná ostuda. Popsány jsou nejen problémy
chudé rodiny, ale i bohaté, což můžeme vidět na příkladu braní prášků panem Poggem,
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otcem Kuličky či Kuliččiny matky, která sice miluje společnost a zábavu, ale trpí
migrénou a o svou rodinu se příliš nezajímá. Tyto vlastnosti vidíme skrz pozorovatelku
Bertu, která se svěřuje své kamarádce: „Naše milostpaní by zasloužila, aby jí někdo
naplácal mokrým hadrem. Má takové milé a chytré dítě, tak roztomilého muže, ale
myslíš, že se o ně stará? Ani nápad. Celý den jezdí po městě, nakupuje a zase vyměňuje,
chodí na módní přehlídky, na čajové dýchánky a večer pak vláčí ještě i chudáka muže
do společnosti.“52 Kuliččina vychovatelka pije a se svým přítelem plánují vyloupení
domu bankéře Poggeho. „Pan Pogge byl v jídelně první. Spolkl prášek, zašklebil se a
zapil jej vodou. Polykal prášky, kdy a jak se dalo: před jídlem, po jídle, před spaním,
zrána, hned po probuzení: jednou kulaté, po druhé čtverhranné, po třetí kuličky. Řeklo
by se, že si v tom libuje, ale není to pravda, má nemocný žaludek.“53 Toník přebírá
v domácnosti úlohy své matky, vaří a stará se o ni. Snaží se také vydělat různými
způsoby pro rodinu peníze. Je v roli dospělého.
Negativní postavou je v kontrastu s příkladnými hlavními postavami Kuličkou a
Toníkem chlapec Bohouš Klepperbein (Gottfried Klepperbein), který je synem
domovníka. Je ošklivý jak svým vzezřením, tak také chováním, neboť se snaží Kuličku
vydírat. Bohouš závidí Kuličce její zajištěný život v bohaté rodině a chce se Kuličce
pomstít. Je prolhaný a chamtivý, neboť na příkladu bohaté rodiny Poggů pochopil, že
peníze, moc a vliv spolu souvisejí. „Ty, poslyš, dej mi deset marek a já nic nepovím!
Jinak to otci vyklopím.“ „A co?“ zeptala se nevinně Kulička. Výhružně jí zastoupil
cestu. „Však ty to víš až moc dobře! Jen ze sebe nedělej hloupou, ty poupátko.“54
Dějištěm je i zde, stejně jako u Emila a detektivů, velkoměsto Berlín, které je
popsáno jako hektické a moderní. „Znáte Weidendammský most? Znáte jej večer, když
pod temnou oblohou září kolem dokola světelné reklamy? Průčelí Komické opery a
paláce admirality jsou postříkány zářivými výlohami a pestrými světelnými nápisy. Na
druhém břehu Sprévy třepotá se na štítu jiné budovy reklama známého pracího
prostředku, složená z tisíce žárovek … Po mostě jezdí celé kolony autobusů, v pozadí se
tyčí nádraží v Bedřichově ulici, nad městem sviští nadzemní dráhy: okna vlaků září,
vagony klouzají do noci jako třpytiví plazi, chvílemi nebe růžoví odrazem záplavy světla
jiskřícího v hloubce pod ním. … Auta se hrnou vzhůru Bedřichovou ulicí, lampy a
reflektory blýskají, na chodnících se hemží lidé, vlaky pískají, autobusy drnčí, auta
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houkají, lidé se smějí, hovoří…“55 Město se stává kulisou, lze v něm vyčíst problémy
hospodářské krize, které jsou na první pohled skryty pod září velkoměsta a moderní,
průmyslové společnosti.
Weidendammský most je sám o sobě důležitým bodem, spojuje noblesní
berlínskou čtvrť jižně od Sprévy a chudou čtvrť severně od Sprévy. Řeka vytváří
pomyslnou hranici, kterou musí obě děti překonávat, když se chtějí navštívit. Na tomto
mostě se také poprvé Kulička s Toníkem potkávají. Je spojnicí mezi světem chudých a
bohatých a v přeneseném slova smyslu prostředkem k překonávání sociálních bariér.
Poukazuje na to, že i v moderní společnosti existují kontrasty mezi chudobou a
bohatstvím a právem a nespravedlností.
Ve vztahu rodičů k dětem je situace dětí opačná, chudý Toník má s matkou
blízký vztah, neboť se o ni musí fyzicky, psychicky i finančně start. Naopak Kulička je
„chudé děvče“ ve smyslu odpírané lásky ze strany její matky, která na ni nemá čas a
věnuje se raději svým zálibám.
Erich Kästner bere děti vážně, jedná s nimi jako s rovnocennými partnery, staví
se na stejnou úroveň. Je to již znát z první věty románu: „Co jsem to chtěl říci? Ach, už
vím!“56 Pokračuje to také dalšími větami, kdy se dětí táže, zdali pochopily smysl jeho
vypravování, zároveň sám sebe shazuje: „Rozumíte tomu? Ano? Nuže, pochopili jste
důležitý zákon umění. Ne-li, také se nic nestalo. A tím úvod končím! Sláva!“57
Fiktivní příběh s pohádkovým koncem umožňuje distancovat se od reality a
ulehčuje diskutovat o problémech na všeobecné úrovni.
Kniha byla také dvakrát zfilmována, v letech 1953 a 1999.
Ilustrace
Kästnerova díla jsou známá také díky svým ilustracím, které z velké části
ztvárnil Walter Trier. Erich Kästner spolupracoval také s dalšími ilustrátory, kterými
byli například Erich Ohser, Richard Seewald či Horst Lemke, avšak Trier a Kästner jsou
od vytvoření „Emila“ pro své čtenáře neodlučitelnou dvojicí.
Walter Trier se narodil v roce 1890. Již v devatenácti letech pracoval Trier
v Mnichově pro týdeník Simplicissimus a Jugend a měsíčník Uhu. Ve dvaceti letech se
přestěhoval do Berlína, kde se stal „mistrem kreslířského zábavního průmyslu“.
Spolupráce s Erichem Kästnerem začala v roce 1928, jeho první Kästnerovou
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ilustrovanou knihou byl Emil a detektivové. Poté ilustroval celou řadu jeho knih, např.
Luisa a Lotka, Kulička a Toník nebo Létající třída. Jeho kresby trefně a vtipně vystihují
atmosféru, jeho styl je typický kritickými karikaturami.58 Před Adolfem Hitlerem
uprchnul do exilu do Londýna a začal zde znovu úspěšnou kariéru. Kreslil pro
angloamerické zpravodajské týdeníky a německy píšící noviny protinacistické satiry,
odsuzoval válku. Jeho třetí kariérní začátek nastal po přesídlení do Kanady, kde
pracoval po konci války jako designér a reklamní kreslíř pro potravinové firmy. Zemřel
zde v roce 1951.59 Walter Trier zůstal Kästnerovým ilustrátorem až do své smrti.
Zatímco Trier pobýval v exilu, Kästner zůstal v Berlíně a psal dvojsmyslně a
radostně. Po konci druhé světové války vydal Kästner Konferenci zvířat, bajku proti
nacionalismu a militarismu. Trier Kästnera varoval před přílišným přívětivým, levicově
intelektuálním pacifismem. Oba muži měli rozdílné osudy, Kästner se nejvíce proslavil
až po Trierově smrti. Nebyli přáteli, ale spíše „párem“ či „sousedy“, ačkoliv spolu
během své pětadvacet let trvající známosti strávili nejvýše čtyři týdny. Ačkoliv byli
rozdílní, spojovala je témata týkající se sportu, zvířat, umělců a dětí. Právě tato
kombinace, rozděleného života a vzájemného umění, tvořila základ pro tajemství
úspěchu Ericha Kästnera a Waltera Triera.60

Jaroslav Foglar
Druhým autorem, jehož dílo Záhada hlavolamu jsem si vybrala jako zástupce
české literatury pro děti v období První republiky, je český spisovatel Jaroslav Foglar.
Jaroslav Foglar (1907 – 1999) byl český spisovatel pro děti a mládež, mezi
čtenáři a příznivci přezdívaný „Jestřáb“. Je autorem devatenácti románů, řady povídek,
divadelní hry, několika komiksů a desítek článků. Napsal také autobiografickou
publikaci Život v poklusu. Řada jeho románů vycházela jak v knižní, tak v časopisecké
podobě, některé z nich se dočkaly komiksového zpracování. Některé jeho tituly byly
vydány také v zahraničí.
Foglarovo dílo má čtyři podoby – první z nich jsou Foglarovy původní texty,
druhou tvoří desítky her a soutěží, které vymyslel a sepsal a také přibližně sedmdesát
oddílových kronik. Třetí vrstvu jeho tvorby představují stovky klubů, part a uskupení,
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které vznikly z popudu Rychlých šípů. Tato uskupení čerpala z Foglarova odkazu.
Čtvrtou podobou jsou adaptace jeho původních námětů, v seriózní i karikované
podobě.61
Foglar se stal fenoménem v obecnějším smyslu. Jeho díla byla diskutována,
provokoval ke kritice i sváděl k obdivu a nápodobě. Životní postoje zobrazované ve
Foglarových knihách, zkráceně foglarovkách se stávají součástí Foglarových čtenářů a
přetrvávají v jejich pohledu na život či jednání.
Jaroslav Foglar se narodil 6. července 1907 v Praze. Když byly Foglarovi tři
roky, přestěhovali se s rodiči kvůli otcovu zaměstnání do Ústí nad Labem, otcovy
pracovní povinnosti však vedly k srdečnímu kolapsu. V roce 1911 Foglarův otec
Jindřich zemřel a rodina se musela vrátit zpět do Prahy. Rodina se tak dostala do
naprosté chudoby, což se později promítá také do několika Foglarových próz. Jaroslav
se fixoval na matku, která se sama starala o něj a jeho bratra, později vedl jejich vztah
k celoživotnímu soužití.62
Jaroslav se jako dítě věnoval mnoha činnostem, mimo jiné také sběratelství,
které můžeme pozorovat téměř v každém jeho románu a příbězích Rychlých šípů.
Matčin papírnický krámek, silné pouto k učiteli Tylovi a brzké osvojení si čtení a psaní
předurčovalo Foglarovu lásku k psaní.
Válečná léta dopadala na rodinu velmi silně, malý Foglar se snažil pracovat, kde
se dalo, tato zkušenost ve Foglarovi utváří vlastnosti, které poté vyžaduje u hrdinů
svých románových postav – důraz na podnikavost, soběstačnost, šetrnost, spravedlnost a
solidaritu. Tak lze také lépe pochopit sociální rozměr foglarovek.
V roce 1920 odjel Foglar s Červeným křížem na dva měsíce na ozdravný pobyt
do Švýcarska, téhož roku také vstoupil do skautského oddílu, což bylo zásadním
momentem v jeho životě. O rok později Foglar dokončil Měšťanskou školu chlapeckou
na Vinohradech a v roce 1923 absolvoval obchodní školu Grémia pražského
obchodnictva v Praze. Vstoupil také do oddílu oldskautů Jestřábi, rok poté do oddílu
Ohnivci, přezdívka Jestřáb mu však zůstala. Ohnivci byli po čase sloučeni s druhým
pražským oddílem pod názvem Dvojka. V roce 1927 se Foglar stává jejím vedoucím,
v čele zůstal až do roku 1987.
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1933 začal vycházet na pokračování v časopise Skaut-Junák Foglarův román Boj
o první místo. Kniha Hoši od Bobří řeky začala od roku 1934 také vycházet na
pokračování v nedělní dětské příloze Českého slova, ve Slovíčku. První knižně vydanou
prózou se stal Modrý život Jiřího Dražana, přejmenovaný na titul Přístav volá.
Po vypovězení oddílu z klubovny roku 1933 zakoupil Foglar starý vyřazený
parník, který pojmenoval Skaut a snažil se jej přestavět pro účely kluboven. Loď však
byla bohužel ve špatném stavu a musela být odvezena do šrotu. V roce 1935 Foglar
začal pracovat v nakladatelství a vydavatelství Melantrich, přišel s koncepcí
samostatného časopisu pro mládež, přispíval do Malého hlasatele, později se název
změnil na Mladého hlasatele. V něm byla zveřejněna první výzva k zakládání
čtenářských klubů, což mělo fenomenální úspěch. Tento počin Foglarovi pomohl ve
změně zaměstnání, přešel na redaktorskou pozici v Mladém hlasateli.63
V roce 1937 vyšel Foglarovi první román v knižní podobě, Hoši od Bobří řeky.
O tři roky později začala ve formě románové přílohy v Hlasateli vycházet Záhada
hlavolamu. Vyšel také román Pod junáckou vlajkou a Historie Svorné sedmy. 1940 však
přišel zákaz Junáka a klubovna Dvojky byla zapečetěna. 1941 bylo také zastaveno
vydávání Mladého hlasatele, avšak tento rok vyšla Záhada hlavolamu poprvé v knižní
podobě. Dvojce se podařilo fungovat pod křídlem Klubu českých turistů, a tak
pokračovala ve své činnosti. V letech 1943-44 spolupracoval Foglar s časopisem
Správný kluk, v němž také uveřejnil komiks Svorní Gambusíni. Po druhé světové válce
sice pokračoval v redakci časopisu Junák, došlo ovšem ke sporům a v roce 1946 Foglar
odešel k časopisu Vpřed. Tento časopis navázal na Mladého hlasatele, byly v něm
otiskovány opět Rychlé šípy a znovu vznikaly čtenářské kluby. Začal také vycházet
druhý díl Stínadel, Stínadla se bouří.64
Foglarovo dílo nebylo po roce 1948 vydáváno, autor byl odsunut do izolace. I
když Foglar do veřejného života nevstupoval, v jeho dílech se odráží atmosféra a duch
třicátých let a čtyřicátých let minulého století.
V roce 1954 dorazilo na Ministerstvo vnitra udání obviňující Foglara z toho, že
spisovatel učí chlapce šifrování, Morseově abecedě a aktivitám ke špionážní činnosti.
Na základě tohoto obvinění byl Foglar odsunut do Městské stanice mladých turistů,
ukázal se však jako nespolehlivý, a tak nastoupil jako vychovatel v Domově
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středoškolské mládeže, kde dostal na starost přibližně sto třicet studentů ve věku od
šestnácti do devatenácti let. S mladšími dětmi měl mnoho zkušeností, mládeži v tomto
věku však nerozuměl, proto bylo pro něj desetileté působení nadmíru obtížné.65
Foglarův návrat se začal odehrávat od roku 1962, doby jeho spolupráce
s časopisem ABC, kde vymýšlel návody k činnosti, soutěže a později také komiksový
seriál Kulišáci. V roce 1965 byl Foglar přijat do Svazu českých spisovatelů a po třinácti
letech byla vydána jeho kniha Tajemná Řásnovka. V druhé polovině šedesátých let
začaly opět foglarovky vycházet knižně.
V roce 1966 natočil režisér Hynek Bočan krátkometrážní dokumentární film
Tábor Černého delfína, který ilustroval život Dvojky. Dva roky poté natočil podle
stínadelských příběhů devítidílný televizní seriál Záhada hlavolamu.
V období pražského jara se Foglar aktivně účastnil obnovy skautského hnutí. Za
doby normalizace jeho knihy opět přestaly vycházet, byl zrušen Junák a jeho oddíl
přešel na čas do Pionýrské organizace. Roku 1978 se Jaroslav přestěhoval se svou
matkou na Žižkov, která o dva roky později zemřela. V roce 1984 vedl svůj poslední
tábor, 1987 byl znovu přijat do Svazu českých spisovatelů. Nakladatelství Olympia
začalo roku 1991 vydávat foglarovky v edici Sebrané spisy Jaroslava Foglara. Během
následujících let se tak podařilo vytvořit nejrozsáhlejší souborné vydání Foglarova díla.
Od roku 1995 byl Foglar hospitalizován v Thomayerově nemocnici v Praze. Obdržel
Řád stříbrného vlka, nejvyšší skautské vyznamenání, stal se také „Čestným občanem
hlavního města Prahy“. Jaroslav Foglar zemřel 23. ledna 1999.66

Foglarova tvorba
Podle Foglarových představ by měl text iniciovat mravní proměnu čtenáře, měl
by ovlivnit jeho chování. Odděluje tzv. „knížky s nemožnými příhodami“, které nelze
napodobit v reálné skutečnosti, a texty, jejichž obsahy a děje jsou do reality za určitých
podmínek převoditelné.67 Foglarovky se zaměřují především na budování vnitřní
ušlechtilosti čtenáře. Často jsou v dílech také obsažena mravní ponaučení.
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„Pan Foglar tady nezanechal jen velkou řadu romantických a dobrodružných
příběhů, ale čistý a křehký svět kluků, kde vítězí spravedlnost, kde platí pojmy: čest,
morálka, úcta k stáří, kde se nelže a kde má vždy slušnost navrch. Je to iluze, ale já si ji
nechávám. Díky za ni, pane Foglare!“68
Foglar ve svých dílech nabádá k činnosti, působí jako vychovatel, své postavy
vyobrazuje jako idoly hodny následování, neboť jsou mravně ctnostné. Přestože byla
Foglarovi vytýkána estetická kvalita jeho knih, nelze jim odepřít jejich pedagogický
vliv. Autor také navazuje se čtenáři vztah pomocí pragmatických sdělení, kterými k nim
promlouvá.
„Podle mých představ to měla být kniha dobrodružná, ale její základní příběh
měl být věrohodný a skutečně možný, tak, aby ho mohl prožít každý průměrný hoch či
dívka, kteří žijí v docela obyčejném světě. Dále jsem si umiňoval, že příhody v knížce
musí prožívat hoši mého věku a že by v ní neměly chybět ani všelijaké návody k činnosti
a k měření nejrůznějších schopností a vlastností čtenáře.“69
Foglarovy texty jsou pevně spjaty s esteticko-výchovným kritériem, krása se pojí
s dobrem, zlo se šeredností. Kritika jeho textů přišla po roce 1945, proti jeho
dobrodružstvím byly dávány příklady správné četby, například Babička Boženy
Němcové. Rychlé šípy byly považovány za výplod amerického kulturního úpadku a do
roku 1965 nesměly vycházet.
Alois Dulava popsal následujícím způsobem kouzlo Foglarových textů:
„Dovede-li Foglar roznítit chlapeckou či dívčí obrazotvornost při pohledu na prostý
průjezd obyčejného domu, dovede-li učinit vrcholem dobrodružství zážitek večerní jízdy
obyčejného vlaku na nějakém nádraží nějaké periferie, dokáže-li navodit vlákna poezie
vstříc tomu dychtivému a nejcitlivějšímu detektoru – dětským zrakům – tak, že tento zrak
zaznamenává v jakési úžasné harmonii barevný svět ulic obyčejného každodenního
ruchu, lidi v civilních šatech, anebo v montérkách či zástěrách, svět automobilů,
nádraží, obchodů, dílen, svět dění uskutečněných snů a odvahy, dokáže-li toto všechno,
což je nesporné, dělá tím pro mládež velikou a nedocenitelnou věc.“70
Hlavními postavami foglarovek jsou jednotlivci nebo chlapecké společenství,
kteří prožívají dobrodružné příhody, často spojované s odhalováním různých tajemství.
Proti těmto idealizovaným postavám stojí záporné postavy, protikladné svým chováním,
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které s kladnými prohrávají. Téměř výlučně jsou dětskými hrdiny chlapci, dívky se
objevují minimálně. Postavy žijí nudným a klidným životem, do doby, než se stane
nějaká nečekaná událost. Ta mění všední život ve vzrušující. Ačkoliv jsou dívky z knih
téměř vyloučeny, občas se ve Foglarově tvorbě objevují. Jindra Hojer v Záhadě
hlavolamu například svěří Tonči Sedlářové důležitý úkol předání dopisu jeho rodičům,
kdyby se nevrátil z výpravy do Stínadel. „Tonča Sedlářová byla docela rozumné děvče
a Jindra jí mohl věřit, že vše dobře zařídí. To je, že nepoběží hned s brekotem k nim
domů vyburcovat celý barák, jakmile se jen trochu setmí. […] Tonča přijala dopis s
vážnou tváří, trochu zkoumavě na Jindru pohlédla a řekla: „Ale Jindro, co to zase
bude? Kam jdete?“ Ale když viděla, že Jindra o tom nechce mluvit, pochopila, že to
není věc pro ni, a už byla zticha. Jindra to dovedl ocenit. Zlatá Tonča!“71
Dospělí jsou ve Foglarových románech z děje téměř vyloučeni, nejinak je tomu i
u této knihy. Dospělí takřka neprojevují pochopení pro mládež, často vystupují
podrážděně, stávají se nositeli špatných vlastností – nepoctivosti, prolhanosti,
nepřejícnosti a dalších. Vystupují-li postavy dospělých v kladné roli, bývá to tehdy,
pokud mají či měli nějaký vztah ke skautování či klubovní činnosti.
Důležitou roli hraje prostor, ve kterém se díla odehrávají, neboť často navozuje
specifickou atmosféru. Ve Foglarově tvorbě se vyskytují dva proti sobě postavené
prostory – krajina a město. Krajina je spjatá s analogií cesty, cesta je chápána jako
iniciační proces fyzické i duševní proměny putujícího. Město je naopak labyrintem,
prostorem plným nebezpečí, záhad, je nečitelné a tmavé.
Pozitivní závěr příběhu, který je typický pro díla dětské literatury, je u
foglarovek absolutně dodržen, mnohdy za cenu laciného řešení. Foglarovy postavy
nemohou selhat, neboť by to znamenalo zhroucení celého Foglarova systému.
V několika Foglarových románech se vyskytuje fenomén deníku, deník pomáhal
Foglarovi v osobním životě navracet se do dob svého dětství a lépe tak překonávat
nynější dobu. Foglarův kult mládí není jen projevem naivity, ale také potřeby vzepřít se
životu.
Snad nejdůležitějším aspektem Foglarovy tvorby je hodnota přátelství, která je
obzvláště ceněna a které se vyskytuje snad ve všech jeho knihách. „Jednou z
nejkrásnějších a nejvzácnějších vlastností, které hoch či děvče může mít, je umění být
někomu dobrým přítelem. Na první pohled se zdá, že to není zvlášť obtížné. Víte však
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sami dobře, kolikrát se i s nejlepším kamarádem pohádáte, kolikrát ublíží i on vám, ať
již domněle či skutečně – a kolikrát vy jemu! […] Vzorný dobrý kamarád nikdy neurazí.
Nikdy nic nevyčítá, neoplácí zlé zlým, nemstí se. Odpouští tiše, beze slov. Je ohleduplný.
[…] Přemýšlej, zda máš takového kamaráda! A rozhodni se být sám někomu vzorným
přítelem – i když on k tobě třeba zatím takový není. Dokážeš to? Jestliže ano, projevíš
ušlechtilost svého srdce!“72
Foglar nabízel svým dětským čtenářům, převážně chlapcům, vše, co potřebovali
– psal dobrodružnou literaturu, komiksy, vymýšlel návody ke hrám, soutěže, zkoušky a
vyplnil tak dětský svět generace třicátých a čtyřicátých let.

Záhada hlavolamu
Knihu Záhada hlavolamu jsem si vybrala proto, že mi na první pohled připadá
srovnatelná s knihami od Ericha Kästnera, jedná se také o příběh skupiny chlapců
s detektivní zápletkou.
Záhada hlavolamu je první románový příběh Rychlých šípů a zároveň první díl
stínadelské trilogie. Román byl poprvé vydán v roce 1940 jako příloha časopisu Mladý
hlasatel, první knižní vydání následovalo o rok později nakladatelstvím Kobes.
Hlavními hrdiny jsou chlapci známí již z knihy Rychlé šípy – Mirek Dušín, Jarka
Metelka, Červenáček, Rychlonožka a Jindra Hojer. Tato chlapecká parta je uzavřená do
sebe, klub nepřijímá nové členy, chlapci žijí ve svém uzavřeném nedosažitelném
společenství.
Pětice chlapců se stává vykonavateli vyšších morálních poslání, snaží se jednat
dokonale a nedělat chyby. Foglar se snažil v každém chlapci soustředit specifický
osobnostní rys – Jarka Metelka je přemýšlivý chlapec s logickým myšlením,
Rychlonožka rošťák, Červenáček poskytuje Rychlonožkovi prostor pro jeho vtipy,
Jindra Hojer je průměrným chlapcem, se kterým se lze snadno ztotožnit, Mirek Dušín
naopak ztělesněním ctností. „Mirek, sám chlapec vzácně ušlechtilý, měl jedinou snahu,
udělat z Rychlých šípů vzorné hochy, čestné a dobré. Netrpěl jim ani jedno hrubé slovo,
rozebíral každý jejich čin, který byl nesprávný. (…) Ano, Mirek byl správný chlapík na
svém místě. Takovým by měli být všichni hoši, kteří kamarádí s mladšími.“73 Naproti
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nim stojí Bratrstvo kočičí pracky, které ztělesňuje chlapecké neřesti, analfabetismus a
fyzické indispozice.
Děj je situovaný do nejmenovaného města, velkou roli hrají čtvrti Druhá strana,
Dvorce a Stínadla. V každé čtvrti platí jejich vlastní zákony, které jsou respektovány.
Nejtajemnější čtvrtí jsou Stínadla, k jejich lákavosti přispívá popis zapadlých a tmavých
úzkých uliček, v jejichž spleti je pro cizince snadné se ztratit. Rychlé šípy žijí ve čtvrti
Druhá strana a snaží se do Stínadel pronikat kvůli zmínce o ztraceném hlavolamu, který
by se v těchto místech měl nalézat.
Centrální roli zaujímá v románu deník Jana Tleskače, který otevírá celé
tajemství ježka v kleci. Deník má zvláštní moc, neboť umožňuje chlapci zůstat hochem
až do smrti, fixovat minulé, je svědectvím dávných dob. Hlavolam má pro čtenáře
foglarovek téměř kultický význam, v roce 1941, rok po prvním vydání této knihy,
začala firma K. Moučky vyrábět dřevěnou napodobeninu románového hlavolamu a
redakce Hlasatele vypsala soutěž o vyjmutí ježka z jeho pouzdra.74 Hlavolam je více
představou než realitou, většina Vontů, obyvatel Stínadel, jej nikdy nespatřila a dostal
se jen k několika vyvoleným. Deník Jana Tleskače také hochy jeho čtením přivádí do
minulosti a stává se tak z něj metatext. Vontové se od ostatních chlapců liší také
vizuální podobou, na jejich oblečení nosí žlutý špendlík, který symbolizuje příslušnost
ke skupině.
Jazyk pětice hochů Rychlých šípů zní nepřirozeně, je stylizovaný, připomíná
angažovaná hesla politických organizací a státních institucí, nehodí se k jejich věku. Ve
světě Rychlých šípů se potkávají dvě odlišné vrstvy – iracionální a tajemné prvky na
jedné straně a racionální a dokonalé chování chlapců na straně druhé. Tajemství je pro
Rychlé šípy logicky řešitelným rébusem. Stínadla jsou pro hochy nepřátelským
prostorem, do něhož pronikají jen ve jménu vyšších zájmů. U chlapců chybí přirozený
dětský projev, vzorně plní školní povinnosti a teprve po nich následují jejich
dobrodružství.
V knize nacházíme také rozpor v morálce, kdy je Dušínem a Metelkou spatřen
Červenáček, který se vrací ze Stínadel, aniž by se o tom komukoliv zmínil. Mirek Dušín
si proto Červenáčka v rozhovoru na následující klubovní schůzce podá: „Půjdeme tedy
do Stínadel jen čtyři?“ „Ano!“ „Jeden z nás musí tedy zůstat doma?“ „Ano!“ „Kdo to
bude?“ „Ty, Červenáčku!“ „Já? Proč? Proč zrovna já?“ „Protože ty jsi tam byl už
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včera!“75 Toto nedorozumění a podezření Červenáčka ze zrady je vyvráceno až
v závěru knihy.
Stínadla jsou zapovězeným prostorem, městem ve městě. Čas se zde zastavil, nic
moderního nenarušuje rytmus této staré čtvrti. Mají podobu labyrintu, jsou spletencem
úzkých uliček a tmavých míst. Vyznají se v nich pouze zasvěcení domorodci, labyrint
funguje jako ochrana před nezvanými návštěvníky. Pevným bodem labyrintu je ve
Stínadlech kostel svatého Jakuba, ten tvoří jejich posvátné centrum. Foglar dobře a
barvitě popisuje atmosféru, když se Rychlé Šípy chystají do Stínadel: „Chvílemi pršelo.
Bylo chladno. A večer byl větrný, strašidelný. Po nebi vítr rozháněl těžká oblaka a srpek
měsíce jen chvílemi vhodil do ulic trochu své sinavé záře.“76 Vstup do Stínadel není
iniciačním procesem, ale vstupem do podsvětní říše, Rychlé šípy se snaží dešifrovat
životní příběh zavražděného Jana Tleskače, shozeného ze svatojakubské zvonice.
Kniha byla roku 1969 zfilmována do podoby devítidílného seriálu Záhada
hlavolamu Hynkem Bočanem, v roce 1993 se objevil na plátnech kin stejnojmenný film
od Ivana Arsenjeva a Petra Kotka.
Komiksové zpracování
Prvních deset příběhů seriálu Rychlé šípy zaměřuje pozornost na činnost
pouliční chlapecké bandy Černých jezdců. Vůči nim se postupně začne vymezovat
pětice chlapců, která si pak ve čtvrtém pokračování dává název Rychlé šípy. Původním
kreslířem, který je dodnes považován za klasického, byl JUDr. Jan Fischer. Marko
Čermák v roce 1941 nakreslil několik příběhů Rychlých šípů poté, kdy mezi Foglarem a
Fischerem došlo k autorské roztržce. Po roce 1945 Foglar urovnal své dříve napjaté
vztahy s původním kreslířem, takže obnovené příběhy Rychlých šípů kreslil pro časopis
Vpřed opět Jan Fischer.
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Po jeho smrti v roce 1968 pokračoval v kreslení seriálu opět

Marko Čermák.
Román Záhada hlavolamu se dočkal také komiksové podoby, v roce 1971 bylo
dílo zpracováno kreslířem Marko Čermákem a vydáno nakladatelstvím Novinář.
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Jaroslav Foglar, Záhada hlavolamu, (Brno: BLOK, 1969), 46.
Ibid., 74.
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„Překreslování příběhů Rychlých šípů“, Vontská Stínadla, http://vontove-foglarstinadla.abchistory.cz/rychle-sipy/ (staženo 16. 4. 2017).
76

33

Zhodnocení analýzy, společné/odlišné znaky české a německé literatury pro
děti na vybraných příkladech
Při srovnání vybraných děl české a německé literatury pro děti od Ericha
Kästnera a Jaroslava Foglara lze najít s ohledem na novou věcnost jak společné, tak
rozdílné znaky. Níže porovnávám díla na základě kritérií jazyka, popisu technizace a
modernizace společnosti a prostředí, ve kterém se děje odehrávají. Nacházím však také
další znaky, které v úvodu práce nejsou zmíněny, neboť jsem na ně narazila teprve při
podrobnější analýze děl.
Společným znakem knih obou autorů je pozitivní závěr příběhu, který je typický
pro knihy literatury pro děti. Postavy jsou hodny následování, neboť jsou mravně
ctnostné, jak v případě Emila, Kuličky a Toníka, tak pětice Rychlých šípů. Některá
jména postav jsou odvozena od jejich vlastností a vzhledu, například Červenáček a
Rychlonožka nebo u Kästnera postava Kuličky. Jazyk používaný u obou autorů je
srovnatelný. Jazyk pětice hochů Rychlých šípů zní nepřirozeně, je stylizovaný,
připomíná angažovaná hesla politických organizací a státních institucí, nehodí se
k jejich věku. Podobně je tomu v knize Emil a detektivové, postavy mluví střízlivým
jazykem, jsou v roli malých dospělých. Také vztah dětí k dospělým je podobný, dospělí
jsou do děje zataženi, jen když je to nutné, často jsou na nich ukazovány špatné lidské
vlastnosti, které malí hrdinové nemají. Oba autoři také navazují vztah ke čtenářům,
Erich Kästner se obrací na čtenářské publikum, nejprve představuje vystupující postavy
a jejich roli v knize, objevuje se však i během samotného děje. Probírá se čtenářem
etické, estetické a filosofické otázky. V Kuličce a Toníkovi dokonce vkládá mezi
jednotlivé kapitoly, které rozvíjejí děj, úvahy, které se zabývají otázkami morálky, etiky
a výchovy. Úvahy se zaobírají lidskými hodnotami, a tudíž jsou i dnes pro čtenáře
aktuální. Zdálo by se, že mohou znesnadňovat pochopení textu, ale Kästner sám na
začátku píše, aby v tomto případě děti tyto kapitoly přeskočily. Jaroslav Foglar navazuje
se čtenáři vztah pomocí pragmatických sdělení, kterými k nim promlouvá, snaží se je
pedagogicky vzdělat, vštípit hodnoty a pomoci orientovat se ve světě. Prostředí, ve
kterém se díla odehrávají, je společným i odlišným znakem. Kästnerovy romány se
odehrávají ve velkoměstě Berlíně. V Emil a detektivové se děti cítí ztraceny, město je
mate a dezorientuje jeho spletitostí a různorodostí ulic a znesnadňuje jim tak pátrání po
zloději. Tento rys spletitosti ulic se projevuje také v Záhadě hlavolamu, Rychlé šípy se
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cítí ve Stínadlech nepatřičně a ztraceni. Posledním společným kritériem je, že se jedná
v případě Emila a detektivů a Záhady hlavolamu o dobrodružné knihy.
Prostředí románů je na druhé straně také odlišným znakem. Erich Kästner
používá jako kulisu velkoměsto Berlín, popisuje rušnost ulic, lze v něm dobře pozorovat
modernizaci a technizaci světa. Je poukazováno na problémy, které na první pohled pod
zářivými světly reflektorů nejsou vidět. Anonymita města Berlína na druhé straně
napomáhá dětem v knize Emil a detektivové pátrat skrytě před očima dospělých,
v tomto ohledu je možno brát nepřehlednost jako pozitivní vlastnost. Technizace a
modernizace nejsou v Záhadě hlavolamu tak zřetelné, zatímco u Kästnera je velkoměsto
zdrojem líčení rozvoje průmyslu a modernizace. V Záhadě hlavolamu se Foglar
zaměřuje hlavně na tři městské části – Druhou stranu, kde žijí Rychlé šípy, Dvorce a
Stínadla. Ve Stínadlech se čas zastavil, nic moderního nenarušuje rytmus této staré
čtvrti. Tím se od Kästnerových knih odlišuje, rychlé tempo života není z Foglarova
románu zřejmé. Foglar líčí obě prostředí, velkoměsto je bráno jako hlavolam, spletitost
ulic zapříčiňuje stísněnost, hoši se cítí lépe v přírodě jako v přirozeném lidském
prostředí. Příroda je spojována se zdravím, kondicí, veselými hrami chlapců. Jazyk
používaný v Kuličce a Toníkovi je od dvou ostatních děl odlišný. Kulička si některá
slova vymýšlí, baví jimi své okolí, používá také ironii. Tyto jazykové prvky se
v Emilovi a detektivech ani v Záhadě hlavolamu neprojevují. Dalším odlišným rysem
je, že knihy Kästnera jsou určeny pro dívky i chlapce, postavy jsou obou pohlaví,
zatímco ve Foglarových knihách jsou téměř výlučně dětskými hrdiny chlapci, dívky se
objevují minimálně, knihy jsou také spíše zamýšleny pro chlapecké čtenáře.

Závěr
Cílem bakalářské práce bylo odpovědět na to, zda lze při srovnání vybraných děl
české a německé literatury pro děti najít společné či rozdílné znaky.
Porovnání zvolených knih německého a českého autora probíhalo na základě
několika faktorů -

jazyka postav, reflexe technizace a modernizace společnosti a

prostředí, ve kterém se děj odehrává. Ve vybraných dílech dvou autorů – od německého
autora Ericha Kästnera v knihách Emil a detektivové a Kulička a Toník a od českého
autora Jaroslava Foglara v knize Záhada hlavolamu jsem zkoumala, jestli v nich mohu
najít společné či rozdílné znaky nové věcnosti.
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Společnými znaky je jazyk postav, hlavní hrdinové u obou autorů se vyjadřují
jazykem, který se nehodí k jejich věku. Dalším znakem je vztah k dospělým, kteří jsou
do děje minimálně zataženi, a pokud ano, jsou na nich vykresleny negativní lidské
vlastnosti. Role vypravěče je u obou autorů totožná, vypravěč komunikuje různými
prostředky se čtenáři a snaží se mu vštípit hodnoty. Shodný je také žánr knih, v případě
knih Emil a detektivové a Záhada hlavolamu se jedná o dobrodružné příběhy.
Zajímavým zkoumaným znakem je prostředí, které se dá zařadit mezi společné i odlišné
faktory. Společná je spletitost ulic ve městě, která hrdiny mate a znesnadňuje jim
splnění jejich úkolu.
Na druhou stranu je prostředí děje také odlišným znakem, neboť v Kästnerových
dílech je velkoměsto použito jako kulisa, na které lze pozorovat modernizaci a
technizaci světa, rychlejší způsob života lidí. Naopak ve Stínadlech se tyto jevy
nevyskytují, čas plyne pomalu a čtenář jej vnímá, jako by se zastavil. Odlišný je také
jazyk v knize Kulička a Toník, Kulička se vyjadřuje dětinsky, vymýšlí si nová slova a je
pro své okolí zdrojem humoru. Poslední odlišností je skupina čtenářů, pro kterou jsou
díla určena. V případě Kästnerových knih je dílo zamýšleno pro dívky i chlapce, v jeho
dílech také dívčí postavy více vystupují. Ve Foglarových románech pro děti se dívky
téměř nevyskytují a z charakteru knih je patrné, že jsou více určeny pro chlapecké
čtenáře. V Záhadě hlavolamu se neprojevuje rys nové věcnosti týkající se technizace
velkoměsta, román spíše odpovídá nostalgické představě o střední Evropě, Praha je
vylíčena jako klidné město.
Závěr práce zní, že při porovnání vybraných děl německé a české literatury pro
děti doby nové věcnosti lze najít jak společné, tak rozdílné znaky.
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Summary
The aim of the bachelor thesis was to answer whether it is possible to find
common or different characters when comparing selected works of Czech and German
literature for children.
The comparison of selected books by the German and Czech authors was based
on several factors - the language of the characters, the reflection of technology and the
modernization of the society and the environment in which the plot takes place. In
selected works of two authors - from the German author Erich Kästner in the books
Emil a detektivové and Kulička a Toník and from the Czech author Jaroslav Foglara in
the book Záhada hlavolamu, I explored whether to find common or different features of
the new thing in them.
The common characters are the language of the characters, the main heroes of
both authors are expressed in a language that does not match their age. Another feature
is the relationship to adults who are at least trapped in the action and, if so, negative
human characteristics are plotted on them. The roles of the narrator are identical for
both authors, the narrator communicates with readers in various ways and tries to instill
values. The genre of books is also consistent, in the case of Emil a detektivové and
Záhada hlavolamu, these are adventurous stories. An interesting feature is an
environment that can be classified as common and different factors. The commonality is
the intricacies of the streets in the city that make the hero mate and make it difficult for
them to do their job.
On the other hand, the environment is also a different feature, because in
Kästner's works the city is used as a backdrop for the modernization and technology of
the world, the faster way of life. Conversely, these phenomena do not occur in the
Stínadla quarter, time is slowly flowing, and the reader perceives it as if it stopped. The
language is also different in the book Kulička a Toník, Kulička expresses childish, she
creates new words and is a source of humour for her surroundings. The last difference is
the group of readers for whom works are intended. In the case of Kästner's books, the
work is intended for both girls and boys, and in his works also the girl figures are more
prominent. In Foglar's children's novels, girls are almost absent and the character of
books is more likely to be for boy's readers. In the book Záhada hlavolamu there is no
feature of a New objectivity about the technology of the city, the novel rather
corresponds to the nostalgic idea of Central Europe, Prague is portrayed as a quiet city.
37

The conclusion of the thesis is that when comparing selected works of German
and Czech literature for children of the New Objectivity, both common and different
characters can be found.
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