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Jako odrazový můstek úvah, vycházejících z dlouhodobějšího výzku‑
mu literatury pro děti tzv. dlouhého 19. století a jejích společenských 
(zvl. pedagogických) kontextů, tu poslouží literární tvorba vníma‑
ná zhusta jako okraj okraje – próza a drama s nedospělým hrdinou 
a s dějem zasazeným do doby svého vzniku, která výrazně zdůrazňu‑
je výchovné intence, ba nadhodnocuje svou funkci edukační (řečeno 
s pedagogy) nad funkci estetickou. Je prosta jakýchkoli fantastických 
motivů a v estetizované rovině, někdy však i se zabudovanými přímý‑
mi návody, demonstruje poměrně stabilní okruh výchovných situací, 
jejich východisek i dopadů.

Výchovná próza s dětským hrdinou a výchovné školní drama 19. sto‑
letí jsou jako celek českými kompendii specializovanými na dětskou 
literaturu víceméně přecházeny, někdy i  bagatelizovány. Zhusta se 
přitom argumentuje axiologickými zřeteli, nízkou uměleckou úrov‑
ní, neživotností, zvláště absencí tzv. dětského aspektu, tedy estetické‑
ho přiblížení respektujícího zvláštnosti dětské psychiky (Kopál 1970, 
Nezkusil 1983: 33n). Rozpačitý zrod původní umělecké české litera‑
tury pro děti a mládež reflektující postavy nedospělých ve vztazích 
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s aktuálním společenským prostředím je proto obvykle i v literární his‑
torii spojován až do první světové války s několika málo konkrétními 
autory. Nasnadě je otázka, proč se tedy tímto nepočetným polem po‑
měrně stereotypní literární produkce vůbec prodírat.

Nepochybně je dosud ne plně vytěženým pramenem pro poznání 
dobového literárního života, přes svá specifika se nevyčleňuje z mecha‑
nismů jeho fungování. Pro přelom šedesátých a sedmdesátých let cha‑
rakteristický nárůst publikačních tribun řízených a redigovaných uči‑
teli (časopisy a četné knižnice věnované dětem, odborné pedagogické 
revue přinášející dětskou beletrii a její reflexe) totiž oblast výchovné 
prozaické a dramatické produkce pro děti zviditelňuje a ovlivňuje i její 
vychovateli preferovanou podobu. Prioritou je tu formativní aspekt; 
regulaci či cenzuru řízenou státem, která v  sedmdesátých a  zvláště 
v osmdesátých letech 19. století zasahuje četbu mládeže (Národní listy 
1887),1 tak paralelně doplňují aktivity učitelů samých, jejichž společen‑
ské postavení, odborná příprava i autorita vzrůstají poté, co 14. května 
1869 vchází v platnost nový říšský školní zákon (tzv. Hasnerův). Do‑
chází tak k paradoxu, způsobujícímu dnes u periodizace celku literatu‑
ry pro děti a mládež (vnímaného jako součást národní literatury a kul‑
tury) značné rozpaky. Emancipace českého učitelstva, která literaturu 
určenou primárně mládeži výrazně nadřadila lidovýchovné produkci, 
rozhojnila a svou popularizační činností k ní obrátila pozornost veřej‑
nosti, současně tuto oblast ve druhé polovině 19. století téměř uzavřela 
výraznějším tematickým i tvárným inovacím a přesahům. To vše s vě‑
domím vlastenecké povinnosti vychovat mravně silnou, v úctě k tradi‑
cím českého národa vedenou a podle dobových vědeckých poznatků 
vzdělanou mládež, a to na jazykově korektních, z hlediska normy pří‑
kladných textech. Navzdory specifičnosti pole s nedospělým recipien‑
tem, které obvykle na změny estetických kódů reaguje v každé kultuře 
se zpožděním a jejich vyhrocenou podobu tlumí, tu nelze nevidět po‑
dobnost s obecnějšími rysy každého národně obrozenského procesu 
nastupujícími po jeho tzv. vědecké či učenecké fázi.

Dětská výchovná literatura s náměty ze současnosti tak pro svou 
prvo plánovou jednoduchost umožňuje nahlédnout do výchozích me‑
chanismů tvorby instrumentálního charakteru, její posuny umožňuje 

1 Z řady nařízení zemské školní rady a ministerských výnosů z let 1871, 1875, 1883 a 1885 (po‑
slední výnos ministra Gautsche) byla zahájena nejrozsáhlejší tzv. purifikace fondů školních 
knihoven. Přestože měla směřovat k podpoře mravouky a nacionální i náboženské snášenli‑
vosti v monarchii a výběr „výchovně závadných“ svazků byl ponechán na správci knihovny, 
v některých českých školách bylo preventivně vyřazeno až 200 titulů. 
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vidět jako příznakové z hlediska změn struktury celého pole, kde se po‑
stupně vyvažují mimoestetické nároky vnášené zvenčí s estetickými změ‑
nami charakteristickými pro postupný vývoj národní literatury. Jde tu 
o naplňování funkcí poměrně stálého fikčního schématu, kde některé 
motivy jsou výrazně sémanticky zatěžovány s ohledem na jejich peda‑
gogickou potenci, tematizují se, jejich konotační pole se petrifikuje a až 
s výraznější proměnou výchovných cílů dochází k jeho přestrukturování 
či doplnění. Pokud je možné pojem topos užít v kulturním významu pro 

„všechny součásti tradice, jež se týkají společnosti“ (Müller 2006: 822), 
pak pedagogická topoi příznačná pro české prostředí této doby zpět‑
ně upevňují, popř. modifikují také prostřednictvím beletristických textů 
pro děti a posunu jejich ustálených schémat. Zvláště důležité je v tomto 
směru vytváření konotací spojených s motivem cesty, outsidera a útočiště.

Formativní vliv cesty s konotacemi směřujícími k poznání, překoná‑
vání překážek, upevňování etických postojů hrdiny včetně nápravy po‑
chybení v konfrontaci s drastickými zkušenostmi se od samého počát‑
ku promítá do orální i písmem fixované tvorby a předporozumění pro 
tematizaci motivu je značné. I fikční svět pohádky běžně počítá s re‑
cipientovým předporozuměním vyvolaným často už základními signá‑
ly (Jedličková 2010: 35–36). Pokud budeme model kouzelné lidové po‑
hádky (Propp 1999) vnímat jako typizovanou iniciační cestu outsidera 
(pozice hrdiny jako nejmladšího tj. neprivilegovaného mužského zá‑
stupce rodiny),2 který v sociální hierarchii získá významné místo vítěz‑
ným soubojem nebo trpělivostí a sebezapíráním (ženská hrdinka pohá‑
dek středoevropského kontextu), pak pojetí jednotlivých kroků dějové 
linie a jednajících postav jako funkcí můžeme vztáhnout i na základní 
model výchovné povídky. Realizace jejího paradigmatu zplošťuje dějo‑
vou linii na několik základních okruhů jednání, počet funkcí postav si, 
řečeno Proppovou terminologií, dokonce vystačí jen s hrdinou, odesi‑
latelem, škůdcem / nepravým hrdinou a dárcem; z ryze výchovných dů‑
vodů je dětská postava navíc téměř vždy charakterizována velmi kuse, 
věkem a společenským postavením rodičů, a jakýkoli, i vnější detail, tu 
má svůj funkční korelát (Brožová 2004, 2008a). Počátečním nedostat‑
kem, který je nutno odvahou i osobními oběťmi eliminovat, je ve vý‑
chovné beletrii chudoba, lenost a hlavně výkonem podmíněná láska ro‑
dičů i nadřízených.

2 Cestu obvykle absolvuje kvůli odstranění závažného nedostatku, musí projevit určitou mí‑
ru altruismu či vůbec osvědčit své mravní smýšlení, aby získal pomoc k poražení protivní‑
ka, uhájí výdobytek získaný bojem a vrací se posílen a připraven k převzetí odpovědnosti 
za další úkoly.
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V první polovině 19. století je hrdinův handicap převážně materiál‑
ního rázu;3 chlapecká postava realizuje nebezpečnou cestu fyzicky, 
altruis tickým činem/činy získá pomocníka, obvykle mecenáše, a tím 
i přístup ke vzdělání, vynikne nad škůdce / nepravého hrdinu kladou‑
cího si neoprávněné nároky a z pozice svého vítězství pak může pro‑
jevit žádoucí velkorysost. Rodinu (primární nebo mecenášovu) jako 
útočiště tu konotuje úcta, vděčnost, poslušnost, láskyplnost i nezpo‑
chybňované přijímání jejích hodnot.

Ve druhé polovině 19. století se však výchova městského středosta‑
vovského dítěte, k níž většina literární produkce směřuje, více přibližu‑
je očekávaným výchovným i obecně společenským konvencím a žádá 
jejich legitimizaci a podporu i v literatuře (Hrnčíř [1887]: 7).4 Pedago‑
gická tvorba reaguje i v souladu se státem podporovanou výchovnou 
koncepcí herbartismu, která vedle novohumanistického důrazu na kla‑
sické jazyky a antickou kulturu podporuje rozvoj racionálního vědě‑
ní (vyučování reáliím na obecných a měšťanských školách), zato prak‑
tickou filozofii, tj. etiku, Herbartem pojatou jako „nauku o volních 
poměrech“, „zvláštní oblast estetických vztahů“ (Zumr 1998: 47), ve 
školní praxi vulgarizuje. I výchovná beletrie se tedy těsněji přimkla 
k prvoplánově přiznávané návodnosti a poučnosti.

Cesta se v této době virtualizuje, hrdina vůbec nemusí opustit do‑
mov, když směřuje za vzděláním či profesní přípravou. Její konotační 
pole tvoří vůle, píle, odkládání zlozvyků, dobročinnost (stejně starší tex‑
ty tradičně konotovaly „cestu“ dívčí hrdinky), eliminovaným nedostat‑
kem je nejčastěji odpíraná přízeň rodičů či učitelů („láska za výkon“). 
Ne že by učitelská povídka s reálnou, fyzicky náročnou cestou nedo‑
spělého sociálního outsidera vymizela, obvykle však směřovala současně 
k recipientovi dospělému, k lidovýchově (Benýšek 1892). I autoři, kte‑
ří nehodlali rezignovat na barvitě romantizující dějovou linii výchovné 
povídky, však začali již od konce šedesátých let školu a další instituce 
zobrazovat jako útočiště a konotovat je jako rodinu (Podlipská 1870). 
Příznačně se v této době objevují i nařízení namířená proti jakémukoli 
snižování učitelovy autority v literatuře pro děti (Hrnčíř [1886]: 14–15).

Paralelně s tím, jak mizí konotace vážící se k sociálnímu handica‑
pu fyzicky putujícího hrdiny, dochází k potlačování tzv. výstražných 

3 V pohádce mívá chybějící materie, zvíře či osoba rozměr symbolický.
4 „Dobrá povídka pro děti měj tyto vlastnosti: 1. Má míti za základ děj neb událost buď ze 

života dětského neb z oboru dětem přístupného, aby jim byla srozumitelna. 2. Buď mrav‑
ná, nic neobsahuj nezpůsobného cit urážlivého. 3. Směřuj nejen k obveselení, nýbrž hlavně 
k poučení, ku vzdělání ducha a k ušlechtění srdce […]“ (Hrnčíř [1887]: 7).
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povídek, vlastně rozvinutých exempel (Špaček 1885); předvádění pod‑
lostí škůdce / nepravého hrdiny i drastických trestů, které je následují, 
je tolerováno snad jen u námětů historických (tematizace vla stizrady) – 
a ze setrvačnosti i úcty k autorovi též u  tvorby proslulého lidumila 
Františka Douchy. V souladu s  tím dřívější pokusy o uměleckou vý‑
chovnou tvorbu, poetikou obvykle rezonující s  preromantismem 
(Kaun 1831: 12), i adaptace německých dramat a dějově akčních próz 
(Brožová 2005b),5 byť byly z pera ceněných obrozenců (mj. Matěj Jo‑
sef Sychra, Magdalena Dobromila Rettigová, František Bohumil Tom‑
sa), od sedmdesátých let narážejí na aktuální výchovné požadavky uči‑
telstva a rozhodně nejsou vnímány jako klasika svého druhu. Přestože 
jsou i z komerčních ohledů stále znovu přepracovávány (např. Nie ritz 
1843, 1883), purifikace knihoven se nevyhne ani jejich adaptacím (Hrn‑
číř [1887]: 41–42). Ostatně, příznačná je v tomto ohledu známá necit‑
livá, leč jazykově i mravně „korektní“ úprava Babičky (1855) Boženy 
Němcové Františkem Bartošem pro Národní bibliotéku mládeže čes‑
koslovanské (Němcová 1887).

Zvláště výrazně se projevuje tendence zplošťovat v rámci výchovné 
korektnosti texty určené k dětským divadelním produkcím, literarizo‑
vané a rezignující na základní dramatickou výstavbu, které nahradily 
a zastoupily přežilý žánr rozmlouvání, doporučovaný pro pedagogic‑
kou praxi v první polovině století.6 Příčinou je snaha nesvádět k ná‑
podobě, a tedy nepředvádět nebezpečné a nevhodné chování, či do‑
konce mravní pochybení, tj. vytěsnění podstatného konstrukčního 
prvku většiny dramatických situací, ve starších divadelních hrách pro 
děti běžně přítomného (Brožová 2005b). Příznačné je v tomto ohle‑
du pedagogické odsouzení hry Svatý Mikuláš (Pravda 1870) proslulého 
prozaika Františka Pravdy, jehož dětská dramata uvádělo i Prozatím‑
ní divadlo, i proklamace zakladatele první edice původního dětské‑
ho dramatu, učitele Antonína Konstantina Vítáka, že divadlo děti učí 

5 Adaptována byla zvl. dramata Christiana Felixe Weisseho a Christopha von Schmida; 
Schmidovy povídky četností i popularitou předčily prózy Gustava Karla Nieritze a Friedri‑
cha Augusta Hoffmanna. 

6 Příznačný je výsek z dramatu učitele Antonína Paláta Naši malí lidé (1872), kde je školní vý‑
chova nadřazována nekompetentní výchově rodinné: „Vilém: A parní stroj vysvětlím ti já 
zcela přirozeným způsobem. Pára zdvihá pokličku, vaří ‑li se pod ní voda, víko měděnce či‑
li kamnovce vyrazí, ano kotel roztrhne, nemá ‑li kudy ven. Příčinou toho jest teplo, jež pá‑
ru mocně roztahuje. Onať teplem tolik nabývá objemu, že jí původní místo nestačuje, tlačí 
se ven a čep tlačí před sebou, tlačíc na něj, až jej vytlačí. Tato roztažlivosť a z ní pochodící 
tlak páry žene každý stroj parní. Lucifer nemá s tím nic společného. Bohuslav: Vidíš, Jiříku, 
o tom zase nás poučuje silozpyt čili fyzika, o kterémžto předmětě se dříve na národních ško‑
lách ani nevědělo, aniž o něm jaká zmínka se činila“ (Palát 1872: 67–68).
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„[…] napodobovati povahy a jednání karaktérů takových, jež opravdu 
jsou následování hodny […]“ (Víták 1872: 49).

Jiný přístup k  toposu cesty představuje dětský cestopis, naučná 
a hlavně bezpečná cesta po vlasti, kde se za doprovodu poučeného do‑
spělého, který vše viděné osvětluje a komentuje, sledují památky, ná‑
rodopisné zvláštnosti i soudobá industrie (Pokorná [1903]). V tomto 
kontextu nelze nezmínit podrobný metodický návod k vlastivědnému 
vyučování pro obecné školy z pera učitele amerlingovského okruhu 
Štěpána Bačkory, kde se děti s pomocí „měromenšítka“ učí oriento‑
vat v mapě a k návštěvám památných míst vlasti je motivuje naučné 
vyprávění učitele (Bačkora 1933). Vlastivědné cestování jako téma ne‑
bylo sice příliš obvyklým jevem ani ve druhé polovině 19. století, často 
však tvořilo aspoň část tradičnějšího příběhu, a bylo jedno, zda se jed‑
ná o pouhou projížďku širším okolím domova (Krásnohorská [1895]) 
či o cestu do Prahy na jubilejní výstavu, kde sama výstava slouží jako 
didaktická vlastivědná pomůcka (Špaček [1892]).

Na začátku 20. století se začaly zažité konvence výchovného žánru 
měnit, prózy některých pedagogů se pokoušely zachytit (a vysvětlit) 
vnitřní život malých hrdinů ve větší interakci s prostředím. Tematizuje 
se tak láskyplnost rodiny, kterou rozhodně nelze nazvat příkladnou (Jo‑
sef Kožíšek), dětský život je líčen s humorem (Franta Župan), s kritikou 
autorit (Vojta Beneš), impresí (Pavel Sula). Impulzy nových výchov‑
ných proudů, zvláště důraz na dětskou přirozenost, jak ji charismaticky 
přibližovala Ellen Keyová, začaly pomalu pronikat i do Čech a zdálo se, 
že tváří v tvář neschematické, kompozičně rozvolněné a rigidní výchov‑
ností ne příliš zasažené nové dětské próze větev výchovné povídky s tra‑
dičním půdorysem zcela odumře. Nestalo se, a návodná výchovná litera‑
tura, z hlediska konotací tradičních topoi inovovaná a kupodivu hojně 
čtená, se znovu objevila na počátku nové republiky.

Jejímu rozkvětu však před válkou předcházely ryze praktické pe‑
dagogické pokusy. V české výchově mládeže se začala objevovat za‑
tím výrazněji neorganizovaná a z dobového pohledu exotická činnost, 
tzv. skauting. I když se východiska i cíle jejích propagátorů v lecčem 
lišila (Svojsík [1912], Biliánová [1914], Seifert 1920), obecně bylo je‑
jím smyslem vytvořit protiváhu městskému středostavovskému živo‑
tu, a to pobytem v přírodě spojeným se soběstačností ve všech oblas‑
tech, s fyzickou prací, tělesným otužováním, získáváním vlastivědných 
a  přírodovědných poznatků i  morálním, volním a  duchovním růs‑
tem, umožněným nekomfortním prostředím a těsným kontaktem s pří‑
rodou. Není podstatné, jak se konečná podoba výsledné organizace 
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profilovala mezi vlasteneckou tělesnou zdatností a  transcendentalis‑
mem thoreauovského typu. Důležité je, že výchovná povídka temati‑
zující táboření a pobyt v přírodě včetně praktických a herních návodů 
byla (a v subkultuře tábornických oddílů dosud je) spontánně čtená 
a v dětské literatuře její schéma založilo tradici specifického podžánru 
tzv. románu pro chlapce, který dosud vzniká, ač je z estetického hledis‑
ka ceněn nepříliš vysoko. Důležitá je tu ovšem přímá zážitkovost, s níž 
text může (aspoň v určitých motivech) rezonovat, i specifické persva‑
zivní strategie, které mají k zážitkové činnosti vést (Brožová 2008b).

Topos iniciační cesty přírodou se také zde realizuje ve fyzické a vý‑
chovné rovině. Útočiště ztrácí konotace směrem k rodině i škole a budu‑
je vazby jak k přírodě samé, tak zvláště k přátelské skupině vrstevníků; 
rodič je v lepším případě ve funkci dárce – pokud iniciuje či povoluje ne‑
dospělému jeho „bezpečná dobrodružství“. Outsiderem je vlastně každý 
hrdina povídky, pokud přichází do již znalejšího a zkušenějšího spole‑
čenství, často je však zdůrazňována i přátelská socializace dítěte (okolím, 
školní třídou) odmítaného, které ve společnosti se stejnými zájmy získá 
sebevědomí,7 nověji se objevuje i integrace handicapovaného dítěte a ná‑
ročná (vlastivědná) cesta přírodním terénem bez účasti dospělého, pří‑
mo označená jako iniciační mezník v životě hrdiny (Zapletal 1997, 2008).

Jak je zřetelně vidět, při generování paradigmatu návodné tábornic‑
ké prózy hrála výchovná učitelská povídka velmi důležitou roli, což 
jen potvrzuje archetypální rozměr jejího modelu, ovšem nepříliš šťast‑
ně, „odborně“ a doslovně naplňovaný. A nosnost iniciační cesty dospí‑
vajícího hrdiny k vnitřní integritě se zdůrazněnými topoi outsiderství 
i potřebného útočiště, tedy schématu obecně platného pro každé lid‑
ské zrání, se potvrzuje také v celku tvorby podstatně umělečtější, u Ivy 
Procházkové, vysoce oceňované kritikou i mladými čtenáři.
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The invariable and variable factors in the nature  
of Czech educational prose and drama from children’s life 
(pedagogical topoi of the journey, outsider and asylum)
This paper analyses the primary character of Czech prose from children’s life, 
which until the end of the 19th century was conceived mostly as a pragmatic, 
educational tool and especially in the 1860s started to give way to the aesthetic 
impulses of the period. Abundant pedagogical output of this kind, which came 
into being, among other things, due to the reform of teachers’ education and 
increasingly rigorous control of youth reading (so ‑called purification, initiated 
by the state, i.e. the retrogressive censorship of school libraries) maintained 
literature on a simple model, which usually corresponds with a constricted 
number of functions, as defined in the fairy ‑tale genre by Vladimir Propp. The 
gradual transformations of traditional pedagogical topoi (especially the topoi 
of the journey and asylum) surprisingly helped to resuscitate this model in the 
genre of Czech instructional camping prose, which was still popular, and also 
helped this model and its general features to resonate in significantly more 
artistic prose for young adults.
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Vladimir Propp, functions in the fairy ‑tale genre, instructional camping prose


