Jaroslav Foglar
český spisovatel próz pro mládež
* 6. 7. 1907 Praha, + 23. 1. 1999 Praha
Má-li česká literatura pro mládež nějakého bestselleristu, autora, jehož popularita přerostla v kult, pak je to
Jaroslav Foglar. Jeho dobrodružné příběhy jsou stejně tak předmětem zatracování (z důvodů ideologických i
estetických), jako gloriﬁkování coby breviář správných morálních postojů. Upřít jim nelze věčné motivy
romantického přátelství, poetického pojetí přírody a srozumitelně vedeného vypravěčství. Při hlubším
zkoumání lze v nich nalézt archetypy iniciace, tajemství, sestupu do hlubin labyrintu a další prvky "vysoké
literatury".
Foglar svůj život prožil v oddanosti svému literárnímu poslání a práci s mládeží. Již jako student obchodní
školy se zapojil do skautského hnutí - oddíl vedl od roku 1925. Od roku 1938 pracoval jako redaktor časopisu
Mladý hlasatel, v letech 1945-46 redigoval časopis Junák a v letech 1945-47 časopis Vpřed. Po zákazu
skautských organizací po únoru 1948 pracoval v letech 1954-64 jako vychovatel v domovech mládeže.
Foglar je autorem 25 vydaných knih pro mládež, v nichž důsledně zachovával své základní téma: chlapecký
kolektiv postavený před zkoušku, mnohdy i mysteriózní povahy: Hoši od Bobří řeky, 1937, Chata v Jezerní
kotlině, 1939, Záhada hlavolamu (1941, která spolu s knihami Stínadla se bouří a Tajemství velkého Vonta
tvoří populární trilogii), Kronika Ztracené stopy, 1968. V letech 1969-71 vycházely v sešitech jeho Rychlé
šípy, comicsový seriál z Mladého hlasatele (původně kreslený Janem Fischerem, poté Marko Čermákem),
jenž ještě potvrdil všeobecnou popularitu foglarovských literárních typů.
V 70. a 80. letech nemohly Foglarovy knihy z pokrytecky ideologických důvodů vycházet. Po roce 1989
nastal foglarovský boom, díky němuž se zařadil mezi nejvydávanější české autory. V roce 1991 Foglar vydal
své paměti pod názvem Život v poklusu.
Na Foglarovu "notu" navázala řada autorů, z nichž největší ohlas si získal Miloš Zapletal (Ostrov přátelství,
Stezka odvahy a další), který je i autorem unikátní čtyřsvazkové encyklopedie her z celého světa.
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