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SLOVO ÚVODEM 

PhDr.Jan KR IST 
ředitel Ústavu lidové kultury 

Sešli jsme se v Ústavu lidové kultury ve 
Strážnici opět po šesti letech, abychom po
kračovali v tradici dříve známých „strážnic
kých sympozií". Jej ich zaměření vycházela 
vždy buď z aktuálních potřeb a plnění úkolů 
našeho ústavu, nebo se zabývala tématy, jež 
vyplývaly z potřeb národopisu a jiných pří
buzných oborů. Víceoborový přistup je pro 
strážnická sympozia příznačný. A navíc, vět
šinou se zde překrývaly I důvody jejich po
řádání, protože ústav s e zabývá tématy 
zřetelně aktuálními. 

Různá diskusní setkání mají v prostředí 
strážnického zámku svou tradici. Kolik jen 
rozličných názorů tu zaznělo v souvislosti 
s pořádáním Mezinárodního folklorního fes
tivalu! Známá jsou i jednání různých komisí 
Mezinárodní komise pro studium lidové kul
tury v Karpatech a na Balkáně (MKKKB) , 
jejich subkomisí, komisí Národopisné spo
lečnosti, konala se tu řada seminářů, kurzů 
atd. 

Na strážnických sympoziích se řešily otáz
ky týkající se postavení tradic lidové kultury 
v životě současné společnosti (sympozia 
1973 a 1975), vztahu životního prostředí 
a tradice (1974), výzkumu současné vesni
ce (1977), dítěte a tradic lidové kultury (1979), 
výročních obyčejů (1980), svatebních oby
čejů (1981), rodinných a společenských svát
ků v životě člověka (1982), etnografického 
výzkumu malého města (1984), svátků a slav
ností ve městě (1988), slavností v moderní 
společnosti (1990) a folklorismu v součas
né národní kultuře (1991). To jsou tot iž 

témata dosavadních 12 strážnických sym
pozií. J s m e rádi, že se nám dařilo zpřístup
ňovat jejich výsledky odborné veřejnosti 
v podobě sborníků. 

V roce 1992 vznikla myšlenka a v roce 
1994 návrh zaměřit pozornost výzkumu 
směrem k dětským folklorním souborům 
a podat výpověď o jejich roli při formování 
hodnotové orientace vztahu k domovu. G a 
rantem navrhovaného projektu se stal od 
roku 1995 Ústav lidové kultury ve Strážnici. 
Jeho obsahem se stalo sledování a analýza 
využití dětského folkloru při výchově k v las
tenectví. Měl se dlouhodobě sledovat vztah 
dětí, které jsou zapojeny ve folklorních sou
borech, k domovu a vlasti a srovnávat jej se 
vztahem dětí, které nejsou členy folklorních 
souborů. Na tomto základě pak formulovat 
témata, která by v souladu s Doporučením 
U N E S C O k ochraně tradiční a lidové kultu
ry z roku 1989 mohla být zahrnuta do os 
nov pro 1 . a 2. stupeň škol a zaměřena na 
výchovu k vlastenectví. 

Plánovaný výzkum vznikl na základě me
zioborového zájmu v této oblasti. Spojili se 
národopisec, pedagog a psycholog. Vytvořil 
se čtyřčlenný řešitelský a autorský tým pod 
vedením pedagožky PhDr. Aleny Schauero-
vé. Národopis reprezentuje PhDr. Věra Frol-
cová, C S c , psychologii zastupují prof. PhDr. 
Josef Švancara, C S c . a Mgr. Šárka Portešo-
vá. Po vzájemných konzultacích byl formu
lován název projektu: „Mentální reprezentace 
domova jako výraz kulturního vědomí dětí 
z folklorních souborů". Obecně jsme si jej 
označovali jako „Domov očima dětí". Mezi
oborová spolupráce vychází z přesvědčení, 
že tak lze zachytit z různých zorných úhlů 
pohledu vztah dětí k domovu a že výsledky 
výzkumu mohou být přínosem pro hlubší 
poznání člověka a jeho chování. Ve výzku
mu si autoři kladli otázku, zda děti z folklor
ních souborů, dík relativní znalosti reliktů 
tradiční l idové kultury svého kraje, mají 
hlubší vztah k domovu. Vychází se z pře
svědčení, že děti se v souborech seznamují 
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s folklorem vlastní aktivní činností, že jed
notlivé folklorní žánry současně prožívají 
i spoluprožívají s ostatními dětmi téhož 
souboru. Tím je rozvíjena nejen oblast ro
zumu, ale i citu, což - jak ukazují dosavadní 
výzkumy - hraje významnou roli nejen pro 
sílu a trvalost nového poznatku, ale spolu
podílí se i na vytváření hodnotové orientace 
dítěte. 

Aktuálnost a potřebnost dané problema
tiky spatřujeme ve faktu, že utváření hod
no tové o r i en tace vz tahu k domovu 
u dorůstající generace může sehrát důleži
tou roli protipólu k unifikačním tlakům eu-
r o a m e r i c k é c i v i l i z a c e , ze jména pak 
k důsledkům odcizení, které z ní plynou. Cí
lem projektu se proto stalo zjistit podíl 
a role hodnot tradiční lidové kultury jako 
faktoíů vytvářejících identitu domova ve vě
domí dětí. Současně šlo o zjištění výchov
ných specifik dětských folklorních souborů 
ve vztahu k percepci domova. 

Projekt byl realizován formou jednoroč
ních dílčích úkolů. V roce 1995 byl zahájen 
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 
v Brně pod názvem „Dítě a vlast", v roce 
1996 tvořil jeden z dílů širšího ústavního 
úkolu „Folklorní projevy dětí" a v roce 1997 
je veden pod názvem „Folklor, dítě a vlast". 
V letech 1995 a 1996 jsme pro plnění pro
jektu měli vyčleněny účelové prostředky 
v rámci ústavního rozpočtu, v letošním roce 
můžeme čerpat finanční prostředky určené 
pro výzkum a vývoj. 

Konáním 13. st rážnického sympoz ia 
„Společenství dětí a kultura" se završuje 
první etapa projektu. Po 18 letech se tak 
vracíme při sympoziích k dětské problema
tice (viz 5. sympozium „Dítě a tradice lidové 
kultury" v roce 1979). Považujeme to za vel
mi důležité. ChcemeVás seznámit s výsled
ky naší práce. Vedle sborníku z tohoto 
setkání vydáme též obsáhlou výzkumnou 
zprávu o vlastním plnění projektu. Rozhod
li jsme se , že v letech 1998 -1999 budeme 
pokračovat projektem nazvaným „Tradice 

lidové kultury - rodina, škola, folklorní sou
bor". 

13. strážnické sympozium přispělo ktomu, 
že jsme výsledky naší mezioborové spolu
práce mohli porovnat s výsledky vašich vý
zkumů a badatelské činnosti. Společně jsme 
získali komplexnější obraz vztahu dětí a tra
dic lidové kultury, což by mohlo pomoci jeho 
lepšímu pochopení a využití. Třeba právě pň 
výchově dětí k vlastenectví oproštěnému od 
fóbie nacionalismu a šovinismu. J a k v rodi
ně, tak ve škole. 

Foreword 
by dr. Krist, the Director of Institute of Folk 
Culture 

After six years we gathered again in the 
Institute of Folk Culture in Strážnice to con
tinue a tradition of the well-known Strážni
ce Symposia.Their focus came out of current 
needs of the Institute, or dealt with topics 
reflecting needs of ethnography and rela
ted disciplines. Inter-disciplinary approach 
seems to be typical of the Strážnice S y m 
posia. Sometimes there were several over
lapping reasons to organize those symposia 
because the Institute always tended to ad 
dress highly topical themes. 

Multi-opinion discussions do have a tra
dition in the Strážnice Chateau. How many 
varied opinions were pronounced here in 
relation to the International Folk Festival! 
Various committees of the International 
Committee of the Folk Culture Studies in 
the Carpathian Mountains and the Balkan 
took place here, so did their sub-committe
es , committees of the Ethnographic Soc ie
ty, numerous seminars, workshops etc. 

The Strážnice Symposia addressed issues 
related to folk culture traditions in the pre
sent society (the 1973 and 1975 Sympo
sia) , link between ecology and tradition 
(1974) , contemporary v i l lage resea rch 
(1977), child and folk culture tradition (1979), 
annual customs (1980), wedding customs 
(1981), the importance of family and com-
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munity holidays for a life of and individual 
(1982), ethnographic research of a small 
town (1984), urban holidays and festivals 
(1988), modern society festivals (1990) and, 
last but not least, folklorism in cintempora-
ry national culture (1991). So far the list of 
twelve Strážnice Symposia which took pla
ce until now. We are happy to have succee
ded in making thei output publicly available 
in the proceedings. 

In 1992, the idea to shift a research focus 
towards children's folk groups originated, 
and in 1994 a project was proposed with 
the aim to document a role of children's 
folk groups in relation to children's attitude 
formation to home. The proposed project 
has been guaranteed since 1995 by the In
stitute of Folk Culture In Strážnice.The pro
ject's target was to monitor and analyze the 
use of children's folklore in their education 
in patriotism. A long-term monitoring of 
children active In folk groups and their rela
tion to home and country took place. Con-
seguent ly , they w e r e c o m p a r e d with 
children who are not members of any folk 
group and their attitude to home. The ana
lysis outcome could help to formulate cur
ricula, in accordance with the U N E S C O 
recommendation, with a focus on educati
on in patriotism at the elementary schools. 

Projected research was inter-disciplinary 
and associated an ethographer, teacher and 
psyhologist. A four-member project team 
was set up, guided by dr. Schauerová, the 
teacher, ethnography being represented by 
dr. Frolcová, psychology by dr. Švancara and 
dr. Portešová. After several consultations the 
project name was finally formulated: „Men
ta! Representation of Home as an Expressi 
on of the Culture Awareness of Children 
Engaged In Folk Groups". Generally, se ca l 
led it „Home in the Eyes of Children". The 
multi-disciplinary approach captures diffe
rent angles of children's vision of home. 
Hopefully, the research output can contri
bute to deeper understanding of human 
behaviour.The researchers raised a questi

on whether children engaged in folk groups, 
thanks to their relative knowledge of traditi
onal folk culture of their regions, have dee
per feelings of their home. The research 
comes out from a fact that children in folk 
groups become familiar with folklore in an 
active way, and, at the same time they share 
the same values with other children in the 
group. This way not only reason but also 
sensibility develop. This fact, as shown by 
the research, not only supports a new of 
knowledge but cinstitutes children's s y s 
tem of values. 

The researchers view the theme as highly 
topical and needed mainly because consti
tuting a positive feel for home in teenagers 
can act as an important counterpart to uni
fying pressure of Euro-American civilizati
on. Similarly, it can al leviate al ienation 
resulting from such a unification. The pro
ject 's target therefore was to find out a sha 
re of traditional folk culture in constituting 
the identity of home in children's consc i 
ousness. Detecting educational specif ics of 
children's folk groups in relation to their 
perception of home w a s equally important. 

The entire project was segmented in one-
year targets. In 1995, the research started 
with co-operation with the Masaryk Univer
sity of Brno under the name of Child and 
Homeland. In 1996, It became a part of 
a more extensive institutional project „Chi l-
dren's Folklore Expression", and, finally, in 
1997 it was conducted under the name of 
Folklore, Child and Homeland. In 1995 and 
1996 the project was financed from the In
stitute's budget.This year it will be possible 
to draw financial resources allocated to re
search and development. 

Holding 13th Strážnice Symposium, „As-
sociation of Children and Culture", the pro
ject 's first phase completes. After 18 years, 
the symposium readdresses children (see 
5th symposium, „Child and Folk CultureTra-
dition" in 1979). S ince we view the theme 
very important, we would like to make the 
research output available. Apart from the 



Symposium Proceedings, an exhaust ive 
project report will be published. We made a 
decision to continue in 1998-99 with the 
project called „Folk Culture Tradition - F a 
mily, School, Folk Groups". 

The 13th Strážnice Symposium enabled 
us to compare the outcome of our interdis
ciplinary research with your research and 

scholarly work. Jointly, we managed to ob
tain a more comprehensive picture of chil
dren and their att i tude to folk cul ture 
tradition.This fact could assist in children's 
education in patriotism, free from nationa
listic and chauvinistic phobias. Both in the 
family, and in the school. 

RYBA A VODA 

LudvíkVACULÍK 

Otázka, jaký význam má domov pro děc
ko, není zajímavá, protože odpověď každý 
zná. Vztah děcka k domovu je vztahem ryby 
k vodě: neuvědomuje si ho, ale život ryby 
bez vody končí. Život děcka bez domova je 
nešťastný, a to i v případě, že děcko to tak 
nevnímá: může naopak růst subjektivně 
v pocitu svobody, nezávislosti... Ale nevy
roste v dobrého člověka; není-li ten nedo
statek a zranění vyrovnáváno jinou péčí, j i
nými vlivy. Mám tím na mysli osobnosti, jež 
vyrostly v tvrdém prostředí, ale uměly si srov
náváním s jinými lidmi uvědomit svou chu
dobu, nespravedlivé postižení, a snažily se 
je vyrovnat prací na sobě... 

Ale nevěřím na slova o domově, na výzvy, 
výklady. Dobrý domov vznikne děcku z dob
rých rodičů, kteří však nebudou lepšími ro
diči nežli jakými jsou občany, dělníky, úřed
níky. Vyčarovat dobrý domov se těžko dá 
z poměrů rozbitých, zkažených, nebezpeč
ných, nezdravých.To je takové dohánění če
hosi, co bylo zmeškáno dřív: ve škole, na 
ulici, ve vysílání televize, u soudů... 

Až teď si ale uvědomuju, že mluvím o do
mově v tom užším a základním pojetí: rodi
na a vlastní byt, dvůr, zahrada... Ovšem do

mov jako obec a kraj, k němuž se vztahuje
me, se citově zakládá právě v rodině. Dnes
k a však pozoru ju j a k o u s i po ruchu 
i tam, kde domov je: úpadek jeho autority 
a ceny. Všimněme si, jak často se domov po
važuje jenom za místo přespávání a stravo
vání, a všecka přání a ctižádosti míň' z něho 
ven. Každou sobotu-neděli, každé prázdni
ny lidé utíkají kamsi pryč. Děcko, které ni
kam nejede, považuje se za okradené. A pře
ce základy a myšlení mají být doma, to hlavní 
se udělá doma, svou osobnost můžeme roz
prostřít ve svém pokoji, v domě, a pak ji 
intenzifikovat. Stálým vypařováním do oko
lí, na cesty, tábory, soustředění, do hor, 
k moň se osobnost zřeďuje, až se rozplyne 
v davu. Děcko pořád vyprazdňované v rodi
čovském domnění, že ho naplňují, se ne-
zkrystalizuje v určitou osobnost. - Už se mi 
nechce, štve mě to. 
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DOMOV JAKO HODNOTA 

Prof. PhDr. Stanislava KUČEROVÁ, DrSc. 
Brno 

Slovník jazyka českého uvádí, že domov 
je místo, kde jsme se narodili a kde žijeme 
(rodný dům, ves, město). Opisem mluvíme 
o rodném hnízdě, rodném krovu, rodném 
krbu, rodné střeše. 

J e t o místo, ke kterému máme trvalý cito
vý vztah; na cestách a v cizině na domov 
vzpomínáme, domů píšeme, po domově se 
nám stýská, domů se vracíme. K největším 
pohromám patří být bez domova, být bez
domovcem. 

Etymologicky se původ slov doma, domů 
odvozuje od slova dům, staročesky a pra-
slovansky doml; pochází z indoevropského 
jazykového základu (dem-, dom-), který zna
mená budovat, stavět. (Řecky demo = s ta
vím, domos = dům, latinsky domus = dům 
atd.) 

V širším smyslu domovem myslíme i okol
ní krajinu, území našeho rodiště a bydliště -
okres, kraj, zemi, vlast. 

Domov jako lidské sídlo patří mezi hod
noty naší materiální kultury. Od nejstarších 
dob vytvářel si člověk přístřeší, obydlí, které 
by mu bylo záštitou a bezpečím před nepo
hodou, rozpoutanými živly, nebezpečnými 
zvířaty, nepřáteli. Ve shodě s dosaženým 
stupněm svého vývoje upravoval a zařizo
val si své obydlí tak, aby v něm mohl uspo
kojovat své potřeby. Objevilo se lůžko, oh
niště, pracovní prostor, úložný prostor pro 
zásoby apod. Přibylo požadavků na čistotu, 
pořádek, estetickou výzdobu. Domov patřil 
vždycky k tomu, o co se má člověk snažit, 
co stojí za to, aby se stalo předmětem chtě
ní. „Postav dům, zasaď strom", říkali naši 
předkové. 

Ovšem domov není jen zařízený prostor, 
který slouží za více nebo méně kulturní obyd
lí rodiny. Domov je především sociální pro
středí, maximálně polidštěný prostor, pro-
teplený nejdůvěmějšími a nejvroucnějšími 
vztahy lidí, kteří jsou si nejbližší, neopako
vatelní a nenahraditelní. Domov uspokojuje 
potřebu bezpečí, útočiště, trvalé solidarity 
a laskavé dobroty i v sociálním světě, který 
jedince ohrožuje svou chladnou anonymi
tou, nečitelností, agresivitou. Rodinné pro
středí je ideálním místem pro stimulaci příz
nivého rozvoje dětí, zázemím, v němž trvale 
prožívají city náklonnosti, lásky, sympatie, 
solidarity, a v němž i dospělí jsou přirozeně 
sdílní, družní, laskaví a starostliví. Domov 
patří mezi ty statky našeho života, kterých si 
vážíme, které ctíme, které milujeme, které 
jsou milé, drahé, blízké, nejbližší našemu 
srdci. Ne nadarmo básníci vzpomínají na 
domov ("drahý a jediný"), na „cest ičku 
k domovu" (která je „hezčí a milejší než 
všechny jiné"), ne nadarmo si slibují, že „se 
tam vrátí, že se tam i poslepu vrátí". Neboť 
kam jinam by člověk mohl toužit vrátit se , 
když končí jeho životní cesta - než domů, 
do krajiny svého dětství? 

Studenti prvního ročníku, kteří jsou po 
prvé v životě dlouhodobě vzdálení od do
mova (vracejísejen na víkendy, aještě ne po 
každé), mluví o domově se zvláštní něhou. 
Zdá se jim, že teď teprve pochopili význam 
přísloví „všude dobře, doma nejlíp". Přizná
vají s e , že je j im těžko bez d o m o v a , 
a že domov - to jsou především rodiče, pří
padně též prarodiče, sourozenci , někdy 
i pejsek... Ale rodiče, a zvláště maminka, jsou 
ti, kdo především vytvářejí kouzlo domova. 

Každý má doma svůj koutek, kout, poko
jík, zázemí, klid a jistotu, místo k učení i zá
bavě. „Můj domov?" odpovídá jedna stu
dentka, „to je maminka, tatínek, pes, moje 
postýlka, mí přátelé, moje desky, pohoda, 
klid, ticho, láska, pohoda, pohoda, pohoda, 
bezpečí, vůně, čisto, místečko, kde se může 
člověk schovat před celým světem a věci jsou 
jen jeho, jeho nejintimnější." 
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V odpovědích se vrací jedinečnost jako 
podstatná vlastnost domova, jeho nenahra
ditelnost, celoživotní láskyplná připouta-
nost, která nás nutí stále se vracet, v myš
lenkách i ve skutečnosti. „Mohu cestovat, 
ale již nyní vím, že jedině toto místo bude 
mým opravdovým domovem, a i když si ně
kdy vytvořím svůj vlastní, budu mít svou 
rodinu, muže, děti, budu se sem ráda vra
cet, protože tu najdu vždy pocit j istoty 
a pochopení." Ale i chlapci dovedou říci: „Do
mov - rozhodně to není jen místnost, je to 
něco víc, něco, co člověk cítí uvnitř..." 

V některých odpovědích studentů s e 
uplatní i širší pojetí domova jako vlasti, do
mova, který sdílíme s lidmi společného ja 
zyka a společného historického osudu. Při
pomína j í naši národn í hymnu, Ty lovu 
a Škroupovu píseň „Kde domov můj", rod
nou zemi, krajinu, přírodu, lidi, kteří ji obý
vají a jejich zvyky, tradice. Pň srovnávání ži
vota v různých zemích si uvědomují, jak 
důležité jsou pro ně specif ické hodnoty 
vlastního národa, způsob vnímání skuteč
nosti i reagování, který mají společný s těmi 
doma, a kterému jinde na světě nerozumějí. 
Zdůrazněme, že pocit domova, pocit silné 
sounáležitosti a odpovědnosti k vlastnímu 
národu a jeho zemi a kultuře, nabývá v pro
cesech integrace a globalizace společen
ských procesů v celoevropském a světovém 
měřítku nového významu. Bez takového po
citu chybí jedinci kulturní a politická sebe
jistota, bez něj se cítí vykořeněn, slabý, bez 
opory a záštity. 

Chceme začlenit své češství do evropan-
ství, chceme překonat horizont malého ná
roda širšími horizonty celého kontinentu, ale 
nechceme ztratit svou národní identitu, in
tenzivní cit sounáležitosti, věrnost tradicím 
a kulturnímu dědictví, které shromáždili naši 
předkové na své cestě dějinami. Obrana 
vlastní identity nevylučuje evropskou inte
graci za předpokladů tolerance a interkul-
turního přístupu, za předpokladu, že se part
neři uznávají ve své odlišnosti, že si vyměňují 

své specifické kulturní výtvory a projevy pro 
vzájemné obohacení, a že se soustřeďují na 
to, co je jim společné. Rozmanité kulturní 
hodnoty je možno integrovat, činit společ
ným duchovním vlastnictvím, které sbližu
je. Domov, jeho citové a mravní bohatství, 
ale i lidové umění, dětský folklor, píseň, ta
nec, kniha, hračka - to všechno je bohatství, 
které lidi obohacuje a spojuje nezávisle na 
čase a prostoru. Vítám velice program stráž
nického symposia a přála bych si , aby jeho 
příklad nezapadl bez trvalé odezvy. 

The home as a value 

The homo („domov" - from the Indoeuro-
pean roff „dem" in the meaning „to built") is 
a part of the material culture. A s a social 
enviroment, the home is a place where the 
foundation for emotional ethical and aes 
thetic wealth of the humen being is laid. The 
answers of university students confirm the 
increase of a need to have the home as a 
steady island of security, parents'love and 
care. The values of wider home - the fatheri-
and - can - together with folk art, folklore 
and culture at all - contr ibute both to 
strenghten the national identity and the in
ternational tolerance and cooperation. 
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JAK DĚTI VNÍMAJÍ DOMOV. 
OBAVY A NADĚJE - ZPRÁVA 
Z VÝZKUMU 

PhDr. Alena SCHAUEROVÁ 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně 

Fenomén zvaný domov je součástí naše
ho každodenního života i předmětem zájmu 
mnohých vědních oborů. Tak např. Lawren-
ce (1987) tvrdí, že tento pojem zahrnuje kul
turní, sociodemografické, sociální a psycho
logické dimenze. Také pedagogy je domov 
vnímán jako významná hodnota, jako ne
zbytný předpoklad života člověka, tedy i dí
těte a nezbytný předpoklad jeho rozvoje. 

Přitom současná postmodernídoba, kte
rou R. Palouš nazývá výstižně světověkem, 
smazává obsah pojmu a činí ho stále více 
otevřenějším. A přesto se k domovu celý ž i 
vot vztahujeme, teskníme po něm, jsme - li 
mu vzdáleni. A jak si vysvětlit, že dosud po
zorujeme ve hře dětí jejich téměř nutkavou 
potřebou stavět si různé přístřešky, skrýše, 
domečky a vytvářet si tak vlastníteritorium, 
kde se cítí dobře, prostor, který sdílí jen spo
lu s nejbližšími kamarády? I proto jsme pře
svědčeni, že fenomén domov staví před nás 
opět, ba naléhavěji, potřebu poznat všech
ny jeho dimenze, znovu se přesvědčovat 
o jejich platnosti i významnosti. Vznikají tak 
projekty, v nichž autoři sledují názory lidí na 
to, jak vymezují domov a jaké atributy jim 
přidělují (např. Lawrence 1987, Smithová 
1996), zobecňují a formulují závěry, aby tím 

lidem prospívali, ať už jsou dospělými nebo 
dětmi. (Např. Smahel 1995, Matějček 1992, 
Kučerová 1996). Náš předkládaný příspěvek 
se opírá o výzkum, v němž respondenty byly 
děti. 

V roce 1994 vznikl na půdě Ústavu lidové 
kultury ve Strážnici projekt s názvem Dítě -
folklór - vlast s cílem poznat, co si děti před
stavují pod pojmem domov. Současně šlo 
o to zjistit, zda lidová kultura, kterou děti 
důvěrněji poznávají a prožívají spolu s v rs 
tevníky především ve folklorním souboru, 
rozšiřuje a prohlubuje jejich vztah k domo
vu. Usilovali jsme přitom o jejich svobodné, 
autentické vyjádření. Neboť možnost, aby 
dítě spontánně vyjadřovalo vlastní pohled 
na svět, umožňuje vychovateli nahlédnout 
na skutečnost jinak, než pro něj dosud bylo 
obvyklé. Nejde přitom jen o to, počínat si 
jinak ve výchově, ale je to rovněž podnět 
pro to, abychom dosud známé viděli v no
vém světle (Helus 1996,19 - 21). 

Pro výzkum jsme zvolili děti ve věku 
1 0 - 1 2 let, tzv. střední školní věk. Podle 
Z. Matějčka je to doba vyrovnané latence. 
Děti v tomto období dovedou s e zájmem 
zkoumat dění ve svém okolí a kriticky je hod
notit, vyznačují se vyrovnaností a harmonií, 
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je to však současně věk mimořádně citlivý 
na rodinné konflikty. (Smahel) Výzkum jsme 
tedy směrovali do pátých a šestých tříd zá
kladní školy a tomu odpovídajících věko
vých skupin z dětských folklorních soubo
rů na území Moravy a S l e z s k a , a to ve 
městech i na vesnici. Získali jsme tak skupi
nu 622 respondentů, z toho 199 bylo členů 
dětských folklorních souborů. V předkláda
ném příspěvku nejde pochopitelně o ucele
nou zprávu, ale spíše o nahlédnutí do této 
problematiky. Opíráme se přitom o analýzu 
textů, které děti psaly na základě zadaného 
úkolu vyjádřit vše, co si představují, když se 
řekne domov. 

V odborné literatuře se domov zpravidla 
vymezuje třemi základními charakteristika
mi. J s o u to jednak teritorium.tj. místo v pro
storu., kam se vracím (Sixsmith, Hayward 
1977), dále dimenze sociálního a kulturní
ho kontaktu (např.Smithová 1996, Lawren-
ce 1987) a konečně dimenze psychologic
ká, k te rá zah rnu je i výče t v d o m o v ě 
uspokojovaných životně důležitých potřeb 
jako je pocit bezpečí, vytváření vlastní iden
tity, soukromí apod., (Matějček 1992, Pro-
shansky 1978). 

Také v dětských textech, které jsme zkou
mali, lze všechny uváděné dimenze odlišit. 
Děti vymezují domov určitým prostředím -
teritoriem, pojmenovávají nejrůznější soc i 
ální i kulturní kontakty a konečně uvádějí 
také, co od domova očekávají, co je pro ně 
důležité, jinými slovy - co potřebují. V sou
vislosti s vymezením teritoria chceme upo
zornit na některé výjimečnosti:Teritorium vy
mezují slovy: dům, obec, okolí, zahrada, 
soubor, výjimečně Česká republika a napro
sto ojediněle region. Děti mezi tato teritoria 
nezařazují školu.Ta je jim spíše opakem do
mova. Můžeme proto konstatovat, že dět
ské vnímání námi zkoumané skupiny se tím 
odlišuje od dosavadních publ ikovaných 
názorů, v nichž autoři upozorňují, že s roz
šiřováním obzoru, zejména se vstupem dětí 
do školy, zahrnují děti postupně do vědomí 
domova i prostředí školy. (Matějček 1994) 

J e rovněž zajímavé, že ve výčtu teritorií 
znamenajících domov se objevil také sou 
bor (tj. dětský folklorní soubor),i když ne pří
liš četně uváděný dětmi z folklorních sou
borů. Přesto považujeme toto zjištění za 
hodné pozornosti mimo jiné proto, že děti 
v žádné ze zkoumaných skupin neuváděly 
pň vymezování domova jiné mimoškolní zá
jmové instituce. 

Uváděná vymezení prostoru svým obsa
hem plynule přecházejí do druhé charakte
ristiky, tj. do dimenze sociálního a kulturní
ho kontaktu. Právě tato dimenze je dětmi 
preferovaná, neboť chápou domov přede
vším v nejužším kontextu sociálních vzta
hů, tj. v kontextu rodiny. (Přitom rodinou ro
zumí rodiče, sourozence, ale i širší rodinu, 
tedy prarodiče, tety, strýce, sestřenice, brat
rance.) 

Rovněž psychologická dimenze je důle
žitou součástí dětských vyjádření domova 
a lze v ní nalézt značné individuální rozdíly. 
Oblast sociálních kontaktů a oblast psycho
logická se v dětských textech doplňují a pro
línají. J im chceme nyní věnovat větší pozor
nost, v nich jsou totiž nejen naděje, ale 
i obavy. 

Pojem domov a pojem rodina děti uvádě
ly v několika souvislostech, které kategori
zujme takto: ztotožnění pojmu domov s po
jmem rodina, charakteristika toho, co rozumí 
pod pojmem rodina, jaké prožitky s rodinou 
spojují, co očekávají a konečně, čeho se 
v rodině obávají. Zvláštní oblastí je výčet cha
rakteristik domova, atributy. 

Více než polovina respondentů ztotožni
la pojem domova výhradně s pojmem rodi
na. („Domov je tam, kde mám rodinu." „Kdo 
má rodinu, má domov.„Když se řekne do
mov, tak mě samozřejmě napadne slovo ro
dina.") V některých případech byla rodina 
jednou z ka tego r i í vymezu j í c í ch d o -
mov.(„Domov to je náš dům, naše zahrada, 
naše rodina." Domov je ..„rodina, dům, ve 
kterém bydlím, místo, kde jsem se narodil, 
vlastně celá Česká republika.") 
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Děti charakterizovaly rodinu jednak vý
čtem osob, jednak nezbytnými atributy. („Do
mov to je mamka, taťka, sourozenci, prostě 
celá rodina." „Rodina to jsou alespoň tři čle
nové." „Domov je šťastná rodina." „Domov 
je pro mě má rodina a v ní zázemí a dobré 
vztahy mezi všemi." „To je má rodina, kde 
mě má každý rád." „Domov je láska a místo 
v srdci mých rodičů." „Domov by měl být 
postaven z lásky rodičů a dětí." „Domov, kte
rý není postaven z lásky, není domov. Může 
být bohatý, přepychový, ale láska a starosti 
rodičů o své děti jsou penězi a přepychem 
k nezaplacení.") 

Velmi často byly v textech uváděny sou
vislosti a činnosti, při nichž se děti s rodiči 
setkávají nebo chtějí setkávat. („Domov je, 
když je doma celá rodina a když jeden dru
hému pomáhá." „Pod pojmem domov si 
představím celou moji rodinu, jak sedíme 
v obýváku, povídáme si a hrajeme s i . " „U 
nás doma si představuju pohodu a klid. Ma
minka popíjí kávu, já čaj. Po večeři si na chvíli 
pustíme televizi a zahrajeme si nějakou hru." 
„Nejhezčí je, když v neděli všichni společně 
jdeme, nebo někdy jedeme na kolech ně
kam na výlet." „Teď o Velikonocích jsme 
všechno doma uklízeli. Už mě to nebavilo, 
ale zase bylo fajn, že byli všichni doma po
hromadě.") Mezi rodinné prožitky děti zahr
novaly oslavu narozenin, Vánoce. Vždy pň 
tom pro ně bylo důležité, že se při takových 
příležitostech sejde celá rodina, že prožívají 
společenství, do něhož patří, v němž mají 
své místo. K významným prožitkům tedy děti 
řadí nejen společnou zábavu, ale i práci. 

Některé dětské vyprávění zachycuje rea
litu, tedy to, co je. Někdy jsou vedle reality 
vyjádřena přání „aby něco bylo" a konečně 
některé texty napsaly děti výhradně jako 
představu. Dětská očekávání se týkají pře
devším rodiny a života v ní.(„Správní rodiče 
by měli mít děti velmi rádi a chodit z práce 
v přesnou hodinu, protože dětem se musí 
pomáhat." „Domov by měl být útulný, ale 
nejvíc mi záleží na tom, aby se rodiče nehá
dali. Na tohle přání je však už pozdě." „Moje 

rodina by se neměla nikdy roztrhnout. Ne
měly by tam být vážné hádky. Možná, že moje 
rodina se už změnit nedá." „Rodina by měla 
žít pohromadě a ne jak taťka je vždycky 
v Německu a přijede jen jednou za měsíc na 
dva dny.Takže jsem často sám doma." Rodi
na to pro mě znamená přísné, ale milé rodi
če. Tatínek, který pomáhá mamince, bere mě 
a bráchu a taky mamku na výlet. Veselá mam
ka, která ráda van a která si udělá čas na své 
děti. To všechno bych chtěla. Ale nejde to. 
Naši jsou rozvedeni." „Každá rodina by měla 
být celá pohromadě, aby na sebe lidi neza
pomínali a nerozváděli se." „Doma by to mělo 
vypadat takto: aby se rodiče nehádali, aby se 
měli rádi, aby se nerozvedli, protože je mám 
moc a moc rád." „Chtěl bych, aby rodiče byli 
hodní a spravedliví a aby se nehádali a aby 
mě nemlátili." „Domov to je vlastně místo, 
kde by měla být pořád pohoda, žádné hád
ky." „Naši se rozvedli, když mně bylo 9 mě
síců. Přála bych s i , aby to bylo všechno od 
znovu. Maminka, aby si vzala tátu a žili jako 
opravdová rodina." „Nechci aby naši kouři
li." Přál bych si , aby táta nekouřil a aby doma 
nebyly láhve od alkoholu.") 

Mnohá přání jsou vlastně již vyjádřením 
obav. Děti však vyslovují svoje obavy také 
přímo. („Naši mě bijou, když dostanu špat
nou známku a tak se někdy bojím jít dom.") 

Děti si velmi dobře uvědomují význam 
domova. Obávají se, že ho ztratí, litují děti 
i dospělé, kteří domov nemají. Obávají se 
ovšem i o některé důležité rysy rodiny, je
jichž ztrátu chápou jako ztrátu domova: bojí 
se, aby se rodiče nerozvedli, dokonce vyslo
vují přání, v případě, že se tak už stalo, aby 
se vše vrátilo, aby byl vývoj jiný, litují těch 
dětí, jejichž rodiče se rozvádějí. Přes všech
ny vyslovené obavy však spojují domov 
s pozitivními atributy, které nacházíme v od
borné literatuře věnující se této problemati
ce (Matějček 1992, Proshansky 1978, Ha-
marová, Holkovič 1987 a další").Jsou to 
zejména bezpečí, láska, pohoda, klid, sou
kromí, radost, přátelství, vzájemná pomoc 
a opora, místo, kam patřím, kde mě vždy při
jmou, kde na mě čekají. 
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Co všechny vyslovené naděje a obavy ří
kají nám dospělým, zejména těm, pro něž 
jsou děti v centru vychovatelského nebo 
odborného zájmu. Vyvstávají snad jen další 
otázky. Poučují se děti o rodině opravdu až 
ve škole, jak soudí Plťha? (Piťha 1996, 35) 
J e střední věk opravdu tak bezproblémový? 
Proč děti tak výjimečně cítí jako domov také 
vlast? V čem je výjimečnost dětského folk
lorního souboru, že jej naopak mezi terito
ria domova zařazují? A proč se tak děje jen 
v některých souborech? Počátek tohoto sto
letí se v pedagogice nesl heslem století dí
těte a sehrál roli východiska např. pro re
formní pedagogiku. Zdá se , že na konci 
tohoto století by dítě, dětské společenství 
mělo být i nadále nejen předmětem zájmu, 
ale rovněž inspirujícím hybatelem. 
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How do the children perceive their home. 
Fears and hopes report of the research 

The home phenomena has been investi
gated by different scientific disciplines. It 
creates an important formative value for 
specialists In pedagogy as well as the ex is 
tence of the home is a presumption for he
althy development of individual persons.The 
contribution offers partial results of the pro
ject called Child Folklore Fatherland which 
has been investigated interdisciplinary s in
ce 1994, i.e. from the point of view of peda
gogy, psychology and ethnopraphy. The 
work is based on the text analysis of 10 -12 
years old responders. The children have 
characterized their homes as to three basic 
dimensions, namely as to the space, social 
and cultural contact and psychology invol
ving the basic needs essential for life. The 
spontaneous expression of children has 
shown that they connect their home with 
the family at all. 
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1. Domov jako katalyzátor vztahu dětí ke 
světu i k sobě 

K základním potřebám člověka řadí jeden 
ze zakladatelů humanistické psychologie 
A. Maslow potřebu někam náležet, belon
ging in. Tato potřeba má hluboké kořeny 
a zapřádá se zřetelně do osnovy života od 
dětství až do stáří, a to jak ve svém uspoko
jení, naplnění, tak i v nenaplnění, jež zname
ná deprivaci, ochuzení vývoje osobnosti. 
Neuspokojivé „uhnízdění" nebo zpřetrhaná 
pouta k domovu vedou povětšině k naruše
ní vztahu jedince k druhým i k sobě samé
mu. V extrémních případech se s narušeným 
vztahem k domovu setkávají v každodenní 
praxi psychiatři a psychologové. Jak je zná
mo, již S . Freud důsledně zdůrazňoval vý
znam emočních činitelů v paměti a zavedl 
pojem represe, potlačení.Tendence odmítat 
nebo držet mimo vědomí traumatické přího
dy z domova provázejí po léta mnohé neu
rotické pacienty. Naopak, silná pouta k do
movu patř í k s tab i l i začn ím č in i t e lům 
osobnosti, a jestliže se někomu stane do
mov takovým obohacením života, jak to vy
jadřují básníci, pak je tu dobré předzname
nání k pospolitosti. 

MENTÁLNÍ REPREZENTACE 
DOMOVA U DĚTÍ 
ŠKOLNÍHO VĚKU 

Prof.PhDr. Josef ŠVANCARA, C S c . 
Psychologický ústav FF MU v Brně 

Klíčová slova: reprezentace, zobrazování, 
potřeba někam náležet, časová perspektiva, 
projekce citových vztahů, teorie mysli, 
aktuální zájem, deprivace. 

O významu, který má pevné zakotvení dětí 
a dospívajících v domově, se nepochybně 
shodnou všichni pracovníci kultury, škol
ství, psychologové, sociologové i lékaři. 
Předpokládám, že v jednotlivých příspěvcích 
tohoto sympozia zazní argumenty, které 
budou ve shodě s uvedenou tezí zdůrazňo
vat potřebu člověka někam patřit jako jednu 
ze základních podmínek zdravého a šťast
ného vývoje. Nicméně termín mentální re
prezentace v názvu mého příspěvku nemusí 
být každému z účastníků mezioborového 
sympozia běžný. Domnívám se však, že jako 
psycholog nemohu pojednat o tom, jak se 
formuje obraz domova v duševním vývoji 
dětí, aniž bych užil moderního pojmosloví. 
Reprezentace tedy znamená jakýkoli zá
znam, znak nebo řadu symbolů, které nám 
něco zpřítomňují. Obr. 1 nám podává pře
hled o různých formách vnější a vnitřní 
mentální reprezentace. Rozlišování mezi vy
značenými analogovými a propozičními re
prezentacemi je široce akceptováno v sou
časné psychologii (Kosslyn, 1980, Eysenck 
and Keane, 1995). Analogová, imaginativní 
reprezentace se opírá o úlohu představivosti 
a má konkrétní charakter na rozdíl od pro-
poziční reprezentace, která začíná popisem, 
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zatímco vlastnosti zobrazení jsou příznač
né pro reprezentaci imaginativní. Propozlč-
ní reprezentace má charakter pojmově pre-
d iká tový , za j išťu je abs t rak tn í povahu 
reprezentovaného předmětu nebo jevu. 
J a k uvedeme v oddílu 2, toto rozlišení je 
důležité také pro scénář našeho empirické
ho zkoumání „obrazu domova" u školních 
dětí. 

Nezachycujeme však výběrem školních 
dětí jejich obraz domova poněkud pozdě? 
Ve kterém věku s e tvoří pojem domova 
a vztah k němu? Mnozí čtenáři přitakají ná
zvu knihy Roberta Fulghama, že se všech
no důležité pro život naučíme již v mateřské 
škole. Již v předškolním věku se skutečně 
kvalitativně přeměňuje poznávání světa ve 
dvou směrech, které jsou důležité pro re
prezentaci domova v mysli dětí. Zaprvé je to 
pokrok od egocentrického vztahového sché
matu nejmladších dětí k excentrické pozici, 
tedy ke schopnosti reflektovat vztahový rá
mec životního prostředí; tuto přeměnu řeší 
v současné psychologii theory of mind, z a 
bývající se genezí implicitníteorie mysli kaž
dého dítěte, k níž děti dospívají dříve nebo 
později, v závislosti na stimulaci prostředí, 
již v průběhu předškolního věku. Po dosa
žení této úrovně jsou schopné uvažovat 
o propojení svého životního pole (podle to
pologické teorie K. Lewina) s životním po
lem druhých a vycházet při svém usuzování 
od mlkrosystému vlastního rodinného pro
středí k meso- a exosystému v okolí svého 
domova. 

Zadruhé, theory of mind dítěte (neustálil 
se ještě vhodný český ekvivalent) je obvykle 
také dokladem o schopnosti časové repre
zentace. Děti bez schopnosti časové per
spektivy nezakotvují ještě své představy 
v pevném spojení s minulostí a rovněž ještě 
nemají upevněnou identitu vazeb k členům 
rodiny a k prostředí ve směru k budoucnosti. 

Theory of mind a časová perspektiva jsou 
také potřebnými předpoklady pro naplňo
vání a konotaci pojmu domov, který zahr

nuje stále více nejen situačnízkušenostl, ale 
také intencionální stavy (být zaměřen na 
něco, mít citový vztah k osobám a k věcem 
mimo sebe. J e tedy postup kognitivního 
vývoje zachytitelný jinak než speciálními 
psychologickými metodami? Někdy stačí 
odpověď dítěte na jednoduchou otázku „Jak 
to víš?", abychom se dozvěděli, zda se již 
dítě zaměřuje intencionálně, zda se ještě 
spokojuje s popisem situací nebo je již 
schopno reprezentací, jestliže uvažuje na
příklad „Maminka myslí, že..", „Vím, že tať
ka..".Touto schopností pohybovat se nejen 
v okruhu obsahu myšlení, ale také na úrovni 
potřeb, přání, záměrů, se dětem otevírá mož
nost zpřítomňovat, reprezentovat vlastní 
motivace. Zvláštní význam má anticipace 
příštích přání a z toho vyplývající péče z a 
měřená do budoucnosti. To v s e j e eminent
ně důležité, aby se domov integroval do s e -
bepojetí dítěte. 

Na tyto dva předpoklady - theory of mind 
a časovou perspektivu se váže další moder
ní koncepce aktuálních zájmů (current con-
cerns, Klinger, 1987), která předpokládá, že 
každému sledovanému cíli odpovídá samo
statný „zájem". Aktuální zájem (AZ) se vy
značuje senzitivací, bývá emocionálně sy
cen všemi podněty, které souvisejí s jeho 
dosahováním. Rozhodující vlastností AZ je 
„naladění" jedinců. S jakými AZ dětí je spo
jen obraz jejich domova? I to je otázka na
šeho zkoumání. 

Obraz domova se nepochybně opírá o tra
dice. Děti si vytvářejí vztah k domovu nejen 
na základě svých zkušeností, ale také zpro
středkovaně, ve spojení s obsahy čerpaný
mi z živého slova osob, s nimiž se setkali, 
ale také z četby a filmu. Cestička k domovu 
známě se vine, jak říká básník, a hezčí je, 
krásnější než všechny jiné. To zní na konci 
našeho tisíciletí uším mnohých dospělých -
a snad ještě více dětem ze sídlišť - trochu 
neskutečně, idylicky nebo nostalgicky. Ně
kdy se nám zdá, že slovo domov patří k „vy
prázdněným" slovům, jak je označil Václav 
Havel. 
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2. Empirické zkoumání 

V komplexním zkoumání domova „očima 
dětí", na němž spolupracuji s dr. Schauero-
vou, dr. Frolcovou a mgr. Portešovou, se 
opírám o analýzu tematických kreseb žáků 
základních škol z 22 lokalit, dvě z nich jsou 
zahraniční: Maďarsko, Gruzie. Z tohoto vel
kého souboru bylo vybráno 11 prototypů 
ztvárnění domova. Nepracujeme s vzorkem 
dětské populace, lze předpokládat, že prvky 
domova jsou u našeho výběru 10-13 letých 
dětí více posilovány folklorními aktivitami. 

Empirické podklady jsou materiálem pro
jektu, jehož cíle charakterizují v předchozích 
příspěvcích dr. J . Krist a dr. A. Schauerová. 
Kresby, jednotně provedené na téma Domov 

pastelkami na výkresech formátu 33 x 45 
cm, byly získány ve zmíněném terénním vý
zkumu; poskytují nám jakýsi panoramatický 
pohled na projekci domova v kresbě dětí 
školního věku, tedy ve věku, kdy se tímto 
způsobem dozvíme nezřídka o něco navíc 
oproti odpovědím v dotaznících nebo v pí
semných komentářích, a to díky bezděčné 
projekci. Zobrazení námětu domov analy
zujeme z psychologického (nikoli výtvarné
ho) hlediska se zřetelem k obsahu projekce, 
zachycujeme frekvenci zobrazených před
mětů, osob a symbolů, volbu barev a celko
vé členění plochy, případně připojení slov
ního označení. Přihlížíme přitom také k úrovni 
zobrazovacích schopností vzhledem k věku. 

Prototypy ztvárnění domova. Komentář. (H, D = hoch, dívka, věk). 

(1) D 10 - Brno, Škola: Slovanské n. 
Zachycuje pospolitost rodiny v různých situacích 
a činnostech. Pestré barvy. Pozoruhodný vzhle
dem k věku dívky je rodokmen v koruně stromu -
povědomí širších rodinných souvislostí. 

(2) H 12 - Brno, Husova ul. 
Kreslířsky vyspělé, avšak neoživená budova, do
mov pouze na tabuli. Vědomě upouští od barev
ného zobrazení. 

A 
- . , — . 

.•• • • 

K 
m in 

• - l l 

mm Í: ŽÍ 
•••'i;=>vt*:'-í»ss'* 
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(3) D 12-Uherské Hradiště 
Živá reprezentace domova, ekologické, inter-
personálníi estetické asociace. Varovný apel: zá
vislosti. 

(5) D 10-Velká Bystřice 
Z kresby vyzařuje radostná atmosféra prostředí, 
povědomí vlasti a národních tradic; pomnikTGM. 

(7) D 12 - Mikulov 
Projekce citově syceného, radostného domova 
v živých barvách. 

(4) H 11 - Batelov 
Tátův domov?! 

(6) D 12 - Dolní Rozinka 
Zvýrazňuje začlenění do širšího, národního spo
lečenství. 

— - • • ' : ..' — 

1 
1 

B 

wĚ 
(8) H 11 - Brno, Arménská ul. 
Opuštěnost sídliště s výhledem na hřbitov a kre
matorium. 
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(9) D 12 - Křenovice 
Kompozičně pozoruhodná reprezentace domo
va na úrovni analogové i propoziční. Pokus ó bar
vový kontrast jako „dobro a zlo našeho domo
va". 

(11) H 12 - Gruzie 
Pročleněná, harmonická kresba zdůrazňující 
specifika rodného kraje. 

3. Preliminární závěry 

Z analýzy kreseb vytvořených na téma 
„Domov" lze vyvodit několik závěrů o for
mách a úrovních interiorizace prostředí 
u 10-13letých dětí. Zjišťujeme, že se v jejich 
zobrazení domova nejčastěji uplatňují tyto 
kompoziční záměry: 
(1) funkční hledisko - prostředí související 
s domovem je spojeno činností členů rodi
ny a dalších osob, 
(2) emocionální hledisko - atmosféra kres
by, častěji radostná, nezřídka ve spojení 
s estetickými a etickými prvky a symboly, 
(3) interakční hledisko - kreslící žák je sou
částí zobrazeného námětu, 

(10) D 13 -Maďarsko 
Jednoduché zobrazení reálií širšího životního 
a kulturního prostředí. 

(4) varovné signály - holé budovy, uniformi
ta, osamocenost, zdroje tíživých problémů. 

Tato čtyři hlediska se nezřídka vzájemně 
kombinují. 

Podrobné zhodnocení bude uvedeno v zá
věrečné studii výzkumného projektu.Výsled-
ky budou integrativně zpracovány s přihléd
nutím k dalším zkoumaným proměnným 
v rámci komplexního výzkumu, konfronto
vány s údaji v literatuře a rovněž s údaji na
šich předchozích výzkumů (Švancara, Švan
carové, 1968,1986 ad.). 
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vnější 
reprezentace domova 

DOMOV 
jako skutečnost komunikace, 
poznání a prožívání 

vnitřní tzn. mentální reprezentace 
zvnitřnění domova 
"domov v nás" 

Obrazová, grafická 
bližší světu, 
konkrétní 

jazyková: texty, 
explicitní symboly, 
abstraktní 

symbolická ' 

imageny 

logogeny 

analogová: vizuální, auditivní 
atd. představy 

propoziční: 
ideje, obsahy myslí 

distribuční, subsymbolická, 
mlkrostruktura dílčích charakteristik, 
asoc iace znaků umožňuje synoptické 
chápání domova 

20 



Mental representation of the home by 
school-age-children 

At the beginning, there is emphasized the 
anchoring of the child at home as one of 
basic conditions for personality develop
ment. As to the theoretical conception, the 
difference between imaginative and propo-
sitional representation has been observed, 
the genesis of home representation with its 
roots at the implicit mental theory of pre
school child has been indicated; it includes 
the motivation factor: the actual interest in 

what happens at home. The psychological 
analysis of drawings of 10-13 years old chil
dren from 22 folklore ensembles leads to 
preliminary conc lus ions concerning the 
forms for subjective projection when depic
ting the home; the functional, emotional and 
interactive point of view have been mentio
ned most often, quite often we can find the 
warning signals as to aperceptlon of home. 
The contribution has been documented by 
block scheme of home representation and 
by 11 commented illustrations of themati-
cal drawings. 

ÚLOHA BARVOVÉHO TESTU 
PŘI VÝZKUMU MENTÁLNÍ 
REPREZENTACE DOMOVA 
U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 

Mgr. Šárka PORTESOVA 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
v Brně 

Barvový test byl použit jakožto dílčí vý
zkumná metoda. Autorem testu, známého 
pod názvem Test barevného sémantického 
diferenciálu, jeVadim Ščepichin, (Ščepichin, 
Ricklová, 1992). Jedná se o informativně 
velmi bohatý test, objektivizovaný, založe
ný na principu neprůhlednosti. I když im
pulsem pro jeho konstrukci byla především 
potřeba klinické a poradenské psychologic
ké praxe, přesto se jedná o metodu, která se 
osvědčila i pň rozsáhlé výzkumné činnosti. 

Výchozí teoretické premisy testu 

Osobnost se vytváří' v činnostech a v in
terakci s okolním světem. V činnostech a in
terakci se vytvářejí vztahy, postoje a hodno
tový systém. To vše s e potom podílí na 
regulaci činnosti osobnosti na všech úrov
ních a na druhé straně to tvoří subjektivní, 
„zrcadlo světa" - objektivního světa v sub
jektivních významech. 

Charakter prožitku je možné do jisté míry 
vyjádřit verbálně. Například „matku" může-
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me prožívat jako „něžnou", „teplou" nebo 
„přející".Tento test jde však ještě dále a po
kouší se o vyjádření významů verbálních 
označení předmětů, situací, stavů, zážitků, 
činností atd., barvami. (Ricklová, 1992). 

Administrace 

Test tvoří sada 15 podnětových slov, kaž
dé dítě má k dispozici 12 pastelek různých 
barev a doba snímání trvá přibližně 25 mi-
nut.Test není však přesně časově limitován. 

Každé dítě dostalo sadu pastelek a arch 
s podnětovými slovy. Administrátor řekl: 
„Pečlivě si přečtěte každé slovo a pro každé 
z nich vyberte tň barvy, které k tomu slovu 
nejlépe patří, které si zaslouží. U každého 
slova potom namalujte těmito barvami ko
lečko. Když například řeknu slovo radost, 
které tň barvičky vyberete?" U každého pod-
nětového slova jsme tak měli vždy tň barev
né odezvy. 

Náš výzkum 

Test byl do celé testové baterie zařazen 
proto, aby bylo možné sledovat, která slova 
děti nejčastěji pňřazují k podnětovému slo
vu domov, zda se četnosti výskytu jednotli
vých pňřazených slov nějak liší u dětí z folk
lórních souborů a dětí ostatních. 

Vzhledem k cílům a hypotézám našeho 
výzkumu nazvaného „Dítě, folklor, v last" 
j sme sami vytvoňli seznam podnětových 
slov. Tato slova jsme dlouhodobě vybírali 
a předběžně testovali během předvýzkumu, 
uskutečněného v první fázi našeho výzku
mu. Na základě výsledků předvýzkumu jsme 
vybrali s lova, která by bylo možné rozdělit 
do několika skupin. 

Podnětová slova tvoňla 
• podstatná jména 
• pňdavná jména 

• osoby (matka) 
• pojmenování svátků (vánoce) 
• místní názvy (Brno). 

Z h l e d i s k a emoc ioná ln ího zabarven í : 
• slova s pozitivní konotací (např. mít rád, 

oslava, milý) 
• slova s negativní konotací (smutek, ztratit) 
• slova neutrální (televize) 

Podnětová slova byla pro všechny děti 
téměř shodná, lišila se pouze vždy v závis
losti na národopisné oblasti, ve které byl test 
zadáván. Pňtom byla vždy dodržena hierar
chie jednotlivých reg. názvů, směřujících od 
názvu města, pňpadně vesnice (Velká B y s -
tňce), kde jsme výzkum prováděli, dále přes 
národopisnou oblast (Haná), až k názvu státu 
(Česká republika).Tato podnětová slova ne
byla umístěna za sebou, ale byla rovnoměr
ně rozmístěna mezi ostatní podnětová slo
va, aby tak nedošlo ke zkreslení. 

Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvoňlo celkem 605 dětí, 
276 chlapců a 329 děvčat. Z toho 477 ne
členů folklórních souborů a 128 členů folk
lórních souborů. 

Závěry a diskuse 

Jak vyplývá z obr. 1, nejčastěji spojovaly 
děti pojmy „domov - otec", „domov - mat
ka" , „domov - mít rád" a „domov - vánoce". 

Děti, členové folklórních souborů se ve 
svých výpovědích zcela shodují s dětmi ze 
základních škol (viz. obr.1). 

Modifikovaný test jsme uplatnili proto, 
abychom mohli zkoumat vztah dětí k do
movu v jeho mult id imenzionální formě. 
Hayward (1977) popisuje domov jako: 
• strukturu fyzickou 
• vlastní „ já" (vlastní identitu) 
• sociální a kulturní jednotku 
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Existenci všech těchto atributů jsme se 
snažili postihnout výběrem jednotl ivých 
podnětových slov. Ukázalo se, že mentální 
reprezentace domova dětí tohoto věku 
v sobě zahrnuje ve své většině slova s pozi
tivním emocionálním zabarvením. Četnost 
výskytu slov „mít rád" a „milý" je tedy velmi 
vysoká (viz. obr. 1). 

Děti však spojují nejčastěji pojem domov 
s pojmy sociálními, konkrétně s vlastní nej-
užší rodinou „otec", „matka" a rovněž se 
sociálními událostmi („vánoce").Tato zjiště
ní nás nepřekvapila a považujeme je za po
chopitelná. Domov a jeho úzký vztah k rodi
ně je námětem mnoha odborných prací 
(Matějček, 1992,1994). Vztah dětí, které se 
nacházejí v této vývojové etapě, k matce 
a otci popisuje důkladně rovněž například 
Říčan (1989). Rodinné společenství navíc 
naplňuje u dětí tohoto věku zejména pocit 
bezpečí. V souladu s Churchmanem (1986) 
bývá pojem „domov" u dětí nejčastěji spo
jován s pojmem bezpečí. 

Naopak nejméně často spojují děti pojem 
domov s pojmy negativními: „být sám", „bo
lest". Předpokládáme, že většina dětí toho
to věku nebyla konfrontována se ztrátou 
domova, pocity deprese, beznaděje a zlosti, 
tak jak to zmiňuje např. Fried (1963). 

Překvapila nás nízká frekvence výskytu 
spojení slova domov s pojmy teritoriálními, 
ať už regionálními (národopisná oblast), 
město, vesnice i s pojmy nadregionálními 
Česká republika. 

Rovněž spojení pojmu domov s pojmy 
„národopisnými" jako „kroj", „soubor" , „ l i 
dové zvyky" se neukázalo být statisticky 
významné. 

Domníváme s e , že tuto skutečnost je 
možné částečně vysvětlit tím, že pouhé člen
ství v lidovém souboru samo o sobě nemu
sí nutně znamenat hlubší, intenzivnější nebo 
pouze odlišnou percepci domova. Bylo by 
proto žádoucí, začlenit do dalších výzkum
ných vzorků pouze ty děti, které jsou dlou
hodobými členy folklórních sdružení a zá

roveň popsat, jak daný folklórní soubor fun
guje, zda vychází z místní tradice, či nikoli 
a jaké jsou jeho mechanismy při zprostřed
kovávání dědictví minulosti. 

Přínosné a zajímavé by rovněž mohlo být 
srovnání takto získaných výsledků s reak
cemi dospělých, dřívějších členů folklórních 
souborů, kteří tento pojem vnímají ve všech 
jeho dimenzích a zároveň s časovým od
stupem, který jim umožňuje lépe ohodnotit, 
jaký přínos pro ně mělo, či nemělo členství 
ve folklórním souboru a to zejména ve vzta
hu k vnímání domova. 

Závěr 

Prezentovaná metoda byla součástí tes
tové baterie, použité pro výzkumný projekt 
s názvem „ Dítě, folklór, vlast."Test byl pou
žit jakožto neverbální metoda, sloužící 
k odhalení vztahů mezi prezentovanými poj
my. Test odhalil, že děti tohoto věku nejčas
těji spojují pojem domov s vlastní rodinou, 
tj. matka a otec. Slova s negativním emoč
ním zabarvením se vyskytla s malou četnos
tí. 

Tato metoda, jakožto dílčí, se osvědčila 
pro výzkum vnímání domova dětí tohoto 
věku. 
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The role of colourful test by the research 
of mental representation of home by scho
ol-age-children 

The children relation to the home has been 
investigated by means of colourful test as 
well. 

This test has beed used as a partial me
thod of test set at the research project ca l 
led „Home- Child Fatherland". It concerns 
an opaque, informatively richful and obje
ctified method.The main intend was to eva
luate how the children of this age cathegory 
feel the home and whether there are any dif
ferences in feeling the home by children 

membres of folklore ensembles and „non-
members" of folklore ensembles. 

Application of this method has partially 
indicated which other concepts are assigned 
by the children to the concept of home and 
how often. The statistic analysis has not 
shown any difference in feeling the home 
by members and non-members of folklore 
ensembles. For the next research we sup
pose it will be needful to perform a prelimi
nary analysis of activity of folklore ensem
bles in view of that fact how do the folklore 
ensembles hand-over the heritage of folk 
culture to children and to what extent the 
children have been involved into the given 
process. 

OBEC A KRAJ V POVĚDOMÍ 
DĚTÍ O DOMOVĚ 

PhDr.Věra FROLCOVÁ, C S c . 
Ústav pro etnografii 
a folkloristiku AV ČR v Brně 

V osmdesátých letech jsme společně 
s Václavem Frolcem prováděli výzkumy na 
základních školách ve vybraných lokalitách, 
zastupujících zvláště regiony jižní a střední 
Moravy. Zajímalo nás, zda s e na konci 
20. století místní a regionální tradice nějak 
podílejí na formování kulturního povědomí 
dětí o obci a kraji, v němž žijí.Téma se dotý
ká širšího problému národopisného studia, 
a to tradic lidové kultury jako faktoru skupi
nové identity. Tuto hypotézu rozpracoval 

Václav Frolecjako otázku historickou i před
mět etnograficko-sociologických výzkumů 
regionálního povědomí a moravanství, rea
lizovaných v letech 1989-90; 1 byla také pod
nětem k průzkumu mezi dětmi. Domov (resp. 
proces vytváření povědomí domova) jako 
t é m a v í c e o b o r o v é h o s t u d i a in ic iova l 
a realizoval Václav Frolec I ve zvláštních pod
mínkách novosídlenecké obce Horní Věs
tonice. 2 S odstupem jedné generace, a také 
v rozmezí dvou historických období (před 
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a po roce 1989) jsem dostala příležitost 
k návratnému výzkumu vybraných otázek 
v rámci projektu „Mentální reprezentace do
mova jako výraz kulturního vědomí dětí" za 
spoluúčasti psychologie, pedagogiky a ná-
rodop isu . Podnět k němu da la A l e n a 
Schauerová ze svých zkušeností pedago
gických, zvláště mnohaleté práce s dětmi ve 
folklórních souborech. 

Pojetí domova jako místa a kraje, odkud 
pocházím a kde žiji, formuloval Jan Amos 
Komenský. Od předškolního věku dětí kladl 
důraz na poznávání a české pojmenování 
místní geografie, místních jevů hmotné 
i duchovní povahy (domu, výbavy, oděvu, 
dnů všedních a svátečních a jejich obyčejů, 
obřadů, slavností). Jejich slovníku a postup
nému aktivnímu poznávání od dětství při
kládal Komenský význam hodnoty, zaklá
dající budoucí identitu člověka. 3 

Téma domov a lidové tradice ve vztahu 
k dětem jako úkol národopisu ve školních 
osnovách otevřeli venkovští učitelé asi před 
100 lety, tj. na počátku 20. století, kdy opadlo 
nadšení kolem Národopisné výstavy česko-
slovanské. Psali tehdy o vítězném průmyslu 
a „přežitcích národního života", o shovíva
vém postoji inteligence a nedůvěře lidí na 
vesnicích k lidovým tradicím, a volali po je
jich zavádění do výuky v českých školách. 4 

V poznávání a pěstování tradic lidové kultu
ry hledali cestu k národní a estetické výcho
vě dětí a mládeže. Na přelomu 19. a 20. sto
letí to nebyly hlasy ojedinělé; k návratům 
folklórních tradic cestou „shora", formou 
osvěty a vzdělávání se vyslovovaly autority 
vědy a kultury, jako např. muzikolog a este
tik Otakar Hostinský; 5 jeho prognóza o vý
znamu vzdělání a o roli inteligence pro re
nesanci folklóru byla reálná a je aktuální 
i dnes. 

Specifický historický obsah má nadča
sová myšlenka domova v našich podmín
kách k o n c e 20 . s to le t í , kdy p rob lém 
odcizení a identity poznamenává nejen dlou
hodobý tlak technické civil izace, masové 
kultury a převahy institucionálních forem 

výchovy dětí, ale také málo ceněný regiona-
lismus vedle velkých, „evropsky" označo
vaných koncepcí. Zvlášť zajímavé je toto 
téma na Moravě s e silně zakořeněným 
povědomím o etnografické diferenciaci a bo
hatými dějinami národopisného hnutí. 6 Pro
to jsme také v projektu „Mentální reprezen
t a c e " volili srovnávání dětí č inných ve 
folklórních souborech s dětmi bez tohoto 
zájmu. 

Východiska a pokus o vymezení hlavních 
kategorií (domov, identita individuální a sku 
pinová) jsme publikovali s prvními výsledky 
zkušebních šetření u dětí na strážnických 
slavnostech. 7 Během následujících dvou let 
(1996-1997) jsme pak pracovali s dětmi ve 
věku 10-13 let v podmínkách uvolněných 
dopoledních hodin na základních školách 
a gymnáziích. Zkoumaný vzorek představu
je celkem 535 dětí z 12 moravských škol, 
z nich asi jednu třetinu tvoří členové soubo
rů (166 dětí, tj. 3 1 % zkoumaného vzorku). 
Výběr lokalit, poznamenaný převahou jižní 
a střední Moravy, má tyto společné prvky: 
školy venkovské, obce s činností dětských 
souborů lidových písní a tanců. Vedle ven
kovských měst a vesnic v centru etnogra
fických oblastí (zastoupeno je Slovácko, 
Haná, Horácko, Valašsko, Lašsko) jsme pro
vedli sondy v obcích na periferii nebo roz
mezí regionů (v Křenovicích na okraji Hané 
a v Otrokovicích mezi Hanou, Valašskem 
a Slováckem), a v pohraničním Mikulově. 

Národop isná část výzkumu vycház í 
z metody autobiografické a metody Wörter 
und Sachen. Václav Frolec upozornil na to, 
že tuto metodu, uplatňovanou zvláště v j a 
zykovědě a národopise, rozpracoval a pro
pagoval už J . A. Komenský (aniž by ji tak 
nazýval) ve snaze česky pojmenovat a s y s -
tematizovat poznatky z vlastního domova 
na evropské úrovni, a to s didaktickým zá
měrem. 9 Dotazník národopisného zaměření 
(formulovaný bez nabídky odpovědi') s lou
žil jako podklad pro osobní spolupráci 
s dětmi; rozhovory a jejich písemné vyjadřo
vání. Touto formou jsme zjišťovali, zda děti 
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ví, kde žijí, zda dovedou pojmenovat kraj 
a nejbližší okolí domova. Podle vlastní zku
šenosti a volby popisovaly projevy lokální 
a regionální kultury, jichž se spoluúčastní 
(nebo je doma pozoruji), vyjadřovaly zájem 
či nezájem o tradiční jevy, zvláště sváteční 
a obřadní, znalost pověstí a písní, které spo
jují s pojmem domov. Další část dotazníku 
sledovala jejich kulturní vzory a ideály, zá
věr tvořil malý slovníček výrazů, s nimiž se 
mohou běžně setkat v českých pohádkách 
a pověstech, a které měly vysvětlit (celkem 
28 slov - např. humno, cep, otka, kolovrat, 
koleda, Zelený čtvrtek, kmotr, folklór ad.). 
Důraz jsem kladla na osobní názory a na to, 
co skutečně znají ze svého života. Ke kritice 
vypovídacích možností takto zvoleného ex
perimentu nutno poznamenat, že povědo
mí domova je více otázkou vztahu a citu než 
rozumu a některé děti jej ve věku kolem 10 
let ještě nedovedou sdělit slovem. Už proto 
je nutná osobní komunikace s nimi a zvláš
tě naléhavá spoluúčast metod psychologic
kých, kde k realistickým výpovědím slovem 
přistupují metody se znakovým zastupová
ním reality, blízké dětskému sebevyjádření. 

Příspěvek je pokusem o první výklad vý
povědí na vybrané otázky. Získané materiály 
částečně umožňují retrospektivní pohled: 
vycházíme ze současných výsledků (1996-
1997) a podle možností je srovnáváme se 
zápisy z let 1982-1983. 1 0 

Práce s dětmi napovídala, že pro některé 
z nich je v uvedeném věku pojetí domova 
jako obce a kraje, v němž žijí, neznámé, bez
předmětné. Nebo také nesrozumitelné. Z a 
pojení dítěte do souboru samotného v tom 
roli v podstatě nehraje, větší je vliv sociál
ních podmínek a rodiny; zdá se, že 10-13leté 
dítě bez vědomí domova jako dobrého ro
dinného zázemí k širšímu pojetí domova 
jako obce a kraje nedospívá. Vedle nezájmu 
a nepochopení věci však při našem výzku
mu převažovaly jednak děti s jistým bohat
stvím jazyka o domově (aniž by jejich celko
vý projev svědči l o výborném školním 
prospěchu a inteligenci), jednak děti schop

né abstrakce a diferencovaného pohledu 
(například 11 letý Václav z Mikulova se vyjá
dřil, že žije na planetě Zemi - světadíl Evropa 
- Česká republika - jižní Morava - okres Břec
lav, pár jeho vrstevníků pojalo hierarchii do
mova naopak, od lokality a regionu k Mora
vě, výjimečně též k Evropě aVesmíru). Zastihli 
jsme tedy věk různého stupně zrání od vě
domého prožívání domova po hluché místo 
v dětské duši. Z metodického hlediska to 
znamená, že kvantitativní způsoby zpraco
vání výpovědí pro velké rozdíly mezi dětmi 
téhož věku samy nepostačí, a je nutno při
pojit hlediska individuální. Dětský pohled na 
domov se ukázal současně problémem in
dividuální a skupinové identity. 

V pojmenování kraje, v němž děti žijí, s le
dujeme tři polohy: 1. jako nejširší Moravu 
(jen některé děti z Jihlavy a okolních obcí 
psaly, že žijí v Čechách nebo na hranici mezi 
Moravou a Čechami); 2. region - a) tradiční 
názvy etnografických regionů, b) geografic
ky vymezené celky (Vysočina, Beskydy) ; 
3. hledisko lokální. Morava v názorech dětí 
mírně převažuje a často se váže s etnogra
fickou oblastí, kterou dovedlo pojmenovat 
asi 25 % dětí. Ve shodě s výsledky staršího 
výzkumu (1982-83) vykazuje dnes uplatně
ní názvů regionů v dětském slovníku po
dobné krajové rozdíly: př ipadá v úvahu 
v obcích naValašsku, na Hané a na Slovác
ku, k němuž se zde hlásilo nápadně více dětí 
z folklórních souborů, nepatrné je v obcích 
Horáčka a v lašské Ostravici. 

Region jako domov si ovšem uvědomuje 
ve věku 10-13 let jen malá vrstva pouče
ných dětí, více jich zná název a myšlenku 
domova k nim přinesl až náš výzkum. Ačko
liv děti s převahou preferují cizí vzory maso
vé, zvláště televizní kultury, v některých je
jich výpovědích jsou patrné stopy vědomí 
o zvláštnostech i jedinečnostech jejich obce 
a kraje, kterých si všímají i cení a které mo
hou v budoucnu hrát roli pň formování je
jich identity. Takové pojetí jsme při našem 
pokusu zaznamenali u dětí z Valašskoklo-
boucka, zVelké nad Veličkou a okolních hor-
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ňáckých obcí, u dětí z Uherskohradišťská 
a částečně také z hanácké Velké Bystřice 
(z kvantitativního hlediska znamená asi po
lovinu zkoumaného vzorku dětí). 

Nejvýraznější regionální povědomí proje
vily děti zValašských Klobouk, které ovšem 
mají region už v názvu obce, nehledě na to, 
že pojem Valašsko je do značné míry sou
částí celonárodního povědomí. Místní ško
láci spojují Valašsko s dřevěnou lidovou ar
chitekturou, rožnovským muzeem v přírodě, 
Radhoštěm a Pustevnami. Ze školy i rodiny 
většinou znají některé zpopularizované pís
ně (My smeValaši, Dú Valaši dú) a také valaš
ský odzemek. Podobně reagovaly děti z Ne-
dašova v roce 1982, kde je navíc vedl učitel 
hudební výchovy také k poznání Závrší (Va
lašského Závisí) a jeho hudecké tradice. Va
lašské děti, zvláště z menších obcí, mají 
dobré znalosti místopisné, znají tradiční 
názvy pozemků, orientují se podle staré lípy 
u Lošťáků, paseky u Malinu, Kobzovy lípy 
ve Francově Lhotě apod. Všímají si památek 
lidové architektury (dřevěné kaple, zvonice, 
obytných domů) a některé cítí i zvláštnost 
svého nářečí. Většinou se zájmem hodnotí 
lokální tradice lidových obřadů, zvláště jme
nují maskované postavy adventních obchů
zek (čerti, mikuláš, luce), fašanky, velikonoč
ní tragačníky a mrskačku. Na rozdíl od dětí 
nezapojených do souboru objevují se ve 
slovníku dětí z Klobučánku navíc pojmy jako 
tradice, valašské zvyky a staré písně: toto 
povědomí Valašska pň našem výzkumu jen 
málo poznamenaly lokální vztahy. 

Kladný vztah k otázce samotné i poznání 
regionu je u dětí z valašských obcí vyrovna
nější ve srovnání s výrazným etnografickým 
povědomím dětízVelké nadVeličkou a okol
ních obcí, kde sledujeme velké rozdíly mezi 
názory dětí od nechápání tématu k citové
mu zaujetí bohatě vyjádřenému slovem. Na 
rozdíl od dětí z Valašských Klobouk a okolí 
nese jejich označení regionu (Horňácko) 
navíc znaky lokálních tradic: píší o vellckém 
fašanku, poukazují na velický kroj a jeho no
šení pň „choděníse šavlama" a na slavnos

tech. Ačkoli všichni ví o Horňáckých slav
nostech a Mladém Horňácku, oslovují tyto 
akce ty děti, které většinou z rodinné tradice 
hrají, zpívají nebo tančí v souboru Veličánek 
nebo mají aspoň pasivní zájem: podle výpo
vědí formuje povědomí Horňácka u dětí pře
devším mužský element místní folklórní tra
dice (výrazné vzory muzikantů a zpěváků), 
známý dětem nejen z vystupování na slav
nostech, ale také z živé tradice masopustní 
obchůzky. Téměř polovina dětí projevila 
značnou znalost l idových písní i úroveň 
zpěvnosti, obojí spojené s výchovou dět
ských muzik. Ve srovnání s výzkumem ve 
Velké nad Veličkou a okolí v roce 1982 má 
dnes povědomí Horňácka u dětí stoupající 
tendenci: slavnosti s jarmarkem, kroje a pís
ně spojují s etnografickým regionem, a jako 
jeho zvláštnost někteří' uvedli tanec sedláč
ka (s výkladem, že je to „jeden z nejtěžších 
tanců folklóru"). Velký podíl na dnešním kul
turním bohatství horňáckých dětí má Zden
ka Jelínková a její neúnavná aktivita pro re
g ioná ln í s l avnos t i d ě t s k é h o f o l k l ó r u , 
i spolupráce učitelů místních škol; navazují 
na tradici pěstovánífolklóru Horňácka u dětí, 
které vystupovaly už na Národopisné vý
stavě českoslovanské v Praze. - Vedle nich 
zde dnes žijí děti, kterým to nic neříká, a kte
ré ovšem projevují pasivitu nebo negativní 
postoje téměř k čemukoliv. 

Množstvím dobrých vztahů ke své obci 
a kraji i poznatků o nich nás zahrnuly děti 
z Uherského Hradiště a okolních obcí. Hlásí 
se zde k jižní Moravě a Slovácku, které ozna
čují I jako „moravské Slovácko" (1 Oletá Adéla 
z Mařatlc svůj domov pojmenovala: Morava 
- Slovácko - Dolňácko). Toto povědomí má 
také značný lokální akcent, budovaný v dě
tech místními tradicemi, zvláště hodů a fa 
šanku. Nejraději popisují „slovácký průvod" 
(tj. průvod krojovaných, „chodím za Sloven
ku" znamená v kroji). Na jejich vědomízvlášt-
nosti domova se podílí pozorování atmo
sféry přípravy krojů a svátečního stolu 
v rodině, osobní účast v hodovém průvodu, 
se zvláštním důrazem děti sdělovaly, kdo 
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z rodiny byl stárkem nebo králem na vlč-
novské jízdě králů. Podobný charakter mají 
výpovědi dětí z Uherskohradišťská, zapsa
né před 15 lety ve škole v Osvětimanech, 
kam se sjížděly též ze Stňbrnic, Medlovic 
a Újezdce. Dnešní děti se však více hlásily 
k svátkům liturgického roku a náboženské
ho života: první svaté přijímání v kroji z a 
účasti širší rodiny pro některé znamená 
zvláštní zážitek. V kategorii svátku jsou na
víc pro děti zapojené v Hradišťanku (i jiných 
souborech) jejich tzv. premiéry nebo regio
nální slavnosti v Kyjově, Vlčnově ad. Podob
ně jako horňácké děti zVeličánku spojují svůj 
region s lidovými písněmi: vedle masově po
pularizovaných (Když sem šel z Hradišťa, 
U Hradišťa na trávníčku ad.) vykazují reper
toáry dětí individuální preference. Jako v je
diném regionu se zde objevují lokalizace 
textů lidových písní (V tej mařatskej dolině, 
Na jalubskej věži, Na hradišťských lukách 
ad.), které vypovídají o živé zpěvní tradici. 
Samostatnou pozornost si zaslouží „dět
ské" varianty pověstí o „lípě neviny" nebo 
Černé a Bílé paní na Buchlově, o pánu 
z Cimburka, nebo znalosti místních pověstí 
(o mařatické studánce, zlaté studánce na 
Salaši, o břestecké skále, o kopci Čerťáku 
v Jalubí ad.). - Reakce pozornosti a chuť ke 
spolupráci na téma domov byly zde zvlášť 
výrazné ve vybrané jazykové třídě dětí se 
zájmem o vzdělání. 

Pojem Haná je ve vědomí dětí zVelké B y s 
třice u Olomouce a okolí obecně známý, ale 
ve srovnání s dětmi ze Slovácka - alespoň 
podle našeho dosavadního průzkumu - pro
zatím nemá atributy tradic lidové kultury re
gionu, resp. děti s názvem Haná v podstatě 
nic nespojují; pojmu „hanácký" neužívají, li
dové písně znají výhradně dívky ze soubo
rů, ale s Hanou je nespojují a za píseň, která 
by jim připomínala jejich kraj považují ná
rodní hymnu. Může to být ovšem volbou 
lokality a konstatování nelze zobecnit pro 
děti z Hané bez dalšího srovnatelného vzor
ku. Už proto, že reakce na téma „obec a kraj 
jako můj domov" byly zde převážně pozitiv

ní a výpovědi dětí obsažné v oblasti lokální 
kultury: zvláště místních pověstí (například 
pověst o Bílém kameni (Bílé skalce, Čertově 
skále) v okolních lesích zněla v každém po
dání trochu jinak a také obyčejové tradice. 
Dětskou koledu barborek, masopustní vo
dění medvěda, koledu s jedličkou, veliko
noční klapání popisovaly děti jako svátky 
své obce vedle atraktivního Dětského dne 
nebo Lidového roku s kolotoči a nákupy na 
stáncích. K Lidovému roku se hlásila děvča
ta ze souborů Slaměnky a Krušpánek pro 
zájem o vystupování. Srovnatelné poznatky 
přinesl výzkum kulturního povědomí v zá
kladní škole v Kostelci na Hané roku 1982, 
kde děti místní i z okolních obcí (bez č in
nosti v souborech) soustředily svůj zájem 
zvláště k lidovým obyčejům své vesnice: 
k masopustní a hodové tradici, k vyhrávání 
na Annu, Jose fa a na Martina, děvčata na 
vyhánění zimy a vítání jara a oblíbené pouš
tění věnečků po vodě. K Hané a k Moravě se 
hlásily vyrovnaně. 

Příklad výrazného lokálního povědomí 
domova, vyvolaného činností souboru lido
vých písní a tanců, přinesl výzkum v Křeno-
vicích na okrese Vyškov; ve vesn ic i na 
samém okraji Hané, kde vědomí etnografic
kého regionu a tradic lidové kultury do na
šeho století nedožilo. Díky aktivitám paní 
učitelky Aleny Přetákové, která v podstatě 
„na úhoru" založila dětský soubor Křenová-
ček (1963) a vnesla do dětských duší a po
stupně i života obce folklór a lidové obyčeje 
(např. vynášení Mařeny podle vzoru v Újez
dě u Brna), vytvořila se osobitá lokální kul
turní tradice. Ve fázi, kdy vyvolala spontánní 
odezvu, poznamenala obecné vědomí o folk
lórní tradici Křenovic: dnes, tj. v druhé - třetí 
generaci děti cítí jako zvláštnost svého do
mova například slavnost Křenovská mája 
nebo sám soubor Křenováček. V době vý
zkumu se však už děti ze souboru lišily od 
ostatních, které často neměly ani potřebu 
o domově jako obci a kraji uvažovat. - Po
dobný výsledek přinesl i výzkum u dětí 
v Otrokovicích bez zázemí spontánní kultu-
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ry a bez působení souboru.Téma obec a kraj 
jako domov zůstalo v reakcích dětí - v době 
před povodní - téměř bezobsažné. Vyvstala 
otázka vztahu k domovu po jeho ztrátě. 

U dětí z J ih lavska a Dolní Rozinky spojuje 
povědomí o obci a kraji především vztah 
k domovu jako krásné krajiněVysočiny, hlá
sí se přitom většinou k Moravě a jako v jedi
ném regionu částečně inklinují k Čechám. 
Téma píseň a můj kraj jim neříká nic, znají ale 
pověsti jak z rodiny, tak díky osvíceným uči
telům českého jazyka a také edicím Oldřicha 
Sirovátky. Pojmenování kraje jako Horáčka 
se při našem průzkumu projevilo jako výsa
da dětí zapojených ve folklórních soubo
rech, kterých dnes působí na Horáčku množ
ství. Tyto děti považují za zvláštnost Horácké 
slavnosti, akce Vysočanu a dětských folk
lórních souborů; jejich zájem o téma výzku
mu a o domácí vlastivědu je spíše projevem 
celkového kladného postoje k poznání. 
Oproti žákům jihlavské školy, kde se schá
zejí děti z města a okolních vesnic, nebylo 
zvláštních rozdílů mezi dětmi z folklórních 
souborů a ostatními v Dolní Rozince. Zde 
vyniklo lokální cítění domova, mnohdy až 
detailní vnímavost místních zvláštností (vší
mají si starých stoletých stromů, kapličky 
a „pomníku koně" v lese Templu, Jiříkovy 
studánky v Blažkově nebo zakletého dolu 
ve Zlatkově ad.) a řadí k nim také masopust
ní maškary, velikonoční hrkání a jejich „ča-
rodku" (pálení čarodějnic). Příklad Dolní Ro
zinky dokládá obecnější jev, že v menších 
obcích jsou lokální poznatky bohatší i vzta
hy dětí k obci silnější; mohou být zdrojem 
osobní identity, která je u dětí nezbytným 
stupněm k identitě skupinové. 

Děti z Ostravice (v okrese Frýdek-Místek) 
se cítí doma na severní Moravě a v Besky-
dech a pozitivní vztah vyjadřují zvláště k pří
rodě svého kraje. K jejich obecnému pově
domí patří památník Petra Bezruce a Maryčka 
Magdonova, které spojují s pojmem Slez
sko; Lašsko zaznělo jen u jednotlivců ze 
souboru Gruník. Podle výpovědí je to také 
jediný zdroj poznání lidových písní kraje. 

O místní pověsti se většina nikdy ani neza
jímala, výjimečně se ozvaly hlasy o koňském 
hřbitově nebo o vodnících na Starých Ha-
mrech. V kolektivním povědomí dětí hraje roli 
zvláštnost jejich jazyka a některých veliko
nočních tradic („Pomlázka říkají v Praze. 
U nás je šmigrust a polívá se vodou"). - Uve
dené informace z Ostravice mají orientační 
charakter prvních poznámek a pro obecněj
ší výklad nestačí. 

Dosavadní dílčí vyhodnocení obou výzku
mů v intervalu 15 let naznačuje podobné 
tendence: obec a kraj přinášejí dětem pocity 
zakotvení a domova tam, kde něco osobně 
aktivně prožívají a je to také součást rodin
ného zájmu. Ve věku 10-13 let proto také 
spojují domov především s těmi svátečními 
příležitostmi, kdy sice vnímají hojnost pe
něz, nákupů a jídla, ale většina hodnotí pře
devším to, že „rodiče jsou doma", „sejde se 
celá rodina" (o Vánocích, Vel ikonocích, 
o hodech). Ke společné charakteristice do
mova v názorech dětí patří také dobré vzta
hy k těm obcím, kde žijí jejich prarodiče; ne
zřídka se setkáváme například se skupinou 
hrkajících koledníků, mezi nimiž jsou kaž
doročně vedle místních i kluci navštěvující 
na svátky babičku a dědečka. Z a těchto pod
mínek poznamenává obraz domova u dětí 
etnografická diferenciace Moravy, kterou si 
dnes ve věku 10-13 let neuvědomují, ale 
průzkum její odraz zachyt i l . Formuje se 
zvláště v rovině lokálních vztahů jako sou
část osobní identity, která může být zárod
kem budoucí identity skupinové. V tomto 
procesu sehrávají pozitivní roli soubory li
dových písní a tanců zvláště tam, kde se 
dítě s tímto kolektivem zapojuje do života 
v obci, nezůstává se svou aktivitou osamo
cené, ale vidí zájem u svých rodičů a praro
dičů. Mezigenerační vztahy, život rodiny 
a živá tradice - ať už v autentickém prostředí 
nebo na pódiu - stojí nad institucemi, které 
samy o sobě zakotvení „doma" nevytvářejí. 
Podíl školy a souborů lidových písní a tan
ců je osobním podílem učitelů a vedoucích 
folklórních souborů či skupin: pro formová-
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ní identity domova je v dnešních podmín
kách nezastupitelný v tom, že může dětem 
nabídnout dobré kulturní vzory i modely 
chování, vycházející z tradic lidové kultury, 
a rozšířit tak jejich možnosti volby. 
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ské Hradiště (Mařatice, Kunovice, Staré 
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Plandry), Batelov, Dolní Rozinka; Ostravice, 
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v pojetí Komenského, s . 250. 
10) Z rozsáhlého materiálu, který doposud 
nebyl zpracován, jsem vybrala srovnatelné 
materiály z těchto lokalit: Osvětimany, okr. 
Uherské Hradiště (Stříbrníce, Medlovice, 
Újezdec); Velká nad Veličkou, (Javorník), Ku -
želov (HrubáVrbka), okr. Hodonín; Kostelec 
na Hané, okr. Prostějov (Čechy pod Kosí-
řem, Lutotín, Stařechovice, Lešany, Bílovi
ce); Velký Beranov, okr. Jihlava (Jamné, Vy
soké Studnice, Kozlov, Nadějov, Henčov, 
Nové Domky, Věznice); Nedašov, okr. Zlín 
(Nedašova Lhota, Návojná). Z těchto obcí 
vzešel vzorek 229 dětí téhož věku (10-13 
let). 

The village and the region in subconsci
ous on the home 

The author continues in researches of 
cultural conscious of 10-13 years old chil
dren made together with Václav Frolec and 
compares the results within one generation 
(from 1996-97 and 1982-83). Based on a u 
tobiographical and „Wörter und S a c h e n " 
(Words and things) methods, she has dis
covered whether under the conditions of the 
end of the 20th century the relationship of 
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children to their village and region as a home 
has been created and whether the local tra
ditions of folk culture have any share in cre
ating the personal or group identity of chil
dren. The evaluated sample represents 
country villages in the centres of their regi
ons as well as on peripheries. As to name of 
region the children live in, the name of Mo
ravia has a light superiority and it is often 
connected with the ethnographical region. 
The region and the village bring to the chil
dren a feeling of home in those case where 
the children can actively experience some
thing and where it is a part of family interest. 
Therefore the home is mostly connected 

with such holiday occasions when the pa
rents are „at home" (Christmas etc.). The 
children usually have good relations to tho
se village where their grandparents live. The 
folklore ensembles play a positive role there 
where the child together with this groud is 
involved into village life and where he can 
see the common interest at the family. The 
position of intergeneration relations and li
ving traditions stands above the educatio
nal institutionism as to process of child iden
tity forming. Under those conditions, the 
etnographical distinctions of Moravia affect 
the picture of home as well as the begin
nings of group children identity. 

ÚLOHA DOMOVA 
V PROCESOCH 
ENKULTURÁCIE 
A AKULTURÁCIE RÓMSKÉHO 
DIEŤAŤA 

Mgr. Apolónia ŠEJKOVA 
Katedra manažmentu 
FF Prešovskej univerzity, Prešov 

Dovorte mi na úvod mójho příspěvku po
dotknut, že vačšina názorov v ňom uvádza-
ných je výsledkom počiatočnej fázy mójho 
dizer tačného projektu, ktorý real izujem 
v rámci svojho dok torandského štúdia 
v spolupráci s Katedrou etnológie Univerzi
ty Komenského v Bratislavě a ktorý prebie-
ha formou terénneho výskumu v lokalitách 
Žehňa a Tuhriná. Obe obce s a nachádzajú 
na severozápad od Prešova, vo vzdialenosti 
přibližné 30 km od města. Rómské osady 
sú situované v okrajových častiach oboch 
týchto dedín, jej obyvatelia žijú v podmien-
kach nezodpovedajúcich lokálnemu stan
dardu (v osadě vTuhrinej sú domy resp. cha

trče bez prívodu vody a bez kanalizácie, čias-
točne elektr i f ikované, v dvoch osadách 
v Žehni je situácia vo využívaní vodovodu 
a kanalizácie lepšia, vačšina domov je elek
trifikovaná). Uvádzané zovšeobecnenia teda 
reflektujú len problémy spojené s enkultu-
račnými aakulturačnými procesmi detí po-
chádzajúcich a vyrastajúcich v neintegro-
vaných rómských rodinách. 1 

Deti z oboch žehnianskych osád dochá-
dzajú do školy vTuhrinej. Právě v tejto škole 
s a uskutočnl la vačšina mojich střetnutí 
s týmito defml v rámci popoludní zamera-
ných na výtvarné, hudobné a tanečné akti
vity. Pomáhala som učitefke etickej výchovy 
pri súťaži „Klobúk" zameranej na všeobec
né vědomosti o přírodě, čo mi poskytlo 
možnost sledovat vzájomné vztahy medzi 
rómskými a nerómskymi dětmi. Okrem tých
to aktivit v priestoroch školy s a rozhovory 
s rómskými dievčatami (chlapci s a zatial' pre-
javujú ako nekomunikatívne a konfl iktně 
typy, nepřístupné otvorenej komunikácii) 
uskutočňujú aj v rámci prechádzok po oko
lí. VTuhrinej je okrem Základnej školy aj ško
la osobitná, ktorú navštevujú len rómski žia-
c i , ktorí sú z pohladu pedagógov horšie 
zvládnutel'ní, ale mnohíz nich, hlavně diev-
čatá, sú ochotnejšie pomoct, sú úprimnej-
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šie a komunikatívnejšie. Medzi nerómskymi 
deťmi panuje rozšírený názor že „nie všetci 
Rómovia sú zlí, ale väčšina hej.Tí z normál
nej školy nie sú zlí, ale tí z osobitnej hej. 
„Minule chlapci z osobitnej na mňa vytiahli 
nožík" ako mi povedal jeden z mála „ne-skí-
nov" v škole. Nerómski chlapci tvrdili, že 
všetci, okrem dvoch sú „skíni" a to hlavne 
kvôli deťom z osobitnej školy, ktorí sú horší, 
lebo ako vraj sami hovoria „majú na to pa-
pir". 

Sociálne vzťahy v rámci rodiny zatiaľ nie 
sú v mojej práci dostatočne zohľadnené, 
keďže v osade v Žehni som bola len raz 
a krátke, skôr zdvorilostné rozhovory s ro
dičmi a najbližšími príbuznými „mojich" diev
čat mali len malú informačnú hodnotu. 

Hovoriac o domove nemôžeme zabúdať 
na rôzne významy tohto konceptu, ktoré sú 
predpokladom porozumenia jeho významu 
pre život jednotlivca v rámci danej kultúry 
a spoločnosti. Pravdepodobne väčšine z nás 
evokuje tento výraz jeho významovú mik-
roúroveň: teda domov ako konkrétny dom, 
byt, miestnosť. Už v tejto úrovni je, domnie
vam sa , rozdiel v predstavách rómskych detí. 
Domovom pre nich je skôr vonkajší, „vzduš
ný" priestor okolia konkrétnej chatrče, resp. 
celej osady. Bežný každodenný život s a to
tiž neodohráva v rámci „štyroch stien", prí
padne op lo teného územia pa t r iaceho 
k domu, ako je to u štandardnej časti majo
rity zvykom, ale na území celej rómskej osa
dy. Svet za hranicami tohto výsostného te
ritória je svetom cudzím, v ktorom Rómovia 
využívajú špecifické črty svojho správania. 
Mimo ich domov s a výrazne uplatňuje „dvoj-
normatívnosť rómskej mravnosti t.j. iné nor
my správania s a k sebe navzájom - vzájom
ná solidarita, a iné vo vzťahu k majorite -
obranná solidarita" 2, čo často vytvára aj ba
riéru medzi rodinnou a mimorodinnou (resp. 
mimoskupinovou) socializáciou rómskeho 
dieťaťa. 

Aj keď vo vnútri skupiny rómskych detí 
navštevujúcich 5.ročník, existujú vzájomné 
rozpory (posmievajú s a , bijú, „žehnianski" 

ohovárajú „tuhrinských", ktorí sú „špinaví"), 
keď bolo pri spoločnej hre „Klobúk" vytiah
nuté viackrát za sebou číslo, ktorého maji
teľom bol nerómsky žiak všetky rómske deti 
to považovali za podraz. „To je furt tak! Furt 
len „bi lych" vyťahujete, pani učiteľka!" 

Pre vnútornú-intímnu definíciu domova 
je nevyhnutné mať jasne vymedzené vzťahy 
k najbližším. U majoritných rodín je pre die
ťa jednak autoritou a jednak osobou bytost
ne spätou s predstavou domova matka ale
bo otec. Bolo by zauj ímavé h lbš ie s a 
zaoberať otázkou, či táto jednoznačná a je
dinečná väzba funguje aj u Rómov. Zatiaľ s a 
ukazuje z rozhovorou častý, z nášho pohľa
du až nadštandartný vzťah k starším súro
dencom. 3 

Dve dievčatá žijú v domácnosti svojich 
starších sestier a niektoré s a starajú o deti 
svojich sestier v najširšom zmysle tohto slo
va ; do značnej miery dopĺňajúc i nahrádza
júc rolu matky. 

Ak chceme hovoriť o enkulturácii rómske
ho dieťaťa žijúceho v podmienkach, ktoré 
sme stručne popísali v úvode, je nevyhnut
né uvedomiť s i , že na rozdiel od dieťaťa po
chádzajúceho z bežnej majoritnej rodiny, 
tento proces naráža na mnohokrát nesúlad
né socializačné procesy, ktorým je dieťa „vy
stavované" v širšej sociéte, t.j. mimo osadu, 
mimo jeho domov. Rómske dieťa nadobúda 
v procese enkulturácie kompetencie pre ži
vot vrámci svojho - rómskeho spoločenstva, 
ale len veľmi málo, temer vôbec, tento pro
ces nepodporuje alebo nenapomáha pri na-
aobúdaní kompetencií v rámci spoločenstva 
majoritného. Štrnásťročné dievčatá zo Žeh-
ne chodia k lekárovi so svojimi mladšími 
súrodencami, pomáhajú matkám pri domá
cich prácach, ale majú veľké problémy s čí
taním a písaním. 

Keď prejdeme od významovej mikroúrov-
ne domova, k významu domoviny, je pre prí
slušníkov agrárnych kultúr typický, či už 
explicitne alebo implicitne prejavovaný vzťah 
k zemi „z ktorej plodov žijú", alebo zvykli 
v minulosti žiť.Tu opäť narážame na iný kon-
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cept u rómskeho etnika. Ako príslušníci pa-
ripatetickej kultúry neprejavujú temer žiad
nu naviazanosť na pôdu ako prostriedok 
obživy, či aspoň naviazanosť na isté kon
krétne územie historicky späté s vývojom 
tohto spoločenstva. Ani v jednej z osád, kto
ré som doteraz navštívila (či už spomínaná 
Žehňa.Tuhriná, ale aj Jarovnice, Chminian
ske Jakubovnay, Mirkovce) som nevidela ani 
náznak záhradky alebo inej poľnohospodár
skej činnosti. Pôda a starostlivosť o ňu si 
vyžadujú jasne uvedomovaný a osvojený 
konštrukt času, teda zmysel pre následnosť, 
chápanie línie od minulosti k budúcnosti 
a pocit zodpovednosti za vlastný zajtraj
šok. Rómske spoločenstvo uzavreté v osa
de „na konci sveta" prežíva deň za dňom 
bez výraznejších obáv o svoj zajtrajšok. Te
mer nulový nárast kreditu vzdelania ako 
šance pre zvýšenie možnosti sociálnej mo
bility je len ďalším dôkazom silného pretr
vávania tradičných noriem neorientujúcich 
toto etnikum na komunikáciu s majoritou, 
ale skôr na ďalšie pokračovanie svojho „ne
závislého" životného štýlu. V minulom škol
skom roku dostala jedna mimoriadne na
daná rómska žiačka odporúčanie od riaditeľa 
školy k ďalšiemu štúdiu na učňovskej ško
le. Aj napriek proklamovanému záujmu diev
čaťa o ďalšie vzdelanie, v septembri do školy 
nenastúpila, bola tehotná. Je j bývalé spo
lužiačky komentovali túto situáciu slovami: 
„Načo by tam išla? J a k by bola sama Róm
ka na internáte? Doma je jej dobre, má muža, 
decko..." 

Predpokladom pre vytvorenie občianskej 
spoločnosti je interiorizácia rolových po
stojov jej členov, ktoré zároveň vytvárajú 
pravidlá občianskeho spoločenského sprá
vania. Zvládnutie zodpovednej roly občana 
danej spoločnosti však na druhej strane po
skytuje pocit spolupatričnosti a domova jej 
členom. Pocit vydedenosti a nezahrnutosti, 
o ktorom s a v súvislosti s Rómami často 
hovorí, môže byť čiastočne spôsobený aj 
výsledkom nezvládnutia roly občana. 

Akulturácia rómskeho dieťaťa, chápaná 

ako bilaterálny proces sociálno-kultúrnych 
zmien v dôsledku kontaktu rôznych kultúr 4, 
s a začína systematickejšie objavovať vlast
ne až vo chvíli, keď dieťa prekročí prah ško
ly. Miera kontaktov s nerómskym spoločen
stvom je v prípade detí zo spomínaných 
osád, pred vstupom do školy, značne ob
medzená a škola s a tak v posledných ro
koch stala prvou, a často žiaľ aj jedinou in
š t i t ú c i o u , k to rá p o s k y t u j e r ó m s k y m 
i nerómskym deťom možnosť vzájomného 
poznávania. Prvou preto, že veľká väčšina 
detí z rómskych osád s a ocitne po prvý krát 
na tak dlhý čas mimo osadu práve v škole, 
a jedinou zasa z dôvodu absencie mimo
školských multikulturálnych inštitúcií na v i 
dieku. Katastrofálny stav v spoločenskom 
uplatňovaní Rómov po ukončení školskej 
dochádzky je okrem iných súvisiacich prob
lémov aj prostriedkom pokračovania tohto 
stavu. Vzájomný vzťah rómskych a neróm
skych žiakov je však značne komplikovaný 
jazykovou bariérou. Teoretické zameranie 
všeobecného vzdelania nie je pre rómske 
deti dostatočným lákadlom pre návštevu 
školy a ich zlý prospech zrejme tiež nepô
sobí ako motivujúci činiteľ. Tradičné kultúr
ne vzory, ktoré si tieto deti prinášajú do ško
ly, s a stávajú bariérou pre akul turačné 
procesy. Rómske deti tvoria homogénnu 
a pomerne značne uzavretú skupinu. Čas 
strávený v škole je pre nich len jednou 
z mála možností opustiť osadu, ktorá ich 
však pripravuje na celkom inú životnú drá
hu akú im ponúka vzdelávací systém. Vzhľa
dom k t emer abso lú tne j u z a v r e t o s t i 
zmieňovaných rómskych komunít a ľaho
stajnému vzťahu major i tného lokálneho 
spoločenstva k nim, s a ich vzájomná ko
existencia dá len ťažko označiť termínom 
spolunažívanie. Pre majoritnú kultúru, re
prezentovanú lokálnym obyvate ľs tvom, 
predstavujú rómske deti len problém, ktorý 
s a nedá riešiť a treba s a s ním vedieť naučiť 
žiť. Pre rómske deti samotné je život ich 
vzdialenejších susedov, t.j. majoritných ro
dín niečim indiferentným a v týchto kon-
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krétnych lokalitách existuje len jeden prí
pad, keď rómska rodina žije priamo v dedi
ne a i keď je miestnym obyvateľstvom ak
ceptovaná, bližšie väzby na širšiu majoritnú 
komunitu nie sú vytvorené. Enkulturačné i 
akulturačné procesy s a teda odohrávajú na 
pozadí nezahrnutia rómskej komunity do 
spoločenského života obce, sú potvrdením 
stavu vylúčenosti, ktorý s a odráža aj v ďal
šej životnej orientácii týchto detí. Pre väčši
nu obyvateľov rómskych osád však tento 
stav nie je považovaný za handicap a tak 
rodinné zázemie v tradičných rómskych ro
dinách dostatočne nepodporuje motiváciu 
k získaniu vyššieho vzdelania a k zmene ži
votného štýlu. 

Na otázku, či majú (rómske dievčatá) ne
jakú nerómsku kamarátku odpovedalo jed
no z dievčat: „Mám biele kamarátky. Roz
právame s a spolu, ale len po tme." Prečo po 
tme komentovala so smiechom slovami „bo 
s a zamňahambia" . 

Aj pri takom elementárnom úkone ako je 
ponúknutie kúskom čokolády alebo perní-
ka, rómske deti vždy ponúknu, či už učiteľ
ku alebo iné deti (nerómske) týmito dobro
tami ešte neodhalenými, pretože vedia, že 
„rozbalené by si od nás nezobrali, šak sme 
Cigáni." 

„Spoločenský život človeka je plne zvia
zaný s kultúrou, keď s a opiera o normy re
gulujúce vzťahy jednotlivca ku skupine, or
gan i zu júce s p o l o č e n s k ú h ie ra rch iu , 
určujúce jeho funkcie; takéto normy sú efek
tom socializácie, označovanej niekedy ako 
enkul turácia, čiže nasávanie ku l tú ry . " 5 

Ako s a dá obdobie detstva „použiť" na pre
tvorenie (resp. vytvorenie) pocitu domova, 
v zmysle domoviny, u rómskych detí, ktoré 
nasávajú kultúru, ktorá tento koncept do 
značnej miery post ráda? 6 Úloha rodinnej 
výchovy a vplyvu vlastného spoločenstva 
je nepopierateľná a prvoradá a tam by snáď 
predstavitelia rôznych rómskych iniciatív 
a rodič ia samotní mali začať uvažovať 
o potrebe vzájomného kontaktu medzi ma
joritou a rómskou minoritou. Nebezpečen

stvo opomínania tohto aspektu emancipač
ného procesu môže viesť k ešte väčšej izo
lácii. Na druhej strane však byť rovnopráv
nym členom istej spoločnosti, mať vlasť -
domovinu, znamená mať aj konkré tne 
vymedzené povinnosti, ktorých plnenie je 
v otvorenej, rasizmom nezaťaženej spoloč
nosti jediným predpokladom pre všeobec
nú akceptáciu. 

Poznámky 

Stupeň integrácie rómskych rodín s a po
užíval pred rokom 1989 ako pomocný fak
tor pri klasifikácii sociálneho postavenia 
rómskych rodín a ich príslušníkov z a úče
lom prehĺbenia individuálneho prístupu 
v sociálnej oblasti. Z a týmto účelom bol re
alizovaný aj rozsiahly výskum rómskych ro
dín Spoločenskovedným ústavom Sloven
skej akadémie vied v Košiciach v rokoch 
1987-1990 (Cigánska rodina v S S R ) . Ako 
jeden z výstupov pozri: Bačová.V, Dubayo-
vá,M., Koteková.R. :Typológia cigánskej ro
diny z hľadiska stupňa jej integrácie v celo
spo ločenských š t ruk tú rach . SvÚ SAV, 
Košice, 1989. 

Škodáček, J . : Mravné návyky rómskeho 
etnika a potreba ich zohľadňovania. (Zvyky, 
morá lka , mravnosť) . Uč i te ľské noviny, 
3/1997, s .8 . bližšie pozri: Dubayová.M.: 
K teoreticko-metodologickým východiskám 
výskumu cigánskej rodiny v období výstav
by rozvinutého socializmu v ČSSR. In: S lo
venský národopis 36,1988, č. 1. s . 2 1 0 - 2 1 9 . 

Sociálni a kultúrni antropológie. Sociolo
gické nakladatelství (SLON). Praha, 1993. 

Nowicka, Ewa : Šwiat czlowieka - šwiat 
kultúry. Wydawnictwo Naukowe PWN.War-
szawa 1991. (Str.44). (K rozdielom medzi 
enkulturáciou a socializáciou boli už vede
né mnohé diskusie. V procesoch enkulturá-
cie, ako o nich hovoríme v tomto texte, máme 
na mysli osvojovanie si takých kultúrnych 
čŕt, ktoré predstavujú vrastanie do reality 
konkrétnej širšej rodiny a najužšieho spo-
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ločenstva, kým socializácia mčže byť chá
paná ako osvojovanie si inštitucionálnej 
úrovně širšieho spoločenstva mimo rámec 
akulturácie.) 

Hovoříme o domovině ako o vlasti, so -
cio-geograf ickom priestore, ku ktorému 
existujú historicky vyvinuté vazby, tak ako 
sme o tom hovořili v predchádzajúcom tex
te. Pojem domova u Rómov neabsentuje 
i ked' má isté odlišné charakteristiky (kon
krétna lokalita, obvykle však širšia ako 
u nerómskeho spoločenstva). 

The Role of Home in Processes of Encul-
turation and Aculturation of Romani Child 

This paper focusses on problems con
nected with enculturation/aculturation of 
children coming from Roma families with 
low social standard.The statements are ba
sed on author's research in the Roma settle
ments of Žehňa andTuhriná located 30 km 
north-west of Prešov. Analyzing the role of 
home we should take in account that there 

are different concepts for us (majority) and 
for them (Roma minority). The romani chil
dren do not think/talk about ..four wal ls" in 
the frame of which the standard family life 
of majority is performed. On the contrary, 
the Roma family lives ..outside" their huts. 

For the members of a rural culture the 
connection with their homeland is very im
portant, especialy with the piece of land they 
have lived (or used to live). The concept of 
civil society, presupposes the interiorlzation 
of basic roles which are used as rules of 
citizens' social behavior. These norms give 
them the feeling of membership to a parti
cular society. 

Above mentioned meanings are unknown 
to nomadic cultures, as these peoples live 
or during centuries have lived paripatetic li
festyle. The Romani can be used as an exam
ple of such a culture. The man question that 
is to be answered by various Roma and non-
Roma initiatives is how can the period of 
childhood be „used" for re-creation of chil
dren's home-feeling/homeland-feeling? 

DĚTI IMIGRANTŮ 
Z BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO 
SVAZU V ČESKÉ REPUBLICE 
A DOMOV1 

PhDr. Naďa VALÁŠKOVA, C S c . 
Ústav pro etnografii 
a folkloristiku AV ČR, Praha 

Pojetí domova jako psychosociálního jevu 
představuje složitý komplex vazeb na kon
krétní životní prostředí materiální i nemate-
riální povahy. Vymezení pojmu domova není 

zcela vyhraněné, neboť vychází z individu
álních představ a potřeb jednotlivců. Pro
storově se pojem domova váže obvykle na 
dům, byt, lokalitu, kde se člověk narodil 
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a nebo kde prožil celý či část svého života. 
Má emotivní charakter a domovem je ozna
čován takový životní prostor, v němž byly 
nebo jsou saturovány určité hmotné a du
chovní potřeby jedince, jako je pocit bezpe
čí, sounáležitosti, vlastnické vztahy aj. Může 
a nemusí být celoživotně fixován na jediné 
místo v závislosti na frekvenci migrace, je
jím charakteru, ale I na možnostech, schop
nostech či potřebě vypěstovat si vztah k no
vému prostředí a vytvořit si nový domov. 

Formování nového domova je obzvlášť 
aktuální u osob, které pod určitým tlakem 
opustily své dosavadní domovy a rozhodly 
se emigrovat do zahraničí. 

Od začátku 90. let došlo v České republi
ce ke zvýšení migračních pohybů a ke zvý
šenému přílivu cizinců. Zatímco velká část 
zde pobývá jen přechodně, jsou mezi nimi 
i cizinci, kteří získali trvalý pobyt, což impli
kuje předpoklad vytváření si zde nového 
domova. 

Mezi ně patří především přesídlenci čes
kého původu, jejichž předkové se vystěho
vali z Čech ve druhé polovině minulého sto
letí do carského Ruska. V letech 1991 -1993 
přijely rodiny s dětmi z Ukrajiny a z Bělorus
ka a v posledních letech přijíždějí také z K a 
zachstánu. 

První přesídlenecká vlna byla způsobena 
zvýšenou radioaktiviou po havárii jaderné 
elektrárny v Černobylu na Ukrajině v roce 
1986. Rozhodnutí vystěhovat se ze zasaže
né oblasti bylo motivováno obavami o zdra
ví, a to především o zdraví dětí, jak zdůraz
ňovali samotní přesídlenci . V té to vlně 
přesídlilo do České republiky přes 1800 
osob. Víc než čtvrtinu z nich tvořily děti ve 
věku do 15 let. V letech 1991 -1995 pracov
níci Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV 
ČR v Praze prováděli u přesídlenců rozsáh
lý etnograf icko-sociologický výzkum. Tři 
otázky v dotazníkovém šetření se týkaly také 
problematiky domova a vlasti v pojetí pře
sídlenců. Výzkum byl zaměřen na osoby nad 
15 let, ale do kontaktu j sme přicházeli 
i s dětmi. 

Při otázce o tom, co si přesídlenci před
stavují pod pojmem domov, často jsme se 
setkávali s odpovědí, že je to místo, kde žije 
jejich rodina, děti, příbuzní. Zejména starší 
lidé domovem však považovali nadále mís
to na Ukrajině, kde se narodili a kde prožili 
větší část svého života. (Podobně to bylo 
I s pojetím vlasti.) Ale i někteří mladší přesíd
lenci váhali jednoznačně lokalizovat domov 
v České republice přesto, že zde měli své 
rodiny (bydleli v obecních bytech s nájem
ními smlouvami na dobu neurčitou). Sami 
se ještě s novým prostředím nezžili. Někdy 
i po ročním pobytu měli pocit, že jsou zde 
jakoby na návštěvě nebo v hotelu (s nově 
zařízeným nábytkem). Někteří dospělí re
spondenti pro krátkost pobytu v novém pro
středí či z jiných důvodů (např. problémy se 
zaměstnáním, což nepřispívalo k jejich ce l 
kové spokojenosti) si ještě nevytvořili jed
noznačně pocit domova v Čechách. Figu
roval zde starý domov a teprve postupně se 
formující pocit nového domova (často uvá
děli, že věn, že si zde zvyknou). 

Pň zamýšlení se nad pocitem domova re
spondenti nezřídka nejdříve spontánně rea
govali odvoláním se na děti: „Pro naše děti 
už je tady domov. Tady jsou doma". Doku
mentovali to například t ím, že když byli 
s dětmi na dovolené na Ukrajině, po čase 
děti už chtěly domů, do Čech. I v otázce 
formulované na zjištění názoru responden
tů, co bude třeba udělat, aby se děti tady 
cítily doma, zpravidla odpovídali, že, jak po
zorují, jejich děti už jsou tady doma. 

Děti nejenže jsou přirozeně adaptabilněj-
ší na nové prostředí ve srovnání s dospělý
mi, ale byly jim vytvořeny i lepší podmínky 
pro adaptaci tím, že školou povinné děti před 
přesídlením prošly dvou až tříměsíčními 
intenzivními kurzy českého jazyka. A jeho 
zvládnutí nepochybně přispělo k pocitu 
spolupatřičnosti k tomuto prostředí. 

I když při našich rozhovorech s dětmi otáz
ka o domově nebyla jim explicitně pokládá
na, bylo vidět, že se jim v Čechách většinou 
líbí, jsou zde spokojeny. Neznamená to však, 
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že zejména starší děti nevzpomínají na svůj 
předchozí domov, kde zanechaly své kama
rády, ale například i svého pejska, po němž 
se jim někdy stýská apod. 

Pro dospělé přesídlení znamenalo znač
né psychické zatížení, ale děti to vnímaly 
spíše jako zajímavý nový zážitek. Pokud se 
jim daň ve škole, což podle vyjádření učitelů 
a rodičů je ve většině pnpadů, a doma mají 
oporu v rodičích někdy i prarodičích, nové 
bydliště se spontánně stalo jejich novým 
domovem. Pro formování pocitu domova 
jsou velmi důležité vztahy v rodině. A v rodi
nách přesídlenců jako pravidlo je dětem vě
nována značná pozornost. Rodiče úzkostli
vě pečuj í o je j ich zdraví z obavy před 
následky pobytu na území se zvýšenou ra
dioaktivitou, o jejich vzdělání atd. Pokud jde 
o národnost, i když většina dětí má jen jed
noho rodiče české národnosti (druhý z ro
dičů je obvykle Ukrajinec, Bělorus či Rus), 
často jim rodiče uvádějí národnost českou 
ve snaze eliminovat rozdíly a začlenit je do 
kolektivu dětí majoritního obyvatelstva. 

J e třeba zde také uvést, že pro tuto vlnu 
přesídlení je charakteristické skupinové osíd
lení v jednotlivých lokalitách. Jen výjimečně 
byla umístěna v obci pouze jedna či dvě ro
diny. To pro děti znamená, že často mají ka 
marády i z vlastní skupiny, což pozitivně 
pnspívalo zejména v počátcích adaptace na 
nové prostředí. 

Nelze však nci, že jsme se pn našich vý
zkumech nesetkali také s nespokojenými 
jednotlivci, kten své negativní postoje pře
nášeli i na děti a celá rodina nové prostředí 
jednoznačně nevnímala jako svůj nový do
mov. Několik rodin se vrátilo zpět na Ukraji
nu či do Běloruska, ale většina přesídlenců 
již zažádala a získala státní občanství Čes
ké republiky, z čehož lze usuzovat na jejich 
zakotvenost tady. 2 

Jak bylo výše uvedeno, přijíždějí do Čes
ké republiky také rodiny Čechů z Kazachs
tánu, kde po vyhlášení samostatného státu 
došlo k projevům nacionalismu a značná 
část nekazašského obyvatelstva včetně Če

chů začala Kazachstán opouštět. 3 Není to 
ukončená vlna přesídlení. Zatím pňjelo z čes
ké vesnice Borodinovka a z města Aktju-
binsk přes tňsta osob. 4 Charakter přesídlení 
má však řadu od l i šnos t í ve s rovnán í 
s přesídlenci z Ukrajiny a Běloruska. Nejed
ná se již o skupinové humanitární přesídlení 
organizované českými vládními orgány, ale 
o postupné přesídlování jednotlivých rodin 
(někdy několika rodin) na vlastní náklady 
a s pomocí nevládní nadace „Člověk v tís
ni" . Na rozdíl od přesídlenců z Ukrajiny 
a Běloruska, kteň si v kamionech pňváželi 
nábytek a jiné věci, přesídlenci z Kazachstá
nu, ze vzdálenosti pňbližně 3.500 km, si pň-
vážejíjen několik osobních věcí v pňručních 
zavazadlech. To znamená, že ze starého, 
značně vzdáleného domova zůstávají jim 
převážně jen vzpomínky a rodinné fotogra
fie. A dětem ovšem také nějaká jejich hrač
ka. 

I v tomto pnpadě motivací migrace byl 
především ohled na děti. Rodiče se obávali 
o jejich budoucnost. I když, jak uvádějí sami 
přesídlenci, s kazašským obyvatelstvem žili 
mírumilovně, v současnosti vztahy se zkom
plikovaly, dochází k islamizaci země, rušení 
ruskojazyčných škol, zavádění kazašského 
jazyka a ke zvýšené nezaměstnanosti, což 
pro ně znamená značně problematickou 
perspektivu. 

Naše výzkumy u této přesídlenecké sku 
piny jsou zatím v počátcích a vzhledem 
k výrazně dispersnímu osídlení (v jednotli
vých lokalitách se často nachází jen jedna 
rodina) z časového i finančního hlediska 
komplikovanější. Některé rodiny jsme však 
navštívili osobně a provedli zde dotazníko
vé šetření, o jiných máme informace jen zpro
středkované. 

U rodičů s dětmi zejména v předškolním 
věku jsme se obdobně setkávali s odpověď
mi, že jejich děti si tady velmi rychle zvykly. 
Rodiče jim dopřávají potraviny, oblečení či 
jiné věci, které v posledních letech před od
jezdem z Kazachstánu pň hospodářských 
potížích ve státě, nemohli svým dětem po-
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skytnout. Přesto některé starší děti, které již 
více vnímají okolní realitu a částečně chá
pou i problémy svých rodičů, považují kon
krétní bydliště zatím jako provizorium. V této 
vlně přesídlení bylo bydlení pro řadu rodin 
přesídlenců získáno ve vesnických domcích 
soukromých majitelů.Ti od ministerstva vni
tra obdrželi finanční prostředky na rekon
strukci budovy s tím, že byt bude po dobu 
deseti let k dispozici ministerstvu vnitra 
(bude pronajímán přesídlencům, uprchlíkům 
apod.).5 

Odloučenost přesídlenecké rodiny v no
vém prostředí a ne vždy zcela korektní vzta
hy mezi majitelem a nájemníky i časově ohra
ničená nájemní smlouva vyvolává pocit 
nestability u některých přesídlenců, který se 
přenáší částečně i na děti. U přesídlenců je 
snaha ušetřit si peníze a pořídit sl vlastní 
domek nebo družstevní byt. I když adaptace 
není bezproblémová, přesídlenci jsou rádi, 
že se jim podařilo přesídlit do České repub
liky, kde chtějí vybudovat nový domov hlav
ně pro své děti. Zde se dětem většinou líbí 
(hlavně lesy), ale stále živé jsou vzpomínky 
i na prostředí, které opustily (například mají 
hezké vzpomínky na jízdy na koni ve stepi). 

Pro přesídlence, jak pro děti, tak i pro do
spělé, novým elementem v rodině zde není 
jen veškeré materiální prostředí, ale také ver
bální komunikace v českém jazyce. I když 
od roku 1992 děti i dospělí navštěvovali 
v Kazachstánu kurzy českého jazyka, jeho 
zvládnutí je jen částečné. V Kazachstánu 
česky mluvili většinou jen stan lidé, v mlad
ších, často etnicky heterogenních rodinách 
převládala ruština. A v českých podmínkách, 
v obci, kde se nachází pouze jedna přesídle
necké rodina, ať už lokálně zakotvená či plá
nující se přestěhovat, je to právě intimní ro
dinné prostředí, kde členové rodiny vedle 
češtiny mohou uplatnit i ruštinu, ve které 
zatím nejlépe mohou formulovat a sdělovat 
své pocity, zážitky, úspěchy i problémy. Zde 
se také uchovávají některé rodinné zvyklos
ti, oslavy, příprava pokrmů, na které jsou děti 
i dospělí zvyklí z Kazachstánu atd. Rodiče 

tak vytvářejí dětem pocit bezpečí, sounále
žitosti a všestranně se snaží kompenzovat 
jim ztrátu dřívějšího domova. 

Poznámky 

1) Tento příspěvek byl vypracován v rámci 
grantu GA AV ČR č. A8058504. 
2) Podrobněji viz zejm.: N. Valáškova -
Z. Uherek - S . Brouček: Aliens or One's Own 
People (Czech Immigrants from the Ukraine 
in the Czech Republic). P O P E No 4, Praha 
1997; Z. Uherek - N. Valáškova - S . Brouček: 
Češi z Běloruska. In: Český lid, 84, 1997, 
3, s . 177-190. 
3) Jako první koncem roku 1992 přijela B. 
Bujanovská s manželem A. Přívratským do 
Prahy ke své nemocné příbuzné, která zde 
žila od roku 1933. Na žádost Čechů, kteří 
zůstali v Kazachstánu, vyvinula B. Bujanov
ská úsilí spolu s masmedií k jejich přesídlení 
do České republiky. 
4) O vzniku českého osídlení v Kazachstá
nu jsem referovala na symposiu „Urbánní 
a etnická studia 1996" v Praze, v listopadu 
1996. Příspěvky jsou v tisku. 
5) Na prvního člena rodiny je poskytována 
částka 100.000 Kč a na dalšího člena po 
50.000 Kč, čili na úpravu bydlení pro čtyř
člennou rodinu, která je obvyklá, majitel 
obdrží 250.000 Kč. 

The children of immigrants from the for
mer Soviet Union and the home 

The contribution is devoted to forming 
the home feeling by the children of immi
grants, previously of Czech origin, who have 
moved to the Czech republic from Ukraine 
and Belorussia from areas hitted by increa
sed radioactivity after the Chernobyl d isas
ter- and by the children coming together 
with their parents from Kasachstan. 

In the framework of governmental huma
nitarian ..resettling" action in 1991-1993, 
more than 1800 persons were moving of 
that more than one quarter was created by 
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the children under 15 years.The up-to-date 
researches have shown that there were s e 
veral phenomena contributing to quite fast 
forming of home feel ing by the immi-
grants'children under new conditions. Ma
inly it is the great parents care of their chil-
d ren and mos t l y the bet ter mater ia l 
conditions at families. Also the phenomena 
of group settlement has positively affected 
the children at the adaptation beginning. 
There were greater or smaller groups of re-
settlers formed at certain places and the 
children were able to find friends among 
them. The intensive courses of Czech lan

guage have influenced favourably the in
volving among the children of majority s o 
ciety. 

During last years, the families of Czech 
people from Kasachstan have came mostly 
individually (about 300 persons until now). 
In spite of short stay in the Czech republic, 
the children are getting used to new condi
tions here. In some cases when the new re
sidence does not fully correspond with fa
mi ly 's requ i rements the home feel ing 
connected with certain residence has not 
been clearly formed yet by the children. 

VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ NA 
DOMOVV DVOJJAZYČNÉM 
PROSTŘEDÍ JIŽNÍ MORAVY 

Prof. PhDr. Bohuslav BENEŠ, DrSc. 
Brno 

Domov je otevřená struktura vnějších (vět
šinou materiálních) a vnitřních (emocionál
ních) prvků, prožitků a jevů, z nichž některé 
mohou být variabilně dominantní. Domi-
nantnost je ovlivněna časově, např. věkem 
respondenta, nebo okolnostmi, např. přestě
hováním, polit ickým využitím vzpomínek, 
případně jinou funkčností, např. generačním 
nebo společenským srovnáním nebo sna 
hou o dokumentárnost v rámci oral history. 
Z a domov se obvykle považuje prostředí, kde 
se člověk narodil nebo strávil své dětství 
nebo o kterém rodiče neustále hovořili jako 

o svém domově - to je případ vysídlenců 
všeho druhu. Z a domov se dále považuje 
prostředí, kde dítě vyrůstalo, hrálo si nebo 
pomáhalo v domácnosti , kde chodilo do 
školy a dětských nebo mládežnických or
ganizací, kde se člověk poprvé zamiloval, 
kde měl své první úspěchy - a to se již do
stáváme do oblasti převažujících emocí, jako 
je úspěch ve škole, v zaměstnání, v manžel
ství, společenském, politickém nebo eko
nomickém životě, kde ztrátka člověk něco 
znamenal. V dvojjazyčném prostředí jižní 
Moravy se v letech 1918-1945 rozvíjelo z a -
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jímavé společenství, na které příslušníci 
obou národností různě vzpomínají. Většinou 
se shodují v tom, že v meziválečném obdo
bí žili Češi a Němci pohromadě bez zjevné
ho nepřátelství a celkem dobře se snášeli 
a vzájemně komunikovali. Svědčí o tom také 
smíšená manželství. Po příchodu nacistů 
k moci se začali Němci distancovat a podle 
místních podmínek a počtu obyvatel obou 
národností začalo provokování nebo při
nejmenším posmívání včerejším dětským 
a dospělejším kamarádům z vesnice či spo
lužákům v městské škole. J e ovšem třeba 
vzít v úvahu, že podle věku respondenta se 
dětství zdá většinou růžové a bez konfliktů 
a že navíc deseti-dvanáctileté děti stejně ještě 
neměly o politiku zájem, zvláště na vesnici. 

Ve skutečnosti tu rozsáhlejší, tu omeze
nější vnitřní napětí mezi Čechy a Němci exis
tovalo neustále, ať již šlo o počet členů 
v obecní radě, prosazení české nebo němec
ké školy či o postavení nové silnice, hospo
dy nebo o spolupráci s německými či čes
kými zemědělskými výkupními organizacemi. 
Předmětem neustálé německé nevraživosti 
bylo obsazení úřadů, pošt, spořitelen, ná
draží či obchodů českými zaměstnanci, kteří 
byli podle příslušného počtu německého 
obyvatelstva považováni za vetřelce a z a 
posílení české komunity v pohraničí. To se 
zpočátku týkalo i českých „kolonistů" v K a -
šenci, Suchohrdlech, Hrušovanech, Sedlci , 
Lednici a Božicích, kteří byli usídlováni od 
poloviny 20. let na německých zbytkových 
velkostatcích, vzniklých po agrární reformě 
v první republice. Byli to vynikající hospo
dáři, k nimž i místní němečtí domkaň chodili 
rádi na zemědělskou sezónní výpomoc. 
Mnozí Češi zde zůstali i během let 1939-
1945. 

Tyto základní informace musíme brát 
v úvahu pň shromažďování vzpomínek do
spělých na dětství ve dvojjazyčném prostředí 
jižní Moravy po r. 1918. Z folkloristického 
hlediska jde o žánr vzpomínkového vyprá
vění a vyprávění ze života sociologického 
o výpovědi respondentů v rámci oral histo-

ry. Pro náš účel vyjímám tyto tematické sku 
piny: 

1. život v rodině, dětské hry, 
2. domácí práce dětí v hospodářství, 
3. zážitky ze školy, vzpomínky na vlastenec

ké učitele a na jazykovou výměnu („veksl"), 
4. vzpomínky Čechů na útěk nebo vystěho

vání 1938 a vzpomínky Němců na vyhná
ní a odsun 1945, pokud tyto události pro
žívali v dětském věku (jde tedy o ročníky 
1935 a mladší). 

Využívám poznatků z terénních výzkumů 
od r. 1990 v jihomoravském pohraničí (Zno
jemsko, Mikulovsko a částečně Brněnsko) 
od českých i německých respondentů pře
vážně z vesnického prostředí a snažím se 
vystihnout různorodost jejich pojetí, pokud 
se mně je podařilo zachytit. 

1. Rodinný život probíhal v českém i ně
meckém prostředí podle místně daných 
okolností. Nelze např. říci, že v německých 
rodinách byla větší kázeň nebo že se zde 
rodičům výhradně vykalo. Záleželo skuteč
ně na jednotlivých rodinách a individuálních 
tradicích. 

„Tatínkovi a mamince jsme vykali (...); pla
tilo „počkej, až přijde tatínek domů, uvidíš!" 1 

„Otec byl přednostou pošty, Čech a v las
tenec, matka byla jihlavská Němka, vždycky 
loajální s otcem. Bylo nás pět dětí (zhruba 
se sedmiletými odstupy) a rodina tvořila 
příjemné zázemí, na které dodnes vzpomínám."2 

„Kmotři měli velkou autoritu a působili jako 
externí záštitná Ins tance. " 3 

„Maminka pocházela z malého hospodář
ství z vesnice u Retzu (Dolní Rakousko). Byla 
nejmladšíze sourozenců, atak celý den pra
covala na poli. Její matka vládla domácnosti 
tak, že se moje maminka ani nenaučila vařit. 
Do smrti mluvila lámanou češtinou, ale pře
sto to byla nejlepší maminka na svě tě . " 4 

Dětským světem prolínala jazyková hra
nice, kterou zvláště pň hře kamarádi dovedli 
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překonat: nedá se tedy mluvit o bariéře. Dět
ský svět je ovšem krutý a o posměšky neby
la nouze. Němečtí kluci a holky nazývali 
Čechy „pémáci", „Pémr", „pémák-čumpák-
šňuptabák" nebo jejich projevy označovali 
„behmakeln" a srovnávali jejich „kuchyň
skou" němčinu se svou „kuchyňskou" češ
tinou.5 Od českých i německých responden
tů se dozvídáme, že pokud si kluci nebo 
holky z obou jazykových prostředí vjeli do 
vlasů, nadávali si vždycky plynně německy, 
čemuž obě strany perfektně rozuměly. 6 

J e zbytečné citovat české respondenty, 
kteří vypravovali, jak si v dětství doma hráli. 
Byl to správný domov s kuličkami, kopa
nou, hrou na četníky a zloděje (určitě jedna 
strana musela být jinojazyčná, jinak hra „ne
měla cenu") a s chozením na sousedovy třeš
ně, jablka a hrušky. 

„Dnes děcko do jablka kopne, má lepší, 
ale to bylo za našeho mládí nemyslitelné." 7 

„Sepp, Franci, Rudi skoro uměli česky 
a Sepp potom v 38. roce utekl s náma a ne
chtěl se dlouho vrátit do Novosedel, kde žila 
jeho celá německá rodina." 8 

J e zajímavé, že respondenti - muži - si na 
dětské hry vzpomínají jen v omezeném roz
sahu a ženy nejspíš jen na panenky. Jakmile 
se však začaly klást konkrétní otázky („zná
te tu a tu hru?"), respondenti ožili a často 
popisovali i průběh hry. Navíc se německé 
respondentky vyjadřovaly písemně a měly 
tedy více času na vzpomínání. Děcka v Ma-
lešovicích běhala až do klekání po venku, 
hrála si na slepou bábu („blinde Kuh"), kdo 
se bojí černocha („wer fürchtet sich vom 
Schwarzen Mann" = obdoba „chodí pešek 
okolo"), hrála si na schovávanou („Vers
tecksp ie l " ) a honila s e („Nachlaufen") . 9 

V Hevlíně byla oblíbena rozčítadla („Abzähl
reime"): „Ich und du, Müllers Kuh.. ." , „Am, 
dam, des, muli, mali, pleß", nebo „eins-zwei-
drei-vier-fünf-sechs-sieben, fahrn ma mit 
der Dampfmaschin...", „eins-zwei-drei, gic-
ka, gocka, Heu..." Často se hrávalo „Fritz, 
steh auf" („na barvy") nebo „na ptáčníka" 
(„Vogel ausfragen") nebo se recitovala rý-

movačka „Rote K i r schen eB ich gern, 
Schwarze noch viel Neber..." nebo seděli 
v kruhu a „natírali košík" („Kórberl einstrei-
chen") a nesmělo se říci „bílý" ani „černý". 
Také pouštěli draky („Drachen steigen") 
a pekli si brambory. 1 0 Další respondentka 
mluví o prohánění káči („Burrer treiben") 
a hra v kuličky se v Hevlíně jmenovala „Awas-
toandlschelben". Obzvlášť ceněné byly skle
něné „Klingelglaskugeln" (české „glingále"). 
Pohánění obruče nazývali „Reifen treiben". 
Zatímco i čeští kluci „tloukli špačky", ně
mečtí „špačka" nazývali „blecha - Floh". Pin
kám' míčem o zeď nazývala německá děvča
ta „Sechs-Wocha-Spiel". 1 1 

Lze z těchto jednotlivostí usoudit, že se 
hry německých nebo českých dětí od sebe 
výrazně lišily? A právě hry pak byly jedním 
z těch jevů, které pro děti znamenaly do
mov. V pojetí některých „fundamentalistic
kých" příslušníků landsmanšaftů se jim tento 
domov údajně upírá dodnes, i když zde J i -
homoravané již mnohokrát byli na návštěvě 
a dobře znají dnešní prostředí. 

2. K obrazu domova patří vzpomínky na 
domácí práce, které musely zastat děti. Vstá
valo se o páté, pokrmilo se a šlo se do školy. 
Odpoledne si novosedelské děti chodily při
vydělat trháním hrášku na blízkém rakous
kém statku. Neuznávaly hraniční přechody 
a němečtí kamarádi je vodili polními ces ta 
mi. Když si jednou „financ" stěžoval otci -
listonošovi, dostal odpověď: „Jo, to bych 
za nimi musel chodit s b ičem." 1 2 Na žňovou 
výpomoc doprovázely své rodiče starší děti 
českých domkařů z Podmolí; je zajímavé, že 
v českém prostředí s e nikdy nepoužíval ná
zev „Dolní - Horní Rakousko", ale jen „Ra
kousko". 1 3 Děvčata pomáhala drát peří, klu
ci dělali povnsla, děvčata loupala fazoli; to 
všechno byly současně vypravěčské příle
žitosti, které zvýrazňovaly lokální povědo
mí domova. 1 4 

„Když jsme měli svůj les, chodil jsem rád 
osekávat větve. Ta smola mně voní dodnes 
„po domově". V Novém Petříně bydlím od 
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narození, jen v letech 1938-1945 nás Něm
ci vyhnali do vnitrozemí. Doma jsme chodili 
také na houby, maminka je prodávala na ryn
ku ve Znojmě." 1 5 

„Když dozrávalo víno, chodili jsme s pro
síkem „bitte, gibt maWeintá" a vinaň se smáli 
a říkali „do san vom Brieftrágá" a vždycky 
nám něco přihodili. Češi i Němci chodili ve 
skupinách společně." 1 6 

Děti také strouhaly řepu, nosily slámu na 
podestlání do chléva I konírny a pilně pum
povaly vodu, protože automatické napaječ-
ky tehdy v polovině 30. let ještě nebyly běž
né. Teprve pak měly čas na hraní. 1 7 

3. Vzpomínky na dětství jsou spojeny se 
širším pojetím domova, který zahrnoval 
i místo školní docházky. Z pohraničních obcí 
za Dyjí se chodilo do Cltonic a pak vlakem 
do Znojma do měšťanky. Tzv. „menšinové 
školy" přijímaly i přespolní děti: do Starého 
Petřina chodili někteří žáci ze Šafova, i když 
zde byla jak německá, tak I židovská a ko
nečně i česká škola. Děti se mezi sebou ba
vily ponejvíce německy. 1 8 Ve Vranově n. Dyjí 
byla velká německá škola, ale protože zdejší 
jednotřetinová česká menšina nebyla příliš 
aktivní, učilo se v soukromých domech. S i 
tuace se zlepšila až po velké české stávce za 
samostatnou českou školu (v polovině 30. 
let). 1 9 V Havraníkách a Šatově dal T G M ze 
svých soukromých prostředků zřídit dvě 
menšinové školy. 2 0 

„Nad naší školou měla patronát brněnská 
Vzájemnost-Včela, Čs. obec legionářská 
a myslím mikulovská vojenská posádka. Od 
nich jsme 28.10. a 7.3. dostávali dárky." 2 1 

Vyššítypy škol byly např. ve Štítarech; byly 
to půlroční kurzy hospodářské školy pro 
syny bohatších sedláků. 2 2 Do znojemských 
měšťanek chodily rolnické děti ze širokého 
okolí. Znojemské gymnázium a obchodní 
akademii navštěvovali Češi ze zaměstnanec
kých rodin a také židovské děti, jejichž rodi
če se hlásili k Čechům. 2 3 

„Ze Šatová to bylo vlakem do Znojma blíz
ko. Vykládaly se vtipy, opisovaly úlohy, lítali 
jsme po těch dvou motorových vagonech 

sem a tam. Někdy v 38. roce chtěli němečtí 
výrostci zcela vážně vyhodit mou sestru 
z okna, protože s tou mizernou Češkou ne
budou společně jezdit." 2 4 

Z učitelů si respondenti pamatují jména 
Kučerová a Rezek (Šatov), Dorotík (Šatov), 
Svoboda (Novosedly) a Marák (Znojmo -
známý šéfredaktor časopisu Od Horáčka 
k Podyjí); z německého prostředí pak Anton 
Mauler, Peiker (Hnanice), dále Zöllner a Ne-
uteufelové (Šatov). Vzpomínají v dobrém 
i na své faráře. 

Ve škole pokračovalo národnostní tříbení 
a s ním spojená výměna dětí z německých 
do českých rodin.Tento trend přesahoval od 
konce 19. století do poloviny 30. let. Z po
hraničních obcí jezdily německé děti např. 
z Lukova do Citonic nebo do Třebíče či do 
blízkých českých obcí severně od Znojma 
nebo do Moravských Budějovic. Z Hnanic 
se pravidelně jezdilo do českých rodin 
v Sokolnicích u Brna. Vždy záleželo na osob
ních známostech, motivací pro Němce byl 
obchod, snaha studovat na české obchod
ní akademii nebo znát češtinu pro styk se 
státní správou. 

„My děti jsme občas něco pochytily. Tak 
např. příslušníky české finanční stráže jsme 
jako slušně vychované německé děti zdra
vily „maucta". Češi nám to zcela vážně oplá
cel i . " 2 5 

České děti jezdily do sousedních němec
kých vesnic, do okolí Retzu, do Hardeggu, 
do Nového Petřina, do Konice. Některé čes
ké děti chodily třeba celý školní rok do ně
mecké základní školy. Někde (Hnanice) oslo
vovaly děti „na veks lu " své j inojazyčné 
pěstouny „Vater-Mutter". Obapolné vztahy 
rodin se přátelsky udržovaly až do konce 
30. let. V některých místech (Konice) se vy
střídaly i tři generace ve stejných rodinách, 
poslední byly děti narozené 1920-1922. 
„Veksl" byl běžný zhruba do 20. let a respon
denti na něj i koncem 90. let 20. století vzpo
mínají v dobrém. 

Nemohu neuvést epizodu ze Šatová 
a Hnanic. Německý respondent vzpomíná: 
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„Jednou na podzim 1938 nám pan učitel 
řekl, že zítra je volno, přijede vůdce a půjde
me ho uvítat. Hitlera jsem viděl ze tří-čtyř 
metrů, ale on měl oči jen pro pevnost, kte
rou Češi postavili rok předtím u šatovského 
nádraží." „Také jsme ho viděli, byl v Hnani-
cích na křižovatce za vesnicí; kopali jsme 
právě brambory, a tak jsme všeho nechali 
a běželi ho uvítat. U nás doma se o Hitlerovi 
moc nemluvilo..." 2 6 

S rodinným životem, životem vesn ice 
a s církevními slavnostmi souvisejí také 
vzpomínky na výroční obyčeje, ale to je jiná 
tematika; kromě toho se výroční obyčeje sta
ly pro dospělé zcela emocionální vzpomín
kovou oblastí s individuálním nositelským 
významem, neboť je ani nemohou obnovo
vat, protože nebydlí v jednom místě, ani je 
nemohou vnímat jinak, než v literárních po
pisech nebo (vzácně) na fotografiích. Případ
né předvádění některých složek obyčejů má 
od 50. let vyloženě charakter folklorismu. 

4. Nejdůležitější složkou vzpomínek na 
dětství jsou epizody z útěku a vystěhování 
Čechů z pohraničí a vyhnání a odsun Něm
ců 1945. Bereme v úvahu pouze vzpomínky 
z dětství příslušných respondentů. 

„Jako chlapec jsem si zapamatoval scén
ky ze znojemského rynku: Co to stojí? Hun-
dert zwanzIg.To je moc! Gut, hundert zehn, 
aber weniger net, jo? A tak se dorozumívali 
i sedláci, kteří ještě ve 20. letech přijeli ze 
sousedního Dolního Rakouska se svou úro
dou." 2 7 „A ještě něco. Pamatuji s i , že si naši 
doma v Bezkově (čistě česká obec západně 
od Znojma) vždycky se smíchem vykládali, 
jaké národnosti jsou Češi ze Znojma. No 
přece Znojemáci! A Němci? No přece Znai-
mer!" 2 8 

„Čeští uprchlíci šli společně s německými 
(ale těch nebylo tolik) antinacisty přes Ha
vraníky do vnitrozemí. Tehdy v osmatňcá-
tém to bylo všecko vzhůru nohama. Češi ze 
zabraného území byli bez prostředků a čes
ké rodiny je bez námitek braly do dočasné
ho útulku." 2 9 

„Koncem 1938 mně bylo čtrnáct. Tatínka 
odvedli při mobil izaci a sloužil v řopíku 
u Dobrého Pole. Bratr hlídal jako dobrovol
ník nádraží. Jednou večer přiběhl - mami, 
vezmi co můžeš, z a hodinu jede poslední 
vlak do Brna! Na chodbě v domku jsme měli 
právě vymlácené obilí; brambory a další věci 
tam všechny zůstaly, maminka nabalila do 
prostěradla peřiny, do kabelky peníze a legi
timaci, mně dala balík ještě nedosušeného 
prádla a už jsme utíkaly. Na tu cestu do Brna 
a pak do Synalova uTišnova nikdy nezapo
menu. Teta nás přátelsky přijala. (...) Tatínek 
se vrátil za 14 dní, demobilizovali ho a mu 
s e podaři lo ujet na kole henle inovcům 
i s poštovním pytlem s penězi, které ode
vzdal na poště Brno 1 . " 3 0 

„Čeští sedláci, kteří měli v Podmolí maje
tek a dlouho tady bydleli, nám v září 1938 
půjčili žebňňák, odvezli nás a věci do Miku-
lovic, kde můj otec předtím sloužil jako čet-
nický strážmistr, a vrátili jsme se až v pěta-
čtyřicátém.Němci o náš majetek nejevili 
zájem, až později u nás bydlela rodina ra
kouského pohraničníka, a tu jsme v létě 1945 
slušně vystěhovali - byli to přece takoví z a 
městnanci, jako můj otec a nic jsme si vzá
jemně neudělal i . " 3 ' 

„České úřady nás vyzvaly, abychom se vy-
stěhovali do vnitrozemí, že sem při jdou 
Němci a čs. vláda že nemůže zaručit naši 
ochranu. Pamatuji s i , že staří Němci, naši 
dobří známí, se k Hitlerovi chovali velmi ne
důvěřivě a že k henleinovcům patřili hlavně 
výrostci. Já jsem byl ve válce nasazen v Nor
sku na ponorkové základně." 3 2 

Z několika ukázek jsou dobře patrné růz
né zorné úhly, z nichž se útěk či vystěhová
ní pozoruje. Ve vzpomínkách z dětství jsou 
uchovány zdánlivě nepodstatné detaily, kte
ré však mají individuální dokumentární hod
notu a současně emocionální zabarvení, 
které se přirozeně v časovém odstupu pro
měňuje. Pro uvedený tematický okruh vzpo
mínkového vyprávění však neplatí, že se 
uchovávají jen příjemné epizody. Vyhnání 
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nebo útěk zůstává jako stresová záležitost 
vyhraněně nacionálního charakteru, což pla
tí jak pro Čechy, tak i pro Němce. Obojí se 
cítí postiženi a nerehabilitováni. 

Z čistě německé obce Malešovice (seve
rozápadně od Pohořelic) máme tento zá
znam: „(...) K 15. březnu 1939 jsme neměli 
žádný vztah. Neměli jsme se čeho obávat, 
nikdo z nás nikomu neučinil nejmenší bez
práví, tak se nám přece nemohlo nic stát. 
Nebyli jsme politicky myslící lidé, ale sedlá
ci plní lásky k domovu (Heimatliebe) a věr
nosti k rodné hroudě. Od 9.10.1938 jsme 
patřili opět k Dolnímu Rakousku, tehdy Gau 
Niederdonau, kam jsme stejně vždycky ná
leželi (...) My, Jihomoravané jsme žádnému 
Čechovi neukř ivd i l l , n ikomu nebyl po 
r. 1938-1939 ani dříve, ani později zkřiven 
jediný vlas, nic nebylo sebráno, nikdo nebyl 
vyhnán ze svého majetku. Nás bestiálně, 
satansky vyhnali, pronásledovali, okradli 
o všechno, o třech hodinách zrána vyhnali 
téměř nahé a bez ničeho z vřele milovaného 
rodiště; tak se stalo postupně všem v Male-
šovicích." 3 3 

„Na jaře 1945 sbalili rodiče kufry, kdyby
chom museli rychle jít. Chtěli jsme se scho
vat před Rusy, ale nikdy jsme nevěřili, že nás 
vyženou Češi, tomu jsme nevěřili. A němečtí 
vojáci, kteří ustupovali, měli hlad, a já jako 
děcko jsem stála u silnice, v koši jsem měla 
uvařené brambory a dávala jsem je vojákům. 
Bylo to hrozné. Viděla jsem tolik bídy. Kon
cem dubna přišli Rusové a vyprázdnili naše 
kufry. V domě zřídili v květnu 1945 velitel
ství. Byli na nás hodní, jeden důstojník mě 
pořád bral do náručí. Naráz přišla nějaká čes
ká rodina, pocházela asi zTábora, s českým 
policistou, ozbrojeným puškou.Tito tň stojí 
stále přede mnou. Řekli česky, že během 
hodiny musíme opustit dům a ten český 
policista nám pohrozil puškou. V panice jsme 
utekli do školy, jak nám přikázali, a všechno 
jsme nechali doma: krávu, prase, husy, ka
čeny, kočku a kuřata. Maminka brala zcela 
nesmyslné věci, já sama jsem měla u sebe 
jen kapesní nůž, jinak nic. Otec vzal pár pro

stěradel, udělali jsme rance a naházeli do 
nich boty, nějaké šaty - a ti lidé tam stáli 
a čekali. Byl začátek máje 1945 . " 3 4 

„V letech 1939-1945 nám bylo nejlépe. 
Zeleninu, ovoce, víno jsme přinesli do sběr
ny, která zaručovala pevné výkupní ceny. 
Dostávali jsme potvrzenky, které se na pod
zim proplácely. To bylo pro nás mnohem 
výhodnější než jezdit z Hnanic do Znojma 
na trh a nevědět, co prodáme." 3 5 

Při srovnávání situace Čechů a Němců 
zjišťujeme, že Češi se často museli, někde 
pouze mohli vystěhovat do vnitrozemí, ale 
stejně jich tisíce zůstaly v zabraných pás
mech i ve válce. Němci v r. 1945 ovšem mu
seli odejít, a to často za obtížně popsatel-
ných okolností. Generalizace však nejsou 
průkazné. Děti si detailně pamatovaly, že 
rodiče brali peřiny, šaty, boty, doklady a pe
níze; obojí někdy utíkali ze strachu, jindy 
z nutnosti pod nátlakem, nebo i bez něho. 
Děti tu situaci těžko chápaly. Jen málokteří 
němečtí pamětníci jsou ochotni přiznat, že 
sedm let předtím byli v podobné situaci Češi. 
Zdůrazňuji, že veškerá plošná srovnávání 
jsou ahistorická. 

Vzpomínky Čechů a Němců z pohraničí 
na jejich dětský domov (1938-1945) jsou 
obous t ranně zah l ceny poc i tem kř ivdy 
a s odstupem uvažují jen jednotlivci. Dět
ský svět se vytratil a žije jen v ústním či 
literárním podání, které je snadno manipu
lovatelné. To se nejzřetelněji projevuje v ča
sopisecké tvorbě (Der Sůdmáhrer) a v mo
nografiích (Heimatbucher) jednotlivých obcí. 
Dlouhá přestávka ve výzkumu (1950-1990) 
nás připravila o možnost objektivnějšího 
poznání a srovnávání, které se váhavě roz
bíhá teprve v posledních letech; zjišťujeme, 
že ta období, kdy Češi a Němci žili v pohra
ničí „vedle sebe" a „společně", se vzájemně 
teritoriálně i časově liší a že teprve budouc
nost ukáže případné možnosti další koexis
tence ve změněných podmínkách. 

Příspěvek vznikl v souvislosti s připravo
vanou kolektivní prací o vztazích mezi Če
chy a Němci v j ihomoravském pohraničí. 
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Soupis respondentů 

1. MarieValová, 1924, Novosedly. 
2. Jiň'Vondráček, 1927, Šatov. 
3. M.Valová; Oldřich Fučík, 1916, Mašovi-

ce; Jan Dovrtěl, 1921, Bezkov. 
4. Angelikus Toušek, 1914, Znojmo. 
5. Marie Gestingerová, 1920, Havraníky; 

M.Valová; Margit Schmidt-Wiesmar, 
1941, Hevlín. 

6. J.Vondráček. 
7. Antonín Rada, 1909, Mašovice; 

O. Fučík. 
8. M.Valová. 
9. Maria Sparholz, 1919, Malešovlce. 

10. M.Wiesmar. 
1 1 . M.Wiesmar. 
12. M.Valová. ' 
13. M. Sparholz. 
14. O.Fučík. 
15. František Sýkora, 1909, Nový Petřín. 
16. M.Valová. 
17. M. Sparholz. 
18. Pavla Huterová, 1922, Šafov. 
19. VěraVinklerová, 1923, Vranov nad Dyjí. 
20. M. Gestingerová. 
2 1 . M.Valová. 
22. Jan Čurda, 1914, Šafov. 
23. M. Gestingerová. 
24. J.Vondráček. 
25. Johanna Schwarz, 1915, Hnanice. 
26. Herbert Lauer, 1929, Hnanice; J.Schwarz. 
27. A.Toušek. 
28. J . Dovrtěl. 
29. M. Gestingerová. 
30. M.Valová. 
3 1 . Zdena Gonzorčíková, 1926, Podmolí. 
32. ValtrTurek, 1922, Šatov. 
33 . M. Sparholz. 
34. Maria Mack, 1934, Albeř. 
35. H. Lauer. 
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cích 1.6.-7.7.1945. In: Jižní Morava. Vlasti
vědný sborník 32, sv.35, Mikulov 1996,173-
239. 

Children's memories of the home at the 
two-language background of South Mo
ravia 

The fatherland is a open structure of in
ternal and external elements and phenome
na which vary and the dominant factor of 
which is different. The concept of the „fa-
therland" can be expressed elegiacly or hos-
tilely as to the political point of view what is 
sometimes the case pf German speaking in-
habitans of South Moravia. 
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At this contribution, there are explained 
the family life and children's games (1), do
mestic chores of children at the village (2), 
school experiences and exchange of lan
guage (3) and memories of the flight and 
resettlement of Czech people 1938 and 
Germany people 1945. The author has foun-

Název mého příspěvku k tomuto sněmo
vání je spíš esejistický než odborně formu
lovaný. Postihuje fakt, že moje úvaha chce 
v přístupu k zvolenému tématu uplatnit dvojí 
aspekt, slova v titulu použitá si však nutně 
žádají vysvětlení a doplnění. 

Domov chápu v souvislosti s dítětem jako 
hodnotu pozitivní, primárně jako prostor 
rodinného soužití, vzájemné lásky a soula
du perspektiv. Jako místo interakce dětí, 
rodičů, případně prarodičů, tedy nejméně 
dvou generací; jako výseč světa, která nám 
společně patří, kde patří každému i cosi 
zvlášť a kde mezi předměty, které nám patří, 
má svoje místo i kniha. Myslím tím nejen 
místo v knihovně, ale zejména místo ve 
smyslu role v mezigenerační komunikaci, 
proto doplňuji slovo „kniha" souslovím „slo
vesný text". 

ded his research on memories of the Czech 
and German speaking inhabitans of South 
Moravia who were visited by him between 
1990-1997. It concerns the descriptions of 
both common, neighbourly and hostile li
ving between 1918-1945. 

DOMOV S DĚTSKOU KNIHOU, 
DOMOV V DĚTSKÉ KNIZE 

Doc. PhDr. Věra VAŘEJKOVÁ, C S c . 
Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně 

Kontakt s knihou a slovesným textem na
stává podstatně dříve, než se dítě naučí číst, 
a tato předčtenářská fáze často rozhodne 
o vztahu ke knize na celý život. Kniha má 
svá vzácná specifika a zvlášť dětská kniha je 
přitažlivý objekt. Poskytuje možnost listo
vání, vyhledávání a „čtení" obrázků, vzru
šuje tajemstvím sdělení ukrytého v písme
nech, vyvolává stovky otázek, asociací, 
nápadů - a to všechno chce být sdělováno, 
zažito, opakováno. Kniha umožňuje návra
ty, obrázek v ní není prchavý, je možné vy
chutnat jej do detailů, uvolnit fantazii, do
tvářet, převtělit se, zahrát s i , osvojit si slova. 
Objevovat skutečnost, že slovy lze evoko
vat zážitky vlastní i vzpomínky jiných, zpří-
tomnit děje reálné a osnovat děje smyšlené. 

Přítomnost dospělého je v těchto situa
cích nezbytná. Dospělý vstupuje do role vy-
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pravěce, předčitatele, komentátora, interpre
ta. Obnovuje v modifikované podobě pra
původní ústní sdělování slovesného textu, 
které nese jisté znaky folklorní komunikace. 
Realizuje dvojí příznačný kontakt: osobní -
mezi podavatelem (příp. zprostředkovatelem) 
textu a jeho příjemcem - a situační - mezi 
textem a konkrétní situací (pohádka před 
usnutím, za odměnu apod.) Ústní sdělování 
textu jako nositel všech těchto případných 
hodnot tvoří počátek komunikace s útvary 
slovesnosti v ontogenezi člověka. 

Kniha jako hmotný objekt nemusí být pří
tomna vždycky. Vždyť „pohádka se povídá, 
písnička se zpívá" (Hrubín), říkadlo se skan
duje, rozpočitadlo opravdu rozpočítává, 
anekdota se vypravuje, hádanka se dává 
a hádá, ukolébavka zní z úst toho, kdo uklá
dá dítě k spánku. Ovšem - i z knihy se před
čítá, v knize se ukazuje a vysvětluje, nad 
knihou se povídá. Knihou vstupuje do pro
stor domova těžko měřitelné množství im
pulzů ze světa fantazie i skutečnosti za jeho 
dveřmi a okny. J e až s podivem, s jakou pruž
ností si dítě osvojuje takto získané bohat
ství prožitků, poznatků a slov, činí je sou
částí svého života a po svém je tvoňvě rozvíjí. 

Domov s dětskou knihou - siřeji vzato se 
slovesným textem vůbec - poskytuje dítěti 
i dalším členům rodiny prožitky a podněty, 
které nelze nahradit technickými médii. Kni
ha se významnou měrou podílí na vytváření 
atmosféry nejužšího domova jako inspirá-
torku okouzlení, pobavení, poznávání, hod
nocení, tvořivosti i hry. Kniha rozšiřuje po
stupně představu domova o nové dimenze: 
vesnice či město, vlast, planeta Země, ves 
mír, dějinné souvislosti. A pěstuje také vě
domí, že každý potřebuje mít své „doma" 
(třeba i krtek, pták, králíček či hračka). 

A ještě jednu funkci knihy a slovesného 
textu vůbec si dovolím zdůraznit. Slovesný 
text je umění slova, jeho vyjadřovacím pro
středkem je materiál jazyka - mateřského, 
národního. Na jeho osvojení se v péči o dítě 
zakladatelským způsobem podílí nejužší 
domov. Kniha v tomto procesu znamená 

nedocenitelnou hodnotu. To je skutečnost, 
kterou nenítřeba dokládat. Ale přesto uvedu 
slova Karla Čapka: „Když vidím malé děti od 
čtyř do pěti let nahoru, tak mě na nich pře
kvapuje ta frenetická potřeba jazyka, jak mi
lují slova, jak jsou šťastné, když najdou nové 
slovo. Myslím tedy, že dětská literatura má 
mít ten nejbohatší a nejkypřejší jazyk. Od-
nese-li si dítě málo slov z dětství, bude jich 
znát málo po celý život. To je pro mě pro
blém dětské literatury."1 Tedy i problém kni
hy mezi námi doma i v zemi, která je českým 
jazykem definována jako náš společný do
mov. 

Domov v dětské knize je tedy přítomen už 
tím, že její text promlouvá mateřským jazy
kem. Zpodobení v dětské knize nalezl do
mov v celé šíň svých dimenzí. Každý pokus 
o výčet či hierarchizaci se nám uprostřed 
mnoha asociací ukáže jako křivdící těm au
torům či dílům, která by nebyla jmenována. 
Zkusme - v rámci tématu - si vybavit třeba 
jen několik velkých Moravanů, ať již půvo
dem, nebo volbou, a zazní jména Jana Amo
se Komenského 2, bratří Mrštíků, Jiřího Ma
něna, Vítězslava Nezvala, Františka Halase, 
Jose fa Kainara, Oldřicha Mikuláška, J a n a 
Skácela ...V literatuře pro děti a mládež pak 
opět jméno Komenského, J a n a Karafiáta, 
tvůrce nepřekonatelného obrazu rodinné 
soudržnosti v Broučcích, Františka Barto
še, obnovitele spojnic literární tvorby pro 
děti s folklorním podložím, J.V. Plevy s ob
razem rodinného svazku v tvrdém sociál
ním zápase, Oldřicha Sirovátky, neúnavné
ho adaptá tora pohádkového bohatstv í 
Moravy, a opět Mahena, Nezvala, Halase, 
Kainara, Skácela... 

Pokusím se proto jen o několik kroků po 
jiných pěšinkách, o uplatnění aspektu, kte
rý nám dovolí bez pocitu újmy rozptyl po
zornosti k žánru, námětu a k symbolickému 
motivu. 

Z bohatství žánrů, které bytují v „dětské 
světnici" (Hostinský), volím pohádku. Její 
děje se zpravidla rozvíjejí v čase a prostoru 
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odlehlém. Dítě putuje ochotně s pohádko
vým hrdinou do neznámých končin a proží
vá jeho nebezpečí, samo v bezpečné blíz
kosti toho, kdo mu čte nebo vypravuje, 
v pohodě doma, při odpočinku, před usnu
tím, okouzleno „rozkoší z povídání a rados
tí z naslouchání" (K. Čapek) i odreagováním 
vlastních úzkostí a obav. A rádo se s hrdi
nou vrací do jeho domova a samo k sobě 
domů, obohaceno o jedno putování a ná
vrat. Domov - cesta - návrat, to jsou základ
ní segmenty mnoha pohádkových námětů; 
návrat, setkání s rodiči, založení nového 
domova, to jsou časté varianty šťastného 
pohádkového řešení sebesložitějších kon
fliktů. Motiv návratu domů znají ovšem i jiné 
žánry. Zná jej v mnoha podobách tvorba pro 
dospělé čtenáře. Vzpomeňme alespoň zmín
kou Halasova výsostného vyznání Já se tam 
vrátím... 

Ztrátu domova, vyhnání z domu, jak je 
podává např. jedna z nejkrásnějších našich 
pohádek - O dvanácti měsíčkách, prožívají 
dětští recipienti s h lubokým vzrušením 
a soucítěním. J e t o v dětské literatuře námět 
mnohokrát zpracovaný a nepostrádá ani 
polohy tragické. 3 Zřejmě právě pro bolest-
nost tohoto tématu tvarují je autoři dětských 
knih jako zážitek dočasný a podobně jako 
pohádka jej řeší návratem domů. Např. ná
vratem z nemocnice, kde se dítě poprvé oci
tá samo, poprvé se musí orientovat v ne
známých skutečnostech a vztazích, s e 
zjitřenou citlivostí nahlédne do drsnějších 
osudů, než je jeho vlastní okamžitá situace, 
a reaguje spontánně - dárkem, projevem 
soucítění, snahou pomoci, samo jištěno 
zázemím svého domova. 4 

Domov sahá ovšem dál než k oknům a 
dveřím. Domov je i „ta země, která vlastí je ti" 
(Seifert), tisíckrát oslovená svými básníky ve 
chvílích štěstí, ohrožení, zrady, nadějí. Dět
ská poezie zná především atmosféru štěstí, 
radosti, hry, humoru, lyrického pozastavení. 
Není apelativní, není explicitní, žije v me
zích dětské představivosti. Jako třeba báseň 
Jana Skácela Josef Čapek kreslipro děti: 

Maloval motýlími křídly 
a sojčím pírkem, zrovna tak 
jako se včela vrací k úlu 
a nad rybníkem letí pták. 

Na stromy myslel, všechna hnízda, 
na brambořiště, z kterých dým 
k tichému nebi zvolna stoupá, 
na jaro, léto, na podzim. 

A nezahálel ani v zimě, 
a jak přísluší malíři, 
rozpouštěl krásné vločky sněhu 
na malovaném talíři. 

Rád poslouchal, co říká vítr, 
a ze studánek vodu pil 
a pak to všechno s čistým srdcem 
na bílý papír nakreslil. 5 

V konkrétních, dětskému zraku dostup
ných jevech je přímo vkouzlena krása naší 
země, ve které je hodnotou motýlí křídlo, 
sojčí pírko, vracející se včela, pták, stromy 
a hnízda; ve které se ztichlá pole spojují dý
mem s t ichým nebem a dokonce i z ima je 
něžná, když vločka usedá na malovaný tah?. 
V této zemi promlouvá k člověku vítr a s tu
dánka dá pít. A to všechno namaluje plachý 
malíř a vysloví tichý básník, jejich životy jsou 
s naší zemí osudově spjaty. 

Slovo „studánka" má v této básni význam 
zce la věcný a současně produchovnělý, 
symbolický. Obraz studánky se v Skácelově 
poezii nejednou vrací. J e symbolem čistoty, 
stálosti, zakotvení v krajině. Studánka je ži
votodárná, zrcadlící, odráží v malé plošce 
své hladiny celý okolní svět i vzdálené hvěz
dy. O studánkách se vyprávějí pověsti, ve 
studánkách mají svůj domov víly. Studánka 
patří neodmyslitelně k našemu domovu. Ale 
co když studánky mizí? Když je nikdo na 
jaře neotvírá? Co s nimi ztrácí náš domov 
a náš vztah k jeho hodnotám? Nicméně -
česká poezie pro ně vykonala své: básně 
o studánce symbolizují se stoletým odstu
pem její dva vrcholy: J . V Sládka, jehož Lesní 
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studánku se děti už sto let učí nazpamět, 
a J a n a Skácela, autora sbírky Uspávanky, 
v níž Uspávanka se studánkou patří k nej-
krásnějším. 

Myslím, že i v kontaktu s texty tohoto dru
hu potřebuje dítě prostředníka, někoho, kdo 
s ním vezme knížku veršů do rukou, dřív než 
tak učiní škola. Opět tedy „domov s dětskou 
knihou", s textem, nad kterým si lze i o do
mově povídat. 

Po zastaveních u žánru (pohádka), námě
tu (návraty), symbolu (studánka) pozdržíme 
se ještě u dvou krátkých textů, které prostě 
a naléhavě post ihuj í polaritu nejširšího 
a nejintimnějšího domova. První bude cau
serie Josefa Bruknera Ptactvo tažné a to dru
hé. 6 Autor v ní vede v humorném tónu fik
t i vn í rozhovor s d ě t s k ý m č tená řem 
a myšlenku, že by se lidé mohli přemisťovat 
jako tažní ptáci, odmítá těmito slovy: „Kde 
bychom pak měli doma? V Čechách nebo 
v Itálii?Tam i onde, odpověděli by nám jistě 
tažní ptáci, jenže to by pro nás znamenalo 
totéž, co nikde. Doma je přece tady u nás." 
A dál si vtipně pohrává s aplikací tohoto vě
domí na lidi a ptáky, z nichž i někteří „tažní" 
už našli své trvalé „doma" u pražských bře
hů. Adverbium „doma při tom pozvedá do 
role substantiva místo slova domov, které 
evokuje jiné významy a jiné kontexty. 

Druhý text, na který chci upozornit jako 
na příznakový je krátká etuda Až jednou Aloi
se Mikulky. Až jednou „bude na zemi všech
no v pořádku, až budou žít všichni lidé ro
zumně a bude věčný mír", vypluje autor 
„s bílou štíhlou lodí" až tam na „zelenomod
ré čisťoučké moře", navštíví všechny ostro
vy a pobřeží a zažije chvíle radosti ze sbrat-
ření lidí a všech živých tvorů, které dosáhne 
až komických rozměrů. Neboť budou spo
lečně zářit hvězdy všech barev, „bronzový 
měsíc a jasné, hřejivé slunce". Kosmický do
mov bude bez nebezpečí, plný jasu, klidu 
a krásy. A přesto autor vyznává: „Ale my bu
deme všichni dobře vědět, že ze všech nej-
krásnější je naše země. A potom, v kterousi 
chvíli, otočím svou bílou štíhlou loď a poje
du domů. Protože to nejhezčí místo na svě
tě bude vždycky doma - u maminky." 7 

Kruh našeho uvažování se těmito dvěmi 
zastaveními uzavírá - patrně nikoli náhodou 
opětovnými návraty domů. V naší úvaze 
k východiskové představě domova s dětskou 
knihou. Odtud, z tohoto „centra securi ta-
t is", se postupně představa domova obo
hacuje, rozšiřuje se jakoby v soustředných 
kruzích. Jeden z nich znamená domov ve 
smyslu naše země, naše vlast, jejíž slovesná 
kultura je velká a péče o dětskou knihu tra
diční. Rádi bychom ji nadále viděli jako do
mov s dětskou knihou. 

Poznámky 

1) Karel Čapek: Poznámky k tvorbě. Čs. 
spisovatel, Praha 1960, s. 98. (Pův. interview 
Viléma Závady Hovory s Karlem Čapkem. 
Rozpravy Aventina 7 , 1 9 3 1 , č. 6, s . 41 -42.) 
2) Jméno J .A . Komenského zaslouží být 
jmenováno v každé souvislosti. „Domov se 
slovesným textem" najdeme v jeho slavném 
Informatoriu školy mateřské, v němž projevil 
c i t l ivost nejen k tex tům jednoduchých 
modl i teb , a le i k f o l k l o rn ím d ě t s k ý m 
říkankám. Ve vyd. z r. 1992 (Kalich, Praha, 
připravila N. Reichertová) v. str. 94n. 
3) Jsou spjaty zejména s reminiscencemi na 
osudy dětí ve válečných letech, např. Říkali 
mi Leni Zdeňky Bezděkové (1948), Děti 
s cedulkou Z.K. Slabého (1983), Zakázané 
holky Hany Bořkovcové (1995), stesk dítěte 
em ig ran tů zachy t i l J a r o s l a v V e j v o d a 
v p o v í d c e - d o p i s e B a b i č k o , poš l i mi 
modrýho slona (Plující andělé, letící ryby, 
1994). 
4) Např. Mi lena Lukešová: Adé lka byla 
nemocná (1989), Zuzana Nováková: Mít 
svo je v lastní zv í řá tko (1988) , Mar t ina 
Drijverová: Zajíc a sovy (1990). 
5. J a n Skácel: Kam odešly laně. (Básně pro 
děti, 1996, s.73). 
6) Josef Brukner: Ptactvo tažné a to druhé. 
In: J . B r u k n e r - M . Čížková: Čí tanka pro 
3. ročník základní školy. S P N , Praha 1997. 
7) Alois Mikulka: Až jednou. In: I. Ulrychová-
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K. Taubenhanslová: Čteme si a hrajeme si 
2. Pansofia, Praha 1995. 

The home with the children's book, the 
home in the children's book 

The book and literary text at all are a part 
of the closest home and take share in c rea
ting Its atmosphere. It playes an important 
role at intergenerat ion communicat ion 
which is entered by adults as narrator or 
reading person, commentator and interpe-
ter and he renews in modificated form cer
tain figures of folklore situation, especially 
a personal contact between the interpreter 
of text and its recipient. The reception of 
verbally conveyed text forms at child's on-

Té pýše já učím lidi: aby hlavu 
nestrkali do písku nebeských věcí, 
nýbrž aby ji svobodně nesli. 

Friedrich Nietzsche 

Náboženství je hledáním odpovědi 
na otázku, jak může být člověk 
zároveň ve světě a zároveň v Bohu. 

Albert Schweitzer 

togenesis the beginning of contact to lite
rary art.The book helps to extend gradually 
the Imagination of home by new dimensi
ons (village, fatherland, Earth). In the Czech 
ch i ld ren 's book, the home has found 
a portraying at various genres (fairy tale), 
themes (loss of home, come-back) and sym
bolic motifs (sping, birds of passage). The 
study has mentioned verses of J a n Skácel 
and it cites from texts of Karl Brukner and 
Alois Mikulka. It expresses a wish for the 
Czech country, to remain a home with chil
dren's book. 

The place and role of traditional children's 
folklore and customs in the life of children 
from the Horňácko region. 

DOMOV JAKO METAFYZICKÝ 
HORIZONT LIDSKÉHO 
ŽIVOTA 
(Několik myšlenek k filosofii 
domova) 

Hledejte především jeho království 
a spravedlnost, a všechno ostatní 
vám bude pndáno. 

Matouš 6,33 

Odvaha být metafyzikou je pro filosofii po 
dlouhém období, kdy samotný pojem me-
tafyziky zněl uším moderních myslitelů odi-
ósním tónem, odvahou v pravém smyslu 

PhDr. Bohumír JANÁT 
Psychologický ústav ČSAV, Praha 
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toho slova. Osvícenská zaslepenost lidským 
rozumem, pozitivistická rezignace na vše, 
co není evidentní po vzoru přírodovědec
kých faktů, i marxistické násilí vůči všemu, 
co se vymykalo redukčnímu schématu dog
matické doktríny, vytěsnily metafyziku kamsi 
do sféry soukromého, osobního, nevědec
kého. Přesto potřeba tázat se po celku bytí, 
jeho prvních příčinách a nejvyšších účelech 
je pro člověka přirozená a nevykořenitelná. 
Metafyzika coby základní otázka po smyslu 
toho či onoho jsoucna v perspektivě smys 
lu veškerenstva je svobodou od bezprostřed
ní danosti faktů, od celé sféry fatálních nut
ností, od požadavků a potřeb všedního dne. 
Pokusme se využít této svobody a položit si 
v jejím otevřeném prostoru otázku domova, 
jež možná leží na srdci mnoha současní
kům. 

Český národ patrně jako jediný má otáz
ku domova položenu hned v první větě své 
státní hymny. Zamyslíme-li se hlouběji, pak 
větu „Kde domov můj" lze i v kontextuTylo-
va poetického obrazu pochopit dvojím způ
sobem. J e zřejmě velkým dobrodiním poe
zie, že na rozdíl od vědy není zaměřena 
k úkolu nalezení jednoznačných odpovědí, 
že vedle konkrétního poukazu zpřítomňuje 
zároveň enigmatický horizont a že metafo
rou coby jednou ze svých bytostných fo
rem rýsuje spojnici fyzické a metafyzické 
dimenze života a světa. Věta „Kde domov 
můj" může v první poloze svého smyslu znít 
jako předznamenání básnické krajinomalby 
české země, jejíž krása připomíná v nostal
gické vzpomínce osleplého hudce zemský 
ráj. Zmíněná věta by zde mohla znít „Tam, 
kde domov můj" a to, co po ní následuje, by 
bylo možno pochopit jako konečnou, defi
nitivně uspokojující odpověď na otázku po 
domově. Věta „Kde domov můj" však skrývá 
ještě svůj druhý smysl . Už tím, že v úvodu 
národní hymny je vyslovena dvakrát - při
čemž její opakování ve zpívané versi zní ješ
tě poněkud hlouběji a nostalgičtěji než její 
první vyslovení - potvrzuje svou validitu 
coby závažnost otevřené otázky, pro vyšší 

a poslední instanci. Naopak, jako by narůs
tající zkušenost s krásami i hrůznostmi to
hoto světa činila otázku „Kde domov můj" 
stále naléhavější. 

Tato krátká reflexe nad smyslem první věty 
naší národní hymny stanoví pokusu o for
mulaci několika základních myšlenek filo
sofie domova rámec, v němž se naše myšle
ní bude pohybovat. V otázce domova tedy 
půjde o hledání spojnice světa přirozeného 
a nadpřirozeného, imanentního a t ranscen
dentního, sekulárního a metafyzického. Pů
jde nám o to ukázat, že otázka domova před
stavuje jedno velké téma minulé, současné 
a snad i budoucí filosofie. 

Ve filosofii nemusí jít v první řadě o to do
spět přesným pojmovým rozborem a důsled
nou analysou zkušenosti k nevyvratitelným 
jistotám, třebaže tento záměr se táhne celý
mi dějinami evropského myšlení jako jedna 
z jeho dominantních linií. Důležitější může 
být snaha artikulovat tradičními i netradič
ními prostředky to, co tomu, kdo přemýšlí, 
nejvíce leží na srdci, tedy filosofovat u vě
domí toho, že právě v nejnaléhavějších té
matech se ohlašuje osudový tón toho kte
rého myšlení - vždyť „filosofie je osud" , jak 
to vyjádřil Albert Camus. Hledání nevyvrati
telných jistot a naslouchání osudovým tó
nům - jedno ani druhé nemůžeme pominout, 
pakliže nám jde o filosofii živou, čekání 
schopnou a nikoliv bezmocnou. Opěrnými 
body zde, jako vždy předtím, mohou být tra
dice, vlastní zkušenost a intuice, a přede
vším vytrvalá ochota tázat se , naslouchat 
a čekat. 

Pro filosofii domova může být v tradici 
dějin evropského myšlení pevným výcho
zím bodem Aristotelova idea přirozeného 
místa. Přirozené místo (TOPOS FYSEÓS) 
stanoví Aristoteles jako jeden ze základních 
teoretických předpokladů své koncepce po
hybu, která je jádrem jeho filosofického zá
jmu a středobodem, kolem něhož krouží -
jak mezi jinými přesvědčivě ukázal Jan P a 
točka - fyzika i metafyzika tohoto snad nej-
většího ontologického pohybu každé věci, 
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tedy účelem toho pohybu, jímž každá věc 
uskutečňuje svou podstatu a buduje své 
jsoucno. Přirozené místo je domovem, 
k němuž všechno spontánně tíhne, je mís
tem klidu, harmonie, spočinutí, naplnění 
a dovršení. Aristoteles v jednom ze svých 
fragmentů charakterisuje přirozené místo 
následujícím způsobem: „Proto bylo zemi 
přikázáno místo ve středu, kam se věc zemi
tá vrací, když je vržena vzhůru. To však je 
příznak přirozeného místa. Neboť tam, kde 
se něco vrací bez násilí, aby tam bylo v kli
du, a kde zůstává, tam je doma" (Fgm. 20 
z Peri filosofías, Aristotelis fragmenta, rec. 
Valentin Rose, Leipzig 1886). Přesně v Aris
totelově intenci přirozeného místa uvažuje 
též Aurelius August inus, když v 9. kap. 
13 kn. svých Vyznání říká: „Oheň šlehá vzhů
ru, kámen padá dolů. Tělesa si svou vahou 
žádají svá místa... Kde věci nejsou uspořá
dané, dávají se do pohybu; když se uspořá
dají, zůstávají klidné." 

Pojem pňrozeného místa je naprosto jas 
ný u věcí fyzických, jež jsou pohybovány 
vahou, lehkostí, větrem či jiným silovým pů
sobením, třebaže jejich spontánní navrace
ní se a zůstávání v klidu je většinou záleži
tostí relativní. Náročnější úvaha a rozhodnutí 
však přichází ke slovu v případě jsoucen 
metafyzických, jako je vůle, záměr, touha, 
cit, rozum, duše, duch. Otázka pak zní, kde 
má své přirozené místo člověk, tedy kde je 
domovem lidská bytost jako taková, a myš
lení se zde ocitá tváří v tvář horizontu abso
lutnímu. Aristoteles tento problém řeší svou 
koncepcí Boha, který jakožto nejvyšší účel 
je zdrojem veškerého pohybu. Tento účel 
sám musí být věčný, dokonalý a neměnný, 
eo ipso nehybný, jinak by totiž vznikla otáz
ka, odkud Bůh sám bere impuls svého po
hybu, a navíc vše, co se pohybuje, je teprve 
na cestě k vlastní dokonalosti. „Bůh jest," 
praví Aristoteles,"naprosto dokonalá, věč
ně žijící bytost" (Metafyzika XII, 1072 b). J e 
tím, co Aristoteles nazývá „nepohybující se 
hybný princip" (PROTON KINÚN AKINÉ-
TON), jenž vším, co jest, pohybuje stejným 

způsobem, jakým předmět touhy vede tou
žícího k naplňující Identitě. Kdybychom 
chtěli uvést příklad pro dokreslení této Aris
totelovy myšlenky, pak města jako Řím, Mek
ka či Jeruzalém, aniž by se sama o milimetr 
pohnula ze svého místa přitahují svým sak
rálním smyslem milióny poutníků, tedy těch 
lidí, kteří svou fyzickou cestou usilují budo
vat či zpevnit vlastní identitu s předmětem 
své touhy a víry. 

Sv. Augustin, vycházeje stejně jako Aris
toteles z ideje přirozeného místa, odpovídá 
na otázku, kde je lidská bytost domovem, 
a používá přitom klasických obrazů křesťan
ské metaforiky jako oheň coby symbol Du
cha Svatého, nový věčný Jeruzalém, cesta 
vzhůru k nebesům. V již citované pasáži jeho 
Vyznání čteme: „Tvým ohněm, Tvým dob
rým ohněm jsme rozpalováni a kráčíme, 
vznášíme se k pokojnému městu Jeruzalé
mu. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu 
Pánova půjdeme. Tam nás umístila dobrá 
vůle, abychom po ničem netoužili, jen zů
stat tam navěky" (Vyznání, kn. 13, kap. 9). 

Aristoteles a sv. Augustin jsou představi
teli dvou velkých forem epochálního myšle
ní, dvou základních linií v dějinách evrop
ské spirituality, kterými jsou antická filosofie 
a křesťanství. Aristotelova metafyzika jakožto 
první filosofie (filosofía próté či filosofía the-
ologiké) představuje de facto sp lynut í 
ontologie a theologie (v této souvislosti se 
v dějinách filosofie mluví o racionální onto-
theologli), a stejně tak Augustinova vírou ve 
zjevené pravdy nesená křesťanská filosofie 
- obojí zvýrazňuje myšlenku absolutního, 
nekonečného, věčného Božího řádu. V jeho 
hierarchické struktuře má své pevné přiro
zené místo, svůj domov každé jsoucno, kaž
dý tvor, každá bytost a tento řád je zároveň 
zárukou universální jednoty světa. Aristote
les i Augustin, jeden cestou racionální de
dukce, druhý cestou existenciálního roz
hodnutí pro víru ve zjevenou Pravdu - oba 
v poslední instanci spatřují domov člověka 
založený v Bohu. Evropská spiritualita, v je
jímž spektru se pokoušíme o základní roz-
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vrh otázky domova, má však vedle křesťan
ství a antiky ještě svou třetí dimenzi - tu tvo
ři' kultura a civil isace budovaná výhradně na 
člověku, na moci l idského rozumu, citu 
a vůle. 

Ať už ji nazveme novověk, doba moderní 
či epocha sekularisace a desakral isace, to 
oč zde běží, je soustavný a vytrvalý postup 
proti myšlence a autoritě hierarchického on-
totheologického řádu. Byli to možná astro
nomové, kteří stáli na počátku a kteří - bu-
deme-li parafrázovat Friedricha Nietzscheho 
- strčili hlavu do hvězdného písku nebes
kých věcí natolik, že se jim vesmír nakonec 
proměnil v nekonečný, bohaprázdný a smys-
luprostý prostor, z něhož na člověka dýchá, 
jak to intenzívně pocítil Blaise Pasca l , úz
kost, děs a vědomí vlastní nicotnosti. Ko-
perník, Kepler, Galilei, nešťastný Giordano 
Bruno, s jehož jménem je spojováno první 
vynoření se pantheismu na půdě novověké
ho myšlení, či filosofové stojící v řadě Des-
cartem založené tradice, jejímž srdcem je 
myslící ego, resp. do apriorní sebejistoty 
uzavřené ratio člověka - ti všichni tvoří řadu, 
v níž se cizota, maskovaná nejrůznějšími 
osvícenskými či naopak iracionalistickými 
projekty lidské dobyvatelské vůle, prolamu
je stále zřetelněji do sféry domova jakožto 
přirozeného místa lidské existence. Na kon
ci této řady stojí Nietzsche se svou myšlen
kou smrti Boha (Boha křesťanského i aristo-
t e l s k é h o B o h a u č e n c ů a f i l oso fů ) , 
s myšlenkou vůle k moci jakožto podstaty 
světa, s předpovědí nadcházející dvouset-
leté éry nihilismu a s titánskou nadějí na pří
chod Nadčlověka. 

Kdybychom zde chtěli jít na kořen věci 
a hledat vlastní původnost tohoto procesu, 
pak bychom se museli tázat po příčinách 
selhání křesťanské kultury evropských ná
rodů, po příčinách herezí, schizmat a nábo
ženských válek. Ať už je tomu jakkoliv, byl to 
Nietzsche, syn protestantského pastora, kdo 
nikoliv zcela bez oprávněnosti, a vůbec už 
ne bez ethosu opravdovosti, vyjádřil pocit 
radikální nedůvěry ke všem nadpozemským, 

transcendentním, metafyzickým hodnotám, 
ke všemu, z čeho pramení světlo nadpřiro
zeného světa. Toho světa, k němuž vzhlíželi 
největšíz Řeků sokratovsko-platónsko-aris-
totelské tradice i všichni z velkých postav 
dějin křesťanské kultury. Byl to Nietzsche, 
kdo zároveň vynesl na povrch jeden z nej-
hlubších zdrojů životní nálady moderního 
člověka. 

Jan Patočka hodnotí Nietzscheho jako fi
losofa povýtce moderního, který se méně 
než kdokoliv jiný mýlil v odhadu průběhu 
konkrétních dějin XX. století. V knize Dvě stu
die o Masarykovi Patočka doslova praví: 
„Mnohem spíše se jeví Masarykův starší 
současník F. Nietzsche jako myslitel dneš
ka, a to právě jako myslitel, nějako domnělý 
ideolog násilnického autokratického řádu" 
(Sixty-Eight Publishers 1980, s . 65). Patrně 
dosud nejvýznamnější myslitel XX. století 
Martin Heidegger věnoval Nietzschemu své 
rozsahem největší dílo (jeho dvousvazkový 
Nietzsche stránkově předčí dílo Sein und 
Zeit) a tohoto filosofa, jenž zemřel přesně na 
přelomu století, deklaruje jako svého hlu
boce inspirativního předchůdce. Heidegger 
však nekončí u Nietzscheho zapřísáhlé vý
zvy k věrnosti zemi, resp. pozemské koneč
nosti, která má být naším jediným domo
vem, v němž se odehrává věčný návrat téhož 
(ewige Wiederkunft des Gleichen). Základní 
a dějinnou situaci moderního lidství c h a -
rakterisuje Heidegger jako bezdomoví. Ter
mín Unheimlichkeit znamená vykořeněnost, 
nezakotvenost, ztrátu jistoty v pocitu uni
versálního smyslu , destrukci samotného 
ontologického základu, o který se opírá veš
kerá duchovní moc člověka. Heideggerova 
vize v podstatě nihilistického věku plane
tární techniky koresponduje s myšlenkou 
Arnolda Toynbeeho, podle níž v moderní 
době vstoupila technologie na místo nábo
ženství poté, co se křesťanství v důsledku 
náboženských válek XVII. století zdiskredi
tovalo u části vzdělané evropské veřejnosti. 

V nihilistickém věku se nelze zabydlet, 
a bezdomoví takto představuje nejhlubší 
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Stratum lidské existence. Pro Heideggera 
člověk postkřesťanské éry, člověk, který pře
žil smrt Boha, beznadějně ztroskotává na 
své vlastní smrtelnosti. Proto se jeho zá
kladní ontologickou strukturou stává bytí 
k smrti (Sein zum Tode) a smrt vystupuje 
proti člověku (podobně jako tomu bylo již 
u Hegela) coby absolutní pán. Smrt je dle 
Heideggera tím, o co se tříští veškeré trium
fující úsilí člověka, navíc tím, co nás vyhání 
ze všeho, co si zde zabydlujeme jako svůj 
domov. V Heideggerově Einführung in die 
Metaphysik (Tübingen 1966) na straně 121 
čteme: „Pouze na jediném ztroskotává veš
kerá moc a síla člověka. Místem tohoto ztros
kotání je smrt... Člověk se ocitá v bezvýchod
né pozici vůči smrti nikoliv teprve tehdy, 
když dojde na akt umírání, nýbrž stále a by
tostně. Dokud je člověk č lověkem, stojí 
v bezvýchodnosti smrti. Lidské bytí takto 
představuje trvající událost samotného bez
domoví (die geschehende Un-heimlichket 
selbst).Trvalá bezdomovost musí být pro nás 
původní rovinou lidského bytí." 

Tomuto Heideggerovu stanovisku lze z a 
jisté oponovat, jako to kupříkladu činí sou
časný americký myslitel John S . Dunne, in-
spirátor školy narrativní theologie. Dunne 
uvádí příběh Odyssea, který deset let proží
val intenzívní setkání se smrtí v Trójské vál
ce, a přesto ho tento prožitek neuvrhl do 
stavu trvalého bezdomoví - pozemský do
mov symbolisovaný kouřem rodné Ithaky 
a prostá konečná existence smrtelníka ve 
svém domě a v kruhu své rodiny se stávají 
nejvyšším cílem Odysseova dlouhého pu
tování. Jdeme-li však ke kořenům smyslu dě
jinného poslání exstenciální filosofie XX. 
století, jejímž je Heidegger snad nevýraz
nějším představitelem, pak pň vší otřesné 
hloubce, ponurosti či bezvýchodnosti to
hoto způsobu myšlení nelze nespatřit jeden 
jeho veliký klad. Zásluhu exstenciální filo
sofie XX. století lze spatřovat v tom, že radi
kalismem a otevřeností svých otázek do 
značné míry rozbila povrchní sekulární en-
thusiasmus osvícensko-racionalistické a po-

zitivistickomaterialistické éry, jejímiž meta
fyzickými principy se staly pozemskost, zru
šení transcendentály, apotheosa člověka a 
jeho rozumu, stanovení jeho blaha za nej-
vyšší hodnotu, tedy trvalé snesení věcí ne
beských do rozměru může vést k horibilním 
absurditám, jejichž uskutečnění by učinilo 
tento svět místem pro člověka neobyvatel-
ným. Jedna krajnost tohoto záměru s e his
toricky zjevila v podobě stalinského opti
mismu, v jehož pohledu slunce komunismu 
září nad nedohledným koncentračním tábo
rem světového státu pracujících... jiná kraj
nost může spočívat v představě světa, nad 
nímž vládne samospásotvorný mechanis
mus trhu, obchodu a peněz. 

Heideggerova myšlenka naproti tomu 
charakterisuje tento svět jako bezdomoví. 
V této myšlence je člověku tlumočeno varo
vání před ilusí, sebeklamem, povrchní na
dějí a planou útěchou. Ve spektru této výzvy 
i Franz Kafka s celou plejádou autorů ab
surdní literatury může se jevit nikoliv jako 
rezignant, dekadent, personifikovaná úzkost 
či prorok černých vizí, nýbrž spíše jako ná
stroj výstrahy i jako tvůrce prázdného pro
storu, který tak či onak buduje cestu prav
dě. 

Metafyzickým principem existenciální fi
losofie je paradox. Ten je patrný i na Heide
ggerově řešení kruciálního etického problé
mu lidské existence jímž je otázka, jak žít 
autenticky a pravdivě. Autentický, v pravdě 
žijící člověk se dokáže zpříma podívat do 
tváře své vlastní skutečnosti, přijmou smrt 
a z ní pramenící bezdomoví jako základní 
lidskou podmínku, a heroicky, bez postran
ních úhybů vytrvat ve své vlastní nezabydli-
telné situaci. Nalézt domov v bezdomoví -
toť základní paradox etiky existencialismu. 

J e určitou tendencí moderního myšlení 
spatřovat řešení v konstatování a přijetí pa
radoxu. Nejde zde pouze o verzi dialektické 
metody, která v mysticko-paralogické ideji 
boje a jednoty protikladů nalézá východis
ko z kterékoliv situace. V paradoxu lze vytu
šit smysl daleko hlubší. Paradox je výrazem 
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skryté touhy po překročení daného stavu 
věcí, touhy, která není negací, ale spíše tran-
scendencí, jež usiluje povznést daný stav, 
tedy - vyjádřeno přímým obrazem - obnovit 
spojnici nebe a země. Výrazy jako „vím, že 
nic nevím" (Sokrates), „credo, quia absur
dum est" (Tertullianus), „má-li si Evropa zů
stat věrná, musí si nedůvěřovat" (Jacques 
Derrida), anebo výrazy nepolitická politika, 
moc bezmocných či prohra vítězů a vítěz
ství poražených jsou ve své podstatě ná
znakem snahy nepřijmout žádné poslední 
slovo lidské moci, vědění, vítězství či pro
hry. Paradox je dokladem přání překonat 
danou fakticitu, je místem touhy po čemsi 
vyšším, než co se právě naskýtá, je zvýraz
něním přítomnosti hlediska sub specie ae-
ternitatis i znakem toho, že je zde při práci 
tvořivá, osvobozující moc. 

Paradox nutnosti přebývat v bezdomoví 
vede k oživení jednoho z nejhlubších moti
vů ducha, kterým je motiv čekání, sebepře-
sahu, dobrovolného svěření se do rukou 
moudrosti vyšší, než je moudrost lidská. 
Tento motiv směřuje k odhalení eschatolo
gického horizontu života, světa a dějin a fi
losofie existence v něm vstupuje na půdu 
křesťanství. Martin Heidegger myšlenkou ze 
svého posledního interview-závěti „Už je
nom nějaký bůh nás může zachránit", zpo
chybnil svou vlastní heroickou etiku, znějící 
ozvěnou Nietzscheova titanismu, a otevřel 
svou filosofii do rozměru víry, skutečností 
zůstává, že Heideggerovým nejvyšším prin
cipem byl v celém průběhu jeho myslitelské 
dráhy velký a enigmatický pojem Bytí. Podle 
Heldeggerova odhadu může Bytí - vždyť 
metafyzika pronásledovala svůj vlastní stín 
tím, že se tázala po bytí a odpovídala si jsouc
nem. Vůči možné události vstupu Bytí do 
rozměru zjevných dějin je člověku souzeno 
být ve stavu připravenosti, odhodlanosti 
a čekání. A právě vzhledem k této perspekti
vě stává se zřetelnou provizornost, nedo
konalost a nehotovost dosavadního způ
sobu lidského přebývání na světě. 

Eschatologický motiv, motiv bytostné 
proměny, motiv očekávání zásadního obra

tu a nového počátku, motiv naděje na osvo
bozující změnu provází lidstvo v celém prů
běhu dosavadních dějin. Je- l i pro nás hle
dání v lastního př i rozeného místa, ona 
základní pouť k domovu, tím nejhlouběji z a 
kotvujícím pohybem lidské existence, pak 
právě prožitek bezdomoví a s ním spojené 
odhalení eschatologického horizontu živo
ta a světa je prožitkem klíčovým a navýsost 
podstatným. Vždyť právě v něm se uskuteč
ňuje otřes těch samozřejmých, všedních 
a každodenních hodnot, které jako by uza
víraly kruh lidského domova do fatalismu 
nekonečného a věčného opakování těch s a 
mých příběhů práce, bydlení, boje a smíření, 
radosti, smutku, rození a umírání. Hrozná 
a ujařmující Nietzscheova vize věčného ná
vratu téhož by mohla vyjadřovat v případě 
absence perspektivy bytostné proměny bez-
útěšnou a rezignující metafyzlku domova, 
zbaveného vší svobody a naděje. Myšlenka 
cesty k domovu nám brání chápat domov 
jako stereotyp zabydlenosti ve všedním, bez
pečném, obeznámeném a takřka již naplně
ném způsobu života. Zároveň tato myšlen
ka dává tušit, že člověk - není-li jeho údělem 
smysluprosté a bezcílné bloudění po c e s 
tách necestách - má cosi jako duchovní in
stinkt domova, určité implicitní vědění o tom, 
kam fyzicky a metafyzicky patří. 

Určité napětí mezi ideou domova jakožto 
cesty a domova jakožto místa je patrné i na 
několika črtách filosofie domova, tak jak je 
vede J a n Patočka ve stěžejní knize svého 
mládí Přirozený svět jako filosofický problém. 
V obnoveném a doplněném vydání z r. 1970 
na straně 78 nalézáme tuto charakteristiku 
domova: 

„Patří k podstatě našeho světa, že je jeho 
centrálním jádrem část, s níž jsme převážně 
obeznámeni, v níž se cítíme bezpečni, kde 
není takřka třeba nic objevovat, kde každé 
očekávání již bylo anebo vždy může být ty
pickým způsobem vyplněno, a tuto část 
nazýváme domovem." Avšak domov není jen 
místem poklidného spočinutí v jistotě a obe-
známenosti. Prožitek domova je dán formou 
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vztahu, perspektivy, touhy, starosti, vzhlí
žení, očekávání, návratu atp. Patočka o kus 
dál v této souvislosti uvádí: „Domov není 
tam, kde jsem právě já, nýbrž právě já sám 
mohu být z domova vzdálen; domov je úto
čiště, místo, kam patřím, více než kamkoliv 
jinam" (s. 79). 

Domov tedy není totožný s lidským já, 
a přece je místem, kam člověk nejbytostněji 
patři', kam směřuje a kam se vrací, kde nalézá 
svou identitu. J e člověku tím nejvlastnějším, 
a přesto jsme trvale na cestě k němu. Napětí 
takovéto dějinné situace je vyjádřeno i ver
šem z prologu Janova evangelia. „Přišel do 
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřija
li" (Jan 1,11). J a k tomu ve filosofii bývá, 
i citované Patočkovy teze o domově lze 
vztáhnout k rozměru konkrétně faktické 
skutečnosti, anebo je pochopit jako meta
foru reality metafyzické; pak už domov ne
představuje ony bezprostřední a k životu 
tolik potřebně věci, jako jsou dům, byt, z a 
hrada, kus země a intimita kruhu nejbližších 
a vůbec všechno, o co se člověk stará a zač 
odpovídá, ale spíše cosi, k čemu se vztahují 
mohutnosti jako touha srdce, vnitřní tíhnu
tí, svobodná volba osudu, skutečné životní 
povolání či bytostné poslání. 

V obsáhlém doplňku ke svému prvnímu 
velkému spisu vyjádřil Jan Patočka v r. 1969 
své stanovisko daleko otevřeněji než zhru
ba ve svých třiceti letech. V závěrečné stati 
nového vydání knihy Přirozený svět jako fi
losofický problém nazvané „Přirozený svět" 
v meditaci svého autora po třiatřiceti letech 
doplňuje oblast přirozeného světa, který na 
rozdíl od světa zkonstruovaného moderní 
vědou je tím pravým domovem člověka, 
o jednu podstatnou dimenzi. Tu, kterou 
scientisticky orientované myšlení - ať už 
v podobě moderního pozitivismu čl Hus-
serlovy fenomenologie - pominulo. Tuto 
podstatnou dimenzi odhaluje Jan Patočka 
na půdě současné filosofie, tedy v oblasti 
myšlení na sklonku druhého tisíciletí tím, že 
Heideggerovu enigmatickou událost Bytí in
terpretuje v duchu základního smyslu křes

ťanství. Patočka zcela v souladu s Heideg-
gerem praví, že běží „o to, co bude člověku 
vládnout vůbec - zda jsoucno a jeho přesila, 
nebo pravda bytí" (s. 233). Avšak na rozdíl 
od Heideggera dospívá Patočka mnohem 
dále; v následující klíčové pasáži své medi
tace praví: 

„Slovo se stalo tělem: událost bytí, která 
si zvolila člověka za místo svého zjevení, 
našla svou plnost v plně „pravdivém" člo
věku, žijícím cele v odevzdanosti, mimo péči 
o své zájmy... Je- l i událost bytí pojata jako 
to, s čím je nerozlučně spjato božství, pak 
lze říci, že člověk tak plně pravdivý nese prá
vem jméno bohočlověka. Nyní však musí být 
vystoupení takového člověka nezbytně po
jato jako útok nato, co světem vládne... Bo -
hočlověk tedy bude nezbytně zahuben; ne
boť je to jediný radikální způsob, jak „svět", 
který nevidí než jsoucno, se ho může zbavit. 
Zároveň však nezbytně vstává z mrtvých; 
neboť pravda, na kterou mířila smrt ící 
zbraň,... nemůže touto zbraní být zasažena, 
není to žádná věc, není to nic, co by bylo 
v dosahu ničivé nitrosvětské síly (Přirozený 
svět jako filosofický problém, Praha 1970, 
s . 233). 

Posledním slovem Patočkovy filosofie na 
tomto místě je „život v odevzdanosti". Ode
vzdanost zde není chápána ve smyslu pasi
vity, rezignace, defétismu či fatallsmu, ný
brž představuje rozhodný akt vysvobození 
se z nadvlády věcí, konečných jsoucen 
a z úzkostlivě obstarávajících zájmů o ně. 
Znamená zásadní obrat životní orientace od 
toho, co bychom mohli nazvat vita subspe-
cle mortis, k tomu, co by mohlo být po ma-
sarykovsku pojmenováno vitasub spec ie 
aeternitatis. Odevzdanost tedy znamená 
svobodu, otevřenost a naději. Plné přilnutí 
k čemukoliv časnému a konečnému má za 
následek vydání se všanc oné ničivé nitro
světské sile, kterou lze v Heideggerově smys
lu chápat jako absolutní panství smrti, o kte
rou v p o s l e d k u z t r o s k o t á v á veške ré 
člověkovo úsilí, anebo kterou lze pochopit 
siřeji jako nadvládu jsoucna a jeho mnohdy 
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tristní faktické reality nad tím, k čemu se 
vztahuje naděje, jež nekončí u skutečností 
tohoto pozemského světa. Ničivá nitrosvět-
ská síla - af už si ji personifikujeme jakkoliv 
- znamená v posledním kroku destrukci do
mova. Výsledkem jejího působení je stav 
bezdomoví a ona je též tím, co činí tento 
svět v jeho uzavřenosti místem nezabydli-
telným. 

Transparentním projevem této síly však 
není čirá destrukce, ničivá nitrosvětská síla 
se naopak manifestuje v projektech okáza
lého budování, v růstu organizací, institucí 
a struktur, v četných příslibech úspěchu, bla
hobytu a prosperity, v násilné či lstivé pře
vaze světa umělého nad světem přirozeným. 
Jednoznačně filosoficky identifikovat tuto 
ničivou nitrosvětskou sílu rozhodně není 
snadné. Určitou indikaci učinil J a n Patočka, 
když ve svém pojednání o smyslu Charty 
77 z ledna 1977 varoval před spoléháním se 
na politickou moc a stát. V moderní době 
stát vskutku jeví tendenci postavit s e na 
místo Boha. „Stát vůbec," praví Hegel v s e 
kulární parafrázi myšlenky sv. Pavla o apo-
katastasis, „musí jako celek postupně pro
niknout vším." Stát jako abstraktní neživá 
osoba, jež má garantovat pro všechny lidi 
ony základní atributy domova, jakými jsou 
bezpečí, jistota, pořádek a řád, vskutku tíh
ne k vlastní unlversalisaci. Hlubokou ten
dencí moderního státu je syntéza a stát svě
tový. By l to F r iedr i ch N i e t z s c h e , kdo 
v expanzi státu postřehl možnost zániku ná
rodů a kdo stát označil za modlu postkřes-
ťanské éry. V jeho intuitivní metafoře se stát 
jeví jako „kůň smrti, jenž řinčí ve zdobě bož
ských poct." Nietzsche to byl rovněž, kdo 
vůli k moci - třebaže ji uznal coby světoděj
ný princip - pochopil jako zcestí základní 
lidské touhy: „K trůnu směřují všichni: je to 
jejich šílenství - jako by na trůně sedělo štěs
tí! Často sedí na trůně bahno - a často též 
trůn na bahně" (Tak pravil Zarathustra, P ra 
ha 1968, s . 57). 

Nietzsche však nemá jiné východisko či 
únik z dosahu působnosti této ničivé nitro-

světské síly než postoj individualistického 
titanismu, postoj, jenž odmítá bohočlověka 
a očekává příchod nadčlověka, který má 
ukončit lidské bloudění po cestách nebes
kých tužeb a nalézt v pozemskosti svůj tr
valý domov. Trvalost tohoto domova doká
že Nietzsche zaručit pouze myšlenkou 
věčného návratu téhož, myšlenkou, která zní 
ozvěnou hinduistické samsáry na půdě zá
padní metafyziky. Pakliže se však všechno 
s osudovou nutností skutečně vrací v ne-
rozlomitelném kosmickém kruhu, potom 
vývoj od zvířete k člověku a od člověka 
k nadčlověku se bude znovu opakovat, vše 
má svůj počátek, vzestup a pád a tak done
konečna; jsme pouze figurkami nesenými 
tímto velkým kruhovým pohybem - brána 
nihilistického fatalismu se otevírá dokořán. 
Jak vidno, Nietzsche, jasnozřivý a hluboký 
ve svých kritických postřezích, v metafyzice 
celku si poněkud protiřečí a dává zelenou 
silám, kterými jsou vůle k moci a nihilismus, 
z nichž chtěl původně nalézt osvobodivé 
východisko. 

Nahlížíme-li domov z filosofické, přesněji 
řečeno, z metafyzické perspektivy, pak na 
základě předchozího rozboru se nám jako 
základní charakteristika domova jeví t rva
lost, nepomíjivost, věčnost. Domov ve svém 
hlubokém smyslu představuje průnik per
spektivy věčnosti do konečného času lid
ské pozemské existence. Domov není tam, 
kde jsem hostem, návštěvníkem, zaměst
nancem, členem organisace, podílníkem 
skupinového zájmu, občanem státu, přísluš
níkem civi l lsace, současníkem historické 
doby. Domovem nemusí být ani vlastní dům, 
byt, bydliště, rodné město či vesnice, ba ani 
rodina, vlast či národ.Třebaže právě rodina, 
vlast a národ jsou těmi nezřetelnějšími ho
rizonty přirozeného světa lidského života, 
i nad nimi se vznáší jako hrozba heidegge-
rovské memento bezdomov í . Řečeno 
výrazem, který - jak si troufám říci - není 
metaforou či abstrakcí, ale tou nejryzejší 
konkretisací: domov je místo, na kterém pře
bývá lidská touha po životě věčném. Nalézt 
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toto místo však již není záležitostí filosofie 
či metafyziky, nýbrž věcí té nejniternější 
osobní zkušenosti . Filosofie domova se 
možná zhostí svého úkolu již tím, že v in
tenci obecného poslání filosofie držet ote
vřeným prostor svobody upozorní na ta 
místa, která se za domov vydávají, ve sku 
tečnosti jsou však pouze pastí a svodem 
pro základní touhu člověka. 

Úvahu o domově jsme začali zamyšlením 
nad smyslem a hodnotou metafyziky, v zá
věru si tuto otázku položíme ještě jednou. 
Svět západní (evropské civll isace, jenž se 
rozkládá po obou stranách severního At
lantiku, ve svých kořenech ví, co je metafy-
zika, třebaže svou civilisační maximu defi
nuje j ako ú s p ě c h , v ý k o n , p rak t i c i tu , 
aplikovatelnost, pragmatičnost či utilitár-
nost. Jeho vnějšími erbovními hesly jsou 
progres a prosperita. Lidé pracující v obcho
dě, reklamě, politice, tvorbě veřejného mí
nění, managementu a manipulaci všeho dru
hu vycházejí z etiky sebeprosazení a svou 
sílu zakládají na vlastnictví své účelové filo
sofie. Hlubokomyslný Řek by se patrně di
vil, jak nepřehledné zástupy sofistů zrodila 
moderní doba. J s m e svědky velkých hos
podářských a politických projektů, vidíme 
budovanou stavbu velkého evropského 
domu a další nový „novus ordo saeclorum" 
i cítíme znepokojení těch, kdo tuší, že i ten 
třebas perfektní racionální rozvrh domu ješ
tě není zárukou domova. Kdo se dívá po
zorně, tomu neunikne, že homo oeconomi-
cus a homo politicus opět fakticky vítězí nad 
lidským typem, jímž je homo metaphysicus 
a homo religiosus. A přece je to vítězství 
v hlubším pohledu sporné. 

Masarykova nejintuitivnějšívěta „Ježíš, ne 
Caesar", věta, která zdůrazňuje princip víry 
a varuje před principem politiky, není pouze 
velkou morální výzvou národu, ale i hlubo
kým vhledem do podstaty života a vší sku
tečnosti. Proto metafyzika, jež svou službu 
koná tím, že relativisuje a problematisuje 
sebejistotu lidských projektů ve světě, není 
zdaleka tak bezmocná a nepotřebná, jak se 

jí to tak často snaží dokázat dítky tohoto 
světa. Metafyzika bytostně směřuje k posled
nímu a trvalému cíli, třebaže ví, že ho nikdy 
neuchopí do svých rukou. V konkrétních s i 
tuacích jako by neměla co nabídnout, jako 
by byla postojem prázdných rukou. A přece 
i holé, vzhůru zdvižené ruce těch, kdo i proti 
síle dokáží stát na svém místě, stávají se 
znamením skutečného vítězství. Člověk svůj 
domov nebuduje velikostí svého výkonu ani 
okázalostí a triumfalismem svých činů. Do
mov člověka se mnohem více nachází v tom, 
co pocítil a napsal John Milton: 

Ten rovněž službou dík svůj vzdal 
Kdo v čekání svém věrně stál. 

The Home as the Metaphysical Horizon 
of Human Life 

The study presents an attempt at the 
elaboration of some of some of the basic 
thoughts of the philosophy of the home. 
The points of support in the tradition of the 
history of Eu ropean thought are here 
Aristotle's idea of natural place, Augustine's 
conception of the finality of human life, and 
Patocka's conception of the natural world 
(Lebenswelt). The central motif of the study 
is the search for the c a u s e s of what is 
commonly called the ecological and moral 
c r i s i s , the des t ruc t ion of the natura l 
cond i t i ons of human l ife and the 
dehumanizing effect of the will to power 
borne by modern technological civilization. 
As an alternative to the will to power, which 
finds a definite answer to the question of 
human dwelling on the Earth in the increase 
of its own power and in the growing 
recklessness of its subjugation of nature, 
what Jan Patocka called J ive in resignation" 
can appear. This is in no way resignation In 
the sense of passivity and fatal ism, but 
rather in the sense of faith and entrusting 
oneself to some „other". The condition of 
the c r i s i s of the home c a n then be 
understood as a consequence of radical 
secularization and the destruction of the 
metaphysical and religious sources of our 
c iv i l i za t ion . In keep ing wi th s u c h an 
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interpretation of the phenomenon, home can 
in no way be understood only in the sense 
of the facticity of dwelling on the Earth, but 
in the sense of an eschatological orientation 
of the fundamental yearning of humanking. 

Ruský spisovatel Čukovskij připsal svou 
slavnou knihu o dětech „Od dvou do pěti 
let" své pravnučce jako milující pradědeček. 
S podobným záměrem, aniž bych se přirov
návala ke klasikům jsem se rozhodla přispět 
k dnešnímu symposiu úvahou, vycházející 
z mých zkušeností s dětmi při různých et
nografických výzkumech, af to bylo na K la 
densku, Ostravsku, v Praze nebo u Čechů 
v Rumunsku, tak ze svých prožitků s vlast
ními vnoučaty a pravnoučaty. L.N.Tolstoj na
psal: „Což to nebylo tenkrát, kdy jsem získal 
všechno, čím žiji dnes! Od pětiletého dítěte 
ke mně je jenom krok". A současný oblíbený 
americký autor Fulgham nazval svou knihu 
„Co vím, to jsem se naučil v mateřské ško
le". I on chtěl zdůraznit, že v předškolním 
času dítěte se formuje jeho osobnost a že je 
důležité, kdo jsou jeho vzory. 

Už v minulosti v rodinách rolníků i dělní
ků byly vzorem dítěti jeho rodiče a prarodi
če. Ti poslední pak zvláště, protože zatímco 

It is therefore possible to interpret all the 
places, conditions and relations with which 
home is identified as transit points on life's 
way, which become fully sensible only from 
the viewpoint of eternal life. 
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rodiče se museli starat mnohdy lopotně 
o zajištění rodiny, byly malé děti svěřovány 
do péče prarodičům, od nichž se učily nejen 
základům rodného jazyka, ale i základům 
společenského života a morálky. Předávání 
znalosti řeči se dálo posloucháním vyprá
vění, pohádek a pověstí, říkanek, škádlivek 
a hádanek, od starších a starých členů rodi
ny slyšely a napodobovaly písně a popěvky 
určené a srozumitelné jejich věku. Od rodi
čů a prarodičů přejímaly malé děti pracovní 
návyky, zprvu ty nejjednodušší, později na
podobující práci dospělých ať na poli a v 
přírodě, tak v kuchyni, domácnosti a chlévě. 
Nezapomenu na asi čtyř letého k loučka 
v Bigeru v rumunském Banátě, který se mne 
ptal: „A jaké máš doma lácaly na koně?" Už 
odpozoroval od svého otce a děda jak se 
zapřahají a vodí koně a nedovedl si předsta
vit, že jinde tomu není jinak. Na Kladensku 
a Ostravsku už malé holčičky napodobova
ly a byly vedeny k tomu, aby vypomáhaly 
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maminkám a babičkám při jednoduchých 
pracech v kuchyni a chlapci zase měli své 
svěřené úkoly pň opatřování krmiva pro drob
né domácí zvířectvo, hlavně králíky a znali 
základní pravidla, jaké krmivo pro ně opat
řovat, jaké jim nesmějí dávat a pozorovali 
život svých malých zvířecích kamarádů. Po
dobně tomu bylo s domácími zvířaty, psy 
a kočkami. 

Více a podrobněji uvádí V. Tůmová ve své 
studii „K rodinným tradicím na Ostravsku. 
Děti v rodině". Od rodičů a prarodičů, hlav
ně od matky a babičky, odpozorovaly hol
čičky jak se pečuje o mladší sourozence 
a tak starší postupně vypomáhaly při hlídá
ní mladších a osvojovaly si návyky souvise
jící s výchovou dětí v rodině. Příklady star
ších rodičů a prarodičů nejen povzbuzovaly 
dětskou zručnost, ale děti byly i nenásilně 
vedeny ve sféře společenské. Základem byla 
od raného věku vštěpovaná úcta ke starším 
členům rodiny, neomezená pouze na nej-
bližší příbuzné, ale zahrnující i kmotry 
a kmotňčky jako důležité eventuelní zástup
ce rodičů, tety a strýce z otcovy i matčiny 
strany. Děti byly vedeny k tomu, že je třeba 
starší zdravit a to nejen rodinu, ale i souse
dy, že zvláštní úcta se má prokazovat panu 
faráři a panu učiteli, povinná úcta pak oso
bám z okruhu vrchnosti , představenstva 
obce a zaměstnavatelům rodičů. Byly to zpra
vidla babičky, které učily děti jak se chovat 
v kostele, na náboženských slavnostech, při 
návštěvách příbuzných a jiných hostů. 

Klasický příklad babičky Boženy Němco
vé snadno pomůže vybavit si všechny ná
vyky a úkoly, které byly dětem vštěpovány, 
aby se projevilo jejich dobré vychování. Na 
dobré vychování byl kladen důraz jak v rol
nických tak v dělnických rodinách jako by 
se tím chtělo zdůraznit, že „chudoba cti ne
tratí" jak už je zaznamenáno u J . A. Komen
ského. Dobré chování nebylo výsadou bur-
žoazních a šlechtických dětí, i když v těchto 
vrstvách byl výchovný režim v mnoha pří
padech tvrdší. Vybavuje se mi kniha maďar
ské spisovatelky Szabóové „Staromódní 

román", kde babička nutila vnoučata ke 
správnému stolování tím, že u stolu musela 
držet pod paží knihu, aby měla pň jídle ruce 
u těla. Podobně komentuje šlechtic Josef 
Kinský možnost vrátit se k dňvějšímu způ
sobu života. „Bývalý způsob života se noví 
boháči stejně nenaučí. Musíte v něm vyrůs
tat od maličká, patň k němu tradice, návyky, 
způsob, chování a hlavně čas. Třeba na teh
dejší obřadné stolování ho dneska nikdo 
nemá".Tím, že jsem odbočila do mlmolido-
vých vrstev, jsem chtěla jenom potvrdit, že 
význam skutečně dobrého vychování nebyl 
požadavkem snobským, ale součástí vzta
hu k morálce, k základním požadavkům křes
ťanského způsobu života. Přenášení zkuše
ností životního způsobu byl vlastní i islámu 
a judaismu. Úcta ke starším, dbaní jejich rad 
a zkušeností platila i ve všech primitivních 
společnostech (viz. M. Meadová, F. Weisso
vé). 

Síla pňkladu a uznávání autority rodičů 
a prarodičů formovaly budoucí generace. 
Krásná kniha Františka Bartoše „Naše dět i" 
s ice už nabývá podoby nostalgické vzpo
mínky, ale díky rodičům a prarodičům se 
mnoha dětem dostalo první výchovy a ná
vyků alespoň v určitém výběru z podkladu 
lidových písní, ňkanek a pohádek i pozděj
ším generacím i dětem dnešním. Kdyby ne
bylo babiček a dědečků, kolik dětí by bylo 
ochuzeno o náboženskou výchovu, o s e 
známení se se skutečnou historií svého ná
roda, nepoznalo by význam sokolství, skau-
tingu, legií, významu velkých postav našich 
národních dějin. Díky jim byly mnohé děti 
uchráněny falešného a nekritického obdivu 
k „velkým postavám" období budování s o 
cialismu a komunismu, který jim vnucovaly 
školní osnovy a jimž byli zasaženi i mnozí 
rodiče, uvěňvší v spravedlivý obrat v ději
nách. Sovětská okupace a normalizace dala 
za pravdu prarodičům. 

Významná pomoc prarodičů ve výchově 
dětí se ještě zvýšila v 50. až 80. letech v sou
vislosti s téměř úplnou zaměstnaností žen. 
Ne pro každé dítě byla vhodná návštěva 
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mateřské školy a tak po ukončení mateřské 
dovolené nastupovaly babičky, aby tam, kde 
nebyly peníze na tzv. „paní na hlídání", pe
čovaly o děti předškolního věku. Opět se tu 
uplatnila zkušenost známá ze zemědělských 
rodin, kde výchovu dítěte ovlivňovali praro
diče jak svým názorem na její kvalitu, tak 
svým vzorem.Tento způsob výchovy pokra
čuje i dnes, posunuje se však doba nástupu 
babičky v souvislosti s prodloužením ma
teřské dovolené. Situace se však mění tam, 
kde si matka buduje vlastní kariéru a pomoc 
prarodičů je nezbytná i brzo po porodu jak 
to například dokládá příklad poslankyně 
Bůžkové, zpěvaček Peckové a Bílé a j . Bez 
pomoci prarodičů by u mnoha dětí byl z a 
nedbán talent hudební, taneční, pěvecký. 
Prarodiče doprovázejí děti do hodin, někde 
se účastní i výuky (např. v Dejvicích je výuka 
zobcové flétny dětí s rodiči nebo prarodiči) 
i opakování lekcí s dětmi. V Praze působí 
i dětské soubory, které se věnují specielně 
folklóru určitých oblastí jako je tomu u sou
boru „Rosénka", čerpajícího především z j i
homoravského folklóru a souboru „Valášek", 
věnující se folklóru z Valašska. Soubory na
vštěvují děti z rodin pocházejících z těchto 
oblastí nebo s nimi sympatizujících. Děti, 
které jsou vedeny svými rodiči a prarodiči 
ke znalosti hudební a taneční kultury vhod
né pro jejich věk jsou obohaceny nejen e s 
tetikou hudební a taneční, ale rozšiřují se 
jejich znalosti kultury, která se nadlouho pak 
stává součástí jejich kulturního obzoru a ná
zoru.Nemůže být sporu o tom, že vztah dětí 
a starších generací rodičů a zvláště prarodi
čů je pozitivním jevem ve formování dítěte 
jako budoucího občana. „Co kdo seje to 
bude žiti", abych skončila opět s J .A. Ko
menským. 
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Importance of the intergeneration con
tacts for the development of the child's 
personality 

The author thinks about the importance 
of intergeneration relations for development 
of the child. She oberves them at the former 
village intergeneration family, at the workers' 
family, by samples of aristocratic and bour
geois families, during recent years full of 
mothers' employment as well as at the pre
sent time, based on her field experiences 
from different regions. Based on her own 
experiences like mother, grandmother and 
great-grandmother she highlights the force 
of examples of older generation for children 
since the pre-school age, the possibility for 
grandparents to teach the children about 
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important facts concerning national histo
ry, relationship to religion, to national insti
tutions being, gave in another way than at 
the school, somewhere at the family as well. 

The important role is played by grandpa
rents at the extracurricular education of chil
dren's relationship to music, dance, singing, 
foreign languages etc. 

DETIV MESTE A KULTURA 

PhDr. Zuzana DRUGOVÁ 
Vedeckovýskumný ústav 
regionalistiky FHV UMB Banská Bystrica 

Vo svojom příspěvku „Deti v meste a kul
tura" by som s a chcela na mnohé podoby 
tejto témy pozrieť z pohíadu vedúcej jedné-
ho z dětských folklórnych súborov v Ban -
skej Bystrici a zároveň účastnicky mnohých 
súťaží najprv ako interprétky, neskór členky 
poroty a v poslednom období ako vedúcej 
zúčastněného súboru. Předpokládám, že 
tento mój pohfad bude patřit v iac medzi 
praktické a menej vedátorské názory. 

Poznáme, v akej situácii s a nachádzajú 
rodičia a ich deti v mestách - a čím váčšie 
město, tým viac problémov. Mnohé deti s a 
už od najútlejšieho veku musia osamostat
nit. Buď trávia čas v školských kluboch, ale-
bo s kfúčikom na krku bojujú s mestom 
a jeho nástrahami sami. Ale o problémoch, 
ktoré vznikajú v týchto prípadoch a o pro
blémoch v staršom veku takto vyrastajúcich 
deti hovořit nechcem. Chcem hovořit o tých 
defoch, ktoré svoj čas popoludní majů roz-
rátaný na minuty. Máme v súbore maminku, 

ktorá s a sama stará o svoje tri deti. Ich čas 
popoludní naplnila účasťou v róznych krúž-
koch a súboroch. Súhlasím s ňou v názore, 
že zaneprázdněné dieta nemá čas rozmýšlaf 
nad zlými úmyslaml. Už len z tohoto hradis
ka vidím velký význam v činnosti dětského 
súboru v meste. A pre vedúceho dětského 
folklórneho súboru s a otvárajú mnohé mož
nosti vo výchove deti - členov súboru. 

Z a najdóležitejšiu úlohu dětského súbo
ru pokládám VÝCHOVU DIEŤAŤA, ktoré je 
členom súboru. 

Váčšina rodlčov očakáva od činnosti sú
boru predovšetkým získanie určitých pohy
bových daností ich dieťafa. J e nesporné, že 
dieta v súbore s a naučí správnému držaniu 
tela, naučí s a základnej pohybovej kultuře, 
naučí s a vnímat rytmus. J e důležité, aby s a 
vedúci súboru snažil o výchovu tanečníkov 
všeobecné pohybovo nadaných, k tor í tan-
cujú s chuťou a radosťou - a nle tzv. sparta
kiádně typy, ktoré sú schopné zatancovat 
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len presne naučené a odrátané kroky. V pr
vom prípade s a môže vedúci dočkať rados
ti, keď dieťa spontánne zatancuje aj to, čo 
s a neučilo priamo na nácviku, ba dokonca 
aj v celkom inej oblasti. Túto skutočnosť 
môžem zdokumentovať celkom čerstvým 
zážitkom: na detskej diskotéke začali deti 
predvádzať veci , o ktorých celkom presne 
viem, že s a ich na nácviku neučili. Na moju 
otázku, odkiaľ to vedia, som dostala odpo
veď: „Niečo som si vybral, čo sme s a naučili 
na nácviku, niečo som videl v televízii, dal 
som si to dokopy a bolo to." Môžem pove
dať, že „ to" bolo veľmi pekné. V druhom prí
pade výchovy tzv. spartakiádnych typov s a 
môže vedúci dočkať skôr nepríjemného pre
kvapenia. Poznám viacerých už dospelých 
členov väčšinou mestských súborov, ktorí 
na ľudovej veselici stoja bezradne v kútiku, 
nevediac, ako tancovať. 

Od činnosti detského folklórneho súboru 
by s a ďalej dalo očakávať, že s a v ňom deti 
naučia spievať. Niektorí rodičia privedú die
ťa do súboru s tým, že spievať nevie vôbec. 
Moja skúsenosť však je, že detí, ktoré vôbec 
nevedia spievať, je veľmi málo. Ak sú tance 
pre deti skoncipované prirodzene a hravo, 
to znamená so slovnými aj spevnými vstup
mi, po niekoľkých mesiacoch spieva každé 
dieťa. Netvrdím, že každé bezchybne, ale 
väčšina z nich lepšie, ako by ich rodičia pred
pokladali. 

Naučiť s a spievať a tancovať, užitočne 
stráviť čas v súbore je veľmi dôležité pre kaž
dé dieťa. Pre mňa, ako etnológa vystupuje 
do popredia dôležitosť inej úlohy: obozná
miť deti aspoň s časťou bohatstva ľudových 
zvykov, ktoré sú v okolí Banskej Bystrice 
častokrát ešte živé. Deti, ktoré majú starých 
rodičov na dedinách, mnohé zo súčasných 
zvykov zažívajú na vlastnej koži. Takýchto 
detí je však v mestskom súbore výrazná 
menšina. A tak pre akési „etnologické vzde
lávanie" má etnológ dvere dokorán. Musím 
s ľútosťou skonštatovať, že oboznamova
nie detí so zvykmi a ich minulosťou i súčas
nosťou je v detských súboroch skôr výnim

kou. Rada by som Vás oboznámila s mojimi 
skúsenosťami. 

Som zástancom názoru, že už dieťa vo 
veku žiaka prvého stupňa základnej školy je 
schopné vnímať aj hlbšie etnologické infor
mácie. A tak každoročne opakujem deťom 
základné informácie o tancoch a zvykoch, 
ktoré s a deti učia: z ktorej oblasti pochádza
jú, od koho som s a informácie o tanci, či 
zvyku dozvedela, aké príhody ma pri získa
vaní materiálu stretávali.... všetci v ieme, 
koľko s a dá na túto tému rozprávať. Môžem 
povedať, že ak v mnohých situáciách mám 
problém dosiahnuť ticho v sále, pri podáva
ní týchto informácií sú deti úplne ticho. Vní
majú detaily, a tie najvnímavejšie prídu 
s otázkami aj po dlhšom čase. Môžem aj po
tvrdiť, že hodnoty, spomínané v týchto prí
behoch, sú jednoznačne výchovným vzo
rom pre väčš inu detí , k toré si príbehy 
vypočujú. 

Ďalšou pravidelnou súčasťou mojich ná
cvikov sú informácie o práve prebiehajúcich 
výročných sviatkoch. J e síce zjavné, že 
v posledných rokoch sú deťom stále viac 
známe informácie o cirkevných sviatkoch, 
napriek tomu je však stále veľa zvykoslov
ných prvkov, ktoré deti nepoznajú. A tak kaž
doročne prechádzame informáciami o sv ia
tkoch „Na Mitra" pri zháňaní oviec zo salaša, 
poznatkami o sviatkoch Vianočného obdo
bia, o fašiangoch, oVeľkej noci, oTuríciach, 
o stavaní májov. Mám skúsenosti, že deti, 
ktoré už počuli moje rozprávanie, dokážu 
ho po roku interpretovať pre nových členov 
až prekvapivo verne. Rok od roku s a tak deti 
dozvedajú stále viac pre nich nových infor
mácií. 

Ešte jedna myšlienka k výchove dieťaťa 
ako interpreta. Zastávam názor, že mladšie 
vekové skupiny detských folklórnych súbo
rov by mali spracúvať prednostne materiál, 
ktorý je deťom najbližší a z oblastí, z kto
rých deti a ich rodičia pochádzajú. Som pre
svedčená, že práve takýto materiál deti naj
ľahšie príjmu aj zvládnu. V tejto súvislosti 
opäť jedna skúsenosť: z troch chlapcov, ktorí 
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tancujú tance z Pozdišoviec, jeden jedno
značne vynikol po technickej aj výrazovej 
stránke. Ako s a neskôr ukázalo, jeho starí 
rodičia pochádzajú odVranova nadTopľou. 
Túto skúsenosť uvádzam na podporu ná
zoru, že deti najvernejšie zvládnu tance 
z tých oblastí, do ktorých siahajú ich korene. 

V súvislosti s výchovnou funkciou det
ského folklórneho súboru si dovolím načrt
núť ďalší problém: vzťah medzi deťmi v sú
bore. Moja skúsenosť je, že vzťahy medzi 
členmi súboru sú tolerantné, ak vedúci dáva 
šancu všetkým deťom rovnakú, ak ich vní
ma nielen ako svojich interpretov, alebo ne
bodaj ako prostriedky na dosiahnutie svo
jich cieľov, ale predovšetkým ako osobnosti 
ľudské, a až potom interpretačné. J e veľmi 
dôležité, aby deti cítili, že jedine ich prístup 
k práci v súbore je tým najdôležitejším fak
torom, ktorý rozhoduje o prístupe vedúce
ho k dieťaťu. Stávajú s a v dnešnom svete aj 
nepríjemné situácie: dieťa štedrého sponzora 
bolo dlhšie choré a nebolo zaradené do 
zostavy na zahraničný zájazd. Najprv do
stalo podmienku dieťa: zvládnuť bez pro
blémov celý repertoár. Až po splnení tejto 
podmienky nasledovalo prijatie dieťaťa do 
zostavy a vysvetlenie celej situácie ostat
ným deťom aj ich rodičom. Otvorené jedna
nie pochopili obe skupiny. Dnes už aj deti 
prvého stupňa základnej školy chápu, že 
štedrého sponzora si treba vážiť a udržať. J e 
však potrebné, aby videli, že ani sponzoro-
vo dieťa nemá nič na výkone odpustené. 

Pre deti veľmi háklivý je problém vzťahu 
medzi jednotlivými súbormi. J e podľa mňa 
nepochopiteľné, prečo s a už medzi deťmi 
udržiava atmosféra súťaživosti a prestíže. 
Deti sú ešte čisté osobnosti, nepokazené 
ľudskou závisťou. Ak nevidia rivalitu u vedú
ceho, ak počujú z úst vedúceho pochvalu aj 
na výkon iného súboru, ak vidia priateľské 
kontakty medzi vedúcimi súborov, sú aj ony 
naklonené k vytváraniu takýchto vzťahov. 

Myslím s i , že zlých príkladov majú deti vo 
väčších mestách dosť a v detskom súbore 
by mali vidieť aj v tomto smere skôr tie pozi

tívne príklady. Preto je pre mňa nepochopi
teľná jedna veľká premárnená šanca. Po ab
solvovaní všetkých postupových kôl s a náš 
súbor dostal medzi osemnástich účastní
kov tohtoročného Detského festivalu v Pre
šove. J e to vrcholné podujatie detského folk
lórneho života na Slovensku. Zarazilo ma, 
že počas troch dní neboli pre deti vytvorené 
žiadne príležitosti pre ich vzájomné spozná
vanie s a a nadväzovanie kontaktov. Celé dni 
boli vyplnené skúškami a súťažnými vy
stúpeniami a ak s a deti náhodne nekontak
tovali samé, nekontaktovali s a vôbec. Pre 
vedúcich súborov a porotu bola prichysta
ná recepcia, ale deti museli byť v tom čase 
na ubytovniach. Pokladám z a nesprávne 
u detí jednoznačne uprednostňovať výkon 
a zabúdať na ich vek. Zabúdať na to, že silné 
psychické tlaky na súťažiach - zvlášť, ak tie 
tlaky idú zo strany ich vedúcich - môžu 
v deťoch vyvolať skôr averziu voči vystúpe
niam, ako chuť ďalej v tejto činnosti pokra
čovať. Opäť s a takto dostávam k presvedče
niu, že pre dieťa je najdôležitejšie, aby s a 
v súbore naučilo tancovať, spievať, ale aj žiť 
s radosťou a úsmevom na tvári. 

Prešla by som k druhej úlohe detského 
súboru, a tou je VÝCHOVA DIVÁKA. Pokla
dám vystúpenie každého detského kolektí
vu za výchovné pre diváka. J e totiž dokla
dom toho, že dieťa s a snaží pracovať na 
sebe, na svojom raste, chce niečo dosiah
nuť. A to je prvok, ktorý chýba aj mnohým 
dospelým. 

Vystúpenie detského kolektívu je zároveň 
pozitívnym príkladom toho, že ešte aj v dneš
nej dobe existujú ľudia, ktorí sú ochotní ve 
novať s a deťom často vo svojom voľnom 
čase a s minimálnym finančným efektom pre 
svoje súkromie. Na tento fakt by som si do
volila upozorniť, lebo je to moment, ktorý 
dokáže v mnohých prípadoch ľudí odradiť. 
Jednoznačne zastávam názor, že každý, kto 
s a venuje práci s deťmi, a tak nedovolí, aby 
s a vyvíjali negatívnym smerom, si v dnešnej 
dobe zaslúži predovšetkým poďakovanie 
a pochvalu. Bez ohľadu na to, či jeho kolek-
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tív patří medzi odměněné za výkon, alebo 
len medzi zúčastněné. 

Samozřejmé, v ďaišom s a otvárajú mno
hé výchovné možnosti vystúpenia dětské
ho súboru voči divákovi. Pokládám za jed
noznačné pozitivum, ak siahne choreograf 

• dětského súboru po autentickom mateháli. 
V bohatosti zvykov, spevov a tancov na Slo
vensku je silná záruka, že stále je možné 
nájsť doposiaí nespracovaný materiál, ktorý 
umožní divákovi spoznať dosiaí nepozna
né. Myslela som s i , že vývoj s a aj v tomto 
směre za posledných desať rokov posunul 
dost jednoznačné smerom k autentickému 
materiálu. Skúsenosti ma však presviedča-
jú , že ešte stále stačí byť bombast ický 
v prejave. Nepřikládá s a však dostatočný vý
znam tomu, že použitý materiál nie je z regi
ónu, z ktorého má tanec pochádzať. Nepo
kládám takýto přístup z a správný. S o m 
přesvědčená, že pri znalosti póvodného 
materiálu by autoři našli rovnako strhujúce, 
ale na dóvažok aj autentické prvky. Pri s ice 
nie veíkom počte, ale vysokej úrovni odbor
ných národopisných monografií je možné 
nájsť v nich vela zaujímavých a neobohra-
ných piesní, tanečných aj zvykoslovných 
prvkov. V spracovávaní takýchto materiálov 
vidím široké možnosti pre vedúcich dět
ských aj dospělých kolektívov. 

V tejto súvislosti si dovolím malé odbo-
čenie. Mám totiž obavy z přístupu niekto-
rých členov hodnotiacich komisií na súťaži-
ach dětských folklórnych súborov. J e pre 
mňa záhadou, prečo člen poroty vyhlási 
materiál, ktorý nepozná, za neautentický. Veď 
člověk, ktorý pracuje s národopisným ma-
teriálom si musí byť vědomý jeho veíkej róz-
norodosti. Musí si byť vědomý toho, že čo 
nemá vlastným, alebo autorizovaným výs-
kumom potvrdené, to nemóže tvrdit. A teda 
pokládala by som za vhodnejšie na nepo
znaný materiál s a najprv spýtať, informovat 
s a , odkial bol čerpaný. Nestávalo by s a po
tom, že zanietená pani učitelka, ktorá dlhé 
roky zbiera a spracúva národopisný materi
ál v jednej dedine na Horehroní, bude od-

chádzať znechutená z hodnotenia súťaže, 
keď bol vyhlášený ňou zozbleraný materiál 
za neautentický. 

Mnohí vedúci dětských súborov majů 
chuť rásť a naučit s a niečo nové. Od členov 
hodnotiacich komisií s a však dozvedia, čo 
robia zle. Čo robia dobré, a hlavně ako majů 
zvládnut často zložité situácie súvisiace 
s tvorbou programu a s činnosťou súboru, 
to sa , bohužial', velakrát nedozvedla. Určité 
to závisí od personálneho zloženia hodno
tiacich komisií. Chápem mnohé problémy 
organizátorov dětských podujatí, ale poklá
dám za dost dóležité, aby v porotách boli 
naozajstní odborníci. Veď ich máme na S lo
v e n s k u aj v Čechách urč i té nie málo. 
A ešte jedna myšlienka s a ponuka: bolo by 
vhodnejšie namiesto strohých hodnotení 
porotcov zorganizovat diskusiu, v ktorej by 
mohli svoj názor povedať aj vedúci dětských 
súborov. Myslím s i , že v cieíavedomej dis-
kusii by aj dobré rady porotcov padli na úrod-
nejšiu pódu. 

V závěre by som si dovolila malé zhrnutie. 
Pre deti v meste je dóležité ich zamestnanie 
vo volnom čase. Ak je tým zaměstnáním čin
nost dieťaťa vo folklórnom súbore, núkajú 
s a etnológom vyššie spomenuté možnosti 
pre odovzdávanie svojich vědomostí vďač-
nému posluchačovi. A ak s a zaměstnáním 
diefaťa dosiahne, že dieta rastie po telesnej 
aj duševnej stránke, pokládala by som také-
to zamestnanie za užitočné pre dieta, jeho 
rodinu a v konečnom záběre aj pre celu spo-
ločnosť. 

Teraz už len musíme dúfať, že si tuto s k u -
točnosf raz uvědomí aj spoločnosť a začne 
podporovat činnosti věnované defom. 
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The child in the family and society 

For children in the town, their occupation 
within their leisure time is important. If such 
occupation means the activity of the child 
at a folklore ensemble, the ensemble lea
ders have various possibilities. 

By their activity at a folklore ensemble, 
the majority of children gain certain motion 
abilities and they learn to sing. If the chief of 
the ensemble is a ethnologist, the child 

Podoby detstva sú úzko spáté so spolo-
čenskými a hospodářskými pomermi pro-
stredia, v ktorom prebieha, a viazané sú na 
sociálnohistorické změny v rodině. Dětská 
kultura odráža prvky sociálně, biologické aj 
ekologické a je integrálnou súčasfou kultu
ry spoločenstva ako celku. Ako upozorňuje 

should have the possibility to familiarize 
himself with a part of folk tradition, mainly 
from the nearest region. In the case of the 
ensemble chief 's ordinary approach, the 
child should experience a friendship and 
expressions of tolerance both at the smaller 
groud of „his" ensemble and among more 
ensembles and their members as well. If the 
above conditions have been fulfilled, there 
is a presumption that the physical and men
tal development of the child thank to his 
activity at the folklore ensemble will be bet
ter. Then it is possible to understand the 
occupation of the child at the folk ensemble 
for useful for the child himself, for his fami
ly and consequently for the whole society. 

We have to hope that the society will be 
aware of this fact once and that it will sup
port activities devoted to the children's lei
sure time. 

DĚTSKÁ KULTURA 
V MESTSKOM PROSTŘEDÍ 
(Na příklade Bratislavy v prvej 
třetině 20. storočia) 

PhDr. Zuzana BEŇUŠKOVÁ, C S c . 
Ústav etnológie SAV, Bratislava 

Ingeborg Weber-Kellermann, detstvo nie je 
subkultura, ale životná fáza. 1 Je j mnohora-
kosf v synchrónnej i diachrónnej linii je 
možno příčinou, prečo táto životná fáza 
opátovne vzbudzuje pozornost, avšak stále 
obsahuje množstvo neznámých prvkov. 2 
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Vo výskumoch mesta bola dosiaľ sústre
dená pozornosť na spôsob života dieťaťa 
v robotníckom prostredí. 3 Osobitne robot
nícke kolónie predstavovali pre ich obyva
teľov prechod medzi životom na dedine 
a v meste, multikultúrne vplyvy s a tu pre
tvárali do nových stabilizovaných foriem. 
Detstvo v sociálne heterogénnej mestskej 
spoločnosti však v rozličných sociálnych 
prostrediach malo diametrálne odlišné po
doby. Prenesenie záujmu z okrajových štvr
tí miest na výskum života v ich historických 
centrách v rámci urbánnej etnológie je zále
žitosťou posledných dvoch desaťročí. Po
zornosť spôsobu života detí v tomto pro
s t red í bo la venovaná v k o n t e x t o c h 
s výskumom rodiny, bývania, obyčajov, folk
lóru, nie však detstvu ako samotnému pred
metu výskumu. 4 Ak majú výsledky výsku
mov z ískané h i s to r i ckou m e t ó d o u , 
zaužívanou v urbánnej etnológii, smerovať 
k istému zovšeobecneniu, pri výskume die
ťaťa to znamená zhromaždenie poznatkov 
od informátorov, ktorí prežívali detstvo 
v rôznych mestských prostrediach a v rôz
nych obdobiach. 

Zúžme preto pozornosť na podoby det
stva v Bratislave na konci 19. a počiatku 
20. storočia v prostredí stredných vrstiev 
z centra mesta a v robotníckej kolónii. Ide 
teda o vrstvy mešťanov a robotníkov. Zhody 
a rozdiely vo formách ich rodinného života 
s a vo vzťahu k deťom prejavili: 

- v spôsobe ekonomického zabezpeče
nia: v oboch vrstvách je oddelené miesto 
bývania a miesto práce, zamestnávať s a 
koncom 19. storočia začínajú aj ženy, v stred
ných meštianskych vrstvách zriedkavejšie 
a najmä v „ženských" povolaniach 

- v rolách rodičov: rola otca bola autorita
tívna, v meštianskych rodinách až patriar
chálne autoritatívna, rola matky bola v oboch 
vrstvách podriadená, a to aj v prípade ak 
matka pracovala 

- v spôsobe výchovy: v meštianskych vrst
vách došlo k predĺženiu obdobia závislosti 
dieťaťa od rodičov, a teda i detstva, k rozší

reniu tabuizovaných sfér; u robotníkov bolo 
detstvo krátke, dieťa skoro prispievalo do 
rodinného rozpočtu vlastnou prácou, sko
ro s a osamostatňovalo 

- v spôsobe bývania: pribúdali dvojgene
račné domácnosti, v meštianskych vrstvách 
s a pre deti vytvárali špeciálne priestory, ro
botnícke deti vyrastali v početnejších dvoj
generačných rodinách v stiesnených pome
roch bytov v robotníckych kolóniách. 5 

Vyčleňovanie dieťaťa z rodinnej opatery 

Oddelenie privátnej a pracovnej sféry sú
viselo s novým prvkom - mimorodinnou vý
chovou najmladšej generácie. V roľníckom 
prostredí mohli byť deti v dohľade matky aj 
pokiaľ pracovala, resp. v opatere starej mat
ky, alebo starších súrodencov. Ženy z chu
dobných proletárskych vrstiev však nemohli 
dlhodobejšie opustiť zamestnanie. V jedno
duchých rodinách s malým počtom detí, 
spravidla s nie veľkými vekovými odstupmi, 
nebolo možné aplikovať roľnícky model s ta
rostlivosti o najmenších. V prípade, že ne
mohli pomôcť príbuzní, uplatňovali s a rôz
ne formy vzájomnej výpomoci alebo opatera 
detí za peniaze. 6 

S nastolením potreby inštitucionálneho 
opatrovania najmenších, ako výpomoc i 
chudobným vrstvám, s a v Európe stretáva
me od konca 18. storočia v súvislosti s osvie
teneckými pedagogickými koncepciami. 
V Uhorsku s a však materské školy začali z a 
kladať až v druhej polovici 19. storočia, so 
ciálnu starostlivosť štátu spočiatku do zna
čnej miery suplovali dobrovoľné združenia 
a spolky. 7 Detské opatrovne určené pre 3-6 
ročné deti vznikali v Bratislave od 1. polovi
ce 19. storočia. Ich modernejšiu podobu -
materské školy - určoval uhorský zákon 
z roku 1891. Zriaďované boli pod dozorom 
štátu a štátna správa ustanovovala aj vy
chovávateľky, ktoré v týchto zariadeniach 
mohli pôsobiť. 
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Už v roku 1894 pre deti robotníkov v tzv. 
Šulpeho kolónii vznikla materská škola, 
v ktorej s a vyučovalo po slovensky. Navšte
vovalo ju 117 detí a 160 čakalo na umiest
nenie, čo svedčí o rastúcom záujme robot
níckych žien o predškolské zar iadenie. 
Maďarské škôlky boli známe pod názvom 
„óvody". Prvá štátna materská škola vznikla 
až v roku 1913. V roku 1915 bolo v Bratisla
ve 11 detských opatrovní, z toho 2 štátne, 
1 obecná, 3 spolkové a 5 súkromných. Všet
ky boli určené výlučne pre zdravé deti. 8 

Žiadostí o umiestnenie detí v týchto zari
adeniach pribúdalo, ojedinelé neboli tragic
ké prípady, keď deti zostali bez dozoru doma. 
Ďalší rozvoj materských škôl však pribrzdila 
hospodárska kríza koncom 20. rokov. Na 
prelome 30. a 40. rokov bolo v Bratislave 
osemnásť detských opatrovní, z toho dve 
štátne, päť obecných, jedna patrila spolku 
Slovanská liga, päť katolíckej cirkvi, jedna 
bola ortodoxná židovská a štyri súkromné. 
Z hľadiska jazykového bolo dvanásť sloven
ských, tri maďarsko-slovenské, dve maďar
ské a jedna maďarsko-nemecká. Jazyková 
štruktúra materských škôl naznačuje soc i 
álne postavenie ich užívateľov vo viac et
nickej Bratislave, ale aj úsilie štátu a mesta 
o výchovu najmladších v slovenčine. Stred
né a vyššie vrstvy obyvateľstva materské 
školy nevyužívali, ženy zostávali s deťmi 
doma aj v tom prípade ak do prvého pôrodu 
pracovali. Tento model nasledovali aj ženy 
z robotníckeho prostredia, pokiaľ rodine prí
jem manžela postačoval pre skromné preži
tie. V meštianskych rodinách s opaterou 
a výchovou detí ženám v domácnosti po
máhali slúžky, v remeselníckych rodinách 
neraz i učni. 

Vyčleňovanie priestorov pre dieťa 

Pre centrum mesta 19. storočia a prvej 
polovice 20. storočia bola charakteristická 
stiesnená bloková zástavba, ktorá pre zdra
votný i sociálny rozvoj dieťaťa neposkyto
vala optimálne podmienky. Život meštian

skych detí s a odohrával v byte, na dvore, 
menej na ulici. Pre deti z „lepších rodín" bola 
mestská ulica lákavým, ale zakázaným hori
zontom. Pre deti z „ulice" bola ulica tvrdou 
školou života. 9 V 20. - 30. rokoch boli for
mulované zásady modernej architektúry 
a stavby miest, ktoré sledovali tiež ciele s o 
ciálne, zdravotné. Ich súčasťou bolo aj zdra
vé prostredie pre deti, ktoré by im malo 
umožniť dostatok bezpečného pohybu von
ku, mimo priestorov bytov a škôl. Proti ne
hygienickej stiesnenosti blokovej zástavby, 
s a zdôrazňoval dostatok voľných plôch, zri
aďovanie ihrísk pre deti a mládež. ' 0 Tento 
proces má však aj iný aspekt: deti začali byť 
vytláčané do špeciálnych priestorov urče
ných len pre ne. Zároveň s a začal rozvíjať 
priemysel pre deti, produkujúci hračky, ná
bytok, školské pomôcky. 

Diferenciácie v rámci dvoch rôznych so
ciálnych prostredí 

Východiskom pre porovnanie spôsobu 
života dieťaťa v prostredí mestského centra, 
v stredných meštianskych vrstvách a v pro
stredí robotníckej kolónie sú dva príklady 
výpovedí, ktoré vznikli na základe rozhovo
rov s dvoma informátormi narodenými v ro
koch 1909 a 1910. Obaja - muž a žena -
prežívali útle detstvo za Rakúsko-Uhorska 
a celý svoj život prežili v Bratislave. 

1. Spomienky muža z robotníckej rodiny, 
narodeného v roku 1909: 

Žil v mnohodetnej rodine na periférii mesta, 
od školského veku v robotníckej kolónii 
Dynamitky. 1 1 Jeho spomienky z najútlejšie
ho detstva s a viažu na bývanie v byte, ktorý 
pozostával z kuchyne a izby. Zo siedmych 
narodených detí prežili štyri, jedno zomrelo 
pri pôrode, dve okolo 15-tého veku na tu
berkulózu. Väzby na mesto s a v spomien
kach viažu na pešie putovanie do mesta na 
nákupy (z Jurajovho dvora na Krížnu ulicu). 
Známych ani príbuzných v meste nenavšte
vovali. Staršej sestre, ktorá pracovala v Štol-
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verkovej továrni, nosieval v predškolskom 
veku pred pracovisko obed. Sestra za od
menu z továrne pašovala karamelové cukrí
ky prilepené na plášti. 

Do kolónie Dynamitky s a rodina presťa
hovala už len so štyrmi deťmi. Po sobáši 
súrodencov prechodne v byte s izbou a ku
chyňou bývali aj bratova žena s dieťaťom, 
neskôr dve netere. Spali po dvoch na jednej 
posteli. Jedna posteľ s a počas dňa skladala 
do podoby stola. Informátor spával s otcom, 
keď mal otec nočnú smenu, posteľ mal pre 
seba. Počas prvej svetovej vojny otec vzhľa
dom na vyššiu odbornosť na pracovisku 
nemusel narukovať. Podobne ako ostatní 
robotníci, kradol v továrni sviečky a chodil 
ich do blízkych dedín a do mestských kavi
arničiek vymieňať 2a potraviny. Matka nosila 
z lesa drevo na kúrenie, často ju syn spre
vádzal. Občas nosila drevo za odmenu aj 
pre druhé domácnosti. Zber dreva v lese bol 
nelegálny. 

Umývali s a doma v lavóre vodou, ktorú si 
priniesli z centrálneho hydrantu, alebo von
ku na lavičke, kde s a dalo osprchovať z krh-
ly. Pracovníci továrne s a mali možnosť ospr
chovať na pracovisku. Jedna toaleta slúžila 
pre dve rodiny. Ľudia v kolónii s a navzájom 
poznali, v domácnosti s a navštevovali len 
zriedka, avšak v lete posedávali pred doma
mi na lavičkách, počúvali gramofón hrajúci 
za oknom niektorého suseda. 

Rodina si chovala pod schodami v komo
re zajace, niektorí susedia mali aj sliepky. Na 
mlieko istý čas chovali kozu. Mäso jedávali 
len v nedeľu, najčastejšie konské. Na blíz
kych jazerách deti chytali ryby, niektorí nimi 
kŕmili aj chované kačice. 

Slovenská škola v kolónii nebola, preto 
začal chodiť do maďarskej. Po maďarsky 
spočiatku nevedel, raz prepadol s päťkou 
z náboženstva. V škole s a učilo dopoludnia 
i popoludní, deti zo vzdialenejšieho bydlis
ka si nosili obed v konvičke. 

Do školy chodili bosí až do neskorej jese
ne. Bosé deti chodili aj na strnisko, kde zbie
rali vytrasené klásky používané ako krmivo 

pre hydinu, resp. na praženie jačmennej kávy. 
Obuv s a dedila po súrodencoch, situácia s a 
zmenila až po vojne, keď začal Baťa vyrábať 
lacnejšiu obuv. 

Od 12 rokov chodil namiesto školy pra
covať na mestský majer. Deti tam mimo s e 
zóny vykonávali príležitostné práce lacnej
šie ako najímaní bíreši. Kopali jamy, siali, orali 
s volským záprahom, starali s a o dobytok. 

Vo voľnom čase s a učil hrať na trúbku 
u kapelníka továrenskej kapely. Telocvičňa 
s a v kolónii nenachádzala, iba ihrisko. Ho
diny telocviku s a v zime konali v triede. 

V kolónii i v rodine s a rozprávalo po slo
vensky a po nemecky, menej po maďarsky. 

V Dynamitke bol kostol prerobený z bytu, 
v nedeľu tam prichádzal farár na bohosluž
by, rodina informátora ich však nenavšte
vovala. 

2. Spomienky na detstvo v centre mesta 
ženy narodenej v roku 1910, ktorá vyrastala 
v okolí bratislavskej Reduty v dvojdetnej 
prešpuráckej rodine: 

Spomienky s a viažu na bývanie v trojiz
bovom byte so spálňou, jedálňou a detskou 
izbou prerobenou z tzv. dennej izby s okna
mi do dvora. Neskôr s mladšou sestrou 
zdieľala detskú izbu s bielym nábytkom vrá
tane písacieho stola. Navštevovala hudob
nú školu, hodiny angličtiny, venovala s a plá
v a n i u , rod ina navš tevova la ob ľúbené 
rekreačné miesta Bratislavčanov, občas aj 
viedenský Práter. Vo voľnom čase hrávala 
tenis, navštevovala plaváreň, kino, korčuľo
vala s a . Sortiment detských hračiek bol 
skromný. Deti s a stretávali na dvore, ich ne
priateľom bol domovník, ktorý vyžadoval 
dodržiavanie popoludňajšieho kľudu až do 
16.00 hod. 

Žiaci navštevovali operu, rodičia ich cho
dievali čakať. Cestou do školy na prianie ro
dičov chodievala cez uličky korza, ulice, kde 
chodila električka a príležitostné auto boli 
bez doprovodu rodičov zakázané. Cestou 
zo školy navštevovala starých rodičov, ktorí 
s a v nedeľu zvykli doviezť fiakrom k deťom 
na návštevu. 
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V škole s a rozprávalo po maďarsky tak za 
Rakúsko-Uhorska ako i po roku 1918. Doma 
rozprávali slovensko-maďarsko-nemecky. 

Na pravidelné nákupy s matkou necho
dievala, objednaný tovar prinášal obchod
ník domov, ovocie nakupovali u Bulharov 
v Petržalke. 

Spomienky informátorky s a viažu tiež na 
módu - námornícke šaty, klobúky, návštevu 
kaderníčky, u ktorej s a dala napriek matkin
mu nesúhlasu ostrihať nakrátko, na hodiny 
telocviku, kde dievčatá cvičili oddelene od 
chlapcov v nohaviciach po kolená a v tr ič
kách. Po príchode Čechov po roku 1918 s a 
módou stalo aj lyžovanie v tmavomodrom 
úbore. Napriek materiálnemu dostatku mat
ka dievčatám šila a o kúpe kabáta predchád
zala rodinná porada. 

Tieto príklady náhodne získané v rovna
kom období, časovo porovnateľné, hoci tor-
zovité a skrátené, poukazujú na dva odlišné 
svety detí odvodené od svetov dospelých 
z rozličných prostredí jedného mesta. Spo 
mienky na detstvo selektujú udalosti a ob
razy, ktoré boli pre dieťa v tej dobe dôležité 
alebo zaujímavé. 

Ak porovnáme spomienky Bratislavčanov 
na detstvo s informáciami z adekvátneho 
sociálneho prostredia v iných mestách 
a priemyselných centrách, sú zrejmé mno
hé spoločné prvky, tvorené socioprofesij-
nou orientáciou ich nositeľov a príslušným 
prostredím. Tematické okruhy, ktorých sme 
sa v príspevku stručne dotkli nie sú špecifi
kom skúmaného obdobia, ďalej s a rozvíjali 
a pozorovateľné sú aj v súčasnom spolo
čenstve. Komparácia spôsobu života v mes
tskom prostredí obsahuje viaceré metodo
logické úskalia, avšak práve skúmanie fáz 
životného cyklu obsahuje univerzálne prv
ky, ktoré by mali byť pre porovnávanie 
a zovšeobecňovanie perspektívnym výcho
diskom. 

Poznámky 
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t islava1991; BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Štruk
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miejskich. In: Warszawa-Bratyslawa. Etnicz-
ne i spolecne zróžnicowanie miesta (do 
1939r.). Miasto i kultúra 1. Warszawa 1997, 
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ny v prvej polovici 20. storočia a jej vývino
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7) W A P P E L S H A M M E R , E l i s a b e t h : G e 
schichte des Kindergartens - die Anfänge 
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ný materiál Muzea dejín školstva a pedago
giky. Spracované roku 1989. s . 202-204. 
9) BLAŽEK, Bohuslav-OLMROVÁ, Jiřina: 
Průhledy do dětství. Praha 1986, s . 9. 
10) MUSIL, Jiří a kol.: Lidé a sídliště. Praha 
1985. s . 187-188. 
11) Bližšie o spósobe bývania v robotníckej 
kolonii Dynamitka približujeVieraOBUCHO-
VÁ v článku Diferenciácia bývania bratislav
ských robotníkov v rokoch 1848-1938. S lo
venský národopis 37, 3/1989, s . 386-398. 

Children's culture at the city surroundings 
Example of Bratislava during the first third 
of the 20th century 

The children's culture reflects the social, 
biological as well as ecological elements and 
it is an integral part of society as a unit. R e 
searching the town enviroment, the attenti
on has been payed mainly to way of chil
dren's life at the workers' background. If the 
researches of childhood as one stage of life 
should be lead to certain generalities it is 
necessary to collect the information of peo
ple who were living through their childhood 
at different town social groups and at diffe
rent periods. 

The conformities and differences in forms 
of family life between city middle c lasses 
and workers as to the relationship towards 
the children, we can find at the type of eco
nomic providing for the family, parents' ro
les, way of upbringing, type of living. 

The separation of private and working 
sphere was connected with new element 
with out-of-family upbringing of the youn
gest generation at workers' settlement in 
1894. The interest of workers' women to 
place the children at this settlement excee
ded the offered possibilities.The middle and 
higher c lasses did not use the kindergarten, 
but the women stayed at home while the 
housemaids and apprentices helped them 
to care of children. 

Since the twentieth and thirtieth, it w a s a 
tendence to build special rooms for chil
dren at city centres, the industry concentra
ted on children began to be developed. 

Memories of two information people born 
in 1909 and 1910 who have been living their 
whole life in Bratislava one at the workers' 
settlement, the other at the city centre was 
a starting point for comparison of way of 
life of the child at two differed enviroments 
in the town. Comparing these memories with 
the experiences from other city and indu
strial centres, we can find many common 
elements. 
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VPLYV MESTSKÉHO 
PROSTREDIA NA 
FORMOVANIE DIEŤAŤA 
(na príklade výskumov 
medzivojnového obdobia) 

PhDr. Jolana DARULOVÁ, C S c . 
Vedeckovýskumný ústav 
regionalistiky FHVUMB Banská Bystrica 

• 
Dieťa bolo ekonomické a z hľadiska vý

chovy spojené s rodinou, rodina bola záro
veň predpokladom pre socializáciu detí 
v rámci lokálneho (dedinského, mestského) 
spoločenstva. Sociálny status detí bol v tra
dičnom dedinskom spoločenstve charakte
ristický podriadenosťou voči dospelým oso
bám a najmä rodičom, ktorí deti zastupovali 
nielen pred zákonom, ale aj pred lokálnou 
komunitou (nevhodné správanie detí s a chá
palo ako dôsledok nedostatočnej výchovy, 
konflikty medzi dospelými s a prenášali med
zi deti a naopak). Zlé správanie detí mohlo 
dokonca negatívne ovplyvňovať prestíž 
„dobrú povesť" rodiny (ELKS1995:93) . Toľko 
z charakteristiky dieťaťa v tradičnom dedin
skom pros t red í . Spo ločenská funkc ia 
rodiny bola v heterogénnom mestskom pro
stredí odlišná, výchova dieťaťa bola diferen
covaná podľa sociálneho statusu rodiny, 
socializácia bola oproti dedinskej obyčajo-
vej forme (mládenecké spolky) ovplyvňova
ná inštitucionalizovanými formami (škôlka, 
vychovávateľky, škola a pod.) 

Pri prechode z patriarchálnych k partner
ským vzťahom, s možnosťou zastúpenia 
oboch partnerov, prevažovali v rámci rodiny 
v medzivojnovom období v mestskom pro

stredí patriarchálne vzťahy - status rodiny 
s a posudzoval od sociálneho a majetkové
ho postavenia otca - bolo zvykom hovoriť 
„vydať s a do rodiny továrnika, živnostníka, 
úradníka a pod.", postavenie ženy kvalifiko
valo i oslovenie „pani továrníková, pani lé-
kárniková, pani doktorová" atď. Vo vyššej 
spoločenskej vrstve s a žena - manželka úpl
ne vylučovala z výrobného procesu, ale napr. 
v živnostníckých rodinách, najmä v obcho
de bola ženská pracovná sila, získaná napr. 
ženbou syna ' , vítaná. 

V histórii mesta B. Bystr ica zohrali vý
znamnú úlohu viaceré práva a výsady s lo
bodného kráľovského mesta. Ovplyvnili ur
banistickú a sociálnu stratifikáciu mestských 
štvrtí, v zmysle privilegovaného bývania na 
námestí, okolitých remeselníckych štvrtí, 
robotníckych nájomných bytov, ale aj kul
túrnou a vzdelanostnou stránkou bystriča-
nov, čo s a odrazilo v živote rodín a detí 
v nich. 

Deti a škola2 - jazyk detí 

Bola to slabá stránka Bystričanov, aby s a 
deti čím skôr naučili po nemecky. Bolo to 
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nielen nóbl, ale i veľmi potrebné... oni všetci 
boli polygloti, čo i slabí, najmä inteligencia: 
keď s a stretli na ulici, tak bol zvyčajný po
zdrav v štyroch rečiach: „Alá szolgája! G u -
ten Morgen wúnsch ich, domine spectabi-
l isľ 'Tým dávali najavo, že vedia, čo s a sluší, 
dajúc prednosť aristokratickým jazykom 
a končiac demokrat ickou s lovenč inou, 
v ktorej potom ďaľší rozhovor tiekol ako 
voda. (KUZMÁNY 1900) 

Neskôr bola B. Bystr ica iba malým ostro
vom maďarizácie, ktoré udržiavali školy 
a úrady, obklopená slovenskými dedinami 
Zvolenskej stolice. Slovenčinu mešťanov 
kritizuje začiatkom nášho storočia výrok: 
„Bystričania vedeli po slovensky - idem zur 
Wassetleitung a pustím vizet..." (PONIČAN 
1977) 

Cudzím jazykom s a učili i deti strednej 
a vyššej sociálnej vrstvy formou výmeny -
„na čaru, na tauš". Deti z mestských rodín 
s a dávali napr. do gazdovských maďarských 
rodín na južné Slovensko, alebo do nemec
ky hovoriacich rodín za účelom naučiť ich 
po maďarsky, po nemecky, ale aj vyučiť re
meslu. 

S Kardošovcami sme s a dohodli, že naše 
deti dáme na čaru - oni syna Adama sem (do 
Kremnice), my dcéru Bertiku k nim do kostu. 
(ZECHENTER-LASKOMERSKÝ 1974:165) 

Mňa otec ako takú desať, jedenásťročnú 
dal k známym bohatým gazdom na južné 
Slovensko, aby som s a naučila po maďar
sky. Bola som tam vyše roka. Iba to si pa
mätám, že s a tam na volaakej slávnosti otec 
ku mne sklonil, pozdravil ma, a už som ostala 
sama v cudzom svete. Mojich bratov takisto 
dali do učenia: Štefan išiel do Bratislavy 
k pekárovi, kde s a naučil po maďarsky i po 
nemecky, lebo chodil s pečivom ako učeň 
do Viedne. (KANIČÁROVÁ.J. 1995) 

Jazyk slúžil aj ako prostriedok sociálnej 
diferenciácie detí. Kým na periférii mesta s a 
udržiavala v rodinách i bežnom medziosob-
nom kontakte slovenčina (i medzi robotník
mi), „majstri už mondokovali". Po slovensky 

s a hovorilo aj v kuchyni a na trhu. Paničky 
s a museli prispôsobovať svojim slúžkam -
ako stryná Anke, ktorá raz Jankovi dôverne 
prezradila: „Ale, veď ja rozumiem všetko, aj 
keď ma po maďarsky ohovárajú pani veľko
možná" (PONIČAN 1977). 

Slovenčina však bola najmä v školách si l
no potláčaná: 

J . Poničan s a na začiatku štúdií v Prahe 
(1919-1920) obhajoval v spolku Detvan, že 
v B. Bystrici, v tomto pomaďarčenom mes
te, kde s a ani „panslávske" rodiny neopová-
žili hovoriť po slovensky som s a nemohol 
národne prebudiť, že mi k tomu neposkyto
vala príležitosť ani moja sedl iacka rodina 
- v samej Ocovej už gazdovia posielali svo
jich synov „na Maďare", aby s a naučili po 
maďarsky, a predplácali si Pesti hirlap (PO
NIČAN 1977). 

Podobne tomu bolo i v náboženskom ži
vote: 

V luteránskom kostole boli dvojaké bo
hoslužby, slovenské ráno a maďarské po 
nich. Do roku 1919 viedli školákov k tomu, 
aby chodili na maďarské bohoslužby (PO
NIČAN 1977). 

Rýchlo s a meniace spoločensko-polit ic-
ké usporiadanie s a odrazilo v používaní 
a preferovaní jazyka, čo možno dokumen
tovať v troch generáciách jednej židovskej 
rodiny nasledovne: „jeho starý otec Kohn 
chodil čítať nemecké noviny na banskobyst
rické námestie, otec vedel maďarsky, ale 
Peter Karvaš - jeho syn bol už slovenský 
spisovateľ". 

Deti a práca - i v tomto smere boli preu
kazné sociálne diferenciácie. Chlapci z chu
dobnejších rodín často vykonávali drobné 
práce - nakupovali podľa zoznamu „na kar
t i č k e " , obera l i o v o c i e „za na tu rá l i e " . 
V B. Štiavnici robili napr. v rodine otcovho 
banského nadriadeného „pedínera" chystali 
triesky na podkurovanie, posluhovali a pod. 

V Lupči predávalo malé dievča na trati „v i -
zetu" (predavačka vody na železničnej z a 
stávke). „Poď sem, duša drahá a daj mi toho 
vizetu z a groš" , povedám. (KUZMÁNY 
1900) 
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Podobne aj deti zo živnostenských rodín 
sa museli zapájať do obchodu. 

My sme museli ísť s takými okrúhlymi koš
mi pred tabakovú továreň pečivo predávať 
ešte pred školou a idúcky do školy sme za 
kôš odniesli po zákazníkoch. Moji bratia zas 
- mali sme jedného koňa a bričku - na ňom 
vozili chlieb do SklenýchTeplíc, ale nie kaž
dý deň. (KANIČÁROVÁ.J. B. Štiavnica, Deti 
a miesta spoločných stretnutí) 

Bohato rozvinutá spolková a inštitucio-
nalizovaná báza v meste poskytovala de
ťom a mládeži dostatok možností na spolo
čenské stretnutia, či už to boli miesta zábav 
alebo športu „napr. kolotoč býval pri Hrone 
na Uhlisku (tam chodili najmä slúžky a voja
ci), aj na mieste dnešnej polikliniky na Hor
nej ulici bývali kolotoče a chodievali tam 
komedianti". (BÁZLIK.M. 1995) Obľúbené 
boli najmä návštevy bábkového divadla, ale 
najmä Gašparka. O piatej chodievali chlapci 
cvičiť do gymnázia v parku za účasti cviči-
teľa, v zime na klzisko v mestskom parku, 
ohradené pletivovým plotom, kde s a kor
čuľovalo pri reprodukovanej hudbe. Špor
tové aktivity detí a mládeže tvorili jeden zo 
špecifických prvkov mestského spôsobu 
života. Základná telesná výchova, cvičenie 
na náradí v telocvičniach škôl pod vedením 
odborného telocvikára, ale aj využívanie fut
balových ihrísk, tenisových kurtov bolo bež
ným zvykom a veľmi obľúbeným trávením 
voľného času dorastajúcich detí v meste. 
V zimnom období s a v Banskej Bystrici kor
čuľovalo na klzisku, sánkovalo s a na mes
tom vyhradenej ceste, a hojne s a využívali 
bežkárske trate v okolí. Aj turistika s rodi
nou a v skupinách bola v období medzivoj-
ny veľmi obľúbená. 

Hry detí v meste 

Deti v meste s a hrávali predovšetkým 
v blízkosti škôl: žiaci základnej školy v mest
skom zámku „ráňali gaštany na promená

de", „šúchali s a na palesádach schodišťa", 
„na promenáde s a hrávali na guľky". Okolitá 
príroda poskytovala miesta na skupinové 
hry - na Jarskom vršku s a hrával futbal, 
chlapci strieľali doma vyrobeným lukom. Aj 
dvory a záhrady obytných domov ukryté z a 
múrmi s „filagóriami" boli často využívané 
na hry. Ale napr. starší chlapci „grázli hrávali 
často i cez vyučovanie vo filagórii na Urpíne 
„očko". 

Skupiny detí, ktoré s a spolu hrávali, vzni
kali najčastejšie na teritoriálnom základe, 
kým však vo vidieckom prostredíto bol napr. 
horný a dolný koniec, v meste s a prihliadalo 
i nato, aby išlo o deti rovnakého sociálneho 
postavenia. Nevylučovali s a priateľstvá detí 
inteligencie a robotníkov, avšak iba mimo 
domácností. 

Spoločenské kontakty mestskej society s a 
manifestovali na verejnosti predovšetkým 
na korze - frekventovaných promenádach 
(ako banskobystričania označovali korzo) 
najprv už od temného priechodu ulice zá
močníkov - Kakatky, cez Horné námestie 
a terajšie námestie SNP, neskôr popri Ná
rodnom dome a Y M C E vybudovaných 
v medzivojnovom období. 

„Korzo bolo plné, starí, mladí, ale tých 
mladých bolo viac, mrvili s a po trotoári... keď 
na korzo padla tma, svietili iba bledé plyno
vé lampy a chlapci s a často zastavovali pod 
stromami v debate..." (PONIČAN 1977:193). 

Chlapci z gymnázia A. Sládkoviča chodili 
taktiež na korzo - to bolo jedno z kultúr
nych prostredí. 

... prechádzali sme s a ako starší chlapci 
námestím i dolu Národnou ulicou. Každý s a 
krásne vyobliekal, podľa možnosti bielu ko
šeľu - snažili sme s a byť pekne opálení 
a každý s a snažil mať individuálnu priateľku, 
v najplatonickejšom slova zmysle (ŠTEV-
ČEK, J . Sliač 1996) 3 

Ešte v prvej polovici 20. stor. platili pre 
študentov nepísané zákony, zakazujúce 
bezprostredný kontakt na verejnosti vo ve
černých hodinách, a teda i na korze. 
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„Chlapci s a k dievčatám na korze nemohli 
pripojiť, mali zakázané ukazovať s a s diev
čatami na ulici. Mohli s a ukazovať len vtedy, 
keď boli pritom aj rodičia, alebo keď odpre
vádzali dievčatá z tanečnej, z klziska, alebo 
po súkromných žúroch.V určité dni ich uspo
radúvali rodiny - vždy inde, aby s a pobavili 
aj starí medzi sebou, a aby mládeži poskytli 
príležitosť na spoločenské hry" (PONIČAN 
1977:194). 

„Učiteľ nemohol pristihnúť študentov po 
ôsmej hodine na ulici", J . Poničan uvádza 
spomienku na učiteľa náboženstva, ktorý si 
okolo ôsmej večer akoby nič vychádzal na 
prechádzku - a to hlavne na korzo, ale aj na 
iné miesta, o ktorých vedel, že tam môže 
prichýliť žiakov po osudnej ôsmej hodine 
večer. (PONIČAN 1977:194) 

Korzo bolo aj miestom, kde s a symbolmi, 
oblečením dávalo najavo spoločenské po
stavenie, alebo zmena spoločenského s ta 
tusu: „... keď zmaturoval, od strýca dostal 
palicu a pyšne s a s ňou a pinčom na hlave 
prechádzal po bystrickom korze." Aj P. Kar-
vaš uvádza, že „keď mali maturu za sebou, 
kúpili si na dôkaz tejto neslýchanej úľavy jej 
symbol - bambusovú palicu - ako bolo zvy
kom a nepísaným pravidlom". (KARVAŠ 
1985:282) Zvláštny ruch býval na Bansko
štiavnickom korze na Luciu či na Mikuláša, 
keď s a študenti poobliekali do masiek - ešte 
aj uč i te ľa poob l ieka l i . (KANIČÁROVÁ, 
J . 1997) 

Mládež vstupovala do spoločenského ži
vota mesta absolvovaním tanečnej, ktorá 
končila „venčekom". Potom s a mohli každú 
nedeľu zúčastňovať na čaji o piatej, napr. 
v B. Štiavnici v kinosále Katolíckeho spolku, 
kde s a st retával i šestnásť a v iacroční 
a nadväzovali kontakty pri živej hudbe a bez 
dozoru dospelých. 

Študentský stav 4 

I medzi mládežou existovala v meste dife
renciácia. Zvlášť vysoký sociálny status mali 

študenti chlapčenského gymnázia A. Slád-
koviča 5 v B. Bystrici, čo s a verejne manifes
tovalo odevnými súčiastkami, podobne 
i študenti stredných škôl v B. Štiavnici. 

Bol význačný študentský stav „boli sme 
hrdí, že študujeme v B. Bystrici, ktorú prof. 
Mikleš nazval Athény nad Hronom - nosili 
sme malú uniformu s čiapkou - ktorá mala 
prvé štyri triedy striebornú farbu na šilte 
a druhé zlatú farbu. 

Postavenie manifestovali aj životným štý
lom - uprednostňovaním vzdelávania s a 
pred zábavou a stykmi s dievčatami: 

O sexe sme len diskutovali na základe Freu-
da. No a v oktáve sme boli všetci panici. S o 
ženami sme nemali skúsenosti. Istá askéza 
vzdelanca - to patrilo k veci. Nepoužívali sme 
ani vulgárne slová, snažili sme s a vystupo
vať kontrolovane. (ŠTEVČEK, J . Sliač 1996) 

Museli sme sa primerane správať, aj v „sed
mičke" krčme, kam sme chodili na vínko, ako 
poriadni ľudia. Samozrejme sme to aj robili. 
Na gymnáziu bola tvrdá disciplína, najmä 
preto, že boli profesori muži. Muži - profe
sori mali prirodzenú autoritu a stelesňovali 
moment životného štýlu - viedli nás k muž
ným spôsobom, nedať najavo veľkú cito
vosť, ale byť pritom citlivý, zadržať smútok 
i veľkú radosť. Latinčina bola najťažší pred
met, ale aj tak sme s a naučili po latinsky, na 
chodbe sme konverzovali po latinsky. (ŠTE
VČEK, J . 1996) 

Túžbu a chuť vzdelávať s a dokumentujú 
títo chlapci mimoškolskou prednáškovou 
činnosťou a diskusiami, ovládali aj ponuku 
miestnych knižníc a kníhkupectiev a vy
zdvihli najmä kníhkupectvo českého predaj-
cu - sprostredkovateľa klasickej ruskej lite
ratúry a filozofických diel. 

Bol tu jeden človek, ktorý ovládal naspa
mäť celého Gotheho Fausta. Starý pán, mys
lím, že židovského pôvodu, penzista. Chytil 
ma za ruku, poď s a so mnou prejsť. Predná
šal mi aj 30-40 minút Fausta v originály. S n a 
žil som s a mu porozumieť na základe toho, 
čo sme s a na gymnáziu učili. Ten Faust ma 
ohromil - tieto veci ma fascinovali. Možno 
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to bol jeden zo zárodkov môjho vzťahu 
k literatúre. Ten Gothe pôsobil na mňa ma
gicky tajomne. (ŠTEVČEK, J . 1996) 

Študenti obľubovali i hudobnú kultúru. 
Zúčastňoval i s a koncertov, ale aj sami 
so svojimi profesormi boli členmi malých 
hudobných telies, či s obľubou chodili po
čúvať koncertovanie v kostoloch. 

Zaujímavou postavou bol pán Sommer, 
jeho syn - Július Letňan chodil cvičiť B a -
chove etudy do ev. chrámu a tam sme cho
dili skupina ľudí vo štvrtok počúvať, aby sme 
vnikli do Bacha . (ŠTEVČEK, J . 1996) 

My sme mali maličký orchester - trio, ale
bo kvarteto - český profesori a Kálal a ja ako 
študentka som hrala na čelo a stretávali sme 
s a s t r iedavo v rod inách . (BAZOVSKÁ, 
E. 1995) 

Sociálna diferenciácia v škole 

V samotnej škole s a sociálne rozdiely veľ
mi neprejavovali, skôr v tom, kto ako s a 
presúval do B. Bystrice. Tak s a vytvorili sku 
piny „vlakárov"- dochádzajúcich denne do 
mesta, mestských detí a internatistov. Väč
šinou s a aj priateľstvá udržiavali v rámci 
týchto skupín. 

Boli domáci - z B. Bystrice - to bola kasta 
v istom slova zmysle - mali byty, domy, ro
diny... a boli vlakári - čo dochádzali a bývali 
v katolíckom seminári alebo v internáte. S o 
ciálny rozdiel s a skôr pociťoval tak, že ktorí 
sú bystričania a ktorí sú mimo Bystr ice - čo 
boli mešťania a nie mešťania - boli z vidieka. 
Iné rozdiely neboli - naopak, to bola taká 
duševno-kultúrna harmónia a tá plodí kul
túrne ovzdušie, alebo kultúrne iniciatívy. Kto 
bol z B. Bystrici mal aj príslušné sociálne 
postavenie - sociálnu istotu... Rozdiely -
v jedle, sýtosti - nie, ale košielky boli vypra-
tejšie, alebo menej vypraté, šaty boli kúpe
né, alebo od krajčíra. Kto mal šaty od krajčí
ra, to boli tzv. lepšie deti - to bolo módne, 
dať si ušiť oblek. (ŠTEVČEK,J. 1996) 

Dochádzajúci do Bystrice boli vždy v pon

delok ráno ospanliví. Profesor Rakovský nás 
učil francúštinu a vyrušil terajšieho farára, 
ktorý tak podriemkaval: „Ne s pa Fabricius?" 
J e to tak Fabricius? -"Nie, nespal som, ne
spal , pán profesor!" (ŠTEVČEK, J . 1996) 

Aj mimoškolské trávenie voľného času 
detí a mládeže ovplyvňoval sociálny status 
rodiny a lokácia ich bydliska. Deti robotníc
kych rodín, ktoré obývali malé byty v pod
nájme, podobne ako i rodín malých reme
selníkov a drobných hospodárov trávili veľa 
času na ulici, spoločných dvoroch. Deti bo
hatších rodín boli viazanejšie na intimitu 
bytu, domu. Nebolo zvykom vpúšťať do ta
kýchto domácností cudzie, či chudobnejšie 
deti. Kontakt s a obmedzoval na školu, ale
bo s a stretnutia organizovali na verejných 
miestach (napr. činnosť konfesionálnych 
spolkov združujúcich mládež). 

Rodina 

Denný režim určoval, že najdôležitejším 
časom pre stretnutia meštianskej rodiny boli 
večere. Na stolovanie vôbec s a kládol veľký 
dôraz. Zvyčajne s a večeralo o 19. hodine 
a vtedy s a museli doma stretnúť všetci. Mat
ka musela vedieť, kde s a nachádzajú jed
notliví členovia rodiny. „Vžitá bola pohos
tinnosť, hoci s a nepilo množstvo - celé 
fľaše". Popoludnie bolo vyhradené pre stre
távania s a domácej pani s priateľkami, na 
korzo „nás deti mama vyobliekala a išli sme 
s ňou, s týmito prechádzkami bola spojená 
i návšteva cukrárne. Rodičia v živnostníc-
kých rodinách boli však počas týždňa veľmi 
pracovne zaťažení, preto s a mimoriadny 
dôraz kládol najmä na spoločné nedeľné 
obedy, ktoré prebiehali ritualizovane, prísne 
dodržiavajúc spoločenský bontón. Popolud
nie, ked prišla návšteva (zväčša ženská), 
ponúkalo s a domáce pečivo - suché, a k 
tomu biela káva, alebo čaj, ale nie bylinkový, 
ten s a pil iba zo zdravotných dôvodov ( B a 
zovská: 1995). Čas po večeri patril manžel
skému páru - obyčajne s a navštevovali „nóbl 
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reštaurácie, alebo s a konali neformálne stret
nutia seberovných v rodinnom kruhu". 

Rodiny usporadúvali v určité dni žúry -
vždy inde, aj za tým účelom, aby s a starí 
pobavili medzi sebou a mládeži poskytli prí
ležitosť na spoločenské hry. (PONIČAN 
1fl77) 

Menšie deti v dopoludňajších hodinách 
chodievali na prechádzky so slúžkami. Po
dobne i po večeri s nimi trávili čas slúžky, 
ktoré ich zabávali rozprávaním: 

To ešte pamätám zo Zvolena, keď sme boli 
celkom malé, že sme chodili v nedeľu so 
slúžkou na prechádzku, alebo do kina. A stra
šidelné rozprávky nám rozprávala. A hádam 
nás aj chcela strašiť: cez Luciu s a nám v bi
elej plachte vyťahovala za sklenenými dve
rami... a na mlyne, na kline červivý pes, keď 
sme nechceli spať. Báli sme s a strašne ako 
deti - báli sme s a tmy a takto. (SOBOTOVÁ, 
E. 1996) 

Na rodinný život a etické a morálne prin
cípy kládla meštianska rodina mimoriadny 
dôkaz. „Podmienkou kvality osobného 
a spoločenského života je rodinný život. Vý
chova v rodine, založená na citovom, mrav
nom, etickom základe zlepšuje medziľud
ské vzťahy, dôslednosť v práci, osobnú 
disciplínu, skutočné priateľstvo medzi ob
čanmi" (BAZOVSKÁ, E . 1995). Vzťah rodín 
k vzdelávaniu svojich detí bol dosť silný 
a v hierarchii rodín bolo vzdelávanie najme
nej vhodné snáď pre synov gazdov, u kto
rých s a predpokladalo, že ostanú hospodá
riť na svojom. Naproti tomu v robotníckych 
rodinách (baníckych) pretrvával názor, že na
jmä chlapcom je potrebné dať školy (baníc
ka, chemická), ísť na vysokú školu však bol 
príliš veľký luxus. Naopak dievčatám sa odo
pieralo stredoškolské vzdelanie, „najlepšie 
bolo vyučiť s a niečomu, alebo s a dobre vy
dať". 

Pre porovnanie uvádzam písomnú spo
mienku diefafa na rodinný život robotníkov. 

Mama chodili do továrne ráno už o štvrť 
na päť - pracovala v továrni na vatelín ako 
tkáčka. V noci prala, zašívala, plátala. V s o 

botu dostávali výplatu. Vždy som prišiel pred 
továreň, aby s a mi za čerstvá ušiel nejaký 
ten halier buď na zmrzlinu, rožok, alebo do 
kina. Doma by som ho už nebol dostal. Mama 
svoju výplatu na obživu strovili za hodinu. 
(SARVAŠ 1977) 

Kultúrno-spoločenskú odlišnosť pociťo
vali najmä kresťanské rodiny voči židovským. 

V B. Štiavnici bolo veľmi veľa židovských 
rodín, ktoré s a chovaním odlišovali - akoby 
boli voľačo viacej. Doma s a síce rozprávali 
slovensky, ale vedeli, najmä tí starší maďar
sky, nemecky. U nás v hornom dome bývali 
v podnájme židovské rodiny - aj rabín, ale 
ostatní boli všetci obchodníci. Všetkým cho
dili slúžky riadiť. (KANIČÁROVÁ, B. Štiavni
ca) 

Deti a slúžky 

Na výchove detí a jeho socializácii s a po
dieľali v mestských rodinách (okrem rodín 
robotníkov a mestskej chudoby) i slúžky, 
pomocnice v domácnosti, vychovávateľky, 
podieľali s a tak na odovzdávaní a osvojova
ní tradičných návykov, foriem a noriem spô
sobov života. Tieto v mestskom prostredí 
tvorilo, adaptovalo najmä meštianstvo. Mat 
slúžku vo vysoko postavenej úradníckej ro
dine bolo povinnosťou rodiny na vyššej 
vzdelanostnej úrovni, avšak mnohé rodiny 
i keď patrili k mestskej elite (odvodzovanej 
od statusu otca), nemuseli byť na vysokej 
majetkovej úrovni nenajímali si slúžku - slúž
ky z pocitu vlastnej potreby, ale na príkaz 
mestského predstavenstva: 

Že vraj to bolo tak v tom čase. Lebo, ked 
sme my tak hovorievali: neviem si predsta
viť, že by som mala v domácnosti cudzieho 
človeka, ktorý by mi do všetkého, do hrncov 
videl. Rodiny s určitými príjmami - úradníc
ke a podnikateľské - tak ich vlastné mesto, 
či štátna správa, či kto to kontroloval, že to 
bola povinnosť - že bola nezamestnanosť -
to bola povinnosť zamestnávať tieto diev
čatá z dedín. 



To vravela stará mama: J a by som nebola 
potrebovala slúžky - no tak, síce, vraj zišlo 
s a mi, že som mala pomoc, že nebolo všet
ko na mne, ale my sme museli mať slúžku, 
lebo na toho s a krivo hladelo, ako na dáke-
ho skupáňa, alebo čo, že keď bol na určitej 
výške spoločenskej alebo ekonomickej -
hoci ja som nikdy žiaden prebytok v našej 
rodine nepociťovala - skôr naopak. No ale, 
slúžka bola. Starý otec robil na mestskom 
úrade a preto museli mať slúžku, i keď s a 
mu to neoplatilo z platu. Maminka dirigova
la všetko - varila a slúžka jej len pomáhala. 
(SOBOTOVÁ, E. 1996) 

Len viac nóbl rodiny mali aj vychováva
teľky - továrnici, ale úradníci ani živnostníci 
nie. Najpočetnejšie domáce zázemie mali deti 
živnostníkov a obchodníkov. Kontakt so 
ženami, ktoré od mala slúžili v rodinách a tu 
poväčšine i zostarli bol nezriedka založený 
na osobných až emotívnych vzťahoch „našu 
Annu sme považovali za člena rodiny". Ok
rem nej bola v domácnosti kuchárka, žena, 
ktorá chodila obšívať, šiť bežné veci v do
mácnosti, manželský pár, ktorí chodil rúbať 
drevo, staršia suseda, ktorá chodila čistiť 
zemiaky do chlebového cesta. „Stravovali 
sme s a aj s tovarišmi a učňami, s ktorými 
sme, rodina aj zamestnanci, mali rovnaký 
jedálny lístok, v bežné dni zamestnanci je
dávali v kuchyni a my v obývačke, ale cez 
sviatky spoločne v obývačke. Učni dostáva
li na Vianoce aj darčeky, náš otec si na tom 
dal záležať - veľakrát väčšie ako my deti". 

K štandardu mestského života patrili vý
lety do blízkeho okolia.TeréziaVansová spo
mína počas svojho pobytu v B. Bystrici čas
té vychádzky pozdĺž Hrona, obľúbené boli 
i výlety vlakom do kúpeľného mesta Sliač, 
ktorý v letných mesiacoch pravidelne začí
nal kúpeľnú sezónu - kultúrne leto. Bansko
bystrické rodiny podnikali i turistické cesty 
do okolitých hôr. Najmä v nedeľu s a chodilo 
na výlety - na Tajov, Suchý vrch, Vartovku 5, 
Donovaly. Jáj, na výlety ...na výlety táto spo
ločnosť chodila do Lubietovej, ale nie do 
dediny, lebo tá je ďalej, ale pri trati, tam mala 
Y M C A takú základňu, taký tábor. 

Nespalo s a tam nikdy, spalo s a len cestou 
domov, my sme deti vždy pospali, lebo nes
koro sa išlo domov, posledným nočným vla
kom. (SOBOTOVÁ, E. 1996) 

Vlakom do Harmanca a na maliny. V lete s a 
kúpu deti v Žumpe, pri brehu Hrona. Páni s a 
kúpu „na vojenskej plavárni" , ktorá leží 
300 m vyššie (bola zlikvidovaná po vojne). 

Podobne i Banskoštiavničania navštevo
vali s obľubou blízke kúpele Sklené Teplice 
„s rodičmi sme chodili na štrand, alebo na 
nedeľné výlety na Hornú Roveň, alebo na 
Kacihýbel". 

S rodičmi sme chodievali na Vojenské 
kúpalisko a potom ako staršie sme celé dni 
trávili na Vojenskom kúpalisku. Na Sokol -
skú sme nechodievali.Tam chodila iná časť 
mládeže. My sme nikdy neboli opálení, lebo 
tam bolo plno stromov... Vždy sme závideli 
dievčencom, lebo z tej Sokolskej plaviarni 
boli opálené. Vojenskúé kúpal isko mali 
v správe vojaci, tam aj obsluhovali, v šatni
ach vydávali veci.Tam chodievali aj dievčen
ce volnejších mravov žatými vojakmi a v ia
ceré s a aj povydával i z a t ých vojakov. 
(SOBOTOVÁ, E. 1995) 

Často sme s a stretávali na spoločných 
výletoch, na ktoré ma moja nebohá matka 
už ako desaťročného brávala so sebou kaž
dú nedeľu, ako to už bolo v B. Bystrici všeo
becným zvykom. Na jednom takom výlete -
ešte vidím celú prírodnú scenériu pred s e 
bou - odpočívali sme niekde v Kremnických 
horách na jednej lúke, ktoré sme všeobecne 
volali Malým Švajčiarskom. ( C I K K E R 1976) 

Záverom možno zhrnúť: v malom meste 
(s počtom obyvateľov 10-15 tisíc) bol aj ž i 
vot detí pod sociálnou kontrolou, nedosta
točná anonymita podriaďovala život a vzťa
hy dohľadu príslušnej sociálnej skupiny. 
Popri primárnych funkciách rodiny aj mesto 
plnilo smerom k deťom funkcie, realizujúce 
s a v nasledujúcich rovinách: A) inštitucio
nálnej s výchovno-vzdelávacou funkciou 
(škôlky, školy), so sociálnou a podpornou 
funkciou (inštitúcie, ktoré napomáhali chu
dobným rodinám a deťom v ťažkých materi-
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álnych podmienkach), B) spolkovej so zdru-
žovacou a organizačnou funkciou (od mlá
dežnických, profesijných, záujmových spol-
kov až po neformálně zoskupenia). 

Obdoble po druhej světověj vojně je v ži
vote detí a mládeže charakteristické vyso-
keu mierou ideologizácie a politizácle všet-
kých školských ale aj mimoškolských aktivit. 
Unifikácia kultury a jednoznačné glorifiko-
vanie vzorov a ideálov v duchu komunistic-
kej morálky, jednotná komunistická výcho
va zamedzila možnosti výběru, alternativy. 
Změny po roku 1989 sú impulzom k obno-
veniu rozvoja pluralitných stranických, kon-
fesionálných, profesijných a záujmových ak
tivit, veřejného demonštrovania záujmov 
a viery róznými formami (žiai aj extrémných 
skupin a nelegálnými formami). 

Poznámky 

1) Na prvorodeného syna však platili iné kri
téria, bol považovaný za dediča - nástupců 
obchodníka, živnostníka - jeho manželka 
mala plnit nie funkciu pracovnej sily, ale na
jma reprezentatívnu funkciu. 
2) V medzivojnovom období mala B. Bystri
ca pat ludových škol, dve meštianské školy, 
dve gymnázia, učiteiský ústav, obchodnú 
akadémiu, odbornú školu a rodinnú školu. 
(Kasáčová, B. : Banskobystrické školstvo 
v 1. polovici dvadsiatého storočia. In: Ban 
ská Bystr ica - sociokultúrne obrazy a por
tréty. W Ú R FHV UMB, Banská Byst r ica 
1996, s.81-103). 
3) M a g n e t o f o n o v ý záznam vyhotov i la 
S . Očenášová, ktorej dakujem z a zapožiča-
nle. 
4) Bližšie o študentoch ako o soclálnej sku
pině Bitušíková, A.: Status sociálnej skupi
ny studentstva v urbánnom spoločenstve. 
In: Zborník FHV UMB 1997, v tlači. 
5) Meštiankári (dnešná střed, ekon.) s a ne
mohli vyrovnat gymnazistom. 
6) Pahorok sVartovkou s rozhladňou je zná
me výletně miesto Bystričanov. Priamo pod 

ňou je Urpín - zalesněný vrch. Od rozhladne 
Vartovka vedie „krásná serpentinová cesta 
ihl ičnatým a l istnatým lesom k měs tu" . 
(Sprievodca 1928) 
7) V roku 1937 uvádza miestna regionálna 
tlač, že Y M C A organizuje v Lubietovej S e -
tonov letny tábor pre deti. 
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The influence of the city atmosphere on 
shaping of a child 
(example of researches from the period 
between Wars) 

The contribution based on researches at 
mining places of Central Slovakia explains 
the children's and youth's life between wars. 
Children and school, langugage differen
ces , children and labour, children and pla
ces of common meeting, children's in the 
town and in the village were the main the
mes. The social function of the family varied 
according to social status of the family at 
the heterogenous city enviroment; compa
red to the village habits (youth associat i 
ons), the nationalization of child w a s influ
enced by institutional forms (kindergarten, 
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nannies, school). The insufficient anonimity 
of small town subordinated children's and 
youth's life and relations to control of cor
responding social group; in addition to pri
mary family functions, the town fulfilled the 

educational, social, supporting function and 
together with club and informal associat i 
ons it fulfilled the associating and organi
zing function towards children and youth. 

V roku 1984 vyšla antología folklórných 
textov pod titulom Výročně zvyky a ludové 
hry Slovákov v Maďarsku. Zberatel' a autor 
Štefan Lami s a pokusil podat prierez folk
lórných textov z váčšiny slovenských jazy
kových ostrovov v Maďarsku. 1 Kým obsah 
knihy vypíná bohatý textový materiál a opi
sy obyčajov, zatiaí dětské hry reprezentuje 
len skromný, váčšinou už len zlomkovitý 
materiál. Zberateíovi sa v rokoch 1960-70-ych 
podařilo zozbierať dětské hry už len spamá-
ti najstaršej, 70-80 ročnej generácie, čo 
vlastně svědčí o tom, že v detskom folklóre 
so slovenskými textami nastali radikálně 
změny. Aj písomné pramene, podobné re-
centnému materiálu ukazujú na zrychlený 
akulturačný a asimilačný proces v detskom 
folklóre, ktorý bol omnoho intenzivnější ako 
v slovenskom folklóre dospelej society. 

Z viacerých slovenských osád totiž už 
z přelomu storočia máme záznamy, že deti 

DETI AKO NOSITELIA 
FOLKLÓRU 
V ŠKOLE A V CÍRKVI 
(na příklade slovenských 
národnostných kolektívov 
v Maďarsku) 

Doc.AnnaDMČANOVÁ 
Filozofická fakulta Budapešť 

s a hráli dvojjazyčné, v ich hrách rovnako od-
zneli slovenské a maďarské texty. O rozšíře
nosti maďarského dětského folklóru (hry, 
uspávanky, riekanky), svědčí aj prvý zvazok 
edície maďarskej Tudovej hudby, ktorý ob
sahuje dětské hry a v ktorom materiál zoz-
bieraný v rokoch 1940-50-tych obsahuje 
bohatý maďarský dětský folklór zazname
naný v niektorých slovenských obc iach 
v Pešťanskej a Novohradskej župe. 2 

V menšinových societách inak často do
jde k jazykovej výmene folklórných textov, 
netvořili v tom výnimku ani slovenské jazy
kové ostrovy, noci tento proces s a odohrá-
val časové v dlhých intervaloch. K jazykovej 
výmene došlo často prekladom slovenských 
textov do maďarčiny. V detskom folklóre s a 
tento proces ovela rýchlejšie a inou formou 
odohrával. Už na přelome 19.-20. storočia, 
ale najma v 20-30 rokoch 20. storočia sú 
slovenské texty dětského folklóru vymene-
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né maďarskými textami hier. Na slovenské 
texty, ba speciálně slovenské hry s a pomaly 
zabudlo. Kořene tejto rýchlej změny siahajú 
až do konca 19. storočia, ku koreňom no
vých školských reforiem, ktoré sprevádzali 
vybudovanie štátnej siete materských škol 
a lákladných škol. Nové učebné osnovy stat
ných škol navazovali na maďarský jazyk. 
Z jedných pozoruhodných častí týchto os 
nov bola výuka tradičných dětských hier, ru
dového hudobného folklóru. 3 (Podobnými 
snahami vniesť tradičnú kulturu do verejnej 
výuky s a střetneme aj u Č. Zíbrta, ktorý na
vrhoval výuku ludového umenia.) 4. Ak v ná-
rodnostných osadách s a vybudovala stat
ná materská a základná škola, deti si osvojili 
maďarský dětský folklór, stali s a nositeími 
a aktívnými činitermi najrožšírenejších a na-
jznámejších maďarských dětských hier, dět
ského folklóru s maďarskými textami. Cír
kevně ško ly , ku k t o r ý m váčš ina ško l 
s národnostným obyvateístvom patřila, tento 
učebny plán nepřevzali. 

Po založení a vytvoření slovenskej škols-
kej slete, resp. slovenskej výuky v Maďarsku 
po roku 1948 s a na školách odohrával od 
hore uvedeného opačný proces: slovenský 
dětský folklór s a stal súčasťou výchovného 
procesu v školkách a na základných ško
lách. 

V mojom příspěvku poukazem na vztah 
dieťaťa a folklóru dospělých vo dvoch rovi
nách, a to na vztah, ktorý s a vytvára v škole, 
a na vztah, ktorý s a vytvořil v kruhu society 
dospělých, v kolektívnej kultúrnej komunl-
kácii. 

Dieta ako přijímáte!' a sprostredkovateF 
fo lk ló ru v ško le 

Na slovenských školách v Maďarsku po 
roku 1948 - ako sme už na to poukázali - s a 
teda pokračovalo v pedagogických meto
dách hudobnej výchovy z přelomu storočia 
tým, že slovenská fudová pieseň s a stala 
učivom na hodinách spevu a repertoárom 

školských speváckých zborov. Na repertoá-
ri rovnocenné figurovali ludové piesne c e 
loslovenského jazykového územia a sloven
ských jazykových ostrovov v Maďarsku. 
Výstupom školských speváckých zborov 
v jednotlivých slovenských osadách sloven
ská ludová pieseň s a dostala na javisko aj 
mimo školy a právě po příklade aktivity detí 
s a v jednotlivých slovenských osadách z a 
čali zakládat spevokoly dospělých. 

Špecifickosť vztahu slovenskej národ-
nostnej školy a tradičného piesňového ma
teriálu a úlohu detí v ňom formoval aj zvlášt-
ny regionálny typ tejto školy. Jedna časť škol 
s vyučovacím jazykom slovenským bola z a 
ložená spolu so žiackym domovom a to pre-
to, aby tieto školy mohli přijímat žiakov 
z viacerých regiónov, kde v diasporách, 
v enklávách žijú Slováci. Následkom tohoto 
národnostná škola s a stala i fórom konfron-
tácie a vzájomného stretávania a poznáva-
nia slovenskej tradičnej kultury a nářečí 
s odlišnými regionálnými znakmi. Dětské sú-
bory týchto škol so svojim pestrým reperto
árom ludových piesní pochádzajúcich z róz-
ných reg iónov napomáha l i ku l t ú rnu 
integráciu slovenských jazykových ostrovov. 
Školské spevácké a tanečné zbory svoj do
mácí repertoár čerpali z rukopisného mate
riálu, ktorý bol zaznamenaný v rokoch 1949-
1951 odborníkmi a učitelmi spevu a hudby 
v slovenských osadách jazykových ostro-
voch. 5 

Pri zbieraní materiálu s a zúčastnili nieke-
dy aj žiaci vyšších ročníkov. O niekoíko ro-
kov neskoršie s a ludová pieseň dostala aj 
do učebnic hudobnej výchovy, ktorých re
pertoár bol spestrený najma po roku 1972, 
keď s a v učebných osnovách pre národnost
ně školy v Maďarsku po prvý krát skoncipo-
va lo , že z j edných zák ladných c ie lov 
národnostnej školy má byť výchova k ná-
rodnostnému povedomiu a v tomto výchov-
nom procese má mať závažnú úlohu aj tra
dičná kultura. 
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Dieťa ako reprezentant kolektívnej kul
túrnej komunikácie 

V školskom výchovnom procese - ako 
sme to videli - s a dieťa organizovane, inšti
tuc ioná lnym zásahom stáva nosi teľom 
a sprost redkovateľom tradičnej kultúry 
a - v istom slova zmysle nevedome - folklo-
rizovanou formou aj ochrancom kultúry 
svojich predkov. Okrem tejto folklorizova-
nej aktivite dieťaťa v niektorých slovenských 
osadách v Maďarsku žijú ešte - a to konti
nuitne - niektoré zvyky, v ktorých dieťa, det
ské kolektívy sú spontánnymi účastníkmi 
týchto obyčajov, v životnosti ktorých v zá
zemí majú dôležitú usmerňujúcu a udržia
vajúcu úlohu aj dospelí. Vo svojom príspe
vku na konšteláciu dieťa - folklór - svet 
dospelých poukážem v sakrálnych ľudových 
zvykoch a cirkevnom živote, ktorý s a vytvo
ril tak v kruhu slovenských evanjelikov ako 
aj u slovenských katolíckych societach. 

Evanjelická rodina a výchova dieťaťa ako 
nositeľa tristoročných evanjelických 
tradícií 

Slovenský evanjelici, ktorí tvoria dve tre
tiny slovenského obyvateľstva v Maďarsku 
a ktorí keď koncom 17. a začiatkom 18. sto
ročia prichádzali do svojho voleného do
mova priniesli si sebou dva základné doku
menty svojho vierovyznania: českú kralickú 
bibliu, ktorú slovenskí evanjelici používali 
od konca 16. storočia a evanjelický spevník, 
ktorý bol zostavený a vydaný r. 1636 Ju ra 
jom (Jin'm)Tranovským, sliezkým exulantom 
usadeným v Liptovskom Mikuláši. (Spevník 
v kruhu dolnozemských Slovákov s a nazý
va Tranosciusom.) Obidve knihy ešte i v sú
časnosti sú staršou generáciou používané 
a sú nositeľmi najstarších hodnôt sloven
ských evanjelických tradícií. 

Rodina spolu s cirkevnou školou si cez 
stáročia pokladala za povinnosť naučiť svo
je deti čítať českú bibliu a zoznámiť ich 

s českými textami a melódiami Tranoscia. 
Keď po roku 1918 s a úloha kostola a školy 
na tomto poli oslabila, alebo aj úplne zanik
la s a výlučne rodina postarala - a to v prvom 
rade babičky (staré matere) a matky - o trans-
misiu, o prenos evanjelickej kultúry mladým 
generáciám. Ak niektorá rodina zanedbala 
túto svoju povinnosť, stala s a terčom ostrej 
kritiky vlastnej society ešte aj v rokoch 1940-
1950-tych. Od rokov 1950-tych toto trado-
vanie, tento prenos lutheránskej kultúry s a 
prerušil, deti pociťovali „istú násilnosť" zo 
strany dospelých. Prijímanie týchto najstar
ších vrstiev evanjelickej kultúry deti odmie
tali hlavne preto, že vo vlastnej vzdelanosti, 
vo vonkajšej kultúrnej prezentácii tieto prv
ky už nemali svoje vyhranené miesto. 

Inak s a vytváral tento vzťah medzi deťmi 
a dospelými v niektorých katolíckych osa 
dách, v obyčajoch so silným sakrálnym rá
zom. Dokazuje nám to aj zvyk nosenie J u 
dáša v slovenskej obci Tárnok, ktorý leží od 
Budapešti na 40 km, v zadunajskej časti. 
Zvyk je ako „honení Jídáše" ešte i v súčas
nosti známy v niektorých južnomoravských 
osadách. 6 Podľa Č. Zíbrta zvyk už na prelo
me 19.-20. storočia aj napriek tomu, že úzko 
súvisel s rapkaním, hrkaním, bol v prvom 
rade zábavným prejavom detí, 7 kým zvyk 
v Tárnoku organicky naväzuje na cirkevné 
sviatky a zvyklosť dospelých. V tárnockom 
zvyku s a nosenia Judáša môžu zúčastniť 
len deti, ktoré miništrujú, a ktoré rapkajú od 
Veľkého štvrtku do Bielej soboty. V účasti 
detí závažné slovo má farár. Inak počas 
účastníkov v koledovaní práve pre túto prís
nu cirkevnú podmienku klesol. Pred nie
koľkými rokmi chodili s Judášom ešte dve 
veľké skupiny siedmej a ôsmej triedy základ
nej školy, a to len chlapci. V súčasnosti cho
dia 7-15 ročné deti a keďže aj dievčatá môžu 
miništrovať, sú účastníkmi aj koledovania. 
Koledovanie trvá celý deň, voľakedy na Bie
lu sobotu, posledné roky na Veľkonočnú 
nedeľu, a chodí s a po celej dedine. O pol 
dvanástej koledovanie s obeseným Júdá-
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šom, ktorý visí na malej šibenici, je preruše
né povinnou účasťou detí na svätej omši, 
na ktorej miništrujú. 

V kontinuitnom zachovávaní zvyku majú 
popri cirkvi závažnú úlohu aj rodiny, ba aj 
celá societa. Úloha rodiny s a prejavuje v tom, 
že.cez stáročia pripravovala svoje deti -
chlapcov k tejto úlohe. Deti s a v rodine nau
čili pieseň spievanú pri koledovaní o treste 
a potrestaní Judášovom prednesenú pred 
každým domom. 8 V rodine chlapcov dali 
zhotoviť aj rapkáče, ktoré s a potom trado
vali z generácie na generáciu. Sú rodiny, 
u ktorých ešte aj v súčasnosti sú zachované 
rapkáče zhotované r. 1830-1860 a v ktorej 
čakajú na to, aby s a ich 3-4roční vnuci 
v blízkej budúcnosti stali účastníkmi veľko
nočného koledovania. 

V každom dome - a to najmä ženy -
s veľkým napätím očakávajú nosenie Judá
ša. Toto očakávanie a uznanie významnej 
úlohy detí s a vyjadruje bohatou odmenou 
koledujúcich, odmenou peňažnou a odme
nou v naturáliách. Deti v každom dome do
stanú vajíčka, ktoré zbierajú do veľkého 
koša, ale vo väčšine domácnosti k tomu s a 
pripája aj peňažná odmena. Napr. na Veľkú 
noc v roku 1997 osem koledujúcich dosta
lo 40 tisíc forintov (asi 7 a pol tisíc českých 
korún), z tejto sumy menšia čiastka s a od
dáva na faru a ostatné si rozdelia deti medzi 

sebou „na podporu svojich štúdií". S vyso
kou peňažnou odmenou s a vlastne láka 
mládež k tomu, aby i naďalej bola účastní
kom a záchrancom slovenského zvyku, et
nickej kultúry, veď v tomto prípade práve 
aktivita detí reprezentuje pôvodné kultúrne 
dedičstvo svojich predkov ešte i v súčas
nosti. 9 

V národnostných školách od začiatku až 
po súčasnosť - ako sme na to na začiatku 
poukázali - mali a majú dôležitú výchovnú 
úlohu ľudová pieseň a ľudové hry. Od roku 
1998 na všetkých školách v Maďarsku s a 
má povinne vyučovať národopis, v lastne 
všetky vrstvy tradičnej kultúry. V procese 
výuky okrem osvojenia si obsahových po
znatkov s a má vytvoriť silný citový vzťah 
dieťaťa k tradíciám. Národopis na každom 
stupni sa má stať osobitným učebným pred
metom alebo s a má kombinovať s inými pred
metmi. Napr. na hodinách biológie malo by 
s a vyučovať ľudové liečenie, liečivé rastliny 
atď. 

Pre slovenské školy v Maďarsku s a v rám
ci tzv. slovenskej vzdelanosti vypracovali aj 
požiadavky a návrhy pri výuke národopisu 
a folklóru, tradičnej materiálnej a duchovnej 
kultúry. Na ukážku citujeme tu niektoré pa
sáže z tohto rámcového učebného progra
mu. 1 0 

Návrh všeobecného vzdelávacieho štandardu pre vyučovanie na konci 4. ročníka 

Tematické celky Požiadavky na vedomosti, zručnosti a návyky 
Výchovno-vzdelávacie ciele 

II. Národopis 

1. Vyčítanky, riekanky, (jazykolamy, čítanie 
a počítanie motivujúce riekanky, zvieratá na
podobňujúce, posmešné, k prírodným ja 
vom s a viažuce riekanky) 

2. Detské piesne 

Čistota artikulácie, správna výslovnosť. 
Vysvetlenie významu slova v kontexte. 
Rozvíjanie komunikácie. 
Zbieranie miestnych riekaniek. 

Precítenie nálad piesní. Rozvoj rozprávač
skej zručnosti. 
Zbieranie miestnych detských piesní. 
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3. Ľudové detské hry (naháňačka, skrývač
ka, hry na zálohy, tanečno-spevácke hry) 

4. Významné dni v cykle ročných období 

Dôraz je na hry zimných a jarných sviatkov 
(Lucia, Vianoce, Fašiangy, Vítanie jari, Kyse-
lica, Nové leto atcf.) 

Poznať sviatočné vinše, zdravice, piesne. 
Vzbudenie záujmu o najrôznejšie ľudové 
zvyklosti. Prepojenie človeka s prírodou. 
Miestne varianty. 

5. Ľudové ozdobné (úžitkové) umenie 

Ozdobné umenie; príprava nástrojov, pomô
cok viažucich s a k významným sviatkom 
(pletenie korbáčov, maľovanie kraslíc, vyho
tovenie Moreny, ľudová bižutéria - navlieka
nie korálok) 

Rozvíjanie manuálnej zručnosti. 
Vytvorenie základných rysov vedomia vlast
nej identity. 
Predstaviť miestne varianty. 

Návrh všeobecného vzdelávacieho štandardu pre vyučovanie na konci 10. ročníka 

Tematické celky Požiadavky na vedomosti, zručnosti a návyky 
(Úryvok) Výchovno-vzdelávacie ciele 

III. Národopis 
1. Dianie a oslavy v rodine 

Svadobné zvyky postavené do popredia 
Voľba životného partnera, nahováračky, py
tačky, svadobné prípravy, zvyk lost i na 
svadbe. 
Svadobné zvykoslovie - predstavy, obrady 
Stravovanie 
Tradičný kroj, svadobné oblečenie 

2. Stavebné štýly 

Obydlia 
Verejné budovy: 
kostoly, školy, priemyselné, výrobné budo
vy, napr. huty 

Ľudové zvyky pri príprave mladých na ro
dinný život. 
Porovnanie minulosti a prítomnosti. 

Nové zvyky - maďarské vplyvy. 
Slávnostný kroj. 

Možnosti kraja ako limitujúca podmienka 
rozvoja. 
Funkcia kostola a školy ako inštitúcie na 
zachovanie slovenskej kultúry. Charakteris
tické znaky ich slohu. 
Písomné a materiálne pamiatky. 

5. Cirkevná kultúra 
Evanjelické tradície 
Katolícke tradície 
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Rozvíjanie pohybu v priestore, rovnováhy, 
zmyslu pre rytmus. Rozvíjanie individuálnej 
- párovej a skupinovej komunikácie. S p o 
znávanie detských hier, (napr. stará baba). 

Charakteristické znaky ich slohu. 



6. Nárečia 
západoslovenské, východoslovenské a stre
doslovenské nárečia 
Rozhodujúce znaky a rozdielnosti 
zemepisné rozmiestnenie 

Podobnosti a rozdiely. 
Postupné vytrácanie s a používania nárečí. 
Dôvody. 
Porovnávanie rôznych nárečí. 

Poznámky 

1) Lami, Štefan 
Výročné zvyky a hry. Budapešť, 1984 
2) Magyar NépzeneTára. I. Gyermekjátékok. 
(Corpus musicae popularis Hungaricae.) Bu -
dapest 1957. 2. vydanie Ediciu začal este 
v 1930-1940 rokoch redigovať Bela Bartók 
a Zoltán Kodály 
3) Mészáros, István 
Óvodai zenei nevelésúnk másfél évszázada. 
(Poldruha storočia hudobnej výchovy na 
materských školách) Budapest, 1988 
4) Pozri štúdiu Večerkovej v tomto zväzku 
5) Čast tohoto materiálu vyšla v spevníku 
Vyletel vták v r. 1955 v Budapešti. 
6) Večerková, Eva 
Velikonoční klepaní a „honení Jidášé" v okolí 
Uherského Hradišté = Slovácko, 16-17 
(1974-1975) 5 3 - 6 1 . 
7) Pozri pozámku č. 6. 
8) Spievaný text je nasledovný: 
A ti Judáši čo si učinil, 

9) O transmisii kultúry v rodineVitányi Ivan -
Sági Mária - Lipp Marta: A kultúra kôzvetíté-
se a családban. (Prenos kultúry v rodinách) 
Budapest1982 
10) Na sympóziu v Strážniciach na túto tému 
mala prednášku Mária Žiláková, ktorá bola z 
jedných autorov vypracovania učiva ľudo
vej kultúry. Pasáže z učebných osnov uvád
zam ako lektorka týchto osnov. 

Keť si svojho majstra Židom 
prezradil. 
A ti za to misíš pekle horeťi, 

Luciferom, ďáblom tam biťi, 
tam ám biťi. 

Pochválem buď 
Ježiš Kristus! 
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Dětské prostředí patří mezi ty důležité 
sociální skupiny, kde folklór zůstává pořád 
při životě a kde vznikají nové folklórní jevy. 
Děti patří k hlavním nositelům současného 
folklóru.1 Zda ještě stále platí věty, které před 
14 lety napsal Oldřich Sirovátka ve Sloven
ském národopisu, jsem se rozhodla zjistit 
na vlastní kůži. Počátkem května 1997 jsem 
na Základní škole ve Lhotách u Potštejna 
(obec se nachází v okrese Rychnov nad 
Kněžnou) provedla terénní výzkum, který byl 
zaměřený na život a kulturu školáků z vý
chodních Čech. Kontakt s vedením školy 
mi zprostředkovala moje sestřenice, Iva 
Brandýská, která na této škole působí jako 
učitelka českého jazyka a občanské nauky. 

Lhoty u Potštejna mají asi 500 obyvatel a 
místní školu navštěvuje 142 žáků. Většinu 
tvoří děti ze Lhot u Potštejna, ostatní dojíž
dějí z okolních vesnic. Žáci první a druhé 
třídy a čtvrté a páté třídy chodili do tzv. jed-
notňdky, ostatní třídy nebyly smíšené. 

Při výzkumu jsem použila písemných do
tazníků, přímého pozorování a rozhovoru 
s dětmi. Rozhovor s dětmi a vyplňování do
tazníků probíhalo za přítomnosti vyučují
cích. Musím poznamenat, že se mi s dětmi 
podařilo lépe „skamarádit" o přestávkách, 
kdy nebyly pod přísným dohledem učitelů, 

VOLNÝ ČAS A HRY ŠKOLÁKŮ 
Z VÝCHODNÍCH ČECH 

R a d k a MARHOLDOVÁ 
Ústav evropské etnologie 
FF MU v Brně 

a mohly mi předvést hru zvanou Pogy, která 
se ve škole nesmí hrát, aby se nepoškodily 
parkety, a nebo si mohly dovolit vyprávět 
i zrovna nepříliš slušné vtipy, což hlavně ty 
nejmladší přivádělo téměř do vytržení. Velmi 
mě překvapilo množství nejrůznějších vti
pů, reklamních sloganů a různých průpoví-
dek, které ovládají i ta nejmenší, školou po
v inná dí tka. Nyní bych ch tě la přiblíži t 
mimoškolní činnost dotázaných dětí.To, jak 
tráví zbytek dne po vyučování, víkendy, 
prázdniny. Zda jsou členy nějaké party, jaké 
mají hry, koníčky, co sbírají atd. 

Nejmladší dotázaní (10-11 let) nejraději 
tráví svůj volný čas jízdou na kole (chlapci 
i dívky), hrají různé míčové hry, chlapci hlav
ně fotbal, k dalším oblíbeným hrám patři' 
vybíjená, přehazovaná aj. Dívky rády čtou, 
„povídají si s ostatníma holkama", poslou
chají hudbu. Hodně času tráví také se svými 
oblíbenými zvířaty (věnčení psů apod.). Část 
svého volna věnují samozřejmě také televi
zi, mezi oblíbené pořady u chlapců patří s e 
riál Herkules, soutěžní hra Riskuj! a hudeb
ní hitparáda Eso, kterou sledují také dívky. 
Ty se také rády podívají na přírodovědecké 
filmy a pohádky, které jsou „pro malý dět i" , 
jak tvrdí kluci. 
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Volný čas tráví 12 až 13-tiletí chlapci a 
dívky už podstatně rozdílně. Zatímco chlapci 
staví různé modely ze dřeva.hrají hry na po
čítači, dívky se věnují ručním pracem, hod
ně času stráví společně s ostatními dívkami 
a vyprávějí si své zážitky, chodí spolu věnčit 
ps^y a na procházky, jezdí na koni nebo na 
kole. Kluci se začínají zajímat o motorky a 
rychlá auta. Dívky čtou dívčí romány, chlap
ci zase nejraději verneovky. Všichni poslou
chají hudbu z rádia nebo z kazeťáku. 

V televizi se nejraději dívky i chlapci dívají 
na seriály, liší se pouze žánr. Dívky nejraději 
sledují Dallas, Beverly Hills, Merlose Pláce, 
chlapci Akta X, a další seriály určené pro 
mládež, podobně jako jejich vrstevníci. 

Chlapci ve věku 14-15 let hrají fotbal (v 
zimě hokej), softbal, tenis. Často rybaří, jez
dí na kole. Mezi některými se najdou i tzv. 
„domácí kutilové". Podstatnou část svého 
volného času stráví u počítače.Také televize 
nestojí stranou, sledují se dobrodružné a 
vědecko-fantastické filmy, komedie. Někteří 
dotázaní uvedli, že se dívají na vše, co běží. 
Přesto nehraje televize v životě lhoteckých 
dětí tak velkou roli jako např. u dětí z větších 
měst. Pro srovnání by bylo zapotřebí další
ho výzkumu. 14-15-tileté dívky také rády 
sportují, nejčastěji hrají míčové hry jako např. 
volejbal, basketbal, jezdí na kole. Samozřej
mě, že majitelky kolečkových bruslí vzbu
zují větší pozornost opodál stojících dívek. 
Spoustu času jim také zaberou jejich do
mácí mazlíčci (psi, kočky, křečci). Čas si na
jdou také pro četbu, poslech moderní hud
by a na vycházky do přírody. Pro ilustraci 
toho, jak tráví volný čas naši náctiletí, jsem 
vybrala odpověď 15-tileté Katky z Potštej-
na, cituji: 

„Svůj volný čas nejraději trávím s kámo-
šema. Nejraději chodím venku se svojí ka
marádkou a to hlavně po Záměli, kde se dá 
užít docela legrace hlavně pod nadjezdem 
a na vlakové zastávce. Jinak ho trávím doma 
a buď si čtu nebo se učím a nebo se dívám 
na televizi, ale na tu věčinou aš večer. Přes 
den lítám po venku." 

Děti samozřejmě netráví svůj volný čas 
bez svých kamarádů. Asi nikoho z nás by 
nebavilo hrát si jen sám se sebou. Stejně 
jako školáci z Loděnic (obec ležící blízko 
Pohořelic, okr. Znojmo) se i školáci ze Lhot 
u Potštejna sdružují v neformálních dět
ských skupinách, tzv. partách. 2 Formování 
dětských part - trvalých i krátkodobých -
probíhá v současnosti mezi dětmi v místě 
bydliště podle věku, pohlaví a mentality, 
a to zhruba od začátku školní docházky jed
nak ve třídách a jednak v rámci kolektivních 
mimoškolních aktivit. I zde se spontánně 
vytvářejí kamarádské skupiny, i když jejich 
vznik je vyprovokován existencí formální
ho zájmového kolektivu. 3 J e n malá skupina 
dětí není členem nějaké party. Někdy to ne
musí být parta v pravém slova smyslu, se 
svými pravidly, vedoucím party, tajnou abe
cedou atd. Stačí, když se např. na autobu
sové či železniční zastávce nebo na návsi 
sejde několik dětí, většinou stejného věku 
a různého pohlaví a o zábavu není jistě nou
ze. 

Party mají většinou své vlastní hry ( „na 
poldy", „na schovávanou", „na uprchlíky 
a na policajty", „na stopovanou"), těchto her 
se účastní hlavně ti mladší školáci ( 1 0 - 1 3 
let). Velmi oblíbené jsou míčové hry, tenis, 
badminton, fotbal, v zimě hokej. V létě se 
členové dětských part společně koupou, 
hrají ve vodě „na neviděnou", podnikají růz
né dobrodružné výpravy, staví tajné bunkry 
a domečky, jezdí na kole „kdo nejrychleji a 
kdo nejpomaleji". Společně slaví svátky a 
narozeniny . Starší dotázaní hrají hru „na 
pravdu". Chlapci se před dívkami chlubí se 
svými motorkami (tzv."pincky" či „fíky" -
pozn. označení pionýra). V předvečer první
ho května připravují starší kluci společně 
s dospělými oheň, budou se totiž pálit ča
rodějnice, spojené s opékáním buřtů, u ve
černího posezení u ohně nechybí také zpěv 
s doprovodem kytary. 

Pro dokreslení mého vyprávění o životě 
v dětských partách jsem vybrala několik od
povědí na otázku, týkající se využití volné-
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ho času v partě, které mě zaujaly nejen svým 
obsahem, ale také podáním, cituji: „Chodí
me na nště a hrajeme ňáké hry." (Iva, 12 let, 
Proruby) 
„ 1 . parta: My spolu hrajeme Pogy- Pogová 
parta 
2. parta: Stavíme a modelujeme. Potom hra
jeme různé hry potmě. Stavíme bunkr a hráz. 
Někdy i oslavíme narozeniny nebo svátek. 
Dáme si dárky a oslavujem."(Petr, 11 let, Pře
staví ky) 

Samostatný odstavec svého příspěvku 
bych chtěla věnovat hře zvané Pogy. Hře, 
která v současné době patří k těm nejoblí-
benějším. J a k mi děti samy řekly: „Dříve se 
hrály kuličky, dneska Pogy." Co je to tedy za 
zázrak? Děti si v obchodě či novinovém stán
ku koupí zhruba za 20 Kč balíček s tzv. Pogy, 
což jsou dekturová kolečka, a s jedním vět
ším plastovým kolečkem. Kolečka mají růz
né obrázky, nejčastěji představují postavič
ky z dílny Walta Disneye, ale i jiné populární 
hrdiny televizních seriálů pro děti. Čím je 
hezčí obrázek, tím je samozřejmě větší cena 
Pogu. Podle mého názoru se zřejmě jedná 
o zajímavou komerční záležitost, protože asi 
žádný z rodičů nezkazí své ratolesti radost 
tím, že by jí nedal peníze na tolik vysněný 
balíček Pogů. Navíc také všudypřítomná re
klama láká děti ke koupi jogurtů Danone, na 
kterých jsou také přilepené Pogy.To jsme ale 
poněkud odbočili od našeho problému. 

I když ne tak docela. Spousta nejrůzněj-
ších věcí vděčí za své rozšíření a dostání se 
do povědomí nejširších vrstev reklamě. 

Ne jinak je tomu ve světě dětí, vzpomeň
me např. obrovský boom panenek Barbie, 
odstartovaný velkou mediální kampaní v te
levizi. 

V čem tedy spočívá princip hry? Hry se 
musí zúčastnit nejméně dva hráči. Každý 
z nich dá jeden Pog do banku. Pogy se sklá
dají do sloupečku na sebe, vždy obrázkem 
dolů. Když je sloupeček hotový, hází postup
ně každý hráč plastovým Pogem na sloupe
ček. Komu se podaří některý z Pogů hodem 
obrátit obrázkem nahoru, vyhrává a obráce

ný Pog je jeho. Hra pokračuje dále, vložením 
dalších Pogů. Může se hrát i o více koleček 
najednou. Z hráčského nadšení může děti 
vytrhnout jen zvonění zvonku, které jim 
oznamuje, že hodina začala. 

Velkou část svého volného času věnují 
školáci svým koníčkům, všichni něco sbírají 
a téměř všichni chodí do nějakého kroužku. 
Vášniví sběratelé se najdou jak mezi nejmlad-
šími dětmi, tak i nejstaršími. Věk ani pohlaví 
nehraje při výběru věcí, které školáci sbírají, 
velkou roli. Jednoduše řečeno, všichni sbí
rají všechno. Chlapci, ale i některé dívky nej
více sbírají již tolikrát zmiňované Pogy, dále 
potom samolepky nebo kartičky hokejistů 
nebo fotbalistů, které se stejně jako Pogy -
dají koupit v balíčku v obchodě. Potom je 
sběratelé dávají do speciálních alb. V auto
buse je pak často slyšet: „Vyměním Jágra za 
Haška! apod." Každý kluk chce mít své a l 
bum kompletní, aby je mohl ostatním s pa
třičnou pýchou ukázat. K tradičním sběra
telským artiklům patří známky, odznaky, 
časopisy A B C , ubrousky, dopisní papíry, 
obaly od žvýkaček, čokolád.., plakáty a fo
tografie populárních herců a zpěváků, po
hledy, samolepky, plechovky od nápojů atd. 
Také dívky mají svá alba, do nichž si kupují 
samolepky panenek Barbie, obrázky psů 
a koček aj. Momentálně je nejvíce „ in" , jak 
dnes mládež říká, sbírání pivních tácků, te
lefonních karet a nalepovacích tetování (např. 
z obalů od žvýkaček). 

Také vyprávění patří mezi dětmi k oblíbe
ným zábavám. Děti si vyprávějí doma v rodi
ně (pohádky, vzpomínky rodičů a prarodičů, 
zážitky z různých akci"), ve škole se spolužá
ky, ve chvílích volna se svými kamarády, 
v dětských partách, na táborech. Sdělují si 
navzájem své osobní zážitky a prožitky, po
vídají si o všem, co se stalo doma nebo ve 
škole, vypráví si obsahy filmů a knížek atd. 
Nejvíce oblíbené jsou vtipy, hádanky, vzpo
mínky a zážitky dětí. 4 Mezi vtipy a hádanka
mi se formují některé tematické skupiny z a -
s t o u p e n é boha tě j i : o n á r o d n o s t e c h 
a profesích, bláznech, zvířatech (zejm. o z a -
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jíčkovi) a obscénní vtipy. Výrazné jsou rysy 
černého humoru, cynismu, absurdity a pa
rodie, které se stupňují věkem (zkušenost
mi, stupněm poznání). Novým, ale ne ná
hodným jevem je časté používání reklamních 
sloganů, jejich parodií a nejrůznějších kli
šé. 5 Školáci ze Lhot u Potštejna si nejvíce 
vykládají vtipy a hádanky o Somálcích, C i -
kánech, dávají si absurdní hádanky, vypráví 
si různé strašidelné příběhy a zážitky ze ži
vota. Pohádky jim čtou nebo vypráví starší 
sourozenci, rodiče nebo prarodiče. Oblíbe
né jsou hlavně u mladších školáků, starší už 
o ně nejeví takový zájem, někteří z nich si 
někdy nějakou pohádku přečtou, ale nechtějí 
to přiznat, aby se před ostatními neshodili. 
Na otázku, zda si čtou pohádky nebo se na 
ně alespoň dívají v televizi-, se mi dostalo 
několikrát odpovědi: „To je pro malý děti!" 
Při výzkumu jsem se snažila porovnat říkad
la a hádanky lhoteckých dětí se staršími sbír
kami dětského folklóru. Repertoár a témata 
dětského vyprávění se však natolik mění, že 
se mi nepodařilo nalézt nějakou paralelu 
mezi současným a tradičním ústním proje
vem dětí. I když např. některá témata háda
nek a vtipů jsou stejná - např. vtipy o Židech. 

Nyní uvádím několik ukázek z bohatého 
repertoáru lhoteckých školáků: 

Hádanky o Somálcích a Cikánech 

Víte, co se stane, když Somálec najde kon
zervu? 
Otevře sl restauraci. 

Víte, proč v Somálsku vymizeli hadi? 
Somálci jeli na vandr a neměli spacáky. 

Když uříznete Cikánovi hlavu, co vznikne? 
Černý bez. 

Hádanky 

Víte, proč nemůže kostlivec skákat? 
Protože na to nemá žaludek. 

J e to sladký, pružný a neprůstřelný. Co je 
to? 
Pocukrovaný kšandy v tanku. 

J e to modrý a je to v rohu? Co je to? 
Dítě s igelitovým sáčkem na hlavě. 

Vtipy a tzv. „kameňáky" 

Hraje si holčička s chlapečkem na písečku. 
Holčička má ruku za zády a říká chlapečko
vi: 
„Chlapečku, že nevíš, co mám v ručičce?" 
Chlapeček říká: „Píseček" 
„Ne." 
„Lopatičku." 
„Ne." 
„Kbelíček." 
„Ne." 
„Tak já nevím", a holčička se ptá: „A dáš s e 
poddat?" 
„Jo." 
„Obrnu!" 

Ležely dvě nohy na kolejích a jedna povídá: 
„Já jsem ti říkala, že to nehouká sova!" 

Jede had na kole a někdo na něj zařve: 
„Hade, jak to, že jedeš na kole, když nemáš 
nohy? 
„A jo", spadne z kola, hodí kolo na ramena 
a utíká do lesa. 

Parodie na reklamní slogany 

J e to v koupelně, leží to v maminčině koši 
s prádlem a děsně to smrdí. Co je to? 
Chcíplej králík Azurit. 

J e to fialový a leží to na horách? 
Chcíplá kráva Milka. 

Všechny děti, až na drobné výjimky, si 
zpívají. Nejraději si zpívají samy- v koupelně 
nebo na záchodě, v přírodě, některé se sou
rozenci, s prarodiči nebo s kamarády, pň 
poslechu rádia se svým oblíbeným interpre-
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tem, ve sboru či pň práci, aby jim šla lépe od 
ruky. Nové písně se učí hlavně z rádia a tele
vize (populární písně), ve škole pň hodinách 
hudební výchovy, z kazet, od babičky nebo 
od kamarádů. Nejvíce se zpívají písně mo
derní, na táborech, večer u ohně apod. pís
ničky trampské a country. Téměř třetina do
tázaných školáků hraje na hudební nástroj 
(nejčastěji na flétnu, kytaru, klavír ale i var
hany). 

Cílem mého výzkumu bylo alespoň čás
tečně zachytit současný dětský folklór v jed
né malé obci ve východních Čechách, v celé 
jeho rozmanitosti a pestrosti, a zároveň jsem 
touto sondou do života našich nejmenších 
chtěla přispět k rozšíření poznatků o kultuře 
a životě dětí. 
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Free time and games of pupils from East 
Bohemia 

At the beginning of May 1997,1 conduc
ted afield research focused on leisure time 
and games of children at the elementary 
school in Lhoty near Potštejn (the Rychnov 
nad Kněžnou region). There are about 500 
people living in Lhoty near Potštejn. 142 
children go to the local elementary school. 
Some children are local, others commute 
from nearby villages. Children of the first 
and second classes, and those of fourth and 
fifth c lasses go to a single-class. Other c las
ses are not mixed. In my research used the 
following methods: questionnaires, inter
viewing children and direct observation. 

The school children like spending their 
leisure time with their equals in age. They 
play various games, e. g. „ tag", „hide-and-
seek", „track", „policemen and thieves" etc. 
Ball games tend to be very popular, such as 
„pig-in-the-middle", volleyball, basketball; 
boys play football in summer and ice-hockey 
in winter. Nowadays, a game called „Pogy" 
seems to be the trendiest; the game is po
pular thanks to commercials and can be 
obtained in every stationary or news-stand. 
Children also construct various bunkers and 
little houses. Childrens pets take up a lot of 
leisure time; it is mainly dogs, cats , ham
sters. The girls find their time to read but so 
do the boys (girls novels, books of adven
ture). However, TV does not stand aside from 
childrens life. They watch mainly TV series 
for children and youth, such a s Beverly Hil
ls, Melrose Place, H e r c u l e s a d v e n t u r o u s , 
sci-f i , natural historical films, crime stories. 
The youngest children inquired (between 10 
and 12 years of age) , mainly gir ls l ike 
watching fairy tales. 

Every school child collects something. 
Children tend to collect almost everything: 
starting from traditional collectable items 
such as stamps, badges, serviettes up to 
tattoos and phone cards. Some school chil
dren perform organized leisure time activi-
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ties: they either play a musical Instrument, home. They tell the best various jokes, what 
sing in a choir or learn a foreign language. happened during their holidays or In the 

Children also like telling stories during school, they ask each other all kinds of rid-
their school breaks, in their company or at dies. 

K PROBLEMATIKE 
FORMOVANIA 
HISTORICKÉHO POVEDOMIA 
DETÍ A MLÁDEŽE 

PhDr. Hana HLÓŠKOVA, C S c . 
Ústav etnológie SAV, Bratislava 

Zámerom příspěvku je 
a) charakterizovat prostriedky formova-

nia historického povedomia vztahu k minu
losti užšej referenčnej skupiny (rodina) 
a širšej referenčnej skupiny (sebaidentifiká-
cia s rodným krajom, regiónom, vlasťou) detí 
a mládeže 

b) poukázat na postoje súčasnej mládeže 
k minulosti ako k možnému korektívu kona-
nla v přítomnosti a vytyčovania životných 
strategií v budúcnosti. 

Východiskom analýzy boli výsledky anki-
et, ktoré som vykonala v roku 1993 a v roku 
1996. Ankety v roku 1993 s a zúčastnili žia-
ci 8. ročníka základnej školy (ZŠ) na sídlisku 
v Bratislavě - Petržalke a anketovanými boll 
žiaci jednej výberovej triedy s rozšířeným 
vyučováním cudzieho jazyka a jednej kla-
sickej triedy. Ďalšiu skupinu anketovaných 
tvořili žiaci 8. ročníka klasickej triedy ZŠ 
s vyučovacím jazykom slovenským v meste 
Senec ( 1 0 000 obyv. maď./slov. národn.) 

V roku 1996 s a ankety zúčastnili študenti 
maturitného ročníka gymnázia v Bratislavě. 
Otázky v anketách boli koncipované so zře
telem na vedomostné a mentálně specif ika 
žiakov, resp. študentov. Znenie ankety z roku 
1993 už bolo publikované (Hlóšková H., 
1993:96) a anketu z roku 1996 pripájam na 
závěr příspěvku. Údaje, získané anketovou 
sondou dopíňam o niektoré poznatky, ktoré 
som získala analýzou učebnic ZŠ, pričom 
tuto problematiku som podrobné rozviedla 
vo vyššle uvedenej práci a v tomto příspěv
ku uvediem len niektoré závěry. Rovinami 
existencie historického faktu sú: 
a) jeho faktický priebeh v reálnej historickej 

události 
b) od raz , s p r a c o v a n i e t ý c h t o udá los t í 

v historiografii 
c) pamáf a spomienky na historickú událost. 

Tátotretla rovina je tradičným predmetom 
zaujmu folklorlstiky, pretože historické po-
vedomie najširších vrstiev s a tematizovalo 
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v jednotlivých žánroch ústnej slovesnosti. 
Ľudová tradícia z toku histórie vyberala 
udalosti, ktoré konkrétne spoločenstvo po
važovalo za významné i keď fakticky takými 
ony nemusel i byť. Aj keď až do konca 
19. storočia prevažovala na slovenskom v i 
dieku ústna kultúra, prieniky motívov, tém 
a významov z oficiálnej kultúry priebežne 
a v 20. storočí už intenzívne, prispievali 
k formovaniu historického povedomia niž
ších sociálnych vrstiev. Vplyv a pôsobenie 
na formovanie historického povedomia s a 
diali prostredníctvom cirkvi, jarmočných tla
čí a kalendárov, vzdelávania, ochotníckeho 
divadla, politickej agitácie a literárneho folk
lorizmu.Tieto vplyvy boli samozrejme i spät
né. 

Povesť ako folklórny žáner v jej autentic
kom prostredí bola súčasťou bežných in
formácií o danej lokalite, chotári, prírodných 
útvaroch, významných stavbách, osobnos
t iach, či minulosti lokality (Azbelev.S.N., 
1965:17). Ako sociálna aktivita je rozpráva
nie príbehov (a teda i povesti) založené na 
určitom svetonázore a vytvára tak špecific
ký obraz skutočnosti (Kvideland R., 1989). 

Špec i f ickou s lovesnou interpretáciou 
predstavy spoločenstva o vlastnej minulosti 
sú historické povesti. Koncentrujú s a v nich 
témy o vzniku spoločenstva (vznik lokality, 
usadenie s a na mieste lokality), o udalosti
ach, ktoré považuje samé spoločenstvo pre 
seba za významné (vojny, bitky, pôsobenie 
významných osobností, epidémie, vzbury, 
revolty apod.) Nezriedka sú v štádiu paralel
nej existencie oficiálnej historiografie a folk
lórnej tradície alternatívnou verziou výkla
du dejín spoločenstva a sú teda vyjadrením 
jej historiozofie. Marginalizácia niektorých 
historických období alebo osobností v ofi
ciálnej historiografii je nezriedka kompen
zovaná ich alternatívnou životnosťou v úst
nej slovesnosti. Ako príklad možno uviesť 
cyklus rozprávaní o M.R.Štefánikovi (Vano-
vičová.Z., 1996). 

Vedomostný obzor tradičného nositeľa, 
ktorého súčasťou boli i informácie odo
vzdávané v žánrovej podobe historických a 

miestnych povestí, s a smerom do súčas
nosti čoraz intenzívnejšie formuje pod vply
vom mimofolklórneho systému. Na druhej 
strane i povesti s a odpútavajú od svojho 
prostredia a prirodzeného nositeľa. Potreba 
poznať minulosť vlastného spoločenstva s a 
s a u jeho nositeľov saturuje získavaním po
znatkov, ktoré sú produktom vedy a to pro
stredníctvom školy, publicistiky, osvety. Sú
časne však povesť vstupuje do procesou 
iného komunikačného systému - do literár
neho folklorizmu. Tak s a posilňuje jej s ym
bol ická funkc ia a nezr iedka s a stávajú 
i argumentom v politickom zápase a u mo
derných národov ako jeden z národných 
symbolov vyjadrujú v koncentrovanej for
me cen t rá lne hodnoty a idey ná roda 
(Mach.Z., 1992:89). 

Špeciálnu oblasť literárneho folklorizmu 
v súvislosti s povesťou tvoria jej literárne 
adaptácie, kde prevahu nadobúda chápanie 
povesti ako folklórneho žánra - prejavu 
umenia s lova so špeci f ickým sociálnym 
zázemím nositeľa. V období osvietenstva 
a národného obrodenia, kedy s a historický 
folklór stáva inšpiráciou pre vedu i pre lite
ratúru na S lovensku . V literárnej tvorbe 
štúrovcov (dielo J . Kráľa, J . Botta, A. Slád-
koviča, no predovšetkým J . Kalinčiaka) je po
vesť zdrojom inšpirácie pre literárne adap
tácie. Treba však v tejto súvislosti poukázať 
i na mimoliterárny kontext. Okrem umelec-
ko-estetických ambícií bol tento prístup 
poznačený i dobovým stavom historiogra
fie - nedostatkom historických prameňov na 
rekonštrukciu minulosti národa. Logickým 
riešením bol príklon k historickej tradícii, 
konkrétne folklórnej, pričom práve povesti 
boli na tento účel kvôli svojmu „historické
mu jadru" vhodným východiskom. V ďalšom 
vývoji adaptácií povestí v literatúre nadobú
da prevahu orientácia na „nového" čitateľa 
- na deti a mládež, pričom práve folkloriz-
mus s a stáva jednou z dominantných čŕt 
v okruhu literatúry pre deti a mládež. Dôsled
kami vstupu povesti do procesov folkloriz
mu s a mení recipient: vekovo i sociálne, mení 
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s a text: rozširovanie textu, fabulovanie, kon-
taminovanie, mení s a jazyk: pospisovňova-
nie, archaizovanie, menia s a funkcie: upra-
vova te l ia a lebo autori k ladú dôraz na 
didaktizujúcu funkciu. Posilnená je i este
tická a reprezentatívna funkcia. Z neuvedo-
meto intencionálnej ústnej historickej tradí
cie s a prostredníctvom jej publikovania či 
šírenia inými médiami stávajú uvedomelo 
intencionálnou tvorbou. Ako alternatívny 
zdroj informácií o historických a kultúrnych 
hodnotách konkrétnej lokality, regiónu s do
minantnou estetickou funkciou môžu vý
razne posilňovať v deťoch pocity intimizá-
cie prostredia, v ktorom žijú. V textoch ústnej 
historickej tradície s a okrem „faktografie" 
tematizujú i základné hodnoty, ktoré nosi-
teľská skupina uznáva: predstava získava
nia moci, chápanie pravdy, ušľachtilosti, 
predstava hrdinu, chápanie cnosti, vzťah 
k „ iným" apod. To je tiež jedna z vlastností 
ústnej historickej tradície, ktorá povesťový 
žáner ponúka na spracovanies výchovným 
a didaktizujúcim zámerom. Prevažujúca ori
entácia na detského čitateľa teda v prípade 
literárnych spracovaní povestí nie je vôbec 
náhodná. 

S povesťou ako javom poznávania a vý
chovy s a v súčasnosti dieťa na Slovensku 
stretne v rámci inštitucionalizovaného for
movania historického povedomia v 2. roč
níku základnej školy. Texty povestí sú v čí
tankách, resp. v učebniciach literatúry, čím 
s a v deťoch utvrdzuje genetická príbuznosť 
folklóru a literatúry. 

V prípade povestí by s a dali veľmi vhodne 
ilustrovať medzipredmetové súvislosti po
ukázaním na vývoj od naratívnych a fabulo-
vaných foriem dejepisectva a geografie na 
hodinách dejepisu a zemepisu. Prostredníc
tvom textov povestí i doplňujúcich explika-
t ívnych textov by bolo možné napĺňať 
i výchovno-vzdelávacie zámery, čím by s a 
žiakom prístupnou formou priblížil vývin ľu
dového svetonázoru. Na neposlednom 
mieste je možné prostredníctvom ukážok 
poves t í iných národov, k toré doteraz 

v učebniciach úplne absentujú, umožniť 
žiakom poznanie a pochopenie určitých 
antropologických konštánt ľudstva. 

Analýza textov povestí v učebniciach, 
dovoľuje konštatovať, že formujú povedo
mie žiaka o texte ako určitom žánri, o tema
tike povestí, o jazyku povestí a rovina iden
tifikácie (lokalita, región, národ). Dieťa si tak 
utvára predstavu o povesti ako o artefakte, 
pričom s a ale nikde nedozvie, v akom jazy
ku vlastne bola rozprávaná (dialekt), nie je 
uvedený prameň, takže vlastne ide o folklo-
rizmus folklorizmu alebo tradíciu v rámci li
terárneho folklorizmu. Ak dieťa nedostane 
informácie aj z iných prameňov (orálna his
tória v rámci rodiny, knižné spracovania, 
filmové spracovania, noviny, časopisy, roz
právania sprievodcov po historických pa
miatkach ai.), prostredníctvom školy s a mu 
formuje povedomie v zmysle vyššie spome
nutých kritérií. Dôs ledkom je i fakt, že 
z pôvodne lokálne či regionálne znakovo 
viazaných folklórnych javov s a tieto dostá
vajú na úroveň národnoreprezentatívnych 
znakov. Konštatuje to o povestiach O. Siro-
vátka, keď uvádza, že „mnohé miestne 
a krajové povesti vošli do celonárodného 
povedomia a živého podania prostredníc
tvom spisby, filmových adaptácií apod. (S i -
rovátka O., 1973:46) 

Pre anketu v roku 1993 som žiakov ôs
meho ročníka zvolila preto, že ako absol
venti povinnej školskej dochádzky repre
zentujú penzum informácií, ktoré v etape 
základného vzdelávania dostanú o tejto 
téme. Som si zároveň vedomá toho, že spon-
tánnejší vzťah k povestiam majú deti niž
ších vekových kategórií. Vyplýva to zo špe
cifík mentálneho vývoja vzhľadom na vek 
dieťaťa. Výsledky ankety ukázali temer jed
noznačne, že deti si osvo ju jú povest i 
sprostredkovane - prostredníctvom výuč
by, cez autorské spracovania povestí, zried
kavejšie audiovizuálnymi prostriedkami. 

Iným zdrojom poznania povestí boli na
príklad rozprávania sprievodcov po histo-
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rických pamiatkach počas škôl v prírode, 
počas školských výletov alebo s rodičmi. 

V odpovediach bratislavských ôsmakov 
bol zreteľný vplyv vlastivedných prechád
zok po Bratislave, ktoré prostredníctvom 
niekoľkoročného súťažného cyklu organi
zovala Bratislavská informačná a propagač
ná služba. Z vyše 130 detí, ktoré s a ankety 
zúčastnili, len okolo 10 % z tých, ktorých 
starí rodičia bývajú na vidieku, uviedli, že 
poznajú nejaký príbeh o mieste bydliska sta
rých rodičov. 

Poznatky psychológov dieťaťa (Piaget J . , 
Weilová A.M., 1951 z našich napr. Gavora 
R,1992) charakterizujú štádiá detského chá
pania geografického a sociálneho priesto
ru, ktorý dieťa obklopuje, ako vývoj od ego-
centrického chápania k jeho decentralizácii, 
pričom od 10 . -11 . roku je dieťa schopné 
spájať vzťah medzi svojou lokalitou a širší
mi celkami. Uvedené poznatky oprávňujú pri 
koncipovaní učebníc, odporúčanej literatú
ry i textami povestí formovať tieto vzťahy. 
Dieťaťu pomôžu fixovať ich vo svojom ve 
domí , p r i č o m p o s t u p n ý m z ískavaním 
poznatkov dieťa pochopí dominantnú hod
notu povesťových látok, ktorá tkvie v sú
časnosti predovšetkým v ich symbolickej 
funkcii. 

Na príklade analýzy práce s povesťovými 
textami v učebniciach ZŠ a na základe vý
sledkov ankety vyplynulo, že dieťa - žiak 
spoznáva a osvojuje si folklórnu kultúru 
sprostredkovane ako jednu zo súčastí s y s 
tému kultúrnych hodnôt vlastnej lokality, 
regiónu, vlasti. Dieťa - žiak je objektom pô
sobenia informácií, tak vo sfére výučby (kul
tivácia poznania) ako i vo sfére výchovy (ci
tová kultivácia). Zmenou od objektového 
prístupu k subjektovému prístupu by s a 
posilnil aktívny vzťah dieťaťa - žiaka k ab-
sorbovaniu folklórnej kultúry. V jej celku by 
poznanie povesťových tradícií znamenalo 
jeden z výrazných zdrojov posilnenia pozi
tívneho vzťahu k dejinám užšieho spoločen
stva (lokalita) i širšieho spoločenstva (vlasť) 
a k jeho dejinám. 

V rámci tejto koncepcie by deti samé ak
tívne spoznávali a vyhľadávali nositeľov tra
dície, pramene, doterajšie publikačné spra
covan ia . Deti - žiaci by tak nadobudl i 
zodpovedajúcejší obraz o tradičnej kultúre 
a jej jednotlivých komplementárnych zlož
kách ako o dynamickom systéme a o jeho 
mieste vo vývine národnej kultúry na S lo
vensku . Anonymná anketa z roku 1996 
medzi gymnazistami z maturitného ročníka 
bola vykonaná v rámci predmetu Náuka 
o spoločnost i , čo mohlo (ale nemuselo) 
ovplyvniť odpovede študentov. I keď otázky 
boli koncipované širšie (napr. i na etnické 
stereotypy, poznatky o kultúrnych regió
noch Slovenska ai.), na tomto mieste s a sú
stredím na užšiu problematiku historického 
povedomia, tak ako s a reflektovalo v odpo
vediach maturantov. Varieta odpovedí na 
otázku č.7 Na ktoré osobnosti z našich dejín 
môžeme byť podľa Teba hrdí? Prečo? bola 
nasledovná: Cyr i la Metod,Svätopluk,Ján 
J e s e n i u s , J.A.Komenský, Jura j Jánošík, 
Mária Terézia, L.Štúr, M.R.Š te fán ik , 
T.G.Masaryk, J.Murgaš, A.HIinka, J .T iso , 
A.Dubček, ale i G.Husák.V. Havel, V.Dzurilla, 
RŠťastný, RBondra. Početne vysoko preva
žujú L.Štúr a štúrovci a študenti vyzdvihujú 
ich prácu v národnouvedomovacom proce
se - vytvorenie spisovnej slovenčiny, „dví
hanie národného povedomia", „súvisia so 
vznikom S lovenska a jeho rozmachom", 
„keby nebolo ich, neboli by sme ani my", 
„išlo im o Slovensko a o ľudí, ktorí tu žijú, 
išlo im o dobro národa, a nie len o peniaze, 
siávu a moc!!!". 

Na otázku č.8: Koho Ty považuješ za ná
rodných hrdinov Slovákov? študenti odpo
vedali: J.Jánošík, štúrovci, „tí, ktorí za našu 
vlasť bo jova l i - p a r t i z á n i " , Š te fán i k , 
T.G.Masaryk, „študenti", M.Šulík (súčasný 
filmový režisér), J.Króner(herec), A.Dubček, 
„Štefánik, Hviezdoslav, Dzurilla, Golonka", 
„ľudí, ktorých si nikto nevšimol", pričom po
četne vysoko prevažuje Juraj Jánošík. 

V odpovediach na otázku č. 14: Poznáš 
povesť o niektorom zo slovenských hradov? 

95 



Ak áno, odkiaľ ju poznáš? Aký je obsah tej
to povesti? prevažovali odpovede gymna
zistov o knihách ako o zdroji poznania po
ves t i , p r i čom študent i uvádzali h lavne 
povesť o studni na trenčianskom hrade, 
ktorú knižne spracoval spisovateľ J . Nižňán-
s k y a kniha vyšla vo viacerých vydaniach. 
Z rozprávania poznali tiež povesť o čach
tickej pani (Alžbeta Báthoryová, sídlila na 
zámku v Čachticiach so svojmi sluhami z a 
bíjala mladé dedinské dievčatá a aby si udr
žala večnú mladosť, kúpala s a v ich krvi. Len 
asi pätina študentov uvádza znalosť poves
tí o Brat is lave a to buď „z kníh" alebo 
„z rozprávania" (o soche rytiera Rolanda na 
fontáne na Hlavnom námestí, o Kačacej fon
táne na Šafárikovom námestí, o obrovi na 
hrade, o soche p. Márie na budove radnice). 
Ide o literárne spracovania povestí, viažu
cich s a k Bratislave od slovenskej spisova
teľky Márie Ďuríčkovej, ktoré v knižnej po
dobe vychádzal i v 80. rokoch 20. stor. 
(Ďuríčková.M., 1981). 

Otázky ankety č.16 - č.18 s a týkajú pa
mäti rodiny. Ani v jednom prípade s a nesta
lo, že by respondent nebol odpovedal. I keď 
študenti uvádzajú, že u mnohých sú kon
takty so starými rodičmi sporadické (nebý
vajú v Bratislave), zároveň konštatujú, že radi 
počúvajú ich spomienky (spôsob života na 
dedine či v malom meste v čase ich mlados
ti, vojnové roky, o detstve rodičov). Väčšina 
uviedla, že vyzýva starých rodičov k spomí
naniu, len asi desatina uviedla, že s a starí 
rodičia opakujú, sťažujú sa , mentorujú a pre
to ich spomínanie prijímajú s nevôľou. Väč
šina respondentov uviedla, že viac vedia 
o minulosti rodiny matky a ako dôvody uvád
zajú: "mamina rodina je rozvetvená", „k nim 
chodíme častejšie", „syn má bližší vzťah 
k matke", „z oboch strán - lebo sme dobrá 
rodina". Prenos poznatkov a príbehov o ro
dine je prerušený spravidla u toho z rodi
čov, ktorý po rozvode odchádza od rodiny: 
napr. „naši s a rozviedli, keď som bola ešte 
malá, s otcom s a stretávam párkrát z a rok 
a s jeho rodinou vôbec". Či niekto z rodiny 

píše rodinnú kroniku, uviedli dvaja z anke-
tovaných, že ju píšu starí rodičia - v jednom 
prípade stará mama, v druhom starý otec. 
Jedna študentka uviedla, že sama pracuje 
na zostavení rodokmeňa rodiny, ďalší š tu
dent odpovedal: „nie, ale môže to byť c h a 
os" . V jednej z odpovedí študent uviedol, že 
stará mama často spomína a rozpráva o ži
vote v minulosti pri prezeraní fotograf i í 
v rodinných albumoch. 

V otázke č. 20, kde bolo uvedených viace
ro možností odpovedí (viď text ankety/1996), 
jednoznačne s a všetci anketovaní vyjadrili, 
že poznať minulosť vlastného národa je po
trebné pre poučenie z chýb minulosti, teda 
zastávajú názor vyjadrený klasickou senten
ciou: História est magistra vitae. Z a zaují
mavý považujem fakt, že len dvaja z anketo-
vaných študentov s a nazdávajú, že história 
s a interpretuje vždy podľa toho, kto je pri 
moci. 97 % študentov s a , pravdepodobne 
pod vplyvom aktuálnej polit icko-hospodár-
skej situácie S lovenska , vyjadrilo v tom 
zmysle, že každý kultúrny človek by mal 
poznať minulosť svojho národa, ale dôleži
té sú predovšetkým ekonomické výsledky 
v súčasnosti. 

Na záver uvádzam, že vykonané ankety 
mali sondážny charakter a boli skôr zame
rané na zistenie ďalších možných problé
mových okruhov v súvislosti s formovaním 
historického povedomia detí a mládeže 
v súčasnosti. Z a také považujem napr. pro
blematiku pamät i rodiny, obraz hrdinu 
u dnešných detí a mládeže, vzťah k histórii 
a významným osobnostiam vlastného ná
roda, čo by malo byť zámerom ďalšieho hĺb
kovo orientovaného výskumu nielen etno
lógie, ale v š i ršom in terd isc ip l inárnom 
zábere. 
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A N K E T A / 1 9 9 6 

ročník: študent: áno/nie 
studentka: áno/nie 

1) Čo považuješ za svoj rodný kraj? 
2) Čo preTeba znamená pojem vlast? 

3a) Ak by si teraz dostal/a ponuku žit trvalo v zahraničí bez možnosti návratu domov, 
prijal/a by si tuto ponuku ? 
3b) Z a akých podmienok ? 

4) Keby si mal/a graficky znázornit symbol nasej vlasti, aké dominanty by si zvolil/a ? 

5) Akú vlastnost považuješ za typickú pre 
Slováka 
Maďara 
Róma 
Rakušana 

6) Keby si mal/a počas víkendu sprevádzať 
zaviedol/la ? 

Čecha 
Poliaka 
Američana 
Francúza 

cudzinca po Bratislavě a okolí, kam by si ho 

7) Na ktoré osobnosti z našich dejín móžeme byt podiaTeba hrdí ? 

Prečo? 

8) Koho Ty považuješ za národných hrdinov Slovákov? 

9) Ktorí slovenskí sportovci urobili, podia Teba, doteraz Slovensku najlepšie meno vo 
světe? 
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10) Ktorí umělci, podia Teba, preslávili v minulosti a v súčasnosti vo světe Slovensko? 

11) Ktorý slovenský film by si premietol/la cudzincovi, ak by si chcel/ la ukázat povahu 
Slovákov? 

12) Čím by si cudzincovi predstavil/la slovenský folklór ? 

13) Ktoré město je centrom 

14) Poznáš povést o nlektorom zo slovenských hradov? 
Ak áno, odkiar ju poznáš? 
Aký je obsah tejto pověsti? 

15) Poznáš nejakú povést, viažúcu s a k Bratislavě? 
Ak áno, odkialju poznáš? 
Aký je obsah tejto pověsti? 

16) Zvyknu Ti staří rodičia rozprávať příběhy zo svojej mladosti? 
Ak áno, počúvaš ich rád/rada? 
Prečo? 

Očom sútieprfbehy? 

17) Mys l íš s i , že je dó lež i t é , aby rod ina v e d e l a vel 'a o s v o j i c h 
predkoch? Prečo? 

18) Z ktorej strany rodiny (od mamy, či od otca) vieš o rodině viac ? 

Čo myslíš, prečo ? 
Vedie niekto zVašej rodiny rodinnú kroniku? 

Šariša 
Zemplína. 
Záhoria.... 

Gemera. 
Turca 
Liptova.. 
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19) Aké udalosti z našich dejín by si pripísal/la k rokom: 
863 1781 
955 1848 

1241 1918 
1526 1948 
1683 1968 
1711 1989 

20) Myslíš s i , že poznať minulosť vlastného národa je: 
(môžeš označiť i viacero možnosti") 

a / potrebné, pre poučenie z chýb minulosti áno/nie 
b/ dôležitejšie je poznať minulosť susedných národov áno/nie 
c / nie je to vôbec potrebné, lebo história s a interpretuje vždy 

podľa toho, kto je pri moci áno/nie 
d/ každý kultúrny človek by mal poznať minulosť svojho národa, ale 

dôležité sú predovšetkým ekonomické výsledky v súčasnosti áno/nie 
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Present game communities of children 

The contribution has been concentrated 
on problematics of forming the historical 
awareness of children and youth. It has 
resulted from the results of próbe surveys 
being carried out by the author in 1993 and 
1996. The pupils of the 8th c l ass of the 
primáry school (ZŠ) in the housing estate 

99 



Bratislava - Petržalka took part in the survey 
in 1993 . T h e survey w a s made in one 
se lec t ion c l a s s with ex tended foreign 
language education and in one ..traditional" 
c lass. The other group of survexed children 
was formed by the pupils of the traditional 
8tl» c l a s s in the pr imary s c h o o l wi th 
teaching the Slovak language in the town 
of Senec (10 000 inhabitants of Hungarian/ 
Slovak nationality). In 1996, the students of 
school-leavers' c lass at the grammar school 

Svet hračiek je čarovným návratom do 
detstva každého z nás. A naviac sme v situ-
ácii, keď nás skúsenosť učí dešifrovat vý
znamy a hradať nové podněty. Nevraciame 
s a do světa hračiek dětsky čistí a nevinní, 
ale poučení a pragmatickí. Preto s a ospra-
vedlňujem za nasledujúcu úvahu všetkým 
dievčatkám, a najma mojim dcerkám, ktoré 
netušia ako budem tu odhaíovať najvnú-
tornejšie vnútro ich obl íbených bábik. 

V mojom příspěvku Vás chcem obozná-
miť so zaujímavým projektom, ktorý som 
spoznala počas pobytu v USAaspočiatku 
som mu věnovala celkom „materskú" po
zornost. Vzápátísom si uvědomila, ako vef-
mi blízky je tento záujem mojim profesio-

in Bratislava participitated in the survey. The 
survey questions were put together due to 
the age specification of the pupils, resp. 
students. 

The contribution has analysed the ways 
of institutional forming historical awareness 
of children and youth (school lessons, mass 
media) and the informal way of forming the 
relation to history at the family and wider 
community levels (place, region, nation). 

DETI A HRAČKY. 
CESTY BUDOVANIA 
KULTÚRNEJ A HISTORICKEJ 
IDENTITY 

PhDr. Marta BOTÍKOVÁ, CSc. 
Katedra etnológie FF UK, 
Bratislava 

nálnym záujmom a to dalo podnět aj k na -
sledujúcim úvahám. Projekt, ktorý Vám 
chcem představit s a pre veřejnost nazývá 
„American Girl" a je dielom autorského ko
lektivu historikov, pedagógov, spisovatelův, 
dizajnerov a dal'ších profesionálov (podo
týkám, že vačšinou sú to ženy!) združených 
v Pleasant Company so sídlom vo Wiscon-
sine, ale samozřejmé s celoamerickou pó-
sobnosťou. Mój kontakt s autormi/kami pro
jektu bol, žiaí, len cez Ich katalogy a výrobky, 
spatné pósobenie a úspěšnost projektu som 
mala možnost dedukovat na základe pozo-
rovania niekofkých prípadov, resp. ohlasov 
v tlači. Aj napriek tejto neveími akademickej 
východiskovej pozícii pokúsim s a spro-

100 



stredkovať Vám v čom vidím inšpiratívnosť 
konceptu „Amerického dievčaťa" pre naše 
vedecké bádanie aj pre aplikovanú vedu. 

Na našom sympóziu s a spoločne zamýš
ľame nad procesom budovania identity, 
kultúrnej, historickej, regionálnej, národnej 
v detskom veku. Pokúšame s a pomenovať 
prostriedky, okolnosti, ktoré napomáhajú 
tomuto procesu, ktorý je chápaný pozitív
ne, ako žiadúci rozmer harmonicky rozvi
nutej osobnosti. Pedagógovia a psycholó
govia datujú najvhodnejšie obdobie, k e d s a 
v deťoch rozvíjajú abstraktné city lásky, hr
dosti v súvislosti s pojmami rodina, vlasť, 
národ na stredný školský vek. Práve do to
hoto obdobia mieria aj tvorcovia „Americ
kého dievčaťa", určeného pre 8 a viac ročné 
dievčatá. Uvedené abstraktné pojmi a pozi
tívne city voči nim s a môžu budovať na kon
krétnom poznaní. Toho s a držia aj mnohé 
naše projekty, približujúce „malé dejiny", 
spôsob života v jeho každodenných rozme
roch, a to či už cez osnovy školskej výuky, či 
cez záujmovo-umeleckú činnosť, najmä 
v detských folklórnych súboroch. V tomto 
snažení, zdá s a , americkí tvorcovia postu
pujú premyslene a komplexne. „Americké 
dievča" zasahuje všade. J e to hračka pre 
kratochvíľu, je to podnecovateľ záujmovej 
činnosti, ale existuje aj vo variante školskej 
učebnice ako prostriedok zámerného „vyu
čovania". K poslednému z menovaných v a 
riantov mám najmenej údajov, preto s a ob
medzím na dva predchádzajúce - hračka 
a záujmová činnosť. J e len samozrejmé, že 
v samotnom procese pôsobenia funkcie 
zábavy, vlastnej záujmovej činnosti vyvola
nej cez zábavu a funkciu vzdelávaciu nie je 
možné od seba oddeliť. Pôsobia vedľa seba 
a jednotlivé situácie s a odlišujú podľa toho, 
kedy ktorá z funkcií je dominantná. 

Dovoľte teda predstaviť Vám bábiky, ktoré 
sú symbolmi amerických dievčat rôznych 
historických období. Každá z nich je nosi
teľkou posolstva svojej doby. Toto posol
stvo môžu kritici kvalifikovať ako príliš „po-
litically correct", „tak ako je žiadúce" a budú 

mať pravdu už aj preto, že národné, etnické 
a triedne hranice prekonáva posolstvo hu
manitné, aby napĺňalo nový koncept multi-
kuľturalizmu, ktorý zamenil ideu taviaceho 
kotla, ktorá nielenže je z hľadiska konca 
20. storočia nehumánna, ale jednoducho ani 
v praxi nefungovala. 

Bábiky - dievčatá sú obklopené svojim 
materiálnym prostredím. J e to zmenšenina 
sveta dospelých a nesie v sebe veľa infor
mácií. Veľmi pôsobivé sú tie o spôsobe odie
vania - odev zimný, letný, domáci, pracovný, 
odev do školy, na voľné chvíle, odev sláv
nostný - sleduje vývin materiálov, módnych 
vzorov, etnickú aj sociálnu znakovosť. Dô
ležitou súčasťou materiálneho sveta je ná
bytok, ktorý ilustruje spôsob bývania - z a 
riadenie spálne aj obývacej izby, spôsob 
uskladňovania šatstva, školský nábytok. 
Osobitne zaujmú kuchynské utensílie, por
celán, príbory i doplnky, ktoré sú dokladmi 
stravovacích zvyklostí pri slávnostných, iné 
pri všedných príležitostiach. K jednotlivým 
situáciám patria rekvizity, o.i. napr. aj dobo
vé tlačoviny, ktoré chápeme nie ako dopl
nok, lež často - ako symbol - sú vlastne 
ústredným motívom celej udalosti. 

Určite nie je náhodný výber obyčajových 
i každodenných situácií, ktoré si autori vší
majú v živote amerických dievčat a steles
ňujú v bábike. Sú to predovšetkým rodinné, 
resp. rodinno-výročné sviatky: narodeniny 
a Vianoce. K obom patrí slávnostné stolo
vanie, nie každodenné doplnky, obdarúva
nie, ale aj určité postupy správania s a , vlast
né len tejto udalosti, ktorá má svoje miesto 
v rodinnom, teda najbližšom prostredí iden
tifikácie jednotlivca. Do širšej komunity „vy
vedú" dievčatá ich letné a zimné dobrodruž
stvá, spoločenské a politické slávnosti. Veľmi 
veľký význam s a kladie na vykreslenie spô
sobu školského vzdelávania, ktoré vždy re
prezentuje historické posolstvo svojej doby. 

To sú všeobecné schémy, ktoré napĺňajú 
svojimi životnými príbehmi dievčatá Fel ici-
ty, Kirsten, Addy, Samantha a Molly. Podrob
nejšie s a o ich živote dozvedáme z kníh, 
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ktoré tvoria jednu z doplnkových, interak
tívnych zložiek projektu. Tu uvediem mo
menty, ktoré považujem osobne za najpod
statnejš ie práve v p rocese budovan ia 
identity. 

Felicity Merriman je dievča koloniálneho 
obdobia, ktorá vyrastá vo Williamsburgu vo 
Virginii. Stretávame ju v roku 1774. Má vte
dy 8 rokov a americká revolúcia za nezávis
losť s a jej dotýka bezprostredne - pretože 
dejiny nejdú „len tak" pomimo nás. Autorka 
jej historického príbehu ju opisuje ako veľ
mi slobodnú povahu, ktorá je rada nezávis
lá. Prejavuje s a to nielen v tom, že rada jazdí 
na koni, ale aj v tom, že s a nebojí povedať 
svoju mienku majiteľovi toho koňa, ktorý s a 
ku zvieraťu správa veľmi kruto. Na narode-
ninovej oslave u Felicity nepijú čaj, hoci 
pôvodne záväzne patrila čajová šálka a kra
bička na čajové listy k jej výbave. Angličania 
dali vysokú dovoznú prirážku na čaj, a tak 
budú vo vlastenecky uvedomelých americ
kých rodinách podávať deťom kakao. Že 
i v tejto spoločnosti a čase existuje názo
rová diferenciácia, dozvieme s a z príbehu 
Felicitinej priateľky, ktorej otec je na rozdiel 
od pána obchodníka Merimanna loyalista, 
teda na strane kráľa. Z a svoje presvedčenie 
je vo väzení. Ako s a zachová Felicity ku svo
jej priateľke, to je obraz nielen citového, ale 
aj občianskeho postoja. Skromnosť je ďaľ-
šia významná hodnota, ktorú sprostredkú
va život tohto dievčaťa, ktoré žije v zdanli
vom dostatku. Felicitine šaty sú „krásne". 
Dozvieme s a však, že koloniálne dievčatá 
nemali veľa šiat, a tak si vymýšľali, ako ich 
preonačiť, stužkou, falošnou šnurovačkou, 
či iným malým doplnkom. Felicitina škola je 
vlastne akýsi klub mladých dám, kde sa majú 
naučiť spoločenskému správaniu. Doma s a 
však s mamičkou učí písať a číta Bibliu. A jej 
domáca školská stolička je, v zmysle už 
spomínanej historickej symboliky, kópiou 
„písacej" stoličky, v ktorej Thomas Jeffer-
son formuloval Deklaráciu nezávislosti Spo
jených štátov. 

Kirsten Larson je dcérka švédskych kolo
nistov, ktorá prichádza spolu so svojimi 
rodičmi a ostatnými „pioniermi-hraničiarmi" 
osídľovať americký západ. Píše s a rok 1854 
a Kirsten má 9 rokov. Jej výbava je spomien
kou na pôvodnú vlasť a mnohé súvislosti jej 
života reprezentujú význam etnického kul
túrneho dedičstva. Zároveň však nový život 
na vtedajších západných hraniciach Ameri
ky, kdesi na farme strýka Olafa Minnesote 
dáva priestor ukázať hrdinskosť, skromnosť 
aj odhodlanosť ľudí, ktorí podnikali túto čas
to strastiplnú cestu v nádeji na lepší život 
pre s e b a i svo je det i . K i rs ten s a t ráp i 
v americkej škole. Hraničiarska škola je len 
malá drevorubačská chata, kde prísna sleč
na učiteľka núti deti učiť s a naspamäť bás
ničky v angličtine, jazyku, ktorému vôbec 
nerozumejú. V tomto momente s a prezen
tuje, pripomína koncept bilingvizmu. Nie 
všetci „musia" vedieť - hneď - po anglicky! 
Kirsten, reprezentuje svoje kultúrne dedič
stvo osobitne výrazne vo vianočnom čase, 
keď s a jej „vianočný príbeh" viaže k posta
ve Lucie, významnej obyčajovej príležitosti 
škandinávskych národov. Kirsten s a a o je
diná z dievčat stretáva aj s malou Indián
kou, nežne zvanou Spievajúce vtáča. Cez 
postavu Indiánky sprostredkovaný a samo
zrejme nakoniec nevydarený pokus o útek 
a najmä návrat reprezentuje hodnotu evi
dentne priraďovanú bielej civilizácii - hod
notu domova a života v rodine. Indiánka však 
prináša aj ďaľšie posolstvo, nielen nepokoj. 
Prináša pre Kirsten vedomosti z miestnej 
etnobotaniky, učí ju úcte k prírodným zdro
jom, ktorými pionieri, napriek tomu, že prí
rodu milovali, v záujme svojej prosperity 
hazardovali. 

Kým Indiánka je v podstate vedľajšou 
postavou a zatiaľ nie je spodobená v bábike 
a teda ani v samostatnom príbehu, černoška 
Addy Walker si už vybojovala svoje miesto 
na multietnickej americkej scéne. Addy je 
dievčaťom vojny Juhu proti Severu v r.1864. 
Svojimi počinmi reprezentuje slobodu, ľud
skú dôstojnosť a právo na vzdelanie. Addy 
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utéká spolu so svojou mamičkou na Sever 
do Philadelphie, kde s a matka zaměstná 
a Addy chodí do školy. Dievčatko trápi, že 
ich rodina musí byt rozdělená, ale žije v na
ději, že s a znovu slobodní zídu. Má právě 
desať rokov, kecf s a skončí vojna. V živote 
s a však objavujú ďalšie súvislosti, sociálna 
nerovnost, předsudky a americké dievča je 
vždy dost silné nato, aby ich překonávalo. 
O živote otrokov na útěku s a dozvedáme 
najróznejšie veci - išli na Sever za svitom 
hviezdy, či po hmate podia toho, na ktorej 
straně boli stromy obrastené machom. Od-
chádzali bez akýchkoFvek prostriedkov. Ad-
dina matka mala na cestu hotovost jeden 
strieborný pol-dime, teda 5 centov. Otroci 
nepoznali přesný datum svojho narodenia. 
Tak aj Addy oslavuje svoje narodeniny v deň, 
ktorý si sama vybrala. Zobrazený je význam
ný zástoj cirkvi pri organizovaní pomoci 
oslobodeným otrokom. ĎaFšou významnou 
dimenziou Addinho života je škola. Význam 
gramotnosti pre slobodného člověka, uče-
nie s a navzájom, deti rodičov, hoci aj 
prostredníctvom vykrajovaných písmeniek 
z ces ta na koláčiky, to všetko nám prináša 
Addy a okruh jej priateFov i rodiny. 

Samantha Parkington je viktoriánská krás
ka, sirota, ktorá s a vychovává u svojej bo-
hatej starej mamy v r.1904. Samantha re
prezentuje vo všetkých svojich súvislostiach 
konjunkturu - „americký sen" . Ale ani ten 
nie je bez tienistých stránok. J e tu jej kama-
rátka Nellie, služka vo vedFajšom dome. Rov-
nako sirota, lenže na rozdiel od Samanthy 
nemá kam ísť, len do sirotinca. Prehlbova-
nie sociálnych rozdielov je jedným z motí-
vov příběhu tohto dievčaťa. Dozvedáme s a 
o práci slúžok, o zneužívaní detskej práce, 
ale aj o boji žien za volebně právo. V kultúr-
nej oblasti autoři nezabudli zvýraznit obdiv 
a napodobňovanie, či preberanie hodnot 
a spósobov viktoriánského Anglicka v ma-
teriálnej i duchovnej kultuře tej doby. Patřili 
tam oslavy spoločenských i rodinných udá
lostí, a v nich nové postavy, napr. Santa 
Claus, športovanie ako nový druh zábavy 
a trávenla voFného času . 

Takmer na dosah je život Molly Mclntire, 
ktorá žije svoj dievčenský vek v r.1944, 
v čase druhej světověj vojny. Molly je pra
vým príkladom vlastenectva. Bojuje na „do-
mácom fronte" druhej světověj vojny tým, 
že poslušné - aj kecf nerada- jedáva vodni-
cu pěstovánu na domácej „záhradke víťaz-
stva", s kamarátkami zbierajú vrchnáčiky od 
fliaš, pretože vojnový priemysel potřebuje 
kov aj korok. Mollin otecko je v Európe ako 
vojenský lekár, mamička pracuje v Červe-
nom kříži. Všetky aktivity sú zacielené na 
víťazstvo Ameriky vo vojně proti německé
mu a japonskému fašizmu. Molly je skrom
ná, nosí šaty prešívané zo starých, karneva-
lovú masku"Hulla- Hop" si zostrojíz papiera 
a desiatu do školy nenosí v žiadnej parád-
nej krabičke, ale v obyčajnom hnedom pa-
pierovom sáčku. Na Vianoce príde poštou 
balíček od otca, a zábavou tých čias je spo-
ločné rodinné počúvanie rádia. V čase Mol-
liných narodenín prichádza do rodiny ute-
čenecké dievčatko z Anglicka. Tuto událost 
móžeme čítat ako bezprostřednější „dotyk" 
vojnových událostí, hoci detí s a vojna aj tak 
dotýká na každom kroku čo i len cez „voj
nové" hry v letnom tábore. Prezentáciou 
zmysluplného v lastenectva je akadémia 
Červeného kríža rovnako ako táborové osla
vy 4. júla 1944. 

Projekt týmto výpočtom nekončí. V naj-
bližšom čase prichádza do plejády Josephi -
na, dievčatko z Nového Mexica, Santa Fe. 
Píše s a rok 1826 a jej domov s a stal súčas-
ťou Spojených štátov. Josephina předsta
vuje doteraz nepoznánu kulturu juhozápa-
du iné podnebie, plodiny, spósob bývania, 
odievania, sviatky... Nebude asi náhodou, že 
tvorcovia siahli po tomto motive právě 
v čase, kecf hispanizácia Ameriky vytvára 
v Fucfoch pocity neistoty a možno aj st ra
chu, ako a či s a bude tento problém riešiť. 

Existuje aj pokus o vytvorenie dnešného 
amerického dievčaťa, ten však zostáva na 
úrovni materiálnych artefaktov súčasnosti, 
bez hlbšieho ideového posolstva, azda len 
že si móžete objednat bábiku s antropolo-
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gickými črtami podia vlastného výběru. Z a 
oveía invenčnejšiu považujem tú interaktív-
nu časf projektu, kde sú malé čitatelky oslo
vované cez časopis Amerického dievčaťa 
a majů úlohu pátrat vo vlastných rodinných 
albumoch a zhromaždif vlastné rodinné fo
tografie, podia ktorých im potom návrhářky 
vytvoria papierové vystrihovacie šaty na ich 
postavu. Cez hru dieta spoznáva a stotožní 
s a so svojou rodinnou históriou. Učenie s a 
historickému výskumu a hodnotě vlastných 
zistení začíná vlastně už na stránkách sprie-
vodných knih, kde sú jednotlivé témy v zá
věre příběhu vysvětlené a dokumentované 
dobovými dokladmi. História je tu skutočne 
zvnútornená, pretože je obsiahnutá v blíz
kých dejoch, ktoré přežívali jednoduchí ru-
dia. 

A keďspomíname jednoduchých rudí, tře
ba tiež povedať, že projekt Amerického diev
čaťa napriek vysokým cenám jednotlivých 
hračiek nie je nijako exkluzívny. Dievčatko 
má obyčajne len jednu z bábik, a keď sú jej 
záujmy širšie ako finančně možnosti rodi-
čov, připadne starých rodičov a známých, 
určité je přístupná vo formě vystřihovacích 
papierových bábik, ktoré spfňajú všetky po-
žiadavky tvořívej i poučnej hry. Ako doplň
kové materiály s a poskytujú dobové mapy, 
recepty na special i ty tej-ktorej kuchyně, 
karnevalové a divadelně masky, ktoré mohli 
nosit historické dievčatá pri školských hrách 
a besiedkach, katalog dievčenských ručných 
prác charakteristických pre jednotlivé ob-
dobia. 

O odozve tohto komplexného a obdivu
hodné přepracovaného projektu „Americké 
dievča" mám len niekofko sprostredkova-
ných informácií. Z a najdóležitejšie považu
jem správy z novin a časopisu Amerického 
dievčaťa. Noviny majů „Klub", kam im diev
čatá píšu a posielajú fotografie zo svojich 
podujatí. Stretávajú s a , oblečené ako svoje 
bábiky, napeču si pri tom aj historické kolá-
čiky, hrajú s a hry, robia „výskům" so starou 
mamou, ktorá je obyčajne rovesníčkou Molly. 
Mnohé idú do Wiliamsburgu, muzea v pří

rodě, aby zažili atmosféru z obdobia, keď 
tam žila Felicity. Veia samostatných vý-
skumníčok s a hlásí so svojimi výsledkami 
rodinných výskumov na stránkách časopi
su a z a odměnu s a sami stávajú „Americ
kým dievčaťom". 

Aj keďtýmto spósobom vieme len o tých 
dievčatách, ktoré hra s bábikami a ich ději
nami zinšpirovala natoíko, že s a ozvali tvor-
com, mám dóvod veriť, na základe pozoro-
vania vlastných dcer (8 a 6 ročnej) pri hre 
s vystřihovacími americkými bábikami, že je 
to spósob získavania vědomostí blízky a milý 
detskej duši a naviac má svoje miesto v bu
dovaní kultúrnej a historickej a v konečnom 
důsledku aj etnickej identity, keď všetky 
„identity" chápeme ako důležité pre harmo
nický osobnostný rozvoj. 

Pri „ad hoc" porovnaní koncepcie našich 
krojovaných bábik s koncepciou Americké
ho dievčaťa s a zdá, že vermi významným 
faktorom pri oboch je proces zvnútornenia, 
stotožnenia sa . 

Ale to už je téma na ďaiší príspevok. 

Children and toys. Ways of building the 
cultural and historical identity. 

In my contribution, I am giving an infor
mation concerning an interesting and in
spiring project being controlled by Pleasent 
Company in the U S A and being distributed 
under the name American Girl. 

The project have been destined for girls 
at the age above 8 years who aquaint them
selves activities with stories of American 
history not only by playing but on other le
vels by more Intensive interactive in such 
a way how the individual heroes - dolls co 
uld go through them. Beside the historical 
actions and ideological tidings being repre
sented by dolls, those things are very im
portant by which the girls are surrounded. 
These things create a part of casual material 
culture (clothing, food, life style) of indivi
dual historical periods. The groups of sto-
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ries have been created with relation to fami
ly (birthday) as well as annual (Christmas) 
holidays, school education and spending 
the leisure time. 

The project called American Girl has its 
own library, magazine of craftworks, clip

ped out dolls as well as newspaper where 
we can experience the popularity and s u c -
cesfulness among the girls' community for 
which such ofer simplifies to know the ways 
of culture-historical and ethnic identifica
tion. 

PROMĚNY CHÁPANI CESKE 
LIDOVÉ HRAČKY 
(Hračka jako odraz života 
společnosti) 

PhDr. H a n a DVOŘÁKOVA 
Etnologický ústav MZM v Brně 

Cesty hraček do muzejních sbírek jsou ob
zvláště klikaté. Hračka jako předmět s výraz
ně biofilní orientací je na hony vzdálena mrt
vému klidu muzejních depozi tářů nebo 
sběratelských vitrín. Tento rozpor je více pa
trný v případě nenáročných hraček určených 
pro zábavu venkovských a maloměstských 
dětí, než v porovnání s hračkami - dokona
lými replikami životního stylu dospělých -
patřících k výbavě majetnějších vrstev. Axel 
Munthe tento stav výstižně charakterizoval: 

svět hraček je věrný miniaturní obraz 
světa našeho, je ve stálém vývinu jako náš 
svět, boj o život je znát i tady.... Hračky jsou 
výrazem společenského života a dětské kni
hy píší kulturní historii vyrůstajícího poko
lení,, (Munthe, 2 0 - 2 1 ) . 

Otevřeme-li pak kteroukoliv z reprezen
tačních obrazových publikací věnovaných 
projevům lidového umění v českých zemích, 
najdeme v nich vedle klasických představi

telů tohoto žánru ( jakými jsou např. malba 
na skle či keramika) vždy i hračku. Hračka 
z venkovského prostředí, jejíž poslání bylo 
diametrálně odlišné od poslání uměleckého 
artefaktu, se jím paradoxně ex post stala. 
Pro své nepopiratelné výtvarné hodnoty byla 
a je zahrnována do kategorie lidového umě
ní a prezentována jako jev estetický. Tato 
premisa platí až pro její existenci ve druhé 
rovině, kdy se stala objektem sběratelského 
a badatelského zájmu. Názor na lidovou 
hračku se přitom různil - pakliže intelektuá
ly jednoduchý tvar jako vrchol dokonalé for
my uspokojoval, stavěla se Obchodní ko
mora v Plzni, pod níž spadala i podomácká 
výroba v hlavním českém centru Skašově, 
ve zprávě z roku 1877 k tamním hračkám 
vysloveně negativně: „ Forma i barevná har
monie skašovských hraček je velice špatná 
a kazí dětský vkus". O deset let později je její 
odsudek ještě ostřejší: „ Hračky skašovské 
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jsou sprosté", tj. jednoduché, primitivní (cit. 
Hercík, 12). 

Nejvíce hmotných i archivních dokladů 
pro odborné studium poskytuje výroba dře
věných soustružených hraček, která se na 
několika místech rozvinula do podoby do
máckého průmyslu (Skašov u Plzně, okolí 
Hlinská na Horáčku, Příbram a Králíky ve 
Slezsku). Dílny v krušnohorské Hoře sv. K a 
teřiny, pracující ve velkých sériích, se zamě
řily především na německé trhy. Posun v ná
hledu na tuto produkci a především pak na 
její zpětnou vazbu na české prostředí zna
mená informace z Historie řemesla (Vídeň, 
1873). Autor dělí hračky do tří kategorií, při
čemž do první patří jemné řezbářské práce 
z Tyrolska a Solné komory a do třetí „ ordi-
némí výrobky z Karpat". Ve druhé pak cituje 
hračkářské dílny na české straně Krušných 
hora klade důraz na „ české hračky".Ty měly 
být součástí výstavy pořádané v Praze v roce 
1791 při příležitosti korunovace císaře Leo
polda II., ovšem pod názvem „ dřevěné nebo 
tzv. berchtesgadenské zboží" (berchtesga-
denské zboží zde jako terminus technikus 
pro soustružené hračky). Skutečnost, že tato 
produkce neexistovala jen na základě na
bídky a poptávky německého trhu, dokládá 
i informace, podle níž si majitel hračkářské 
manufaktury z Kalichu u Chomutova jezdil 
pro nové vzory do Vídně, aby pak vyráběl 
hračky v „berchtesgadenském stylu", ale 
podle schémat zaběhlých v českých zemích 
(Exner, 476,477). V rámci monarchie jen těž
ko najdeme lepší doklad pro prolínání ra
kouského, německého a českého živlu. 
České a moravské muzejní sbírky (a le i sou
kromá kolekce malíře Jana Zrzavého) doklá
dají situaci na trhu s tímto artiklem v R a 
kousko - Uhersku ve druhé polovině 19. 
století. Hračka věrně odráží hospodářské 
poměry, dobovou společenskou atmosfé
ru, výboje vědy a techniky, proměny život
ního stylu. Představují produkci českých, 
moravských a slezských dílen spolu s vý
robky proslulých hračkářských center v So l 
né komoře, v Bavorsku a v Krušnohoří, které 

se hojně prodávaly na českých trzích, kde 
zahraniční výroba splývala s domácí nabíd
kou.Toto prolínání je pro naše země příznač
né a vytvořilo specifické klima, v němž s e 
česká hračka vyvíjela. Manufakturní a do
mácká výroba hraček v rámci monarchie tak 
připomíná slavný americký „ meeting poot". 

Tak jako v okolních zemích podnítila i čes
ké hračkářství hospodářská krize, tj. úpadek 
hlavního zaměstnání ( především hornictví 
a domácké textilní výroby) a nutnost najít 
náhradní zdroj obživy během zimních mě
síců. Nepříznivé ekonomické poměry spolu 
s přírodními podmínkami tak ve střední E v 
ropě nezávisle na sobě vytvořily stejnou zá
kladnu, z níž vzešla domácká výroba, při
čemž písemné zprávy dokládají výrobu 
v našich tradičních střediscích (Skašov) až 
od první třetiny 19. století. Jedná s e tedy 
0 tradici poměrně mladou, vyvíjející se v 
kontextu s děním v okolních zemích, pro 
které byly Čechy zpočátku jen odbytištěm. 
V rakouských a německých střediscích byla 
manufakturní výroba hraček pevně zakoře
něna již od 16. století a představovala důle
žitou součást zahraničního obchodu pokrý
va j íc ího ne jen země m o n a r c h i e , a le 
zasahující celou Evropu včetně Spojených 
států. Z a pomoci dobře organizované ob
chodní sítě s překladišti a sklady pronikla 
1 na naše trhy. S hrdostí konstatuje v roce 
1873 rakouský národohospodář: „ V nej-
vzdálenějších koutech země, v přístavech 
Číny a Japonska, kde jen zřídka zavlaje ně
mecká vlajka, nacházíme skoro vždy jedno 
a to německou hračku , pocházející ze S a s 
ka, Durynska, Švábska nebo Rakouska , 
a pakliže člověk přijede do N.Yorku, Austrá
lie, na Madagaskar nebo do jižní Afriky, všu
de tam nás zdraví naše hračky „ (Exner, 475). 
Distribucí se zabývaly zprostředkovatelské 
obchodní firmy, sídlící v Norimberku a Ham
burku, které prodávaly i české hračky z Kruš
nohoň , stejně jako produkci králických dí
len. Na zavedených obchodních cestách 
ležela česká a moravská města, v jejichž zá
zemí se rozvinula výroba soustružených 
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hraček. Porovnáváme-li výrobu českou se 
zahraniční, jsou patrny určité shody ve vý
robn ích t y p e c h jak s e S o n n e b e r g e m 
v Durynsku tak s Berchtesgadenern a s Obe-
ramergau v Bavorsku i se saskou hračkou 
krušnohorskou (Herain, 248). O oboustran
ném pohybu svědčí skutečnost, že se české 
panenky a koníci začaly objevovat i na ra
kouských a maďarských trzích. 

Čtyři střediska tradiční výroby soustruže
ných hraček v Čechách a ve Slezsku lze roz
dělit do dvou skupin : K první řadíme Pří
bramsko a Králicko, které spojuje shodné 
sociální zázemí - zaměstnání v dolech (pa
ralely s Krušnohofím či Berchtesgadenern, 
kde hračkářství rovněž souviselo s úpadkem 
práce horníků). V obou případech se jedná 
rovněž o významné poutní místo, které 
v Příbrami ovlivnilo i další sortiment. Logic
kým doplňkem se v obou místech stala ved
le výroby devocionálií i výroba betlémů. Rov
něž použ i tá techn ika - tj. soustružený 
korpus modelovaný chlebovou hmotou 
- byla v obou místech stejná. Zajímavá je 
i skladba osídlení, tvořeného česky a němec
ky mluvícím obyvatelstvem. Možné propo
jení je však pouze hypotetické a nepodařilo 
se je dosud prokázat. Spojují-li dvě přede
šlá centra hračkářskou výrobu s tvorbou 
betlémů, nejsou ve Skašově ani na Horáč
ku, tvořících druhou skupinu, o obdobném 
propojení žádné zmínky. Tato skutečnost se 
vynoří obzvláště zřetelně v oblasti Horáčka, 
kde výroba hraček a betlémů existovala vedle 
sebe, ale nikoli spolu na jednom místě. 

Na út lum domácí výroby na počátku 
20. století zapůsobila lacinější sériová to
vární produkce a změna poptávky, proto byly 
organizovány propagační výstavy (Svaz , 
1913, 35) a osvětové kursy organizované 
státem, živnostenským úřadem a zájmový
mi sdruženími. Domácí výroba se rozpada
la, přežívající jednotlivci uplatňovali své zbo
ží pouze na trzích a poutích, neboť obchody 
preferovaly již hračky vyráběné v továrnách 
(např. od fy. Schowanek z Albrechtic). E x 
panze rozvíjejícího se domácího průmyslu 

tak přispěla k zániku jednoho tradičního 
oboru lidové výroby. 

Snaha po oživení tradiční hračky přišla 
počátkem 20. století ze strany oficiálních 
výtvarných kruhů. V Hořicích v Podkrkonoší 
založil profesor Kysela umělecké družstvo, 
v němž se pokusil povzbudit upadající místní 
výrobu plochých hraček, ale s dekorem 
v „národním duchu". Úzká spolupráce Ho-
řického družstva s předními výtvarníky své 
doby byla ojedinělá, jednalo se prakticky 
o počátek spolupráce designéra s výrobou. 
Činnost družstva netrvala dlouho - podleh
la komerčnímu tlaku a nezájmu ze strany 
veřejnosti. Zakládající členové přešli po roce 
1918 do nově ustaveného uměleckého druž
stva Artěl (1908-1934),kde však ani zkuše
ní výtvarníci nedokázali realizovat program 
výroby hodnotné hračky, ani zapůsobit na 
oživení tradiční hračkářské výroby přímo 
v terénu (spolupráce s hračkáň ve Skašově). 
J e otázkou, které faktory spolupůsobily při 
jejím zániku: zda to byla první světová válka, 
předčasná smrt zakladatelů či špatný od
had nálady na trhu. Faktem zůstává, že ate
liérová hračka vycházející z hračky t ra 
diční, byla vnímána jako ozdobný předmět. 

V době 1. světové války podomácká výro
ba hraček téměř ustala a neobnovila se ani 
po roce 1918. K podmíněnému rozvoji do
šlo v období 2. světové války, kdy nastala 
konjunktura. Hračkářství z malých dílen mělo 
zaplnit mezery na trhu. Výsledkem byl prud
ký úpadek kvality znamenající degeneraci 
hračkářství jako celku. Na tomto stavu s e 
podílelo i zavedení nových technologií (elek
trické soustruhy, nástřik acetonovými bar
vami). 

V padesátých letech začíná již plně na bázi 
státního podniku další etapa českého hrač
kářství. Osamocení výrobci z terénu tvořící 
v intencích tradiční hračky, se stali zaměst
nanci další státní instituce - Ústředí lidové 
umělecké výroby, jehož produkce participo
vala na základech tradiční lidové kultury. F i 
nančně a programově náročné oživení t ra
diční výroby prost řednic tv ím ÚLUV z a 
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dohledu školených výtvarníků a etnografů 
se však mohlo dít pouze díky státní podpo
ře. 

Vedle funkce estetické byla a dodnes je 
hračce přiřazována i funkce oficiálního ná
rodního reprezentanta. Tento proces má své 
kořeny v národním obrození 19. století, kdy 
byla do souboru národních symbolů zahr
nuta i lidová hračka, a to ve dvou podobách: 
Do první se logicky zařadily panenky v odě
vu, který byl miniaturou tradičního kroje. 
Jej ich propagátorkou se stala i nadšená cti
telka lidové kultury Zdenka Braunerová, která 
je spolu s lidovými výšivkami v letech 1890-
1891 přivezla do Paříže, aby se staly sou
částí bazaru propagujícího českou kulturu : 
„ Slovácké hračky stojí v Paříži u A. France, 
Huysmanse, E. Zoly" (Kolík, 376). Funkci 
národní reprezentace si krojové panenky po
držely i v průběhu dalších let. Ani součas
nost není výjimkou a oblíbené „krojačky" 
jsou i dnes nejen evergrýnem mezi suvený
ry, ale vedle váz z křišťálového skla i repre
zentačním darem (viz příklad krojových pa
nenek, které město Brno oficiálně zasílá 
družebním městům). Do polohy národního 
symbolu se dostala i hračka soustružená ze 
dřeva, s barevným povrchem, reprezento
vána především panenkami, koníky a husa
ry. Tyto hračky se staly pro širokou veřejnost 
symbolem české hračky vůbec. Situace je 
o to více paradoxní, protože právě tento žánr 
jeví nejvíce shodných rysů s výrobky z ně
meckých a rakouských středisek. 

Současnost spojená s nárůstem turismu 
vede k rozšíření řad výrobců a k vytvoření 
nového trhu s hračkou. Hračka vyráběná 
v intencích tradiční tvorby jako jedna z mála 
šťastně přežila rozpad státem dotovaného 
ÚLUV a v podmínkách soukromého podni
kání došlo naopak paradoxně k jejímu roz
voji. Objevuje se v souvislosti s hračkou ate
liérovou, s níž ji spojuje stejný materiál - tj. 
hlavně nebarvené dřevo, technika soustru
žení a jednoduchá forma.Tyto předměty jsou 
určeny především jako suvenýr. Tak se jeden 
z nejlacinějších produktů domácké výroby 

minulosti ocitl v roli drahého upomínkové
ho předmětu. J e pozoruhodné, že i na konci 
2. tisíciletí působí artefakty dávno zaniklé 
venkovské kultury jako kulturní indikátor 
a patři' ke zdroji námětů pro vytváření obra
zu národní specifičnosti. Si tuace je zajíma
vější, uvědomíme-li s i , že masová výroba tře
tího světa zaplavuje evropský trh např. 
kopiemi tradičních dřevěných krušnohor
ských hraček s nálepkou „ Made In China" . 
J e otázkou času, integrace či módní poptáv
ky, kdy se tyto nálepky objeví i na symbolu 
české tradice - na lidové hračce? 
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Changes in understanding the Czech 
folk toy 

The children toy offers many stages of 
interpretation. It reflects exactly the econo
mic situation, social division, social atmos
phere of certain periods, changes of life sty
le, aesthetic. Czech public as well as private 
collections represent the production of B o 
hemian, Moravian and Silesian workshops 
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together wih products of traditional centres 
in Salzkammer, Bayern and region of Kruš
né mountains.These products were sold on 
Czech markets where the foreing prodution 
merged into domestic offer.This merging is 
typical for our enviroment and it created 
a specif ic climate in which the Czech folk 
toy has been developed. In the light of peri
od information the home and manufacture 
made toys commemorate the famous Ame
rican „meeting poot" within the bounds of 
imperial and royal monarchy. In addition to 
other functions, the funtion of official nati
onal symbol had been assigned to the folk 
toy in the past. It is not only valid for dolls 

wearing the miniatures of national costu
mes but mainly for wooden turned toy with 
coloured surface which has became a sym
bol of Czech folk toy itself. This moment 
seems to be a paradox one, if we unders
tand that just this genre shows the most 
figures corresponding to products of tradi
tional centres of toy manufacture in neig
hbouring countries. It is noteworthy that 
even at the end of the 2nd milennium, the 
artefacts of village culture went down many 
years ago effect like a cultural indicator and 
belong to source of themes while creating 
the picture of national specification. 

Hračky a hra vůbec odedávna ovlivňovaly 
vývoj a výchovu dětí, provázely je od naro
zení až k dospělosti. Hračka a hra ve své 
nejjednodušší funkci připravuje dítě na ži
vot. Jejich prostřednictvím se dítě seznamuje 
s tím, s čím se bude setkávat v průběhu c e 
lého života, s tím, co jej bude každodenně 
obklopovat. Pro všechny děti, a ty nejmenší 
obzvlášť, je hra důležitou činností, která 
obohacuje jejich duševní svět, rozvíjí jejich 
psychické a pohybové schopnosti. Hraním 
si děti osvojují svět dospělých, hrou přiro
zeně působ íme na c i tové a rozumové 
schopnosti dětí. 

HRANÍ DETI NA HRADISTSKU 

PhDr. Romana HABARTOVÁ 
Slovácké muzeum 
Uherské Hradiště 

Z a první hru či hraní, se kterou se dítě -
kojenec pasivně setkává, můžeme považo
vat kolébání obvykle spojené s ukolébav
kou - houpání na rukou, v kolébači, v koléb
ce nebo v postýlce. Zpěv nebo recitování 
jednoduchého textu s pravidelným rytmem 
pomáhá dítě uklidnit, uspat ho. 

Halíbelí, koněvzelé 
a hnbjátka v petržele. 
Halíbelí, kolébu tě, 
až ně usneš, odejdu tě, 
do zahrádky na karlátky, 
do doliny na maliny. 
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Halušky, belušky, pojedeme na hrušky, 
a z hrušek do Němec, Mařence pro věnec. 

Aniž bychom si to uvědomovali, prvními 
hračkami, se kterými se děti v kojeneckém 
věku setkávají, jsou jejich vlastní ručičky 
a nožičky. Dítě objevuje samo sebe, překva
puje ho vlastní pohyb a je mu příjemné teplo 
vlastního těla. J e to jeho první velká doved
nost, když se mu podaří nacpat si do pusy 
nejen paleček, ale hned celou pěstičku.To je 
první hračka. Dítě vše pozoruje, ohmatává 
všechno, co má na dosah. S věkem batolete 
přibývají další hry za přítomnosti rodičů či 
starších sourozenců. J s o u to nejrůznější 
zábavy ve formě houpání na kolenou, na 
nártu doprovázená jednoduchými říkanka
mi. 

Tak jedů sedláci, tak jedů páni 
a tak jedů dragúni na koni. 

A pokud se o malé děti starali starší sou
rozenci, často jim zpívali i popěvky hanlivé. 

J a n Blažek z Kunovic (*1911) zpíval své 
mladší sestře takto: 

Kvá kvá kvačica, černá slepica, 
bílý holub, v nt ňa polub. 

Vedle vlastního zabavení a rozveselení dí
těte už i tato jednoduchá hra působí na fy
zický a motorický vývoj dítěte a je prvním 
krůčkem k samostatné hře a hraní dětí bez 
doprovodu dospělých. Je- l i už od věku ba
tolete rozvíjena a podporována hra s ručič
kami, dítě si uvědomuje jejich smysl a po
slání a dokáže si svých rukou vážit více 
v čase dospívání. Tak, jako jinde i na Hra-
dišťsku dostávaly děti do rukou v tomto věku 
tišítko cucek, cumel, dudel, žužel. Do kous
ku plátna se zamotal rukou uhnětený kou
sek chleba, někde hutná krupicová kaše 
nebo kousek bílého pečiva. Tento dudlík 
nejenže sloužil jako hračka, ale především 
byl pro dítě celodenním pokrmem. Jan Po-
chylý z Kunovic (*1909) si vzpomíná na vy
právění rodičů: 

... Dyž naši v letním čase moseli odjet na 
pole a nikdo neostal doma, dali ně do bečky, 
ve kteréj byl vyřezaný kulatý otvor na dvě 
strany - průhled .To ně prý nebyly ani tři roky. 
Abych tam dlúho vydržál, dali ně do ruky 
„cucek" z mokrého uhněteného ch leba. 
Atak sem tam vydržál až do večera. Dyž sem 
s a uřval, chvílu sem si zdříml, potom sem si 
poceckal a aji sem si s tým cuckem pohrál, 
šak sem z teho dostál aj pruh...". 

Od 20.let se objevovala gumové šidítka -
dudlíky ve vesnickém prostředí pouze v zá
možnějších rodinách. Po druhé světové vál
ce byly běžně k dostání, ale nebylo zvykem 
je dětem dávat. Batolatům sloužil ještě v této 
době jako dudlík-cumel i hračka - panenka 
i maňásek - kapesník s uzlem v jednom rož
ku. Dnes si můžeme na kojencích a batola
tech všímat vedle obyčejných klasických 
dudlíků až hrůzných šidítek z pryže a plas
tů, které po estetické stránce jejich malý 
obličej spíše deformují. 

V minulosti bylo pravidlem mít pět i osm 
dětí. Přerušit těhotenství bylo považováno 
za velký prohřešek. Staré ženy z Polešovic 
říkávaly, že žena má od Boha určené porodit 
sedm děcek. Kerájich má víc, má jich žatou, 
kerá nemá nic. Ženy rodily obvykle po roku 
a půl či po dvou letech. Do jiného stavu s e 
dostala po tom, jak přestala kojit nejmenší 
dítě. S dětmi si nikdo nedělal příliš velké s ta 
rosti. Hned od maličká se stávaly starší děti 
- především děvčata - mladším sourozen
cům chůvami opatrovnicami. Už i batolata 
nosily malé děti v chúvce - speciálně ováza
ném pruhu pevné tkaniny kolem těla tak, 
aby batole nevypadlo, aby vidělo na svět 
a od starších se přiučovalo. O vzájemném 
opatrování sourozenců v Kunovicích vypráví 
František Pavlíček (*1903) a František Ha-
barta(*1932): 

„...Došel sem ze školy, tak druhéj třídy 
a protože nás bylo pět, moseli sme s a o sebe 
postarat. Mamička umřeli při porodu a tak si 
otec dovedl druhů, se kterú byly další děc
ka. Hned sém mosél ít poklúzat nebo řezat 
sečku a aby bylo meněj práce doma, celu 
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dobu sem měl na zádoch v plachtlčce v létě 
a v chúvce v zimě uvázaného Fanoška. Zpo-
mínám, že sem měl pořád mokré záda, plén
ky tehda nebyly. V létě to bylo dobré, ale 
v zimě sem měl záda aj omrzlé..." 1 

měl sem enom jednu sestru, ale proto
že naši byli sedláci a bylo moc práce, mosel 
sem s a o ňu starat já. To už sem chodil do 
první třídy, dyž s a Anička narodila. Eště ani 
nechodila a už sem ju měl na starost. A tak 
sem s ňú hrával aj fotbal. Měl sem ju na zá
doch přivázánu a dyž ně nekerý podvadil 
nohy, tož sem ju dom donesl aj podřenu. Z a 
hlídaní sem eště aj dostal..." 

Dětské hračky vlastně vznikaly tak, jak se 
dostávaly dětem do rukou. Z a nejjednoduš-
ší považujeme takové hračky, které si děti 
vyhledávaly samy. Byly určeny pro danou 
chvíli. Těmito nahodilými hračkami se stá
valy přírodniny, které si děti dál téměř nijak 
neupravovaly - hadříky, dřívka a špalíčky, 
venku pak rostliny, kamínky, sklíčka, prováz
ky a vše možné. Dětská fantazie vždy byla 
a stále je kouzelná a nekonečná. A tak se 
z kousku polínka s hadříkem nebo z částeč
ně odřené - ošústané turkyně - kukuňce stala 
panenka nebo pr incezna, ze samorostu 
nebo sukovité větvičky si chlapci vytvořili 
draka nebo pušku, kus pytle se proměnil 
v šaty s vlečkou atd. Tyto předměty sloužily 
obvykle pro okamžitou hru a nebyly určeny 
k dalšímu uchovávání. Děti si tak samy ve 
svém kolektivu předávaly zkušenosti a byli 
učiteli těm mladším. 

„...Vzpomínám si , říká Jiň' Pavelčík z Vlč-
nova (*1934), že jsem kdysi pozoroval děv
čátka ve Strání nebo ve Vlčnově, jak si sama 
dělala panenky z trávy. Stačila jim hrst trávy, 
na níž s e pod klasy udělal uzel. To byly vlasy. 
Pod nimi se tráva trochu načechrala a utvo-
ňl se oválek - hlava, která se podvázala jed
ním stéblem. Pod tímto krkem se do kříže 
prostrčila menší hrst trávy, která tvoňla ruce 
a panenka byla hotová.Taková hračka měla 
mnoho výhod. Protože si ji dítě samo vyro
bilo, mnohem více si jí vážilo, a když se ztra
tila, nic se nedělo. Dítě si hned udělalo no
vou... 2 

Chlapcům sloužily nejrůznější samoros-
ty a řezané konnky stromů, které už dál 
neupravovali. Z nich pň své fantazii byli 
schopni vytvoňt zvířátka, l idské postavy 
a nadpňrozené bytost i . 3 

Čím byla hračka jednodušší, t ím větší 
dávala dítěti prostor pro rozvíjení a uplatně
ní vlastních představ. Vedle hraček, které si 
malé děti zhotovovaly samy, jsou to hračky, 
které dětem vyráběli starší sourozenci, ro
diče či někdo z rodinného kruhu. Obvykle 
používali klasických pňrodních materiálů -
dřeva, proutí, textilií, hlíny, s hlavním moti
vem udělat dětem I sobě radost. Děti měly 
od nepaměti rády zvířata a hlavně mláďátka 
se jim staly inspirací pro výrobu jednodu
chých zvířátek. Zhotovovaly se obvykle 
z odpadu pň výrobě březových metel. S i l 
nější část březových větviček, které se už 
nedaly použít, byly nařezány na klacíky 
10 - 1 5 cm dlouhé. Z jedné strany byly udě
lány dva zářezy nad sebou, z druhé strany 
jeden zářez. Nakonec se upravily tak, aby 
stály na čtyřech nožkách a znázorňovaly 
koníky, kozy, ovce, lišky, psíky i kočky. 4 

V meziválečném období s e na Uhersko-
hradišťsku děti hrávaly i s tradičními hrač
kami jednoduché řemeslné výroby, které bylo 
možno nakoupit na poutích, na trzích od 
drobných řemeslníků. 5 Ty však nebyly do
stupné pro vesnické děti, objevovaly se pou
ze v zámožnějších rodinách. Z a války byly 
nejoblíbenější hračkou děvčátek panenky 
- vystňhovánky, které si děvčátka už od út
lého věku sama stňhala a oblékala nejen do 
papírů, ale také zbytků dotrhaných látek 
a tzv. šilháčky - továrně vyráběné deseticen
timetrové kaučukové panenky se slepený
ma nohama, které děvčátka balila do odstňž-
ků a šila na něfusaky. V této době bylo možno 
zakoupit i kaučukové nebo porcelánové hla
vičky, ke kterým si děvčata došívala trup. Po 
válce se rozšiřuje průmyslová výroba textil
ních hraček, především populárních hraček 
plyšových. V posledních letech je trh zapla
vován stále novými typy nejrůznějších pře-
modernizovaných stylizovaných i fantastic-
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kých hraček z říše lidí, zvířat i věcí. Po likvi
daci prodejen ÚLUV Krásná jizba, se někteří' 
výrobci tradičních lidových hraček osamo
statnili a založili si vlastní živnost, popř. na
bízejí vkusné tradiční hračky obchodníkům 6. 

Ve vesnickém prostředí 20. let se odrůsta
jícím dětem stávaly hračkami hlavně také 
pomůcky, nářadí a náčiní ke hrám. Hry škol
ní mládeže byly více orientovány na fyzický 
rozvoj dětí, k pěstování zručnosti a podpo
rování myšlení. Neodehrávaly se tolik doma, 
ale spíše na návsi a na pastvě. V zimním ob
dobí si chlapci sami zhotovovali jednodu
ché sáňky. Uřezali dvě desky asi 70 cm dlou
hé, na jednom konci je zasekli dokulata a na 
horní část přitloukli deštice. Dokázali si vy
robit i lyže. Rozebrali starou bečku, vybrali 
dvě dušky - desky stejně'velké, opatřili je 
řemínky, přivázali si je na nohy a lyže byly 
hotové. J a r o bylo mnohem příjemnější. 
S blížícími se Velikonocemi, když se ve vr
bách rozprúdila míza, chlapci otloukali píš
ťalky, když oschly pěšinky a cestičky, chlap
ci i děvčata začali hrát o fazole nebo cvrnkali 
kuličky. Když rozkvetlo první kvítí, dívky 
i s mladšími sourozenci pletly věnečky, klu
ci ze stvolů pampelišek rádi dělávali brkač-
ky, zlobili děvčata a dokonce ti hudebně 
nadaní ladili orchestr. Při pastvě dobytka 
nebo husí si dívky krátily chvíli hrou v ka
ménky nebo v drápky. 

Na návsi a v uličkách měly děti na zemi 
nakresleného či kolíkem vyrytého panáka 
a skákaly školku. Když pominula sezóna ku
liček, objevili s e v uličkách děti s káčou 
a v l kem 1 . Ideálem každého kluka byl vlk na 
nožce, který se roztáčel zamotaným prováz
kem. Vedle káči byly nejoblíbenější kyčkrle, 
válečky větviček ze dvou stran seřezané do 
špic, které se odpalovaly semelem. Kluci 
z uliček se rozdělili na dvě skupiny a po od
pálení ...už s a štychovali, kdo řekne správ
nou míru - vzdálenost, kterou odměřovali 
semelem. Když se nedohodli, často vypukla 
mezi kluky válka. K nejoblíbenějším patřila 
hra na vojáky, ke které si chlapci zhotovova
li pukače (pušky z větve bezu černého s 

vytlačenou duší, do které dávali cucky kou
dele a stříleli po sobě) nebo používali ke 
střílení brka z husy, hráli se na Apajzóny (na 
schovku), na Bochtry (na policajty a zloděje) 
a jiné. Pň těchto hrách mezi sebe někdy vza 
li chlapci i děvčata, ale ta obvykle hrála ra
ději sedavé hry, třeba na barvy, na kytky, na 
jména a také hry míčové. Míčky si děvčata 
vyráběla podomácky - ze starých punčoch, 
kluci si kopačáky vycpávali listím. Pokud 
mělo některé z dětí kupovaný míč, musely 
jít děti k nim do rodiny míč si zasloužit -
pomoci s prací - hlídat menší sourozence, 
skládat dřevo. Na poměry v době druhé svě
tové války vzpomíná Marie Pavl íčková 
z Kunovic (*1936). 

... z a války ničeho nebylo, balón, co si pa-
matuju, sme měli v uličce široko daleko 
enom jeden a ten dovezla súsedce mamin
ka z Olomúca. Když sme ho chtěli poščat, 
moseli sme k nim na výpomoc - uklízat, sklá
dat dřevo, hledat sourozence... 

V létě sbírali chlapci kameny, kamínky -
placáky a dělali na potůčcích přehrady, s ta 
věli mlýnky, chytali raky, opracovávali kous
ky třešňového dřeva nebo kůry, vydlabávali 
si lodičky 8 a pouštěli je po vodě. V oblibě 
měli také nejrůznější hlavolamy 9 . Dívky nej
raděj i přebíraly vodu (přebíraly ni tky) 
a hrály si na maminky nebo rozvíjely pra
covní zábavy - navlékaly korálky a zhotovo
valy figurky z nejrůznějších plodů (fazole, 
čočka, hrách, kaštany, jeřabiny...). Ne vždy 
bylo dětem dovoleno účastnit se her, které 
souvisely s během roční doby. Pokud bylo 
v domácnosti a v hospodářství více práce 
a více sourozenců, museli starší zůstat doma 
a nebo si musely děti zajistit pomoc kama
rádů. Museli nařezat sečku, orajbovat řepu, 
poklidit v hospodářství. Jan Blažek (*1911) 
z Kunovic na tato dětská léta vzpomíná: 

... za války sme celá parta 20 kluků chodili 
pomáhat k Jožkovi Hráčkovi, aby mohl jít 
na ulic. On jediný měl totiž v dědině teniso
vý kožený míček. A když sme s ním chtěli 
hrát, každý z nás mosel donést na užičce 
sádla, aby sme ho neodrali a tým sádlem s a 
míček mazal... 
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Po válce dochází k zásadní změně v živo
tě vesnice a jejich obyvatel. Dotklo se to také 
života, her a zábavy dětí. Děti jsou stále více 
zahlcovány množstvím kupovaných hraček, 
které často postrádají to nejlapidárnější 
- estetickou funkci, o výchovné raději ne
mluvě. Děti přesycené informacemi hromad
ně sdělovacích prostředků si v dnešní době 
mnohdy ani neumějí hrát s hračkou v kolek
tivu, neumějí si pohrát se samy. Vedle televi
ze je nejoblíbenější hrou dnešních dětí vol
ný pobyt v přírodě - u chlapců převládá jízda 
na horských kolech a na skatebordu, práce 
u počítače, děvčata nejraději hrají vybíjenou, 
jezdí na kolech, na kolečkových bruslích 
a skáčou panáka, ale jeho kresba na silni
cích dnes lidem v ulicích vadí a tak si děti 
nedovolí po silnicích kreslit. 

Vedle her, které jsou součástí běhu roční
ho období, existují souběžně hry a zábavy 
dětí a mládeže, které souvisejí s církevními 
slavnostmi a zvyky výročního a rodinného 
cyklu. Díky náboženskému založení a boha
té folklórní tradici našeho regionu jsou tyto 
hry živé i dnes a zaslouží si pozornost 
v samostatném příspěvku. 

Poznámky 

1) František Pavlíček zemřel po opakovaných 
zánětech na akutní zánět ledvin. 
2) Sbírka hraček Slováckého muzea obsa
huje 25 ks nejrůznějších panenek od primi
tivní, zhotovené z trávy, přes hadrovou, 
s kaučukovou hlavičkou, i panenky a pa
náčky soustruhované. 
3) Autorem této pomocné sbírky, uložené 
ve Slováckém muzeu je Jose f Lebánek 
z Vápenic u Starého Hrozenkova. 
4) Ve sbírkách Slováckého muzea se tento 
typ hraček, vyrobených z lehce opracova
ných kořínků také nachází. Jej ich autorem 
je J a n Šimek z Ubla. Do muzea byly věnová
ny v roce 1941 - sekáč s kosou, stařec 
v beranici a s holí v ruce, muž v klobouku, 

chlapec s míčem, chlapec v čepici a s mí
čem, muž v čepici, turista v cylindru, pravě
ký ještěr, stará žena, kněz, tetřev, pocestný, 

starý muž, slimák, taneční pár, žid, pocest
ný, děvčátko, lyžař, kůň, sedící milenci, hous
lista, žebrák, děvče s míčem tříhlavý drak. 
5) V muzejní sbírce dokládají tuto kategorii 
hračky zakoupené 22. září 1941 na výroč
ním trhu v Uherském Hradišti. Jedná s e 
o ručně řezaného koníka na kolečkách a ba
revnou polychromu, druhou hračkou je píš
ťalka v podobě ptáčka a třetí je děťátko 
v peřince, soustruhované z jednoho kousku 
dřeva. Na jarmareční provenienci navazuje 
svými řemeslnými výrobky Ferdinand Vali-
án z Archlebova (*1914), jehož soubor v mu
zeu tvoří 42 ks tradičních soustruhovaných 
hraček s pestrobarevnou polychromu a vý
raznou naivní kresbou obličeje - panenky, 
miminka, panáčci, mechanické hračky - ko
níci s vozíčky, houpačky se šašky, zvukové 
hračky - píšťalky v podobě ptáčků, kohout
ků,holoubků, dudlíků, kladívek a trumpetky 
v podobě panáčků, zakoupených v roce 
1979. 
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6) Příkladem ze sbírek muzea jsou to dřevě
né hračky Jose fa Hejdy st. (*1914) a Josefa 
Hejdy ml. (*1946) ze Starého Města, kteří 
dlouhá léta pracovali pro družstvo Liptál. 
Soubor tvoří dětský nábytek pro panenky -
kolébky, skřínky, postýlky, věšáky, dále hračky 

mechanické - vozíky, vláčky, parní válec, va 
gónky, ale i dětské vel ikonoční klepače 
a hrkače. 
7) Hračky určené ke hře a k zábavě, rozvíjejí
cí sportovní, rozumové schopnosti a zruč
nost zastupují ve sbírce kyčkrle, semela, 
kostky darované v roce 1979 Silvestrem 
Snášilem ze Žarošic na Kyjovsku. 
8) V naší sbírce patří k nejstarším hračkám 
dva hlavolamy z Bylnice a Luček - tzv. „čer-
tůj suk" z let 1900 a 1920. Jeden byl daro
ván uč. V. Hrubým v roce 1941, druhý z a 
koupil v roce 1942 A.Václavík. 
9) Sbírka S M obsahuje 11 lodiček dlaba
ných z jednoho kusu dřeva (třešeň, lípa) da
rované ZŠ Javorník v roce 1979, korálky 
a náramky z kukuňce, jeřabin, šípků, fazolek 
a jiných plodů. 
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Toys of our children 

Toys and games have been influencing 
the development and education of children 
for ages, they have been accompanying the 
children from their birth to adulthood. Toy 
and game in their easiest form prepare the 
child for life. By means of toy and games, 
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the child acquaints himself with what he will 
be meet through the whole life and what 
will gather him around every day. 

For all children, especially for the youn
gest ones, the game is very improtant acti
vity enriching their mental world, develo-
pieg their mental and motion abilities. The 
children familiarize themselves with the 
world of adults, we can naturally affect their 
emotional and rational abilities. 

Toys and games of our children have been 
changing during centuries from the promi-
tive dolls and animals made of a piece of 
wood, branchlet or tuft of grass to modern 
Barbie and Ken dolls as well as „plush toys", 
from spinning top to skateboards, from s im
ple brain teasers to computers. 

Počátkem 20. století se v české pedago
gické veřejnosti oživuje zájem o projevy li
dové kultury; jedním z podnětů byl zesilující 
se proces urbanizace venkova a zanikánítra-
dičního lidového života, jak ho ve vrcholné 
formě prezentovala Národopisná výstava 
českoslovanská, a s tím i potřeba zachovat 
vědomí o jeho hodnotách u nejmladších ge
nerací. Tyto aktuální otázky nalezly prostor 
na stránkách Českého lidu v roce 1903, 
v němž rozpravu na téma Lidová tradice 
v české škole zahájil Čeněk Zíbrt. 1 Podnítily 
ji úvahy Renaty Tyršové, zveřejněné ve Fru-
marových Učitelských novinách, v nichž re
agovala na soudobé hnutí, zaměřené na 

K OTÁZCE PĚSTOVANÍ 
TRADIČNÍCH JEVŮ LIDOVÉ 
KULTURY VE ŠKOLE 

PhDr . Eva VEČERKOVÁ, C S c . 
Etnografický ústav MZM v Brně 

uměleckou výchovu mládeže; na toto téma 
se od počátku 20. století orientovala pozor
nost pedagogů na širším evropském fóru. 
Tyršova doporučuje samostatnou cestu vy
hovující národní tradici, tedy návaznost na 
domácí lidové výtvarné projevy, o což s e -
v případě výšivkového umění - snažila už 
dříve na své Městské pokračovací škole dív
čí v Praze. „Na venkově, aspoň tam, kde 
dosud poslední zbytky svérázné kultury s e 
docela nevytratily, měla by umělecká výcho
va především této nitky se uchopit. Není 
možno a není též radno chtít vývoj zpáčit, 
nenaučí-li již škola selské hochy nosit ko
ženky a vyšívané kazajky, může mládež vés-
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ti k ocenění umělecké hodnoty toho, čím 
dědové a babičky se obklopovali a čím se 
šatili. Obnovení citu pro toto staré selské 
umění místní bylo by pro naši školu vesnic
kou věru skoro dostatečným programem 
umělecké výchovy a mohlo by věsti k pozo
ruhodným výsledkům". 2 

Artefakty lidové kultury - selská židle, vý
šivka, krasl ice jsou předlohy, na nichž je 
možno vysvětlit dětem základní pravidla 
uměleckého účinku: „Položme před žáka slo
váckou kraslici a strakaté, po cukrářském 
vkusu vyzdobené vajíčko velikonoční a hleď
me mu dokázat, oč a proč je samorostlé dílo 
Slováčky umělejší". 3 

Jedním z výsledků tohoto hnutí bylo z a 
řazení výšivkové ornamentiky do výuky na 
venkovských hospodyňských školách; mělo 
se postupovat podle vzorů a předloh praž
ské Městské průmyslové školy pro dívky. 4 

V širším smyslu šlo v těchto snahách 
o cílevědomé včlenění tradičních projevů do 
pedagogické práce ve škole jako prostředku 
pěstování a upevňování národního vědomí 
u českých dětí, i jako fenoménu, jenž je 
možno využít a rozvíjet v pedagogické práci 
podle soudobých potřeb: „Nesmíme pohlí-
žeti na lidovou tradici jako na dokončenou 
periodu vývoje, nýbrž jako na zdroj, jehož 
třeba již značně povysychající praménky 
možno oživiti a převésti k zúrodnění a osvě
žení našeho národního života". 5 

S e Zíbrtovým je souhlasný názor učitele 
Antonína Blažka, autora četných národopis
ných prací z Chrudimská. Podle něho „ško
la, aby zůstala v pravém toho smyslu ná
rodní, nesmí déle netečně přihlížeti, jak 
všechna původnost a rázovitost u lidu se 
stírá a bude nucena uměle do lidu vnášeti 
nový národní duch a to tím, bude-li více vy-
užívatl látek lidopisných i pň vyučování s a 
mém. Již nyní sama učební osnova školy 
obecné k tomu vybízí, neboť tu klade se ve
liká váha na všestranné poznání domova 
a okolí žákova". 6 

Ve sféře národopisně orientované výuky 
měly být obsaženy rozmanité projevy tra

diční lidové kultury, vhodné texty zařazeny 
do školních čítanek, líčení místních průvo
dů, slavností, her, zvyků, obyčejů, domácí 
stravy využito jako námět slohových prací. 7 

Připomeňme v této souvislosti také anke
tu o pěstování lidového ornamentu ve škol
ní výuce, vedenou v kreslířském časopisu 
Náš směr v roce 1912, kterou podnítila tvor
ba osnov kreslení na obecných školách. 
V příspěvcích jsou podány rozličné názory 
a už i zkušenosti učitelů z dané činnosti; 
dokládají ji publikované výkresy žáků ze slo
váckých škol (Ratíškovice, Radějov, Petrov, 
Kostice) - ornamentální kompozice kresle
né zpaměti a podle výšivkových a kraslico-
vých předloh. Kreslení lidového ornamentu 
ovlivnilo výtvarné cítění generace narozené 
na počátku 20. století, zdobení krasl ic , 
uplatnilo se na jiných artefaktech lidového 
prostředí na jihovýchodní Moravě (krojové 
stuhy, gratulační listy, nábytek). Originální 
kraslice či výšivky adjustované v zask len-
ných krabicích se staly učební pomůckou. 8 

Několik takových žákovských kreseb kras
lic podle vybraných originálních předloh 
bylo publikováno např. v Našem směru a ve 
Večerech Lidových novin. 9 

Možná se ve školních kabinetech zacho
valy některé žákovské výkresy a pomůcky 
tohoto druhu. Své názory na kreslení kraslic 
ve školní výuce shrnul v samostatném pří
spěvku Josef Klvaňa. 1 0 

Jedním z výsledků těchto pedagogických 
snah byly v letech před první světovou vál
kou výstavy prací školních dětí, zaměřené 
na soudobý ornament slováckých vesnic; 
jedna z nich se uskutečnila v Hodoníně 
v červnu 1913. Na výstavě malovaly dva
nácti a třináctileté děti také kraslice a upo
mínkové předměty samostatně přímo před 
očima diváků. 1 1 Podobná výstava žákov
ských prací se uskutečnila v Uherském Hra
dišti v červnu 1 9 1 4 1 2 a menší ve škole 
v Radě jově 1 3 . 0 koncepci a tematickém z a 
měření výtvarné výchovy na obecných ško
lách na Slovácku, orientované na pěstování 
soudobé lidové ornamentiky, tzv. slovácké-
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ho ornamentu, o metodice a výsledcích práce 
pedagogů vypovídá zpráva ze setkání uči
telů v Hodoníně v roce 1914, na němž vy
stoupil i Josef Vydra. 1 4 Ornamentální kresby 
slováckých dětí - kromě dalších kolekcí 
z českých zemí - byly prezentovány na vý
stavě, vážící se ke sjezdu pro uměleckou vý
chovu, kreslení a příbuzná umění v Drážďa
nech v srpnu 1912. 1 5 

Na jaře roku 1913 vzbudila neobyčejný 
zájem a obdiv chodců procházejících po 
České ulici v Brně kolekce velikonočních 
vajec zdobených vyškrabovaným ornamen
tem, vystavená ve výkladu českého knihku
pectví Barvič a Novotný. Kraslice zhotovilo 
na padesát dvanácti až čtrnáctiletých dívek 
z Hýsel u Kyjova pod vedením tamějšího 
učitele Jose fa Horáka. A jak se ve zprávě 
dále praví - dle vlastních nápadů a každá na 
jiný motiv. „Žačky vyrýsovaly kraslice ve dvou 
hodinách vyučovacích. Pan učitel Horák 
zasluhuje za svou snahu probouzeti a posi-
lovati ve školní mládeži, zejména dívčí, lás
ku ku svérázným drahocenným důkazům 
slovácké samobytnosti, všeho nejlepšího 
uznání" . 1 6 

Zájem učitelů o kraslice jako fenomén tra
diční lidové kultury má různé formy a sahá 
hlouběji do minulosti. Mohli bychom uvést 
četné příklady, např. podii učitelů na výběru 
kraslic pro Národopisnou výstavu českoslo-
vanskou 1 7 , na usměrňování, oživování 1 8 , 
obnovování kraslicové t radice. 1 9 

Nejzajímavějším příkladem je rozvoj tzv. 
hanáckých kraslic, jak jsou ve druhé polovi
ně našeho století označovány kraslice ole-
pované slámou. J d e o dosti výrazný proud 
kulturní aktivity vedené na školách a v zá
jmových kurzech s cíli didaktickými, výtvar
nými a kulturně reaktlvačními. 2 0 Vůdčí osob
ností v tomto hnutí byla Industriální učitelka 
Julie Kummerová-Kubíčková (1903-1980). 
Motivací jejího úsilí bylo uvést v život typ 
hanáckých kraslic jako protiváhu tzv. s lo
váckým kraslicím (zdobeným vícebarvenou 
batikou nebo gravírováním), které byly jako 
určitý typ popularizovány v povědomí širo

kých vrstev, zvláště obchodem. V technice 
ornamentování slámou viděla učitelka Kum-
merová specifičnost lidové tradice na Hané. 
Působila na mnoha školách na Vyškovsku 
(v letech 1934-1956) a později na Olomouc
k á V Rousínově vedla v roce 1944 kurs kras
lic pro učitelky domácích nauk zVyškovska, 
Slavkovská a Brněnska a některé z nich pak 
zdobení hanáckých kraslic včlenily do výu
kového programu na školách (Slavkov, Ša-
ratice, Pozořice, Ivanovice na Hané aj.), or
ganizovala podobné kurzy i v Přerově, 
později na školách v Olomouci. Zdobení 
hanáckých kraslic bylo ve čtyřicátých letech 
pěstováno v Dorostu Českého červeného 
kříže, jehož skupiny působily na školách. 2 1 

Stalo se zvykem vystavovat o Velikonocích 
kraslice dětí ve výkladech obchodů. Výsled
ky činnosti J . Kummerové, hanácké krasli
ce , byly prezentovány na výstavě Sto let 
národního života v Kroměříži v roce 1948, 
v prostředí nejvhodnějším pro populariza
ci , v němž se významnou měrou oživoval 
kulturní obraz Hané. Pěstování kraslic tvoří 
i dnes součást výukových programů na ško
lách, jak svědčí započatý výzkum kraslicové 
tradice na Moravě v rámci grantového pro
jek tu . 2 2 

Příklad fenoménu kraslic ukazuje dvojí 
proces mezigeneračního předávání etnokul-
turních Informací, tradiční, probíhající spon
tánně v rodinném a sousedském prostředí 
a dominantní v minulosti, a proud instituci
onální, organizovaný shora, jehož význam 
se směrem k současnosti zvyšuje a ukazuje 
se jako příznačný rys existence kraslicové-
ho umění ve 20. století. 

Poznámky 

1) Č.Zíbrt, Lidová tradice v české škole. Čes
ký lid, 12(1903) 249. 
2) R. Tyršova, O výchově umělecké. Učitel
ské noviny, 21 (1912/13) 268. 
3) I. c , s . 267. 
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4) „Vymýtění všelikých cizáckých předloh 
a různých módních nevkusností z našich 
dílčích škol a pokus navázání na domácí tra
dici ... je jistě velmi podstatným článkem 
v programu umělecké výchovy". Lidové vzo
ry do hospodyňských škol. Český lid, 12 
(1903) 338. 
5) Č.ZÍbrt, Lidová tradice v české škole. Čes
ký lid, 12 (1903) 249. 
6) Lidová tradice v české škole. Český lid, 
12 (1903) 298. 
7) Metodu zařazení tradičních draček do své 
výuky vlastivědy popisuje učitel K. Plecer ze 
Stražkovic: Dva večery. Časopis pro školní 
vlastivědu a nauku občanskou, 3 (1922/23) 
67-68. 
8) Učitel J . Cmol používal zasklenné slo
vácké kraslice jako vzory pro ornamentální 
kreslení ve škole v Příbore a zapůjčoval tyto 
učební pomůcky svým kolegům na Ostrav
sku; srv. Náš směr, 10 (1912) 108. Podobně 
adjustované kraslice jsou ve sbírkách Etno
grafického ústavu Moravského muzea. 
9) Náš směr, 1 (1910) 67, 68. Kraslice na 
školách. Večery. Beletristická příloha Lido
vých novin, 1.4.1911, s.72. 
10) J . Klvaňa, Kraslice a jejich kreslení na 
školách. Náš směr, 1 (1910) 50-52,67-69 
11) Kreslířská výstava s lováckých škol 
v Hodoníně. Moravská orlice, 21.6.1913. 
12) Školní výstavka v Uh.Hradišti. Lidové 
noviny, 19.6.1914, s . 11 . 
13) Slovácká malírna v Radějově. Moravská 
orlice, 16.7.1914, s.4. 
14) K. Plesky, Schůze učitelů pěstujících 
slovácký národní ornament. Lidové noviny, 
18.6.1914, s . 1 1 . 
15) Drážďanský kongres a výstava. Učitel
ské noviny, 31 (1912) 118-120,140-142. 
16) Kyjovské kraslice. Svaz, 3 (1913) 97. 
17) J . V. Svoboda se zmiňuje o učitelce 
M. Krejčů, na jejíž popud vybraní jednotlivci 
na Telčsku vyškrabovali kraslice pro NVČ; 
Moravské Horácko. Lidové umění výtvarné. 
Praha 1930, s . 55. Učitel Janoušek sbíral 
kraslice naTelčsku: Ruch národopisný. ZTel-
če. Jihlavské listy, 27.5.1893, s. 2. 

18) K tomu jedna ze starších výzev, publi
kovaná v Moravské Slováci 5.1.1889. „Mo
ravské vyšívání všude... zavádí se a proto na 
jisto předvídati můžeme, že i malování, kres
lení a psaní vajíček velikonočních po způ
sobu moravském se daleko a široko ujme... 
Obnova bude důkazem úcty k předkům... Jest 
to učitel, učitelka, neboť škola má potud cenu 
a zasluhuje slouti národní, pokud v ní ná
rodnost obrany nachází". 
19) Na některých místech je spjato s indu-
striálními učitelkami, např. ve Vilémovicích 
na Blanensku a okolí s učitelkou M. Sáňko
vou, ve Šlapanicích na Brněnsku učila děti 
zdobit kraslice v prvních dvou desetiletích 
20. století učitelka F. Fialová.. K učitelům, 
kteří se snažili o oživení kraslicové tradice 
patřili V. Bělík z Rouchovan na Třebíčsku, 
F. Dupal z Říčan u Brna aj. 
20) O tom více v mém příspěvku Učitelé, 
děti a „hanácké kraslice". Příspěvek k otázce 
pěstování tradičních kulturních forem ve 
20. století. In: Lidová kultura na Hané. Sbor
ník příspěvků z III. odborné konference 
23 . -24 .11 .1993 . Olomouc 1994, s . 79-87. 
21) Ve čtyřicátých letech byly vydávány po
hlednice s vyobrazením těchto školských 
hanáckých kraslic. 
22) Tato problematika je sledována v gran
tovém projektu Krasl ice na Moravě - tradi
ce, současnost a muzejní sbírka, schvále
ném Ministerstvem kultury České republiky, 
řešitelka PhDr. EvaVečerková, C S c . 

To fostering the traditional phenomena 
of folk culture at schools 

In the first part, the author pays her atten
tion to discussion regarding the fostering 
the folk tradition at school as being presen
ted in the newspaper Český lid (Bohemian 
nation) at the beginning of the 20th century. 
At that time, this discussion was encoura
ged by the meditations of RenataTyršová in 
which she responded to contemporary pe-
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dagogic movement concentrated on art 
education of the youth; the attention of pe
dagogy specialist had been concentrated on 
this theme on the wider European platform 
since the beginning of the 20th century. Tyr-
sová recommended an independent way 
corresponding to the national tradition thus 
continuing in domestic folk graphic expres
sions. In that way, the children's awareness 
of the values of folk culture and its impor
tance for national life should be fostered. In 
the next part, the author reminds of forcing 
the folk ornament at school lessons. Such 
forcing was developed as a pedagogic mo
vement in Moravia at the beginning of the 
20th century, especially at schools in the 
Slovácko region, in that region where the 
folk ornamental art (embroideries, Easter 
eggs) was still a living expression. Before 
the 1 st World War, the exhibitions of craft-
works of school children were organized in 
the Slovácko region which were concentra
ted on the contemporary folk ornament of 
Slovácko village. The ornament drawing of 
children from the Slovácko region were pre
sented at various school exhibitions in the 
region itself (Hodonin 1913) as well as be
fore the international public (at the exhibiti
on connected with the congress for han
dicrafts, drawing and relative arts in Dresden 
in August 1912). In the third part, the author 
thinks about the role of teachers while revi
ving and renewing the tradition of Easter 
eggs decoration. The special attention is 
payed to Easter eggs covered with straw. 
These eggs has been put into being again 
after a half of the 20th century as a certain 
technical, ornamental and regionally typical 
type, being fostered at schools and cour
ses . The leading personality in that move
ment was the teacher, Mrs. Julie Kummero-
vá-Kubícková (1903 1980) who has led the 
courses of eggs decoration with the straw 
at schools in the Central Moravia (Vyskov, 
Olomouc regions). She has educated many 
succesors . In the technique of straw deco
ration, she saw a specificity of folk tradition 

in the Haná region and that's why such E a s 
ter eggs have been known as „from Haná 
hanácké". It became usual to exhibit the E a s 
ter eggs made by school children in shop-
windows at Easter.To decorate Easter eggs 
it is even today a part of educational pro
grammes at schools. The example of Easter 
egg phenomna shows two types of process 
concerning the intergeneration handing-
over of ethno-cultural information: the tra
ditional one being in process spontaneously 
at family and neighbourhoods' enviroment 
with its dominant importance in the past; 
and the institutional flow, organized from 
above the importance of which has been 
increased toward the present t ime and 
which could be a typical feature of the ex is 
tence of eggs decorating in the 20th centu
ry 
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„BOBŘI" A „MEDVĚDI" 

K problematice trampingu na 
Brněnsku 

PhDr. Karel ALTMAN 
Ústav pro etnografii a folkloristikuAVČR, 
Brno 

Tramping neboli trampské hnutí předsta
vuje specifický fenomén, mající svou tradi
c i , rozšířenou na území našeho státu, ať už 
jde o dnešní Českou republiku či bývalé 
Československo. Má svou historii, která je 
co do časového trvání prakticky totožná 
s existencí novodobé samostatné republi
ky, i když jeho kořeny sahají hlouběji. 

Geneze a rozvoj trampingu u nás byly již 
několikrát podrobně popsány a své výzku
my k nim zaměřili i etnologové. 1 V nedávné 
minulosti však byla jejich pozornost zamě
řena především na úzce vymezenou oblast 
trampských obřadů a slavností a na historii 
trampingu v meziválečném období, kdy bylo 
trampské hnutí do značné míry součástí le
vicového politického proudu. 2 

Na brněnském oddělení Ústavu pro etno
grafii a folkloristlku Akademie věd je pro
blematika trampingu na Brněnsku sledová
na podstatně siřeji v rámci koncipovaných 
bádání, která směřují k naplnění cílů granto
vého úkolu, věnovaného kultuře dnešních 
dětí a mládeže. Ta se nám jeví jako otevřená 
oblast, jež je schopna přijímat nejrůznější 
podněty z okolního světa, což se projevuje 
i v tomto tématickém okruhu, zaměřeném 
na studium způsobů a forem sdružovánítéto 
věkové kategorie.Tramping nepochybně patří 
k nim. 

Tramping se obecně rozvíjí v různých lo
kalitách, regionech či oblastech, vhodných 
ktomu účelu, to znamená tam, kde jsou lesy, 
romantické skály, a nejčastěji kolem řek 
a potoků. Důležitou podmínkou je relativně 
snadná dostupnost takového místa, napří
klad vlakem, spojujícím tuto oblast s měs
tem, kde bydlí většina z trampů. Dokládá to 
mimo jiné i sama geneze takového regionu, 
spjatá časově začasté právě se vznikem ta
kové komunikace. 

Od počátku trampingu na Brněnsku bylo 
a dodnes je takových oblastí několik, při
čemž některé jsou z různých důvodů opouš
těny, jiné opět nalézány. Nejvíce oblíbenou 
trampskou oblast na Brněnsku představují 
v současnosti na západ od Brna údolí tří řek 
Jihlavky, Oslavy a Chvojnice, která jsou od 
sebe nepříliš vzdálena, a zahrnují proto do
hromady poměrně značně rozsáhlé území. 
Specif ikem tohoto regionu je i to, že se zde 
setkávají trampi nejen z Brna, ale také zTře-
bíče, městského centra na opačném směru. 
Jej ich řady pak vydatně posilují mladí tá
borníci z měst a městeček v bezprostředním 
okolí - z Náměště nad Oslavou, Vladislavi, 
Ivančic, a také z míst bývalého rosicko-osla-
vanského revíru. 

Právě zde jsem započal s terénními vý
zkumy trampingu a jeho přímých účastníků. 
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Mezi nimi jsem získal cenné informátory 
nejen z řad příslušníků mladé generace, na 
něž je prioritně zaměřen náš etnologický 
výzkum, ale také pamětníků, kteří poskytli 
i množství materiálu nejrůznější povahy, 
včetně kronik a různých periodik, memoárů 
letitých „skalních" trampů, začasté vydáva
ných v samizdatu či jako interní tisky růz
ných trampských osad atd. 

Zvláště po roce 1989 vznikla nebo byla 
obnovena také v Brně a na Brněnsku celá 
řada trampských periodik, jejichž úroveň je 
pochopitelně rozmanitá, od ryze amatérské 
až po vskutku profesionální.Tyto časopisy -
ať už regionální či celostátní - poskytují vedle 
jiných materiálů I množství cenných infor
mací o aktuálním dění ve světě trampingu, 
ale mimo to také dosud nikde jinde nepub
likované stati z historie tohoto hnutí, různé 
vzpomínky a memoáry trampských osob
ností, dnes často letitých kmetů. 3 

Možnosti využití těchto zdrojů informací 
nejsou dosud zdaleka vyčerpány, a součas
ně se naskýtají mnohé další podněty k bá
dání, jejichž cílem je postižení významu 
trampingu pro jeho nositele i širší společ
nost. Nicméně na základě analýzy dosud 
shromážděných poznatků můžeme postih
nout základní rysy tohoto fenoménu. 

Tramping se jeví jako forma sdružování 
poměrně přesně vymezené skupiny obyva
tel a současně také jako specifický způsob 
využívání volného času. J e projevem život
ního stylu především městské mládeže, kte
rá jej také jako první počala provozovat, vždy 
přestavovala jádro trampů a i dnes je nej po
četnější skupinou v rámci nositelů tohoto 
hnutí. 

Celodenní život ve městě, práce v hluč
ných továrnách, ale třeba i náročné studium 
ve školách, ať už středních nebo I vysokých, 
společně s neklidným prostředím měst, uli
cemi plných lidí a dopravních prostředků -
to vše tvořilo a dodnes tvoří atmosféru, z níž 
bylo a je mnohým zapotřebí uniknout. Jak 
vystihl hlavní smysl trampského hnutí na 
jeho samém počátku V. Vohlídka, „základní 

myšlenkou trampingu byla touha po volnos
ti, po odpoutání se z věčného a téměř ne
měnného života ve městech, touha po ro
mantice, po něčem novém, co zaručuje lidem 
vyjíždějícím ven do přírody nové hodnoty, 
především načerpání nových sil, získání no
vých přátelství a v neposlední řadě i pozná
ní své země." 4 Domnívám se, že to platí plně 
dodnes. 

V době svého vzniku - v prvních letech 
samostatné ČSR - představoval jeden z ko
řenů trampingu i negativní přístup k obdob
nému způsobu trávení volného času v pří
rodě - skautingu. Organizovaný, přísnou 
disciplínou, zákony a předpisy svázaný skau-
ting, který někdy nabýval až polovojenské-
ho charakteru svými nástupy, povely, hláše
ními, systémem vyznamenání a podobně, 
nemohl uspokojit hlavně starší mládež. 5 

Současně však i tramping vždy měl a do
dnes zachovává všeobecně přijímanou or
ganizační strukturu, jejíž základ tvoří dílčí 
spíše neformální kolektivy, zvané osady, 
v jejichž čele stojí volený šerif a jeho zá
stupce. Mnohé z těchto osad se pak sdru
žují do vyšších celků. Každá osada nese 
vlastní jméno, jehož výběr je začasté ovliv
něn přírodní tematikou a které je přijímané 
kolektivem trampů na základě jejich vlastní 
volby. Jiným atributem těchto kolektivů je 
i relativně stálé místo, kam osada pravidel
ně zajíždítrávit volný čas o víkendech, které 
je s ní spojováno a jež také nese stopy její 
činnosti. Vedle těchto osad jsou však I ko
lektivy, které své stabilní místo nemají, „jez
dí, kam je napadne," pokaždé na jiné místo. 6 

Tramping však má i zavedený a ustálený 
systém festivit, od prostého posezení pň 
tábo rovém ohni s nezby tným zpěvem 
trampských, ale i jiných písní za hudebního 
doprovodu na různé nástroje, přes nejroz-
manitější soutěže a klání, koncerty a večery 
t rampských písní až po různé pot lachy 
a slavnosti, jichž se účastní leckdy i několik 
stovek trampů. Tyto aktivity doplňují napří
klad i celostátní soutěže, jakou je kupříkla
du literární soutěž Trapsavec. 
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Pozitivním rysem trampingu jako způso
bu trávení odpočinku po namáhavé práci 
v očích trampů samých vždy byla a je i jeho 
finanční nenáročnost. Valná část mladých 
učňů, dělníků i středoškolských a vysoko
školských studentů nikdy neoplývala pře
mírou finančních prostředků, nezbytných 
pro exkluzivnější způsoby trávení volného 
času. 

K obecným rysům trampingu patří sku 
tečnost, že jeho nositeli jsou převážně pří
slušníci mládeže ve věku zhruba od patnác
ti do pětadvaceti let, současně však je patrný 
častý přesah mimo toto věkové vymezení. 
Do trampování jsou začleňovány i děti mladší 
patnácti let, které zletilí trampi zapojují do 
svých aktivit, čímž na sebe berou roli jejich 
vedoucích a plní takto obdobné funkce jako 
současný skauting či donedávna prakticky 
monopolně Pionýrská organizace. J e zde 
však patrná větší míra neformálního přístu
pu starších trampů k dětem, což je ostatně 
charakteristický atribut trampingu jako ta
kového. 

Na druhé straně značná část trampů po
kračuje v rozvíjení aktivit totožných či od 
klasického trampingu odvozených i v poz
dějším věku, v nejednom případě až do pozd
ního stán. Jiným specifickým rysem tram
pingu je okolnost, že navzdory své téměř 
stoleté tradici a skutečné masovosti vždy 
byl a dodnes je na hranici legality, či spíše 
za hranicí této legality. Toto postavení vy
plývá z jeho podstaty - volného táboření 
v přírodě, mimo území či objekty schválené 
k tomu účelu kompetentními státními úřa
dy, či privátním vlastníkem. Co do intenzity 
restrinkcí má přístup administrativních or
gánů a jejich aparátu k trampingu v tomto 
ohledu proměnlivý charakter - je mlčky to
lerován, víceméně trpěn, ale také nárazově 
nebo i soustavně potírán. A to za všech re
žimů - za první Československé republiky, 
za okupace, v letech takzvaného budování 
social ismu, ale stejně tak i dnes za zřízení 
formálně demokratického. Zatímco v letech 
buržoazní republiky restringoval trampské 

hnutí například Kubátův zákon, za social is
mu se trampi museli ukrývat před lesníky 
a příslušníky veřejné bezpečnosti a jejich po
mocníky, bdícími v kdejaké vesničce. 7 

Naproti tomu je dnes - bez nadsázky 
- největším nepřítelem trampů státně orga
nizovaný ochránce přírody. Příslušníci Stát
ní ochrany přírody se zaměřili na ty nejsnáze 
postižitelné, natrampy, kteří jsou způsobem 
rozvíjení svých aktivit tradičně na hranici 
legality či spíše za touto hranicí. Jestliže dnes 
nesvedou tito ochránci přírody nic s mamu
tími podniky (třeba v Moravském krasu), ani 
s celými chatovými městečky, snaží se pro
kázat smysluplnost svého zaměstnání po
stihováním těch, kteří se prakticky nemo
hou bránit. Tito ochránci nejsou přístupni 
ani dialogu, který by směřoval k rozumné
mu kompromisu. 8 

Jak je patrno, výzkum trampingu jako spe
cifického fenoménu s sebou přináší celou 
řadu otázek, jejichž osvětlení si vyžádá ne
jen rozsáhlé výzkumy v terénu, studium 
množství materiálů a různých atributů to
hoto jevu, ale také jejich důkladnou analý
zu. 

Domnívám se , že pro můj přístup ke s le
dované problematice z pohledu etnologa 
jsou - alespoň v samém počátku - pň zkou-
mánítrampingu důležité obzvláště dva okru
hy otázek. 

Tím prvním je sledování pohnutek, které 
vedou příslušníky mladé generace - a nejen 
je - k rozvíjení takových aktivit, zjišťování, 
co pro ně samé tramping znamená. 

Druhou oblastí, na kterou je nezbytné se 
zaměřit, představuje povědomí o trampingu 
v obecném slova smyslu, čili jak reflektuje 
příslušníky této subkultury jejich okolí. Zde 
je patrný diferencovaný přístup. Tramping 
a jeho nositelé, trampi, jsou na jedné straně 
vnímáni kladně, začasté ze strany lidí sp ja
tých v minulosti s trampingem, jindy jsou 
vnímáni neutrálně, lhostejně či s neujasně
ným názorem. Jako zvláště pozoruhodné se 
jeví zkoumat negativní postoje různých sku 
pin obyvatel k trampům, od pohrdání k pří-
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mému zatracování, které našlo výraz i v onom 
despektním „to jsou ti bobři a medvědi". 

Poznámky 

1) A. B. Mann: Obřady prijímania nových čle-
nov do trampskej osady. In: Čas života, Brno 
1985, s .225 -240.V.Vohlídka:Trampové20. 
a 30. let. In: České dělnictvo III. Společenský 
život v dělnických organizacích a spolcích. 
Zpravodaj KSV11988, č. 4, s . 134 - 1 7 3 . 
2) Srov.V.Vohlídka, s .134. 
3) Mnohé z těchto vzpomínek mají značný 
rozsah, a jsou proto otiskovány na pokra
čování. Například v časopisu Oslavské bou
dy byl v roce 1996 takto ot ištěn seriál 
Vzpomínky z usárny, jejichž autorem je s e 
dmdesátiletý, dodnes aktivní tramp známý 
pod přezdívkou Lucan. Pojednávají ponej
více o „trampské historii Ketkováku", čili tra
dičního tábořiště pod Ketkovským hradem. 
Výjimkou nejsou ani celé spisy, líčícítramp-
skou historii. Autorem jedné z nich je napří
klad Jura Cancák (Jiří Procházka): Trampská 
historie řeky Jihlavky. Brno 1997. 
4) V.Vohlídka:c.d.,s.134. 
5) Srov. A. B. Mann: c. d., s. 225. 
6) Bližší informace o tomto rysu podal au 
torovi této statě Igor Kučera, zvaný Drobek, 
šéfredaktor časopisu Oslavské boudy. 
7) Jako paradoxní se pak jeví postoje ofici
álních institucí a jejích orgánů v tehdejších 
časech, kdy byla vyzdvihována pokrokovost 
trampingu za první republiky jako hnutí pře
vážně levicově orientované mládeže. K pro
jevům trampingu současného se však vyja
dřovaly tyto instituce velmi opatrně. V roce 
1987 například v Malé československé en
cyklopedii v hesle trampské hnutí, tramping 
najdeme o tehdejším trampingu jenom krát
kou pasáž, informující o této masové formě 
zábavy početnéskupiny mládeže, která vy
znívá vskutku příznačně: „V současnosti 
existuje tramping v ČSSP. ve formě speci 
fické formy pobytu v přírodě, zdůrazňující 
kladný vztah k přirozenému prostředí člově
ka, smysl pro romantiku a kamarádství." 

O tom, že je to hnutí prakticky nelegální, 
není v této encyklopedii ani slovo, natož pak 
o nějakých postizích ze strany státního apa
rátu či pracovníků tehdy státních lesů. 
Srov. Malá československá encyklopedie 
6. Praha 1987, s . 264. 
8) Tak je tomu i na Brněnsku, v oblastech, 
kde pravidelně a dnes již tradičně rozvíjejí 
své aktivity trampové z Brna, Třebíče a okol
ních měst a městeček. Ti již po několik let 
usilují o racionální domluvu s představiteli 
Státní ochrany přírody, zatím však bez úspě
chu, neboť jejich snažení je víceméně igno
rováno. Ze strany trampů garantují závaz
nost t a k o v ý c h t o regu l í j e j i ch če lné 
osobnosti, vykazující značnou autoritu, ne
formálně přijímanou valnou částí příslušní
ků tohoto hnutí. Významné místo v tomto 
úsilí o dialog patří i trampským periodikům, 
jejichž úloha je nejen ryze zábavní, ale také 
organizační. Například časopis Oslavské 
boudy byl v roce 1994 založen s přímým 
cílem volně sdružit kolem redakčního ko
lektivu tyto osobnosti, jakousi trampskou 
„psaveckou" elitu, opírající se o širokou zá
kladnu dalších účastníků tohoto hnutí. J e d 
ním z hlavních účelů tohoto časopisu, v e 
deného na velmi so l idní pro fes ioná ln í 
úrovni, je pak vytvoření platformy k onomu 
zmíněnému dialogu s aparátem státní moci. 

The Beavers and the Bears. About hiking 
in the Brněnsko region. 

Tramping or hiking movement represents 
the specific phenomena with tradition ex 
tended over all the area of our state s ince 
the beginning of the twentieth. Valeys of 
three rivers Jihlava, Oslava and Chvojnice -
represent the most popular territory of Br 
něnsko region in west direction from the 
town of Brno. Tramping seems to be a form 
of associating a quite exact defined group 
of inhabitants and simultaneously a spec i 
fic way how to utilize free time. It is an ex 
pression of life style, especially of city you
th who has begun to do it for the first time, 
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who has always represent a core of tram-
pers and who is the most numerous group 
within bearer of this movement today. Its 
bearers are predominantely young people 
at the age between fifteen and twenty five, 
nevertheless their age exceeds very often 
this limit. That fact belongs to the general 
figure of tramping movement. The other spe-

Před patnácti lety jsem na školách v Hlin-
sku prováděla průzkum týkající se pověreč-
ných představ dětí a mládeže. Výsledky to
hoto p r ů z k u m u byly pub l i kovány v e 
sborníku Muzeum a současnost č.6, vyda
ném Středočeským muzeem v Roztokách 
u Prahy roku 1983. Vzhledem k tomu, že 
naše zařízení Soubor lidových staveb Vyso
čina provádí soustavný průzkum stavu li
dových obyčejů a proměn života ve své sběr
né oblasti, lákalo nás se k tomuto výzkumu 
vrátit. Vypracovali jsme nový dotazník při je
hož sestavování jsme využili poznatků zís
kaných v uplynulém výzkumu, dotazník 
jsme rozdali žákům a studentům hlineckých 
škol. Na naše otázky zde uvedené odpoví
dali žáci druhého stupně základních škol 
a studenti prvních dvou ročníků osmiletého 
gymnázia, tedy mládež ve věku 11 až 15 let. 

cific figure of tramping movement is that in 
spite of its fast 100 years-long tradition and 
real massness, it always bordered and it has 
bordered until now on limits of legality.This 
position is resulting from its nature the free 
camping in the nature, outside the areas or 
spaced permitted by state authorities or pri
vate owners for such purposes. 

POVĚREČNÉ PŘEDSTAVY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE NA 
HLINECKU V SOUČASNOSTI 

PhDr. Ilona VOJANCOVÁ 
Soubor lidových staveb 
Vysočina 

Celkem dotazníky vyplnilo 383 responden
tů, z toho 205 dívek a 178 chlapců. Vyplňo
vání dotazníků jsem zčásti byla přítomna 
a částečně je děti vyplňovaly samy s vyuču
jícím v hodinách tématicky blízkých (např. 
občanská nauka, vlastivěda apod.). Dotaz
níky byly vyplňovány anonymně, respon
denti pouze uváděli, zda dotazník vyplňuje 
dívka čl chlapec, rok narození, školu a místo 
bydliště. Hlinsko je totiž město s 11 000 
obyvateli, které má větší spádovou oblast 
a do hl ineckých škol tedy dojíždějí děti 
z okolních vesnic. Chtěla jsem si tak ověřit, 
zda se budou odlišovat odpovědi respon
dentů bydlících na vesnici od respondentů 
žijících v Hlinsku. Při vyhodnocování jsem 
dotazníky (stejně jako před 15-ti lety) roz
dělila do dvou základních skupin: skupina 
dívek a skupina chlapců. Tyto základní s k u -
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piny ještě znovu byly roztňděny na respon
denty žijící v Hlinsku a na respondenty žijící 
na vesnici. Otázky uvedené v dotazníku by 
se daly rozdělit do dvou okruhů: 1. okruh 
aktivní znalost pověrečných praktik a před
stav, 2. okruh pasivní znalost pověrečných 
praktik a představ. Oba okruhy by se daly 
ještě rozdělit na podokruhy a s ice pověreč-
né představy a praktiky novodobé a pově-
rečné představy a praktiky tradiční. 

Obecně se dá říci, že respondenti preferu
jí představy a praktiky, kterými mohou pozi
tivním způsobem ovlivnit především svoji 
vlastní budoucnost v oblasti úspěchů ve 
škole a v osobním životě. Pochopitelně kla
dou velký důraz na citové záležitosti, přízeň 
opačného pohlaví, hádání budoucích part
nerů apod. Z novodobých pověrečných před
stav a praktik respondenti uváděli následu
jící. Víru v talismany - tuto skutečnost uvedlo 
9 0 % dotazovaných dívek, 2/3 z nich talis-
man nosí pň sobě jen když je čeká něco dů
ležitého - např. zkoušení ve škole, závažný 
krok v osobním životě, 1/3 dívek pak má 
talisman u sebe stále. Naproti tomu pouze 
2 0 % dotazovaných chlapců přiznalo víru 
v talisman , 8 0 % chlapců uvedlo, že v talis
man nevěří a ani žádný nemá. Pro zajíma
vost uvedu, že nejčastější podobou talis-
manů je plyšové zvířátko nebo přívěsek na 
krk. K obecněji rozšířeným novodobým po-
věrečným představám patří například přisu
zování významu určitým typům aut (sanitní 
a pohřební vůz = smůla), šlápnutí na mříž 
kanálu (rozhodující roli hraje, zda kanál má 
tvar kulatý = štěstí či hranatý = smůla). Ně
kteří dotazovaní uváděli i způsoby negace 
nepříznivých okolností (např. když uvidíš 
sanitní vůz, musíš se chytit něčeho modré
ho, abys neměl smůlu). Až potud jsou zjiš
tění obdobná jako u dotazovaných před 
15-ti lety, tenkrát respondenti ještě uváděly 
hojně rozšířenou víru ve „šťastné" a „ne
šťastné" kombinace čísel na státních pozná
vacích značkách aut. Současní respondenti 
tuto představu neznají. Naopak se u dota
zovaných dívek ( 3 0 % ) objevila magická víra 

v drhané náramky, cituji z jednoho dotazní
ku „když je náramek hotový, zaváže se třemi 
uzlíky, přeje se přání a až se náramek samo
volně rozváže, přání se splní". 

Obecně rozšířenou vírou mezi děvčaty 
i chlapci ( 85% všech dotázaných) je magie 
„šťastných a nešťastných" čísel. Z a šťastná 
čísla jsou obvykle považována čísla odvo
zená z dat narození respondentů, nešťast
nými čísly jsou obvykle pořadová čísla re
spondentů v třídním výkaze, dále číslo 
13 a 5. Většina dotazovaných dívek (75%) 
a poměrně velká část chlapců (35%) uvedla, 
že věří v horoskopy a vykládání karet. Horo
skopy většinou čtou v časopisech, kde je 
také aktivně vyhledávají, karty si nechávají 
vykládat kartářkami. Překvapilo mě, že více 
respondentů shodně uvedlo svoji zkušenost 
a aktivní podíl pň tzv. vyvolávání duchů (30% 
dívek a 1 5 % chlapců). Někteňznich dokon
ce připojili návod jak postupovat (pro zají
mavost - vlastní krví na lísteček napiš slovo 
ESAVE a lísteček pak hoď do ohně, kolem 
sebe opiš kňdou kruh a vyvolej ducha), vy
voláváním duchů prý většinou sledoval i 
dobrodružství, zájem ducha konkrétní oso
by „vyzpovídat" nebo využít „služeb ducha" 
ve svůj prospěch. Zajímavé je, že pň výzku
mu před 15-ti lety ani jeden z respondentů 
tuto zkušenost neuvedl. 

Lze shrnout, že novodobé pověry jsou 
rozšířeny více mezi děvčaty než chlapci, pň 
čemž není rozdílu mezi děvčaty žijícími na 
vesnici a ve městě a rovněž více dívek než 
chlapců pověrám pňsuzuje význam ( 7 5 % 
dívek, 3 0 % chlapců). V tomto směru jsou 
zjištěné výsledky obdobné s výsledky zjiš
těnými před 15-ti lety. 

Otázkami druhého okruhu jsem sledova
la zjistit, jak dalece je mezi mládeží rozšíře
no povědomí o tradičních pověrečných před
stavách. Dotazované dívky v 8 0 % uváděly 
znalost pověrečných představ, které s e vá
žou k vánočnímu cyklu (především rozkra-
jování jablek, lití olova, házení střevícem, od 
štědrovečerního stolu nesmí nikdo odchá
zet apod.). 3/4 dívek z tohoto počtu uvádělo 
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znalost aktivní, zároveň lze opět shrnout, 
že v tomto směru není rozdílu mezi děvčaty 
z vesnic a měst. Oproti výsledkům zjiště
ným při minulém průzkumu, jen nepatrný 
počet dívek udával znalost pověr, které by 
se vázaly k dalším svátkům tradičního ka
lendářního či rodinného cyklu. Obdobná 
skutečnost byla zjištěna i u dotazovaných 
chlapců, 4 2 % z nich uvádělo znalost vá
nočních pověr a celá 1/2 z nich je o vánoč
ních svátcích provádí. Respondenti shodně 
uváděli, že vánoční svátky mají podle nich 
výlučné postavení v roce a jsou vhodné právě 
ktomu, aby cituji „člověk prováděl pověry". 
Již menší část dívek (asi 15%) uváděla vý
hradně pasivní znalost dalších pověr z okru
hu tradičních - rozsypaná sůl - mrzutost, 
černá kočka přes cestu - smůla, rozbité zr
cadlo - smůla. U chlapců to je ještě menší 
skupina - asi 8%. 

Shodně se závěry uzavřenými před 15-ti 
lety můžeme konstatovat, že aktivní i pasiv
ní existence pověrečných představ v pově
domí mládeže na Hlinecku se projevila více 
mezi dotazovanými děvčaty než chlapci, 
přičemž nebyly shledány rozdíly mezi re
spondenty žijícími na vesnici a responden
ty žijícími v městském prostředí. Na základě 
zjištěných výsledků konstatuji, že u dota
zované skupiny mládeže na Hlinecku pře
važuje znalost takových pověr, kterými si 
mohou zajistit přízeň osudu, v jejich pově
domí nerozhoduje, zda jde o pověru novo
dobou či tradiční. 

Ráda bych tímto příspěvkem obrátila po
zornost nás všech k výzkumu současnosti, 
domnívám se totiž, že bychom měli zane
chat dostatek podkladů o proměnách jevů 
lidové kultury v širokém slova smyslu příš
tím generacím. 

made with children at the age between 
11 and 15 in the town of Hlinsko (the dis
trict of Chrudim Eastern Bohemia, 11 000 
inhabitants), research has concerned the s u 
perstition imaginations. Altogether 383 chil
dren took part in that research from which 
there were 205 girls and 178 boys. The re
search was made by means of questionnai
res and the questions could be divided into 
two groups the 1 st group: active knowledge 
of the superstition imaginations, the 2nd 
group: passive knowledge of the superstiti
on imaginations. It has resulted from the 
research that the responders prefer the ima
ginations and practises by which they can 
positively affect their own future in the ran
ge of successes at school and personal life. 
E.g. the research has shown a great special 
liking for and belief in force of different mas
cots (90% girls and 2 0 % boys), further in 
witchcraft of lucky and unlucky numbers etc. 
The modern superstitions are disseminated 
more among girls than among boys (75= 
girls and 3 0 % boys). The knowledge of tra
dition superstit ions is connected mainly 
with superstition imaginations of Christ
mas cycle (80% girls mention knowledge of 
these superstitions and 3/4 of them even 
the active knowledge). 

Superstition imaginations of children and 
young people in the Hlinecko region 

At this contribution, the author informs 
about results of research which has been 
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DAROVANÍ V DĚTSKÉM 
SPOLEČENSTVÍ 

PhDr. Alexandra NAVRÁTILOVÁ, C S c . 
Ústav pro etnografii 
a folkloristiku AV ČR v Brně 

Darování je jeden z nejdůležitějších způ
sobů a prostředků navazování, upevňování 
a udržování mezilidských styků. Dar - af již 
v hmotné podobě, v podobě určité činnosti 
nebo duchovní hodnoty symbolizuje pozi
tivní vztahy mezi dárcem a obdarovaným. 
V lidové tradici bylo obdarovávání, jehož zá
kladním principem byla reciprocita, součástí 
rodinného i kalendářního obřadního cyklu 
a provázelo i všechny významnější spole
čenské události , jako byly např. návraty 
z pouti, jarmarku, z blízkých i dalekých cest 
apod. V dětském společenství má obdaro
vávání své významné místo již proto, že jeho 
rituál - tedy odevzdávání a přijímání daru -
je projevem přímých, spontánních komuni
kačních kontaktů, důležitých pro osobnostní 
rozvoj dítěte, pro jeho zařazování do struk
tury rodiny, dětské skupiny a širšího spole
čenství. Výchovný smysl daru pro dětskou 
psychiku postihl již v roce 1761 ve svých 
naučeních jezuitský kazatel a spisovatel Le 
opold Fabricius, když rozjímal nad obyče
jem nakládat na sv. Mikuláše hodným dětem 
dárky a neposlušným metlu: „ Ale přejte dě
tem jejich radost, pokud k tomu měšec sv. 
Mikuláše stačí...poněvadž tím způsobem ro
dičové často více vyřizují u svých dětí než 
laním, zlořečením, hromováním, klovcová-
ním, nebo talířem po nich házením." 1 

V naší etnologické literatuře se tématem 
obdarovávání nikdo samostatně nezabýval, 
existuje však několik studií, věnovaných 
specif ickým formám darování: darům při 
narozeninách a jmeninách, 2 pň svatbě, 3 da 
rům z lásky,4 darům, zhotoveným z peč iva 5 

nebo křestním medailím jako vínkovým da
rům. 6 S větší pozorností se s touto temati
kou setkáváme v pracech zahraničních au
torů, jako je např. I. Weber Kellerman, 7 Marcel 
Mausse, 8 Anna Zambryczka - Kunachovicz, 
Malgorzata Maj, 9 Róza Godu la 1 0 a řada dal
ších. 

V rámci studia obyčejových tradic v živo
tě dětí a mládeže jsem se zaměřila na sledo
vání různých forem obdarovávání uvnitř 
dětského společenství. Materiál, který jsem 
soustředila, nesledoval jeho komplexní zpra
cování. Spíše mi šlo o ověření určitých tezí, 
ke kterým jsem se dopracovala pň řešení 
obřadního chování v životním cyklu jedin
ce, např. o zjištění toho, 

- jak široká je škála situací v životě dětí, 
spjatých s obdarováváním a zda dochází 
k významovému posunu ve vyhledávání 
těchto situací, 

- jaký je vztah mezi tradičními a součas
nými formami darování v rodině (včetně 
změn ve skladbě dárků a v etiketě obdaro
váváni), 
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- jak se mění představy o hodnotě, funkci 
a smyslu daru uvnitř dětského společenství 
v posledních desetiletích, poznamenaných 
inst i tucional izací společenského života 
a prosazováním nových formálních příleži
tostí k oslavám (tedy i k obdarování) a ex is -
tuje-li kontinuita starších forem a představ 
u dnešních dětí a mládeže. 

Vyhodnocení materiálu k těmto otázkám 
ještě není zcela ukončeno. Můj příspěvek je 
tedy spíše uvedením do problému a první 
sondou a nedělá si nárok na úplnost. Shro
máždila jsem poznatky z více zdrojů v časo
vém rozpětí deseti let. Některé otázky jsem 
sledovala v rámci výzkumu rodinné obřad-
nosti v Brně v letech 1988 -1989 , který z a 
hrnoval dotazníkové výpovědi studentů 
gymnázia poblíž městského centra, vybra
ných rodin ze sídliště v Řečkovicích a z vnitřní 
části Brna. Podstatná část údajů vychází 
z dotazníkové akce z let 1996 a 1997, v níž 
jsem se zaměřila na věkovou skupinu star
ších školáků (11 - 1 5 let), středoškoláků (16 
- 1 9 let) a vysokoškoláků a ze školních slo
hových prací žáků nižších tříd tří brněnských 
gymnázií, týkajících se průběhu vánočních 
oslav. Získané údaje jsem doplnila poznatky 
z publikovaných a vlastních starších výzku
mů. Dotazníky z devadesátých let obsaho
valy otázky, směřující ke zjištění darování při 
tradičních a novodobých obřadních příleži
tostech, jako jsou narozeniny a svátek, biř
mování, velikonoce a vánoce, Svátek ma
tek, Mez inárodní den dět í a d . vče tně 
zachycení vztahu k formám a způsobům 
obdarovávání. Sledovala jsem tři roviny da
rování: vzájemné darování mezi dětmi, ob
darovávání dětí dospělými a obdarovávání 
dospělých dětmi a to z prostředí s odlišný
mi rysy, jaké představuje velké město (Brno), 
oblast „národopisně" tradičního zázemí 
(Uherské Hradiště) a nově doosídlená po
hraniční oblast Znojemska (Miroslav). 

Z širšího okruhu získaných údajů vystu
pují do popředí některá faktická zjištění: 

1 . Narozeniny dětí se slaví v rodinách ve 
větší míře než svátek (např. z vytypované 

skupiny 15 dívek ZŠ v Miroslavi jich 8 uved
lo, že svátek neslaví vůbec).Tedy opak toho, 
co uvádějí starší pamětníci ze svého dět
ství, kdy v rodinách slavili především svá
tek, nazývaný spíše jmeniny.Typickým sym
bolem narozeninových oslav je dort s e 
svíčkami, jejichž počet odpovídá věku osla
vence, zatímco bábovka, charakteristická 
pro oslavu osobních jubileí ještě v období 
první republiky, se již stala běžným pokr
mem. 1 1 Domácí oslava, při které si děti po
zvou domů své kamarády, se ve větším mě
řítku rozšířila v městském prostředí Brna 
a to spíše u děvčat než chlapců. 1 2 Materiál 
z ostatních zkoumaných míst nám tento jev 
potvrzuje spíše výjimečně (např. z dotazo
vaných 30 žáků ZŠ v Uherském Hradišti ve 
věku 11 - 1 5 let na tento dotaz odpovědělo 
kladně jen 7 dívek). Oslava narozenin mimo 
rodinný okruh se však stává běžnou v urči
tých skupinových vazbách uvnitř starších 
kolektivů, které lze označit za party. Např. 
mezi středoškoláky a vysokoškoláky jsou 
narozeniny příležitostí k neformálnímu set
kání v restauračním zařízení, raději však na 
chatě či chalupě a v nepřítomnosti rodičů 
také v domácím prostředí. Skladba dárků je 
v takovýchto případech značně individuál
ní, obecnějším jevem u chlapců je alkohol. 
Mezi dětskými dary se - vedle hraček a s lad
kostí - nejvíce objevuje oblečení, kosmetika 
(u dívek), sportovní potřeby (u chlapců), kni
hy, školní potřeby, u starších ročníků hu
dební nosiče. Zhruba v 8 0 % jsou uváděny 
peníze, u starších dětí hlavně od prarodičů, 
kteří nedovedou tak přesně odhadnout vkus 
a potřeby svých vnoučat. Mezi dárky, které 
děti dávají rodičům, prarodičům a sourozen
cům k jejich narozeninám, se objevují po
měrně hodnotné věci, ve většině případů 
pořizované z vlastních prostředků, ale i z pro
středků, které poskytl některý z rodičů. Mat
ky jsou obdarovávány nejvíce květinami, 
sladkostmi, kosmetikou, bižutérií a kerami
kou, méně oblečením, věcmi do domácnos
ti, knihami a jinými dárky. U otců jsou to 
toaletní, ev. kuřácké potřeby, ponožky, vá-
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zanky, láhev alkoholu, knihy a různé „malič
kosti", u sourozenců podle věku hračky, 
sladkosti (nejčastěji čokoláda a bonbony) aj. 
Prarodičům se většinou darují květiny, bon
boniéry, keramika apod. věci, v mladším věku 
dávají děti dárky dohromady s rodiči. Pat
náctiletá dívka z Uherského Hradiště uved
la, že sourozencům dává „něco pro radost" 
a prarodičům „něco na památku". S darová
ním ručně zhotovených dárků (např. ozdob
né maličkosti z moduritu, kůže, vlny, dřeva 
apod.) se setkáváme většinou jen v mladší 
věkové skupině, zvláště u dívek (11 - 1 4 let). 
Menší děti, zejména předškoláci, rády dávají 
namalované obrázky a vystřihované či s le
pované drobnosti s věnováním. 

2. Výzkumy ukázaly, že pň velikonočním 
obdarovávání dětí uvnitř rodiny a příbuzen
stva (rodiči, prarodiči, kmotry apod.) domi
nují sladkosti, ovoce a peníze, méně již bar
vená vařená vejce a ještě méně kraslice (jen 
v 6 případech na Uh.Hradišťsku, v 1 v Miro-
slavi). Mezi dárky, získanými koledováním 
(pomlázkou, mrskutem) mimo domov, pře
važují barvená vejce, dávají se však i drobné 
sladkosti a mince. Starším školákům nava
zují děvčata na pomlázky barevné stuhy 
a to jak v Brně, tak i na venkově. Chlapcům 
nad 16 let je často nabízen alkohol a drobné 
pohoštění (chlebíčky, jednohubky). Jako 
nový trend, který však lze podle starších 
výzkumů sledovat již od konce sedmdesá
tých let, se jeví obdarovávání dívek - mlad
ších školaček o velikonočním pondělí s lad
kostmi od rodičů a zejména prarodičů. Od 
osmdesátých let lze pozorovat rozšíření tra
diční skladby velikonočního obdarovávání 
ve prospěch věcných dárků a v některých 
regionech také uplatňovávní prestižních 
prvků. 1 3 

3. Mikulášská nadílka zůstává stabilní pří
ležitostí k obdarovávání dětí, navazující na 
tradici. Jen ojediněle se pň ní vedle sladkos
tí a ovoce objevují peníze, v menším měntku 
také drobné maličkosti, např. čepice, školní 
potřeby apod. Tak jako v minulosti se zlobi
vým dětem naděluje kus uhlí nebo brambo

ra, metla se stala (spolu s punčochou) spíše 
mikulášským symbolem. Novým prvkem se 
stává darování adventního kalendáře. Pro
střednictvím tradičních maskovaných osob 
(Mikuláš, čert a anděl) jsou dárky předávány 
hlavně dětem předškolního věku. U nich také 
představuje akt obdarovávání spolu s ostat
ními prožitky (předvádění básniček, písni
ček či tanečků, kárné domluvy a sliby) určitý 
výchovný prostředek.1 4 Větším dětem se na
děluje ponejvíce do košíku a z a okno, 
v několika málo pňpadech do punčochy nebo 
jiným způsobem. Výzkumy z posledních let 
z brněnského prostředí ukázaly, že mikuláš
ská nadílka přetrvává i u starší mládeže, pro 
kterou představuje především pozornost ze 
strany rodičů a určitou nostalgii po dětství. 

4. Vánoce jsou - spolu s narozeninami -
uvědomovány ve všech věkových skupinách 
dětí a mládeže jako nejvýznamnější pnleži-
tosti k obdarovávání v průběhu roku. Právě 
pň nich se často objevují nákladné dárky, 
mezi nimiž převažuje oblečení a hračky, dále 
hry, knížky, sportovní potřeby, kosmetika 
a šperky u dívek, videokazety, hudební no
siče a různé drobnosti. Peníze jako štědro
večerní dar převažují zvláště u starších dětí 
nad 15 let a opět od prarodičů. 

5. K nové vrstvě oslavných příležitostí, 
spjatých s darováním, náleží např. zahájení 
a ukončení školní docházky, odměny za pěk
né vysvědčení, maturita, získání výučního 
listu, Mezinárodní den dětí a jiné situace. 
Vedle obdarování oslavence je obvykle pro
vází pohoštění v restauračním zařízení či 
slavnostnější tabule doma a společná zá
bava. Ukazuje se , že oslavy těchto příleži
tostí nejsou rozšířeny v takovém měfftku, 
jako tradiční obyčeje a že existují mezi nimi 
značné rozdíly. Výsledky výzkumů z r.1997 
se příliš neliší od situace před deseti lety, 
kdy např. maturita (podobně jako promoce) 
byla ve všech zkoumaných brněnských ro
dinách považována za důvod k oslavě, z a 
tímco zahájení a ukončení učebního pomě
ru u 31 % rodin, zahájení a ukončení školní 
docházky u 22 % a předání občanského prů-
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kazu u 10%. Dotazníky mezi školní mládeží 
z devadesátých let potvrdily, že oslava do
vršení 15 let se v rodinách nijak neliší od 
běžných narozenin. Poněkud větší pozor
nost se začíná v posledních letech věnovat 
prvňáčkům pň zahájení školního roku (da
rování drobných maličkostí a pozornost star
ších členů rodiny, projevovaná např. návště
vou cukrárny nebo přípravou menšího 
sladkého pohoštění doma). Tato skutečnost 
je v přímé spojitosti s menší zaměstnaností 
matek (s delší mateřskou dovolenou) v ně
kterých vrstvách rodin. 

6. V oslavách Mezinárodního dne dětí 
v rodinách s malými dětmi a mladšími ško
láky se odráží novodobá tradice tohoto svát
ku, který se v minulosti šířil především pro
střednictvím školy a zájmových organizací 
(dětské karnevaly, soutěže a hry, ve vesnic
kém prostředí často pořádané Svazem žen). 
Výzkum z r.1989 v brněnských rodinách uká
zal, že skupina osob nad padesát let znala 
tento svátek jen částečně. Nejčastější for
mou jeho oslavy bylo předání drobného dár
ku dětem (v 45 % případů) a pohoštění 
(33 % ) , přičemž jedna forma často prováze
la druhou. Méně byl uváděn zvyk navštěvo
vat kulturní podniky. Výzkum v dětských sku
pinách o deset let později tuto skutečnost 
potvrdil také (např. z 28 dotazovaných ško
láků z Miroslavi uvedlo oslavu tohoto dne 
jen 7, v Uherském Hradišti z 30 dětí 13). 
Necelá 1/3 dotazovaných odpověděla klad
ně na otázku, zda je u nich v rodině tento 
den spojován se společnou návštěvou ZOO, 
kulturní, sportovní či jiné akce. Často byl 
uváděn rodinný výlet („jde se kam já chci") 
a drobné pohoštění, které pro děti předsta
vuje zvláště zmrzlinový a šlehačkový pohár. 
Ještě menší část než tato třetina dotazova
ných uvedla, že dostávají od rodičů nebo 
prarodičů drobnější dárky, zvláště sladkosti 
nebo peníze. 

7. Důležitý je poznatek, že ve většině zkou
maných rodin se oslavuje Svátek matek a to 
ať již jako inovace dřívějšího Mezinárodního 
dne žen, slaveného 8. března nebo jako ak

tualizace dřívějšího Svátku matek první květ
novou neděli, známého u nás zvláště v pro
středí měšťanských rodin v období první re
publiky. Děti darují většinou vlastnoručně 
zhotovená blahopřání (ty větší také kupo
vaná), květiny a bonboniéry. V ojedinělých 
případech je uváděna rodinná návštěva re
s taurace nebo slavnostnější pohoštění 
v domácím prostředí. 

8. Mezi novodobými zvyklostmi posled
ních let se začíná prosazovat svátek sv. Va
lentýna, patrona zami lovaných, slavený 
14. února v anglicky hovořících zemích zá
padní Evropy a v Americe. Svátek je prová
zen mnoha mýty a legendami, podle kte
rých měl tento svatý (kdysi pohanský kněz 
a později křesťanský biskup, zemřelý mu
čednickou smrti") pomáhat zamilovaným 
a přát jejich lásce, často i přes nevůli rodičů. 
Jeho oslava je v západním světě spojována 
především s posíláním pohlednic se sym
boly růže, srdce či amorka, většinou oso
bám opačného pohlaví. V naší tradici sehrá
val úlohu strážce a přímluvce zamilovaných 
sv. Antonín Paduánský, lidově zvaný Anto-
níček, k němuž se dívky modlily a prosily ho 
o ženicha. Byla mu zasvěcena mnohá pout
ní místa, s jeho svátkem však nebylo spoje
no žádné obdarovávání.Vlivem pronikánízá-
padního stylu života, pň kterém absorbujeme 
zvláště prostřednictvím médií i nové zvyk
losti, začíná svátek sv. Valentýna pronikat 
mezi děti a mládež. Mé zatímní poznatky 
nasvědčují tomu, že povědomí a znalost 
tohoto svátku je s ice díky mediálním s n a 
hám dostatečně rozšířena, jeho realizace se 
však omezuje stále ještě na malý okruh 
účastníků a v některých případech ani není 
vnímána jako tradice, zcela identická s na
šim prostředím („jeto cizí, americká tradice, 
neuznávám ji „ - posluchač F F MU z Brna, 
24 let). Většinou však odpovídali respondenti 
kladně („líbí se mi", „je to svátek zamilova
ných" apod.) 

Z hlediska obdarovávání jsem v souvis
losti se svátkem sv. Valentýna zjistila tato 
fakta: 
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- ve většině případů je svátek chápán jako 
obecné vyjádření láskyplných vztahů a to 
i mezi rodiči (prarodiči) a dětmi, jako další 
příležitost k obdarování dětí: rodina jde spo
lečně „na pohár", děti dostanou drobnou 
hračku, sladkost, „od táty a bráchy jsem 
dostala kytku, od babičky čokoládu a pení
ze " apod. Svátek se objevuje i jako výraz 
lásky k matce („mamince jsem řekla, jak ji 
mám ráda a dala jsem jí kytičku - 1 5 let, Uher
ské Hradiště), 

- vzájemně se obdarovávají také dívky mezi 
sebou (drobnostmi jako přívěsky, sladkosti 
apod.), 

- ve vztazích mezi pohlavími se poměrně 
často vyskytují případy, že dívky dají dárek 
kamarádům, ale samy nedostanou nic 
(v kategorii 1 1 - 1 5 let). Darují se většinou 
psaníčka přátelství, tzv. Valentýnky (přání či 
drobné knížečky s poetickými nebo žertov
nými texty), drobné dárkové předměty (mezi 
nimi nejvíce plyšová zvířátka) apod. Pro tuto 
věkovou kategorii, ve které se začínají nava
zovat závažnější kontakty mezi pohlavími, 
se svátek stává reglementovanou příležitostí 
k vyjádření sympatií (např. patnáctiletý hoch 
obdržel dárečky od tří menších děvčat ve 
věku kolem 11 let, zřejmě tajných ctitelek), 

- vzájemné obdarovávání mezi chlapci 
a děvčaty jsme zjistili u zhruba poloviny do
tazovaných respondentů v kategorii nad 
17 let (květiny, přání, plyšová zvířátka, drob
ná keramika většinou s žertovnými nápisy 
apod. drobnosti). 

J e zřejmé, že k širším závěrům bude třeba 
udělat hlubší výzkum. Lze však konstato
vat, že svátek sv. Valentýna se u nás začíná 
postupně prosazovat, I když teprve hledá 
svůj výraz a formu. Přestože je provázen 
značnou komercionalizací, jeho přijímání je 
svědectvím existující potřeby rozšířit sféru 
příležitostí, které umožňují formou obdaro
vávání vyjádři t nák lonnost mezi dě tmi 
a mladými lidmi. 

K některým dalším neformálním příležitos
tem uvnitř dětských kolektivů, spjatým se 
vzájemným obdarováváním, jsem dělala jen 

informativní výzkum. Z něho mi vyplynulo 
zjištění, že mezi dětmi školního věku nad 
10 let se drobné dárky objevují jako veřejný 
projev přátelství a náklonnosti a to i mezi 
chlapci a děvčaty (typickým jevem jsou např. 
vlastnoručně zhotovované pletené nebo ko
žené náramky a náhrdelníky), kterými obda
rovávají děvčata ch lapce . 1 5 Tento trend, 
v tomto věku nepřijatelný např. v období před 
dvaceti lety, považuji za důsledek otevřenější 
informovanosti o problémech vzájemných 
vztahů mezi pohlavími v mediích. 

Výsledky výzkumu nastolují mnohé otáz
ky, mezi nimiž vyvstává např. problematika 
funkce daru dětem z rozvedených rodin. 
Ukazuje se , že v řadě případů vyjadřují tyto 
dary ze strany rodičů jiné cíle než udělat ra
dost a že fungují spíše jako náhražka z a 
nedostatek času či úsilí trvale vytvářet hod
notný mezilidský vztah. Akt darování má 
značnou vypovídací hodnotu: z analýzy fo
rem darů, způsobů jeho předávání a přijímá
ní, z intenzity vědomí závaznosti obdarová
vání a jeho oplácení apod. lze interpretovat 
mnohé souvislost i , vyjadřované v rovině 
sociálních a společenských norem a zkou
mat i hodnotové orientace v rámci dané sku
piny a společenství. 
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9) Malgorzata Maj - AnnaZambrycka-Kuna-
chowicz, Obrzedova wymiana darov w kul-
turze ludovej. Etnografía Polska 29, 1985, 
s . 93 - 98. 
10) Roza Godula, Od Mikolaja do trzech kro-
li. Krakow 1994. 
11) Alexandra Navrátilová, Feierliche Wei
len im Familienleben der Brünner Einwohner 
seit Ende des 19. Jahrhunderts. In: Stabilität 
und W a n d e l in der G r o s s t a d t . (Hg . 
Z.Beňušková - P. Salner). Bratislava 1995, s. 
79 - 89. 
12) Ze 155 brněnských respondentů uved
lo 40 %, že děti v jejich rodině oslavují na
rozeniny společně se svými věkovými vrs
tevníky. Také v oblasti středních Čech se 
dětská oslava narozenin ve středních Če
chách rozšířila velmi málo, zatímco u praž
ských dětí se stala velkou módou. V. Jiříkov-
ská, c d . , s .191 . 
13) Tento trend zachytil např. J . Jančář v Lip-
tově na Homácku, kde se rozšířil zvyk kmo
trů nosit svým kmotřencům nákladnou „šla-
hačku", tj. koš s cukrovím, ovocem, hračkami 
a jinými věcnými dary. Josef Jančář, Promě
ny obyčejové tradice na družstevní vesnici. 
In: Výroční obyčeje. C d . , s.209. 
14) Srov. také J a n a Pospíšilová, Jak chodí 
Mikuláši v Brně na Heinrichově ulici. In: Ob
řadní obchůzky. VFrolec (red.). Uherské Hra
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15) K tomuto tématu viz táž, Náramky přá
telství- nadnárodní prvek v současném odí
vání mládeže. In: sborník z konference 
Ev ropský ku l tu rn í p ros tor - j edno ta 
v rozmanitosti (Třešť 1996), v t isku. 

The act of donation at the children's 
fellowship 

The donation is one of the most impor
tant ways and means of communication 
among people. At the childern's communi
ty, the donation has an importance espec i 
ally for development of child personality, for 
his involvement into the family structure, 
children's group nad wider community. 

The contribution dea ls with different 
forms of mutual donation among children 
as well as with donation between children 
and parents within eightieth and ninetieth. 
It proceeds from researches and action with 
questionnaires, made at families and by 
school youth (between 11-19 years old) in 
the town of Brno and other places of South 
Moravia. It represents the first probe into 
such themes which observes the donation 
in connection with traditional habits (st. Ni
colas, Christmas, Eastern) as well as with 
newer situations. Like birthday celebrations, 
celebration taking place in connections with 
school, the Mothering Sunday, the Day of 
Children as well as St . Valentine's Day. 
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Protějškem Horňáckých slavností lido
vých písní a tanců, které letos oslavily čtyři
cáté výročí, je již čtvrt století ve Velké nad 
Veličkou dětský folklorní festival Mladé Hor-
ňácko. V obou případech jde o regionální 
slavnost národopisného regionu Horňácko, 
které se v počtu deseti obcí s přilehlými s a 
motami rozkládá v oblasti Bílých Karpat 
podél hranice moravsko-slovenské. Podle 
moravského badatele Františka Bartoše (Lid 
a národ 1 1 , oddíl IV -Kopaničáři) bylo v po
lovině osmdesátých let min. stol. Horňácko 
oblastí, která si podržela mnohé z rysů pů
vodní starobylé kultury rolnicko-pastevec-
ké. Ve shodě s církevním rokem i se starým 
zemědělským kalendářem se zde uchovaly 
I četné dětské zvyky a obřady, udržované 
povětšině školními dětmi nebo dospívající 
mládeží. Patří k nim hlavně vynášení More-
ny-smrti, starobylé chození s leteckém jako 
protějšek církevního koledování se svazky 
vrbových ratolestí, ozdobených výfuky v a 
jec a svatými obrázky na Smrtnou neděli, 
obchůzky s figurínou „panny královny" ( J a 
vorník) a chození s královnou (Suchov) na 
sv. Duch aj. Z projevů dospělých se vyzna
čoval archaičností skočný tanec dospělé 
mužské mládeže pod májem, fašanková 
obchůzka chasy i dětské „podšablování" 
a také obřady svatební. Zvláště ty, které se 

MÍSTO A ÚLOHA 
TRADIČNÍHO DĚTSKÉHO 
FOLKLORU A ZVYKOSLOVÍ 
V ŽIVOTĚ HORŇÁCKÝCH DĚTÍ 
(Přeměny jeho funkce a využití 
v uplynulých sto letech) 

Zdenka JELÍNKOVÁ 
Brno 

vztahují k zajištění rodu a rodinného štěstí. 
Podobně nachází starobylé rysy Frant. 

Bartoš v cit. díle1 v kroji a výšivkách. Zvláštní 
důkaz o starobylosti lidové kultury na Hor-
ňácku pak shledává v lidovém tanci, hudbě 
a zpěvu. 2 Závěrem tohoto oddílu zjišťuje, 
že: „V odlehlém tomto koutě naší milé Mo
ravy podařilo se mi nejen nasbírati značný 
počet nových písní národních, nýbrž i na-
hlédnoutl v tajemnou dílnu ducha národní
ho. Zpěv je tu ještě vezdejším chlebem du
chovním, žádná zábava, žádná společnost, 
ba žádná práce bez něho se neobejde. Kaž
dá dědina, jak má své zvláštní nářečí a svůj 
kroj, tak má i své zvláštní písně..." 

To tedy bylo Horňácko více jak před sto 
lety, které bohatým a pestrým krojovým vy
bavením I výstavními exponáty lidových vý
šivek, krojů I dalších artefaktů lidové kultury 
hmotné a duchovní důstojně reprezentova
lo lidovou kulturu svého kraje na Národo
pisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 
1895. S e svými hudci, tanečníky a zpěváky 
a také s e skupinou dětskou-první, která 
z tohoto kraje vzešla, předvedli živě v růz
ných výstupech a scénách ukázky typických 
horňáckých tanců, zpěvů, zvyků a obřadů 
včetně pracovních příležitostí a her i taneč
ních projevů dětí. Všechna vystoupení do
spělých připravil včetně výstavních exponátů 
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sběratel a organizátor národopisné činnos
ti ve Velké, Martin Zeman, předseda horňác-
kého zábavního výboru jak pro předcházejí
cí výstavku a slavnost ve Velké v r. 1894, tak 
pro výstavu pražskou. Dětskou skupinu, 
složenou z dětí zVelké a Malé a HrubéVrbky 
sestavil a skvěle pro pražské vystoupení při
chystal suchovský republikán Alois Fiala, 
j ihomoravský rodák, tehdejší řídící na jed-
notřídce se 150 dětmi v nejmenší z těchto 
tří obcí - v Malé (dříve Odrané) Vrbce. 3 

Povšimněme si nyní stavu dětského folk
loru a dětských zvykoslovných projevů hor-
ňáckých dětí v 90. letech minulého století. 
Četné jejich projevy (slovesný folklor, hry, 
zvyky výroční) zařadil Frant. Bartoš již 
v r. 1888 do prvního vydání Našich dětí, 
i když jsou jen zřídka lokalizovány. Některé 
přesnější údaje jsou ve zmíněném Lidu a ná
rodu. Přesto však máme zevrubné doklady 
z té doby o horňáckých dětských zábavách, 
hrách, zvycích, písních, ale i o jejich vlastní 
filosofii a psychologii. Zasloužil se o to Alois 
Fiala ve výstižných črtách, které otiskoval 
po pražské výstavě v učitelském týdeníku 
Komenský, ročník 24. (1896), čísla 44.- 52. 
včetně, nazvaných Z pamětí o cestě s dětmi 
slováckými na Národopisnou výstavu v Pra
ze . 4 

Důležitým pramenem, vztahujícím se rov
něž k pražskému vystoupení horňáckých 
dětí, je příloha Zemanova dopisu Leoši J a 
náčkovi z 1 . 7. 1895 v archivu ÚEF-ČAV 
v Brně. Obsahuje popis pěti nejzajímavěj-
ších her chlapců na pasinku, navržených pro 
pražské vystoupení: na hada, pasení srnek, 
na kuřátka, tahání kocúrů a na dížu s vyplá
cením provinilců beranem. Na první a třetí 
hře se mohla příležitostně podílet i děvčata. 
Ze zvyků je uvedeno nošení „mořeny". Tyto 
hry a ještě další (např. „letí zvonů", „lámání 
koles" - hvězdy, napodobivou hru s prvky 
obratnosti „na řemesla" a hru na „krivokry-
tého" s trestným probíháním hráče „uličkou" 
pak byly s velkým úspěchem provedeny 
chlapci na pražském výstavišti. Děvčata vy
střídala chlapce zpěvem a tanečky Qatelin-

ka, trnaveček - ten patrně naučený ve škole, 
a hrášek), dialogickými hrami (na kuřátka, 
na pečení chleba, na husičky, na Héličku). 

Hry a tanečky byly mládeži vesměs zná
my. Chlapecké hry patřily ke skupině her 
gymnastického rázu (kolesa, letí zvonů, pa
sení srnek a vyplácení provinilce beranem 
ve hře na dížu). Tento úkon jsem zazname
nala začátkem 40. let od hrajících si dětí 
v Kuželově jako samostatnou chlapeckou 
hru s výstižným názvem „na sekeru a na 
dub". 5 

V 90. letech min. století a vlastně až do 
konce 20. let tohoto stol. žila horňácká mlá
dež podle zpráv pamětníků i podle zpráv 
různých pisatelů (např. Matouš Béňa, Ota
kar Bystřina, Alois Fiala, Rudolf Kynčl, rkp. 
záznamy učitelů jednotlivých horňáckých 
škol , uložené v Šoupalově pozůstalost i 
v Okresním archivu v Hodoníně, v Menšíko
vých a Obrátilových materiálech a studiích 
O dítěti okresu uherskohradišťského ve S lo
váckém muzeu tamtéž atp.) plně svým vlast
ním životem. Měla své tradicí z pokolení na 
pokolení předávané hry, říkadla, zábavy, ta 
nečky, písně a popěvky nejrůznějšího dru
hu. Ale měla také své vlastní povinnosti 
v rámci hospodářského života své rodiny, 
stejně jako své vlastní zvyky a obyčeje v po
spolitém životě celé obce. 

Horňácko bylo neobyčejně bohatou a z a 
chovalou oblastí i co do dětského folkloru. 
Byly zde uchovány všechny druhy s loves
ného folkloru: říkadla nejrůznějšího téma
tického i funkčního zaměření (říkadla z pří
rody, škádlivky, posměšky a jiná satirická 
říkadla, rozpočítavadla, říkadla onomatopo
ická s napodobením řeči a hlasů ptáků, řid
čeji jiných zvířat, ale i předmětů „neživých" -
cepů, zvonů, mlýna, jedoucího vozu, kolo
vratu, tkalcovského s tavu, maslénky při 
stloukání másla atp.) Stejně tak zaujímají 
stále pozornost dětí i dospělejší mládeže 
různé jazykolamy, rychlá, zkomolená a tajná 
řeč, palindromy (slovesné útvary - věty nebo 
slova, které lze číst z obou stran stejně) 
a hádanky. A konečně jsou to popěvky, vy-
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volávání pasáků, různé pokřiky a dětské pís
ně (pastevecké, husopasecké, žertovné, ko-
lední, ukolébavkové popěvky, houpačky, baj
ky). Ovšem právě proto, že děti vyrůstají od 
maličká ve společenství dospělých a účast
ní se s nimi rodinných i vesnických slav-
nastía oslav, žijí také od maličká s písněmi, 
hudbou a tancem dospělých. Seznamují se 
metodou přímého odpozorování s jednotli
vými písněmi a tanečními prvky. Často své 
první taneční kroky zkoušejí pod okny ta
nečních místností nebo v rodinném prostředí 
pň svatbách atp. Takže plně rozumíme vel
kému znalci slováckých dětí, spisovateli 
Janu Herbenovi, když v r. 1882 píše ve Svě
tozoru, pň líčení hodové zábavy pod máji 
v podlužáckém Hlohovci ve studii Na dol-
norakouském pomezí o chlapeckém cifro
vání - „grepčení": „Je to tanec v nejširším 
slova smyslu a chlapci, ještě než chodí do 
školy, umí cifrovat!" - O horňáckých chlap
cích lze ňci totéž. Neboť již malí chlapci, jdou
cí v čele např. svatebního průvodu, cifrují 
a výskají shodně s velkými chlapci za hry 
hudců vyhrávajících cestou svatební písně 
v rytmu sedlácké. I s dalším Herbenovým 
názorem na pohybovou stránku tance lze 
souhlasit a platí to stejně i pro horňácké 
chlapce: „Cifrování se ponechává obratnosti, 
zručnosti, eleganci, vynalézavosti a rozma
ru každého tanečníka,... který pň tanci po
skakuje, hopkuje, pohazuje hlavou, točí se 
na podkovce, tleská do rukou, vrtí se , luská 
prsty a výská." 

Na Horňácku s ice nebyla tradice „dět
ských muzik", jako tomu bylo u hanáckých 
Slováků nebo na Podluží (tam dokonce 
v některých obcích až do tňcátých let). Ale 
přesto, nežli dosáhli 15.-16. roku, uměli už 
chlapci cifrovat a pokoušeli se už i o další 
chlapecké tance. Děvčata začínala vedle 
svých běžných tanečních her jatellnkami 
a hráškem, jejichž některé chorovodové for
my jim poskytovaly většího tanečního roz
vinutí do prostoru. 

V přehledu dětského folkloru, pnpadně 
folklorních projevů dospělých, určených 

dětem, nesmíme zapomenout na širokou 
škálu dětských her nejrůznějšího druhu. 
Mnoho pedagogů i folkloristů se zabývalo 
jejich klasifikací a funkcí v dětském životě. 
Mezi pňbližně 250 hrami a 150 ňkadly, 15 
ukolébavkami a několika písněmi husopa-
seckými, které jsem znala z druhé poloviny 
20. let částečně z autopsie, neboť jsem vy
růstala na Horňácku, a částečně jsem je z a 
psala ve válečných letech od dětí v prázdni-
novém žňovém z e m ě d ě l s k é m ú tu l ku 
v Kuželově a školních dětí z Lipová, Hrubé 
a MaléVrbky, Nové Lhoty, Javorníka, Velké, 
Suchova, Vápenek, Suchovských Mlýnů 
a Louky, jsou zaznamenány všechny druhy 
dětského folkloru na Horňácku. Jej ich hod
nocením a klasif ikací j sem s e zabývala 
v odborné diplomní práci z tělesné výchovy. 
K ujasnění metodických postupů nácviku 
se žáky 10-14 letými mi napomohla praxe 
v prvním školním folklorním kroužku na 
měšťanské (za války nazývané hlavni") škole 
v Lipově, kam docházely děti kromě Lipová 
a Louky také z Hrubé a MaléVrbky a Kuželo
vá a z dolňáckých obcí Tasova a Hroznové 
Lhoty. Všechny zpracované materiály, sesbí
rané z a pomoci žáků z uvedených obcí 
s informativním úvodním slovem k jednotli
vým oddílům vyšly jako první poválečná 
sbírka dětského folkloru z Horňácka v P ra 
ze r.1954. 6 

Zvláštní oddíl tvoňly dětské obchůzkové 
a kolední příležitosti, jako „fašankové pod-
šablování" menších i větších chlapců - ško
láků se skákáním na konopě, blažejská ob
chůzka žáků, zaznamenaná v Kuželově, 
chození s mořenou a smrtí v Hrubé Vrbce, 
Velké, Nové Lhotě, Louce, Lipově, letecko 
v Kuželově a Hrubé Vrbce nebo zpívání se 
svazky svatými obrázky ozdobených koči
ček pod okny za doprovodu písně Ó Ježíši 
můj, ó poklade můj... (všechny obce). Svato
dušní chození s „pannou královnou" je podle 
Bartoše doloženo toliko v Javorníku a na 
Suchově. Zatímco v Javorníku představo
vala „pannu královnu" figurína na holi, ob
lečená jako nevěsta do svatebního věnce, 
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s kterou chodily javornické dívky za zpěvu 
příslušných písní po loukách, na Suchově 
procházela obcí dívka asi 15letá, zadrůúže-
ná, se čtyřmi stejně starými průvodkyněmi, 
z nichž jedna nesla opentlený zelený vrbo
vý májíček.V poslední chalupě na konci obce 
čekal stárek s kamarády a sňal z májky pent-
le, které musela královna vykupovat večer 
u muziky.Tato suchovská forma nese v sobě 
stopy iniciačních obřadů dospělostních. 

Hojné bylo také vánoční koledování, spo
jené u menších dětí se žertovnými vinši 
v předvečer Štědrého dne, doprovázené 
v Louce klepáním kovovými lžicemi. Žertov
ný ráz mělo též chození dětí „do sužby" 
(služby) se sněhovým koláčem, posypaným 
roztlučenou cihlou na Nový rok. 

V Javorníku se podílely děti s odrostlejší 
mládeží v adventním období přibližně od 
6. prosince týden až dva na obchůzkách „Mi-
kouášů" a jiných maškar z období kolem 
zimního slunovratu. Každý den pak obchá
zely dědinu dům od domu jiné skupiny ma
sek. Nejzávažnější byly masky zvířecí, zho
tovené z kožichů, plachet, peroutek (kozy, 
medvěd s medvědářem, kůň s dragúnem 
a hlavně „mutek" - ptačí maska dudka, do
vedně zhotovená z horňácké soukenné ha
leny s pestře protkávaným „darmovisem". 
Z dalších masek nutno uvést „naditého" 
(chlapec vycpaný senem, kterého vozili na 
káře), symbol to blahobytu, ale také masku 
smrti. V Javorníku i v ostatních obcích ob
cházeli hlavně domy, kde se předlo a dralo 
peň, „Luce", představované odrostlejšími 
dívkami. 

V některých obcích (Lipov) se uchoval 
v předvečer sv. Doroty zbytek dorotní ob
chůzky, pň které byla předváděna hra o sv. 
Dorotě. V Kuželově, ve Velké a v Nové Lhotě 
se jen uchovala píseň o této světici. 

Postrachem listopadových večerů bývaly 
masky z dýní, napíchnuté na holi, často 
s pňpevněnou vlající plachtou. Dýně měla 
vyřezané oči, ústa a nos a uvnitř hořela svíč
ka (Lipov, Velká, Nová Lhota, Louka). Podob
ně též obcházela v Lipově „morka" - vysoká 

žena s holí v rukou, na které byla pňpevněna 
hlava z hader nebo dýně, a která byla rovněž 
zahalena plachtami. 

Jednotlivé z těchto zvyků a obyčejů se 
prováděly v horňáckých obcích do 40. let 
(za války jen částečně). Po válce ještě v ně
kterých obcích doznívaly do 50. až 60. let. 
Nyní přetrvává jen Mikuláš se svým průvo
dem a zčásti chlapecké „podšablování". 
Ovšem ve formě aranžovaných scének se 
objevují téměř všechny v pořadech dětských 
folklorních kroužků v jednotlivých školách. 

Děti si hrávaly na jaře a v létě spolu na 
pažite na dědině, na pastvě, ale i někde 
v koutku za stodolou. V létě pak u vody, na 
strnisku pň sbírání klásků a pň pasení husí. 
Na podzim na úhorech pň pasení krav nebo 
na bramboňštích u ohníčků. Zima je zahnala 
do teplých „izeb", na pec nebo ke kolovra
tům babiček a matek, ke draní peň' nebo 
k besedám s vyprávěním pň drobných do
mácích pracích nebo pň „šijačkách". V J a 
vorníku k nim patňlo tlučení kostek a vylu-
pování jader pro l isování o le je. J i n d e 
vyklepávání maku, loupání fazole a hrachu 
a „šústání turkyně" (kukuňce). Ale i voňavé 
teplo sušíren ovoce nebo v síní u kotlů 
s prskajícím trnkovým „lektvarem". Pomoc 
pň „míšání se stňdala s žerty, vyprávěním, 
zpíváním a se slovními a zpěvními hrami, 
jako Hádej, hádej, hádačů, nač je dobrá slá
ma... Někdy pňšli i zedva, zetň muzikanti 
a pak se i tančilo. 

Děti si hrávaly samozřejmě své nejmilejší 
hry i o přestávce ve škole, ale i v hodině tělo
cviku, menší v prvouce. Starší děti hlídaly 
po škole menší - a tu pňcházely na řadu hry 
větších s batolaty, odpozorované od matek 
a babiček, spojené zhusta s rytmickými ň-
kankami a popěvky, a s odpovídajícím po
hybovým doprovodem. 

Možno nci, že horňácké děti žily folklo
rem od kolébky až do doby předškolní a škol
ní. Po pňchodu do školy již měly v sobě bo
hatý vklad. Znaly všechno, co jejich starší 
chůvy a opatrovníci, včetně výtvarně-tvoň-
vé činnosti, jako zhotovování různých her-
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nich předmětů (pěčků, pálek, puček), hra
ček, píšťalek, ozdob z listů, květů, proutků. 
Poznávaly ve svých hrách i ve skutečnosti 
reálie z každodenního života, stejně jako 
práci i zábavy dospělých. Účastnily se slav
ností, spojených s církevním rokem a s pro
měnami života v jednotlivých ročních ob
dobích . Toto vše vytvářelo osobi tý styl 
života, zakotveného hluboko v místních tra
dicích. 7 

Tak tedy vypadal dětský život od konce 
minulého století až do druhé světové války. 
Mnohé z něho přetrvalo až do současnosti. 
Škola a učitelé působili na Horňácku kladně 
na udržování vztahu dětí k historii kraje 
a k jeho osobité lidové kultuře. Snad to bylo 
dáno i postojem okresního školního inspek
tora Rudolfa Šoupala, který vyzval všechny 
školy tehdejšího hodonínského okresu 
- okresu Masarykova, k široce koncipované 
vlastivědné akci. Podle pečlivě vypracova
ných dotazníků pak byly v průběhu několi
ka let zpracovány jednotlivé úseky vlasti
vědného bádání ve všech obcích. Mezi 
jednotlivými okruhy otázek (zeměpis, his
torie, přírodní podmínky atp.) byl zastoupen 
také v plné míře národopis. Výsledkem byly 
obsáhlé sběry folklorních materiálů, po
známky o kroji, výšivkách atp. Z hlediska ži
vota dětí, jejich zábavy, zvyků a folkloru bylo 
učiněno maximum. Pomocí žáků a jejich ro
dičů i prarodičů byly sepsány spousty cen
ných údajů, uložených dnes v okresním ar
ch ivu v Hodoníně jako tzv. Šoupalova 
pozůstalost. Z Horňácka jsou obsáhle zpra
covány všechny obce s výjimkou Javorníka, 
odkud jakýkoliv materiál schází. Patrně se 
ztratil, protože v celkovém seznamu obcí 
Javorník je uveden. Další chybějící obcí je 
Suchov, který tehdy patřil pod okres Uher
ské Hradiště. Přesto si povšiml Suchova 
učitel Josef Hodek (učitel v Boršicích, poz
ději odešel do Javorovce).V jeho boršických 
denících jsou záznamy od školních dětí ze 
Suchova. 

O tom, že na Horňácku byly děti prostřed
níky vlastivědné činnosti, svědčí mj. i někte

ré zachované písemné práce dětí z těch dob. 
Zřejmě z iniciativy insp. Šoupala bylo ve ško
lách povoleno zařazovat v rámci požadova
ných osnov výuky v tělocviku, v ručních pra
cích, zpěvu a jazyku vyučovacím místní hry 
- pro chlapce gymnastické, pro dívky zpěv-
ně-taneční, jednoduché tance a taneční kro
ky, místní písně, ale i horňácké vyšívání i šití 
krojových součástek atp. do jednotlivých 
vyučovacích hodin. Dívka, která opouštěla 
po ukončení třetí třídy měšťanky školu, si 
uměla vyšít a ušít většinu součástek kroje, 
i chlapecké košile, letní „traslavice" aj.V každé 
obci byly na škole pořizovány vzorníky jed
notlivých vyšívacích horňáckých technik 
a vzorů (vyšívání křížkové, stehové, „vyre-
zování", „retázky" a spojovací švy). Podnes 
jsou na stěnách některých škol vyvěšeny 
zasklené výšivkové vzory v kombinacích 
a v barvách, nejčastěji využívaných na oboj
cích a šatkách, a na mužských košilích. Míst
ní učitelky (Vlasta Zemanová - dcera Marti
na Z e m a n a , A n n a K lusákové , Andě la 
Pavlíková, Anna Pavlincová) se o své svě
řenky pečlivě staraly. Navazovaly tak na do
mácí výuku vyšívání babičkami a matkami. 
Dnes po zániku výuky ručních prací pokra
čují na tomto poli učitelky v kurzech vyšívá
ní v kulturním domě ve Velké. 

Taneční prvky, dětské hry i říkadla byla 
zařazována i do sokolského cvičení. Cvičilo 
a tancovalo se v kroji, protože ten byl až do 
konce války každodenním oděvem většiny 
horňáckých děvčat. 

Po skončení války nastávala další epocha 
existence a využití folkloru a výročních oby
čejů horňáckých dětí a mládeže. Tak děti 
z Malé a Hrubé Vrbky předváděly od počát
ku strážnických slavností v r. 1946 vynášení 
Mořeny, podšablování a později i chození 
s leteckém. Javornické děti javornické mas
ky zimního slunovratu. Lipovské a loucké 
děti strašáky z dýní. Rovněž byly několikrát 
předvedeny horňácké královnlčky jednak 
dětmi ze S u c h o v a , jednak z Javorníka. 
S velkou odezvou se setkaly vánoční kole
dy a zvyky, natočené dokonce brněnskou 
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televizí. Mořenu a jarní hry dětí zaznamenal 
začátkem čtyřicátých let Karel Plicka na fil
mový snímek (Věčná píseň). Navázal tím na 
Vladimíra Úlehlu, který o deset let dříve na
točil pro film Mizející svět velikonoční oby
čeje a jarní hry velických dětí. Brněnská tele
v ize (Jindřich Grepl) v r. 1966 vytvořila 
filmový záznam dívčích i chlapeckých her 
velických dětí včetně různých hudebních 
nástrojů dětí (píšťaly jednoduché, moldán-
kovité, pastýřskou troubu s náustkem, zva
nou dudy, dírkovou píšťalu bezovou, grum-
le) jako obrazový podklad k oddílu Mezi 
dětmi Novákovy Slovácké suity, která vznikla 
ve Velké a v Javorníku. Ruku v ruce s televizí 
a filmem šel časem i brněnský rozhlas, který 
s horňáckými dětmi nahrál desítky snímků. 
Horňácké děti pronikaly se svými soubory 
postupně do všech nejdůležitějších pořadů 
folklorních slavností na Moravě, ale i v Pra 
ze (1991) na Všeobecné československé 
výstavě. Kromě výsledků v posledních roč
nících přehlídky dětských folklorních sou
borů v České republice, i v dílčích pěvec
kých soutěžích, které zařadily např. soubor 
Veličánek a Hlotáček z Nové Lhoty na nej-
vyšší místa, zaujal Veličánek s oběma věko

vými kategoriemi a s muzikou hudeckou 
i cimbálovou a gajdošskou pozornost de
seti tisícového publika v pásmu Čí je to svad'-
bička na slezských slavnostech v Dolní Lom
né. 

Dětské organizované folklorní kroužky 
horňáckých dětí včetně dětských muzik z a 
čaly vznikat až v 50. letech. Tvořily se obvyk
le při školách, neboť od dob Šoupalovy sbě
ratelské akce zůstávaly horňácké školy 
nakloněny alespoň částí učitelstva (hlavně 
horňáckých rodáků atěch, kteří od mládí žili 
folklorem) této činnosti. 

První dětský folklorní kroužek ve velické 
škole vznikl v r. 1953. Vedení souboru se ujala 
učitelka Darina Severová. Na počátku v něm 
bylo 12 chlapců a 20 dívek z Velké, Kuželo
vá a obou Vrbek ve věku 12-13 let. Reper
toár tvořily výhradně horňácké chlapecké 
a dívčí hry a písně. S tímto pořadem vystu
poval soubor téhož roku ve strážnickém po
řadu Radostné mládí. Vedoucí souboru již 
v příštím roce založila v tomto souboru prv
ní dětskou muziku v hudečkem obsazení. 
Pr imasem byl tehdejší žák velické školy 
Martin Hrbáč z HrubéVrbky. Úroveň soubo
ru vzrůstala, repertoár se rozšiřoval o někte-
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ré jednoduché tance. Děti z Horňácka vy
stupovaly téměř každoročně ve Strážnici. 
Cenil se jejich přirozený projev, původní re
pertoár nekažený tzv. „choreografickými 
úpravami", oblečení a hlavně přirozená zpěv-
nost a tanečnost. Proto byl soubor vyslán 
již v r. 1967 na festival do Francie. Tehdy už 
byl v řadách mladých hudců i později zná
mý primáš a vedoucí dětských muzik ve Vel
ké i v Lipově, Jarek Miškeřík. 

Další významnou pedagožkou s hlubo
kým vztahem k folkloru a k dětem byla ve 
Velké Olga Pšurná, která dala základy v od-
zemku podle popisu kuželovského rodáka, 
prof. Cyrila Zálesáka pozdějšímu známému 
odzemkáň" souboru Velička, ing. Jiřímu Slo
vákovi. Podobně se ustavil soubor Lipovjá-
nek v Lipově, který se rozrostl do několika 
věkových skupin včetně muziky a skupiny 
v Kuželově, Nové Lhotě a Louce. Příležitost
né folklorní skupiny se formovaly každoroč
ně i ve školách v Hrubé a Malé Vrbce, v J a 
vorníku, a také na Suchově - za pomoci 
maminek dětí, a také v Suchovských mlý
nech a na Vápenkách. V posledních dvou 
jmenovaných osadách Nové Lhoty byly poz
ději školy zrušeny a děti docházejí do Nové 
Lhoty, kde pracuje pravidelně soubor s men
šími i většími dětmi. Ve Velké jsou dva až tři 
souborky v jednotlivých třídách. Navíc na
vštěvují školní děti z Velké a také z Javorní
ka, Vrbek a Kuželová soubor Veličánek při 
kulturním domě ve Velké. Má dvě věkové ka
tegorie. V každé souběžně s tanečníky a zpě
váky je i dětská muzika hudečka i cimbálová 
a dokonce i gajdošská s gajdošem Jurkou 
a Petrem Hrbáčovými ze slavného velické-
ho gajdošského rodu. V Lipově se rovněž 
věnuje velká péče lidovým muzikám (učitel 
Petr Galečka). Ve Velké se už po několik let 
věnují i žákům, kteří již opustili školu: vytvo
řil se soubor Mladá Velička, který tvoří pře
chodný stupeň k souboru dospělých - kVe-
ličce. Takto je tady postaráno o výchovu 
dalších generací. Od spontánní činnosti se 
přechází k systematicky řízené výchově jak 
po stránce pohybové a taneční, tak i po 
stránce hudební a ve zpěvu. 

Soubory a kroužky z horňáckých škol 
a kulturního domu ve Velké vystupují nyní 
od r. 1972 každoročně na horňáckém dět
ském folklorním festivalu Mladé Horňácko 
(založila jej na základě předcházející dlou
hodobé činnosti s horňáckými dětmi a vede 
po stránce metodiky i programové Z. Jelín
ková). J a k dokládají programy jednotlivých 
ročníků, jsou témata i materiály bohaté 
a dávají prostor všem druhům folklorním 
i obyčejovým. Mladé Horňácko navázalo na 
první horňácký dětský den, který se konal 
v r. 1962 místo obvyklých Horňáckých slav
ností. Měl dva pořady: dopolední s námětem 
Horňácké děti a lidové hudební nástroje. 
Hudební projevy včetně nejrůznějších píš-
ťal, kůrových trub-dud, píšťalek z obilí, tráv, 
pampelišek, bezu a vrbových až po dětské 
muziky hudecké, cimbálovou a také gajdoš-
skou (na gajdy hrál J a n Hrbáč - praděd ny
nějších mladých gajdošů Jury a Petra) do
provázely kromě vlastní produkce také 
dětské hry, zpěvy a tance. Po průvodu obcí 
následoval druhý pořad, nazvaný S horňác
kými dětmi od jara do zimy. Účastnilo se jej 
přes 300 dětí, ze všech horňáckých obcí 
i osad. 

Mladé Horňácko, v jehož řadách se za čtvrt 
století trvání a pravidelné práce obětavých 
učitelů a vedoucích (jejich jména jsou uvá
děna každoročně v programech I v jubilej
ních brožurách) prošlo snad na 2000 dětí, 
které se zčásti vracejí k této činnosti i v do
spělejším věku. Vstupují do souboru Velič
ka, Lipovjan, ale i do místních folklorních 
kolektivů, jako v Hrubé Vrbce nebo nejno
věji i v Nové Lhotě. Postupně s e se všemi 
setkáváme na Horňáckých slavnostech ve 
Velké, u větrného mlýna v Kuželově, v javor-
nickém nebo velickém kostele, v kulturním 
domě v Hrubé Vrbce, v sokolovně v Lipově. 

Dnešní generace dětí a dospělejší mláde
že na Horňácku jsou stále spjaty niterně 
s hudebním, pěveckým, tanečním i zvyko
slovným odkazem svých předchůdců. Ani 
dětské hry, tance a zvyky, přijímané před více 
jak sto lety na Národopisné výstavě v Praze 
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s velkým ohlasem, neztratily nic na své ži
votnosti. Učitelé a vedoucí vedou své svě
řence k úctě k písním, tancům, k hudebním 
projevům, ale i ke kroji a k vyšívání. Jistě 
není náhoda, že z Horňácka se rekrutuje tak 
velký počet etnografů, fokloristů, hudební
ků* studujících hru na jednotlivé nástroje na 
konzervatořích, a zpěváků. Ataké poučených 
učitelů, vyučujících na horňáckých školách, 
a vedoucích z řad talentovaných jedinců, 
neroz lučně sros t lých rodovými kořeny 
s horňáckou lidovou kulturou, kteří jdou čle
nům kroužků příkladem vstříc.9 

Mladé Horňácko není akcí výběrovou. J e 
přístupné všem, kde mají o tuto činnost zá
jem. Učí s e postupně všemu, co tvořilo 
v jednotlivých obcích náplň tanečních zá
bav, ale i hraní a dětských zábav doma 
i v přírodě po celý dětský věk. Vychovávají se 
postupně z těchto dětí další generace nosi
telů tradic. 

Ve svém příspěvku jsem se snažila pood
halit pozadí zájmu o dětský folklor a jeho 
druhy, a o folklor na Horňácku vůbec. Chtě
la jsem současně poukázat i na jeho život
nost, místo a funkci v životě horňáckých dětí 
a na způsob jeho prezentace v uplynulých 
více jak sto letech. Dříve byl dětský folklor 
součástí každodenního života dětí. V sou
časné době část folklorních druhů si pone
chala svůj prvotní význam (ukolébavky do
spělých dětem, hraní si s malými dětmi, 
různé hry ve školním roce, písně koledního 
rázu, říkadla). Převážně se však stal předmě
tem vědomě pěstovaného a kultivovaného 
zájmu. Na jeho kultivaci a šíření se podílejí 
učitelé, vychovatelé a vedoucí kroužků. 

Dětské folklorní soubory stejně jako sou
bory dospělé mládeže a pěvecké sbory mužů 
a žen vzplynuly na Horňácku do současné
ho kulturního života. Staly se jeho podstat
nou součástí a příznivě ovlivnily celkový ži
votní styl. 

U některých přerostl zájem o folklor a folk
lorní dění na Horňácku v celoživotní zájem. 
Jiným pomohl nalézt vlastní tvář. Všem pak 
poskytuje radostné uspokojení z esteticky 

a obsahově hodnotných zážitků. J e to snad 
v tomto současném životě nejistoty a zmat
ků málo? 

Poznámky 

1) Srov. František Bartoš, Lid a národ II, Vel
ké Meziříčí 1885, oddíl IV. Kopaničáň, kap. 9. 
Zpěv a tanec. 
2) O lidové hudbě na Horňácku sděluje Bar
toš v cit. díle (viz pozn. 1), s . 182 následující: 
„Nejstarší muzikou byly gajdy a dvoje hous
le... a starodávná muzika = drevená= dvoje 
housle a bas."Toto složení hudby potvrzuje 
i tehdejší kaplan ve Velké (1886 -1887) , zná
mý později jako sběratel, tvůrce národopis
ných monografií a spisovatel z Hané, S lez 
ska - Jan Vyhlídal. Z a svého působení se 
setkal ve Velké s Fr. Bartošem. Vzpomínky na 
tuto dobu a naVelkou a její zajímavosti otis
kuje ještě po letech v pojednání Na prvním 
„štaci" pod Javořinou. Den XXI , 1930, s. 224, 
229 ,235 , 247,257. Podle jeho slov „hudba 
ve Velké sestávala ze dvou houslí a basy." 
3) O této národopisné činnosti AI. Fialy se 
zmiňuje i Otakar Bystřina v Súchovské re
publice (vyšlo u Frant. Obziny ve Vyškově 
v r. 1926 v kap. nazvané Další osudy Lejzko-
vy (s. 209 n.) 
Bystňna, který celou pražskou výstavu s le
doval, píše na s . 212: „Když pořádána byla 
Národopisná výstava v Praze, obeslal ji hoj
ně Lojza horňáckými kroji, výšivkami a ke
ramikou, dovezl na výstavu celou výpravu 
školních dítek a sám oblečen v horňácký kroj, 
byl s Martinem (roz. Zemanem-Z.J.) vůdcem 
svých krajanů s velickými hudci v čele. S t a 
ral se v Praze o krajany všemožně a nocová-
val se školními dítkami v kterési holešovic
ké škole..." 
4) Alois Fiala v úvodu svého obsáhlého, ale 
svěžího a přesvědčivého pojednání cituje na 
s. 637 slova prof. Bílého z r. 1888: „Slovo 
o dětské poesii naší". Zaujal jej m.j. výrok 
o hrách dětí: „Zaměstnáním dítěte jsou hry. 
V nich a jimi žije jediné, v nich odrážejí s e 
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všecky vědomosti, názory a vynálezy dět
ské, jimi se pňpravuje půda pozdějšímu jeho 
vzdělání esthetickému, hudebnímu i humán
nímu, takže nám mohou býti též jakýmsi 
měřítkem kulturním toho kterého národa." -
S odvoláním dále na Bartošovy Naše děti 
(1888) a Herbenovy Slovácké děti (1890) 
hovoří o důležitosti uvedení dětí s jejich 
vlastním folklorem a obyčeji ve výstavních 
programech: „Bylo tedy velmi důležité, aby 
na Národopisné výstavě předvedeny byly též 
děti různých větví našeho národa... Vlivem 
p. ředitele Janáčka... předvedeny byly děti 
slovácké z okolí Velké, z kraje to v původ
nosti nezachovalejšího, s typy čistou své-
rázností vynikajícími, s krojem původnosti 
nejbližším." - AI. Fialovi bylo jasné, že v praž
ských vystoupeních se musí horňácké děti 
podílet i na obřadních příležitostech, jako je 
svatba atp.: „Vedle vážného významu her 
dětských bylo však také nutno naše děti 
předvésti na výstavě jakožto nezbytný do
plněk při slavnostech rodinných, zejména 
pň svatbě, kteráž naším lidem rozdílného 
stán měla býti znázorněna... Měly tedy dítky 
naše pro výstavu účel dvojí: 1. Ukázati život 
svůj samostatný (mezi sebou), 2. doplniti ty 
slavnosti, kteréž by bez dětí byly neúplný
mi...." (s. 637-638). 
5) J d e vesměs o staré chlapecké hry paste-
vecké širšího karpatského regionu, vyžadu
jící síly a obratnosti, které vycházejí z reál
ných záž i tků ze ž ivota pas teveckého, 
s konkrétní věcnou motivací. Na některé z 
nich upozornil na Horňácku Martin Zeman 
v citované příloze dopisu L. Janáčkovi z 1.7. 
1895. Tak např. hru na hada, pasení zrnek, 
tahání kocúrů a vyplácení provinilců bera
nem ve hře na dížu. V pražském pořadu dětí 
pak to byla zvláště hra na letí zvonů. Všech
ny byly přetištěny ve sbírce Z. Jelínkové Dět
ské hry a říkadla z Horňácka, Praha 1954, 
i s nově zapsanou hrou na sekeru a na dub 
od kuželovských chlapců. S ohlasem těch
to her se setkáváme naValašsku, v horských 
částech středního Slovenska a v Tatrách, 
zhusta i v podání dospělé mládeže. Také po

jmenování téže hry je v různých oblastech 
různé.Tak horňácké srnky se jmenují ve Ždla-
ru v Tatrách medvědí krok. (Srov. Ján Olej-
ník, Medvedie tance v horských oblastiach 
východného Slovenska, KOS Košice, nedat. 
- po r. 1965). Podobně hráli chlapci i dívky 
naValašsku. Dívky se pň tom držely navzá
jem za cípy sukní, protažené mezi koleny. 
Hra se pak označovala pojmem „dňť = s ta 
hovat lišku". (Srov. J . Ország-Vranecký, Va
lašské pasinky, Valašské muzeum Rožnov 
p. Radh. 1979). Podobné zábavy prováděly 
dívky pň trhání Inu ve Zhoň. Pasení srnek 
z Horňácka zde mělo pňmou obdobu v „ t lu
čení kozla". (Srov. Z. Jelínková, Moravské 
Horácko. Popisy ke stejnojmenné kazetě 
V. dílu edice Lidové tance z Čech, Moravy 
a S lezska. ÚLK Strážnice, 1997, s . 141.) -
Podobně bychom mohli srovnat horňácké 
„letí zvonů" s váláním huně z Valašska atp. 
6) Ve sbírání dětského folklóru a dětských 
obyčejů jsem pokračovala od vydání Dět
ských her a nkadel z Horňácka, Praha 1954. 
Pnležitostně pokračuji pn objíždění skupin 
před každoročním Mladým Horňáckem. Na 
rozdíl od prvních výzkumů, kdy jsem se opí
rala většinou o tehdejší školní děti, nyní jsem 
se zaměňla na střední generaci i na nejstarší 
občany v jednotlivých obcích. Často jsem 
věnovala pozornost dětskému folkloru při 
výzkumu tanců a pň draní peň aj. hromad
ných sešlostech a besedách. Zatím zůstává 
všechen mnou nasbíraný materiál v rukopi
su . Některých druhů zvláště zajímavých bylo 
využito pň referátech a článcích, otiskova
ných většinou ve sborníku Slovácko (Zbyt
ky jarních chorovodů v dětských hrách na 
Horňácku. Slovácko 1961, Uherské Hradiš
tě, Slovácké muzeum 1961 , s . 104-114). 
7) O obchůzkách a průvodech dětí včetně 
koledování a o jejich druzích a formách viz 
v článku: Z. Jelínková, Dětské průvody a ob
chůzky jarního cyklu. Slavnostní průvody 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
1994, s . 7 7 - 9 6 . 
8) Srov. programové listy k jednotlivým roč
níkům Mladého Horňácka, ale především 
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souhrnné brožury ke kulatým výročím to
hoto festivalu: Mladé Horňácko, Velká nad 
Veličkou 12. dubna 1987 (XV. ročník), Mladé 
Horňácko, Velká nad Veličkou, 12. dubna 
1992 (XX. ročník), Mladé Horňácko, XXV. ju
bilejní ročník dětského folkloristického fes
tivalu, Velká nad Veličkou, 13. dubna 1997. 
K těmto brožurám se řadí i publikace 60 let 
Masarykovy měšťanské školy ve Velké nad 
Veličkou 1932 - 1 9 9 2 . Tato brožura, vydaná 
Obecním úřadem ve Velké nad Vel. s Masary
kovou základní školou tamtéž zachycuje 
nejen obsáh lou č innost pedagogickou 
a medailony významných učitelských osob
ností, ale též zájmové a doplňkové kroužky 
a činnosti, včetně činnosti folklorní. 
9) Srov. např. ve Velké Kománkovi, Zemano
vi, Šáchovi, Mičkovi, Hrbáčovi, Kohútovi, 
Miškeříkovi aj., v Hrubé Vrbce Práškoví, 
Okénkovi, v Lipově široce rozvětvený rod 
Jagošův aj., na Suchově Zemčíkovi, A. Janu
sová, Z. Pinkavová, celá řada rodin v Nové 
Lhotě, v Kuželově Čambalovi atd. Zde by 
bylo dlužno rovněž jmenovat řadu učitelů-
nadšenců, kteří i v nejzapadlejších obcích 
dokáží probudit zájem dětí o bohatou mi
nulost našeho kraje a o jeho tradice. Vždyť 
pod leTG. Masaryka „Pokrok jest dán správ
ným vztahem k tradici!" 

The position and role of traditional chil
dren's folklore and habits in the way of 
life of children from the Horňácko region 

The appearing of children from the Horňác
ko region on the stages with its games, rhy
mes, habits, songs and dances have a tradi
tion of more than 40 years. As early as at the 
occasion of the first runs of Strážnice folk
lore festivals, the children from some vil
lages performed rounds with Mořena (Hru
bá Vrbka, Kuželov), walking with summer 
tree, children's dances with swords. In this 
way and after 50 years, they continued in 
the first organized performance of children 
from the Horňácko region at the Ethnogra
phical Slavic Fair in Prague in 1895. The 

performance w a s prepared by Alois Fiala, 
the teacher from MaláVrbka, who described 
the whole trip of children to Prague docu
menting the children's appearing on stage 
and their lovely behaviour in Prague. (Comp. 
AI. Fiala, Z pamětí o cestě s dětmi slovácký
mi na Národopisnou výstavu v Praze. (Me
mories of the trip with children from Slo
vácko to the Ethnographical Slavic Fair in 
Prague.). Komenský, roč. (Vol.) XXIV , 1896, 
čís. (Nr.) 44-50). 
The first independent children folklore fes
tival took place on July 8th, 1962 in the town 
of Velká. The school children from the whole 
Horňácko participated in it. The varied pro
gramme gave the possibility to the visitors, 
to see the children's life in Horňácko vil
lages. The independent children's folklore 
festival called „Mladé Horňácko Young Hor
ňácko" has come into being 10 years later. 
Since that time, it has been organized every 
year and its chiefs (teachers as well as pa
rents and older members of the Velička en
semble) prepare songs, games, rhymes, dan
ces and various local habits with children. 
The great attention have been payed to 
music to playing both different children's 
instruments (pipes) and instruments usual 
at old Horňácko music bands. In spite of 
that the children foster the spontanoues 
playing as well and their stage activity is 
being full of their real experience in dan
cing, singing and playing. The individual 
scenes are arranged very simply. The se le
ction of suitable materials as to themes and 
children's age and abilities is very important. 
The school in the Horňácko region have 
been supporting the folklore movement s in
ce the Prague performance in 1895. Even if 
the war years did not give a good opprotu-
nity for this movement, the new develop
ment has begun since the twentieth. 
The present Young Horňácko has educated 
many s ingers, dancers , mus ic ians who 
mostly present their abilities at Velička and 
Lipovjan ensembles. The children's folklore 
ensembles have became a essential part of 
the contemporary life in Horňácko and they 
positively affect its overall style of life. 
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V německé a rakouské, popř. slovinské et-
nologické literatuře není téma odívání mlá
deže v současnosti tématem okrajovým 
- např. ve sborníku Jeans , Beiträge zu Mode 
und Jugendkultur 1 jsou shrnuty příspěvky 
týkající se tak kontroverzního předmětu ná
rodopisného bádání, jímž jsou v etnologii 
už od sedmdesátých let 20. stol. právě dží
ny. V rozsáhlejší studii s názvem Krásný pták 
mládí - 2 se Michael Martischnig zabývá odě
vem mládeže rakouské a německé konzum
ní společnosti osmdesátých let. V Ljubljani 
se studenti etnologie zabývají už od sedm
desátých let oděvem mládeže 3 v rámci vý
zkumu kultury mládeže. V současné české 
národopisné literatuře se naopak tato pro
blematika objevuje sporadicky. Charakteris
tiku oděvu marginálních skupin mládeže 
šedesátých až osmdesátých let v českém 
prostředí uvádí ve svých materiálových s tu
diích pouze Karel Zástěra 4. 

„U dnešní mládeže se více jako u přede
šlých generací stalo oblečení znakem. Pou
kazuje navenek zjevně na to, ke které skupi
ně s jakými preferencemi a názory chce 
nositel příslušet" napsal M. Martischnig 5. 
Svůj terénní výzkum na toto téma mezi br
něnskou mládeží jsem začala v rámci gran
tového úkolu Folklór a kultura dětí a mláde
že 6 v roce 1996 přímým pozorováním při 

„ČÍRO", „BOMBER" 
A „MARTENSKY". 
JAK S E DNES OBLÉKAJÍ 
SKUPINY MLÁDEŽE 

PhDr.Jiňna KOŠÍKOVÁ 
Ústav pro etnografii 
a folkloristiku AV ČR v Brně 

jejich společenských akcích. Započatý vý
zkum pokračoval v roce 1997 řízenými roz
hovory s mladými lidmi ve věku mezi pat
nácti a pětadvaceti lety. Někteří z nich jsou 
bývalými nebo současnými příslušníky jed
notlivých vyhraněných skupin městské mlá
deže. 

Většina výpovědí se vztahuje k období po 
roce 1989, pouze ti nejstarší mohli srovná
vat z autopsie situaci před „sametovou" re
volucí a po ní. Průběžně získávám jejich 
vlastní tiskoviny (fanziny) - plakáty, progra
my festivalů a výstav, letáky, časopisy a je
jich vlastní fotodokumentaci. Při svém vý
zkumu využívám ochoty mladých lidí dělat 
mi průvodce jejich způsobem života a kul
turou, i když jsem, jak někteří otevřeně říkají, 
z jiného světa. 

Respondenti věkové kategorie mezi pat
nácti až dvaceti pěti lety rozlišují několik 
skupin brněnské mládeže. Jsou to skinhea
di (skini), punkeři („pankáči"), anarchisté, 
„skejťáci", „diskouši", metalisté („metloši"), 
ti, co chodí na techno-party a na haus-par-
ty, na reggae-party, „hipísáci", „úleťáci", „fol-
kaři", trampové („trempíci"), „křesťani" a „ In
diáni". 

Jaké motivy vedou mladé lidi k tomu, aby 
se ztotožnili s těmito skupinami a převzali 
jejich pro značnou část veřejnosti mnohdy 
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dosti provokativní styl oblékání? J e to spo
lečná záliba v určitém hudebním stylu, shod
ný přístup k životu a stejný pohled na svět. 
Některé z těchto skupin mají podobu hnutí, 
mnohdy jsou hluboce diferencovány. Někte
ré výrazné skupiny mládeže svou hudbou 
a stylem oblékání vyjadřují své odmítnutí 
konzumní společnosti a snahu odlišit se od 
ní. Vytvářejí tak jistou formu subkultury, resp. 
kontrakultury. Proč se připojil k hnutí punk, 
vypovídá jeden z jeho bývalých příslušníků: 
Tehdy jsem opravdu měl pocit, že musím 
někam patřit, protože jak nebudu nikam pa
třit, do nějaké extrémní skupiny, tak budu 
prostě stejnej jako ta šedá masa těch devě
tadevadesáti procent populace ... dneska 
nemám potřebu něco měnit a proti něčemu 
revoltovat." (Student vysoké školy, nar. 
1977.) 

Oděv jednotlivých skupin jsem popiso
vala na základě informací buď samotných 
příslušníků těchto skupin nebo mladých lidí, 
kteří s nimi přicházejí do styku. Nejpřesnější 
informace o oděvu jednotlivých skupin resp. 
o rozdílech mezi jejich podskupinami mi 
podali příslušníci antagonistických skupin, 
např. punkeři versus skinheadi. Punkeři na 
základě jednotlivých detailů bezpečně po
znají, ke které frakci dotyčný skinhead patří 
a jaké chování od něj mohou očekávat. 

Následující část svého příspěvku věnuji 
popisu oblékání těch skupin, které se svým 
oděvem nejvýrazněji charakterizují: 

Skinheadi 

„Skinheadi - (z angl. skinheads = holé leb
ky) - zkráceně skins, česky též skinové - jed
no z hnutí mládeže 2. poloviny 20. století, 
které si vytvořilo svoji subkulturu, resp. kon-
trakulturu, charakter is t ickou odmítáním 
obecně uznávaných norem tolerance a re
spektování práv bližního, adorací síly a po
užíváním násilí, přisvojováním práv zavádě
ní pořádku vlastními silami bez ohledu na 
zákony. S . se vyznačují silnou skupinovou 

identitou, potlačením individualismu a vý
raznou snahou odlišit se vnějším vzhledem 
a symbolikou od ostatní mládeže. S . jsou 
považováni za extrémně pravicové hnutí. 
Nejvýraznější, nejaktivnější větev s . se svou 
ideologií, jejíž významnou částí je rasismus, 
symbolikou i chováním hlásí k nac ismu. 
V rámci alternativních skupin mládeže jsou 
extrémně pravicové varianty s . v ideologic
ké opozici vůči představitelům anarchismu... 
Respekt si dobývali agresivním, tvrdým vy
stupováním a skupinovou sounáležitostí... 
Hnutí s. se rozšířilo do mnoha zemí a vytvo
řila se řada frakcí. Méně častý je výskyt levi
cových, „ rudých" s . (tzv. redskins) , kteří 
vznikli v 80. letech jako reakce na opačný-
pravlcový rasistický extrém tzv. nazi-skins. 
Odmítnutí fašismu a rasismu a návrat k t ra
dici 60. let představuje frakce s . nazvaná 
S.H.A.R.P. (Skins Agalnst Racial Prejudice). 
Pro četnější pravicové varianty je typický 
kultu mužství, síly a agrese, spojený s rasis
mem a třídním šovinismem. Tato odnož se 
stala prakticky výhradním typem v bývalých 
socialistických zemích od konce 80. let (zejm. 
v bývalé NDR, Polsku, Československu). Pro 
tyto s. je charakteristické, že se na jedné stra
ně stavějí proti stávajícím kulturním normám, 
na druhé straně ale usilují o dominantní 
postavení v dané společnosti." 7 Oni oprav
du vypadají jak malá armáda. Všichni stejně 
oblečení, všichni stejný materiál, všichni stej
ný boty, stejný rifle, stejný trička, stejný ty 
bombry, takže to pak budí strach, když jich 
člověk uvidí padesát. A to byl samozřejmě 
jejich cíl. Tady tímhle oblečením oni se s n a 
žili odlišit od těch ostatních. (Student, nar. 
1977.) Svoje jméno dostali podle účesu, buď 
dohola vystříhané hlavy nebo velmi nakrát
ko střižených vlasů, aby je v potyčce nebylo 
možno chytit za vlasy. Oděv, také přizpůso
bený ke rvačkám, tvoří bomber (bombery -
původně zelené letecké bundy, dnes černé, 
fialové, červené, tmavě modré, i bílé nebo 
vzor metro, tedy vzor vojenských tzv. mas 
káčů v šedočernobílé barevné kombinaci, 
častá bývá zářivě oranžová podšívka), úzké 
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čisté rifle s nohavicemi ohrnutými, aby bylo 
vidět vysoké naleštěné značkové černé boty 
(většinou „martensky" nebo „gladiátory") 
červené šle, často spuštěné, bílá obepnutá 
trička, nášivky na bundách, kukly a šátky, 
které nosí na krku tak, aby si je mohli rychle 
vytáhnout přes obličej. Jeden z jejich typic
kých šátků je vlastně vlajka Konfederace ve 
válce Severu proti J ihu, která reprezentuje 
otrokářství a nadřazenost bílé rasy. K obrazu 
skina patří také tetování na předloktí a popř. 
zbraně (obušky, baseballové pálky, tonfy, 
nunčaky, nože a podle výpovědí jejich pro
tivníků i střelné zbraně - plynové, perkusní 
a dokonce běžné typy současných střelných 
zbraní). Identifikačními znaky jednotlivých 
skupin jsou emblémy na nášivkách - sym
boly fašismu, neonacismu a rasismu (háko
vý kříž, keltský kříž, svastiky), většinou umís
těné na rukávech. Antifašističtí S.H.A.R.P. 
skinheads se svými emblémy liší. Mají na 
plackách nápisyS.HAR.P.skins, sharpskou 
helmu, nosí dále tzv. s k a placku a jako ná
šivku mají černobílou šachovnici. Dalším 
znakem jednotlivých skupin jsou tkaničky 
do bot. Bílé tkaničky a bílé ponožky symbo
lizují bílou sílu a bílou rasu, červené tkanič
ky německý nacionalismus, černé tkaničky 
německý fašismus. Ale ti fašouni, voni mají 
dost často takový nášivky. To jsou nejrůz-
nější stylizace nějakejch fašistickejch sym
bolů, který buďto existovaly nebo existu-
jou. Třeba takový ty sedmičky - jsou tři 
sedmičky - to mají v nějakým terči nebo há-
kovej kříž nebo pak ten kelťák - ten keltskej 
klasickej, pak majítakovýdle nějaký kladív
ka, jako že jsou hammers-skins nebo mají 
nějakej kalich, že jsou kališníci, nebo já ne
vím co, voni toho fakt mají hodně - je prav
da, že vo dost se říká, že nejsou rasisti, že 
nejsou fašisti. ...když někoho potkáš a má 
na sobě tady tohleto, tak se mu radši vyhni. 
A ti hammers-skins, ti mají ještě navíc hod
nosti - takový pseudohodnosti - nejdřív seš 
nějakej Nečum nějakej Výliz prostě, dovíco 
asi musíš dělat, že - potom jednoho dne 
můžeš nosit takovou jinou nášivku, jako že 

seš už jako hammers-skin, B H S - Bohemia 
hammers skins - a pak až teprv někdy si 
můžeš vzít takový ty kladívka a mít to na 
bundě, že to asi by ti rozbili hubu, kdyby s is 
to hnedka vzal... Mají mezi sebou šéfy.Těm 
ostatním se říká Kinder-skins. My jim tak ří
káme. Hodně lidí jim to říká, Kindoši. Že jsou 
malí, fakt jim je šestnáct nebo patnáct nebo 
čtrnáct nebo kolik. A ti ostatní taková ta 
elita, takoví ti fakt nebezpeční, když je po
tkáš, je třeba být připravenej nebo radši jít 
někudy jinudy. (Přívrženec alternativní kul
tury, nar. 1971.) 

Punkeři 

„Punk (angl. doslova ztrouchnivělé dře
vo, také povaleč) - obecně rozšířené hnutí 
mládeže s vlastní životní filozofií a životním 
stylem, jehož hlavním rysem je usilování 
o autenticitu a přirozenost cítění a projevu, 
skepse vůči možnostem a slibům společ
nosti. P. se stejně jako hippies distancuje od 
konzumní životní or ientace, kar iér ismu 
a řady hodnot a aspirací charakterizujících 
moderního „měšťáka". Své postoje demon
struje nekonvenčním provokativním oble
čením a chováním. P. je specifická subkultu
ra , resp . kont raku l tu ra ... Významnou 
realizační oblastí p. je hudba, a proto bývá 
považován za hudební hnutí. První etapa 
vývoje punk je datována od poloviny 60. let 
do poloviny 70. let 20. stol. (USA, Velká Br i 
tánie), druhá, nejvýznamnější etapa probí
hala od poloviny 70. do poloviny 80. let (Ev
ropa), třetí e tapa, tzv. hardcore, začala 
koncem 80. let...Byl označován buďza hnutí 
sociální podpory, anebo za bohému. Má oba 
rysy, poněvadž zahrnuje heterogenní gene
rační skupinu mládeže, která přísluší jak 
k vrstvě dělníků, tak k budoucí inteligenci 
(zejm. umělecké). Hudebním projevem p. je 
punk rock, který má svým zdůrazněným ryt
mem s melodií v pozadí blízko k reaggae. 
...Skupiny p. se objevily nejdříve v hostin
cích a šokovaly i získávaly přívržence krátce 
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pňstňženými vlasy a jejich živými barvami, 
oděvy z černé hladké kůže nebo její imitace 
s ozdobami z chromovaného kovu (se s e 
xuální symbolikou), které byly doplňovány 
např. pytly na smetí, starým školním obleče
ním apod. P. se postavil proti produkci ma
sové hudby, objevil nové zvuky, nové hu
dební a výrazové formy, nové texty. Vytvořil 
módu, která byla přijata poměrně rychle a v 
širokém měřítku... P. byl původně apolitický 
a až na vzácné výjimky nebyl nikdy násilný, 
i když někdy vyvolával násilné reakce svého 
okolí. Později se část jeho stoupenců orien
tovala extrémně pravicově (tzv. Nazi Punk), 
část zaujala naopak výrazné protifašistické 
postoje. V bývalém Československu s e 
p. rozšířil v polovině 80. let." 8 

Na rozdíl od sk inheada není oblečení 
punkerů uniforma. Každý z punkerů si z a 
chovává vlastní identitu. Svým oblečením 
se chtějí odlišit od ostatní společnosti a od 
konformního způsobu oblékání a oděvem 
i chováním co nejvíce šokovat a provoko
vat. Přes individuální rozdíly se vyznačuje 
oblékání punkerů řadou společných znaků. 
Oblečení punků je co nejvíce špinavé. Nosí 
se kožené popř. koženkové bundy (dnes 
hodně punků nosí z praktických důvodů 
bombery, přestože jejich vzhled není tak 
efektní). Na bundách mají nášivky, kovovou 
výzdobu z pyramidek a cvoků, popř. nápisy 
speciálními barvami nebo fixy. Nosí také 
bundu zvanou křivák podle zakřiveného zipu, 
kterou původně nosili rockeři. 

Jako výzdoba je oblíbený např. anarchis-
tický symbol A v kruhu a punková hesla NO 
F U T U R E a PUNK IS NOT DEAD. V počátku 
každá bunda po rodičích, po babičce, po 
dědečkovi byla použitelná - popsala, po-
spreyovala, našily se tam různý nášivky, 
např.: "Můj jeden známý měl obrovskou brit
skou vlajku, protože tohle hnutí vzniklo 
v Británii, a tu vlajku roztrhal a našil ty kusy 
té vlajky posel po té bundě, to vypadalo vel
mi efektně v té době plus navíc ty pyramid-
ky a spínací špendlíky... Písmeno A v kruhu 
s e dalo vytvořit z těchhle pyramidek - na 

záda nebo na ty klopy dalo se to z toho s e 
stavit - to už záleželo na vkusu každýho člo
věka, jestli si z toho udělal nějakej obrazec 
nebo stejnoměrně posel celou tu bundu." 
(Student, nar. 1977). 

Různobarevná trička se nosí roztrhaná, 
spojená někdy spínacími špendlíky s em
blémy skupin a punkovými hesly, provede
nými co nejkontrastnější barvou. Upnuté rifle 
se nosí zkrácené na výšku boty, jejich pod
statným doplňkem je pásek, volně splývají
cí podél těla s množstvím cvoků nebo vo
jenský nábojový pás. Kolem krku řetěz, 
spojený visacím zámkem a další řetězy ko
lem těla, připevněné za poutka v pase, sym
bol izující spoutanost č lověka rež imem 
a konzumní společností. Boty vysoké, vo
jenské, ale na znamení odporu proti milita
rismu poškozené a někdy nabarvené. Hlavu 
mají punkové vyholenou tak, aby ve středu 
temene zůstal pruh delších vlasů, ze kte
rých se pomocí různých tužidel např. cukro
vé vody, mýdlové vody, medu nebo piva atd. 
vytváří tzv. číro, pestře obarvený účes inspi
rovaný severoamerickým indiánským kme
nem Čerokézů. Někteří punkové nosídredy, 
účes tvořený pětadvaceti až tňceti silnějšími 
copánky. Konkrétní příklad, jak si punkeň 
vybavovali svůj šatník na začátku devade
sátých let: „No jenomže v krátké době, circa 
třeba po měsíci, co jsme se setkali právě tady 
vůbec poprvé s tím hnutím a s tím stylem 
oblíkání... tak po měsíci už jsme začli vyhle
dávat po půdách a ve starých šatnících pro
stě věci, který zapadaly do té mozaiky, do té 
celkové vizáže toho člověka. Já jsem začal 
třeba starou riflovou bundu, kterou jsem 
koupil za dvacet korun od spolužáka, kterej 
ji nechtěl nosit, tak tu jsem patřičně vyzdo
bil t ím, že jsem jí ustřihl rukávy, posázel ně
jakýma těma pyramidkama, samozřejmě dů
kladně popsal, ty spínací špendlíky jsem taky 
nějaký našel, takže jsem ji vyzdobil těma 
spínacíma špendlíkama plus samozřejmě 
měl jsem starou sovětskou vlajku, kterou 
jsem si našil takhle ze zadu na rameno, na 
tu vestu, pak jsem našel staré kožené sako 
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doma po mé máti, které už nehodlala nosit -
bylo to sako, tzn. nemělo ten správnej pan-
kovej tvar, to se šilo neuměle, aby to nabralo 
spíš přes ramena, aby se to nerozšiřovalo 
dole, tak jsem to upravil jako umělou bun
du, našil jsem tam právě ten jakoby pásek, 
kterým se dala ta bunda dole stáhnout ... 
vzal jsem smirkovej papír a tu bundu jsem 
na patňčnejch místech vodřel, aby neměla 
ten lesklej tvar ještě docela zachovalej, tak 
jsem to vodřel smirkovým papírem, na švech 
jsem to oškrabal rašplí nebo pilníkem, aby 
to vypadalo odřeně, posel jsem to samo
zřejmě spínacíma špendlíkama, popsal jsem 
to názvama skupin, na zádech jsem měl čer
venou barvou, červeným sprayem nastříka
ný takovýto písmeno A v kruhu.... pak jsem 
našel doma starý kanady, v kterých jsem 
chodil ještě v pionýru na výlety a na túry, tak 
ty kanady jsem, protože ony měly v té vrch
ní části měly ty přesky, kterýma se vlastně 
v podstatě stahovaly, tak ty přesky já jsem 
taky z toho odřízl, že v podstatě zůstala je
nom ta část, kde byly tkanice... ty kanady 
jsem samozřejmě co nejvíc okopal a poškra
bal, pak jsem je postříkal, taky jsem našel 
doma spray, autolak na auto ještě, tak tím 
autolakem jsem to, protože byly černý, tak 
jsem je nastříkal na takovou kovově šedou 
barvu, takže tehdy jsme měli stejný auto, 
stejné barvy, tak jsem právě proto, že tehdy 
to vzniklo v takových bojových podmínkách, 
tak vopravdu člověk vzal zavděk vším, co 
našel a co měl k dispozici. Rifle jsem koupil 
za pár korun na nějaké burze, takový ty ob-
tažený, černý - tam byly rifle, který měly v té 
látce zabudovanou gumu takže byly oprav
du velmi elastický.Takže tydlety jsem zkrátil 
na výšku těch bot, který jsem upravil. S těma 
rlflama jsem osobně moc nedělal, protože 
jsem si říkal, bude mně zima, když tam bude 
moc otvorů, tak jsem udělal vlastně v pod
statě akorát na obou kolenech takový větší 
díry, no plus teda na zadku, ale to už bylo 
spíš nošením, to vzniklo tak samovolně. No 
tričko jsem našel doma nějaký starý, který 
jsem už vopravdu nehodlal nosit, tak to jsem 

vyzdobil právě tou barvou na tu látku...tam 
jsem napsal názvy skupin... to tričko bylo 
tmavozelený ... jinak jsem si sehnal řetěz 
doma jak je na dveřích ten bezpečnostní ře
těz, aby se nedaly vyrazit, tak ten řetěz jsem 
odpreparoval a dal jsem si ho kolem krku, 
našel jsem doma zámek od kola visací, tak 
ten zámek, tím jsem spojil oba dva konce 
toho řetězu, a ten bohužel teda byl hodně 
velkej, takže byl taky těžkej, byl takovej hroz
ně nepraktickej... náušnice jsem měl teda 
jenom tň, protože ještě v těch patnácti... jsem 
se neodvážil být extrémní a extravagantní, 
takže jsem měl jenom tň a v podstatě todle 
tvoňlo takovou mou takovou tu kostru mého 
šatníku - já jsem v podstatě nic jinýho ne
nosil, já jsem stňdal v podstatě dvě trička, 
který byly obě uzpůsobený svýmu účelu plus 
dvoje rifle, který jsem měl, jedny ty kanady." 
(Student, nar. 1977.) 

Punkerské oblečení není podmínkou pň-
slušnosti k hnutí punk. Někteň mladí nosí 
punkerský oděv, aniž by se nějak hlouběji 
ztotožnili s myšlenkami hnutí punk: „Jsou 
pankáči a pankáči - někteň jsou mezi pova-
lečema na Čáře, mají barevný číra, jsou špi
naví, smradlaví a ožralí a žebrají drobáky 
a cigarety, mají většinou psy a pak takoví, co 
nosijou škaredý voblečení a boty třeba vy
padají jak kdyby byly starý, ale stojí tň a půl 
tisíce, gatě to samý, to je jenom aby vypada
li ... teďkom, když nějakýho vidím a má boty 
třeba za tň a půl tisíce, tak jako si nkám, že je 
to docela divný." (Studentka, nar. 1980.) 
Naopak někteň punkeň se symbolů hnutí 
vzdávají, aby se nestávali terčem útoku skin
headů a přestali být neustále centrem po
zornosti dospělých: „Jednoho dne vyrosteš 
a nemáš náladu, aby tě každej debil - aby se 
tě ptal, proč to máš na té hlavě ...a seš na
prosto pořád všude středem pozornosti ... 
vypadat jako pankáč - nosit čerokéz, to asi 
nevydržíš dlouho. Hodně lidí to potom vstře
bá a dlouhou dobu to akceptujou a majítaky 
trošku takovej názor". (Pnvrženec alterna
tivní kultury, nar. 1971.) 

149 



„Skejťáci" 

Mládež, která se věnuje jízdě na skatebo-
ardech. Typickým oblečením jsou velmi ši
roké většinou manchestrové kalhoty bezo
vé nebo šedé barvy, velká volná tr ička 
zdtibená výjevy ve stylu graffiti art, bavlně
né bundy na zip, ten isky na vysokých 
podrážkách s bílými silnými tkaničkami. 
„Skejťáci, ti nosijou takový strašně široký 
gatě, veliký, aji trika a všechno a takový hnus
ný obrázky třeba na těch tričkách - jak třeba 
jsou ty sprayový graffiti, jo, tak takový po
dobný prostě, takový divný, kolikrát ani není 
poznat, co to je a nosijou kšiltovky no a ti 
jsou právě takoví fefáci většinou, tak ti taky 
se hodně bouchají s těma skinheadama 
a ještě jsou taky, ještě se říká některým nosi
či , že oni nosijou ty prkna, ale vůbec na tom 
nejezdijou... neumijou na tom jezdit a nosí 
ještě takovej řetěz z kapsy do zadní kapsy, 
na jedné straně mají klíče a na druhé peně
ženku, tu mají v zadní kapse a v normální 
kapse mají klíče a takovej řetěz až po kolena 
jim tam většinou visí...". (Studentka, nar. 
1980.) 

Vlasy mají nakrátko ostříhané a obarvené 
na červeno, oranžovo nebo žluto, na modro 
nebo na zeleno. V zimě nemění vzhled, jen 
pod bundy podvlékají několik vrstev triček 
a „mikin" a místo „kšiltovky" nosí pletené 
čepice „kulichy". Většina pěstuje jako zimní 
sport jízdu na snowboardu. Značkové oble
čení nakupují ve speciálních obchodech 
(v Hansa sportu na Údolní ulici a v tzv. Spod
ním traktu na Josefské ulici). 

„Metalisti" 

Mládež vyznávající heavy metalovou hud
bu a její odnože. V odívání kopírují tzv. met-
loši svoje hudební idoly. Nosí modré i černé, 
většinou elastické otrhané rifle, riflovou ves
tu, bud riflovou nebo někdy koženou čer
nou bundu, zdobenou kovovými pyramida
mi, cvoky nebo nápisy, tr ičko s názvem 

oblíbené metalové skupiny nebo s morbid
ním obrazovým výjevem. Obouvají tenisky 
a botasky. Zdobným prvkem jsou řetízky na 
rukou a na krku, přívěsky (např. pentagra-
my), několik náušnic. Typické jsou dlouhé 
vlasy. 

„Diskouši" 

Mladí l idé, kteří navštěvují d iskotéky 
a poslouchají pop-music. Na diskotéky nosí 
zářivě barevné oblečení. „To jsou většinou 
ty zmalovaný holky...(a takový ty nagelova-
ný vlasy borci mají a navonění jsou)... boty 
na podpatku k riflím... takový ty vysoký štokle 
... zářivě oranžová, zářivě žlutá, zelená, tako
vá světlá...začali si kupovat gladiátory ...po
trpí si na značkový oblečení, vysoký botas
ky , trička, mikiny, bundy Adidas, pérovku 
Adidas za dvacet tisíc - všude musí být v i 
dět značky - na každým rameni deset zna
ků, aby bylo už zdálky vidět, co to je...takový 
ty mohutný botasky, jako hlavně že tam je 
teda ta fajfka, jako že to je teda Nike nebo tň 
proužky, že to je teda Adidas..." (Studentka, 
nar. 1982.) 

Výzkum potvrzuje, že oblečení jednotli
vých skupin mládeže v Brně se nijak nevy-
myká způsobu oblékání těchto skupin jinde 
v republice ani v zahraničí. Roli zde hraje 
napodobování hudebních vzorů známých 
ze sdělovacích prostředků a koncertů, růz
né součásti a doplňky oděvu se prodávají 
ve specializovaných obchodech a oblékání 
jednotlivých skupin mládeže se tak stává 
komerční záležitostí. Prostřednictvím odě
vu se projevuje estetická orientace, spojená 
zpravidla i se sympatiemi k určitému hudeb
nímu směru a způsobu života, který tento 
hudební styl vyjadřuje. I zde existují mezi 
jednotlivými skupinami rozdíly. 

U některých skupin (metal) je vazba na 
hudební hnutí prvotní, někde je spojena 
s dalšími aktivitami (punk), naopak např. 
u „skejťáků" je prvotní provozovaný druh 
sportu. Oděv je přizpůsoben životnímu po-
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stoji, vyznávaným hodnotám a celkové ži
votní orientaci. Oděv je skutečně význam
ným identif ikačním znakem jednotl ivých 
skupin mládeže. Mladí lidé jsou schopni na 
základě způsobu oblékání své vrstevníky 
s jednotlivými skupinami ztotožnit. 
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Clothing as one of identification symbols 
of a group 

The author of this contribution has be
gun with the research of the clothing of in
dividual strong groups of young people in 
the town of Brno in 1996 - as a part of the 
task called Folklore and culture of todays' 
children supported by G A AV ČR. She has 
concentrated herself on the clothing of skin
heads, punkers, skateboardists, regular dis
co-visitors and metal-hearers. B a s e d on 
answers of members of above groups and 
persons of the same age, she has described 
the typical style of clothing of members of 
these groups. At the same time, she has stu
died also the motifs leading the young peo
ple to be Involved into these groups and to 
be identified with the group by means of 
clothing and to be narrowed down in relati
on to the commercial ly oriented greater 
groups of the society, especially in relation 
to adults. 
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Svérázové hnutí je dnes odmítané, vní
mané jako jev, který nemá čím oslovit. V mi
nulosti bylo mnohokrát podrobeno kritice. 
Jedno z nejúplnějších a nejzásadovějších 
publikoval Josef Vydra v roce 1953 1 , jeho 
historií v souvislosti s oděvem se zabývala 
v nedávné minulosti Ludmi la Kybalová, 
oděvní svéráz 20. a 30. let našeho století 
podrobně zpracovala a v roce 1986 publi
kovala Miriam Moravcová. 2 Avšak mnohem 
dříve, již v roce 1927, Vydra uvádí: „Národ 
označuje za svéráz to, s čím se chce po
chlubit jako s něčím krásným, pro národ 
charakteristickým, co nemá jiný, s čím vyni
ká nad sousedy. Svéráz v ošacení značí té
měř to, co umělecký průmysl. Ale dnes? J e 
to s ice něco národního, ale laciného, různé
ho vkusu, bez účelu. Tedy neúčelnost, ne-
vkus a laciná práce. A každý přece nemá prá
vo vybroušené formy výtvarného citu předků 
předělávat a kazit svým nevkusem." 3 Odsou
zení tvrdé. Víme však, že svéráz našel bě
hem několika proměn svého vývoje vždy 
dostatek obdivovatelů. Spojovala je myšlen
ka, vyjadřovat oděvem svoje smýšlení, ze 
jména vlastenecké a zejména tehdy, kdy to 
nemohli dosvědčit činem. Prakticky to zna
menalo demonstrovat češství, pokusit se 
o národní výraz určitým oděvem, nejlépe ná
vratem k tradičnímu kroji. Dobové svérázo-

SVÉRÁZ V DĚTSKÉM 
ŠATNÍKU 

PhDr. Lenka NOVÁKOVÁ 
Etnografický ústav MZM v Brně 

vé návrhy pak byly nadšeně přijímány či zá
sadně odmítány, přičemž největšího ohlasu 
dosahovaly právě oděvy dětské. O svérázu 
v ošacení dětí lze však hovořit až v etapě, 
která zahrnuje období secese a následující 
válečná a první poválečná léta.Tehdy se ob
jevuje nabídka prvních dětských modelů. 
Tento fakt je také dokladem soudobých ten
dencí, kdy se začíná etablovat pojem dětský 
oděv jako samostatný fenomén. Možná si 
ani neuvědomujeme, že po dlouhá staletí 
byly děti již od věku tří let chápány jako mi
niatury dospělých a to jak ve venkovském, 
tak městském či šlechtickém prostředí. Přes
tože v českých zemích měl kladný vztah 
k dětem dlouhou tradici, vrcholící v minu
losti ve výchovném systému J . A. Komen
ského (1592-1670), v praxi přichází s mo
derními přístupy, chápaj ícími dítě jako 
svébytné stvoření se specifickými nároky na 
výchovu, vzdělání, výživu a též oblékání, až 
19. století. Není bez zajímavosti si připome
nout, že v Praze vyšel v roce 1776 pedago-
g icko- f i lozof ický sp i s Frant iška J o s e f a 
Kinského (1739-1805) 4 , opírající se o Ko 
menského ideje. Kinský zde pro mládež 
mimo jiné doporučuje též lehký a volný šat. 

Dětská móda, která vyhovuje především 
požadavkům na volnost růstu a pohybu, s e 
však prosazuje a ujímá teprve počátkem 
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20. století. (Ovšem postoj venkova těmito 
novodobými názory ještě dlouho ovlivněn 
nebyl a tradiční oděv dětí nadále odpovídal 
ošacení dospělých). Koncem 19. století je 
oděvní svéráz podňzen především aktivitám 
souvisejícím s přípravou a realizací Národo
pisné výstavy českoslovanské v roce 1895, 
neboť v souvislosti s nimi je zcela logicky 
vyvolán nebývalý zájem o lidový kroj a lido
vou výšivku. Tento obdiv pak vyústil v zařa
zení nejen kroje, ale též jeho více či méně 
vkusných napodobenin a parodií do měst
ského společenského oděvu. A krojované 
skupinky dětí se vedle dospělých staly ne
zbytnou součástí každé sebemenší slavnos
ti. (Konec konců, se zvykem navlékat při růz
ných př í lež i tos tech i měs tské dět i do 
kroječků, se potýkáme až do současnosti. 
Připomínám např. generace krojovaných 
dětiček, fotografovaných pň narozeninovém 
dortu). Vedle krojových kompletů se však 
objevují též náznaky využití krojových sou
částí na běžné nošení ve městě. RenátaTyr-
šová v roce 1919 doporučuje: „Nemůže být 
pro léto slušivějšího ústroje pro malé ho
chy, než-li plátěný oblek, přizpůsobený dle 
slováckého všedního hávu - široké gatě dole 
vytřepené a blůza ve způsobu slovácké ko
šile vyšívanými proužky zdobená s otevře
nými rukávy. Pro děvčátka jsou tu bílé kroje 
od Hrozenkova, od Trenčína, z Čičman 
a z nich pak prosté vrapené sukénky a ha
lenky dle rukávců přizpůsobené." Renáta 
Tyršova je rovněž autorkou výroku: „Naše 
děti by byly nejpěkněji a nejvkusněji oděné, 
kdyby se tento dětský svéráz všeobecně 
ujal". Obdobně podněcovala, i za cenu ne
patřičného a nevhodného zjednodušení, 
amatérské zhotovování tzv. národních krojů 
Vlasta Havelková.Tento trend vedl k pořizo
vání až nesmyslných kreací, doporučova
ných tehdejšími ženskými časopisy. Např. 
Šťastný domov v roce 1912 publikoval pod 
názvem „selčičky" 6 návrhů pro 4-17leté 
dívky jako volné fantazie - parodie krojů pl
zeňských, chodských a kyjovských, jimž se 
v Praze prý výstižně říkalo „pižlany". Něko

lik modelů dětského ošacení, vycházejících 
z krojových předloh, vyprodukovala též Zá-
druha. Při pohledu na reprodukce se vnucu
je otázka, zda se do takto zpracovaných 
oděvů děvčata a chlapci vůbec kdy oblékali. 
Patří k nim např. pláštík, který je replikou 
horňácké haleny, dívčí a chlapecký kabátek 
se šňůrováním či dívčí vesta zdobená vý
šivkou z blatských křestních čepečků. Inspi
rativnější a šťastnější než úporné a až ne
smyslné napodobování tradičních krojů, se 
ukázala druhá cesta. Její ústřední myšlen
kou bylo - cituji: „tvůrčí přetváření lidového 
oděvu na módní městský šat a to tak, aby se 
svérázový oděv stal identifikací českých 
vlasteneckých projevů." Rozhodujícím pod
nětem k vytvoření české svérázové módy pak 
byl začátek první světové války. V důsledku 
válečného konfliktu došlo k izolaci od pa
řížské módy dosud panující a důrazněji se 
projevovaly snahy po vnějších vlastenec
kých projevech. Návrháři a výtvarnice mód
ních salónů začali hledat v tradičním oble
čení a krojích takové výzdobné prvky, které 
by obohatily dobovou městskou středoev
ropskou módu. Objevily se první svérázové 
dětské modely, které krojovou předlohu 
pouze nekopírují, ale snaží se respektovat 
potřeby dětí. Toto pojetí vyústilo v květnu 
1915 ve známou výstavu českého svérázu, 
kde se představilo na 130 ženských a dět
ských oděvů, snažících se skloubit soudo
bou módu s prvky převzatými z lidového 
tradičního oblékání. Dětské návrháře nej
úspěšněji zastupovala Marie Fischerová-
Kvěchová, která připravila ojedinělou kolek
ci, jejíž pojetí zahájilo novou etapu dětského 
oděvního návrhářství. První práce Marie F i s 
cherové- Kvěchové ještě sice charakterizuje 
na jedné straně přímá aplikace krojových 
prvků, ale na straně druhé také důraz na jed
noduchý střih a střízlivou zdobnost, dosa
ženou použitím drobných motivů l idové 
výšivky. K uznávaným návrhům pak náleže
ly např. kartounové šaty s bílou halenkou 
a čepečkem „karkulkou", lehké bílé šatky 
zdobené výšivkou a doplněné živůtkem 
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apod. Většina ostatních vystavovaných dět
ských modelů však stále nedokázala překo
nat zaužívaný stereotyp - především dospě
lý vzhled oděvu a přehnané množství výšivky. 
Ve stávající válečné době se svérázové hnu
tí také snažilo zviditelněním češství zamezit 
pro*nikání alpského dlrndlu do našeho šat
níku. Ani zde se výrazný úspěch nedostavil, 
neboť v Praze nosily tzv. „Dimdlkleidy" jako 
oděv pro volné chvíle v přírodě nejen ně
mecké, ale i české ženy a děti. Jednou ze 
zásadních výtek oděvnímu svérázu 20. let 
nejen dětí, ale též dospělých však bylo, že 
svým nákladným materiálem a výšivkou, 
uměleckým provedením a společenským 
zaměřením nejsou určeny pro běžnou po
pulaci, a že proto nemůže dojít k jeho větší
mu uplatnění a rozšíření. Téměř žádný 
z návrhů neodpovídal potřebám početných 
skupin dětí - tzn. získat levný, praktický 
a pohodlný oděv, vhodný ke každodennímu 
nošení. Po roce 1918 se pak zájem o své
rázové oblečení vytrácí, opět se otevírá c e s 
ta pro nové podněty evropské módy. Okra
jově ještě přežívá dětský svéráz, konkrétně 
v práci Marie Fischerové-Kvěchové. Ve 
20. a 30. letech se specializovala na obleče
ní předškoláků, kde nadále prosazovala vol
nou linii a výšivku na výzdobu používala 
uměřeně a funkčně. Orientovala se na žáda
né každodenní dětské oděvy zhotovované 
z plátěných materiálů, jako byly propínací 
kalhoty, šatové sukně, šortky apod. Marie 
Fischerová-Kvěchová se posléze od české
ho svérázu oprostila, vypracovala se k nad
časovému účelovému ošacení malých dětí 
a svým pojetím ovlivnila dětskou módu 
2. a 3. desetiletí20. století. 5 

Nové oživení svérázu pňnáší až druhá 
polovina 30. let. J e silně poznamenáno stá
vající politickou situací - nástupem fašismu 
- a čeští módní návrhář se opět snaží o zdů
raznění vlastenectví a ve svérázu hledají pro
tiváhu k protěžovanému německému dim-
dlu. Iniciativy s e ujal ateliér Melantrich 
a v roce 1936 přichází s novou a úspěšnou 
kolekcí letních šatů, která respektovala i do

bové módní požadavky. Modely dostaly ná
zev „šohajka" a velice rychle se staly prefe
rovaným oděvem zástupů městských a čás
tečně i venkovských žen a samozřejmě dětí. 
Osobitý charakter dodával „šohajkám" ma
teriál - plátěné bavlněné kartouny, rovněž 
nazývané „šohajky", v „národních" barvách, 
vzorované drobným tiskem s lidovými mo
tivy. Jako první je začala vyrábět firma S o 
chor v Hradci Králové a po ní záhy následo
valy další. Zhotovení se ujala konfekce, 
a svými výrobky zaplavila trh. K nejžádaněj-
ším svérázovým dětským a dívčím mode
lům tehdy patřily ze „šohajek" šité šatové 
sukně s našitými kapsami nebo šaty dopl
něné zástěrkou do pasu a jejich četné vari
anty, vznikající po celou dobu války. Svůj 
opětovný návrat zažívá samozřejmě lidová 
výšivka. J e povýšená na módní prvek a ná
vrháři dětského oblečení se ji naučili zakom
ponovat do svých modelů citlivě a funkčně. 
Koncem 30. a na počátku 40. let střihové 
přílohy oblíbených ženských časopisů před
kládaly dostatek nápadů vhodného zdobe
ní dětských obleků výšivkou, (např. Práce 
ženy, Milena). Ve velké míře se také ujalo vy-
šívánídle předtištěných předloh, avšak jeho 
aplikace na dětských oděvních součástech 
nedopadlo vždy šťastně. Příkladem jsou 
známé dívčí šaty a halenky inspirované tzv. 
„Isabella blůzou" 6. Střihy s předkreslenými 
vzory zpřístupnily tento nákladný sortiment 
Zádruhy téměř každému dítěti, ale amatér
ský a neumělý přístup způsobil, že většina 
variací na téma „Isabella blůza" vyhlížela 
nevhodně a kýčovitě. Přesto je děti i dívky 
nosily i později, naposledy se v obchodní 
síti nabízely ještě v 70. letech. A svéráz 
v době poválečné? Pominulo jeho vrcholné 
období a od 50. let se svéráz v dětském šat
níku projevoval snad jen zařazením lidové
ho kroje jako oblečení dětí k různým slav
nostem, a to ne všude. S touto tendencí se 
setkáváme dodnes a záleží na vkusu rodičů, 
zda obléknou dcerku, synka do kroje tradič
ního, citlivě stylizovaného nebo do sláta
ných sestav bez ladu a skladu či do všudy-
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přítomné červené sukénky, bílé vyšívané 
halenky a sametového živůtku s červenými 
stuhami. 

Poznámky 
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cové: Dětská móda Marie Fischerové-Kvě-
chové. Umění a řemesla 1989, č. 2, s . 54-57 
6) „Isabella blůza" z lehkého etamínu, se š i 
rokými vyšívanými rukávy a nabíráním u krku 
byla návrhem bratislavského spolku Isabel
la z doby 1. světové války. Objevila se rov
něž na výstavě svérázu v roce 1915 v Praze 
a nosila se a byla oblíbeným oblečením jak 
v době první, tak druhé světové války. S lo
venky ji prodávaly na stáncích i v 70. a 80. 
letech dvacátého století. 

imitation of traditional national costumes, 
exept for drafts of M. Fischerová Kvěchová. 
Th is artist managed to link together the 
costume elements with simple fashion and 
to use austerely the folk embroidery. In gai
ning a cheap and practical dress succeeded 
the following period of peculiarity which 
was understood as a reaction on spreading 
fasc ism. The clothing industry began to 
make the peculiar every-day clothing both 
for children and for adults what lead to its 
extrem expansion which was terminated by 
the 2nd World War. S ince the half of the 
fiftieth, the peculiarity has been expressed 
just by occasional wearing of folk costu
mes and its imitations at various holidays. 

Peculiarity in the children's wardrobe 

It is possible to speak about pecularity in 
the children's wardrobe only since the be
ginning of the 20th century. During the 1st 
World War, the children's peculiarity models 
were occuring which together with models 
for the adults represented mainly the patri
otism. The first children's dresses of peculi
ar type were characterized by consistent 
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DĚTSKY SVET A MUZEUM 

PhDr. Vanda JIŘIKOVSKÁ, C S c . 
Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy 

Úvahu na téma děti a muzeum dělím pod
le zorného úhlu pohledu na dvě části: 
1 . dok lady o „dě tské ku l tu ře" u ložené 
v muzejních sbírkách a prezentované na vý
stavách a v expozicích 
2. děti jako návštěvníci muzea 

Muzejní sbírkové předměty pokládáme za 
zhmotnělou paměť, z a významný pramen 
poznání vývoje lidské společnosti. Jaký druh 
předmětů dokládajících svět dětí muzejní 
sbírky obsahují a o čem vypovídají? Již na 
Národopisné výstavě českoslovanské v roce 
1895, během její přípravy a na místních 
a krajinských výstavách pořádaných v růz
ných místech byla dětem věnována velká 
pozornost, právě tak v další sbírkotvorné 
činnosti muzeí. Vznikla specializovaná mu
zea školská a pedagogická, ale věnujme zde 
pozornost především sbírkám regionálních 
muzeí různého typu a úrovně. Charakter 
sbírek jednotlivých muzeí se sice liší, ale té
měř všude lze nalézt cenné sbírkové celky 
nebo alespoň jednotliviny. 

Ve sbírkách textilu se nacházejí koutní 
plachty, chovací plachty, peřinky, zavinovač-
ky, povijany.oblečení nejmenších dětí - ko-
šilky.čepečky, kabátkybryndáčky, krejzlíčky 
aj., šité, pletené nebo háčkované, jednodu
ché i zdobené různými technikami, zhoto

vené doma nebo kupované. Oblečení vět
ších dětí, ať již všední nebo sváteční, noše
né do školy, ke hrám, k práci, letní, zimní, 
dívčí, chlapecké patři' k poněkud vzácněji 
dochovaným předmětům. Součásti dětské
ho oděvu bývaly obvykle děděny mezi sou
rozenci, přešívány, opravovány, nakonec pak 
likvidovány. V oblastech s déle či dodnes 
udržovanou tradicí nošení lidového kroje 
bývají kroje uloženy též ve sbírkách muzeí. 
V regionech, kde byl kroj dávno odložen 
a zapomenut, bývaly a dodnes často bývají 
děti ke slavnostním příležitostem oblékány 
do svérázového typu oblečení nebo do růz
ných pseudokrojů, někdy též do krojů z j i
ných oblastí, zhotovených s větší či menší 
znalostí a pochopením. Ať je jejich hodnota 
jakákoliv, jako doklad dobové módy a vku
su by měly být alespoň ukázkově ve sbír
kách zastoupeny. 

Sbírky nábytku obsahují též různé kusy 
určené pro děti: kolébky, postýlky, stoličky, 
stojánky a chodáčky, stolečky, skládací stolky 
spojené se sedačkou aj.. J e sem možno z a 
řadit též předměty sloužící k přepravě ma
lých dětí - vozíky, kočárky, sáňky. 

Mnohé sbírkové předměty nelze třídit 
podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny, ale 
především podle funkce. Patří sem např. 
předměty sloužící k péči o malé dítě jako 
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vaničky, necičky, nočníky, lahvičky na mlé
ko, cumle a dudlíky aj.. Dále např. školní 
potřeby dětí - tašky, tabulky, sešity, učebni
ce, penály, pera atd.. Významné tematické 
celky představují sbírky hraček zhotovených 
z rozmanitých materiálů, rozmanité prove
nience, od nejjednodušších a levných ke slo
žitým a nákladným. Hračkám bylo věnová
no mnoho pozornost i v l i teratuře, n a 
výstavách i v příspěvcích na tomto sympo
ziu. Zajímavou tematickou skupinu tvoří pra
covní nářadí a pomůcky užívané dětmi pň 
prác i , kterou muse ly vykonávat doma 
a v hospodářství. Zachovaly se např. malé 
nůše na trávu, malé putýnky na nošení vody, 
motyčky, kuchyňské náčiní zmenšených 
rozměrů. Nejsou to již hračky, ale doklady 
dětské práce. 

Děti patří a vždy patřily k významným no
si telům l idové t radice, provozovatelům 
různých obyčejů, váží se k nim tedy též zvy
koslovné předměty, soustavně shromažďo
vané zvláště v posledních letech. Patří sem 
např. velikonoční pomlázky, řehtačky a kla
pačky, figuríny Smrtek či Mařen, masopust
ní maškarní kostýmy oblékané dnes často 
dětmi. S rodinnými obyčeji souvisí např. 
křestní oblečení, staré i současné, kmotrov-
ské dárky, zvaní ke krtinám, kmotrovské do
pisy. V současné době přibývají další dokla
dy, např. tištěná oznámení o narození dítěte, 
která se stalo někde zvykem rozesílat. Tím 
se naše pozornost obrací k dalšímu okru
hu, k písemným dokladům. Patří sem např. 
dětské dopisy, památníky, školní vysvědče
ní aj.. Muzea shromažďujítéž dětské kresby 
a jiné výtvarné projevy. Důležitou součástí 
muzejních sbírek jsou fotografie, ať již s ta 
ré, sbírkové, nebo nově pořizované jako do
kument, podle možností muzea jsou poři
zovány zvukové nahrávky a videozáznamy. 

Ve sbírkách by měly nacházet místo též 
předměty novějšího a zce la současného 
původu, jakými jsou např. různé dětské ta-
lismany (viz zajímavé pojednání I.Vojancové), 
předměty, které děti sbírají a vyměňují, apod.. 
J e třeba si přiznat, že právě doklady velmi 

aktuální a současné v muzeích obvykle chy
bí, neumíme většinou pohotově reagovat 
a věnovat pozornost právě věcem součas
ným. 

Při odborném zpracování sbí rkových 
předmětů dokládajících „dětskou kulturu" 
narážíme na zajímavou otázku, kterou asi 
před deseti lety formuloval výstižně němec
ký etnograf Hermann Bausinger. Na konfe
renci nazvané „Kinderkultur", dětská kultu
ra, přednesl úvodní slovo na téma „ Kultur 
der Kinder - Kultur fůr Kinder", tedy „ Kultu
ra dětí - kultura pro dět i " 1 . Uvažujeme-li 
o jevech „dětské kultury" z tohoto hlediska, 
uvědomíme si složitost vývoje, v němž s e 
oba momenty mísí a prolínají. Kvalitativně 
jiný je obsah lidového obyčeje uchováva
ného spontání tradicí a obyčeje programo
vě obnoveného úsilím např. učitele, muzea, 
souboru či jiné organizace. Podobně zásad
ně jiný význam má dětskýma rukama vlast
noručně vyřezaná lodička či šatičky ušité pro 
panenku než např. draze koupená moderní 
hračka. 

Obojí je součástí dětské kultury, její sou 
částí jsou jevy tradiční i moderní a módní, 
jevy esteticky a kulturně hodnotné, ale i bez
cenné a kýčovité. Různorodost dětské kul
tury vyjadřuje přirozené vývojové stadium -
je nutné si tuto skutečnost uvědomovat, 
analyzovat ji a hledat promyšlené metody 
muzejní dokumentace. 

Na základě muzejních sbírek s dětskou 
tematikou byla vytvořena celá řada atraktiv
ních výstav. Jednou z prvních byla výstava 
„Narodilo se děťátko" v Českých Budějovi
cích, na památku její autorky Zorky Souku
pové pak asi po deseti letech uspořádalo 
výstavu téhož názvu muzeum ve Slaném, 
výstavu o dětech na Moravském Slovácku 
připravilo muzeum v Uherském Hradišti 2 . 
V Podhoráckém muzeu v Tišnově - Před-
klášteří se těšila velkému zájmu výstava 
s poetickým názvem „Hajej, dade j . . " 3 , pře
nesená pak též do Brna. V Brně instalovali 
tematickou výstavu „ Jaké bylo oblékání od 
kolébky k dospívání". Dětskou tematikou se 
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zabývala část výstavy uskutečněné na Ve
selém kopci, nazvané „Od svatby ke kolíb
c e " 4 . Velké oblibě se těší výstavy dětských 
hraček, nedávno připravilo výstavu hraček 
Západočeské muzeum v Plzni, putovala dále 
po několika českých muzeích, v Praze bylo 
možno obdivovat hračky v Lobkowitzkém 
paláci nebo na výstavě „Hračky z celého 
světa" v Náprstkově muzeu. Významnou 
výstavu z vlastních bohatých sbírek připra
vilo pražské Uměleckoprůmyslové muzeum 
pod názvem „Vše pro dítě" 5.Tento výběrový 
výčet zdaleka neobsahuje údaje o všech 
výstavách věnovaných dětem, mnohé jsou 
obsaženy též v dalších, do budoucna při
pravovaných programech muzeí. 

Děti představují početně nejsilnější sku 
pinu návštěvníků muzeí. Přicházejí s rodiči, 
prarodiči, se školou. Jak na ně muzeum pů
sobí, co jim přináší, co se jim líbí? Většina 
muzejních pracovníků ze zkušenosti ví, jak 
působit na děti a jak právě pro ně připravo
vat výstavy a expozice. Nicméně stále je 
v tomto směru o čem diskutovat. Pro zají
mavost uvedu výsledky jednoho dotazní
kového průzkumu. Posluchači I. ročníku 
oboru kulturní antropologie na Západočes
ké univerzitě v Plzni byli v úvodu k přednáš
kám o muzejnictví a muzeologii požádáni 
o zodpovězení otázek směřujících k zjištění 
jejich znalostí a názorů o muzeích. Jedna 
z prvních otázek zněla: pamatujete s i , kdy 
jste byli poprvé v životě v muzeu a jaký do
jem ve vás návštěva zanechala? Osmnácti 
a devatenáctiletí chlapci a dívky odpovídali 
rozdílně. J e n málo odpovědí znělo - nepa
matuji s i . První návštěva v muzeu většinou 
v paměti dítěte nadlouho utkví. Část odpo
vědí byla pozitivní, např.: „ V osmi letech 
jsem byl v muzeu animovaného filmu na 
zámku Kratochvíle, má dětská dušička byla 
fascinována", „Ve dvanácti letech v plzeň
ském muzeu. Docela se mi to líbilo, bylo to 
takové zvláštní. Promítaly se mi některé věci, 
jak lidé asi dřív s těmi věcmi mohli žít. A jak 
se asi měli.", „ Asi v šesti letech v Národním 
muzeu, co si pamatuji, tak se mi tam líbilo. 

Z vyprávění prarodičů vím, že jsme tam byli 
často a většinu zvířat jsem dovedla pojme
novat", „Působilo na mne tichem a jakousi 
vážností". V několika případech děti vzpo
mínají na nejsilnější dojem, kterým na ně 
zapůsobily obrovské exponáty - kostra vel
ryby nebo mamuta. Některé vzpomínky vy
stihují svérázný dětský pohled na věci, např. 
„ Byla jsem asi pětileté děcko, tak mne spíše 
zajímalo, kde se tam ty rybičky vzaly a kdy 
spí, když jim neustále svítí do akvárií", nebo 
„ jediné, co si pamatuji, bylo, že sestra roz
bila nějakou vázu". Přibližně stejný počet 
jako odpovědi příznivé tvoří vzpomínky ne
gativní, např.: „Vtechnickém muzeu.Šíleně 
jsem se nudil, jenom historické vlakové sou
pravy mne zajímaly", „ vše mi připadalo vel
mi veliké a vzdálené a nezajímavé", „Pama
tuji si na obrovský komplex pražského 
Národního muzea, bolavé nohy, myslím, že 
jsem se těšil na konec prohlídky", „ Necítila 
jsem se příliš dobře, nebavilo mě to tam. 
Nechápala jsem, proč si mám tak staré věci 
prohlížet, proč jsou tak významné", „Pocit: 
udělám špatný krok, ozve se rána a budu se 
stydět...". V časopise Museum vydávaném 
organizací U N E S C O v Paříži byly před ně
kolika lety publikovány úvahy větších dívek 
a chlapců o muzeu, opakovaly se v nich 
obdobné momenty jako v několika ukázkách 
z našich dotazníků. Na jedné straně únava, 
nuda, nepochopení, na druhé údiv a úcta, 
působivost atmosféry. Nepochybně nejvíce 
negativních dojmů vzniká při návštěvě vel
kých muzeí s přemírou exponátů a rozsáh
lým, pro děti obtížně zvládnutelným prosto
rem. Nepříznivé dojmy způsobují často též 
dospělí, kteří děti do muzea přivádějí a pň 
prohlídce se řídí více vlastními zájmy než 
vnímáním a zájmem dětí. 

V první části příspěvku jsem se zmínila 
o výstavách s dětskou tematikou. Bývají dě
tem blízké, děti si je rády prohlížejí. J s o u 
o nich samotných, o dětství rodičů a praro
dičů, zajímají je podobně, jako děti obvykle 
zajímá vyprávění o tom, jak byla maminka 
nebo babička malá. 
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Osvědčeným prostředkem k probuzení 
zájmu dětí jsou nejrozmanitější živé progra
my, při nichž děti vidí nejen vystavené před
měty, ale také práci s nimi, případně mohou 
samy brát věci do rukou a lecos samy aktiv
ně dělat. Mnoho živých programů probíhá 
v muzeích v přírodě, která pro ně skýtají ide
ální podmínky, ale i jinde lze nalézt bezpo
čet možností.Na vánoční výstavě v Pardu
bicích dět i vykra jovaly cukroví starými 
formičkami, upekly je a ochutnávaly. V Roz
tokách se děti v době adventu setkávaly 
v muzeu s Barborami, s Mikulášem.čertem 
a andělem, převlékaly se za Lucky, Ambro
že, Perchtu a improvizovaně si hrály. Náhod
ně jsem měla možnost sledovat návštěvu 
dětí z páté třídy místní školy v malém muzeu 
v domě Martina Zemana ve Velké nadVelič-
kou. Chtěly si otisknout do pečetního vos
ku obecní pečeť. Majitelka, vnučka M. Zema
na, si vzpomněla, že dědeček doporučoval, 
aby se vosk nelepil, pečetidlo důkladně po
plivat. Všechny děti si tedy nadšeně plivly -
zcela určitě na tento zážitek nezapomenou. 
Termínem „museum vivum", živé muzeum, 
jistě nemíníme pouze podobné aktivizační 
programy, i výstavy a expozice, které děti 
pouze prohlížejí, mohou být živé a zajíma
vé. Domnívám se, že jádro věci tkví v základ
ním vztahu muzeí k návštěvníkům a zvláště 
právě k dětem - muzea by se měla zaměřo
vat nejen na výchovu a poučení, ale být zde 
také pro radost a potěšení. 

Poznámky 

1) Bausinger.H.: Kultur für Kinder - Kultur 
der Kinder. In: Kinderkultur, 25.Deutscher 
Volkskundekongress in Bremen vom 7. bis 
12. October 1985 , Bremen 1987, s . 11 -18 
2) Dítě v tradici a současnosti lidu na Slo
vácku, katalog výstavy, Uherské Hradiště 
1979 
3) „Hajej, dadej..." o narození dítěte od kon
ce 19. do poloviny 20. století. Zpráva o vý
stavě, Jinkovská.V, ČL 2/1996, s. 166-167 

4) Vojancová.l.: Od svatby ke kolíbce, kata
log výstavy, Pardubice I995 
5) Vše pro dítě (ze sbírek Uměleckoprůmys
lového muzea v Praze), katalog výstavy, Pra
ha 1995 

The world of children and museum 
(documentation, exhibitions, life 
programmes) 

The contribution deals with two theme 
groups: 1. Documents concerning the chil
dren's culture arranged at museum collecti
ons and presented at exhibitions and expo
sitions; 2. Children as museum visitors. 

In the first part, there is characterized the 
content of collections regarding the chi l
dren's culture, placed at regional museums 
which have been sorted mainly according 
to function of col lect ions' subjects, with 
attempt to indicated the present gaps at 
collections. Selectively, there are mentioned 
names of important exhibitions with chi l
dren's theme which have been organized in 
the course of last years. The other part has 
been devoted to problematics of effects of 
museum exhibitions and exposit ions on 
children as visitors, especially then to possi
bilities to revive and activate musem pro
grammes. The museum activity should not 
be concerned only on educational a forma
tive aim but visiting the musem should be 
pleasure and joy. 
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Strážnické slavnosti, dnešní Mezinárodní 
folklorní fest ival , s e uskutečnily poprvé 
v roce 1946. Jej ich vzniku, vývoji a hodno
cení je věnována velká řada publikací, studií 
a článků jak v odborném, tak i v denním tis
ku. 1 Festival procházel poměrně složitým 
vývojem, protože se v něm odrážely všech
ny politické a společenské proměny soudo
bé společnosti. Často se - ponejvíce přímo 
ve městě Strážnici - traduje, že především 
v prvním období konání slavností, kdy je 
v letech 1946 - 1 9 4 8 organizovali přímo s a 
motní Strážničané, se jednalo o jakýsi jejich 
„zlatý věk". Byla to doba, kdy vesnické sku
piny z území celého bývalého Českosloven
ska předváděly na scéně svůj program bez 
výrazných režijních a jiných zásahů, kdy se 
důraz kladl na autenticitu folklorního mate
riálu a projevu, na krojovou čistotu atd. Když 
ponecháme stranou skutečnost, že tehdy 
nesmírný obdiv a vzrušení publika vyvolá
vající vystoupení by dnes byla zřejmě přija
ta často s ledovým klidem (má to svou logi
ku, vývoj se nedá zastavit), zaráží pň rozboru 
pořadů této doby především zcela zanedba
telná účast dětí. Pořadatelé slavností se zjev
ně nezabývali dětským folklorem a jeho pre
zentací na scéně. Možná jim připadal málo 
zajímavý, málo atraktivní. Když si totiž od
myslíme pravidelnou účast početné skupi-

DĚTI NA FESTIVALU 
VE STRÁŽNICI 

PhDr. Jan KRIST 
Ústav lidové kultury ve Strážnici 

ny strážnických dětí v čele každoročního 
průvodu městem, která se stala tradicí a trvá 
dosud, jsou výsledky bádání v dokumenta
ci festivalu poměrně strohé. Přímo na scéně 
se poprvé představily samostatným vystou
pením děti ze Strážnice v roce 1947 a děti 
z Blatničky v roce 1948. Pro roky 1946 
a 1949, kdy ještě dobíhala původní koncep
ce zakladatelů slavností, se v archivu Ústa
vu lidové kultury, fondu festivalu, nenalezl 
žádný další doklad k vystoupení dětí na pó
diích strážnického fest ivalu. Děti tehdy 
účinkovaly v pořadech spolu s dospělými. 

Druhé období festivalu se dá vymezit léty 
1949 - 1955. V té době programy slavností 
nabývaly charakteru často až manifestač-
ních estrád a přehlídek. Došlo ke zvratu ce l 
kové politické situace, k násilné kolektiviza
ci vesnice a to se projevilo mimo jiné též 
ústupem autentického folkloru, nástupem 
amatérských souborů lidových písní a tan
ců, především městských. Ty s e snažily 
o umělecké přetváření folkloru, o jeho styli
zaci a doplnění o soudobé prvky a nové myš
lenky (tzv. nová písňová tvorba). Slavnosti 
se staly programově přehlídkou nejlepších 
souborů. Jej ich součástí byly též výstavy 
zemědělské techniky, sjezdy družstevníků 
apod. Slavnosti byly politicky zneužívány. 
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Vedle této záporné stránky však měly 
strážnické slavnosti i svou kladnou stránku 
působení. „Strážnice" se stala uznávanou 
a prestižní akcí. Podle jejího vzoru a často 
pod jejím přímým vlivem vznikaly po celém 
území Československa „malé Strážnice", ro
zuměj: regionální a místní folklorní s lavnos
ti, jež se snažily napodobit naši Strážnici. 
I v těchto těžkých letech se na festivalu ne
vyskytovaly jenom ideologicky zatížené 
pořady. Naopak, poznenáhlu se začaly pro
sazovat pořady využívající tradičního folk
lorního materiálu. Souviselo to s aktivitou 
odborně poučených osobností, které na
stoupi ly do p rogramové rady fest ivalu 
(V. Volavý, Z. Jelínková, J . Nečas, J . Jurášek, 
H. Laudová ad.). 

V souvislosti s tématem našeho příspěv
ku je podstatné, že právě v této době se zvy
šuje i zájem o dětský folklor a tím stoupá též 
počet dětských kolektivů na festivalu ve 
Strážnici. Zatímco ještě v roce 1949 se pod
le dokumentace nezúčastnil festivalu ani 
jeden, v roce 1950 to byly čtyň (Buchlovice, 
Bystřice pod Hostýnem, Mařatice aTopol -
ná). Přelomem se stal 6. ročník slavností 
v roce 1951, protože se poprvé konal s a 
mostatný pořad dětského folkloru s názvem 
„Vystoupení dětských souborů lidové tvoři
vosti - dětské hry, tance a písně". Připravili 
jej Zdenka Jelínková a Kateřina Mastná. 
V tomto roce se festivalu zúčastnily děti ze 
Strážnice, Biskupic, HrubéVrbky, Huslenek 
- Bařin, Ježova, Milotic, Polešovic, Rohatce, 
Velkých Karlovic a slovenské obceTri Sliače. 
Tedy převážně děti ze Slovácka a blízkého 
Valašska. Regionální výběr účinkujících zřej
mě souvisel s možnostmi ubytování dět
ských účastníků v tehdy velmi spartánských 
podmínkách slavností. 

V roce 1952 na festivalu vystoupily děti 
jen ze Strážnice, HrubéVrbky a opět Tri S l i -
ačů. Druhý samostatný dětský pořad s ná
zvem „Radostné mládí ve zpěvu a tanci -
vystoupení pionýrských souborů lidových 
písní a tanců" připravili Z. Vaculíková a E. 
Pešková v režii F. Bršlici. J a k sám dobově 

příznačný název říká, v pořadu vystoupily or
ganizované, především školské soubory. 
Podle dokumentace pocházely ze Strážni
ce, Morkovic, Štítné nad Vlárou, Velké nad 
Veličkou aVIčnova. Na 9. ročníku tehdejších 
Slavností lidového tance a zpěvu v roce 
1954 se uskutečnil pořad „Přehlídka nejlep-
ších pionýrských souborů dětských lidových 
her, písní a tanců na školách Gottwaldov-
ského kraje", jež připravil kolektiv pedago
gických pracovnic (V. Haluzová, K. Mastná, 
E. Zdráhalová. D. Severové, Z. Jelínková) 
v režii A. Lorencové. Program slavností byl 
stejně jako v předchozím, ale i následujícím 
roce doplněn ještě výstavkou prací pionýr
ské organizace. A tak bychom mohli pokra
čovat. 

Rok 1956 přinesl velké změny a začal třetí 
etapu vývoje festivalu. Jednak z kanceláře 
slavností vzniklo Krajské středisko lidové
ho umění ve Strážnici, dnešní Ústav lidové 
kultury, jednak byla zahájena obsáhlá dis
kuse o koncepci slavností, jež brzy přerost
la v diskusi o tzv. tíze folkloru. Reagovalo se 
v ní na určitou stagnaci uměleckého snaže
ní souborů a na odmítání folkloru v moder
ním životě společnost i vůbec. D iskuse 
o koncepci slavností, tedy o tom, zda mají 
být především přehlídkou souborů nebo sku 
tečným folklorním festivalem vyústily do 
kompromisního řešení. Vedle pořadů přiná
šejících vystoupení folklorních souborů 
a zvaných „pořady stylizovaného folkloru" 
se stále více prosazovaly pořady s vystou
peními vesnických folklorních skupin, vyu
žívající tradičního folklorního materiálu („po
řady autent ického folkloru"). Zvýši l s e 
celkový počet pořadů. Vedle dosud převažu
jícího principu výstavby pořadů - volného 
spojování, skládání čísel - se stále více ob
jevují pořady tematicky zaměřené. 

V roce 1957 se poprvé konal samostatný 
dětský folklorní festival - Dětská Strážnice. 
Přes všechny realizační potíže (politické, 
společenské i organizační) byl strážnický 
festival vůbec prvním folklorním festivalem, 
který věnoval systematickou pozornost dět-
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skému folkloru. Nelze se tedy příliš divit, že 
snaha po důkladné prezentaci dětských folk
lorních tradic přerostla až do samostatného 
dětského festivalu. Byl jednodenní a skládal 
se z průvodu a jednoho pořadu. 2 V letech 
1957 - 1959 se konal každoročně. V roce 
1958 jej tvořily dva pořady, 3 průvod a dět
ská zábava v parku, v roce 1959 byla struk
tura pořadu stejná. 4 Pořady Dětské Strážni
c e připravovala většinou Věra Haluzová 
někdy s pomocí, jindy sama. Byla jejich hlav
ní autorkou a připravovatelkou nejen kon
cem padesátých, ale i v šedesátých letech 
a spolupůsobí na MFF ve Strážnici dodnes. 

Od čtvrté Dětské Strážnice v roce 1961 se 
konal dětský festival většinou ve dvouletých 
cyklech bud týden před hlavním festivalem 
nebo v rámci oslav Mezinárodního dne dětí 
na přelomu měsíců květen a červen. Jeho 
programová skladba počítala s průvodem 
a alespoň dvěma pořady. Postupně se přida
ly též různé koncerty, soutěže, výstavy ruč
ních prací a zábavné pořady. Pro rok 1961 
tak připravilaV. Haluzová vedle průvodu dva 
další pořady. 5 

Pátá Dětská Strážnice byla v roce 1963 
vedle tradičních dvou pořadů 6 a průvodu 
obohacena o „Koncert dětských souborů 
s využitím lidových hudebních nástrojů", 
dětskou zábavu a soutěž dětské kresby. 
Šestá Dětská Strážnice se uskutečnila hned 
v následujícím roce. Mimo dva pořady 7 

a průvod s e konaly ještě hry a soutěže 
o ceny, Okresní pionýrská olympiáda, S e 
tkání pionýrů okresu Hodonín s vedoucími 
představiteli,Táborový oheň s vystoupením 
souborů v parku a naVýstavišti, soutěž dět
ské kresby, výstava dětské kresby. Součástí 
byl též odborný seminář k práci dětských 
souborů na téma „Lidové hry, písně a tance 
v životě dětí". Tato Dětská Strážnice se ko
nala poprvé jako dvoudenní akce. Stejný 
rozsah měla i následující Dětská Strážnice 
v roce 1966. Doprovodných akcí už bylo na
štěstí podstatně méně. Mimo průvod a dva 
pořady 8 byly připraveny dětské hry a soutě
že o ceny, táborový oheň s besedou se spi 

sovatelem J.Tomečkem, soutěž dětské kres
by a výstava „Děti a příroda". K další redukci 
pořadů došlo v roce 1968, kdy se Dětská 
Strážnice stala opět jednodenní. Programo
vá sktruktura se skládala z jednoho pořa
du 9 , průvodu, dětských zábav, táboráku s 
kulturním pořadem a výstavy dětské kresby. 

K další změně v koncepci přípravy a reali
zace Dětské Strážnice došlo v následujícím 
období. V letech 1970 - 1974 se Dětská 
Strážnice konala opět každoročně, stala se 
už přímou součástí MFF Strážnice. Z toho 
důvodu se sestávala povětšinou pouze 
z jednoho, výjimečně dvou pořadů dětské
ho folkloru a výstavy dětských výtvarných 
prací. Tak v roce 1970 jí byl vyhrazen jediný 
pořad v neděli, 1 0 v roce 1970 dva pořady, 1 1 

soutěž ve výtvarném projevu a výstava „Do
vedné dětské ruce", v roce 1972 jediný po
řad 1 2 a výstava dětských výtvarných prací 
s názvem „ Co se mi líbí v našem J Z D " , 
v roce 1973 opět jediný pořad 1 3 a výstava 
nejlepších prací z dětské výtvarné soutěže 
„25 let s rudými šátky", v roce 1974 jeden 
pořad 1 4 a výstava „Před námi rok 2000". Pří
prava a realizace těchto pěti ročníků Dětské 
Strážnice vyústily ve vypuštění samostat
ných dětských folklorních festivalů z kon
cepce MFF. Důvodů bylo více. Vyznění akce 
nebylo př ímo úměrné nema lému úsi l í 
a výši finančních nákladů. Ostatně, kvůli 
tomu už došlo k přesunu Dětské Strážnice 
přímo do rámce MFF Strážnice. J e třeba dále 
říci, že úroveň dětských folklorních pořadů 
byla vynikající, což bylo zásluhou osvědče
ných tvůrců (V. Haluzová, Z.Jelínková, A.Vač-
kářová, J.Tomeš, S . Skopal). Postupující nor
malizace po okupaci Československa v roce 
1968 však s sebou nesla nepřiměřeně tvr
dou politizaci doprovodných akcí, což ne
bylo ku prospěchu ani Dětské Strážnici, ani 
samotnému MFF ve Strážnici. 

V této době se totiž opět diskutovalo 
o postavení tradic lidové kultury v našem 
kulturním a společenském životě. Naštěstí 
se tyto diskuse odehrávaly na stránkách od
borného tisku, především ústavních Náro-
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dopisných aktualit. A právě tehdy vznikla ve 
Strážnici nová diskusní platforma. Začala se 
pořádat strážnická sympozia, na nichž se 
tříbily názory na uplatnění tradic lidové kul
tury v současnosti. Rozebírala se mnohá 
témata a nazírala se z mnoha úhlů. Není se 
tedy co divit, že 5. strážnické sympozium 
v roce 1979 neslo téma „Dítě a tradice lido
vé kultury". 1 5 

Rok 1979 byl v tomto ohledu zcela výji
mečný. U N E S C O jej totiž vyhlásilo Meziná
rodním rokem dítěte. To se stalo impulsem 
k tomu, aby se po letech konala opět Dětská 
Strážnice. V podtitulu byla označena jako 
„Fest ival dě tských fo lk lorních souborů 
s mezinárodní účastí". Jednalo se o jedno
denní samostatnou akci, jež se mimo prů
vod sestávala ze dvou pořadů. 1 6 Součástí 
bylo též už zmíněné 5. strážnické sympozi
um, které na Dětskou Strážnici navazovalo 
a po němž se konal teprve hlavní festival. 
V rámci Dětské Strážnice byla také ve S lo
váckém muzeu v Uherském Hradišti zpří
stupněna výstava „Dítě v tradici a součas
nosti lidu na Slovácku". 1 7 

I po této mimořádně úspěšné Dětské 
Strážnici došlo k další časové přestávce. 
Další dětský festival se uskutečnil po pěti 
letech v roce 1984. Tvořil vlastně jen malou 
součást M F F ve Strážnici v podobě dvou 
pořadů. 1 8 A další, už šestnáctá Dětská Stráž
nice se konala v roce 1988 také jenom jako 
součást MFF. Byly připraveny dva samostat
né dětské pořady, 1 9 pak volná vystoupení 
dětských souborů nácvik dětských her 
a tanců a výstava dětských výtvarných prací 
s lidovou tematikou. Zatím poslední Dětská 
Strážnice taktéž o dvou pořadech byla při
pravena v roce 1990 opět v rámci vlastního 
M F F . 2 0 

J e třeba si uvědomit, že mezi léty 1957 
-1990 se uskutečnilo celkem sedmnáct Dět
ských Strážnic. V jejich rámci bylo připrave
no 28 pódiových pořadů dětského folkloru 
a asi 35 dalších akcí (průvody, zábavy, kon
certy, výstavy, soutěže, seminář, nácvik). Při
tom je třeba si říci, že až na výjimky byly 

pódiové pořady zaměřeny tematicky, připra
vovali je osvědčení autoři strážnického fes
tivalu a že takto koncipované pořady se s ta 
ly vzorem pro pořady dětského folkloru na 
jiných festivalech. 

To, že Dětské Strážnice byly připravovány 
v ne zcela pravidelných cyklech, nezname
ná, že by MFF ve Strážnici se jinak nevěno
val folklorním tradicím v podání dětských 
interpretů. Vždyť v řadě pořadů dospělých 
účinkujících vystupovali dětští zpěváci, ta 
nečníci i dětské kolektivy. Záleželo vždy jen 
na tom, zda jejich číslo zapadá do progra
mové koncepce a zda má náležitou úroveň. 

Vedle takto účinkujících dětí se po vypuš
tění Dětské Strážnice z programu M F F po 
roce 1974 vrátily na strážnická pódia samo
statné pořady dětského folkloru. V roce 1976 
připravila Anna a Jan Maděričovi pořad „Mla
dé štěpy", který pojali jako program dětské
ho hudebního a tanečního folkloru. 2 1 Další 
p o ř a d př ip rav i la o s v ě d č e n á a u t o r k a 
V. Haluzová 2 2 v roce 1978, kdy jej doprovo
dilo ještě Vystoupení dětských souborů ve 
městě. Na jubi le jním 35 . ročníku M F F 
v roce 1980 připravila pořad dětského folk
loru „Klíč od domova" A. Schauerová. 2 3 

Dlouhodobá programová koncepce na ob
dobí let 1981 - 1 9 8 5 určila Dětské Strážnici 
rok 1984, na zbývající léta stanovila témata 
dětských pořadů, jež byla dodržena. V roce 
1981 byl pořad věnován dětským obchůz
k á m , 2 4 v r o c e 1982 d ě t s k ý m h r á m , 2 5 

v roce 1983 byl pořad zaměřen na téma „Dítě 
a obřad" 2 6 a dále v roce 1985 na dětské zpě
váky a muzikanty. 2 7 

Poslední programová koncepce M F F na 
léta 1986 - 1 9 9 0 určila, že Dětské Strážnice 
se budou konat v letech 1988 a 1990. V roce 
1986 byl samostatný pořad zaměřen na dět
ské výroční obchůzky, 2 8 v roce 1987 na dět
ské jarní obyčeje, 2 9 v roce 1989 na dětské 
muzikanty. 3 0 V tomto ročníku se konal ještě 
koncert dětských cimbálových muzik. 3 1 

Rok 1991 byl výjimečný. V rámci 46. roč
níku MFF se uskutečnil pořad na paměť 180. 
výročí narození K. J . Erbena. 3 2 Mimo to se 

163 



však již počátkem června konal Dětský den. 
Tvoňl jej pořad, 3 3 který byl doplněn o kon
certy dětských dechových a cimbálových 
hudeb v parku a ve městě. V roce 1992 při
pravila A. Schauerová pořad „Škola hrou", 3 4 

v roce 1993 byly realizovány dva pořady, 3 5 

přičemž ten druhý se zabýval zpěvem a hud
bou v rodině a součástí toho druhého byla i 
výstava dětských výtvarných prací na téma 
„Ekologie vody". V roce 1994 byl dětský 
pořad věnován 100. výročí narození Karla 
Plicky. 3 6 V jubilejním 50. ročníku MFF byly 
připraveny dva dětské pořady - domácí 3 7 

a zahraniční, 3 8 v roce 1996 jeden pořad 3 9 

a v letošním roce opět dva. Vedle pořadu dět
ského folkloru 4 0 se jednalo o pěveckou sou
těž dětí ze Slovácka. 4 1 

Mimo Dětskou Strážnici se tak uskuteč
nilo celkem 26 dalších samostatných pořa
dů dětského folkloru a 9 jiných akcí (výsta
vy výtvarných prací, koncerty, soutěž). Když 
to tedy shrneme dohromady, musíme kon
statovat, že v průběhu 52 ročníků Meziná
rodního folklorního festivalu ve Strážnici 
připravili pořadatelé celkem 54 pódiových 
pořadů, v nichž prezentovali dětský folklor 
v různých podobách, různě nazíraný a vše
lijak ztvárněný a dalších 44 akcí, v nichž děti 
a jejich rozličné aktivity dominovaly (výsta
vy, soutěže, koncerty, průvody, dětské zá
bavy, nácviky, seminář atd.). A opět tu zdů
razňuji, že se ve svém příspěvku nezabývám 
dětmi účinkujícími v pořadech dospělých. 
I tak je to však nebývalé množství pořadů, 
dětí a vůbec nemalé úsilí věnované prezen
taci dětských folklorních tradic. Tím se ne
může pochlubit žádný jiný festival. Ne na
darmo s e „Strážnice" s ta la pro mnohé 
vzorem. A mně zbývá jen dodat, že v pro
gramové radě M F F Strážnice se neustále 
vedou diskuse o potřebě obnovení samo
statného festivalu Dětská Strážnice a že to 
letošní hodnotící komise festivalu ve svých 
závěrech dokonce doporučuje. Já tu mohu 
jen slíbit, že se tím budeme vážně zabývat 
v rámci přípravy nové koncepce MFF ve 
Strážnici pro následující období. 

Poznámky 

1) Např. Josef Tomeš: Strážnické slavnosti 
a jejich místo v renesanci folklóru. In: Stráž
nice 1946 - 1965. B L O K , Brno 1966, str. 
1 5 - 7 1 ; Josef Jančář: Strážnická ohlédnutí. 
50 let Mezinárodního folklorního festivalu 
ve Strážnici. ÚLK, Strážnice 1995,206 stran 
(Zde i další literatura a prameny); Václav Fro-
lec - Josef Tomeš: 30 let strážnických folk
loristických slavností. Národopisné aktuali
ty, 12 ,1975, str. 85 - 1 1 4 ; Václav Frolec: 35 
let Mezinárodního folkloristického festivalu 
ve Strážnici. Národopisné aktuality, 17, 
1980, str. 85 - 98; Václav Frolec: Strážnice 
do roku 1985. Taneční listy, 20, 1982, č. 7, 
str. 1 3 - 1 5 ; Václav Frolec: 40 let strážnických 
slavností. Taneční listy, 23 ,1985, č. 9, str. 2 -
3; J a n Krist: Společné a diferenciační znaky 
Folklórního festivalu ve Východně a Mezi
národního fo lk lor is t ického fest iva lu ve 
Strážnici. In: Folklór a festivaly. Osvětový 
ústav, Bratislava 1985, str. 48 - 53; Jan Krist: 
Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici 
a regionální folklorní hnutí. Folklor, 1996, 
č. 7, str. 348 - 358; Josef Jančář: Využívání 
folklóru k novodobé kulturní aktivitě. Náro
dopisné aktuality, 26, 1989, str. 217 - 224; 
Eva Rejskova: Teze rozboru vývoje, stavu 
a výsledků v oblasti lidového tance. Vývoj 
názorů na Strážnické slavnosti v letech 1946 
- 1964. Taneční sborník I, P raha 1965 , 
64 stran; Josef Tomeš: Folkloristické festi
valy v českých zemích, In: Lidové umění 
a dnešek. B L O K , Brno 1977, str. 152 - 1 6 3 ; 
25 let Ústavu lidového umění. ÚLU, Stráž
nice 1981, nestr. - kap. Mezinárodní folklo
ristický festival (autor Jan Krist); Národopisná 
revue, roč.VI. - 1 9 9 6 , č. 3. 

2) Dětem pro radost. Vystoupení nejlepších 
dětských souborů lidové umělecké tvořivos
ti kraje gottwaldovského a hostů. Režijní 
štáb: Z. Jelínková, V. Haluzová a O. Fric. 
3) Devatero kvítí. Sólová vystoupení dětí 
v různých oborech umělecké tvořivosti. Pří
prava V. Haluzová. 

Dokolečka, dokola. Vystoupení souborů 
dětských her, písní a tanců gottwaldovské-
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ho kraje a hostů z Čech a ze Slovenska. Pří
prava V. Haluzová. 
4) Mladost - radost. Vystoupení dětských 
sólistů a skupin malých zpěváků, tanečníků 
a hudebníků. Příprava V. Haluzová, režie 
J . Jaroš. 

Nad námi jedno slunce. Pořad na počest 
10. výročí založení Pionýrské organizace 
vČSR. 
5) Zapískaj, Janošku. Pořad mladých sólis
tů. Příprava V. Haluzová, režie J.Vaculík. 

Životem krásným, životem radostným. Pří
prava V. Haluzová, režie J.Vaculík. 
6) E j , strunko milá. Výchovný pořad o lido
vých hudebních nástrojích. Příprava V. Ha
luzová, režie A. Hodek. 

Nad námi duha míru. Hlavní pořad. Přípra
va V. Haluzová, režie A. Hodek. 
7) Zlatá brána. Pořad nejkrásnějších dětských 
her. Příprava V. Haluzová, odborná spoluprá
ce Z. Jelínková a L. Mátlová, režie K. Pavliš-
tík. 

Český rok. Hlavní pořad dětských slavnos
tí, ve kterém vystoupí soubory z Čech, Mo
ravy a Slovenska. Příprava V. Haluzová, od
borná spolupráce Z. Jelínková, J . Olejník, 
B. Čumpelíková a L Mátlová, režie K. Pavliš-
tík. 
8) Co vyprávěl svitek březové kůry. Pořad 
vyprávění dětem o přírodě s několika ukáz
kami dětského folklóru. Příprava V. Haluzo
vá a J.Tomeček, odborná spolupráce L. Mát
lová. 

Děti a příroda. Pořad předních dětských 
souborů lidových písní, her a tanců z Mora
vy, Slovenska a Čech. Příprava V. Haluzová. 
9) Okolo Moravy. Pořad dětských souborů 
lidových písní, her a tanců. Autorka V. Halu
zová, režie B. Denk. 
10) Domovem mého mládí. Autorka V. Halu
zová, režie S . Skopal. 
11) Soutěž dětských folklórních souborů 
ČSPi. Pořádá Česká ústřední rada Pionýrské 
organizace S S M a Ústřední dům pionýrů 
a mládeže v Praze. 

Dítě a píseň. Pořad dětského folklórního 
projevu. Autorka Z. Jelínková, režie S . Skopal. 

12) Říkej si a hřej. Pořad dětského folklóru. 
Autorka A. Vačkářová, režie S . Skopal , od
borná spolupráce Z. Jelínková. 
13) Zlatá brána otevřená. Nahlédnutí do svě
ta dětství . Autorka A. Vačkářová, režie 
S . Skopal. 
14) Nové léto, vítej nám. Pořad dětského 
zvykoslovíz moravsko-slovenského pomezí. 
Autor a režie J . Tomeš. 
15) Viz Dítě a tradice lidové kultury. Lidová 
kultura a současnost, sv. 6. Editor V. Frolec. 
B L O K , Brno 1980. - O sympoziu viz. L V o l -
brachtová v Národopisných aktualitách, 16, 
1979, str. 302 - 305. Srov. též Jan Krist: Vác
lav Frolec a Strážnice. In: Vědecký odkaz Vác
lava Frolce (1934 - 1992). Brno 1995, str. 
47 - 5 1 . 
16) Děti Slovácka. Autorka Z. Jelínková, re
žie J . Jurášek. 

R o s a země. Autorka V. Haluzová, režie 
S . Skopal, odborná spolupráce E. Rejskova. 
17) Dítě v tradici a současnosti lidu na S lo 
vácku. Slovácké muzeum v Uherském Hra
dišt i , 1979, autorský kolektiv V. Fro lec, 
LTarcalová, J . Krist ad. 
18) Jen mít oči k vidění. Celostátní pořad 
dětského folklóru. Autorka a režie A. Schaue-
rová, odborná spolupráce a hudební režie 
M. Brtník. 

Děti Slovácka. Regionální pořad dětského 
fo lk lóru. Autorka A. Maděr ičová , režie 
A. Maděričová a J . Jilík. 
19) J a k se chytá sluníčko. Pořad dětského 
folklóru ze Slovácka. Autorky J . Polášková 
a L. Košíková, režie I. Stránský, odborná spo
lupráce A. Maděričová a Z. Jelínková. 

Naše děti. Celostátní pořad dětského folk
loru. Autorka A. Schauerová, režie Z. Flídr 
a A. Schauerová. 
20) Let, písničko, do světa. Pořad dětského 
folklóru ze Slovácka. Autorky J . Polášková a 
L. Košíková, režie I. Stránský, odborná spo
lupráce Z. Jelínková. 

Jiskérky. Dětské talenty a folklór. Celostát
ní pořad. Autorka a režie A. Schauerová, hu
dební spolupráce M. Brtník. 
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21) Mladé štěpy. Pořad dětského hudebního 
a tanečního folklóru. Autoři Anna a Jan Ma-
děričovi, režie J a n Maděrič. 
22) K pramenům krásy. Pořad dětského folk
lóru. Autorka V. Haluzová, režie S . Skopal, 
odborná spolupráce E. Rejskova, K. Ondrej-
ka a P. Čech. 
23) Klíč od domova. Pořad dětského folkló
ru. Autorka A. Schauerová, režie Z. Mikoto-
vá 
24) Neseme, neseme májíček. Pořad dětské
ho folklóru. Autorka A. Schauerová, režie J . 
Ryšánková. 
25) Zahrajme si ještě chvilku. Pořad dětské
ho folklóru. Autorka A. Maděričová, režie A. 
Navrátil. 
26) Děti a výroční obyčeje. Pořad dětského 
f o l k l ó r u . A u t o r k a Z. Je l ínková , režie 
A. Schauerová a Z. Jelínková, odborná spo
lupráce A. Schauerová. 
27) Z kódele buben - z cibule paličky. Pořad 
dětského folklóru. Autor a režie J . Nečas 
a A. Maděričová. 
28) My jsme malí koledníci. Pořad dětských 
vý ročn ích obchůzek . Au to r ka a režie 
A. Schauerová, hudební spolupráce a režie 
V. Šepláková. 
29) Přišlo jaro do vsi. Pořad dětského folkló
ru. Autorka V. Haluzová, spoluautor O. Siro-
vátka, režie S . Skopal, odborná spolupráce 
M. Válka a K. Ondrejka. 
30) Hrajte mně, husličky. Pořad dětského 
hudebního folklóru. Autorka a režie A. Ma
děričová, odborná spolupráce J . Pavl ica, 
Z. Bláha a K. Ondrejka. 
31) Koncert dětských cimbálových muzik. 
Autorka A. Maděričová, režie M. Potyka. 
32) Věk dětský. Na paměť 180. výročí naro
zení K. J . Erbena. Autor Z. Mišurec, režie 
J . Šíma, odborná spolupráce V. Mišurcová. 
33) Živá píseň. Dětský pořad. Autoři J . Poláš
ková, L. Košíková a J . Nečas. 
34) Škola hrou. Pořad dětských souborů. 
Autorka a režie A. Schauerová, odborná spo
lupráce J . Delongová. 
35) Vodo, vodičko, vodo... Pořad dětského 

folklóru. Autorky J . Polášková a L. Košíková, 
režie I. Stránský, odborná spolupráce Z. J e 
línková. 
36) Dětské království her. Celostátní pořad 
dětských folklórních souborů z našich měst 
věnovaný památce 100. výročí narození Kar
la Plicky. Autor a režie Z. Mišurec, odborná 
a režijní spolupráce K. Macečková, A. Přetá-
kováa J . Šíma. 
37) Sedm klíčů k radosti. Pořad dětských 
souborů. Autorky J . Polášková a L. Košíko
vá, režie I. Stránský. 
38) Kde jsme doma. Dětský mezinárodní 
pořad. Autorky A. Schauerová a M. Pavliští-
ková. 
39) Činky, bňnky, podkověnky. Pořad dět
ských souborů. Autorka K. Macečková, au 
torská a režijní spolupráce LVrchovský, spo
lupráce Z. Rotreklová. 
40) U nás. Pořad dětského folkloru. Autorka 
a režie A. Schauerová, odborná spolupráce 
B. Rychlík. 
41) Pěvecká soutěž dětí ze Slovácka. Autor
ky R. Habartová a A. Maděričová, režie 
R. Habartová, hudební spolupráce F. Říha. 

Children at the Festival in Strážnice 

The today's International Folklore Fest i 
val in Strážnice took place in 1946 for the 
fist t ime.The gradually increasing participa
tion of children resulted in the first inde
pendent programme of children's folklore 
groups in 1951 and then in the first inde
pendent children's folklore festival the Chi l 
dren's Strážnice in 1957.The Strážnice fes
tival was the very first festival which payed 
the systematic attention to the children's 
folklore. No wonder that the endeavour to 
present thoroughly the children's folklore 
tradition led to the own children's festival. 
This festival took place at different time in
tervals (1957, 1957, 1959, 1 9 6 1 , 1963 , 
1964, 1966, 1968, 1970, 1971 , 1972, 193, 
1974, 1979, 1984, 1988, 1990) with diffe-
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rent shapes of programme structure and with 
different themes of individual programmes 
and accompanying actions (parades, enter
tainments, concerts, exhibitions, competi
tions, seminars, trainings). The stage pro
g r a m m e s w e r e mos t l y c o n c e n t r a t e d 
thematicly and became a model for pro
grammes of children's folklore at other fes
tivals. 

The children appeared on stage at the pro
gramme of adult participators as well. It de
pended always on that fact If their appea
rance corresponds with the conception of 
such programme and if it is on required le
vel. In addition to children taking part in such 
a way, after 1974 the independent program
mes of children's folklore have came back 
to Strážnice stages. In addition to Children's 

Strážnice, 26 programmes and 9 other 
events have taken place (exhibitions of craft-
works, concerts, competitions). 

Recapping it alltogether, the organizers 
have prepared totally 54 stage programme 
in Strážnice in the course of 52 runs of the 
International Folklore Festival in which they 
have introduced the children's foklore at 
various forms, from various points of view 
and differently portrayed, and other 44 acti
ons in which the children or their various 
activities have taken part. It is unprecenden-
ted endeavour devoted to presentation of 
children's folklore traditions and hardly any
body can boast about it. One of reasons why 
„Strážnice" has became a model for many 
people. 

DÍTĚ VE FOTOGRAFII 

PhDr. H e l e n a BERÁNKOVÁ 
Etnografický ústav MZM v Brně 

Fotografie je už více než sto let plnohod
notným dokumentem pro studium lidové 
kultury a jako ikonografický doklad se s po
stupujícím časem stále více zhodnocuje. 
V nových souvislostech, v novém úhlu po
hledu pomáhá badatelům pň studiu těch 
jevů z minulosti, pro něž neexistují hmotné 
doklady v muzeích, pamětníci v terénu či 
písemné doklady v archivech. 

Příspěvek je zaměřen na fotografie zachy
cující venkovské obyvatelstvo v časovém 
období vymezeném vynálezem fotografie 
a koncem 1 . světové války. Východiskem je 
především několikatisícová sbírka Etnogra
fického ústavu Moravského zemského mu
zea v Brně, která začala být systematicky 
budována od 90. let 19. století a skýtá po
měrně solidní základ a reprezentativní prů

řez. Monotematická sumarizace pak může 
být zajímavým podnětem k dalšímu bádání 
a využití i v jiných společenských vědách. 

Děti vždy byly a samozřejmě i zůstanou 
velmi častým námětem fotografického ob
razu. Soustředíme-li však svůj zájem na fo
tografie dětí z venkovského prostředí, pak 
můžeme zcela pominout počáteční vývojo
vou fázi fotografie - daguerrotypii, i další, 
technicky velmi složité fotografické postu
py. Teprve s relativním zjednodušením a roz
šířením fotografování jako živnosti objevují 
se také v 80. letech minulého století rodinné 
portréty zhotovené v tzv. skleněném salónu. 
Živnostenská fotografie je již samozřejmou 
součástí muzejních i galerijních fotosbírek 
a i když je pro historika umění víceméně 
okrajovou záležitostí, pro řadu společen
ských věd dekontextualizace snímku odhalí 
mnohé zajímavé souvislosti. 

Fotografická živnost se v 90. letech mi
nulého století s růstem konkurenčního pro
středí rozšířila i do menších měst a fotogra
fové zajížděli i na trhy a poutě z a svými 
zákazníky 1. S e zpožděním asi dvaceti let 
oproti městskému prostředí se i na venkově 
rozšinl zvyk zhotovování „podobenek". Ne-
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čekejme však, že najdeme klasický portrét 
novorozence uloženého na kožešině. Ve sle
dovaném období v tradičním venkovském 
prostředí v podstatě nenajdeme snímek dětí 
z prvních dnů a týdnů života. Možná i proto, 
že podle lidové víry dítě i matka soustřeďují 
na*sebe zejména v poporodním období po
zornost negativních si l , které je ohrožují, 
a takovým nebezpečím může být i zobraze
ní 2. Teprve starší děti, asi tak od jednoho 
roku, se objevují na portrétní fotografii jako 
členové rodinného společenství, nejčastěji 
se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. Ate
liérové portréty se vyznačují stereotypními 
kompozicemi ve všech svých žánrech, prá
vě proto vyhovovaly konzervativnímu ven
kovu. Rodičovský pár seděl uprostřed, star
ší děti, obvykle seřazeny podle věku, stály 
za nimi. Nejmladší dítě sedělo na klíně mat
ky, jen málokdy, šlo-li o syna, si jej usadil na 
klín i otec. Seskupení členů rodiny na foto
grafii bylo zároveň vyjádřením jejich posta
vení v rodinné hierarchii. Rodinné portréty 
patřičně adjustované pod sklem a v dřevě
ném rámečku byly již v prvním desetiletí 
20. století, ale možná už i dříve, samozřej
mou součástí venkovského interiéru - ve 
svatém koutě, v řadě pod obrázky svatých, 
představovaly členy rodiny a jejich historii3. 
V podstatě měly podobnou funkci jako alba 
v měšťanských rodinách. A také k nim patři
la i ona „folklórní" část - vysvětlování vzá
jemných příbuzenských vztahů, detaily ze 
života fotografovaných nebo okolnosti fo
tografování. Fotografování celé rodiny bylo 
vždy výjimečnou událostí a tomu také od
povídal sváteční nebo polosváteční oděv. 
Dokumentární hodnota těchto snímků je 
o to vyšší, že výběr a celková úprava oděvu 
závisela jen na jeho nositelích a nebyla ovliv
ňována zvenčí. 

Samostatné portréty dětí se objevují až 
později, po přelomu 19. a 20. století a téměř 
vždy byly pořízeny pň určitém významném 
životním zlomu, jakým byl přechod z jed
noho věkového období do druhého, začá
tek školní docházky nebo její ukončení, první 
přijímání nebo biřmování, atd. 

Odrazem složitých sociálních poměrů 
a vztahů na pozadí historických událostí 
jsou fotografie samotných matek s dětmi. 
Byly zhotoveny za jediným účelem - aby byly 
odeslány otcům, kteří narukovali na fronty 
1. světové války nebo kteří odjeli do ciziny 
za prací, aby, možná dokonce poprvé, viděli 
své děti a eventuálně aby jim byly také při
pomenuty jejich závazky. 

Děti také najdeme na skupinových s v a 
tebních fotografiích jako samozřejmé účast
níky této významné události. Zajímavé však 
je, že tady nebylo jejich místo u rodičů, ale 
na okrajích fotografované skupiny, ve spo
lečnosti vrstevníků. 

Vedle úzce rodinných, privátních snímků 
tvoří' významnou položku skupinové školní 
fotografie. Když se na konci minulého sto
letí začaly ve velkém stavět školní budovy 
po českém i moravském venkově, bylo to 
hmatate lným úspěchem české polit iky 
a důrazu, který byl na české vzdělávání k la
den 4 . Nejprve to snad byla sama školní bu
dova, která na fotografii dokumentovala 
kulturní úroveň té které lokality v nejširším 
slova smyslu. Před ní postavení žáci budí 
dojem spíše náhodných přihlížejících. První 
školní fotografie navazují na skupinové fo
tografie nejrůznějších spolků a společností 
a pocházejí právě z tohoto období staveb
ního rozmachu. Jej ich kompozice se ustáli
la na schématu, který bez výrazných změn 
přetrvává dodnes a který byl užíván na c e 
lém území Rakouska-Uherska: fotografie 
byly pořizovány bez výjimky v plenéru, vět
šinou před budovou školy. Uprostřed první 
nebo druhé řady byl usazen pedagog, vedle 
něho nejlepší žáci. Čím dál od učitele, tím 
horší prospěch či chování. Některý z žáků 
v přední řadě držel tabulku s označením tří
dy a školního roku, datování se pak nemusí 
opírat o nepřímé důkazy. Kromě nejprivát-
ně jš ích v z p o m í n e k p o s k y t n o u ško ln í 
fotografie i řadu informací historického, s o 
ciologického, etnografického i antropologic-
kého charakteru - poměr koedukovaných 
tříd, postupnou feminizaci učitelského sbo
ru, počet dětí ve třídě, jejich sociální přísluš-
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nost a hmotnou úroveň. Etnograf nejspíš 
bude sledovat frekvenci nošení tradičního 
oděvu, postupné přejímání městských oděv
ních součástek a kombinaci obého. I u dětí 
se potvrzuje pravidlo, že mužský element 
odkládal lidový oděv daleko dříve. 

Vedle tzv. živnostenské fotografie jsou 
neméně důležité také fotografie pořízené 
z čistě vědeckým záměrem dokumentovat 
lidovou kulturu. Ve srovnání s jinými vědami 
se však národopisci obrátili k fotografii po
někud později. Vilém Horn, který jako jeden 
z prvních dokonce v evropském měřítku č i 
nil úspěšné pokusy s fotografickými tech
nikami, po odstěhování z Brna do Prahy pro
slul rodinnými podobiznami, br i lantně 
kolorovanými, do nichž citlivě komponoval 
i dět i 5 . Ale k venkovskému prostředí, s jehož 
představiteli se seznámil při tvorbě proslu
lých litografií lidového oděvu, se již s foto
grafickým aparátem nevrátil6.Také čeští c e s 
tovatelé neváhali vézt těžké vybavení do 
nepřístupných končin neznámých světadí
lů již na začátku 80. let minulého století, ale 
český či moravský venkov se svou etnickou 
specifikou začal být pro fotografii objevo
ván až s několikaletým zpožděním 7 . 

Z a průkopníky a dnes již klasiky národo
pisné dokumentární fotografie lze považo
vat Josefy - Koulu, Šímu a Klvaňu. Dětem 
se sice se zvláštním záměrem žádný z nich 
nevěnoval, což bylo také odrazem jejich 
odborného zájmu, ale byly na jejich foto
grafiích zachycovány spolu s rodiči a jinými 
členy vesnické komunity. 

Zejména vlna obrovského úsilí kolem pří
prav a realizace NVČ povzbudila dobrovol
né spolupracovníky, kteří in situ na fotogra
fii zachycovali projevy lidové kultury v době, 
kdy, jak byli všichni upřímně přesvědčení, 
lidové kultuře zvoní hrana. Fotografii použí
vali jako prostředek daleko rychlejší a přes
nější než jakým byla dosud užívaná kresba. 
Středem jejich zájmu však byly především 
venkovské stavby, ale dosti často se zde 
objevují i ti, kteří zvědavě přihlíželi práci 
s něčím tak neobvyklým, jako byl fotogra
fický přistroj, a to byly především děti. 

Po roce 1900 se objevují dvě osobnosti, 
jimž fotografie nebyla jen prostředkem do
kumentace, ale také prostředkem k vyjádře
ní vlastního uměleckého cítění. Berlínský 
dvorní fotograf Erwin Raupp přijel na vý
chodní Moravu, aby, jak sám doufal, objevil 
poslední místo v Evropě s relikty původní 
lidové kultury, a spolu se svým průvodcem 
a tlumočníkem Františkem Kretzem projez
dil několik lokalit, kde fotografoval 8. Kromě 
jiného pořídil několik desítek záběrů dětí -
záběrů o to cennějších, protože pořízených 
během všedního dne, při dětských hrách. 
Rauppova dokumentární etnograficky z a 
měřená tvorba je dnes v Německu pravdě
podobně nenávratně ztracena, atak jen díky 
tomu, že Kretz si nechal od každého záběru 
pořízeného na Moravě zaslat jeden pozitiv 
za své tlumočnické služby, zachránil se sou
bor mimořádné kvality 9. Druhým, znovuob-
jevovaným fotografem, který věnoval mimo
řádnou pozornost fotografování právě dětí, 
je Josef Braun. I v tomto případě určitou roli 
prostředníka sehrál František Kretz, který 
v rodině Braunů, majitelů jarošovského pi
vovaru, dával hodiny klavíru, a snad i pod
nítil Braunovo sběratelství a fotografování. 
Braunova nevelká fotografická pozůstalost 
- něco málo přes 60 skleněných deskových 
negativů - upoutá především vyhraněně 
polaritním zájmem - o děti, i velmi malé, na 
straně jedné, a o staré lidi na straně druhé. 
Přesah Braunovy tvorby od ryze účelového 
dokumentu k fotografii zároveň umělecké 
je nesporný. 

Fotografie může být displejem mnoha 
důleži tých informací, umíme-l i je nejen 
správně lokalizovat a datovat, ale také od
halit pozadí kolem jejich vzniku, dalšího 
uchovávání a role, kterou hrály v prostředí, 
pro které vznikly. 
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Children and photography (example of 
collection of the Ethnographical Institute 
MZM) 

The monothematic summary mapping the 
photographs of village population in the 
period since the invention of the photogra

phy, i.e. s ince the end of the 1 st World War, 
is based on collections of the Ethnographi
cal Institute MZM in Brno. 

Children from the village enviroment can 
be seen on so-called t raders ' photography" 
as late as in the 80th of the 19th century, 
mainly on family two- or three-generation 
portraits. The stereotyped composition cor
responded to traditional village and these 
photographs became very soon a part of 
village interior. Also the ..folklore" part ex
planation of relative relations etc. belongs 
to them. They provide an important icono
graphie document concerning mainly the 
folk dress which depended only on its bear
ers and was not influenced from outside. 
The photographs of alone mothers with 
children reflect the social status and histo
rical events such photographs were sent to 
fathers fighting in the war or working abroad. 
Portraits of alone children were made always 
at important life event. The group school 
photographs follow the photographs of a s 
sociations and have a similar and unchan
ged composition. Such photographs begun 
to occur shortly after rapid development of 
erections of school buildings at the end of 
last century. They content many informati
on of historical, sociological, ethnographi
cal and antropological character. Mr. S ima, 
Koula and Klvana as well as voluntary co -
operators from regions taking share in pre
paration of the ethnographical Slavic Fair in 
Prague 1895 were the pioneers of photo
graphs made with clear scientific intend to 
document the folk culture. After 1900, the 
personalities have appeared for them the 
photography is also a mean for artistic ex 
pression (Erwin Raupp, Josef Braun). The 
photograph can be a display of many im
portant information if we know not only how 
to locate and date ordinary but how to dis
cover the connections with its coming into 
being, further safeguarding and mainly with 
the role which the photographs played at 
the time of their coming into being. 
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DETSKY FOLKLÓR MEDZI 
ÚSTNOU TRADÍCIOU 
A MASMÉDIAMI 

PhDr. Zora VANOVIČOVÁ 
Ústav etnológie SAV, Bratislava 

Pojmom detský folklór, folkloristika vo 
všeobecnosti označuje široký komplex folk
lórnych javov slovesnej, hudobnej, tanečnej 
a dramatickej povahy, ktorých nositeľmi sú 
deti. V podstate s a rozlišujú dve prelínajúce 
s a skupiny detského folklóru - folklór pre 
deti a folklór detí, ku ktorému patria veršo
vané vyčítanky, riekanky, hádanky, hry, ale aj 
rozprávanie, piesne, popevky, detské oby
čaje a obrady. J . Michálek ešte r. 1975 píše: 
„V teréne s a ešte stretávame s rozličnými 
prejavmi detského folklóru, hoci ich rozší
renie a aktívne využívanie nie je ani zďaleka 
už také intenzívne." Toto konštatovanie vy
chádza najmä zo skutočnosti, že na jednej 
strane výskum tejto problematiky na S lo 
vensku stagnoval, na druhej strane folklo
ristika nebrala do úvahy radikálne zmeny, 
ktoré detský folklór stále prekonáva v no
vých podmienkach kultúry a technickej ko
munikácie. Ako uvádza J . Michálek: „Vcelku 
sú však výsledky slovenskej folkloristiky na 
úseku detského folklóru nateraz pomerne 
skromné." (Slovensko, Lud II., 1066). Viacej 
pozornosti ako slovesnej tvorbe detí s a ve
novalo detským hrám (Kliment Ondrejka). Až 
r. 1979 na seminári Žánre folklórnej proza
ickej tradície v súčasnosti v Smoleniciach 

túto problematiku rozpracovali niekoľkí au 
tori zo Slovenska, Čiech, Maďarska, ich prí
spevky boli publikované v Slovenskom ná
rodopise r. 1981. 

Detský folklór s a však charakterizuje ako 
jedna z najživších zložiek folklóru, v ktorej 
ako hlavný princíp dominuje hra (Leščák-
Sirovátka, 148-152). Práve preto, že hyb
nou silou životnosti detského folklóru je 
hravá spontánnosť, je prirodzené, že jeho 
vývoj je priamo úmerný dynamike vývoja 
detského chápania a prijímania sveta v jeho 
zložitosti a mnohorozmernosti. Preto je po
trebné brať do úvahy celý proces zmien det
ského prejavu od najjednoduchších foriem 
a tradičných prejavov až do jeho premien 
v súčasnosti a hľadať v ňom špecifiká, kto
rými s a vyznačujú jednotlivé stupne jeho vý
voja. 

Dieťa ako osobnosť s a nikdy nenachádza 
vo vzduchoprázdne, ale v určitom priesto
re, čase, sociálnej a kultúrnej klíme, ktoré 
určujú a podmieňujú každý tvor ivý č in . 
D. Simonides vymedzuje kultúrne základy 
detských folklórnych prejavov - na jednej 
strane je to tradícia rodinná, regionálna i vše
obecne národná, a na druhej strane sú to 
rôzne výtvory prijaté deťmi za svoje. Ich ž i -
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vot charakterizuje rýchla výmena obsahov 
aj rýchly zánik, spôsobovaný neaktuálnos
ťou či nekomunikatívnosťou, vytláčaním 
novšími a novšími prvkami, pretváraním, 
adaptovaním a spontánnym ústnym alebo 
písomným šírením (Simonides, 9-10). Det
ský folklór s a teda vždy špecifickým spôso
bom pohybuje medzi vplyvom tradičnej 
a súčasnej kultúry svojho spoločenstva, ur
čovaný súradnicami konkrétnej vekovej ka
tegórie aj prístupnosťou a náporom moder
ných prostriedkov šírenia kultúry. 

Pri analýze detského tvorivého prejavu 
konštatoval K. Čukovský, že už najmenšie 
deti sú schopné hry so slovami, predstava
mi a dokážu formulovať svoje obsahy do 
kompozične uzatvoreného útvaru. Na nie
koľkých príkladoch slovesnej tvorby detí 
predškolského veku a nižšieho školského 
stupňa, ktoré reprezentujú sondu z konca 
70. rokov, s a chcem pokúsiť aspoň čiastko-
vo charakterizovať takýto materiál z hľadis
ka jeho žánrovej formy, obsahu a vzťahu 
k ústnej tradícii aj k nefolklórnym vplyvom. 

Materiál slovesných prejavov detí pred
školského veku, z ktorého vychádzam, po
chádza z druhej polovice 70. rokov od detí 
približne vo veku od troch do šiestich rokov. 
Nehovorím v týchto prípadoch ešte o folk
lóre, pokladám tieto prejavy z a p r o t o f o l -
k I ó r n e, pretože pri nich nemožno hovoriť 
o tradícii, variovaní, ani transmisii, považu
jem ich však za perspektívny základ mož
ných folklórnych prejavov detí. Stretla som 
s a s niekoľkými druhmi týchto prejavov, ktoré 
s a nedajú striktne žánrovo klasifikovať, ale 
orientačne predstavujú materiál najmä fan-
tast icko-rozprávkový, hádanky, r iekanky 
a tiež prejavy spojené s výtvarnou tvorbou 
detí - názvy kresieb, ktoré nesú prvky dejo
vého regestu. Uvádzam niekoľko príkladov 
takýchto prejavov: 

Už trojročné dieťa rozpráva vlastnú roz
právku: „O Jankovi Hruškoví. Raz išiel J a n 
ko Hruško zobrať zemiaky. A išiel do obcho

du. Ale nebola tam teta predavačka. Išiel do 
obchodu, ale teta tam nebola zemiaková. 
A vyšiel odtiaľ taký vlk a zožral J a n k a Hruš
ku. A potom prišiel ujo poľovník a zastrelil 
toho vlka. A zašil mu brucho a dal mu do 
brucha kamene a vlk išiel do studne s a napiť 
vody a utopil sa . Utopil s a . " Alebo: „Vies co, 
mami, jeden chlapec nasej škôlke, taký, išiel 
a spadol do komína a utopil s a . A potom 
kričal na uja horára - pomoc! A ujo horár mu 
rozrezal brucho a uz mohol vyjsť z komína. 
Sak, také somaliny rosprávam." 

Vlastné hádanky: Pláštik hodí na klások 
a na studničku a potom nás poutiera uterá-
čik. Čo je to? (Dáždik-uteráčik); Novú há
danku ti poviem o kvetinkách: Kvety rastú 
na hrdline, pláštik nemá pršipláštik, Gašpar-
ko nemá pršipláštik. Cingilingy cingilingy, 
už je koniec hádanky. (Gašparko a kvietky.) 

Riekanky najmenších detí, prenášané už 
nie dospelými, ale staršími deťmi: Ále, mač
ka má mále, stratila gorále, pes ich nášel, 
dostal kášel. 

Názvy kresieb: Na válende sedí pekný krá-
lovný vankúš; Lastovičkový palác, oco- las-
tovička je nazúrený a babka vyfintená si lie
ta po oblakoch. Slnko, vietor a oblak; Lev 
v klietke, korytnačky so svojím domčekom 
a labute; Opica v dome, padá sneh a had ide 
domov z nákupu. 

Samozrejme, takéto útvary ešte nemožno 
pokladať za „folklór", azda len za nejakú 
spontánnu folklórnu prasurovinu, v ktorej 
môžeme nájsť a identifikovať niektoré zá
kladné stavebné prvky, ktoré by nás dovied
li k určitým mechanizmom takejto tvorby. 
Samotné deti napr. svoje nonsensové roz
právky často označujú ako „somar inu" , 
„srandy", teda sú to vedomé nezmysly. Na 
druhej strane niekedy forma, dikcia a obra
dový ústny prednes im zároveň dáva význam 
hlbokej vážnosti, ktorú im dieťa pripisuje. 
Charakteristické je, že tieto texty fungujú 
opačne ako bežne chápaný detský folklór, 
teda prejavy vo vzťahu dieťa-dieťa/det i , 
a realizujú s a vo vzťahu dieťa/dospelý. Pred
stavujú tak intelektuálne partnerský vzťah, 
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kde dieťa nieje iba prijímateľom, ale vedome 
samostatným tvorcom. Vo veku, keď dieťa 
začína rozprávať, žije ešte relatívne uzavre
té v úzkom rodinnom kruhu alebo v škôlke. 
Dá s a preto pomerne presne zistiť, čo na 
dieťa vplývalo a čo z toho s a pretavilo do 
jeho vlastného rozprávania. Rozbor uvede
ných príkladov rozprávok trojročných detí 
poukazuje však už na proces formovania s a 
niektorých stabi lných charakterist ických 
prvkov: 

1. Hrdinom podania môže byť imaginárna 
rozprávková postava, blízka známym posta
vám z tradičnej ľudovej rozprávky (vyroz
právanej alebo prečítanej), napr. slovnou 
hrou premenený Janko Hraško-Janko Hruš-
ko. Rovnako ním môže byť postava symbo
lizujúca najbližšie okolie, prípadne detská 
autorita smelého „jedného chlapca v našej 
škôlke", obyčajne bez konkrétneho mena. 
Repertoár hrdinov takýchto rozprávok v a -
riuje podľa konkrétnej situácie v rodine, na 
čo s a upriamuje záujem detí, teda môže s a 
ním stať napr. aj postava zo známeho tele
vízneho rozprávkového seriálu, detskej kni
hy alebo personifikovaný kocúrik, včielka, 
lastovička. Hrdinom s a v podstate môže stať 
hocičo a hocikto, pretože dej je absurdný 
a fantázia ničím neobmedzovaná. Často s a 
okolo jednotlivých postáv istý čas kumulu
je viacero príbehov. 

2. Dej podaní môže často vychádzať zo 
zdanlivej reality každodenného života naj
bližšieho okolia, v rodine, v škôlke, v príro
de. Napr. dobrodružná výprava na nákup 
prerastie do hororového karkulkového roz
právkového príbehu. Koniec deja vôbec ne
musí byť šťastný, ba ani zmysluplný. Pre tie
to podania je charakter ist ické spájanie 
realistických či zdanlivo realistických prv
kov s nonsensom, s motívmi prenášanými 
z rôznych druhov folklóru detí (napr. motív 
komína s a v našom materiáli preberá z pou
ličnej detskej riekanky: Neďaleko od Trenčí
na spadla baba do komína, nemohli ju vyťa
hovať, museli ju zamurovať (bombardovať). 

J e prirodzené, že v tejto fáze folklóru detí 
predškolského veku môžeme v ňom často 
identifikovať prvky tradičného folklóru, na 
jmä čarovných rozprávok, podľa toho, ktoré 
sú v rodine frekventované. Nemožno samo
zrejme vylúčiť aj pôsobenie nespočetnej 
detskej literatúry a detských televíznych 
programov. Dá s a však predpokladať, že čím 
je veková hranica detí nižšia, tým je tento 
vplyv obmedzenejší. Zato s a potvrdzuje ne-
zastupiteľnosť priameho rozprávania deťom 
najbližšími a emocionálne viazanými oso
bami, ako to dokazuje výskum medzigene-
račnej transmisie. Práve motívy a prvky pre
nášané ústnym podaním a spo ločným 
záujmom sa fixujú v pamäti najsilnejšie, preto 
s a často objavujú aj v detských podaniach. 

3. Pozornosť si zasluhuje forma podania, 
kde s a niekedy objavujú osobitné úvodné 
formulky, často s oslovením, a tiež závereč
né konštatovania. Napr. v úvode: Vies co, má
rni,...Vies co, poviem ti o kosúlovi... Celý cyk
lus uvádzaný: J e d e n c h l a p e c v našej 
škôlke...Alebo s a priamo oznámi názov roz
právania: O hrnčeku, čo s a rozbil.- O Rasto-
vienke. - O Jankovi Hruškoví. Na záver: Vsak, 
také somariny rosprávam...Nó, to sú také 
srandy...Nó, naozaj..., ale aj: A že je to sran
da na figu, cingilingi zacengal zvonec, už je 
koniec. Často s a používajú dialógy a napo
dobňovanie zvukov. 

II. 
Prejavy detí nižšieho školského stupňa, 

približne od šiestich do dvanástich rokov, 
s a od prejavov detí najnižšej vekovej kate
górie odlišujú veľkým vývojovým skokom. 
J e to zapríčinené na jednej strane precho
dom detí z uzatvoreného okruhu rodiny do 
okruhu vrstovníckych skupín susedských 
(pouličných) a školských, na druhej strane 
rozšírením spektra podnetov tematických 
i formálnych, sprostredkovaných moderný
mi masmédiami všetkého druhu, ktoré majú 
deti v súčasnosti bežne k dispozícii. Na roz
diel od predchádzajúcej fázy predfolklór-
nych prejavov je možné presnejšie určiť žán-
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rovú diferenciáciu tohto f o l k l ó r u detí, 
v ktorom sa už prejavuje vekovo diferenco
vaná medziskupinová transmisia, variačný 
proces a istým spôsobom aj časové vrstvy 
i urbánno-vidiecke vývojové odlišnosti. 

K základnému repertoáru patria stále na
jmä riekanky a posmešky, ktoré s a prenáša
jú od starších skupín detí na mladšie a vy
značujú s a už variovaním a inováciami: Keď 
s a Peter narodil, na motorke závodil, pridal 
päťku, zrazil tetku, tetka leží v nemocnici, 
doktor skáče po lavici, lavica s a zlomila, 
doktor spadol do kýbla a tam boli hračky, 
spadol do omáčky/a tam boli ihly, do zadku 
ho pichli; Vylomené Košice/Praha, Brno, 
Košice - chalani sú opice, dievčatá sú zo 
zlata a chalani prasatá/dievčatá sú ružice 
a chalani barani, čo chodia za nami; Tuči-
bomba makarón, vyletela na plafón a z pla-
fóna na cestu, pobozká si nevestu/a z pla-
fóna na vežu, tam ti hlavu odrežú; Nedeľa, 
nedeľa, strčíme s a do dela a keď delo vyst
relí, nájdeme s a v posteli. Vyčítanky: Letelo 
lietadlo nad domom, pustilo bombu - von; 
Išiel psíček pod mostíček, urobil tam kaki 
kak, na koho to slovo padne, ten ho musí 
spapinkať. 

Medzi hádankami majú stabilné miesto 
tradičné a všeobecne rozšírené hádanky, há-
danky-"chytáky", okrem toho najmä hádan
ky nezmyselné: Poviem vám hádanku: je to 
červené, je to jablko a predsa to nie je jablko. 
Čo je to? Hádanka; Má to osemdesiatosem 
nôh, tridsať rúk, pätnásť očí, trinásť uší a tri 
krky. Čo je to? Nezmysel; Visí to na stene, 
má to tri nohy a je to čierne. Čo je to? Klavír 
- čo koho do toho, ako si zariadim byt! Med-
zistupňom sú gradačné kvázihádankové vti
py s odpoveďou: Čo s a stane, keď vylezie 
černoch na strom? Bude o jedného černo
cha na zemi menej a na strome viac. Keď 
vylezú dvaja? Bude o dvoch černochov 
menej na zemi. Keď vylezú traja?Tak s a pal
ma zlomí; Čo urobia dvaja bieli sloni, keď 
uvidia v pralese žltú fiatku? Nasadnú do nej. 
Čo urobia dvaja šedí sloni, keď uvidia v pra
lese žltú fiatku? Nič, lebo sú tam už dvaja 

bieli sloni. Ako spoznáš, že sú v divadle bieli 
sloni? Pred divadlom stojí žltá fiatka. 

Všeobecne rozšírené vtipy (napr. o deťoch, 
bláznoch, žiakoch, Cigánoch, o zvieratách 
- slon a mravec/blcha, dve blchy, policajti) 
sú rozmnožené o vtipy cyklizované okolo 
postáv známych z masmédií (Žan a sluha, 
Old Shaterhand aVinnetou, Laurel a Hardy). 
Ďalšou skupinou je prozaický nonsens, ktorý 
paradoxom a kontrastom rozvádza do ab-
surdity niektoré rozprávkové motívy, napr.: 
Kde bolo, tam bolo, kde s a piesok lial a voda 
sypala, za drevenou horou a kamennou rie
kou a vriacim ľadom, žil raz jeden chudobný 
boháč. Žil v ošarpanom paláci a z hrdzavej 
čaše pil zakalenú kryštálovú vodu. Sedával 
v popraskanom zlatom tróne a na hlave 
mával hrdzavú zlatú korunu. Pred palácom 
bola krásna záhrada, plná buriny. Na nohách 
mal zaplátané črievičky. Raz si vyšiel na dvor 
opaľovať s a na studenom slnku. Nasadil si 
rozbité slnečné okuliare a zaplátané plavky. 
Potom si trochu zaplával v prázdnom bazé
ne a poutieral s a mokrou osuškou. Neskôr 
si šiel do kuchyne zjesť ortuťový nanuk na 
olovenom tanieri. Keď bolo jedenásť hodín, 
natiahol pokazené hodiny. Potom skameneli 
sluhovia mu priniesli drevené kurča. Nako
niec si kráľ ľahol do zlomenej postele a z a 
spal. 

Veľmi rozšíreným druhom súčasného det
ského folklóru sú prozaické alebo veršova
né paródie na televízne seriály, ktoré dosia
hli v mnohých krajinách veľkú popularitu. 
Často s a spievajú na najznámejšie melódie 
(Prší prší, Pec nám spadla). Niektoré jazyko
vé prvky naznačujú prenášanie a spojitosti 
s českým variantom: Prší, prší, len s a leje, 
Vinnetou s a z okna smeje, Old Shaterhand 
za rohom, napcháva s a tvarohom; Prší, prší, 
leje s a a Sandokan smeje s a a Mariana 
s kastrólom chytá blchy pod stolom...; Pec 
nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju 
postaví, Sambiliong neni doma a J a n e s to 
neumí. Zavoláme Sandokana, ten má veľkú 
mačetu, raz on buchne, dvakrát buchne, tri
krát buchne a môže ísť do šrotu. 
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V próze-vtipe bývajú tiež hrdinami Vinne-
tou, Old Shaterhand, Laurel a Hardy či Mó
ric a Tasilo, napr.: Jedného dňa s a Vinetu, 
Old Šetrhend a S a m Hovkins vybrali na púť 
a v prérii navečer s a dostali do malého lesí
ka, v ktorom našli jaskyňu a Old Šetrhend 
ako skúsený zálesák poslal Sam Hovkinsa 
na preskúmanie jaskyne. Sam Hovkins vo
šiel do jaskyne, vzápätí s a ozval strašný 
buchot, lomoz, hukot a Sam Hovkins vyjde 
s veľkou hrčou na čele atak poslal Old Šetr
hend Vinetua aVinetu tiež ako vojde do jas 
kyne, ozval s a tiež náramný hukot a lomoz 
a treskot a tiež vyjde s hrčou na čele, tak Old 
Šetrhend videl, že tí dvaja nie sú o moc lep
ší, tak s a sám pobral preskúmať jaskyňu.Tiež 
s a ozval hrozný lomoz, buchot a treskot 
a tiež vyšiel s hrčou, velikánskou hrčou na 
čele a spýtal s a Vinetua: A môj červený brat 
tiež stupil na tie isté hrable? 

Inou významnou zložkou súčasného det
ského folklóru sú napr. paródie na známe 
populárne piesne, spievané na pôvodnú 
melódiu: Na jednej ulici stretol som anjela, 
veľmi s a podobal na Pavla Hammela... Pri 
poslednom litri vodky Hammelovi spadli 
spodky/ref.: Pozerá, pozerá, čo tam má. Po
tom prišla Gombitka, doviezla ju sanitka (ref. 
Potom prišla Zagorová, tá behala dookola) 
ref. Potom prišiel Mirko Žbirka s bielym kviet
kom na trenírkach/ref. Potom prišiel Karel 
Gott, ten s a pýtal na záchod/ref. Potom pri
šiel Sandokan, na riti mal drahokam/ref. 

Pri pohľade na tento materiál v porovnaní 
s materiálom prejavov detí predškolského 
veku vystupujú do popredia niektoré výraz
né odlišnosti. Možno ich charakterizovať 
niekoľkými hlavnými prvkami: 

1 .Výrazne zrýchlený rytmus podania, roz
vinuté rýmovanie a variovanie svedčí o dlh
šej životnosti a väčšom rozšírení niektorých 
takýchto prejavov, ktoré mali čas a priestor 
na dotváranie, cizelovanie aj inovovanie. 

2. Mení s a jazyk a obsah veršovaných aj 
prozaických prejavov smerom k smelšiemu 
a provokatívnemu narúšaniu tabuizovaných 
noriem vyjadrovania s a . Patrí sem radosť 

z používania neslušných slov, krutých až s a 
distických situácií smerujúcich k čiernemu 
humoru. 

3. Vynáranie s a tematických módnych vín, 
ktoré možno časové pomerne presne s le
dovať ako reakciu na televízne vysielanie 
konkrétnych filmov (Vinnetou, Sandokan) 
a odlíšiť v nich nielen ich prelínanie s a , ale aj 
ich časový odstup. V paródiách s a mení cha
rakteristika postáv prispôsobením s a det
skému humoru a prenášajú s a situácie zo 
starších postáv (napr. Móric a Tasilo) na 
novšie (Laurel a Hardy, Vinnetou a Old S h a 
terhand). Dá s a predpokladať, a širší porov
návací výskum by to iste potvrdil, že po
dobný vývoj aj s časovým predst ihom 
existuje aj v iných krajinách, ktorými tieto 
filmy prebehli. 

4. Súčasťou súčasných detských piesňo
vých prejavov sú paródie populárnych piesní 
známych spevákov. Zachováva s a ich meló
dia, text využíva zmenené prvky pôvodné
ho textu a kombinuje ich s charakteristika
mi speváckych osobností. 

Všetky vybraté príklady, ktoré som tu po
užila, sú len zlomkom bohatého žánrového 
a tematického materiálu detského folklóru 
nižšieho školského stupňa. Kedže sú son
dou do repertoáru detí na konci 70. rokov, je 
samozrejmé, že tento repertoár s a do sú
časnosti stále menil a dnes je jeho stav úpl
ne iný. Vyberala som najmä tie menej ne
slušné príklady - väščia časť z neho s a týka 
análno-exkrementových produktov. V sku 
točnosti sú oveľa rozmanitejšie. Často ich 
charakterizuje prelínanie žánrov: sú v nich 
zastúpené hádankové vtipy, humorno-ho-
rorové hádanky, nonsensové vtipy. Sú v nich 
zreteľné už rozv inute jš ie vy jad rovac ie 
schopnosti detí, útvary majú uzavretú for
mu s vyhranenou pointou. V prozaických 
podaniach s a objavujú niektoré tradičné 
folklórne postupy, napr. trojstupňová gra
dác ia . Okrem možnos t i odlíšiť s tarš ie 
a novšie temat ické vrstvy tohto folklóru 
(napr. motív dela, bomby, Hitlera vo vyčítan-
kách a riekankách môžu byť ohlasy 2. sve -
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tovej vojny, v textoch paródií rezonujú mo
mentálne hity populárnych piesní či posta
vy filmových hrdinov), môžu s a v nich sle
dovať prvky t rad ičné i m imofo lk ló rne , 
prevzaté z rôznych kultúrnych oblastí, ale aj 
z rôznych prostredí, ktoré vplývali aj na ja 
zykovú stránku tohto folklóru (napr. vply
vom spoločných letných táborov s a z Čiech 
rozširovali poslovenčované a inovované 
varianty táborových a trampských piesní -
Japonečka, Sadista, Okor, Na divokom zá
pade). 

Pri sledovaní repertoáru mestských a de
dinských detských folklórnych prejavov 
a ich porovnávaní možno nájsť niektoré vý
vinové odlišnosti. Na vidieku napr. dlhšie ako 
v meste pretrvávajú tradičné lokálne sused
ské posmešky, vyčítanky, riekanky na mená 
a prozaické podania nepodliehajú natoľko 
módnym vplyvom masmédií, aj keď väčšina 
z nich je rozšírená všeobecnejšie. 

V detskom folklóre všeobecne, teda aj 
v súčasnom, ktorý je neobyčajne bohatý, ná
paditý, prekypuje fantáziou a tvorivou po
tenciou, s a prelínajú v podstate štyri základ
né p r inc ípy : humor, hádanka , horor 
a nonsens. Tieto prvky s a väčšinou prepája
jú a vytvárajú osobitný repertoár. Charakte
ristika sledovanej sondy slovesnej tvorby 
dvoch najnižších vekových kategórií detí 
- predškolskej a nižšej školskej z konca 
70. rokov poukázala na skutočnosť, že folk
lór a folklórne podhubie folklóru detí je s a 
mostatnou spontánnou subkultúrou na jed
nej strane ovplyvnenou tradičným folklórom 
pre deti a tradičným folklórom detí lokálne 
a regionálne diferencovaným, avšak na dru
hej strane ešte silnejší vplyv vykazuje mas-
mediálne šírenie látok a predstáv, ktoré pod
necujú a rozširujú možnost i rozvíjania 
detského folklóru v súčasnosti.Tento mate
riál, ako konštatuje aj D. Simonides (Simo-
nides, 9), dáva možnosť folkloristike nahlia
dnuť do mechanizmov tvorby a tradovania 
folklóru práve preto, že podlieha oveľa rých
lejším zmenám ako folklór dospelých. Ma
teriál, ktorý som použila v tomto príspevku, 

má dvadsať rokov. Dnes je už situácia det
ského folklóru úplne iná a bude potrebné 
skúmať jeho vývoj v podmienkach dnešných, 
oveľa zložitejších a rozmanitejších kultúr
nych vplyvov. 

Venujem dcéram Lube a Oľge 
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Childrens' folklóre between oral tradition 
and the mass média 

By the term childrens' folklóre, the folklo-
rist generally means a broad complex of folk
lóre phenomena of a verbal, musical, dance 
and dramatic náture of which the bearers 
are children. In essence, two overlapping 
groups of childrens' folklóre can be distin-
guished: folklóre for children and folklóre of 
children.The author devotes attention espe-
cially to the oral folklóre of children, which 
is one of the most lively components of folk
lóre. Play dominates as the main principle. 

The author understands childrens' folk
lóre as a separáte spontaneous subculture. 
Using materiál from the oral creativity of 
children of pre-school age and children in 
their early years at school, she analyses this 
creativity from the points of view of genre 
form, content and relationship to oral tradi
tion and non-folklore influence. 

I. The creativity of children of pre-school 
age (3-6 years) is described as proto-folklo-
re creativity, which does not show elements 
of variation or transmission. The author re-
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gards it as a promising basis for possible 
folklore expressions of children. They inclu
de verbal expressions, fantasy - story, rid
dles, nursery rhymes, and expressions con
nected with the artistic creativity of children 
- names of drawings with elements of acti
on regest. 

I I .The folklore of children of the early ye
ars at school (6-12 years) shows significant 
changes, associated with inter-group trans
mission, the variation process, innovations 
and urban-rural developmental differences. 

It includes nursery rhymes, derision, coun
ting rhymes, riddles, jokes, prose nonsen
se, verse parodies of television serials and 
their characters (Vinnetou, Old Shaterhand, 
Laurel and Hardy, Sandokan), parodies of 
Slovak popular songs. In comparison with 
the urban repertoire, the repertoire of rural 
children preserves some traditional featu
res with regional elements, which are not 
subject to such rapid changes and waves of 
fashion as the urban repertoire. 

STEREOTYPY VTIPŮ 
V SOUČASNÉM ŽÁKOVSKÉM 
FOLKLÓRU 

PhDr. Antonín SATKE, C S c . 
Opava 

V sedmdesátých letech se věnuje v mezi
národním folkloristickém bádání zvýšená 
pozornost žákovskému folkloru. V starší 
době tomu tak nebylo, a když, hovoňlo se 
vždy o d ě t s k é m folkloru a do něho se 
zahrnovaly především drobné útvary veršo
vané i neveršované, jako jsou rozpočitadla, 
říkanky, ukolébavky, škádlivky všelikého dru
hu, dětské hry apod., jak je známe ze sou
borů dětského folkloru z dob Erbenových 
a Bartošových. J e to z větší míry produkce 
a tedy folklor dospělých pro děti. V žákov
ském folkloru se setkáme ovšem také s růz
nými formami ústního projevu od kratičkých 
hesel, pokřiků, rýmovaček až po delší, ale 
málokdy dlouhá vyprávění, ale celkem mají 
tyto výtvory jiný charakter, nejsou v nich tak 
patrny stopy tvůrčí činnosti dospělých. Ně
kteří' folkloristé chtěli obsáhnout různoro
dost forem tohoto druhu ústní slovesnosti 

u žáků pubertálního věku a objevili v něm 
obdivuhodnou pestrost. 1 

Nejobsáhlejší a také nejživější vyprávěcí 
oblast í žákovského folkloru j sou vtipy 
a anekdoty. 2 Bylo-li tomu tak vždy, je nám 
nesnadné soudit. Zápisů toho, co si děti 
mezi sebou vyprávěly, z dávnějších dob ne
máme. Víme, že děti si vyprávěly asi to, co 
slyšely hlavně doma, pohádky a pověsti růz
ného druhu, i když je nedovedly ještě repro
dukovat se všemi detaily, souvisle a třeba 
poutavě, jak to můžeme vyčíst ze zápisů od 
polského sběratele L. Malinowského z po
loviny minulého století.3 V širším slova smys
lu bychom mohli říci, že žákovskou anekdo
tou nebo vtipem je každý vtip, který si žáci 
vyprávějí. Tak by se nám však nahromadilo 
zde nepřeberné množství vtipů, které by
chom mohli sotva uzavřít jako určitý celek, 
z něhož bychom mohli vyjít pro další studi
um. Rozhodujícím bude, zdali se vtipy opa
kují, zdali se vyskytují ve větším množství 
a na rozsáhlejším území a udržují-l i s e 
v oběhu delší dobu. J a k dlouhou - to nebylo 
prozatím třeba vymezovat. Zhruba, pokud 
se dalo odhadnout, obíhaly anekdoty a vti
py, které jsem otiskl na počátku sedmdesá
tých let v přehledném registru, asi 15 - 20 
let.4 Bylo mezi nimi i dost takových, které se 
vyskytly jen sporadicky, ty do registru ne
byly pojaty. 

Prozatím nemáme shromážděn žákovský 
folklor z celonárodního teritoria. U nás byl 
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proveden podrobnější výzkum v padesátých 
a šedesátých letech v opavském a těšínském 
Slezsku a na Ostravsku. 5Také na území pol
ského S lezska prováděla polská folklorist-
ka D. Simonides přibližně v téže době vý
zkum u žáků stejného věku, přičemž se 
neomezila jen na vtipy a anekdoty. 6 Srovná
ní výsledků obou oblastí je velmi zajímavé, 
neboť výsledky se v mnohém směru shodu
jí s našimi. V Německu provedl velmi dů
kladný výzkum anekdot a vtipů u jedenácti-
letých až č t rnáct i le tých žáků na konci 
sedmdesá tých let německý folk lor ista 
R. Wehse s kolektivem svých seminaristů 
na univerzitě v Góttingen. Zachyceno bylo 
260 různých vtipů, které byly podrobeny 
analýze a statisticky zhodnoceny. I zde je 
třeba říci, že jeho výsledky vykazují s našimi 
četné shody. 7 

Pñ tnděnítak rozmanitého folklóru, jakým 
jsou žákovské vtipy, a eventuálním stano
vení typů, je možno uplatnit širší nebo užší 
hledisko, ovšem potíže bude mít badatel 
v každém případě. U žákovských vtipů ze 
slezské oblasti na naší i polské straně se 
přímo vnucuje vytvořit velikou skupinu vti
pů o dvojici Antka a Francka, která převyšo
vala všechny ostatní svým počtem. Avšak 
do této skupiny by bylo možno zařadit nej-
různější vtipy, právě tak jako např. v němec
kém kolínském humoru by se tak dalo učinit 
u dvojice Tunnes a Schál. Byla by to tema
ticky odpovídající skupina, ale pro klasifika
ci by mnoho neznamenala. Naproti tomu 
skupina vtipů o bláznech, která byla tehdy 
a stále ještě je nejpočetnější a také nejsou-
držnější, je bez větších problémů, i když 
k vtipům o Antkovi a Franckovi má blízko 
a leckterý z nich mohl by k nim být přiřazen. 

Mnohem větší problémy jsou u další vel
ké skupiny vtipů, jejichž jádrem jsou různá 
dobrodružství, která prožívá jejich hrdina 
(nebo nejčastěji je to opět dvojice). Nejenže 
to může být opět dvojice Antek a Francek, 
ale i to, že je zde velké množství skatologic-
kých vtipů, které mohou tvořit samostatný 
oddíl nebo alespoň pododdíl.Tyto skatolo-

gické vtipy jsou u dětí (i mladších než dese
tiletých) velmi oblíbeny. Nejsou to vtipy, které 
by se označovaly jako vysloveně vulgární -
děti si skatologii příliš k srdci neberou -
nýbrž takové, které jsou spojeny s análními 
pochody a potřebami člověka: hrdina s e 
v různých situacích strachem podělá, sple
te si záchod s trombonem aj. Oblibu těchto 
skatologických vtipů u dětí konstatují všich
ni folkloristé, kteří se humorem dětí zabýva
l i . 8 J s o u ještě mnohá jiná dobrodružství 
v žákovském folklóru, která nejsou skatolo-
gického charakteru a pro které je třeba pak 
vytvořit samostatné skupiny nebo podod-
díly (dobrodružství při pašování přes hrani
ci , o opilcích a mnj.). 

Některé menší skupiny jsou vyhraněnější 
a dost jednoznačné, např. anekdoty o pa
poušcích (papoušek pronáší naučená slova 
v nevhodné situaci). I zde však nemusí jít 
vždy jen o čistě papouškovskou anekdotu, 
nýbrž o anekdotu politickou nebo protio-
kupační, např. protektorátní anekdota o ko-
laborantském ministru Moravcovi má roko-
kmen směřující k žákovské papouškovské 
anekdotě „Papal nudličky". 9 

Poměrně nemalá skupina anekdot o ciká-
novi v tradičním folkloru, převážně humo-
rek, u dospělých se v žákovském folkloru 
zúžila na menší počet krátkých vtipů, které 
však pro svoji krátkou formu (otázka - od-
pověd) mají velkou frekvenci. J e zajímavé, 
že k jednomu typu těchto anekdot, které se 
tradovaly ve folkloru dospělých už v před
válečné době, začal se tvořit v posledních 
dvou desetiletích řetězec krátkých vt ipů, 
podnícených právě typickou vlastností to
hoto etnika, jak tomu bylo v starším folklo
ru, kde motivací byla nejčastěji krádež nebo 
snaha vyhnout se práci. Zde se však uplat
ňuje jakýsi egoismus, spíš výmluva a vy-
chytralost než lež: Podle starého schématu 
se tázajícímu dostává od cikána napřed 
vstřícné odpovědi (cigaň, spíš? - nespím; je
li však v zápětí nato žádán o něco, co cikán 
nečekal a co je proň nepříjemné, popírá svou 
odpověď: „Půjč mi peníze!" - Už spím!) 
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Aby se zvýšilo napětí před pointou, klade 
se otázka - nejčastěji prosba - dvakrát: 

Cikán, půjč mi motorku! - Nemám benzín! -
Cikán, půjč mi motorku! - Nemám benzín! -
Cikán, policajti! - Brm, brm! (Naznačuje se 
rychlé nastartováni"). 

Jindy se prozrazuje nepravdivost cikáno-
vy odpovědi, jestliže by se měl cikán připra
vit o požitek nebo prospěch: 

Cikán, půjč mi fofák! 
Nemám film! 
Cikán, nahatá baba! 
Cvak, cvak.(Naznačeno zmáčknutí spouš
tě). 

Někdy se odpověď nepopírá, tedy forma 
vtipu se ještě více zjednodušuje: 

Cikán, půjč mi tepláky! 
I já chcu Isť na diskotéku. 

V žákovském folkloru jsou různé typy vti
pů založené na schématu otázka - odpo
věď, např. v hádankách, v černém humoru, 
a toto schéma se pak uplatňuje i v cikán
ských vtipech: 
Cikán, kde bydlíš? - Třetí popelnice za ro
hem. -

A někdy také bez otázky, jako pouhé zvo
lání: Cikán vidí popelnici: „Ó, můj rodný do
move!" 

V komice se uplatňuje ironie narážející na 
hygienu: 

„Cikán, kde máš papíry?", ptá se policajt. 
- Na co, mi stačí list! -

Jen v jednom typu je motivována komika 
typickou cikánskou vlastností: 

„Cikán, kam jdeš?" - Kupovat košili. -
„Tak jestli tě nikdo neuvidí, tak mi také 

kup jednu." 
A vyšetřovací policejní akt redukovaný na 

minimum. „Cikán, kde jsi byl včera večer?" -
Ný, ja som ho nezabil. -

Oddíl černého koncentráčnického humo

ru, jenž byl tak produktivní v padesátých 
a šedesátých letech, je v posledním deseti
letí na ústupu. J e však pozoruhodné, že čer
ný humor neopustil tak zcela žákovské pro
středí. V posledních letech, kdy se veřejnost 
mohla prostřednictvím sdělovacích pro
středků dovědět o strašlivém hladovění stře
doafrických národů, vynořily se poměrně 
rychle vtipy o Somálcích, které jsou vlastně 
vzdálenějším odstínem černého humoru, 
v němž hlad a jeho důsledky v tělesném 
vzhledu trpících byly popudem k vytváření 
tohoto druhu humoru. J a k patrno, humoru 
se nepostaví do cesty žádná překážka. 

Už před třemi lety se začaly objevovat mezi 
dětmi jedenáct i až patnáct i le tými vtipy 
o Somálcích, opět vybudované nejčastěji na 
schématu otázka - odpověď, ale ne jako 
u cikánských vtipů nýbrž zde jde o neutrální 
otázku, jak je tomu v hádankách: 

Kde nosí (bohatý) Somálec hodinky? -
Kolem pasu. 

Který pes je nejrychlejší? -Ten, který pro
běhne somálskou vesnicí a nikdo jej nese
žere. 

Proč si Somálec na zemi dává do uší sir
ky? - Aby nepropadl kanálem. 

Proč dává somálská žena přes cestu nitky 
(provázky)? - Aby si děti mohly hrát ve stí
nu. 

J a k padá Somálec ze stromu? - Jako s u 
chý list. 

Kam jezdí Somálec na dovolenou? - Kam 
jej vítr zanese. 

Co je rychlejší než světlo? - Somálec se 
stravenkou. 

Kdy viděl somálský pes naposled kost? -
Když měl otevřenou zlomeninu. 

J a k se nacpe sto Somálců do láhve do 
piva? - Hodí se tam zrnko rýže. 

Jaký je rozdíl mezi Somálcem a pomeran
čem? - Když se zmáčkne pomeranč, teče 
šťáva; když Somálec, takto chrastí. 

Od dubna letošního roku začal otiskovat 
humoristický časopis Trnky-brnky, soustře
ďující se na obecně lidská témata a vedle 
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toho na moravský a zvláště valašský humor, 
také vtipy se somálskou tematikou. 1 0 Ně
které z nich byly zapsány už před dvěma 
lety jako žákovský folklor. Většinou je posí
lají do časopisu na výzvu redakce dospělí 
čtenáři a odtud je přejímají opět děti. J e to 
doklad toho, jak tištěná literatura napomá
há - jak tomu bylo vždy - šíření a udržování 
ústních tradic. J e jisté, že to je jeden ze s e 
zónních druhů humoristické tématiky, která 
bude mít jen přechodné trvání. 

K utříděným typům, jež byly pojaty do pře
hledu uveřejněném před čtvrt stoletím, při
bylo jen málo nových, vtipů samých však 
hodně, bohužel ve výzkumu se nepostupo
valo systematicky, takže nemůžeme odpo
vědně srovnávat dnešní stav se stavem před 
25 lety. Z toho, co se v několika málo lokali
tách a u několika náhodných skupin žáků 
zjistilo, je možno říci, že se stále udržují na 
prvém místě anekdoty a vtipy bláznovské 
a mnohé dobrodružné, v nichž mají jasnou 
převahu skatologické (klosetové), dále ony 
nové typy cikánské a také vtipy o sázkách tří 
zástupců různých národů. Do pozadí ustou
pily dvě papouškovské anekdoty, které byly 
vůbec tehdy nejpopulárnější mezi všemi 
žákovskými čísly - Hladké přistání a Papal 
nudličky, a překvapuje, že první z nich zů
stala daleko za druhým typem (ten se může 
ostatně v různých variantách pochlubit ně-
kolikastaletým trváním). 1 1 

Na počátku sedmdesátých let se uslyšely 
i vtipy, které nebyly zapsány ve větším po
čtu (ve více lokalitách), ale to neznamená, že 
se nevyprávěly. Tak např. I dnes jsou známy 
v žákovském folkloru vtipy, v nichž je hrdi
nou zvířátko (jakýsi parodický dvojník zvíře
cí bajky), nejčastěji o zajíčkovi, jenž přehází 
dvakrát do obchodu a žádá mrkev, obchod
ník ji však nemá. Když ji obchodník pro ma
lého zákazníka obstará, dostává se mu od 
zajíčka ironického konstatování („mrkev je 
dobrá na oči, že?").Tehdy byly známy a stá
le se ještě drží komické hádanky, kdežto 
policajtské (esenbácké) vtipy cirkulovaly více 
mezi dospělými a do žákovského folkloru 

se dostaly později a dodnes je v něm uslyší
me ve větším počtu. Přibylo také anekdot 
erotických. Přechodně módní byly tehdy tzv. 
horory, ty měly někdy i delší vyprávěcí for
mu. Z nich, pokud bylo možno zjistit, se ješ
tě vysky tnou takové , které j sou kratší 
a jejichž pointa je komicky satirická, a někdy 
jsou jen redukovány na trojstupňovitě vy
stavěný vtip s pointou rovněž komickou. 

Ustoupily i postavy Antka a Francka (i je
jich jmenné modifikace Frantek, Mantek, 
Juzek), častěji se dostává ke slovu nevýraz
ná postava Pepíčka, a to vlivem dětského 
časopiseckého humoru, v němž se už dlou
ho sem tam vyskytovala. Dvojice Antka 
a Francka by se asi držela v humoru déle, 
kdyby se byla objevovala v tisku jako např. 
vtipy o kolínské dvojici Scha l a Tůnnes 
v Německu, kde je tato dvojice známa jak 
u dospělých, tak u žáků. Avšak u nás ve Slez
sku a na Ostravsku se dvojice Antka a Franc
ka v tisku neprosadila a tak v žákovské tra
dici s e zřejmě neudrží. J e zajímavé, že 
v Porúří, kam tuto dvojici přenesli polští hor
níci, se jména Antek a Frantek v tištěné hu
moristické literatuře stále vyskytují. 1 2 

Poznámky 

1) Simonides, D.: Wspóczesny folklor sow-
ny dzieci i nastolatków. Wroclaw-Warszawa 
1976. 
2) V českém folkloru a literatuře není zásad
ní rozdíl mezi termíny anekdota a vtip, oba 
výrazy se užívají promiskuitně. 
3) Malinowski, L : Powiesci ludu polskiego 
na Slasku. Materiály Etnograficzne-Antro-
pologiczno i A rcheo log iczne IV, 1900 , 
3-80, V, 1901, 3-264. 
4) Satke, A.: Současná žákovská anekdota 
ve Slezsku a na Ostravsku. In: Český lid 60, 
1973, 70-85. 
5) Satke, A.:c.čl . 
6) Simonides, D: c d . 
7) Wehse, R.: Warum sind die Ostfriesen im 
Gesicht? (Die Witze 11 - 14jáhrigen. Texte 
und Analyse. Herausgegeben von einer Pro-
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jektgruppe des Seminars für Volkskunde in 
Göttingen unter Leitung von Rainer Wehse. 
Frankfurt a.M. 1983. 
8) Kromě prací všech tří uvedených folklo-
ristů srov. L. Röhrich, DerWitz. Figuren, For
men, Funktionen. J . B . Metzler. Stuttgart 
1977, 86n. 
9) Satke, A.: Cesta papouškovské anekdoty 
od středověku k současnému žákovskému 
folklóru. In: Sborník prací filozoficko-příro-
dovědecké fakulty Slezské univerzity v Opa
vě. Řada literárněvědná, roč. A2,1997,185. 
10) Trnky-brnky. Moravský měsíčník humo
ru a srandy. 8. roč. Vizovice 1997. 
11) Satke, A.: c. čl. s . 83, č. 74,75. 
12) Röhrich, L : c d . s . 269. 

Stereotypes in Jokes Typical of the Cur
rent Student's Folklore 

The author has been conducting the re
search in the student's folklore, traditional 
and current, since 1955 in the territory of 
the Czech Si lesia. In 1973 he made an ana
lysis of the most frequent jokes and strea
med them in eight categories and several 
sub-categories (published in the Český lid 
Journal, 1973, p. 70n.). The categories are 
as follows: jokes about fools (Narrenwitze), 
linguistic jokes (Sprachwitze), adventurous 
jokes (Abentenwerliche) - the category com
prises nine sub-categories out of which s c a -
tology prevails; jokes about parrots (Papa-
geiwitze), human defaults (Stottererwitze), 
bets (representatives of various nationali
ties), black humour (Schwarzen Humor), and 
last but not least, Gypsy humour. 

Twenty years later, the author conducted 
a preliminary trial research in several schools 
(unfortunately, he was not able to conduct 
it to the same extent as 25 years ago) in 
order to compare the current state with the 
previous research.The collected material so 
far suggests that jokes in children (between 
11 and 15 years of age) do not tend to hold 
as long a s In adults. Classical folklore and 

frequency of many jokes, so popular 25 ye 
ars ago, have decreased considerably re
cently. 

The highest frequency has been registe
red in jokes about fools. Linguistic jokes 
tend to be rare. Certain adventurous jokes 
do linger on, whereas some of them disap
peared. Also, new themes turned up (e.g. bets 
about various nationalities seem to be on a 
rise). Frequency of police jokes increased. 
However, these jokes used to be pronoun
ced in the fifties mainly by adults. In chil
dren they prevail until now but to a lower 
extent. Surprisingly, two most frequent jo
kes about parrots which used to be the most 
popular among students retracted (mainly 
the one called Smooth Landing). Similarly, 
b lack humour related to concentrat ion 
camps (Schwarzen Humor, der in Konzen
trationslager lokalisiert sind) almost disap
peared. Gypsy humour, on the contrary, brou
ght up new types of jokes which are again 
very brief (question/answer). In the past three 
years, all at once, the jokes about Somali 
appeared the most frequented (presumably 
dueto the media influence), inspired by star
vation in Somalia (sic!). Exceptionally „hor-
rors" turn up; usually assuming the form of 
a short horror joke with a comical ending. 
The jokes with animals being protagonists 
(elephant, ant, rabbit as a mockery of shop
keepers etc.) which were rare to hear twenty 
five years ago, are nowadays much more 
lively. Surprisingly, comic figures of Antek 
and Francek (or Francek and Juzek) rapidly 
disappeared. These jokes were very popular 
among students in the seventies in Si lesia. 
Nowadays, the two figures are being ous
ted by the figure of Pepíček, originated in 
magazines, and party by the comic duo of 
Spejbl and Hurvínek. 
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Název příspěvku tvoří první část žertovné 
otázky kolující mezi dětmi. Podnětem k ní 
byla televizní reklama, a tak jde nejen o ukáz
ku ze současného fondu dětských vtipů, ale 
také o příklad nové inspirace v tvorbě folk
lórní povahy. (Co to je? J e to fialový a leží to 
na poli. - Kráva Milka.) 

Při etnologickém výzkumu dětské kultury 
a při sběru folklórního materiálu vidíme, že 
se stále potvrzují slova O. Sirovátky a A. Sat -
keho o tom, jak je dosud živá přímá, ne
zprostředkovaná komunikace ve školních 
třídách nebo v kamarádských partách a j a 
kou zde prokazují folklórní vitálnost anek
doty. (Náš výzkum je součástí tříletého pro
jektu Kultura dnešních dětí a mládeže se 
zvláštním zřetelem k folklórním projevům, 
reg.č. A 0058604 G A A V ČR.) 

Při výzkumu vyprávění navazujeme na vý
zkumy prováděné před dvaceti lety kolekti
vem pracovníků Ústavu pro etnografii a folk-
loristiku AV ČR v Brně, v nově osídlených 
obcích na jižní Moravě, především v Lodě
nicích, na výzkumy mezi brněnskými dětmi 
uskutečněné v posledních letech a zejména 
na práce A. Satkeho, badatele, který se jako 
jeden z mála u nás systematicky zabýval hu
morem v lidovém podání a jmenovitě žá
kovskou anekdotou. O. Sirovátka psal na 

JETO FIALOVÝ A LEŽÍ TO 
NA POLI, ANEB 
JAKÉ S E DNES VYPRÁVĚJÍ 
ŽÁKOVSKÉ ANEKDOTY 

PhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ 
Ústav pro etnografii 
a folkloristiku AV ČR, Brno 

více místech o tom, jak se v současné době 
proměňuje lidová slovesnost, jak některé 
žánry ztrácí místo v současném podání 
a jak se jiné stále udržují pň životě a zůstá
vají produktivní. Mezi ně patři'například anek
doty, vtipy, které se mezi dospělými, ale také 
mezi dětmi a mládeží těší značné oblibě. 
O. Sirovátka poukazoval také na mezery 
v našem bádání o folklóru dětí a dětských 
herních kolektivech a zdůrazňoval, že vlast
ní sférou folklóru jsou primární sociální sku 
piny, ve kterých se folklórní jevy šíří v přímé, 
meziosobní komunikaci. 

Dnes můžeme těžko odpovědět na otáz
ku, zda malé množství anekdot ve starých 
sbírkách a monografiích odpovídá dřívější
mu zastoupení tohoto žánru ve vyprávění, 
anebo zda byl skutečným důvodem malý 
zájem ze strany sběratelů a národopisců. 
Například v meziválečném období věnoval 
anekdotě zasvěcený výklad spisovatel K a 
rel Čapek, nikoliv národopisci nebo folklo-
risté. V současné době je nevelký počet od
borných prací postupně rozšiřován o některé 
nové příspěvky, zejména zahraniční. 

V německé literatuře posledních let najde
me více prací věnovaných anekdotám a dět
ským vtipům. J e to vedle rozsáhlé práce 
Lutze Róhricha o vtipu například studie Hel-
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muta Fischera věnovaná anekdotám šesti 
až desetiletých dětí, ale zejména příkladná 
práce Warum sind die Ostfriesen gelb im 
Gesicht? z roku 1983, analyzující vtipy je
denácti až čtrnáctiletých. Jsou zde publi
kovány výsledky výzkumu, které německý 
folklorista Rainer Wehse uskutečnil se svý
mi spolupracovníky z univerzity v Gottin-
gen. V úvodu R. Wehse píše, že vtipy jako 
živé, vlastní, projevy dětí nebyly zahrnuty 
do žádného z dosavadních výzkumů dětí. 
Konstatuje: „Jak veselý je vtip dítěte, tak 
smutný je stav bádání o něm." Jeho sborník 
studií chce být vzorem pro další výzkumy a 
podává metodologický a teoretický návod 
jak uchopit a ohraničit fenomén dětský vtip. 

Ve snaze vyplnit mezery v této problema
tice jsme začali v loňském roce s výzkumem 
vyprávění u školních dětí a se sběrem vtipů. 
Během školního roku 1996/97 jsme shro
máždili na školách v Brně, v Miroslavi a ve 
Strážnici pomocí dotazníků, na různých 
schůzkách a během jednoho večera u tábo
ráku na letním táboře ve Fryštáku u Zlína 
výchozí materiál, který nám dává přehled 
o tom, co si děti vyprávějí, co se vypravuje v 
rodině, jaké děti znají například pověsti, ale 
hlavně jaké si vyprávějí vtipy a jaké si dávají 
hádanky. Materiál, který je zčásti nahraný na 
magnetofonových páskách a zčásti jej ob
sahují dotazníky, tvoří 253 anekdot. Vzhle
dem k tomu, že hádanky, vtipy, a žertovné 
otázky byly zapsány na různých místech 
a jsou získány od školních dětí ve věku de
seti až dvanácti let, lze na základě jejich roz
boru formulovat některé poznatky a cha
rakteristiky. Podrobnější studii však můžeme 
podat až po shromáždění dalšího materiálu 
a ucelených reprezentativních vzorků. 

Třídění materiálu je doprovázeno nesnází, 
kterou známe i z dalších oblastí folkloristi-
ky, když se formy nebo druhy kříží s tema
tickými okruhy anebo se v konkrétních pří
padech prolínají různá témata. Například 
Lutz Rohrich roztřídil vtipy do tří skupin 
podle kontrastu, který je obsažen v pointě. 
Podstata pointy spočívá v kontrastu či v roz

poru jedné myšlenky nebo jevu s myšlen
kou nebo jevem opačným. Na základě toho
to přístupu rozdělil L. Rohrich anekdoty 
podle toho, jaký vyjadřují rozpor: 

- vtipy, které vyjadřují rozpor s jazykovou 
normou (slovní vtipy, nechtěný humor) 

- vtipy, které vyjadřují konflikty s logikou 
(černý, šibeniční humor a lhářské anekdoty) 

- vtipy, které vyjadřují konflikty se sociál
ní, náboženskou a etnickou skutečností. 

R. Wehse se odvolává na shora uvedenou 
klasifikaci L Rohricha a na třídění dalších 
badatelů (Moser-Rath, Propp). Z a klasifikač
ní princip však považuje témata, která jsou 
evidentní z hlediska vypravěče a poslucha
če vtipu. Protagonisté, tzn. hlavní předsta
vitelé, případně jejich jména, jsou podle něho 
symbolem určitých daných temat ických 
okruhů vtipů. Na návrh tohoto třídění navá
žeme i my. (H. Fischer má ve své studii s ta 
novené tematické okruhy, v jejichž rámci 
rozděluje materiál ještě na hádanky, vtipy 
a žertovné otázky.) 

Tematické skupiny, které pro svůj katalog 
vtipů navrhl A. Satke, nepovažoval z a defi-
nitiní, uzavřené celky, ty však mají dodnes 
svoji platnost a váhu. Pň srovnání materiá
lu, který A. Satke shromáždil v 50. a 60. le
tech a utřídil a analyzoval ho v Českém lidu, 
vidíme, že se vtipy, které jsme sbírali letos 
a v loňském roce, od jeho souboru liší. Z a 
tímco některé tematické okruhy zde nejsou 
vůbec zastoupeny, zejména to jsou tradiční 
humorky a anekdoty, jiné jsou zcela nové. 
Jistě zde hraje roli odlišnost regionů, ve kte
rých jsme sbírali, ale zásadní význam má 
zřejmě časový posun, odstup nejméně tři
ceti let. Některé vtipy a hádanky se z reper
toáru dětí úplně vytratily, některé s e obdi
vuhodně udržují a podléhají variačnímu 
procesu a současně se zde objevila zce la 
nová témata. Existence některých nových 
témat a výrazových prost ředků souvisí 
s h lubokými kul turními, spo lečenskými 
a hospodářskými změnami, ke kterým ve svě
tě a v naší zemi došlo od dob, kdy A. Satke 
sbíral. V našem materiálu, nasbíraném pře-
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devším na území jižní Moravy, se zřetelně 
vykreslují následující tématické skupiny vti
pů, hádanek a žertovných otázek: 

1. národnosti, popř. menšiny 
o^Romech (12) 
o*Somálcích (18) 
o Židech (3) 

2. zaměstnání, stavy a zvláštní postavy 
o policajtech (14) 
o lékařích (3) 
o učitelkách (1) 
o manželských párech (4) 
o bláznech (4) 
o vězních (3) 
o kanibalech (3) 
o jeptiškách (3) 
o postižených (5) 
o známých osobnostech (8) 
o pohádkových postavách (3) 
o Pepíčkovi s obměnami jména (7) 
o Hurvínkovi, Spejblovi, popř. Máničce (7) 

3. zvířata (17) 
4. erotika, homosexuálové, skatologické 

vtipy (17) 

5. politické (4) 

6. povodňové (6) 
7. varianty reklamních sloganů (4) 

Žákovský a studentský humor, obsažený 
v našem souboru, vykazuje identifikační 
znaky, kterými se dětský folklór, lépe řečeno 
folklór dětí, vyznačuje obecně. J e to několik 
příznaků nebo kategorií podílejících se na 
identitě jednotlivých skupin dětí a mládeže 
podle 

- věku 
- pohlaví 
- místa bydliště, prostředí 
- ročního období. 
A. Satke například píše o „určité věkové 

bázi smíchu". Z a poměrně výraznou hranici 
související se schopností vyprávět, která je 

zásadní také pň proměně repertoáru, může
me u mladé generace považovat věk deseti 
a patnácti let. Ve věku patnácti let také na
růstá obl iba černého humoru, cyn ismu 
a absurdity. Zdá se také, že se humorná po
dání, zejména u starších dětí, liší i podle 
pohlaví, popřípadě podle pohlaví společnos
ti, ve které se vypráví. Některé „silné", „vý
živné", anekdoty, ale také anekdoty namíře
né proti ženám (resp. učitelkám), vyprávějí 
jen chlapci. Některé rozdíly se jeví také v re
pertoáru venkovských a naproti tomu měst-
kých dětí, podobně repertoár dětí z osmile
tých gymnázií vykazu je j iné kvality než 
repertoár jejich vrstevníků ze základní ško
ly-

V každém případě svědčí o životnosti 
anekdot jejich aktualizace a variační proces, 
jemuž podléhají. Podrobněji se však touto 
problematikou můžeme zabývat až po shro
máždění většího množství vtipů. Zamyslí-
me-li se nad novými jevy, nad zastoupením 
např. reklamních sloganů a jejich parodií 
v dětském repertoáru, můžeme konstatovat, 
že pronikání masové kultury a masových 
prostředků zábavy do kultury dětí souvisí 
s tezí, že dětská kultura je schopna přijímat 
nejrůznější podněty zvenčí a upravovat je 
vlastním způsobem. J e pravděpodobné, že 
také jazyk a výrazové prostředky reklamních 
sloganů odpovídají jazyku mladé generace 
a jazykovému horizontu epochy, jak to for
muloval O. Reboul. 

O. Sirovátka uvažoval o oblibě anekdot 
jako krátkého, stručného žánru, v souvis
losti s proměnami folklórního podání a z a 
mýšlel se také nad brutálními a cynickými 
žerty. Spolu s A. Satkem konstatoval, že 
v moderním světě není prostor na dlouhé 
besedy, avšak situační, příležitostný druh 
komunikace se zábavnou funkcí není příliš 
omezován dalšími postředky zábavy, jako je 
četba, televize apod. Zejména děti mají dost 
času a prostoru pro spontánní formy zába
vy. Navíc to, co má punc zakázaného ovoce, 
se může šint pouze ústní cestou. To, co nelze 
publikovat kvůli drastičnosti, obscénnosti, 
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nevhodnosti politické a jiné, se může šíňt 
neoficiální cestou. Mám za to, ve světě dětí 
stojí v kontrastu proti oficialitě a spořáda-
nosti tzv. slušného a vzdělaného světa do
spělých cynismus a černý humor některých 
anekdot. Ve světě dětí a mládeže může patňt 
vyprávění „si lných" anekdot k neuvědomě
lému vyjádření opozice a identifikace vůči 
světu dospělých - rodičů a učitelů. O tom, 
jaký mají postoj k cynickým vtipům a k čer
nému humoru dnešní starší žáci nebo stře
doškoláci, vyjadřují slova jednoho z nich: 
„Vtipy se vykládají, aby byla sranda. Drsný 
vtipy dost často, protože lidi v mým věku -
aspoň si myslím - mají černej humor radši, 
protože je výživnější. Já osobně, když sly
ším drsnej vtip, tak si řeknu, že je to hrozný, 
ale stejně je to k smíchu. U vtipu prostě zá
leží na tom, jestli je to sranda. Rozhodně to 
není výraz revolty nebo toho, co si myslím." 

Karel Čapek ve své stati K přírodopisu 
anekdoty napsal: „Je možno, že vtip jen re
guluje lidskou krutost, že ji odvádí z kolejí 
činu do kolejí slov. Jisto jest, že plní velikou 
a nezbadanou sociální funkci, tak jako zcela 
nepochybně plní významnou funkci biolo
gickou. Vtip je útok i obrana:, je to projev 
převahy i zbraň slabšího, ale vedle toho má 
tisíc jiných důvodů a účelů, z nichž jeden 
bývá fantastická a odpoutaná bezúčelnost." 
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Lying in the field, it is violet or which pu
pils'jokes are told now-a-days 

The set of 250 jokes collected during the 
academic year of 96/97 from elementary 
school pupils and grammar school students 
in Southern Moravia appears to be a star
ting point for a more detailed study on regi
onal folklore rendering and on humour in 
the oral, direct communication of contem
porary young people. The set proves how 
lively the jokes in their oral rendering still 
are. The jokes are constantly updated and 
modified, under the influence of mass cu l 
ture (in particular the influence of publicity 
and commercial slogans). The set compri
ses several distinct categories of jokes, rid
dles and humorous questions: jokes about 
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different nationalities (Romanies, Somali , 
J e w s ) , various occupations and special fi
gures (policemen, doctors, women teachers, 
fools, cannibals, Spejbl and Hurvínek etc.), 
animals, erotic and scatological jokes, jo
kes about politics and current situation. In 
the*Czech Republic it w a s mainly jokes 
about recent floods and the death of Prin
cess Diana. A special category features pu

blicity slogans and their parodies which are 
an integral part of verbal expressions of con-
temporary ch i ldren. S tuden t ' s humour 
shows identification features typical of chil
dren's folklore. The features vary according 
to individual social groups of children and 
young people, based on the age, sex , envi
ronment, region and, occasionally, season 
of the years. 

Při studiu zpěvnosti se vedle informací 
získaných v přímém výzkumu nebo pomocí 
dotazníkových anket nabízejí také písemné 
doklady, které mohou do určité míry vypo
vídat o tom, co současná mladá generace 
zpívá, co patří k jejím oblíbeným žánrům. 
Studium těchto materiálů, mezi něž patří na 
přední místo rukopisné zpěvníky, tvoří sou
část výzkumu zpěvnosti zpracovávaného 
v rámci grantového úkolu Kultura dětí a mlá
deže se zřetelem k folklorním jevům. Jako 
jeden z prvních badatelů na tyto dokumen
ty upozornil Bedřich Václavek, který je ozna
čoval lidové rukopisné zpěvníky a zařadil je 
mezi tzv. pomocné prameny pro studium li
dových písní.1 

J d e o materiály, které umožňují sledovat 
nejen oblibu lidových písní, ale současně 

STUDENTSKÉ RUKOPISNÉ 
ZPĚVNÍKY 

PhDr. Marta TONCROVÁ 
Ústav pro etnografii 
a folkloňstiku AV ČR, Brno 

také dokládají pronikání umělých útvarů do 
lidového podání. Zpěvníky obvykle obsahují 
i písně folklórní, podíl umělých, mnohdy zli
dovělých sk ladeb v nich však větš inou 
převažuje. B. Václavek charakterizoval ruko
pisné zpěvníky jako „nejosobnější, nejsub-
jektivnější výběr lidových zpěváků, který není 
cenzurován vedlejšími zřeteli umělých sbě
ratelů, a jejich zápisy podávají text (velmi 
zřídka nápěv) tak, jak jej lid zpíval." 2 Zachy
cují rovněž písňový repertoár určitého mís
ta, určité doby a jsou svědectvím životnosti 
písní. Pokud by se sledovaly v úplnosti, lze 
v nich zachytit i proměny, jimiž lidová píseň 
během své existence, kdy se šíří převážně 
formou ústního tradování, prochází. 

I když B. Václavek upozorňoval na tyto pra
meny vícekrát a důrazně, nedá se říci, že by 
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se jich ve folkloristickém bádání dostatečně 
využívalo. Také s e kolem nich rozproudila 
diskuse se zcela protichůdnými názory. U B. 
Václavka nacházíme slova ocenění, zatímco 
jeho dlouholetý spolupracovník, Bedřich 
Smetana, je opačného mínění: „ Lidový ru
kopisný záznam nějaké písně svědčí totiž 
naopak o tom, že ta či ona píseň se octla 
v rukopisném zpěvníčku proto, že z nějaké
ho určitého důvodu nebyla pojata do lido
vého písňového fondu a do lidového ústní
ho podán í písní . L idové rukop i sné 
zpěvníčky jsou podle mých sběratelských 
zkušeností toliko dokladem toho, že ta či 
ona zapsaná píseň byla v dosahu lidového 
zájmu o nové písně. Od rukopisných lido
vých zpěvníčků je ovšem třeba pečlivě odli
šovat lidové s o u p i s y známých písní (tj. 
soupisy písňových incipitů), které si někdy 
lidé vypisují, aby s i , např. pň zapisování pís
ní, vybavovali písně, které chtějí sběrateli 
zazpívat apod." 3 J e samozřejmé, že se tyto 
rozdílné názory objevily hlavně ve spojení 
se zlidovělými písněmi, neboť se na ně upo
zornilo právě při jejich zpracování. 

K tomuto problému se vyjádřil i V. Karbu-
sický v jedné ze svých prací věnovaných 
českým zlidovělým písním. 4 Uvádí rovněž 
argumenty proti Smetanovu tvrzení, že 
v rukopisných zpěvníčcích najdeme hlavně 
nebo převážně písně, které si lidé špatně 
pamatovali, které nežily v ústní tradici. Když 
B. Václavek ve studii O důležitosti rukopis
ných zpěvníků lidových pro studium lidové 
písně tyto doklady hodnoti l 5 , opíral s e 
o prostudování pouhých dvou desítek zpěv
níků. V době, kdy psal V. Karbusický svůj 
článek, bylo již prozkoumáno kolem 1000 
rukopisných zpěvníků, tedy padesát krát 
více. Toto studium plně potvrzovalo názor 
Václavkův. Podle Karbusického lze rukopis
né zpěvníky chápat jako důležitý pramen pro 
zjišťování obliby určité písně, a to pramen 
neoficiální. Karbusický konstatuje, že po
stup zpěváka je jiný, než uvádí Smetana. 
Zpěvák si nezapisuje jen písně ojedinělé, ty, 
které nezná a nezpívá, i když i tyto se v ru

kopisných zpěvnících vyskytují, ale přede
vším takové, které chce zápisem fixovat, pís
ně, které rád zpívá, které chce vlastnit. S e 
s tavu je si zpěvník podle svého v k u s u . 
A počet oblíbených a známých písní, které 
V. Karbusický zjistil v rukopisných zpěvní
cích, tento názor jednoznačně potvrzuje. 

Historie rukopisných zpěvníků sahá do 
minulého století a souvisí s rozšířením vzdě
lanosti. Jej ich charakter je různý, podle toho, 
zdaje pořizovali vzdělanci či prostí lidé. Roz
díly mezi takto sestavenými dokumenty na
jdeme i v současnosti. Vedle krasopisně vy
psanou rukou psaných zpěvníků se setkáme 
i s neuměle napsanými, těžko čitelnými tex
ty písní nebo jen s písňovými incipity.6 J d e 
o dokumenty soukromé, osobního rázu, 
jichž se lidé neradi zbavují. Často proto mizí 
s odchodem svého autora či poňzovatele 
a sběratelé nebo badatelé se o nich ani ne
dovědí. 

Rukopisné zpěvníky mohou být různého 
obsahu. Pořizují si je dospělí lidé i mládež. 
Zpěvníky mladých lidí mají svou specif ic
kou vnější i vnitřní podobu. Jestliže je po
rovnáváme se soubory písní, které sepisují 
lidé v dospělém věku, pozorujeme, že silněji 
odrážejí repertoár v určité, relativně krátké 
době, módní a aktuální. Soubor zazname
naných aktuálních písní je poměrně rozsáhlý. 
Jen menší část z nich však v rukopisných 
zpěvnících zakotví na delší dobu. 

V tomto příspěvku porovnávámeme pět 
takových písňových souborů, pořízených 
zhruba v rozpětí třiceti let.7 Zjednodušeně 
lze říci, že se v nich oba výše uvedené pod
něty spojily: byly pořízeny pro osvěžení pa
měti nebo vůbec pro zapamatování a sou 
časně dokládají oblibu a rozšíření určitého 
souboru písní, který se aktivně traduje pro
střednictvím jednotlivce i uvnitř j istým způ
sobem vymezené skupiny (spolužáci ve tří
dě, členové zájmových kolektivů apod.). 
Sestavování zpěvníků patří k poměrně roz
šířené činnosti mladých lidí ve věku mezi 
čtrnácti až osmnácti, méně už v pozdějším 
věku. 
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Zpěvníky, o nichž pojednáváme v tomto 
příspěvku, reprezentují repertoár mladých 
lidí ze druhé poloviny dvacátého století. J e 
jich autoři pocházejí z velkoměsta a zpěvní
ky si pořídili v době středoškolských studií. 
Mají ustálenou vnější podobu. Písně si au -
toři"zapisují většinou do silnějších sešitů, 
k tomuto účelu zvlášť pořízených. Jej ich roz
sah se pohybuje v rozmezí sto - dvě stě pís
ňových jednotek. Podle toho, jak písně pro
nikají na veřejnost a stávají se zpívanými 
a oblíbenými, je zřejmé, že zpěvníky jsou po
řizovány postupně, po několik roků. Pozor
nost budí jejich výtvarná stránka. Většinou 
jsou zdobeny kresbami, nákresy, kopiemi 
fotografií či výstřižky z časopisů. I při skrom
ném výtvarném provedení jsou aspoň ná
zvy písní výrazně, často barevně vyznače
ny, psány odlišným či ozdobným písmem. 
V tom se liší od většiny rukopisných zpěv
níků dospělých, které po této stránce bývají 
mnohem skromnější. 

Příčina zřejmě tkví v tom, že poňzovateli 
námi sledovaných zpěvníků jsou studenti. 
Ti jsou vedeni ve škole k estetickému zřeteli 
při pořizování svých zápisů v sešitech. Ale 
současně zřejmě působí i osobní vztah 
k těmto dokumentům, které pro majitele 
představují něco krásného, něco, co stojí vy
soko v jejich hodnotovém žebříčku. Není 
ovšem také zcela vyloučeno, že se vytvořil 
určitý úzus, který se víceméně stereotypně 
dodržuje. 

Součástí zpěvníků je zpravidla obsah 
- v úvodu nebo na závěr. Očíslování a obsah 
umožňují orientaci v zapsaných písních, což 
napovídá, že jsou skutečně prakticky využí
vány. (U zpěvníků dospělých to nebývá vždy 
obvyklé.) Z obsahu vysvítá, že jsou do těch
to souborů zařazovány převážně písně pů
vodem umělé, které se však díky hromad
ným sdělovacím prostředkům velmi rozšířily 
ve zpěvním repertoáru určité věkové skupi
ny. Nelze tvrdit, že jde jenom o písně sku 
tečně aktivně tradované, zpívané. Podle in
formací poňzovatelů zpěvníků si zpěvníky 
mladí lidé navzájem půjčují a písně si z nich 

opisují jeden od druhého. Vzhledem ktomu, 
že je zapisován pouze text (aspoň tak tomu 
je ve starších zpěvnících - z 50 .- 60.let to
hoto století), nelze vyloučit, že jde částečně 
o písně převzaté, které se nemusely vždy 
skutečně zpívat. Ve zpěvnících z posledních 
desetiletí najdeme údaj navíc, a to značky 
pro kytarový doprovod. Souvisí to nepo
chybně s růstem obliby hry na tento hudeb
ní nástroj. Kytara podle dotazníkových vý
zkumů představuje nejrozšířenější hudební 
nástroj, na nějž mladí lidé hrají. Často jde 
přitom o samouky. Lze říci, že kytara zcela 
převládla nad dříve oblíbeným a rozšířeným 
klavírem. V oblibě se k ní blíží pouze flétna, 
která však není nástrojem, vhodným pro 
doprovod ke zpěvu. 

I když porovnáváme malý počet zpěvní
ků, je jasné, že značky pro kytarový dopro
vod tvoří nedílnou součást těch novějších. 
V dokladech z padesátých až šedesátých let 
tyto údaje zcela chybějí. Akordické značky 
naznačují, že zapisovatelé znají i nápěv pís
ně. V opačném případě by tyto údaje neměly 
žádný smysl . 

Ve zpěvnících z různé doby zjišťujeme, že 
se repertoár poměrně rychle proměňuje. 
Souvisí to nepochybně s nabídkou popu
lárních písní v hromadných sdělovacích pro
středcích - v rozhlase, televizi, na gramofo
nových deskách, kazetách, C D apod. Složení 
repertoáru zachyceného ve zpěvnících sou
visí takés činností různých populárních sku 
pin a orchestrů i s oblibou jednotlivých zpě
váků. Ve starším zpěvníku (padesátá léta) 
tvoří určité procento například písně z re
pertoáru Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
O něco později figurují ve zpěvníku zase 
skladby populárních Beatles, skupiny Olym-
pic, apod. V dalším období se uplatňuje re
pertoár souboru Brontosauři, Spirituál kvin
tet, skupiny Poutníci atd. Časově blízké 
zpěvníky se repertoárově nepatrně překrý
vají. 

J istou část repertoáru tvoří písně zpívané 
u táborových ohňů a spojené s trampinkem, 
jako například populární Askalona, Letí šíp 
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savanou, Niagara nebo píseň o starém hon-
ci krav. Těchto písní není mnoho a je možno 
říci, že patří' k těm, které se objevuje i ve zpěv
nících časově vzdálených. 

Jestliže seřadíme jednotlivé písně podle 
incipitů alfabeticky, nenajdeme mezi nimi 
příliš mnoho shod. J e to dokladem časové 
podmíněnosti těchto materiálů i toho, jak 
se repertoár této věkové skupiny rychle ob
měňuje. J e t o nakonec i obraz určitého osob
ního vkusu, subjektivního výběru, jak na to 
poukazoval B. Václavek u lidových rukopis
ných zpěvníků. Pro naše studium je důleži
tý poznatek, že takové dokumenty vůbec 
existují, že vzniká pozitivní vztah k písním, 
byt to nebyly zrovna písně lidové. Ty jsou 
ostatně v těchto zpěvnících spíše výjimkou. 8 

Z údajů uvedených u písní vyplývá, že poří-
zovatelé si jsou vědomi autorství skladeb 
a u řady písní jsou skladatelé zaznamenáni, 
nebo je zde uveden interpret - zpěvák či in
strumentální skupina. 

Zpěvníky dokládají důležitost institucí, 
které mladé generaci zprostředkovávají ur
čité písňové žánry. Jestliže se písně předvá
dějí v podobě a úpravě, která neodpovídá 
potřebám a vkusu určité věkové skupiny, 
stěží najde odezvu či kladné přijetí. Důsled
ky toho, co a jak se v jisté době mladým 
lidem předkládá, se pak přímo odrážejí při 
vytváření zpěvního repertoáru zmíněné vě
kové skupiny. 

Studentské rukopisné zpěvníky, které jsem 
pro tento příspěvek porovnávala, s e navzá
jem příliš nepodobají. Nebo přesněji řečeno, 
jejich obsah je různý - pokud jde o konkrét
ní písně. Co je však spojuje, jsou osoby je
j ich pořizovatelů, žánr, který zachycují, 
formy fixace písní, včetně určitého standard
ního vnějšího vybavení a funkce, kterou s e 
hrávají v kulturním životě, a tím i v hodnoto
vé orientaci určité věkové skupiny. Pokud 
jde o rozsah, zachycují zpěvníky poměrně 
široký repertoár, jde ovšem o písně náležejí
cí k jednomu žánru. V tom se studentské 
zpěvníky podstatně liší od podobných sou
pisů, které si lidé pořizují v pozdějším věku. 

Silný je vlastnický pocit, jen podmíněná 
ochota materiál zapůjčit, charakteristické je 
i jisté časové omezení zachyceného zpěv
ního repertoáru. Z hlediska poznání zpěv-
nosti mládeže, především středoškoláků, je 
nelze opomenout, neboť jsou svědectvím 
zpěvní aktivity jednotlivce, hudebního vku
su , vztahu k určitým hodnotám i projevem 
jistého druhu sociálního chování - společ
ného zpěvu ve skupině. I když na ně v na
šem výzkumu pohlížíme především jako na 
materiál k objasnění zpěvního repertoáru 
jedné věkové kategorie, je zřejmé, že by tyto 
dokumenty mohly vypovídat i o širší pro
blematice. 

Poznámky 

1) B. Václavek: Písemnictví a lidová tradice. 
Praha 1947, s . 18. 

Václavkův zájem směřoval k poznánízpěv-
nosti širokých lidových vrstev.V jedné z jeho 
prací čteme: „A ještě jedna oblast je, kde by 
dnešní zájem o lidovou píseň mohl pňnésti 
výsledky trvalé ceny. V posledních letech byl 
doceněn pro studium lidové písně význam 
pomocných pramenů, jako jsou kramářské 
písně, rukopisné zpěvníčky lidové a zpěvní
ky společenské. Zvláště kramářských tisků 
a rukopisných zpěvníčků, jaké si psávali zpě
váci, pro svou potřebu si zapisujíce písně, 
se v našich rodinách, zvláště na venkově, 
povaluje množství, a když starší generace 
zemře, upadnou obyčejně v zapomenutí 
a jsou zničeny. Bylo by krásným památní
kem dnešní obnovené lásky k lidové písni, 
kdyby se v našich krajinských muzeích nebo 
i v ústavech ústředních, jako jsou universit
ní knihovny, muzejní knihovna nebo i Ústav 
pro lidovou píseň, sešlo hojně těchto pís
ňových památek. Jej ich rozložení je velmi 
originální a ani sebevětší sbírka na jednom 
místě nezaručuje, že se jinde nenajdou pa
mátky dosud neznámé, hlavně pokud jde 
o kramářské čili jarmareční tisky (tzv. špalíč
ky). A rukopisné zpěvníčky lidové nám zase 
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vypovídají mnoho o repertoáru zpěváka 
nebo kraje. Zvláště jsou-li starší, z první po
lovice minulého století, tedy z doby, kdy 
sbírek lidových písní bylo ještě pořídku, mají 
cenu nesmírnou. Ale ani žádný zpěvníček, 
napsaný třebas v posledních letech, by ne
měl být pohozen, když ho přestane jeho 
majitel užívat, a měl by být věnován někte
rému muzeu nebo knihovně." (B. Václavek: 
Co jsme dlužni lidové písni. In: O lidové pís
ni a slovesnosti. Praha 1963,. s . 267 - 268.) 
2) B. Václavek, Písemnictví a lidová tradice, 
s . 19. 
3) R. Smetana: K otázce Václavkových „Čes
kých světských písní z l idovělých". Teze 
k teorii českých světských písní zlidovělých. 
In: Václavkova Olomouc 1960, Praha 1961, 
s . 35, pozn. 30. B. Smetana dále rozlišuje: 
„U lidových zpěváků můžeme tedy předpo
kládat dvě kategorie písňových fondů: pís
ně pamětní, které si lidoví zpěváci nezapi
sují, a písně zpěvníkové, které se z nějakých 
důvodů vymykají z repertoáru pamětních 
písní... Okolnost, že si nějaký lidový zpěvák 
zapisoval některou píseň - a to zvláště teh
dy, když si zapsání písně vyžádalo od něho 
nepoměrně více práce, než např. od nějaké
ho vzdělance zvyklého psaní - je naopak 
spíše dokladem toho, že tato zapsaná píseň 
nezlidověla, že se nějak vymyká zlidovění 
a že se toliko octla v dosahu lidového zpě
váka, aniž vplynula do jeho repertoáru „pa
mětních" písní." (R. Smetana: Bedřich Václa
vek a český písňový folklór. In: B. Václavek: 
O lidové písní a slovesnosti. Praha 1963, 
s.24-25.) 
4) V. Karbusický: Pojem zlidovění a typy zli
dovělých písní české společnosti. Václavko
va Olomouc 1964, Ostrava 1965, s . 54-55. 
5) B. Václavek: O české písni lidové a zlido
vělé. Praha 1950, s . 64-67. 
6) Takový pramen představuje např. soupis 
p ísňových inc ip i tů od F. Petrů. (Srov. 
M.Toncrová: Zpěvačka Františka Petrů a její 
repertoár. Národopisné aktuality 18, 1981, 
s . 207-214.) 
7) Při zapůjčení zpěvníků si majitelé větši

nou nepřáli, aby jejich jméno bylo uvedeno. 
J d e o zpěvníky jednoho muže a tří žen naro
zených v roce 1943, 1965,1967 a 1973. 
8) To, že lidové písně nejsou ve zpěvnících 
uvedeny, neznamená, že se v této věkové 
skupině vůbec nezpívají. Konkrétnější do
klady však může přinést jedině přímý vý
zkum. 

Students' handwritten songbooks 

Students' handwritten songbooks repre
sent a source for observing the song reper-
toir and musical taste of the youth between 
the age of 14.18. Comparing five songbooks 
of authors born between 1943 1973 and 
living in Brno we can find out that their con
crete content is various, being changed qui
ckly in accordance with what is offered by 
the contemporary production of trendy dan
cing songs. Other songs, e.g. those con
nected with hiking movement are involved 
only seldom in the songbook, the folk songs 
could be found fully exceptionally. These 
documents are connected by the following 
factors: the collectors, i.e. secondary-scho
ol students, genre which has been recor
ded, i.e. trendy dancing songs, writing re
cords of songs and compositions including 
the certain outside equipment (drawings, 
copies of photographs, newspaper cl ip
pings etc., in songbooks from the seventie
th and eightieth, there are marks for chord 
accopamying in addition) The function is 
common as well because of records of the 
songs to be remembered and because of 
document concerning the certain song re
pertoire of this age group. The songbooks 
have catched a quite wide repertoire (100 
200 songs) but there are the songs belon
ging to one genre. Here we can see the dif
ference from the songsbooks established 
by adults. Students' handwritten songbooks 
create a witness of singing activity of indi
vidual persons, of musical taste, relations 
to certain values as well as of expression of 
certain type of socail behaviour as introdu
ced by common singing within one group. 
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Na dětskou kulturu (na její projevy) může
me pohlížet na jedné straně jako na auto
nomní strukturu, která odráží jak způsob 
myšlení, postoje, normy, zkušenosti a před
stavy dětí, tak sociální uspořádání (stratifi
kaci dětské skupiny či společnosti). Na stra
ně druhé dětská kultura zároveň spoluvytváří' 
kulturu národní či lokální společnosti. Žije 
spolu s kulturou dospělých a touto kultu
rou je též ovlivňována. 

Vliv kultury dospělých je zákonitý. Děti 
právě prostřednictvím své kultury směřují ke 
kultuře dospělých. Tyto aspi race dětí se 
v projevech jejich kultury odrážejí ve dvou 
formách. Kultura dospělých vstupuje do 
dětské jednak ve hrách na..., v napodobo-
vacích hrách, a jednak v trvalém (napodo-
bovací hry následujícím) zmocnění se kul
turních prvků společnosti dospělých a jejich 
následné transformace. Přenechání určité
ho kulturního prvku nebo chcete-li fenomé
nu je pak vždy na vůli společnosti dospě
lých. Pokud s e dospěl í nevzdají svého 
„kulturního bohatství" nezbývá dětem než 
hrát hru na jako. 

Kulturním fenoménem, který prošel touto 
transformací a z kultury dospělých propadl 
do kultury dětské, jsou památníky, alba upo
mínek na přátele či zajímavé osobnosti. Prá-

TRADICE ČESKÝCH 
PAMÁTNÍKŮ 
- SOUČÁST DĚTSKÉ 
KULTURY 

PhDr. D a n a BITTNEROVÁ, C S c . 
Pedagog ická faku l ta Univerzi ty Ka r lovy 
v P r a z e 

vě na rozboru, byt z hlediska macrostruktu-
ry, drobného fenoménu ukáži 1. cestu trans
formace vybraného kulturního fenoménu a 
jeho uchopení dětmi, 2. výchovné - ideolo
gické a kulturní vlivy na podobu památníků 
dětí z a posledních sto let a 3. posuny 
v sebeprezentaci dětí prostřednictvím pa
mátníků. 

Kulturně historický vývoj památníku 

Z hlediska kulturně historického prošel 
památník poměrně zajímavým vývojem, a to 
s ohledem jak na jeho formální tak i obsa
hovou stránku. Kořeny tradice zapisovat do 
památníků spatřují badatelé v období stře
dověku, v období oblíbených rytířských tur
najů. Na šlechtických dvorech 14. století, 
v době, kdy psaná kultura nebyla ještě plně 
rozšířena, se namalované erby stávaly vizit
kami, které každý účastník turnajů uchová
val jako doklad nejen svého šlechtického 
původu, ale také jako odznak své rytířské 
zdatnosti. 1 

V 16. století se tato zvyklost transformo
vala do památníků (nazývaných též album 
amicorum či Stammbuch). Vlastnit knihu 
upomínek se stalo módou elity společnosti. 
Nejdříve šlechtici, ale záhy i měšťanský pa-
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triciát a učenci dbali o to, aby v jejich pa
mátnících nechyběly podpisy a zápisy přá
tel, známých a také slavných osobností. Vět
šinu z nich pak památník provázel po 
dlouhou dobu jejich života. 

Zpočátku, v návaznosti na „dobu rytíř
skou" a v souvislosti, že památníky kolova
ly ve šlechtických rodinách, jednotlivé upo
mínky často sestávaly z vymalovaného 
rodinného znaku. Ten často doprovázela 
devisa - heslo rodu a šlechtice. Erby pak 
vystřídaly tématem různorodé kresby a vý
roky, které zpravidla charakterizovaly buď 
autora zápisu nebo majitele památníku. Pře
sto nebylo výjimkou, že se texty opakovaly. 
Například čeští šlechtici a studenti rádi pře
jímali cizí (francouzské, italské, německé 
a španělské) bonmoty v originále či překla

du. Obliba památníků pak inspirovala uměl
ce a knihtiskaře.2 Vydávání předloh či přímo 
formulářů opatřených rytinami a citacemi 
z klasiků provázelo život památníků až do 
poč. 20. století. 

E k o n o m i c k o - p o l i t i c k é změny k o n c e 
18. století a počátku 19. století, provázené 
i společenským vzestupem městského ma
jetného obyvatelstva, umožnily měšťanstvu, 
a to především ženám, zmocnit se památní
ků a dále rozvíjet jejich tradici. Ideály roman
tismu se pak v památnících žen z Českých 
zemí často transformovaly v sentimentální 
výpovědi o lásce a přátelství doprovázené 
selankovými výjevy. Měšťanstvo obohatilo 
i formu památníků. Vedle vázaných knížek 
psali mnozí své upomínky na tzv. lístky do 
památníků. Většinou normalizované kartič
ky pak uchovávali v k tomu vyrobených kra
bičkách, vlepovali je do památníků a nebo je 
nechávali svázat. (Zvykem bylo i z lístků s e 
stavovat a nalepovat plošné montáže - quod
libety, které zdobily stěny pokojů.) 3 

Stejně jako na zálibu šlechty v památní
cích tak i na potřeby měšťanstva realizovat 
se skrze památníky zareagoval typografický 
průmysl. Začal tisknout výtvarné předlohy, 
nabízel dokonce i „hotové" lístky, na které 
se stačilo jen podepsat. 

Ve třicátých letech 19. století, s nástupem 
měšťanského salonu, se památníky v čes
kých zemích se dostávaly z přímé vlády žen. 
Nabízely společenskou prezentaci i měšťa
nům- mužům, byť jí neholdovali jako jejich 
ženy. A nejen proto se začaly obsahově pro
měňovat. Tato renesance souvisela i s pro
sazujícím se národně obrozeneckým pro
gramem. Pro muže a ženy se památníky 
staly tribunou jejich vlasteneckých postojů. 
Přestože si uchovávaly vícejazyčnost, po
stupně převládla čeština. Větší důraz byl zde 
kladen na stránku obsahovou než výtvar
nou. 

Po polovině 19. století ztrácely osobní 
památníky z hlediska společenského na vý
znamu. Nahradily jej např. vizitky, fotografie. 
„Oslabený" kulturní fenomén se ocitl na roz-
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cestí. Z rukou měšťanské společnosti ten
tokrát ovšem nesměřoval k dělnickým či rol
nickým vrstvám. Logicky, „úpadkový" kul
turní fenomén společensko-ekonomicky 
slabé skupiny obyvatelstva nemohly vnímat 
jako prvek, který by obohatil a či dokonce 
„ p o s í l i l " p res t i ž j e j i ch kul tury a tedy 
i jejich samých. A tedy jej nepřejali. 

Tradice zápisu osob a osobností se v kul
tuře dospělých spojila s institucemi. Pamět
ní knihy s podpisy slavných lidí dodnes vede 
řada organizací nejrůznějšího charakteru 
(např. vědecké instituce, hotely), každého pak 
k zápisu do „památníku" vyzývají muzea 
a galerie. 

Památník ovšem v rovině pojetí osobní 
(individuální) knížky upomínek na přátele 
a blízké nezanikl.Tradici dále rozvíjela měš
ťanská mládež. Ta na rozdíl od dělnických 
a rolnických vrstev v této tradici vyrostla. 
Pokračovat v ní chápala jako kontinuum. Pro 
měšťanskou mládež tedy si památníky ucho
vali svou společenskou a kulturní význam
nost. 

Památník se stal průvodcem některých 
mladých mužů na různých typech vyšších 
škol (např. na učitelském ústavu) stejně jako 
představoval nevyhnutelný doplněk dívek 
v pensionátech. Tato vazba na místo užití se 
pak odrazila v životnosti památníků. Knížky 
věnování a upomínek stále častěji zůstávaly 
aktuální pouze několik let a většinou zahr
novaly pouze zápisy přátel. V této době s e 
tedy památník začal pojit se školním živo
tem, se školní kulturou. Tento image si pak 
uchoval až do současnosti. 

Památníky dětí 

Do kulturního vlastnictví dětí památník 
přesáhl jen o několik desetiletí později, tedy 
zhruba na přelomu 19. a 20. století. Jakým 
vývojem tedy prošel památník dětí za sto let 
od okamžiku svého etablování až do sou
časnosti? J a k se v jeho proměnách odrazily 
společensko-polit ické zvraty v české spo
lečnosti a výchovné působení školy. A v této 
souvislosti jak se měnil způsob sebeprezen-
tace dětí, tedy k jakým hodnotám, ať etic
kým či estetickým, se hlásily a hlásí. Polože
né otázky zodpovím na základě rozboru 
okolo tří set památníků dětí, pocházejících 
z let 1898 - 1995 z Čech a Moravy. 

Památník do dětské kultury vstoupil v ná
vaznosti na kulturu dospělých, tedy jako 
doména dívek. Pouze 2 0 % z celkového po
čtu analyzovaných vzpomínkových alb si 
založili a vedli chlapci. Také dvě třetiny vě
nování v památnících pocházejí z per dívek. 
Formulované závěry je tedy nutno připiso
vat ve zvýšené míře spíše dívkám než chlap
cům. 

Majiteté a tvůrci památníků 

V průběhu sto let děti dále měnily i rozví
jely tradici památníku. Došlo k dalšímu pro
padu tohoto kulturního fenoménu z hledis
ka věkového. Zatímco na přelomu století 
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památník vlastnili jedenácti až dvanáctiletí 
školáci z rodin z měšťanských středních vrs
tev, v šedesátých letech o zápisy usilovaly 
devítileté děti a v současné době plní svoji 
společenskou funkci dokonce v kultuře dětí 
z druhé třídy. Někteří rodiče pak potvrzují 
spojitost mezi školní kulturou a památní
kem a připravují ho již pro prvňáka, byť bez 
osvojení písma a stabilizace dětské skupiny 
ve třídě nachází památník jen malé spole
čenské uplatnění. 

Snižovala se také věková hranice, po kte
rou si dívky či případně chlapci památník 
vedli. Již ve třicátých letech děti ztrácely zá
jem o památník okolo patnácti let věku.Tato 
mez se pak udržela až do současnosti. Ukon
čení školní docházky a odchod ze základní 
školy bývá posledním důvodem pořídit si 
zápis do památníku. 

K „devalvaci" věkové se připojila i ztráta 
sociální určenosti. Památník rozšiřoval okruh 
svých byť dočasných příznivců. Přerůstal 

společnost středních měšťanských vrstev 
a po polovině století se stal samozřejmostí 
ve školní kultuře dětí bez rozdílu rodinného 
či lokálního původu. 

Památníky však v rukou dětí pozbyly i tr
valý společensko-komunikační význam. Z a 
tímco ještě na počátku století zápisy svých 
přátel a známých si pořizovali majitelé pa
mátn íků p růběžně , pod le p ř í lež i tos t i , 
v letech dvacátých si již mnohé z dětí zaklá
dalo knížku vzpomínek „pro forma" z inicia
tivy rodičů nebo na základě momentální 
společenské aktuálnosti (vynoření se) ve 
školní kultuře dětí.Tedy poté, co během ně
kolika málo měsíců dívka popřípadě chla
pec shromáždili upomínky všech svých spo
lužáků, od vedení památníku ustoupily. Tento 
trend se prosadil a trvá i v současnosti. Vět
šina památníků zažívá dvě až tň vlny zápisů 
(1 . ve druhé až třetí třídě, 2. ve čtvrté, páté či 
šesté třídě, 3. na konci školní docházky). 
Nejednou si pak každá vlna vyžádá novou 
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knížku. Důvodem je jak nespokojenost 
s úrovní zápisů z předcházejícího období, 
tak případná eliminace duplicity zápisů spo
lužáků. 

Vlastní tvůrci památníků, tedy ti, kteří pl
nili a plní stránky verši, kresbami a odkazy, 
jsou pak závislí na iniciativě majitelů upo
mínkových alb. Na jejich výběru záleží, kdo 
bude autorem a jaký charakter tak památní
ku vtiskne. Většina památníků dětí za po
sledních sto let kopírovala okruhy lidí, se 
kterými se dívka, popřípadě chlapec stýkali: 
příbuzní, učitelé, spolužáci a případně další 
kamarádi (např. z tábora, ozdravovny). Nej-
větší podíl v albech tedy logicky zaujímaly 
upomínky vrstevníků. Ne vždy, a rozhodně 
ne důsledně si děti nechávaly zapisovat od 
svých učitelů a od blízkých příbuzných. Na 
druhé straně si však některé dívky vedly „re
prezentativní" památníky, které předkládaly 
cíleně pouze učitelům a dospělým. 

Předpoklad sociokulturní homogenosti 
autorů památníků v první polovině 20. sto
letí, tedy úvahu o převaze tvůrců z rodin 
středních a vyšších měšťanských vrstev, 

opírám o lokální a společenskou stratifikaci 
české společnosti v tomto období. Podstat
nou roli přikládám i skutečnosti, že děti si 
zakládaly památníky až na druhém stupni 
školy. Na výběrové školy (gymnázia), kam 
chlapci a dívky z měšťanských rodin zpravi
dla směřovali, se synové a dcery ze sociálně 
slabých skupin hlásili jen zřídka. Naopak tyto 
meze porušil vývoj ve společnosti po roce 
1948 a zavedení jednotné školy. 

Koncepce a obsahová náplň památníků 

Proměny ve věkové skladbě, posuny ve 
skladbě sociální stejně jako společenský 
vývoj země se odrazily i v grafické a obsa
hové stránce památníků. Z hlediska celkové 
koncepce památníky dětí přelomu století 
bezezbytku navázaly na tradici měšťanskou. 
Důraz byl kladen jak na literární charakter 
zápisu", tak na vyvážený etický a estetický 
dojem, který se řídil požadavky kultury do
spělých. Proto se děti uchylovaly ke kraso
pisnému opsání textu a kresbám se zpravi
dla vyhýbaly z obavy, že by neobstály. 
Ilustrace či celoplošné obrázky do památní
ků první třetiny 20. století se odvažovali z a 
řadit jen dobří kreslíři. Touhu po ilustraci děti 
pak nejednou naplňovaly vlepováním k to
muto účelu vydávaných barvotisků. 
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Naproti tomu památníky dnešních dětí se 
již zcela odpoutaly od norem měšťanské 
kultury dospělých. K resba se prosadi la 
a obsahově nahradila text. Ten se naopak 
stal spíše doprovodným. 

Proměnám v celkové koncepci památní
ků odpovídá i vývoj obsahu textů a později 
kreseb. (Pro možnost srovnání se soustře
dím především na zápisy dvanácti letých 
a třináctiletých dětí v průběhu sledovaného 
století.) 

Aby děti počátku našeho století dostály 
formálním nárokům zápisu, jen zcela výji
mečně si vymýšlely vlastní texty. Verše či sen
tence zpravidla vybíraly z památníků svých 
rodičů, sourozenců či kamarádů, či z knižně 
vydaných předloh. 5 Banální „upomínková" 
poezie, typu: 

Když jsem ti psala v památník 
byly jsme malé žabky, 
vzpomeň si na mě Olgo 
až budem staré babky. 

nepřevažovala, i když se v různých památ
nících často opakovala. Dvanáctileté a tři
náctileté děti, zpravidla gymnazisté vycho
váni v tradici měšťanských rodin, častěji 
sahaly k citacím veršů či sentencí, které nesly 
hlubší myšlenku. Mezi nejoblíbenější auto
ry patňll: F .L Čelakovský, V. Hálek, Sv. Čech, 
E. Krásnohorská, B. Němcová, Jablonský, 
Vrba, J . Vrchlický. Použitím jejich citací se 
dívky a chlapci nejčastěji zabývali tématy 
0 pomíjivosti štěstí, o složitosti života, o přá
telství. Celou kapitolu by bylo možno věno
vat vlasteneckým veršům a výrokům, které 
se objevovali v míře reagující na peripetie 
vývoje české společnosti po celou první 
polovinu 20. století. Naproti tomu nábožen
ská tematika byla psána téměř výlučně pe
rem katechetů. 

Tato úroveň, stále připomínající normy 
měšťanské kultury, však byla postupně 
opouštěna. Ve druhé polovině našeho sto
letí, kdy se památník stával majetkem všech 
sociálních vrstev, kdy památník pronikal 
1 do rodin, kde dosud neexistovala tato tra

dice, dochází k výrazné celkové obsahové 
proměně. Ještě v padesátých letech se sice 
památníky koncepčně blížily svým před
chůdcům z let třicátých a čtyřicátých. Pravi
dlem byl text doprovázený ilustrací. Ovšem 
z volby veršů I z jejich grafického pojetí je 
zřejmé, že důraz děti kladly na stránku vý
tvarnou (například iluminovaly všechna pís
mena, text nikterak nesouvisel s ilustrací 
a pod.) a naopak opomíjely myšlenkovou 
hloubku textu. Nepřekvapí proto, že děti 
oslovovala především banální „upomínko
vá" poezie. 

Objevovaly se také již obrázky bez dopro
vodného textu, které předznamenaly vývoj 
v následujících desetiletích. Ale ani zde děti 
nespoléhaly výlučně na vlastní invenci. Ke 
vzorům sahaly do dětských knížek, ke ko-
mixovým a kresleným fi lmovým hrdinům. 
Často používaly i naučená obrázková sché
mata. 

Řada okopírovaných či inspirovaných 
obrázků se opakovaně objevovala na strán
kách památníků. Rozhodně největší oblibě 
se těšila a těší dílna Walta Disney. Ovšem 
ani čeští autoři nezůstávali v pozadí. Již tň 
desetiletí patří mezi nejčastěji citované kres
by ilustrace Heleny Zmatlíkové a Zdeňka 
Múllera. J e však nutné podotknout, že in
spirace v řadě ohledů sledovaly umělecký 
vývoj a dobovou produkci žádaných výtvar
níků. Podobnými stálicemi jsou i obrázková 
schémata - styl izace hlaviček pejsků s ve l 
kýma očima, které porůznu mění délku a tvar 
uší, nebo se proměňují v kočky. 

Vedle využívání „tradičních" vzorů a stylů 
reagovaly děti při výběru předlohy pro upo
mínku do památníku také na změny módy. 
Zejména média působí na proměny dět
ských výtvarných vzorů. Tedy např. Ohníč-
kového Barbánka 70. let nahradili na přelo
mu let 80. a 90. televizní Šmoulové. Kromě 
překreslování obrázků se však děti pouštěly 
i do vlastního výtvarného ztvárnění témat 
spjatých s dobovými mediálními „ idoly". 
Dnes tedy může až humorně působit obrá
zek tanku Rudý ze seriálu Čtyři z tanku 
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a pes (70. léta) v kontrastu se zdařilou kres
bou Michala Jacksona (90. léta). Vlastní vý
tvarné náměty dětí, vyloučíme-li již zmiňo
vaná naučená obrázková schémata (květiny, 
princezny), v památnících rozhodně nepře-
važovaly. Zaujme, že vycházely spíše z ruky 
chlapců nebo dětí mladších. 

Přestože zápisy do památníků by měly být 
vlastní osobitou prezentací, byly a jsou po 
celou dobu své existence velmi často přejí
mány. Stejně tak tvůrci dětských památníků 
respektovali pojetí zápisu do památníku jako 
„kopii". Tedy i oni spíše vyhledávali a vyhle
dávají vzory a předlohy, ke kterým by se při
hlásili, a které by tedy odpovídaly jejich etic
kým a estetickým představám. Nebylo a není 
dokonce výjimkou, že autor cituje stále stej
ný výrok, volí jediný obrázek, který umí na
kreslit, popřípadě cíleně čerpá předlohy pou
ze z jedné knihy. 

Způsob, který na stránkách památníků 
chlapci a dívky volili k sebeprezentaci, se 
tedy v průběhu jednoho století změnil. V prvé 
polovině našeho století dívky a chlapci po
kládali za závaznou formu „měšťanských" 
památníků dospělých. Přihlášení se k více či 
méně filozofujícím či romantizujícím myš
lenkám, byť se mnohdy jednalo o přihlášení 
se formální a nahodilé, mělo dokazovat etic
ké a intelektuální pozice autorů zápisu. Po 
polovině století však dívky a chlapci opouš
těli image charakterního intelektuála - lite
ráta. Svůj výraz hledali a nacházeli ve sféře 
výtvarného umění. Kresba a malba se pro
sadily. Potvrdily, že jsou pro děti sdělnější, 
reprezentativnější a manifestnější. 

V tomto století se dětem podařilo uchopit 
fenomén kultury dospělých - památník, 
uspůsobit jej svým potřebám a představám. 
Přeťaly jeho sepětí s výchozí kulturou a or
ganicky jej zahrnuly do vlastní dětské kul
tury. 

Poznämky 

1) Boehm, H.: Auf die Freundschaft windet 
Kränze. Wiener Stammbuchblätetter aus fünf 

Jahrhunderte. Wien, Wiener Stadt - und Lan-
desbibl. 1987, s . 5 ; Zíbrt, Č.: Nápisy ze s ta 
ročeských štambuchů a památníků až do 
doby probuzenecké. Sbírka první. Praha, 
J . Otto 1907, s . Ill-V. 
2) Boehm, H.: Auf die Freundschaft..., e d . , s 
6-7. Henig Hans (ed.): Blätter der Erinnerung. 
Aus Stammbüchern von Frauen des 18. und 
19. Jahrhunderts. Leipzig, Vrlag für Frau, 
1988,240 s . ; Fechner, J-U.(ed.): Stammbü
cher als Kulturhistorische Quellen. Mün
chen, Kraus Internat. Publ. 1981, 299 s . Zí
brt, Č.: Nápisy ze staročeských štambuchů..., 
c.d. ,s. I-XII 
3) Melniková-Papoušková, N.: Praha před sto 
lety. Praha, Orbis, 1935, s . 114-117. 
4) Skutečnost, že památníky byly koncipo
vány skutečně jako stránky pro literární vy
jádření, dokládají i titulní strany památníků 
přelomu století. Mnohé nesou název „Poe
sie". Jen pro zajímavost uvádím, že v sou
časném S N R se památníky dětí dodnes na
zývají „Poesie album". 
5 Záruba, J . : Tajemník lásky. Květomluva-
barvomluva-verše do památníku. Mladá Bo
leslav, b.r. 

The tradition of Czech albums as a part 
of children's culture 

The tradition of albums was being deve
loped for more than four centuries in Bohe
mia and Moravia. After „many peripetias", 
the album passed over into childrens' hands 
at the turn of the 19th century. 

The conception and content of childrens' 
albums have been changing during the 20th 
century. In the first half of our century, the 
girls and boys continued in the form of „the 
burghers" albums of adults. The ethic and 
intellectual position of the authors of ideas 
written at the albums should express the 
author's positive relation to the more or less 
philosophizing or romanticizing ideas even 
if it was the random or formal positive rela
tion on numerous occasions. 
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After first half of the century, the girls and 
boys have left the image of honest intel
lectual - writer. They were looking for and 
founding their mark in the sphere of visual 
arts. The drawing has won recognition on 
pages of children's albums. It has confir
med that the drawing is more communicati
ve, representative and demonstration for 
children. 

In this century, the children has succee 
ded in catching the phenomena of adults' 
culture - the album, in adapting it for their 
needs and ideas. The children have broken 
its connection with original culture and they 
have involved it into the own childrens' cul 
ture. 

HRY NEJMENSICH 
A VÝCHOVA UMĚNÍM 

PhDr. Věra MIŠURCOVÁ, C S c . 
Praha 

Hovoříme-l i o výchovném využití her 
v předškolním věku, míváme obvykle na 
mysli zejména výchovu dětí od tří let, která 
je rozpracovávána hlavně vzhledem k ma
teřským školám.Teprve v poslední době jsme 
v různých zemích svědky toho, že se více 
pozornosti věnuje také období prvních let 
dětského života. Znovu oceňujeme moud
rost J.A.Komenského, který do komplexní
ho programu rodinné výchovy od narození 
dítěte do jeho šesti let, obsaženém v Infor-
matoriu školy mateřské, zahrnul i umění. 

Dovolte mi, abych vás informovala o prá
vě vydané knížce „Děti, hry a umění", která 
pojednává o úloze umění ve vývoji a výcho
vě předškolních dětí počínaje kojeneckým 
obdobím. M. Severové a V. Mišurcová v ní 
shrnují poznatky o vývoji spontánních e s 

tetických projevů dětí v přirozených pod
mínkách rodinného života, analyzují umě
leckou tvorbu pro děti a zobecňují zkuše
nosti z praxe i teorie výchovy nejmenších. 

V současné době představuje umění pro 
děti specializovanou oblast umělecké tvor
by, která se vyznačuje žánrovou šíří a množ
stvím děl jak umělé tak lidové provenience. 
Dětský folklor obsahuje nepřeberné množ
ství rozmanitých her a hříček, které jsou 
u dětí velmi oblíbené a představují stále 
osvědčený prostředek jejich výchovy; neza
stupitelnou roli mají výtvory dětského folk
loru pro děti v prvních letech života, neboť 
jsou s to uspokojovat specifické potřeby 
vývoje tohoto věku. 

Lidové hry přinášejí dětem radost i mož
nost něco nového poznat a naučit se růz-
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ným dovednostem. Děti si tyto hry osvojují 
již hotové. Avšak hotové hry tvoň jen jednu 
skupinu her; druhou, rozmanitější tvoří hry 
spontánní. Hra představuje dominantní č in
nost předškolního věku a je pro děti přiroze
ným způsobem jak poznávat různé stránky 
života dospělých a včleňovat se do něj. Prá
vě oblast umění je díky své smyslové kon
krétnosti pro děti přístupná, přitažlivá a jimi 
vyhledávaná. 

Proto předmětem našeho zájmu se staly 
spontánní hry, v nichž se děti zaměřují na 
umělecké výtvory nebo se samy pokoušejí 
něco vytvořit z různých materiálů užívaných 
v umělecké tvorbě. Tyto hry označujeme jako 
hry estetické. Obdobně jako v uměleckých 
činnostech rozlišujeme recepci, reprodukci 
a tvorbu, také v oblasti estetických her roz
lišujeme hry recepční, reprodukční a tvoři
vé. 

V recepčních hrách jde o vnímání, chápá
ní a citové prožívání uměleckých útvarů, např. 
při poslechu písniček, pohádek, při sledo
vání divadelních představení, prohlížení ob
rázků apod. 

V reprodukčních hrách se děti snaží o re
produkování říkadel, veršů, her se zpěvem 
nebo napodobení věcí z okolí pn kreslení 
a modelování. 

V tvořivých hrách děti experimentují se 
slovy, vymýšlejí si vlastní popěvky a hry 
s loutkami nebo vyjadřují své představy ve 
výtvarných projevech apod. 

Každá z uvedených skupin obsahuje hry 
z oblasti umění muzických i výtvarných a při 
jejich provádění často dochází k vzájemné
mu prolínání. V dalším výkladu se zaměříme 
hlavně na hry z oblasti muzických umění. 

Jednot l ivé druhy estet ických her mají 
v dětském vývoji různé zastoupení. U dětí 
do dvou let převládají hry receptivní. Již ko
jenci rádi naslouchají mluvené řeči, zpěvu, 
hudbě i pří jemným zvukům svého okolí 
a reagují na ně pohybem i hlasem. V oblasti 
umění pro děti najdeme výtvory určené pro 
nejmenší; patří k nim ukolébavky a lidové 
hříčky s dětským tělíčkem, v nichž dospělí 

provádějí s dítětem příslušné pohyby a do
provázejí je říkadlem nebo písničkou (Paci , 
paci, Kovej, kovej, kováříčku, Vařila myšička 
kasičku apod.). Od druhého roku, kdy s e 
batole učí chodit a mluvit, získává různé nové 
zkušenosti v rozmanitých životních situa
cích. Jej ich radosti a problémy nacházejí 
výraz i v dětských folklorních výtvorech; tý
kají se např. vstávání, mytí, oblékání a také 
dětských radostí (Panáček, pán) nebo bo
lestí pň upadnutí (Kočka lysá). 

V období od třetího do šestého roku se 
estetické hry dětí značně obohacují. Recep
tivní hry jsou stále aktuální, ale jejich obsah 
se obohacuje o nové prostředky (divadelní 
představení, videoprogramy, gramofonové 
desky apod.). Ve větší míře se začínají uplat
ňovat i hry reprodukční a postupně též hry 
tvořivé, jimiž rozumíme spontánní volné ex
perimentování se slovy, se zpěvem, s hra
ním na dětské hudební nástroje, s taneční
mi pohyby i s výtvarnými materiály. 

Pro recepci a reprodukci v oblasti s loves
ného umění je typickým útvarem pro mladší 
věk říkadlo - krátký rytmizovaný text. Známe 
říkadla různého druhu (rozpočitadla, škád-
livky, vyprávěnky aj.) i různého účelu (děti 
pobavit, rozesmát, poučit, motivovat ke hře, 
podnítit k přemýšlení a řeči apod.). Protože 
říkadlo představuje - řečeno s F. Hrubínem 
- „prabáseň pro děti", stalo se v systému 
předškolní estetické výchovy východiskem 
pro literární výchovu nejmenších. 

K oblíbeným reprodukčním hrám patří od 
čtvr tého roku komplexní estet ické hry, 
v nichž se děti projevují pohybem a melo-
dizovaným slovem. Z dětských tanečních her 
patří k nejvýznamnějším hry se zpěvem. Jestli 
bychom měli srovnat jejich význam s poezií 
pro děti, pak obdobně jako říkadlo - řečeno 
s F. Hrubínem - je „prabásní", pak lze hru se 
zpěvem označit jako „pratanec", tvořící vý
chodisko pro výchovu taneční, hudební 
a estetickou vůbec. 

Tyto hry patří ke hrám skupinovým, a pro
to mají - vedle dětských souborů - největší 
uplatnění v mateřských školách. Hrají se zde 
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hry původní, přejaté z národopisných sbí
rek beze změny, i hry upravené, aby lépe 
vyhovovaly předškolním dětem; v oblastech 
s živým folklorem se hrávají jejich krajové 
varianty. 

Dosud jsme se zabývali hlavně dětskými 
hrami v české tradici. V současné době, pro 
kterou je charakteristická pluralita kultur 
a jejich prolínání, stává se aktuální otázka, 
jak do výchovy dětí začleňovat i hry jiných 
národů. Hry se totiž mohou stát „vyslanci 
mezi národy", neboť nám přibližují jiné země, 
napomáhají hlubšímu vzájemnému pocho
pení a tím i mezinárodnímu sbližování. 

Skutečnost, že hry cizích národů mohou 
dětem přiblížit jiné kultury, potvrzují zahra
niční zkušenosti např. z jazykově smíšených 
mateřských škol. Ukazuje se, že právě pro
střednictvím her dochází ke kontaktům 
a sdružování dětí dříve, než se dovedou do
rozumívat řečí. Z výsledků srovnávacích stu
dií vyplývá, že v pokladnici světové kultury 
existuje mnoho her, které mají některé shod
né rysy přesto, že se vyskytují v různých 
částech světa. K této podobnosti je možno 
přihlédnout při výběru her a jejich zařazová
ní do estetické výchovy nejmenších. V kul
turně homogenním prostředí, jaké je u nás, 
se nabízí možnost seznamovat děti s odliš
nými kulturami jednak prostřednictvím čes
kých her typologicky shodných s hrami ji
ných národů, jednak prostřednictvím cizích 
her v českých překladech a v případných 
úpravách. Hry tak slouží jako prostředek, 
který spojuje různé národy a utvrzuje v dě
tech jejich kulturní totožnost. 

Při našich úvahách vycházíme z předpo
kladu, že se děti rodí s elementárními vloha
mi k postihování estetických kvalit vnímané 
skutečnosti. Tyto vlohy se postupně rozví
její v závislosti na tom, jak často má dítě 
možnost setkávat se s uměleckými výtvory 
určenými dětem a s výtvory užitého umění, 
které jsou běžnou součástí našeho životní
ho prostředí. Hlavními zdroji estetických 
zážitků jsou především zrakem a sluchem 
vnímané estetické kvality různých jevů, na

příklad tvary a barvy hraček, melodie písní, 
rytmus říkadel nebo obrázky, s nimiž děti 
přicházejí do styku. 

Kde hledat prvopočátky těchto estetic
kých zážitků? Nové poznatky z této oblasti 
přinášejí výzkumy, využívající možností nové 
přístrojové techniky pň sledování vývoje plo
du během nitroděložního života. Tak bylo 
zjištěno, že od 20. týdne je sluchový aparát 
plodu srovnatelný se sluchovým ústrojím 
dospělých. Pozorování ukázala, že plod 
uvnitř dělohy vnímá kromě pulsací velkých 
tepen i hlas matky a některé zvuky z vnější
ho prostředí: náhlý zvuk z vnějška ho po
dráždí, při matčině hlasu se zklidní a je uko
lébán k spánku pň její chůzi. Dítě citlivě 
reaguje na hlas matky pň její řeči a zpěvu, ale 
také na instrumentální hudbu; je-li příliš hla
sitá, dělá prudké pohyby a kope. Podněty 
z matčina těla i zvnějšku jsou pňjímány 
smysly, přenášeny do mozku, ukládány 
v paměti a spojovány s emocionálními aso 
ciacemi.Tak již v mateřském těle lze u plodu 
pozorovat prvky učení. 

Nyní jsou již známy a ověřeny některé způ
soby zvukové stimulace, jejichž prostřed
nictvím lze vyvolat kladné reakce plodu; pa-
tn k nim např. spontánní něžné promlouvání 
k ještě nenarozenému dítěti od chvíle, kdy 
budoucí matka pocítí k němu lásku nebo 
obavy o ně; je to počátek vzájemného pozi
tivního citového vztahu, který se utváň na 
hormonálním základě. Tento vztah posiluje 
rovněž matč in zpěv. Podle zkušenos t í 
C.Thurmana z university v Minnesotě, hodí 
se k tomu účelu nejlépe krátké písničky, na 
jejichž základě matka improvizuje slova vy
jadřující jejich zážitky. Pro matku navíc zpěv 
znamená kromě citového obohacenítéž vy
datné dechové cvičení. K posílení citové vaz
by mezi novorozencem a matkou je zaměře
na i „uvítací" píseň hraná z magnetofonu 
v průběhu prvních dvou hodin po pnchodu 
dítěte na svět. 

Z pozorování spontánního chování citli
vých a vnímavých matek kojenců vyplývá, 
že matka často využívá pňležitostí navázat 
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s dítětem kontakt úsměvem, slovem nebo 
zpěvem, že sleduje jeho chování a rozezná
vá jemné signály, které k ní dítě vysílá, že je 
podněcuje k součinnosti, podporuje jeho 
projevy i růst iniciativy, prožívá s ním radost 
i změny nálad. Postupující souhra matky 
s dítětem, rozvíjející se v něžných interak
cích, umožňuje matce zaznamenávat jeho 
pokroky a dítě v jejich směru nově stimulo
vat. Vzájemný citový vztah matky a dítěte je 
jedním z východisek umožňujících jeho plný 
a zdravý rozvoj. 

Nové experimentální studie (Papoušek 
1992) o chování rodičů vůči kojencům uka
zují, že kromě vědomých výchovných pod
nětů jim rodiče poskytují i takové, které si 
neuvědomují a které nejsou s to na vyzvání 
vysvětlit: např. když se u kojenců koncem 
druhého měsíce začíná objevovat broukání, 
matka často opakuje jako vzor k napodobe
ní prodloužené znělé samohlásky; obdobně 
využívá mazlivé modifikace řeči k tomu, aby 
podnítila dětskou schopnost modulovat hla
sové intonace, předcházející tvoření samo
hlásek a slabik. Tyto formy rodičovského 
chování, označovaného H. Papouškem jako 
„ intui t ivní", byly zaznamenány ve styku 
s kojenci nejen u jeho rodičů, ale i u dalších 
osob bez rozdílu pohlaví, věku i kulturní pří
slušnosti. Tento universální výskyt u intui
tivního chování ukazuje na jeho biologický 
původ. Papoušek předpokládá, že ve for
mách rodičovského chování jsou skryty vlo
hy, které se po narození dítěte rozvinou ze
jména u matek na základě jejich zkušenosti 
a učení, a to opět mimo oblast vědomého 
jednání. Souhrn těchto norem chování vůči 
kojenci tvoří tzv. intuitivní neboli primární 
rodičovskou didaktiku, na niž navazuje vý
chovné působení podmíněné kulturními vli
vy zevního prostředí, v němž dítě žije. 

V souladu s postupujícím věkem dítěte je 
zapotřebí, aby jeho vývoj byl usměrňován 
na základě znalostí a osvojení výchovných 
prostředků, které mu může poskytnout vý
chova rodičů. 

Současné pojetí výchovy rodičů usiluje 
o to, aby vztah dítě - rodič nebyl založen jen 
na autoritě a ochraně, ale aby byl vztahem 
partnerským, umožňujícím dialog, v jehož 
průběhu je dospělý schopen dítěti nejen 
„dávat", ale od něho i „přijímat". Partnerské 
vztahy se mohou začít utvářet pň interak
cích rodiče s dítětem od počátku jeho živo
ta. Pro vychovatele rodičů to znamená učit 
je dítě pozorovat a pomáhat jim, aby sami 
našli řešení výchovných situací. Partnerský 
vztah předpokládá respekt dospělého k dí
těti, avšak ne „kult dětství". 
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Children, Play and Art 

People need art or not only for its beauty 
but also because of the fact that a work of 
art is able to contribute by its contents to 
the e n h a n c e m e n t of their e x p e r i e n c e 
knowledge, emotional experiences, relations 
and attitudes and thus to enrichment of their 
general development. Art in its summary 
makes it possible for individuals to partici
pate through its mediation in the events, 
experience, knowledge, attitudes and ideas 
of mankind. 

The study of the development of sponta
neous plays proved that children became 
acquaited with art in different ways : in re
ception plays it is a matter of perception, 
comprehension and affective evaluation of 
works of art (pictures, fairy tales), in repro
duction plays children recite e.g. poems, re
produce songs; creative plays are attempt 
of thei own ..creation" (drawing, verses). In 
each of these groups aesthetical plays rela-
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te both to the fields of poetical and creative 
arts. 

It resulted from the analyses of artistic 
cration that the basis for selecting the kinds 
of art is formed by the art for children which 
is gradually supplemented by the works of 

art of adults accessible to choldren.The chil
dren become first of all acquainted with cul 
ture of their own nation but they should also 
have the possibility of coming into contact 
with other cultures in a suitable selection. 

VÝZNAM RODINY 
A DOMOVA PRO VÝVOJ 
OSOBNOSTI DÍTĚTE 

Hans Joachim WIESENMULLER 
Německá národní sekce CIOFF, Thale 

• 

Témata 13. strážnického sympozia mají 
velký význam pro ty, kteří pracují s dětmi 
a mládeží. 

V této souvislosti si můžeme položit otáz
ku: "Jakou roli hrála a hraje rodina včera, 
dnes a zítra ve výchovném procesu dětí 
s přihlédnutím k tradičnímu folklóru?" Na
bízí se přitom srovnání včerejška a dneška, 
stejně jako názor, že dříve bylo všechno lep
ší, rodina i domov měly zcela jiný, mnohem 
větší význam. 

Jestliže se zabýváme procesem společen
ského vývoje, víme, že rodina je v tradičním 

vesnickém společenství základní a nejdů-
ležitější jednotkou, spojovacím prvkem mezi 
okolní společností, základní jednotkou vý
chovnou a vzdělávací. Tento proces probíhá 
od dětství až do stáň.Člověk se uprostřed 
rodiny cítí v bezpečí, rodina je pevným zá
kladem jako prastarý strom - společenskou 
jednotkou s velkým vlivem na všechny čle
ny rodiny. 

V tomto rodinném svazku byl člověk od 
dětství vychováván, seznamován postupně 
s poznatky o životě a společnosti prostřed
nictvím ostatních členů rodiny. Samotný 
výchovnýproces začíná v rodině, následuje 

mateřská škola, základní škola a velmi vý
znamný je vliv vesnického společenství 
a jeho tradiční kultury. Prostřednictvím ro
diny se dítě seznamovalo s morálními a e s 
tetickými aspekty zvyků a obyčejů vlastních 
danému vesnickému společenství a regio
nu. V období dětství a mládí děti tyto aspek
ty příliš nevnímají a berou je pouze na vědo
mí, aniž by si uvědomovaly jejich význam. 
Teprve v dospělosti si člověk uvědomí, jak 
velmi byl ovlivněn prožitky z okruhu rodiny 
i širšího společenství. To jsou problémy, kte
ré existovaly v minulosti a existují i v sou
časné době, opakují se , pouze společenské 
souvislosti jsou jiné. 

Johann Wolfgang Goethe řekl již před dvě
ma sty lety:" Neexistuje nic minulého, na co 
bychom se směli dívat zpět. Existuje jen věč
ná přítomnost, která se utváří' z rozšiřujících 
se prvků minulého." Zamýšlíme se tedy nad 
tím, co přebrat z minulosti do současnosti, 
zda má rodina jako výchovná a vzdělávací 
instituce své oprávnění a význam i v našem 
dnešním moderním přetechnizovaném svě
tě. Můžeme ji ještě použít nebo patří do s ta 
rého železa? 

J e samozřejmé, že rodina v současnosti 
přijala jinou "tvář", je převážně menší než 
bývala dříve. Všichni členové rodiny již ne
bydlí pospolu, přesto však se ani tato malá 
rodina neobejde bez výchovného vlivu ro
dičů, prarodičů a sourozenců. J e to institu
ce v současné době potřebná mnohem více 
než kdykoliv v minulosti a zůstává základ
ním kamenem výchovného a vzdělávacího 
procesu. Zůstává jím přesto, že výchovný 
proces dětí a mládeže je velmi silně ovliv
něn rozhlasem, televizí, počítači a jinými 
médii. Jsou neodmyslitelné od lidského ži-
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vota v současnosti, přesto však v žádném 
případě nemohou nahradit citovou, estetic
kou a výchovnou úlohu rodiny. Rodina je 
místem, kde se dítě učí rodný jazyk, učí se 
rozlišovat mezi dobrým a špatným, slyší prv
ní pohádky a písničky, hraje si první hry, s la 
ví společně rodinné svátky. Při práci s dětmi 
zjišťujeme, že v současnosti rodinné svaz
ky nabývají stále více na významu, že si lidé 
uvědomují, kde mají své kořeny, co jim ro
dinné prostředí dalo. Ať již chceme nebo ne, 
rodina je a bude na prahu 2 1 . století stejně 
potřebná jako ve století minulých. 

J e to pouze krátké zamyšlení nad téma
tem sympozia, zamyšlení člověka, který se 
věnuje dětem a mládeži ve folklórním sou
boru. 

Importance of the family and home for 
the development of the child's personali
ty 

The contribution gives a thought to im
portance of the family in the past as well as 
in the present time. In the past, the family 
was the only bearer of upbringing and advi
ce on the surrounding world.The family was 
connected by as strong connections as the 
village community was , and it had fast un-
changable order. Although the family, its in
ternal connections as well as relations to 
the surroundings have been changed no
wadays and the child's upbringing is affec
ted by more impulses coming from outside, 
it remains still the basis for development of 
the child's personality even at the threshold 
of the 2 1 s t century. 

• 
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