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LIDOVÝ TANEC - JEV SPOLEČENSKÝ, KULTURNÍ Čl HISTORICKÝ?
Daniela Stavělová

V různých oborech je u nás v současné době zvykem 
bilancovat, přehodnocovat, zatracovat. V nadšení pro hezčí 
a blýskavější kabát je často odhozen ten obnošenější, byť 
mnohdy z kvalitnějšího a trvanlivějšího materiálu. Ne vždy ale 
to, co je napohled lákavé, přináší chutné plody a bylo by krát
kozraké podlehnout dojmu, že změnou společenského klima
tu nastává nový letopočet všehomíru. Některé dříve tabuizo- 
vané přístupy jsou totiž přijímány pouze deklarativně, aniž by 
zasahovaly podstatu problému. Ale i naopak - tvrdošíjné lpění 
na starých dobrých konvencích a nechuť poznat, pochopit 
a přijmout jiný způsob myšlení maří mnohé podněty, předsta
vy a plány. Bude zřejmě nutné vyjít ze skutečné podstaty věci 
a zájmu o rozřešení konkrétních otazníků. Každé vytvoření 
konceptu studia by mělo plynout z potřeb samotné disciplíny 
a jejího společenského uplatnění. To platí rovněž o disciplíně, 
která se zabývá studiem lidového tanečního projevu. Jak ji na
zvat? Je to taneční folkloristika, či etnologie tanečního proje
vu, taneční antropologie nebo prostě etnochoreologie? Pozor
nost by zasluhoval také samotný předmět studia: lidový tanec, 
lidová taneční kultura, taneční projev, společenský tanec, non- 
artificiální taneční projev atd.1 Pojmenování disciplíny a jejího 
předmětu již obvykle naznačuje způsoby studia, a tak i v těch
to názvech se odráží rozdílné přístupy ke sledování zmíně
ného jevu. Navazují na různé vědecké a odborné tradice stře
doevropského kontinentálního uvažování nebo západoevrop
ských či zámořských myšlenkových proudů. Ať už v současné 
době zvolíme kterýkoli název pro svou vědeckou orientaci, je 
třeba mít na paměti výchozí podmínky pro vznik disciplíny 
v dané zemi, abychom lépe pochopili její zisk i ztráty, kredit 
i dluhy a mohli tak upnout pozornost směrem, který umožní 
vytvořit relevantní výsledky.

V různých zemích se obor tanečního studia konstituoval 
rozdílně. I v zemích velmi blízkých a donedávna spřízněných 
společným historickým osudem jako Čechy a Slovensko byly 
odlišné podmínky pro jeho formování. Zatímco slovenské ob
lasti poskytovaly možnost studia tradičních tanečních proje
vů existujících v původním prostředí, v Čechách byl tento jev 
studován téměř výhradně na základě sběratelských záznamů 
z konce 19. a počátku 20. století Podobnou situaci jako na 
Slovensku nabízely také některé oblasti Moravy, kde k viabili- 
tě tradičního písňového a tanečního materiálu přispěly aktivity 
folklorních skupin v nejširším slova smyslu. Tyto skutečnosti 
a rozdílné historické podmínky pro existenci některých jevů 
vedly také k odlišnému chápání studia tance. Zatímco v ob

lastech, kde byly zapisovány taneční projevy u žijících inter
pretů a publikovány další sběry, byly jinde rekonstruovány kla
sické sbírkové záznamy a systematicky uváděny do souboro
vé a pedagogické praxe. Zatímco se na straně jedné studoval 
živý projev, stal se ve sbírkách zapsaný lidový tanec na straně 
druhé historickým materiálem. To vedlo pochopitelně k odliš
ně koncipovanému studiu a rozvíjení samotné disciplíny. Situ
aci v Čechách lze s trochou nadsázky charakterizovat jako ob
jevování a hledání zapomenutého a v sousedním Slovensku 
a koneckonců i na Moravě jako zachycování mizejícího.

Studium lidové taneční kultury v Čechách
Otázky historické typologie lidového tance se staly hlavní 

tematikou kulturně historických studií v Čechách. Mnohé his
torické prameny byly prozkoumány z hlediska jejich významu 
pro studium taneční kultury nebo naopak studium tanečního 
fenoménu se stalo příspěvkem k poznání jevů obecné historie 
či hudební vědy. Vedle toho potřeby souborového či folklorní
ho hnutí iniciovaly vznik celé řady upravených výborů z klasic
kých sběrů lidových písní a tanců, často však sporné hodnoty. 
Podobné edice totiž většinou představovaly jev odpreparova- 
ný od dalších souvislostí, které původní sbírky svým uspořá
dáním nebo v předmluvách naznačovaly. Ve snaze obohatit 
repertoár tanečních souborů docházelo také často ke spekula
tivním výkladům některých tanečních forem nebo k jejich ino
vacím, přičemž byly vydávány za tradiční materiál.2 Poptávka 
tedy určovala nabídku, a tak převažování formálních aspektů 
při studiu tance bylo logickým důsledkem procesu souvisejí
cího s revitalizací či pěstováním tradičního hudebně tanečního 
projevu v souvislosti s folklorním hnutím. Menší pozornost by
la věnována prostředí, ze kterého lidový tanec pocházel nebo 
v něm existoval, a to nejen proto, že příležitosti k podobnému 
studiu byly v Čechách jen sporadické, ale také proto, že po
dobné studium vyžaduje také důkladné studium historickým 
pramenů nejrůznější povahy.3

V současné době stojíme před otázkou dalších možností 
studia lidové taneční kultury. Nemělo by už ani zdaleka jít jen 
o objevování zapomenutých hodnot, ale v první řadě o stu
dium tanečního fenoménu v jeho společenských, kulturních 
a historických souvislostech. Ukazují se dvě základní ten
dence, které mohou tuto oblast odborného zájmu konstituovat 
v řadě moderních společensko vědních a historických disci
plín. Půjde zejména o vymezení proudu kulturně historického 
studia na straně jedné a kulturně antropologického studia na 
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straně druhé. Oba tyto přístupy lze považovat z hlediska jejich 
významu v současné době jako stejně důležité, rovnocenné 
a potřebné. Neměli bychom je však chápat jako dva vzájem
ně se vylučující přístupy, ale vnímat je také v jejich koexisten
ci, s možností vzájemného propojování, doplňování, ale i pro
lnutí: jako studium historického materiálu s uplatněním antro
pologického myšlení a naopak výzkum soudobých projevů 
opřený o znalosti jejich historického vývoje.4

Kulturně historické studium
V oblasti kulturně historického studia tanečního projevu 

zůstává ještě mnoho nerozřešených otazníků či bílých míst. 
Jeho cílem by mělo být objevování dalších možností studia 
lidové taneční kultury zejména v oblasti interetnických vztahů, 
tj. analýzy tanečních forem v souvislosti s hudební kulturou či 
kulturou vůbec ve světle srovnávacího studia.5 Oblast zájmu 
takto jistě přesáhne regionální i národní hranice a půjde spíš 
o rozlišování jakýchsi kulturně tanečních okruhů či areálů. 
Vedle zaměření na analýzu a studium hudebně tanečních 
struktur bude nezbytné sledovat tanec v jeho širších historic
kých a kulturně společenských souvislostech. Dosud málo 
byly využívány možnosti historického studia každodennosti, 
které může pomoci objasnit fungování či význam taneční 
kultury v životě jedince, který je součástí určitého sociokultur- 
ního prostředí. Tento koncept může mimo jiné přispět k ob
jasnění vzniku některých tanečních druhů v souvislosti s pro
středím či systémem. V kterémkoli historickém období, pro 
jehož studium existuje dostatečné množství pramenů, lze ta
nec sledovat jako text v určitém kontextu. K podobně konci
povanému studiu je však třeba hledat ještě další, dosud ne
využívané, nebo jen velmi málo využívané prameny. Bude 
nutné chápat tanec jako entitu nebo fenomén, jehož podoba 
se vytváří v souvislosti s prostředím, ve kterém vzniká a exis
tuje nebo do něhož v jakési formě přichází. Každé prostředí, 
ať už vesnice, město nebo aristokratické sídlo, mělo své 
specifické podmínky pro existenci taneční kultury. Dosavadní 
pojmy - tanec lidový, městský, národně společenský, historic
ký či dvorský - pak zřejmě dostanou jiný rozměr, protože zjis
tíme, že ve všech případech se ve skutečnosti jedná o tanec 
společenský a historický zároveň. Vhodnější bude zřejmě ho
vořit o tanci patřičného sociokultumího prostředí (vesnice, 
města, dvora, aristokratického sídla) toho či onoho období. 
Bylo by však chybou vnímat tato prostředí odděleně. Důležité 
je právě jejich potkávání a propojení, které je častější a vý

znamnější, než jsme až dosud byli ochotni přiznat, zahleděni 
každý do svého úzce vymezeného předmětu zkoumání.

Otázky taneční antropologie
Kulturně antropologické studium tance se u nás zatím 

teprve hlásí ke slovu.6 Zatímco kulturně historické zaměření 
má celkem jasno v otázce prostředí, ve kterém tanec zkou
má, musí si taneční antropologie svá prostředí teprve defino
vat. Nepostačí už zřejmě rozlišení na město a vesnici, ale pů
jde o sociokulturní celky vymezené buď určitou věkovou kate
gorií nebo subkulturou, sociálním prostředím, etnickou přísluš
ností, pohlavím apod. V takto koncipovaném výzkumu již ne
půjde jen o to, zaznamenávat, co se dochovalo z tradiční 
taneční kultury do současnosti, ale zejména o zjištění, jak tra
diční prvky fungují v moderní společnosti, v jakém prostředí, 
co a kdo přispívá k jejich existenci, jaký význam je jim připi
sován. A nejen to. Tento pohled registruje taneční kulturu jako 
celek, kde stojí vedle sebe projevy tradiční i globální kultury 
a dohromady jsou součástí kultury moderní společnosti. Ke 
sledování fenoménu tance tak bude třeba zaujmout patřičné 
strategie zkoumání, kde základem zůstane pochopitelně te
rénní výzkum. V první řadě tu půjde o vnímání tanečního pro
jevu (tradičního i moderního) synchronně s dalšími kulturní
mi a společenskými jevy, tedy v interakcích s dalšími procesy 
daného prostředí, kde tanec vystupuje jako prostředek ko
munikace. V popředí zájmu pak zřejmě nebude tanec pouze 
jako fyzický produkt, ale zejména jako kulturní proces ve kte
rém se prosazují jak prvky tradiční, tak i moderní či globální 
taneční kultury.

Mnohé koncepty antropologického studia tance v sou
časné době však zůstávají zatím v rovině teoretické. Mezi ní 
a realizací skutečně široce koncipovaných terénních výzkumů 
je stále velká vzdálenost. Bude třeba výzkum nejen konci
povat, pokud jde o jeho teoretickou základnu, ale v první řadě 
vytvořit platformu spolupráce, kde by se realizovaly již kon
krétní projekty. Bez týmové spolupráce si výzkumy zaměřené 
např. na otázku existence, fungování a významu folklorních 
festivalů či souborů nebo jakéhokoli jiné podoby taneční 
komunikace v dnešní moderní (či postmoderní) společnosti 
můžeme představit jen stěží. Jedině v týmové práci lze 
shromáždit dostatečné množství poznatků, ze kterých pak 
mohou být vyvozeny relevantní závěry. Takto pojaté vý
zkumy se jistě také neobejdou bez poznatků dalších spo
lečensko vědních disciplín: sociologie, psychologie ale i feno
menologie.
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Jak se dnes v Čechách tancuje. Masopustní obchůzka - kolo - tanec s paní domu ve Slavči na Trhovosvinsku. Foto D. Stavělová 2000.
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Poznámky:
1. Study Group on Ethnochoreology of the ICTM soustředujě pod svým

názvem badatele různého zaměřeni v oblasti tance. Podle svého už
šího zaměření ať už na problematiku jiných etnik, městské popula
ce či na studium historických forem pak sami blíže charakteri
zují své studium jako etnochoreologické, tanečně antropologické či 
choreologické. Pro označení předmětu studia se rozlišují pojmy 
traditional dance, social dance, američtí antropologové upřednost
ňují pojem dancing. Rozlišování jednotlivých pojmů a jejich užívání 
v souvislosti s předmětem studia se objevuje v řadě studii, za pozor
nost stojí např.: G. Kurath Prokosh: Panorama of Dance Ethnology. 
Current Anthropology 1, 1960, č. 3, s. 35-42; R. Lange: Some Notes 
on the Athropology of Dance. Dance Studies 1, 1976, s. 38-46; 
J. L. Hanna: Anthropology and the Study of the Dance. CORD 
News 6, 1973, č. 1, s. 14-22; Týž: To Dance is Human. A Theory of 
Nonverbal Communication. University of Texas Press. Austin and 
London 1980.

2. Tímto se vyznačují zvláště práce F. Bonuše, kde jsou často uváděny
taneční záznamy z vlastních sběrů, avšak nedostatečně paspor- 
tizovány, nebo ze zdrojů, které již není možné si ověřit. Viz např. 
F. Bonuš: Lidové tance z jižních Čech I., II. České Budějovice 1985; 
Týž: Lidové tance. Výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska. 
Strážnice 1996.

3. Výjimečné jsou v tomto směru práce H. Laudové, které přispěly ke
studiu historického kontextu lidové taneční kultury: Dokumenty o li
dové slavnosti roku 1836, konané při příležitosti poslední korunova
ce v Praze. (Edice archivních pramenů z korespondence zemského 
výboru české vlády s jednotlivými kraji). Národopisná knižnice 15. 
Etnografie národního obrození I. Praha 1975, s. 37-222; Dokumenty 
o lidové slavnosti uspořádané 20. srpna v Brně při příležitosti po
slední korunovace českého krále. (Edice archivních pramenů. Část
II. Morava). Národopisná knižnice 22. Etnografie národního obrození
III. Praha 1978, s. 129-190; „Volkfest" jako hold „spravedlivému 

uznání koruny české" na „slavné" korunovaci Leopolda II. a Marie 
Louisy v r. 1791. Národopisná knižnice 29. Etnografie národního ob
rození IV. Praha 1978, s. 35-254.

4. Ani zde nechybějí studie vymezující tento aspekt studia, např.: E. P.
Thomson: Anthropology and the Discipline of Historical Context. In: 
Middland History I., 1971/2, s. 41-55; L. Valensiová - N. Wachtel: 
Historická antropologie. Český lid 85, 1998, s. 193-207.

5. Existuje řada hudebněvědných studií, zabývajících se problematikou
tanečních melodií v dobových sbornících užitkové taneční hudby 
např. na Slovensku, Moravě a jiných okolních zemích; v Čechách se 
však zdá být tato problematika nedostatečně probádaná. Srov. např. 
Ľ. Ballová: K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. sto
ročia zachovanej na území Slovenska. Hudobnovedné štúdie 5, 
1961, s. 142-196; L. Kačíc: Ľudové prvky v hudbe 17. a 18. storo
čia. Pamiatky a múzeá 2, 1997, s. 36-39; J. Trojan: Villana Hana- 
tica. (K hanáckým tancům v 17. a 18. století.) P. F. Hoerburger: 
Dance and Music of the 16th Century and their Relations to Folk 
Dance and Folk Music. Studia Musicologica 7, 1965, č. 1-4; P. Nettl: 
Böhmische Tänze in Handschriften des XVII. Jahrhunderts. Brünn 
1921.

6. Literatura západoevropských a zámořských zemí však již přináší 
bohatou žeň poznatků, řada studií vymezujících předmět studia 
pochází ze sedmdesátých let 20. století: A. L. Kaeppler: Dance in 
Anthropological Perspective. Annual Review of Anthropology 7, 
1978, s. 31-49; A. P. Royce: The Anthropology of Dance. Indiana 
University Press 1977; S. Youngerman: Method and Theory in 
Dance Research: an Anthropological Approach. Yearbook of the 
International Folk Music Council 7, 1975, s. 116-133; J. L. Hanna: 
Movements towards Understanding Humans through the 
Anthropological Study of Dance. Current Anthropology 20, 1979, 
s. 313-339. Méně však již nacházíme prací, kde by byla zužitkována 
tato teoretická vymezení v konkrétně aplikovaných studiích.
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FOLKLORISTIKA A ETNOLOGIE: DVOJÍ OBRAZ LIDOVÉHO TANCE?
Martina Pavlicová

Na úvod dovolte několik osobních poznámek: tancem se 
zabývám již od studií a má prvotní zkušenost vycházela pře
devším z poznání lidového tance, tak jak ho prezentuje taneč
ní folkloristika ve sbírkách a pojednáních. Teprve s vlastním 
terénním výzkumem a s pochopením skutečného stavu lido
vého tance na Moravě jsem si začala klást otázky, na něž 
jsem v tehdy dostupné literatuře stěží nacházela odpověď. 
Jak je to vlastně s životem tance, jeho kontextem, psycholo
gickými zákonitostmi tance a proměnami tradice, s lidmi, kteří 
tanec v současnosti interpretují, ale i přetvářejí či nově tvoří? 
Přitom v jiných oblastech folkloristiky se ekologie folkloru, kam 
podobné otázky spadají, rozvíjela již dlouhou dobu a měla 
pevné odborné zázemí i v mezinárodním prostředí. Monogra
fií vypravěčů nebo zpěváků, tedy tzv. nositelů folkloru, a jejich 
podání, existovala celá řada a opírala se o silnou badatelskou 
tradici (na Moravě v této souvislosti připomeňme Úlehlovu Ži
vou píseň, která je přímo metodickým prototypem ekologické
ho studia folkloru a byla vydána již v roce 1949), osobnost 
tanečníka zůstávala většinou stranou (výjimkou je např. studie 
Stanislava Dúžka o Jánu Gaškovi, která vyšla ve Slovenském 
národopise v roce 1987). Zdálo se mi přitom naprosto analo
gické pohlížet týmž způsobem, jako se badatelé dívali na li
dovou píseň či slovo, i na tanec. Současně jsem se dostávala 
k antropologický orientované literatuře, jež mi nastínila novou 
perspektivu, protože se zabývala tancem jako celkem a hle
dala v něm něco, co my jsme zatím neviděli - tanec jako ko
munikaci, jako lidské chování. Už tehdy jsem však dospěla 
k přesvědčení, že nelze jeden typ studia tance vyvracet jiným, 
protože každý z nich vyrůstá na odlišném základě a spíše je 
potřeba hledat to, čím se mohou vzájemně obohacovat.

Badatelka Jolanta Kowalska ve shrnující studii Taniec ja
ko przedmiot badan: choreologia czy antropologia taňca (1987, 
1988) poznamenává, že žádný ze směrů sběru poznatků o 
tanci v jednotlivých disciplínách, jako je např. muzikologie či 
religionistika, nepodává takový materiál, aby umožnil badate
li celkovou charakteristiku fenoménu tance. Pozici etnografa 
(etnologa) a kulturního antropologa k tomuto účelu považuje 
za nejbližší, protože, jak říká, tito vědci v něm vidí především 
jev kulturní. Jde o široké pojetí, které v sobě zahrnuje nejrůz
nější atributy - historičnost, hudebnost, obřadovost, psycholo
gickou podstatu... Je pak tedy již jen na studovaném jevu 
samotném a na badateli, jaký způsob prezentace a interpreta
ce materiálu zvolí. Je to řečeno jednoduše, pro nás ovšem 

zůstává otázkou, jestli dokážeme právě tento široký rámec 
pro poznání tance využít.

Podněty k úvahám o tomto problému se mi vynořují pře
devším při výuce etnochoreologie, kterou realizuji v rámci et
nologických studií, kam taneční folkloristika svou historickou 
vazbou spadá. V těchto badatelských souvislostech musí stu
dium tance přirozeně akceptovat vývoj oboru a zejména před
mětu jeho studia, pokud se nechce profilovat jako uzavřená 
historická větev zkoumající jeden z projevů tradiční lidové kul
tury, který jen doplňuje míru znalostí současných etnologů. 
Jde tedy o to, jakým způsobem včlenit tanec do etnologických 
bádání, abychom skloubili badatelskou tradici s otázkami sou
časnosti. Je možné namítnout, že výzkum lidového tance pře
nášíme i do dnešních dnů, zdá se mi však, že stále pokra
čujeme spíše v minulých stopách. Je potřeba vytvořit novou 
strukturu studia tance, aby se objevil celek, který by nestavěl 
jednotlivé části proti sobě, ale naopak využíval přednosti i již 
zodpovězené skutečnosti pro svůj další vývoj. Na jedné straně 
můžeme totiž tanec zkoumat jako sociální jev, kde se „lidový” 
projev chápe jenom jako jedna součást taneční kultury, na 
druhé straně výzkum pouze v „řádu folkloristiky" podporuje ži
vot tance zase jen v jedné jeho zakonzervované podobě. Jak 
tedy oba způsoby propojit? Ony se totiž nevylučují, ale samy 
o sobě vedou k různým obrazům, které mohou být matoucí 
pro odborníky i veřejnost.

Studium tance má u nás velké dluhy, které se dohánějí 
pomalu. To, co k tomu v našich podmínkách vedlo, je obecně 
známo (zejm. nedostatek osobností, které by se touto proble
matikou zabývaly). Nelze předpokládat, že by v budoucnosti 
byla skutečnost výrazně jiná. Můžeme se však pokusit formu
lovat výzkumné problémy poněkud jinak, s ohledem na vývoj 
společnosti, která je daleko víc atomizovaná než tomu bylo ve 
společnosti tradiční a která nutně potřebuje hledání více sou
vislostí pro poznání zkoumaných jevů. Představit proble
matiku lidového tance znamená obeznámit zájemce se všemi 
podstatnými tématy, které se jí dotýkají v rámci tradičně orien
tovaného studia, tedy od taneční typologie daných období 
a území s jejich celkovým kulturním kontextem, přes kon
krétní etnografickou problematiku rajonizace posledních století 
a s tím související podobu tance ovlivněnou hudební kulturou 
i prvky kultury materiální (oděv ad.), až k poznání funkce tan
ce, vazeb na konkrétní taneční situace apod. Na tomto poli byl 
již udělán velký kus práce. Těžko však můžeme adekvátně 
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dokumentovat výše uvedená témata obdobným způsobem 
v současnosti, protože zde se při prezentaci lidového tance 
dostaneme vlastně téměř všude k jevům folklorismu. Často 
pak (možná i nevědomě) posunujeme sami iluzi o lidovém 
tanci zase o kousek vpřed. Neměla by být totiž ona současná 
prezentace lidového tance vykládána i z jiného pohledu? Mys
lím tím neupínat se jen k vysvětlení kontinuální linky lidového 
tance, ale více se zaměřit na zařazení tzv. lidového tanečního 
projevu do kontextu jiných tanečních projevů zkoumané loka
lity, období apod. Při studiu lidového tance se opíráme o vý
sledky, které byly vesměs dosaženy klasickým folkloristickým 
přístupem. Nemůžeme ale nabídnout zformovanou představu 
o tanci jako celku, odchýlíme-li se od zaužívaného pojetí. Při
tom se i ve folkloristice mnohdy poukazovalo na to, že řa
da tanečních jevů, které se považují za archaické, vybočovaly 
z tradičního pojetí již více než před sto lety (nejde přitom jen 
o naše prostředí, četné doklady nacházíme i v zahraničí - do
kladem jsou třeba iniciativy kolem morris dance v Anglii, které 
pomáhaly tento taneční projev udržovat). Zájemce o lidový ta
nec dnes většinou zahltí hlavní proud folklorismu v podobě 
folklorních festivalů, který samozřejmě klade (i z hlediska eru
dovaných etnologů) důraz na jiné aspekty (scénická práce, 
naplnění národopisného tématu pořadu ad.). Sama problema
tika folklorismu, zejm. tanečního, přitom patří k jevům, které 
skýtají velmi mnoho badatelských možností. Může to být scé
nická práce na jedné straně, na druhé pak nový proces zlido
vění („třetí existence folkloru”), ale mezi tím je široké taneční 
spektrum, které se opět nedá zjednodušeně vyložit (a některé 
problémy a terénní předpoklady zatím nejsou ani zformulo
vány). Jinak vypadá folklorní hnutí ve městech, jinak na ven
kově, jinak podle geografického rozdělení. Málo se ale zkou
má otázka proč, z jakých důvodů, z jakých pramenů, s jaký
mi lidmi, s jakým smyslem nebo s jakým dopadem se tyto ak
tivity konají a projevují. (Jen malá poznámka na okraj: i v kon
cepci folklorních festivalů by se měl najít prostor pro alternati
vu - nejen ve smyslu souborové práce, ale i v přednáškách, 
projekcích, které by zájemci zprostředkovaly obraz o podstatě 
tance samotného, jenž je jinak překryt nánosy folklorního 
hnutí. Opět musím konstatovat, že pohled na tradiční hudeb
ní kulturu je v tomto bodě zase o kousek dál; mnohem více 
jsou zde rozebírány prameny, inspirace, ohlasy aj. než u tan
ce, kde často různé aktivity splývají pro laika v jeden celek.) 
Podívejme se z tohoto úhlu např. na dnes již známou soutěž 
ve verbuňku na strážnickém festivalu, která zde byla obno
vena koncem osmdesátých let na velmi propracovaných 
principech organizačních i odborných (přesná kritéria pro 
soutěžící, která hodnotí nejen tzv. regionální taneční styl, ale 

i výběr písní, oděv, obutí aj ). Soutěž přinesla kvalitní typ 
kontaktního festivalového pořadu, ale zejména zvýšila zájem 
o verbuňk v souborech i mimo ně, vyhranila regionální styly 
(v porotě dnes zasedají i ti, kteří vlastně na základě daných 
regulí zmíněný regionální styl svým projevem postupně kodifi
kovali). To jsou fakta, která dobře slouží k současnému studiu 
lidového tance, zkoumání jeho přenosu zpět do terénu, ke 
studiu variant, osobních přínosů. Ale i tento moderní pohled, 
který již akceptuje jiné podmínky a jiný život tance (nikoli vág
ní anonymní předávání od starší generace) lze rozšířit dalším 
způsobem. Vůbec se neberou na vědomí aspekty, které za 
čas mohou být dobrým prame ným materiálem. Mělo by nás 
zajímat třeba socioprofesní zaměření účastníků soutěže, jejich 
motivace, úroveň vzdělání (nejen odborného, ale zejm. „folk
lorního"), vazby na jiný tanec než lidový. Jsou to ty momenty, 
které vedou více k posouzení tance jako sociálního fenomé
nu. Je třeba rozšířit tento pohled, abychom v budoucnu opět 
neztratili všechny souvislosti, které k danému jevu a stavu 
vedly, a zároveň abychom srovnatelně mohli studovat taneční 
kulturu obecně. Protože právě tady se odkrývá další velká 
orientace studia. Česká etnochoreologie by měla stále více 
opouštět terén projevů vycházející z tradiční kultury a mapo
vat i jiní taneční a pohybové jevy. Je zřejmé, že se dostaneme 
ke studiu subkultur, ke krátce trvajícím módním trendům nebo 
naopak k tradičním etnickým výzkumům. Bude však patrné, 
vedle čeho lidový tanec v současnosti existuje a nebudeme 
se zabývat pouze jeho podobou.

V etnologii se podobné úvahy netýkají jenom lidového 
tance, ale v podstatě všech projevů, které z tradiční kultury vy
cházejí a které studovala folkloristika. U tance však nachází
me větší stereotypy při výběru témat výzkumu, než je tomu 
u hudby a slovesnosti (studium folkových písní nebo tzv. čer
vené knihovny je již celkem samozřejmé, studium taneční zá
bavy po skončení folklorního pořadu na festivalu již tak běžné 
není). Náprava pomůže nejen lidovému tanci, ale i vědním 
disciplínám, které se jím zabývají. Společenské vědomí pak 
možná přestane pohlížet na některé kulturní jevy jako na pře
žitek určité skupiny lidí, ale začne je chápat jako svébytnou 
součást vlastní kultury, která nás formuje a určuje nám místo 
ve světě. Lidová kultura a její projevy pak stěží mohou být 
marginalizovány, ale spíše chápány jako klíč k tomu, co nás 
dnes obklopuje. Podstatné na sbližování obou pohledů vidím 
v tom, abychom (slovy sociologa Jana Kellera) nezkoumali 
lidový tanec jen v jeho nových kulisách, ale dobrali se podsta
ty, kterou je projevovaná (či neprojevovaná) tanečnost a její 
podoby v životě člověka bez rozdílu času.
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ETNOCHOREOLOGICKÉ BÁDANIE NA SLOVENSKU A JEHO AKTUÁLNE PROBLÉMY
Stanislav Dúžek

Ak ešte v polovici 19. storočia širšie rozhľadení odborníci 
na Slovensku konštatovali takmer úplnú absenciu poznatkov 
o našom ľudovom tanci, aj to vlastne iba z oblasti hudobnej 
folkloristiky (1951), vzápätí, ešte v päťdesiatych rokoch sa si
tuácia dosť rapídne mení. Popravde treba povedať, že nielen 
zásluhou muzikológov, ale paralelne aj pod tlakom zo dňa na 
deň sa vzmáhajúceho rozmachu folklórnych kolektívov, ktoré 
scénicky stvárňujú ľudové tance.

Z týchto stimulov a tiež aktivity, označovanej neskoršie 
ako folklórne hnutie, rástla i základňa najprv zberateľstva, do
kumentaristiky a následne i špecializovaného vedeckého výs
kumu ľudových tancov na pôde Ústavu hudobnej vedy SAV.

Počiatočné kroky a počiny v tomto smere v hrubých ry
soch poznáme u nás z prvých sumarizácií a náčrtu smerova
nia vtedy takmer dvadsaťročnej folkloristickej disciplíny - etno- 
choreológie od novoetablovaných tanečných folkloristov Kli- 
menta Ondrejku a Stanislava Dúžeka. (Mimochodom, udialo 
sa tak v roku 1970 na rokovaní prvého z nasledujúcich 28. et- 
nomuzikologických seminárov.)

K. Ondrejka konštatuje, že v znalostiach o ľudovom tanci 
máme stále početné biele miesta v základnom zbere, archí
vovaní, zverejňovaní, systemizovaní, v histórii, estetike a vô
bec v teórii folklórneho tanca. Hoci podmienky výskumu v tej 
dobe hodnotí ako dobré, radikálne vylepšenie jestvujúcej si
tuácie nepredpokladá, lebo vidí deficit v možnosti výraznejšie 
nadviazať na skromné výsledky predchodcov v zbere, porov
návaní tanečného materiálu, jeho výklade, i pri vytváraní 
vhodnej metodológie z príbuzných ľudo- a umenovedných 
disciplín. V nich totiž fundovaný tanečný výskum predtým ab
sentoval.

S. Dúžek zasa zisťuje, že v šesťdesiatych rokoch sa 
predmet bádania i metódy skúmania tanečnej folkloristiky roz
širujú a upresňujú najmä zásluhou poznatkov z opakovaných 
krátkodobých štacionárnych hudobno-tanečných výskumov 
vo vybraných regiónoch. Dospieva sa k tomu, že predmetom 
bádania má byť tanečná folklórna tradícia v celostnejšom 
ponímaní - teda nielen formy a výrazové prostriedky tanca, čo 
sa uprednostňovalo doposiaľ, ale i život, spôsob existencie 
tancov, tanečných javov a ich miesto v ľudovej tradícii, ako aj 
samotní nositelia a sprostredkovatelia tanečnej folklórnej 
tradície.

Z týchto konštatovaní a prístupov vychádza náš etno- 
choreologický výskum aj v nasledujúcom dvadsaťročí na kon
ci ktorého - a to na začiatku deväťdesiatych rokov, vznikla 

ďalšia sumarizácia výsledkov slovenskej tanečnej folkloristiky. 
Konkréta sú zhrnuté v mojej štúdii Východiská a problémy 
folkloristického výskumu tanca na Slovensku, preto priblížime 
iba niektoré rezultáty a hlavné tematické okruhy výskumov 
tanečného odboru. Ten v rámci Oddelenia etnomuzikológie v 
pertraktovanom dvadsaťročí fungoval pod zastrešením Ume- 
novedného ústavu SAV a síce ako dôsledok povestnej tzv. 
normalizácie po pamätnom roku 1968. Hlavný dôraz sa kládol 
na základný výskum a dokumentáciu ľudového tanečného 
prejavu, nakoľko takúto činnosť na Slovensku nerobilo žiadne 
iné pracovisko. Toto trvalo zhruba do polovice deväťdesiatych 
rokov 20. storočia kým nenastal v dokumentácii a terénnom 
výskume doposiaľ trvajúci útlm. Výsledkom je, že v našich ar
chívnych fondoch celkove evidujeme 466 filmov, 222 video
záznamov, 3 124 magnetofonových pásov s nahrávkami 
z okruhu ľudovej hudby a tanca, 50 555 notových záznamov 
ľudových piesní a cca 44 500 fotonegatívov a diapozitívov, 
z čoho sa značná časť viaže práve k ľudovým tancom z ce
lého Slovenska a k tancom zahraničných Slovákov.

Na začiatku sedemdesiatych rokov vznikli obsiahle mo
nografie a štúdie ako výsledok regionálnych výskumov, čo bol 
svojho času hlavný trend nášho etnomuzikologického a etno- 
choreologického bádania. Ešte hlbšie sondy do regionálnych 
pomerov predstavuje rad príspevkov do lokálnych monografií. 
Výrazne sme pokročili aj v syntetizujúcich pohľadoch na ta
nečné bohatstvo Slovenska vo forme encyklopedických hesiel 
a štúdií, v kartografickom zobrazení ľudových tancov na Slo
vensku a publikovaní ďalšej zbierky slovenských ľudových 
tancov. Pokrok v oblasti metodológie sme dosiahli najmä vo 
výskume a dokumentácii súčasného stavu tanečného folklóru 
a v opisovaní, systematike a terminológii tanečného pohybu. 
Prínosné bolo tiež štúdium formovania sa výnimočných ta
nečných osobností, interprétov a nositeľov tanečnej folklórnej 
tradície (J. Gaško, V. Littva). Postúpili sme dopredu aj v poz
natkoch o obyčajoch spojených s tancom a to ako v ich do
kumentovaní, tak i v interpretácii najživotaschopnejších a do
minantných tanečných príležitostí súčasnosti - svadby a fa
šiangov. Monograficky poňaté štúdie o odzemkoch, verbun- 
koch, kolesových, zbojníckych a fašiangových tancoch prispeli 
k riešeniu otázok klasifikácie a typológie tanečného bohatstva 
Slovenska. Systematičnosťou bola pozoruhodná rozsiahla 
dokumentácia folklóru zahraničných Slovákov prichádzajúcich 
každoročne na naše folklórne festivaly; iba zriedkavejšie po
kračovali výskumy priamo v Maďarsku a Juhoslávii. Týmto 
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smerom sa publikačná činnosť výraznejšie nerozvinula. V pro
blematike detského herného folklóru sa publikačne a editorsky 
angažoval najmä K. Ondrejka. Neobyčajne rozsiahle bolo na
še časovo náročné, extenzívne pôsobenie v oblasti folkloriz- 
mu pozitívne hlavne tým, že sme prostredníctvom neho zís
kali neobyčajne rozsiahly a blízky kontakt s mnohými inter
prétmi a nositeľmi tanečných folklórnych tradícií, s folklórnymi 
kolektívmi a podujatiami, a v súvise s tým sme zrealizovali 
veľa dokumentačných akcií. Našim prínosom v tejto sfére je 
tiež rad štúdií a prednášok týkajúcich sa hlavne uplatnenia 
tanečného folklóru v aktuálnom umeleckom živote a kultúre.

Naostatok chceme priblížiť naše aktivity posledného ob
dobia - deväťdesiatych rokov 20. storočia, lebo v nich prevaž
ne realizované projekty neboli doposiaľ zhrnuté. Ide o etapu, 
keď na našu bádateľskú sféru dolieha nielen rastúci regres 
tradičného tanečného folklóru, ale keď na výskum doliehajú aj 
reštrikcie, hlavne finančného rázu, a síce ako nežiaduci násle
dok závažných spoločensko-ekonomických zmien tohto obdo
bia. To sa odráža najmä v takmer absencii terénneho výsku
mu, dokumentačných aktivít, nedostatočnosti dobe primera
ného technického vybavenia pracoviska, v úbytku potrebných 
technicko-dokumentačných pracovníkov, a to ako pre prácu 
v teréne, tak aj pre adjustáciu archívnych, najmä audiovizuál
nych dokumentov a ich sprístupnení.

Napriek jestvujúcej situácii sa usilujeme pokračovať v na
stúpenom trende a prispôsobujeme našu činnosť existujúcim 
podmienkam. Určité východisko vidíme v obmedzenom vy
užívaní staršej, zo značnej časti technicky aj dokumentačne 
nespracovanej základne archívnych dokumentov, najmä sa 
však iniciatívne púšťame do nových projektov, pričom pri ich 
realizácii využívame ako základ pomerne skromné finančné 
zabezpečenie prostredníctvom vedeckej grantovej agentúry 
VEGA, a potom kooperáciu s príbuzne orientovanými praco
viskami. Dosť úspešne sme skončili, resp. končíme niekoľko 
grantových, zväčša tímových projektov a na niektoré upozor
níme. Napr.

- Slovenská ľudová tanečná hudba (fónická antológia), 
1991-1992, vedúci S. Dúžek (20 hodín fónických nahrávok 
tancov + pracovné videozáznamy),

- Tradičné tance Slovákov v Maďarsku, 1993, vedúci 
K. Ondrejka (1350 s. rukopisného textu),

- Folklórne hry slovenských detí v období rokov 1919- 
1994, 1994-1996, vedúci K. Ondrejka (1000 s. rukopisného 
textu),

- Svadba ako synkretická umelecká forma, 1996-1997, 
vedúci S. Dúžek (17 štúdií interných a externých autorov 

(čiastočne publikovaných), 7 videodokumentov súčasných 
svadieb získaných pre archív),

- Hudobné a tanečné typy v ich celoslovenskej regio
nálnej a väzbe, 1997-1998, vedúca L. Mikušová (zbierka pies
ní z Podpoľania v tlači, celoúzemný súpis tancov v rukopise),

- Premeny a interetnické vzťahy v ľudovej hudobnej kul
túre, 1998-2000, vedúci P. Michalovič (fotodokumenty a štú
dia o hudbe k tancu),

- Slovenská ľudová tanečná kultúra a jej pretrvávanie na 
sklonku 20. storočia, 1999-2001, vedúci B. Garaj (publikácia 
pripravená na vydanie),

- Ľudová hudba, ľudové tance a zvyky v slovenskej 
beletrii a poézii, 2000 - 2001, vedúca L. Mikušová.

Z titulu spoluriešiteľa sme sa zhostili grantového projektu 
Tradičná ľudová kultúra v interetnických súvislostiach, v Ústa
ve etnológie v rokoch 1994-1996. Následné publikácie v an
gličtine i slovenčine prispievajú k zviditeľneniu našej ľudovej 
a tanečnej kultúry v (stredo) európskom kontexte.

Popri uvedených trendoch a výsledkoch vznikli viaceré 
štúdie, články predstavujúce ďalšie obzory etnochoreologic- 
kého výskumu. Za také možno považovať texty precizujúce 
typológiu a klasifikáciu folklórnych tancov, štúdie zaoberajúce 
sa pokračujúcimi premenami vo vývoji tanca, tanečného živo
ta, aj problematikou regionálneho situovania nášich ľudových 
tancov. Nóvom oproti minulosti sú prednášky, články o stave 
výskumov a premenách slovenských ľudových tancov pred
nesené na medzinárodných fórach, čo umožňuje šírenie ak
tuálnych, málo známych poznatkov o našom ľudovom tanci 
v zahraničí.

Značne sme zintenzívnili výučbu o ľudových tancoch 
v príbuzných odboroch na vysokých školách. Najmä na UKF - 
na múzicky špecializovanej Katedre folkloristiky a regionalis- 
tiky v Nitre, ale aj na FFUK - Katedrách etnológie a hudobnej 
vedy, na VŠMU - Katedre tanečnej tvorby (S. Dúžek) a na 
FTVŠ UK v Bratislave (K. Ondrejka). Nádejali sme sa, že prá
ve takýmto spôsobom získame pokračovateľov etnochoreo- 
logického výskumu ÚHV SAV, žiaľ, toto úsilie nateraz vychád
za nazmar. Ako rozhodujúce sa totiž ukazujú málo výhodné 
životné podmienky, ktoré sa na takomto poste núkajú schop
ným adeptom.

Ak uvažujeme realisticky o perspektívach nášho etno- 
choreologického výskumu treba konštatovať, že sa tento ak
iste bude odvíjať od predchádzajúcich, vyššie spomenutých 
pomerov a zámerov a naďalej pod gesciou a v súčinnosti 
s hudobnými odborníkmi Ústavu hudobnej vedy SAV.
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- Fundamentom etnochoreologického bádania na Slo
vensku by mal zostať základný výskum a jeho neoddeliteľná 
súčasť - kvalitná a viacstranná dokumentácia predovšetkým 
zanikajúcich, stále zriedkavejších autentických foriem ľudové
ho tanca a podôb im blízkych. S tým neoddeliteľne súvisí po
treba koncepčne aj materiálne inovovať elementárnu perso
nálnu a technicko- dokumentačnú základňu.

-Trvale treba venovať starostlivosť archívnym fondom 
a opatere etnochoreologických dokumentov, nakoľko obsahu
jú nezriedka a v rôznych podobách unikáty. S tým súvisí nut
nosť spresnenia ich evidencie, katalogizácie, anotácií, skrátka 
kompletizácia dokumentov s výslednou digitalizáciou ich data
báz. Obrátiť pozornosť na finalizáciu dokumentov, ich tezau- 
ráciu - zakonzervovanie a uloženie, a tiež ich digitalny prepis 
a zhotovenie pracovných duplikátov.

- V teoretických a materiálových bádaniach bude potreb
né dopracúvať a rozvíjať problematiku typológie a repertoá
rov folklórnych tancov na Slovensku, rozpracúvať otázky hu- 
dobno-tanečnopohybových súvislostímenovite foriem, štruktúr 
folklórnych tancov, čo osobitne umožňuje spoločný etnomuzi- 
kologicko-etnochoreologický charakter nášho pracoviska. Pri 
kooperácii so zahraničnými odborníkmi chceme uprednostňo
vať kontakty a témy výhodné z hľadiska výskumu ľudových 
tancov na Slovensku.

Záverom chcem konštatovať, že napriek tomu že etno- 
choreologický výskum u nás dlhodobe garantovala iba dvojica 
tanečných folkloristov, záber takmer polstoročného bádania 
začínajúci ich predchodcami takmer z nulovej pozície bol a aj 
je značne širokoúhly. Bez pocitu samoľúbosti usudzujeme, že 
napriek rôznym peripetiam sa v Oddelení etnomuzikológie 
Ústavu hudobnej vedy SAV položili celkove solídne základy 
poznatkov a vedy o ľudovom tanci na Slovensku.

Prvá generácia slovenských tanečných folkloristov v Ústave hudobnej 
vedy SAV v Bratislave: sprava Štefan Tóth, prvý tanečne erudovaný 
odborník a František Poloczek, etnomuzikológ - iniciátor prvej filmovej 
dokumentácie slovenských ľudových tancov v roku 1951. (Foto z päť
desiatych rokov 20. storočia.)

Ich následníci - etnochoreológovia (zľava) Stanislav Dúžek a Kliment 
Ondrejka, medzi zahraničnými Slovákmi zo Selenče a Kovačice (región 
Vojvodina v Juhoslávii) na Folklórnom festivale Východná v roku 1968.
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NĚKOLIK NÁMĚTŮ PRO SOUČASNÝ VÝZKUM TANCE A JEHO PROSTŘEDÍ VE FOLKLORNĚ ŽIVÝCH OBLASTECH
Jitka Matuszková

Mnohaletý zájem o taneční tradici na Podluží mě přivedl 
k formulování několika námětů, jimiž se může ubírat etno- 
choreologické bádání v těch etnografických oblastech, kde li
dový tanec ještě žije v autentickém čase a místě.1 Náměty 
jsem rozdělila do těchto tematických okruhů:

I. Choreografie tanců
1. Je třeba sledovat vývojové tendence regionálních tan

ců a osvětlit i vliv soutěží a souborů na proměny taneční for
my. Srovnávací studium tanců jednoho regionu dle jednotli
vých lokalit může stanovit míru nivelizace, případně míru indi
viduálního přínosu. Jednou z cest mohou být monografie ta
nečníků: jednak vyhlášených, kteří svým tvůrčím přínosem 
přispívají k obměnám a inovacím, jednak průměrných, kteří 
taneční projev konzervují. Zabývat se životem konkrétních 
tanečníků, jejich vztahem k tanci, podněty, které formují jejich 
taneční projev a v neposlední řadě sledováním jejich pohybo
vých možností a analýzou tance v jejich provedení.2 Lze po
zorovat zrání a proměny tanečního projevu vybraných ta
nečníků od počátku jejich aktivního tančení, tj. v době „dívče- 
ní” a „pacholčení”, až do stáří.

2. Jako obzvláště perspektivní se jeví studium mužských 
skoků, zejména verbuňku, jemuž se dostává značné kultivač
ní pozornosti díky verbířským soutěžím, vrcholícím na folklor
ním festivalu ve Strážnici. Je však třeba si uvědomit, že tyto 
soutěže posunuly vnímání a prezentování verbunku3 od hro
madného tance k sólovému projevu. Taneční forma je napl
ňována novými prvky a motivy, neboť mnozí tanečníci se na 
soutěž v soukromí připravují, trénují, promýšlejí kompozici 
tance a dle svých fyzických i duševních schopností přidávají 
k tanci vlastní nápady, ve snaze zaujmout porotu. V této sou
vislosti by nebylo nezajímavé vystopovat, jak soutěžní pod
mínky zpětně ovlivňují regionální styl verbunku a jaký má ten
to vliv ohlas v regionech. Vím například z Podluží, že někteří 
vítězové strážnické soutěže nejsou v domácím prostředí po
važováni za zvláštní verbíře právě proto, že ve snaze splnit 
soutěžní regule se vzdalují regionálnímu tanečnímu stylu. 
Jaký je vlastně regionální taneční styl verbuňku? Nad tím se 
již několik let společně zamýšlejí tanečníci i etnochoreolo- 
gové,4 dokonce s pomocí videodokumetace.5 Tento technický 
pomocník umožňuje sestříhat na jednu kazetu všechny dostup
né filmové záznamy z různých časových období. Jejich chro
nologický sled odhalí proměny a vývoj tanečního projevu, ta

nečních prvků a jejich choreografického řazení. Závěry z vizu
álního dojmu mohou být natolik překvapivé, že je nutno kori
govat naše dosavadní charakteristiky regionálního tanečního 
stylu.6 Jedním ze stěžejních úkolů tedy je zmapování promě
ny taneční formy a stylotvorných prvků verbuňku v jednotli
vých regionech a definovat, které prvky jsou pro ten který re
gionální styl jedinečné,7 závazné.

II. Kontextuální studium (ekologie)
1. Studium kulturních procesů, jejich příčin a vnitřních zá

konitostí. Mám tím na mysli pronikání tanců a tanečních stylů, 
případně i dalších kulturních prvků do repertoáru jiných náro
dopisných regionů, jak je tomu např. v případě vrtěné tančené 
mužáky o hodech v Moravském Žižkově, nebo přejmutím ce
lého kulturního komplexu, jak se tomu stalo v Novém Pod- 
dvorově a v Mutěnicích. Jiným příkladem je uplatnění stra- 
ňanského fašankového tance pod šable v Lanžhotě. Srov
návací studium nadregionálních souvislostí by mohlo přispět 
k objasnění příčin přejímání kulturních vzorů.

2. Studium tanečních příležitostí jako životního prostředí 
tance: proměny v jejich počtu, nové, zaniklé, zanikající aj., je
jich organizace a organizátoři, průběh tanečních zábav, slože
ní tanečního repertoáru, odlišnosti a zvláštnosti jednotlivých 
zábav, struktura jejich účastníků aj. Za pozornost stojí také 
pravidla, někdy dost rigorózní, která si nositelé pro jednotlivé 
zábavy určují. Týkají se oblečení i toho, co se při které muzice 
hodí a co ne. V tom si své místo sociokulturního regulativu po
držela „súdná stolica”.

Trvalé místo v životě řady slováckých obcí si zachovaly 
hody. Jejich reprezentační a integrační přínos je zcela evident
ní. Rozšiřuje se okruh přijíždějících návštěvníků, i okruh ves
nic, jimž se návštěvy oplácejí. Hody jsou největším svátkem 
i pro ty, kteří tradici jinak nepěstují. V několika obcích Uhersko
brodska a Horňácka je však tímto integrujícím kulturním feno
ménem fašank. Některé jeho atributy, zejm. přestrojování za 
masky, se koncem 19. století začaly uplatňovat v rámci hodů 
na Podluží. Proč tomu tak je? Proč se někde stal integračním 
faktorem fašank a jinde hody? I to jsou otázky pro bádání.

V souvislosti s výzkumem tanečních příležitostí mě za
ujala metoda pletra,8 kterou lze uplatnit při zkoumání adminis
trativního procesu povolování tanečních zábav. Nutná je ale 
spolupráce právníka nebo historika zabývajícího se historií 
správního práva, případně archiváře.
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3. Sledovaní politických a společenských vlivů na lidovou 
kulturu pokládám za trvalý úkol našeho oboru. Může přispět 
k pochopení jevů, které by - bez znalosti politického a spole
čenského kontextu - mohly být chybné interpretovány. Stejně 
tak lze zachytit období, kdy se lidová kultura stala objek
tem politické manipulace. V této souvislosti připomínám, že 
např. působení tzv. Národopisné Moravy na taneční tradici za
2. světové války zůstává stále nezhodnoceno, třebaže histo
rická a politická shrnutí tohoto hnutí byla již v odborném tisku 
publikována.9

(Např. při studiu vlivu historických a politických událostí na 
taneční život na Podluží jsem dospěla k následujícímu:

Po útlumu zaviněném 1. světovou válkou nastává nárůst ta
nečních příležitostí, neboť jednotlivé spolky a strany pořádají své 
taneční zábavy. Navštěvovány byly podle stranické příslušnosti nebo 
stranických sympatií. Každá organizace si také volila své stárky. 
Konec tomu učinila 2. světová válka, kdy došlo k poklesu tanečnosti. 
Veřejné zábavy byly zakázány, takže lidé se scházeli tajně, obvykle 
u někoho ve stodole. Tanec tím nabýval nové funkce vyjadřující vzdor 
vůči okupantům. 2. světová válka nepřímo ovlivnila tanečnost v pa
desátých letech a počátkem let šedesátých, neboť během ní se 
snížila porodnost.

Vážný zásah do taneční tradice způsobilo nastolení nového 
politického režimu po únoru 1948. Ten si osoboval právo rozhodovat 
o všech aspektech lidského života a aktivity jím neorganizované 
usiloval převést pod svou kontrolu. Snížil se tak značně význam 
tradiční instituce stárkovství, neboť chasa mívala povoleny zábavy 
pod hlavičkou společenských organizací a později pod záštitou 
státem řízených osvětových besed. Pořádání tanečních zábav 
mnohdy záviselo na politickém rozhodnutí. Násilná likvidace politické 
plurality na druhé straně vyústila k opětovnému sjednocení chasy. 
Potírání církve a jejího působení vedlo k zániku některých tanečních 
příležitostí spojených s církevními svátky, např. svatodušními.

„Politické tání” koncem šedesátých let 20. století pozitivně 
ovlivnilo také kulturu možností svobodnější umělecké tvorby a tím 
vytváření různých kulturních proudů. Jedním z nich byl i oživený zá
jem o folklor také na vesnici. Částečně to bylo i tím, že do tanečního 
věku dorůstaly silné poválečné ročníky, takže počet aktivních 
účastníků tradičních tanečních zábav se zvýšil. V této době má 
počátek diferenciace vesnické mládeže. Tentokrát nikoliv na po
litickém principu, ale podle kulturní orientace. Tradiční taneční zábavy 
se stávají doménou krojovaných a mladí lidé v civilním oblečení mají 
své vlastní taneční příležitosti.

Období normalizace se na tanečním životě podepsalo ochab
nutím tvořivosti, což se např. projevilo silně zredukovaným počtem 
písní předzpěvovaných při hošijích. Politická atmosféra konce 
sedmdesátých let a v osmdesátých letech přiměla k vystupování pod 
hlavičkou osvětové besedy i lanžhotskou chasu, která se tak jako 

poslední vzdala své suverenity. Listopad 1989 pak znamenal ve 
všech podlužáckých lokalitách návrat k instituci stárků a přinesl i no
vou zkušenost s zřizováním občanských sdružení, jejichž posláním je 
„udržování a rozvoj kulturních hodnot místního slováckého regionu - 
Podluží, zejména folkloru a tradic”,10 či se sponzorováním tanečních 
zábav. Nejen to, firmy mohou financovat i jiné aktivity chasy, např. 
propagační jízdu na člunech Gumotexu Břeclav po rakouských ře
kách, kterou zorganizoval lanžhotský stárek. Politická svoboda po
skytla i více příležitostí, zejména církevních, pro prezentaci krojů.)

4. Stratifikace dnešního vesnického společenství a jeho 
subkultury nabízí také prostor pro zajímavé studium.11 Vý
zkum na Podluží potvrdil přetrvávající a prohlubující se dife
renciaci mládeže na „krojovanou” a „nekrojovanou”. Dělícím 
faktorem nemusejí být jen religiozita, neboť mezi nositeli lido
vé tradice nemusí být všichni praktikujícími katolíky. Samotní 
mladí lidé spíše vyzdvihují emocionální a estetické hodnoty, 
které jim zábavy v kroji poskytují. Jimi pěstovaná aktivita jim 
umožňuje uvědomit si své kořeny, identifikovat se se svou 
lokalitou a regionem a dodává jim pocit jistoty a sebevědomí v 
době kulturního relativismu. Navíc se „krojovaným” tolerují 
společenské prohřešky, které jsou u „nekrojované” mládeže 
posuzovány mnohem přísněji. Sledovat psychologické a jiné 
pohnutky, pro které jsou mladí lidé ochotní oblékat kroje - 
kostýmy a učit se místní tance, je i nadále vhodné, stejně jako 
hledání toho, co „krojované” a „nekrojované” spojuje, co je roz
děluje a jaké jsou vzájemné vztahy mezi nimi.12

5. Při sledování proměn tanečního života nemůže ba
dateli uniknout vzrůstající emancipace žen, která se v tanci 
nápadněji začíná projevovat kolem poloviny 20. století. Děv
čata nejprve předzpěvují společně s chlapci vrtěnou, později 
si osvojují mužské tance verbunk i hošije a s nimi ovládnou 
úterní hodovou zábavu. Organizují dokonce svou taneční zá
bavu, při níž mají trvalou dívčí volenku. Změnil se také vztah 
chlapců k dívkám. Již je nezvou k tanci luskáním, kýváním 
nebo vyvoláváním jmen tanečnic, ale o tanec je žádají podle 
obecně platné konvence a po tanci je odvádějí zpět na místo. 
Ještě v sedmdesátých letech chlapci nikdy neverbovali při 
polce společně s děvčaty; když dívky verbovaly, chlapci stáli 
a pozorovali je, někdy poněkud blahosklonně. Dnes je již také 
v tom berou jako rovnocenné partnery, takže společně verbují 
nejen na polku, ale i při závěrečném trnavském verbunku. Vy
vrcholením tohoto trendu je akceptování děvčat jako stárek, 
jak tomu bylo v roce 1993 v Ladné.13 Studium vzrůstajícího 
vlivu ženského elementu v jevech tradiční kultury by si jistě 
zasloužilo důkladnější pozornost s využitím zkušeností a mož
ností nových badatelských oborů.
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6. Ostatně nahlížení ze zorného úhlu různých myšlen
kových proudů a škol kulturní antropologie by mohlo poskyt
nout komplexní a mnohovrstevný obraz o životě tance a při
spět k pochopení jeho vnitřních zákonitostí. Není to však úkol 
pro jednotlivce, nýbrž pro tým složený ze stoupenců jednot
livých škol.

III. Historické a srovnávací studium
1. Původ některých tanců, např. typu do skoku, hošije, 

není stále uspokojivě osvětlen, přestože jim již nejednou byla 
věnována badatelská pozornost.14

2. Historie oboru a jeho metodologie, činnost badatelů 
a sběratelů v jednotlivých oblastech a jejich přínos.15

3. Pokračovat ve zpracování historie folklorního hnutí 
včetně krúžků a souborů, jak s tím bylo započato v sedmdesá- 
tých letech 20. století, kdy se podařilo kromě historického as
pektu nastínit také vztah mezi fenoménem folklorního hnutí 
a lidovou tradicí.16 V této souvislosti je třeba zkoumat nejen 
podíl folklorismu, nýbrž i spolkové činnosti na obnovení, oži
vení či proměny tradice.17

Výčet studijních námětů a změření není vyčerpávající, 
závěrem bych proto chtěla zmínit ještě jedno velmi potřebné 
téma, na něž mě upozornil slovenský kolega Stanislav Dúžek, 
totiž sestavování taneční ikonografie. Úkol jistě náročný na 
čas i trpělivost, pro obor však nepochybně přínosný.

Poznámky:
1. Při formulování námětů jsem vycházela ze závěrů své disertační práce

Lidový tanec na Podluží. Jeho místo, funkce, proměny, nadregionál- 
ní a interetnické souvislosti. Brno, FF MU 1996.

2. Již před lety s tím začali slovenští kolegové, srov. K. Ondrejka: Vojtech
Littva z Liptovských Sliačov - služobník a vládca tanca. Slovenský 
národopis 34, 1986, s. 445-459. Teprve po deseti letech byla obdob
ná studie publikována i na Moravě, srov. M. Pavlicová: Marie Ježko
vá z Dolního Němčí. (Portrét současné nositelky lidového tance.) 
Národopisná revue 5, 1995, s. 195-202.

3. Přikláním se ke starší podobě názvu, doložené v pramenech i ve 
výslovnosti starých tanečníků.

4. Slovácký verbuňk v teorii a praxi. Strážnice 1993.
5. Slovácký verbuňk, videokazeta. Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1992.
6. Projevilo se to např. v rámci videodokumentačního úkolu Mužské ta

neční projevy, který řeší Ústav lidové kultury ve Strážnici. Při zpra
cováváni kazety Verbuňk na Podluží (natáčení v roce 2000, sestřih 
v roce 2001) škála záběrů od roku 1918 až po současnost ukázala, 
že to, co dnes pokládáme za typické pro podlužácký verbuňk - např. 
vzpřímené držení hlavy, široce roztažené a vztyčené ruce, vysoké 
skoky aj. - pro předchozí období tak docela neplatí.

7. Teorii jedinečného aplikoval na konkrétní kulturní prostředí např.
A. Pranda: Jedinečné, zvláštne a všeobecné v súčasnej kultúre na 
Kysuciach. Slovenský národopis 24, 1976, s. 541 -564.

8. M. H. Agar: Dát etnografii nový rozměr aneb od „kruhu" k „pletru."
Český lid 78,1991, s. 78-85.

9. Srov. L. Slezák: Národopisná Morava - legenda a skutečnost. Dějiny a
současnost 1991, č. 4, s. 33-37. Srov. též S. Kocábová: Národo
pisná Morava. Slovácko 38, 1996, s. 213 - 222.

10. Ze stanov občanského sdruženi Slovácký krúžek Lužice, 1997.
11. K tématu srov. např. M. Méryová: Veková a sociálna diferenciácia 

lokálného spoločenstva. (Na príklade tanečného života.) Slovenský 
národopis 38, 1990, s. 173 - 180.

12. K tématu srov. např. S. Burlasová: Teoretické a metodologické otáz
ky štúdia nositeľov ľudových tradícií. Slovenský národopis 31, 1983, 
s. 7-14. O. Sirovátka: Folklór v kulturním životě dnešní vesnice: mís
to, funkce, proměny. In: Životní prostředí a tradice. (Red. V. Frolec.) 
Brno 1975, s. 201-207. Srov. týž: Proměny a dnešní stav místního 

folklóru. In: Náš kraj. Folklór, obyčeje, historie, nářečí a jména v tradi
ci a současnosti družstevních vesnic Moravská Nová Ves, Hrušky, 
Týnec a Tvrdonice. (Red. J. Janák.) Brno 1982, s. 87-102. Týž: Per
spektivy místního folklóru. Tamtéž, s. 249-252. Srov. od téhož au
tora: Kdo udržuje současný folklór? Slovenský národopis 31, 1983, 
s. 30-36.

13. Srov. J. Matuszková: Ženský element v tradiční taneční kultuře, 
srovnání fenoménu stárek na Podluží a na hanáckém Slovácku. 
Folia ethnographica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae 33, 
1999, s. 89-95.

14. Srov. R. Jeřábek: K otázce vlivu charvátské kolonizace na lidovou 
kulturu na jižní Moravě. Zprávy oblastního muzea jihovýchodní Mo
ravy v Gottwaldově, 1966, č. 4-5, s. 209. Dále též Z. Jelínková: Muž
ské taneční projevy na Slovácku. Svatobořice - Mistřín 1991. Táž: 
Mužské skočné tance prestižního rázu na jihovýchodní Moravě 
a v sousedních územích. Slovácko 35, 1993, s. 59-68. Táž Zavádka 
a skočná I. Břeclav 1984, s. 89-93.

15. Srov. např. M. Pavlicová: Postavy z dějin české etnochoreologie. 
Národopisná revue 2, 1992, s. 156-164; II. Národopisná revue 3, 
1993, s. 3-12.

16. Srov. J. M. Krist: Historie slováckých krúžků a vznik souborů lido
vých písní a tanců na Slovácku. Praha 1970.

17. Spolkovou činnost na jižní Moravě a její vliv na lidovou tradici sleduje 
v posledních letech zejména E. Večerková: Využití lidových oby
čejových tradic v činnosti spolků. (Národní jednota pro jihozápad
ní Moravu.) Národopisná revue 2, 1992, s. 64-68. Táž: Dva příkla
dy pěstování lidových obyčejů v činnosti spolků a politických stran 
v meziválečném období. In: XXII. Mikulovské sympozium 1992, Br
no 1993, s. 185-192. Táž: Pěstování tradic lidové kultury v činnosti 
spolků na Slovácku. (Sdružení katolické Omladiny.) Slovácko 35, 
1993, s. 37-49. Táž: Organizace venkovské mládeže a pěstování 
tradic lidové kultury na Moravě. In: Tradičná ľudová kultúra a výcho
va v Európe. Nitra 1995, s. 151-157. Srov. též K. Altman: Společen
ské a kulturní působeni Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. In: 
Město, prostor, lidé, slavnosti. Sborník příspěvků X. strážnického 
sympozia. Uherské Hradiště 1990, s. 339-342.
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TANEC A ČESKÝ NÁRODNÍ PROGRAM
Dorota Gremlicová

Při jakkoli zaměřeném studiu českého tance, zejména 
tance 19. století, se člověk dotýká problému, jaké místo měl 
(a má) tanec v českém národním programu. V tomto textu 
nechci stanovit jednoznačně, zda významné nebo marginální, 
ale sledovat z určitého úhlu pohledu jaké. K tomu si z celého 
komplexu problematiky tance a českého národního programu 
vybírám jeden - podle mého názoru signifikantní a vypovída
jící jev: tanec jako společenskou zábavu české vlastenecké 
měšťanské veřejnosti, tedy plesy, bály, merendy, besedy 
apod., veřejné i domácí. Jako výchozí pramen mi posloužily 
dobové taneční pořádky, konkrétně sbírka tanečních pořádků 
z let 1858-1948, uložená v archivu Národního muzea, a sou
bor tanečních pořádků a pozvánek z první poloviny 19. století 
ze sbírky Bohuslava Duška, uložené tamtéž (inv. čísla 1706- 
1715). Jedná se převážně o pořádky z pražských bálů (čes
kých, německých, jeden chorvatský, s i bez „vlasteneckého” 
akcentu), jen minimální část pochází z menších měst (Zloni- 
ce, Slaný, Kutná Hora). Zatím jsem neměla možnost studo
vat taneční pořádky z eminentně zajímavé oblasti Hradecka. 
Taneční pořádky ovšem nemohou zprostředkovat informace 
o repertoáru domácích bálů, jejichž význam při utváření role 
tance v českém národním programu je zřejmě stěžejní. Do 
této „neveřejné” taneční sféry lze nahlédnout prostřednictvím 
memoárové literatury (paměti V. V. Tomka) a korespondence 
(dopisy matce I. I. Srezněvského). Ty spolu s dalšími dobo
vými literárními zdroji ukazují také postoje české veřejnosti 
k tanci a „ideologickou” rétoriku s tancem spojenou (J. Langer,
J. Neruda, A. Waldau). Mezi rovinou praktického provozování 
tance a vlasteneckou literární reflexí existuje v různé míře na
pětí i soulad, které vytvářejí komplikovanou spleť vzájemných 
vztahů mezi „živým” tancem a jeho symbolickými hodnotami.

Než se pokusím analyzovat tanec v jeho symbolické ná
rodní hodnotě, je na místě připomenout, že tanec plnil v životě 
české veřejnosti i funkce, které s jeho českou rolí nesouvisely. 
Pokud měšťanská veřejnost obecně akceptovala tanec, pak 
spíše tanec jako participační aktivitu, která dovoluje sebepre- 
zentaci (společenské tance provozované na bále), než tanec 
jako „performance” (balet předváděný a sledovaný v divadle). 
Bály mohly totiž dobře manifestovat emancipaci měšťanské 
veřejnosti. Tento aspekt naznačují některé dobové reflexe 
českých bálů. Např. F. L. Rieger považoval české bály za sku
tek kterýmž proražena konečně brána dávno zakleta, aby 
mohla národnost česká vyjíti na svobodný vzduch „veřejnos
ti.1 S tím souvisí i fakt, že česká vlastenecká reprezentace 

velmi lpěla na co největší vážnosti, serióznosti bálů, organizá
torům záleželo na tom, aby pozvaní lidé dobře reprezentovali 
na veřejnosti, aby plesu dodávali lesku. Úzkostlivě se obávali, 
aby nedošlo k veřejnému pohoršení. Přitom se dostávali až na 
pomezí napodobování šlechtických plesů, kterým se na počát
ku 19. století vysmívali pro jejich okázalost. Zcela jinou atmo
sféru měly v tomto směru neveřejné rodinné taneční události, 
konané v kruhu známých, kteří rádi tančili - ty stojí na opač
ném pólu formování měšťanské veřejnosti zdůrazněním ne
formální intimnosti rodinného prostředí. Organizátoři veřejných 
českých plesů, starající se hlavně o účast šlechtických sym
patizantů, měli mnohdy tanec až v „druhém plánu”. Jasně to 
říká Pravoslav Alois Trojan, jeden z pořadatelů prvních čes
kých bálů: málo který mezi námi byl milovníkem tance, mnohý 
z nás netočil se ani v kole tanečním.2 V této souvislosti se 
nabízí pochybnost, zda byly oficiální české bály vnímány pri
márně jako taneční události. Na druhé straně způsob, jakým 
někteří jiní významní exponenti měšťanské veřejnosti referují 
o tanci, a intenzita jejich vlastní taneční zaujatosti ukazují i ta
nečně „upřímnější” motivaci pořádání bálů - ovšem méně 
vlasteneckou. V tomto směru jsou zvlášť výmluvné poznám
ky V. V. Tomka, I. I. Srezněvského a zprostředkované infor
mace J. K. Tyla o J. Langrovi coby náruživém tanečníkovi. 
Z nich je patrné, že důvodem k tanci mohlo být i osobní za
líbení v této fyzické aktivitě, na které se teprve druhotně naba
lovalo společenské a vlastenecké zdůvodnění.

Další rovinu společenské funkce bálů tvoří komplikovaný 
vztah měšťanské společnosti k tanci jako tělesné (tedy never
bální, neintelektuání) činnosti. Na jedné straně tu vykonávala 
vliv obecně sdílená prudérie ve vztahu k lidskému tělu vůbec, 
která podporovala tendenci vidět tanec především v souvis
lostech erotických (viz F. J. Zoubek, Zápisy, s. 21: Proto také 
zalíbení v tancech s tanečnicí spojuje se a smyslníci dbají více 
o to, kterým oudem pohybování se děje - více jim bývá o oud 
samý, nežli o hnutí samo).3 Mravokárné výpady se soustřeďo
valy zejména na tance v rychlém tempu a s nápadnými (pro
vokativními) tanečními prvky. Právě ty však pěstovala „nová” 
měšťanská společnost vůbec nejraději.4 Obhájci tance vedli 
svou obranu především z pozice blahodárnosti tance jako pro
středku ke kultivaci a posílení těla (i ducha). Karel Link, přední 
taneční mistr, ve své knížce Tanec se stanoviska theoretic- 
kého a aesthetického (1872) cituje řadu autorit v tomto duchu. 
Frekventovanost tanečních příležitostí, ať v podobě rodinných 
událostí, nebo veřejných plesů však jasně ukazuje spontánní 
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oblibu tance u členů české společnosti. Někteří autoři - obhájci 
tance - polemizují i s názorem, že bavit se tancem se nesluču
je s rozumem a vzdělaností. My pak hanbíme se takměř 
všickni za zpěvy taneční, kdežto bychom se spíše měli styděti 
za to, že naše srdce nejsou tak čista, jako onano dědův 
našich, abychom plesajíce jako oni před světem okázat směli, 
jaké tu city námi pohybují a vládnou. Domnívámeť se, že takto 
přinášíme vzdělanému století žádoucí a milou oběť ale vzdě
lanost nežádá nikoli, abychom radosti své zahrabali, ale spíše 
je pěstovali a rozumně šlechtili, píše J. Langer ve svých Čes
kých krakováčcích. V praxi měl však fakt vzdělání a hlavně 
společenského postavení a fakt věku na aktivní provozování 
tance velký vliv. Opakovaně se v dobových textech objevují 
poznámky (a údiv), že zvláštností českého prostředí je, jak 
mnoho „starších” lidí i na veřejných bálech tančí. Na druhé 
straně však např. V. V. Tomek ve svých Pamětech říká otev
řeně: Jakožto ženich nestaral jsem se toho roku o zábavy 
masopustní.5 Tomek, který pravidelně popisoval své bohaté 
a někdy až rozpustilé taneční zážitky, od svého sňatku (1847) 
a vstupu do politického života (1848) o tanci zcela mlčí. Když 
po mnoha letech náhodnou zmínku udělá (1873), formuluje ji 
tak, že při jedné příležitosti musil též zatancovati s paní dů- 
chodňovou Vaňkovou, se správcovic Marynkou a s paní sta
rou, totiž sládkovou Erbenovou.6

V českém prostředí byly však pochopitelně české bály 
vnímány především jako české. Otázkou zůstává, jak se jejich 
českost manifestovala. Tak jako celé české národní obrození 
byly i české bály primárně událostí jazykovou. Když autority 
české vlastenecké společnosti vzpomínají při příležitosti 40. 
výročí plesů Národní Besedy, shodně poukazují především na 
význam konverzace v českém jazyce, tisknutí českých pozvá
nek, tanečních pořádků a jídelních lístků. Největší význam 
českých bálů spočíval pro F. L. Riegra, P. A. Trojana, A. J. Vr- 
ťátka v důkazu, že lze na veřejnosti konverzovat česky a ne
ztratit důstojnost. Tanec tu hrál zjevně druhořadou úlohu - 
představoval oblíbenou zábavu, pod jejíž záminkou bylo mož
né přilákat i ty, kterým vlastenecké otázky na srdci tolik nele
žely. Přesto - demonstrovala se určitým „národním” tancem 
příslušnost k národu? Stejně jako jiné kulturní jevy byl i tanec 
využíván v národní agitaci jako důkaz o bohatství české kultu
ry. Typická je pro to formulace Jaroslava Langra: Žádný národ 
tak rád netancuje, jako my Slované, zvláště pak Poláci a Če
chové. Ovšem, že tanec polský nejkrásnější jest pod nebem, 
ale tolik tanců a v takových rozmanitostí, jako jich máme Če
chové, jinde po Slovansku darmo bychom hledali.7 Tuto ré

toriku opakuje později J. Neruda, A. Waldau a ještě v roce 
1898 tvrdí J. Šimůnek: ... že to ale nemůže se žádný národ ta
kovou bohatostí různých tanců honositi, jako my.8

Vztah tanců z lidového prostředí, tanců chápaných jako 
národní a kosmopolitních salónních tanců v rámci dobového 
tanečního repertoáru a jeho dobové interpretace je matoucí, 
nevyhraněný a proměnlivý. Vlivným faktorem byla módnost, 
která např. z „národního” tance českého vlastenecky smýšle
jícího maloměstského měšťanstva třicátých let - polky - doká
zala udělat tanec, který se tančil v celé Evropě, Americe nebo 
i v Japonsku, když se učilo evropským způsobům společen
ské zábavy. Zpětně však mohla být módnost takových tanců 
vysvětlována i jejich národní kvalitou - podle jedné interpreta
ce to byly sympatie s národy žijícími pod nadvládou jiného 
národa (Poláci, Češi), které vedly k přijetí a popularitě jejich 
tanců v Evropě.9 „Národní” zájmy stály v pozadí debat o tom, 
zda je polka skutečně českého původu (zpochybňováno ně
meckými autory), či jestli valčík není jen odvozeninou ze sou
sedské (česká odveta).

Skladba tanečního repertoáru souvisela s dobou (jako 
předěl se jeví konec třicátých let, pak rok 1848, devadesátá 
léta 19. století), s tím, jaká společnost tančila, v jakém typu 
obce a o jakou se jednalo příležitost. Tance přebírané z ves
nického prostředí tančila měšťanská veřejnost více na do
mácích bálech a více v malých městech, a to spíše ve třicá
tých a na začátku čtyřicátých let. Dále se s nimi měšťanstvo 
setkávalo při některých zvláštních příležitostech, při náhodné 
účasti na nějaké události venkovské komunity (posvícení), 
nebo při poutích (viz např. pouť v Břevnově v roce 1838, kde 
prý pražští řemeslníci tančili vrták, rozkročák, dupavou a ku- 
kavou). Jako prostředníci přenosu tance z lidového prostředí 
do měšťanského fungovali hlavně služebné a taneční výměnu 
mezi venkovem, maloměstem a pražským centrem uskuteč
ňovali studenti a jiní intelektuálové, pravidelně se pohybující 
po této trase. Tak např. V. V. Tomek učil v Praze své známé 
polku, kterou se sám naučil v Polici nad Metují, na venkově 
poznal tzv. strniště (později na bálech uváděno jako strašák) 
a zpět do svého rodného kraje přivezl módní novinku quadri- 
llu. Podobně působily taneční aktivity J. Langra po jeho návra
tu z Prahy do Bohdanče. Přenosem do veřejného bálového 
prostředí tance často ztratily svoji národně identifikační moc, 
což lze pozorovat u již zmíněné polky, dále u rejdováku či třa- 
sáku (kosmopolitně zařazované jako redowa a polka trem- 
blante). Hledáme-li tanec, který fungoval v prostředí veřejných 
bálů jako specificky český, národně identifikující, byla to sou
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sedská, zařazovaná na konci plesu výhradně na českých po
řádcích. Emblémem národního tance byla dlouhodobě ob
dařena především Česká beseda. Zdá se, že hlavní kvalitou, 
která ji k tomu určovala, byl fakt, že se jednalo o vlastní pro
dukt měšťanské společnosti, který zároveň zjevně odkazoval 
k lidovým tancům, chápaným jako odraz národní charak
teristiky. Tuto dvojznačnost v sobě obsahovala již polka (ale 
neudržela si svůj emblematický význam) a má svou paralelu 
i v problematice znárodnělé písně. Vlastnosti, kterými měly 
oplývat tance považované za národní, dobová literatura jasně 
specifikuje a vymezuje tímto zařazením znovu i obecný spo
lečenský status tance v měšťanské české společnosti moderní 
doby. Antonín Šilhan říká: Důrazný náš rejdovák a pádný stra
šák doplnila česká dívka jarou, skočnou polkou; zachovejme

toto vzácné dědictví svých předků - sílu, ráznosť a bujarosť - 
neztenčené potomkům.10 Něco podobného tvrdí i A. Waldau: 
Jsou (lidové tance) skutečně pokladem, který má ještě vyšší 
cenu než třpytivé zlato a blýskavý drahokam, a přidává nový, 
výborný důkaz ke staré pravdě: čím vážnější, hlubší a zasmu
šilejší je charakter národa, tím méně má národních tanců a na
opak; dále typus národa se nezrcadlí nikde jasněji a zřetelněji, 
než v jeho tancích. - Základním tónem českého lidového života 
je zpěvavá veselost, laskavé čtveráctví a líbezná rozpustilost 
plná naivity a satirického humoru - proto tak mnoho lidových 
tanců a s takovými vlastnostmi." Jaroslav Langer volal po ná
vratu klidných, důstojných tanců z časů dědů, byla to však spí
še tato vize, která formovala tvář tance v rámci českého ná
rodního programu 19. století.

Výbor Filosofského bálu v roce 1908. Taneční pořádek Národní besedy podle návrhu Františka Kysely.
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ODRAZ LIDOVÉ TANEČNÍ KULTURY V DÍLECH LITERÁTŮ 19. STOLETÍ
Kateřina Réblová

Tanec očima beletristů 19. století
Přijmout beletrii jako pramen pro studium lidové 

kultury znamená otevřít řadu nových možností. Přitom 
je nutné uvědomovat si vklad samotného autora, se
známit se s prostředím a dobou, které determinovaly 
jak spisovatele (prostředníky informace), tak sledovaný 
region (zdroj informace). Nový přístup, který se zde 
ukazuje, spočívá v holistickém chápání lidové taneční 
kultury, v posuzování tance nejen jako fyzického pro
duktu, ale také jako kulturního a společenského feno
ménu. Cílem při studiu by proto neměl být jen holý sběr 
a popis informací (či zmapování děl pro jejich další vy 
užití), ale i snaha o pochopení místa tance v určité spo
lečnosti, kultuře popř. v životě jednotlivce. A právě to 
umožňuje beletrie.1

Příkladem může být proto region Chodska (chá
paný jako vymezený sociokulturní celek) a jeho odraz 
v beletrii. Při studiu děl 19. století vychází totiž najevo 
zajímá shoda. Chodskem se zabývala řada význam
ných autorů - dílem z důvodu vlastního původu v této 
části Čech, dílem vinou osudu, který je sem zavál. Ve 
stejné oblasti2 (a období padesátých, šedesátých let 
19. století po přelom a první desetiletí 20. století) se 
střetává zájem především čtyř osobností: Jindřicha Ši
mona Baara, Boženy Němcové, Jana Františka Hrušky 
a Jana Vrby.3

Jejich očima je možné provést kontextové srovná
ní, porozumět vnitrní logice vymezené subkultury, od
halit systém kvalit, které tanec jako součást kultury da
ného společenství nesl a v současném odkazu také 
nese.

Pokud je pojmem lidová taneční kultura možné 
označovat i obecné taneční projevy lidu - v nejširším 
úhlu pohledu v rámci (nejširší) lidské společnosti, lze 
zobecnit, že lidovou taneční kulturu integrují stejné 
mechanismy jako lidskou kulturu vůbec. Pro své členy 
se stává společně sdíleným systémem znalostí a sym
bolů, kategorií a pravidel, které jsou využívány k in
terpretaci zkušenosti - k vytváření určitých vzorců cho
vání. Těmto pak podléhá vztah společnosti k tanci, ale 
i podoba tance samotného. Kultura pak, i přes svou 
vnější rozmanitost idejí a vzorců chování, nabízí své 
taneční podmnožině jednotící linii - kulturní konfiguraci. 
V rámci tohoto řádu se proto nestačí ptát co a jak se 

tančí (odpovídající formě a znakovosti tance), kde a 
kdy (totožné s konkrétním užitím tance - např. popisem 
tanečních příležitostí), ale i proč - s jakým významem.

Co a jak se tančilo...
Beletristé potvrdili dominující úlohu tance do koleč

ka. Nazvali ho buď kolečkem (Němcová, Baar, Vrba, 
Hruška) nebo celým názvem do kolečka (Baar, Jin
dřich). Své slovníkové heslo mu věnoval i Hruška: Ko- 
líčko i kolečko - 2. „do kolečka”, název tance a potom 
i písní k němu. Tančící se velmi rychle točí a obyčejně 
chvíli na témž místě, za střídání písní a selské mu
ziky. Oblíbený tento tanec chodský vídati nejen u muzik, 
ale i ve volné přírodě, cestou z kostela o svatbách atp.4 
Představu o tehdejší konkrétní formální podobě tance 
je možné z citací „složit” velmi přesně. Objevuje se řa
da zmínek o typickém kruhovém rámci i dudáckém do
provodu (vycházejícího z třídobé podstaty tance, často 
furiantového rytmu), který podporuje specifický taneční 
kolečkový krok, tzv. měkké pérování. Stejně bohaté 
jsou i pasáže, dokumentující neoddělitelnou součást 
stavby tance - předzpěv a dohru:

Karel tedy, jakž zatím Karlu budem jmenovati, vzal 
ze stolu plnou sklenici, přistoupil k Haně, obejmul ji ko
lem pasu, dal jí připít, pak zdvihna sklenici nad hlavu 
předstoupil před dudáka a začal zpívat zvučným hla
sem:

Nastokrát děkuju 
mej zlatej mamičce, 
že je mne chovala 
v strakatej peřince.

Chovala, chovala, 
nevěděla komu; 
když mne vychovala, 
vzali mne na vojnu.

Chlapci opakovali poslední sloku po Karlovi, dudy 
padly im do noty, Karel vyprázdniv sklenici na dno při
vinul Hanu úžeji k boku a začali se v kolečku točit jako 
vřetena.5

Cenné jsou z hlediska stylu i vzpomínky na neta- 
neční projevy:

Zdá-li se starému Houdkovi-houslistovi dost, zticha 
trhne bíčkem, dudák hned jako by z taktu vypadl, kolo 
se zastavuje, párky přestanou se točit a jen zvolna na 
pružných nohou se kolébají, pohupují, čekajíce dych
tivě, kterou houdek začne. „Král - král na dudy hrál,” 

97



ozve se náhle z kruchtičky stařecky nakřáplý sice, ale 
jinak velebný hlas a celá hospoda unisono vpadne: 
„Královna za času - hrávala na basu.” Kolo se zatočí 
znovu - vášnivěji, hudba přechází z jedné písně do 
druhé - nohy tančí, ale ústa současně teď zpívají, oči 
štěstím se lesknou, tváře se usmívají, ruce letí ke stro
pu, vyšívané šátečky točí se teď vesele jako motýli ko
lem hlav tanečníků - tu a tam junák v přemíře svého 
štěstí - když radost jako bujného koně nemůže opano
vat, když nemá dost místa pro ni ve dmoucí se hrudi, 
když mu nepostačí, aby ji vyzpíval nebo vytančil - v kole 
si zadupe, děvče jako pírko do výše pozvedne a z jeho 
hrdla jako plamen vyšlehne do závratné výše tónově 
tryskavé zavýsknutí: „Jú - chuchuchů...”.6

Jestliže Neruda v Českých lidových tancích vyjme
novává na sedmdesát tanců, které byly ve druhé po
lovině 19. století provozovány v Čechách (obdobný 
seznam tanců lze vyčíst u Zíbrta - 200 názvů, nebo Ne
jedlého7), platil dosud pro Chodsko jako zásadnější pra
men Jindřichův zpěvník s jeho studií o tanci. V „chod
ské beletrii” se objevují popisy celkem 22 druhů tanců: 
A což polku! Tu vám tak pěkně tančí, že je radost se 
podívat na ty nohy v punčochách a střevících, jak 
opravdu elegantně vypadají. Nejdříve tančili polku, pak 
štajriš (naši sousedskou), nato zelenák, obkročák a tří
nožku, všecky tři jako náš vrták; potom dupavou, hou- 
pavou, hrozičku (strašáka), ševcovskou a kolečko.8 Nej
častěji se objevovala polka, štajryš, pak sousedská, vod 
zemí, furiant (viz tab.) ...V tom se na kruchtičce ozvala 
hudba. Král nadzdvihl hlavu, vteřinu, dvě bystře poslou
chal, aby z předehry už poznal písničku, náhle, jako by 
ho cosi bodlo, vyskočil, zatleskal rukama, rozpřáhl je, 
vykřikl: „To je baborák, pojď Marjánko!” Králová vletěla 
mu do náruče, chvíli se spolu drželi za ruce, kolébali se 
na jednom místě do taktu, přešlapovali netrpělivě, hud
ba schválně, jako by je chtěla rozdráždit, hrála s partesů 
něco, co se písničce navlas podobalo, a přece písnič
kou to nebylo ... všechny instrumenty se srovnají, zabe
rou jasně melodii, z hrdel vytryskne písnička:

„Ztratila má milá sýkorku, nechtěla mi jí dát za slot- 
ku” - a tančí se baborák, až se okna třesou.9

Cenné jsou kromě popisů i přímá pojmenování tan
ců, a to jak známá či zaběhlá, tak i kuriozity jako např. 
Klostermannova „šoupavá třítaktovka” (zřejmě soused
ská) atd.10

Kdy a kde se tančilo ...
Jaro se otevře, práce polní začnou, po provodní ne

děli až tak asi k Božímu tělu možno si ještě zatancovat, 
ale jakmile odkvete obilí, začnou večer pobožnosti za 
úrodu zemskou a sbohem muziky až do posvícení.11

Pátrat po tanečních příležitostech znamená roz
plést směs projevů, zvyků, tradic, vzít v úvahu nejen si
tuace, kdy tanec celému obyčeji dominuje, ale i kdy je 
synkreticky spojen s ostatními mimotanečními projevy. 
I ze sledovaných děl jasně vyplynulo, že tanec byl vá
zán na zvyky a obyčeje výročního kalendářního cyklu, 
popřípadě doprovázel jiné události, např. související 
s rodinnou obřadností (svatby, pohřby). Přitom posta
vení tance - jeho užití v průběhu výročního kalendářní
ho cyklu - utvářelo množství vlivů. Jedním z nich je 
např. křesťanská tradice, neopominutelné je i její pro
lnutí s předkřesťanskými projevy. Autoři (zejména Baar 
a Němcová) na pozadí výročního kalendářního cyklu 
většinou stavěli svá vyprávění. Beletrie tak nabízí mož
nost sestavit na jejím základě nejen obdivuhodně přes
ný kalendář tanečních příležitostí, ale i jejich průběh.

Proč...?
Užití tance v rámci celkového kontextu je ovlivňo

váno charakteristickými znaky společnosti (a zpětně je 
ovlivňuje). Nelze správně interpretovat jakýkoliv kultur
ní rys, pokud bude vytržen ze souvislostí, ze vztahů, 
které ho utvářely, pokud nebude zdůrazněn jeho vý
znam. Zmiňované významy je možné si představit jako 
promítnutí zkoumané reality - ovšem skrze vrstvy sple
titého kulturního systému, skrze kulturní vzorce, jimiž 
budou šifrovány. Jestliže se po kvalitativním řetězci 
analýzy tanečních projevů Chodska posouváme dál, 
stojí v centru zájmu poslední otázka: Proč se tančilo, 
z jakých důvodů? Zapotřebí přitom není jen pochopit 
formální vymezení tance a jeho využití v rámci celé 
kultury, ale i znakovost prvků taneční kultury. Význam 
konkrétního tanečního projevu se totiž může (a to ne
hledě na formální prvky a jejich znaky) proměnit podle 
užití tance, v začlenění do celého kontextu. A v tomto 
nabízejí nápomocnou ruku právě beletristická díla, kte
rá pomáhají vysvětlit často dnes neznámé a jen těžce 
pochopitelné souvislosti.

Chodským příkladem je např. funkce tance do ko
lečka. Stejně formálně vystavěný tanec zde zastává 
více významů - od role čistě zábavní, po význam ob- 
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řadní, až po status jakéhosi stvrzovatele obřadního 
chování např, v rámci svatby. Při tomto tanci se dávala 
najevo náklonnost, pak zamilovanost, tancem se po
tvrdila předmanželská smlouva i výměna darů před 
dnem svatebním. Kolečko se tančilo při svatebním prů
vodu, samozřejmě pak u muziky. Při zavádění nevěsty 
do ženichova domu měl své tradiční místo taneční 
obyčej tancuvát celyj vůz, kdy družba tančí tanec do 
kolečka s družičkou několikrát za sebou (o jednom kole 
družička jet nechtěla, o dvou také ne - tak jezdila na 
robotu s károu, o třech to nejde, musí být čtyři, pak jí 
chyběl kočí, kůň, bič a žebřiňák... až tanců - koleček 
bylo třeba devět.12 Ženich svou ženu poprvé pojal do 
náruče při slavnostním tanci při předání očepené ne
věsty. Tančilo se pro zábavu, ale také z důvodu napl
nění obřadu. Další motivací bylo vyjádřit sociální vrst
vení společnosti a změnu statusů. Tanec do kolečka 
v průběhu chodské svatby měnil význam, tak jako svou 
roli v událostech měnili zúčastnění lidé. Lidé jako členo
vé svého sociokulturního systému, podléhající zvykům, 
typickým způsobům chování a přijímající role, které 
jsou pro danou situaci kulturně ustálené. Všichni znají 
předem dané postupy, jejichž nedodržení by znamenalo 
vyřazení ze společnosti. Proto netančit značilo v chod
ských poměrech 19. století neschopnost enkulturace se 
všemi existenciálními a sociálními dopady.

Na základě kontextových zmínek bylo možné tanci 
ve sledovaném prostředí přiřadit ještě další významy: 
tanec tak označit například jako
- prostředek komunikace
- prostředek vyjádření vztahu společnosti k jedinci a obráceně

jedince ke společnosti nebo jako
- zprostředkovatele statusů, které si jako příslušníci společnosti

neseme (např. podle pohlaví).

Taneční zábavu tak lze například sledovat jako 
obraz hierarchie společnosti:

Bylo dávným zvykem chasy zahájiti v neděli po sva
tém Martině přástky muzikou, která byla poslední před 
adventem, a proto zvlášť oblíbená ... Byla to muzika 
míchaná, o níž nebylo stavovských rozdílů. Všechny tři 
vesnické kasty zmizely, a rovní se veselili s rovnými; 
chasa služebná, selští synkové i dcerky - i mládež na
rodivší se v chalupách. Proto obyčejně skončila prač
kou, o níž byli nejvíce biti selští synkové ...Věděli sice 
s naprostou určitostí, že budou biti; ale byl to staro

dávný zvyk, jakési právo ostatní chasy, aby jim o této 
muzice nadělala modřin... Tentokrát však strhla se řežba 
kupodivu záhy - ještě dřív než muzikanti jaksepatří 
spustili.13

Také Božena Němcová si byla jistě vědoma komu
nikačních možností tance, což dokládá citát z pohádky 
Čert a Káča, ve kterém metaforicky pomocí tance vy
jadřuje vztah společnosti ke Káče: ...hoši na děvčata 
kývali, a ty se ubíraly do kola, ale Kačence se toho 
štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač navzdor 
tomu nevynechala přece ani jednu neděli.14 Navíc nám 
Němcová sděluje, že Kačenka si nemohla a ani nechtě
la dovolit nepřijít k muzice. Postavení tance v hodno
tovém žebříčku této pohádkové postavy napovídá vel
mi mnoho o dobovém prostředí a jeho vztahu k tanci, 
o prostředí, které Němcová znala a takto nepřímo po
psala. Je dobré si všimnou i slov hoši na děvčata kývali 
a ty se ubíraly do kola. Můžeme z nich číst princip zva
ní k tanci, vyjádření ženské pokory a podřízenosti ve 
výběru tanečníků. Vždyť známá věta „on si myslí, že 
kývne a já poběžím” vznikla zřejmě u některé tako
vé muziky. Nakonec potvrzuje to v románu Boží mlýny 
i Jan Vrba: Chlapci stáli v jednom rohu šenkovny, 
a děvčata v druhém. Zavřískl klarinet, zatetelil se vzdu
chem jasný zvuk křídlovky. Byly to jakoby fanfáry - zna
mení zahájení. V té chvíli zdvihl každý z chlapců do 
výšky pravou nohu, tlesk furiantsky plnou dlaní maličko 
nad kolenem do koženek a již máchnutím pravice kývl 
do protějšího rohu na své děvče, které na ten pokyn 
zcela určitě přišlo, neboť odepření poslušnosti 
v této chvíli bylo odedávna největší urážkou, které 
se mohlo děvče dopustiti. Urážkou takovou, že byla 
důvodem, aby byla rozvázána známost sebedelší, 
a třeba už rodiči schválená.15

Už při zpracování relativně malého výseku lidové 
taneční kultury v Čechách - v oblasti Chodska a jím in
spirované beletrie - se ukázala řada zajímavých srov
nání a co víc, otevřely se další možné perspektivy obo
ru. Bude jistě přínosné podobným způsobem zachytit 
tento proces i v jiných oblastech Čech a využít ještě 
další prameny. K zefektivnění práce a také jejího ná
sledného využití přispěl vznik databáze, do které byly 
již přeneseny chodské prameny a pokračuje se s dal
šími zmínkami o tanci. Velmi obohacující by totiž bylo 
např. srovnání významu tance v rozdílných sociokul- 
turních regionech (a to nejen odlišných geograficky, ale 
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i sociálně: např, vzájemné ovlivňování kultury dvor
ské a lidové). Zajímavou možností by byl opačný pří
stup v analýze. Nehledat taneční projevy (např. tanec 
do kolečka) a k nim přiřazovat významy, ale obráceně 
k významům přiřazovat odpovídající lidové projevy. 
Tím se dostáváme od minulosti k současné lidové 
kultuře, k dnešním společenským a kulturním vazbám, 
které by mohly přinést mnoho dalších impulsů, být 

velmi inspirativní. Tyto obzory etnochoreologie jsou 
podníceny poznatky jiných vědních oborů - z pohledu 
interdisciplinárního je nacházíme v perspektivě antro
pologického přístupu k vědě, tedy již v samém počát
ku přehodnocení kladených otázek, na něž odpověď 
nalezneme buď v nečekaných nebo i neprobádaných 
zdrojích, jimiž se stala beletrie.

Poznámky:
1. Vytrženi z kontextu (jako tomu bylo u řady sbírek v minulosti) se snaží

vyhnout i nově vytvářená databáze v Etnologickém ústavu AV ČR 
v Praze. Citace, které poskytuje právě beletrie, memoárová literatura 
či jiné neobvyklé prameny, jsou podrobně tříděny a členěny, přičemž 
jsou brány v potaz nejenom přesné bibliografické údaje, časová či 
místní zařazení, ale i kontextové a významové odkazy.

2. Pokud bychom se nad mapou pohybovali spolu s literárním zájmem
zmíněných spisovatelů, zůstane středem pozornosti haltravské 
pohoří s Čerchovem, Výhledy a sv. Vavřineček, většina příběhů je 
umístěna do jedné z dvanácti chodských vesnic: Klenčí pod Čer
chovem, Postřekov (dříve Postřehovo), Chodov (Kodovo), Újezd 
(Houvězdo), Draženov (Dražinovo), Stráž, Tlumačov (Tůmačovo), 
Mrákov (Mrdákovo), Klíčov (Kýčovo), Pocinovice (Podsínovice), 
Loučím a Lhota; svou roli hrají Domažlice.

3. Pozoruhodným prolnutím je i to, že zmínění autoři se objevují jako
literární postavy ve svých dílech navzájem. S B. Němcovou (1820- 
1862) se např. setkáváme jako s paní komisarkou ve stejnojmenném 
díle J. Š. Baara (1869-1925). J. Š. Baar je vykreslen v některých 
rysech postavy kněze Hadlasa v trilogii Soumrak Hadlasuc rodu 
J. Vrby (1889-1961). Vedle Baara a Vrby pocházel z Klenčí i 
Jindřich Jindřich (1886-1967), ze starého tamního rodu byl i F. 
Hruška (1865-1937).

4. J. F. Hruška: Dialektický slovník chodský. Praha: Česká akademie
F. Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1907, s. 43.

5. B. Němcová: Karla a jiné povídky. Praha: Albatros 1979, s. 42.
6. J. Š. Baar: Pro kravičku. Praha: Československý spisovatel 1957, s. 167.
7. Č. Zíbrt: Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček 1895,

s. 349-362. (Zíbrtův seznam zahrnuje i Nerudovy tance.) Z. Nejedlý: 
Bedřich Smetana. Praha: Hudební matice umělecké besedy 1925, 
s. 313-341.

8. Dílo Boženy Němcové VlIl. Z Chodska a odjinud z Čech. Obrazy
z okolí domažlického. Praha: Kvasnička a Hampl 1929, s. 14.

9. J. Š. Baar: Paní komisarka. Praha: Československý spisovatel 1958,
s. 211.

10. K. Klostermann: V ráji šumavském. Praha: Odeon 1972, s. 153. 
Klostermannovo dílo se sice netýká přesně vytyčeného sociokultur- 
ního regionu, ale díky své tematické i územní spřízněnosti do studie 
zapadá.

11. J. Š. Baar: Paní komisarka, c.d., s. 239.
12. Viz J. Jindřich: Chodsko. Praha: ČAV 1956, s. 79.
13. J. Vrba: Boží mlýny. Praha: Československý spisovatel 1990, s. 32.
14. B. Němcová: Pohádky B. N. Čert a Káča. Praha: Albatros 1979, s. 82.
15. J. Vrba: Boží mlýny, c. d., s. 34.
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Přílohy:

č. název tance dílo strana incipit písně
1 polka n-zchod. 14

polka b-komis. 377

polka b-komis. 186

polka b-komis 145-145

polka b-mžik. 159

2 štajriš n-zchod. 14

štajryš b-komis. 145,15
3 sousedská n-zchod. 14

sousedská b-báby 106 Poslyšte, křesťané milí
sousedská b-cimb. 25
sousedská k-vráji. 153

sousedská n-babič. 186

4 zelenák n-zchod. 14

zeleňák b-komis. 377

5 obkročák n-zchod. 14

6 třínožka n-zchod. 14
třínožka b-komis. 377

7 vrták n-zchod. 14

vrták n-babič. 186
8 dupavá n-zchod. 14
9 houpává n-zchod. 14

10 hrozička n-zchod. 14

11 strašák n-zchod. 14

12 ševcovská n-zchod. 14

13 vod zemí b-komis. 213-214 Dvanácte trubačů
vod zemí b-chpp. 225

od země b-komis. 146

14 šoupavá b-hrnče. 114

15 furiant b-komis. 216

furiant n-panuč. 197

furiant n-panuč 187

16 votavička b-komis. 216

17 baborák b-komis. 211 Ztratila má milá sýkorku
18 mazurka b-komis. 145-146

19 ruchadlo n-panuč. 187

20 ovísek n-panuč. 187

21 kalamajka n-babič. 184
22 rejdovák b-komis. 242

název tance dílo strana incipit písně
kolečko n-pohád. 47
kolečko n-zchod. 14

kolečko n-karla. 38

kolečko n-karla. 42 Nastokrát děkuju...
kolečko n-zchod. 14

kolečko n-panuč. 187

kolečko b-komis. 216

kolečko b-hanče. 38

kolečko b-chpp. 225

do kolečka v-soum. 72

dokolečka b-komis. 146 houváreček, vavříneček
kolo b-cimb. 25

kolo b-krav. 167 Král, král na dudy hrál...

Zkratky: 
b-báby 
b-chpp. 
b-komis. 
b-báby. 
b-mžik. 
b-cimb. 
b-hanče.

n-panuč. 
n-zchod.

n-babič. 
k-vráji. 
v-soum. 
n-pohád. 
n-karla. 
b-krav.

Baar, J. Š.: Báby a dědkové. Praha: Vyšehrad 1975.
Baar, J. Š.: Chodské písně a pohádky. Praha: Odeon 1976.
Baar, J. Š.: Paní komisarka. Praha: Čs. spisovatel 1958.
Baar, J. Š.: Báby a dědkové. Praha: Vyšehrad 1973.
Baar, J. Š.: Mžikové obrázky. Praha: Vyšehrad 1975.
Baar, J. Š.: Jan Cimbura. Praha: Čs. spisovatel 1985.
Baar, J. Š.: Hrnčená bába a jiné povídky. Praha: Čs. spisovatel 
1983.

Němcová, B.: Pan učitel a jiné povídky. Praha: L. Mazáč 1932.
Němcová, B.: Z Chodska a odjinud z Čech. Praha: Kvasnička 
a Hampl 1929.
Němcová, B.: Babička. Praha: Čs. spisovatel 1979.
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Němcová, B.: Karla a jiné povídky. Praha: Albatros 1979.
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PÍSEŇ A TANEC DO KOLEČKA V ČECHÁCH 
Zdeněk Vejvoda

O písni a tanci do kolečka, tomto zvláštním typu 
v repertoáru českých lidových písní, bylo již napsáno 
mnoho článků či studií a na odborných seminářích pro
běhlo nespočet polemik. Stále však chyběla shrnující 
monografie, která by v sobě spojovala kompilaci všech 
známých a dostupných pramenných dokumentů, jejich 
kritickou redakci i moderní analýzu, to vše s přihléd
nutím k současné hudebně taneční praxi. Cílem mé 
diplomové práce na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni1 
bylo důkladné zpracování zadaného tématu, a přede
vším jeho oproštění od všech pozdějších nevědec
kých spekulací. Ve spolupráci s Etnologickým ústavem 
AV ČR v Praze - konzultanty Lubomírem Tyllnerem, 
Hannah Laudovou a Danielou Stavělovou - jsme zvolili 
cestu návratu k pramenům a pozitivisticky striktní pří
stup k písňovému materiálu.

Součástí diplomové práce byl i absolventský kon
cert se souborem Rokytí z Rokycan. Byl jakousi apli
kací našich teoretických zkoumání v pedagogické praxi 
a zároveň příležitostí prezentovat před kolegy, budoucí
mi učiteli hudební výchovy, i před pedagogy Katedry 
hudební kultury a Akademickým senátem široké mož
nosti práce s „mrtvými” folklorními materiály.

Těžištěm práce byla podrobná hudební analýza ná
pěvů k tanci do kolečka. S pomocí počítače jsme vzhle
dem k relativně malému množství materiálu (307 nápě
vů, výslovně ve sbírkách označených do kolečka) oče
kávali ve výsledku potvrzení, upřesnění nebo vyvrácení 
předpokladů a odhadů muzikologů a teoretiků Otakara 
Zicha, Otakara Hostinského, Čeňka Holase a dalších, 
kteří se danou problematikou zabývali. Všichni tito ba
datelé však měli k dispozici velmi omezený repertoár 
nápěvů. Jejich sběry čítaly maximálně několik málo de
sítek textů a melodií. Prvním úkolem bylo tedy shro
máždění všech označených nápěvů do kolečka ve vy
daných i rukopisných sbírkách. Dále bylo třeba pro
studovat pokud možno všechny autentické dokumenty 
a zásadní teoretická zkoumání, zabývající se tancem 
do kolečka.

V první kapitole se zabýváme tancem do kolečka 
v soustavě tanečních typů. Je řazen k druhu tanců toči
vých. Ústřední figurou je právě víření tanečních dvojic 
na místě kolem společné osy. Dále k tomuto druhu od
kazuje samostatný projev tanečníka a tanečnice, cha

rakteristický předzpěv s mírným pohybem na místě. Co 
se týče pevnosti vazby tanečních motivů k motivům hu
debním, je řazení jednotlivých tanečních částí a motivů 
variabilní. Ustálen je většinou pouze sled: předzpěv ta
neční melodie a stejně dlouhá nebo dvojnásobná instru
mentální mezihra s tancem. Do kolečka, jak je u toči
vých tanců běžné, se tančilo na stovky písní, z hlediska 
hudebního i obsahového rozmanitých.

Živá tradice točivých tanců se zachovala do dneš
ních dnů v Čechách pouze na Chodsku. V 19. století 
byly běžné i na Českobudějovicku, Doudlebsku, Bla
tech, Plasku a Plánsku. Ojedinělé rekonstrukce starých 
tanců tohoto typu známe z oblastí Kralovicka, Stříbrska, 
Žinkovska, Karlovarska, Sulislavska a z jižních Čech. 
Rozdíly variant se mj. projevují v základním tanečním 
kroku při víření, v metru a tempu.

Lze předpokládat, že tanec do kolečka se tančil na 
celém území Čech, a jak naznačují první pokusy o vý
zkum v evropském kontextu, jde o jev širší, minimálně 
středoevropský. Je třeba alespoň upozornit na nad
národní souvislosti sledované problematiky, přestože 
srovnávací studium v tomto oboru je teprve v začát
cích. Výsledky takového soustavného výzkumu by však 
v budoucnosti mohly zásadně přispět k zodpovězení 
otázky historické geneze točivých tanců v českém i ev
ropském kontextu.

O tanci do kolečka je třeba uvažovat nikoliv jako 
o lidovém tanci pozdějšího typu (jako obkročák, sou
sedská apod.), ale spíše jako o archaické hudebně ta
neční kultuře, prostupující národní hranice. Její postup
ný zánik má přímou souvislost se změnou tradičního 
způsobu života, vlivem industrializace a celkovým hos
podářským rozvojem jednotlivých oblastí. Průvodním 
jevem tohoto procesu bylo zřejmě i mizení dudácké 
muziky. Totiž jak tanec do kolečka, tak selská či dudác- 
ká muzika jsou v tomto smyslu historické relikty, které 
se navzájem značně podmiňují a zároveň ovšem i spo
lečně mizí ze scény.

Ve druhé kapitole byly shromážděny popisy tance 
do kolečka ze sbírek a dokumentů 19. a první poloviny 
20. století a řada dalších autentických svědectví, po
střehů a analýz. Ty umožnily utvořit si konkrétnější 
představu o této staré taneční kultuře a pomohly zasa
dit ji do souvislostí. Hlavním kritériem výběru dokumen-
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tů byla autentičnost, nezprostředkovanost svědectví. 
Nejstarší slovní popisy tance do kolečka pocházejí od 
Boženy Němcové ze čtyřicátých let 19. století, dále 
známe ojedinělé, ne zcela průkazné glosy z guberniál- 
ních pramenů a jiných starších dokumentů. Zařadili 
jsme i informaci o latentním výskytu tohoto hudebně- 
tanečního typu v dalších sbírkách (kromě guberniálních 
pramenů i ve sběrech Erbenových, Weisových aj.).

Třetí kapitola byla věnována podrobné hudební 
analýze 307 písní, ve sbírkách a rukopisech výslovně 
označených do kolečka. Nejbohatším zdrojem materiá
lu k hudebním analýzám nám byly výsledky sběratelské 
práce Čeňka Holase a Jindřicha Jindřicha, následují 
Otakar Zich a Ludvík Kuba. Zápisy až na výjimky po
cházejí ze západních (Domažlicko a Klatovsko - 65%) 
a jižních Čech (Prácheňsko, Písecko, Milevsko, Budějo
vicko aj. - 33%).

Kritéria a způsoby komplexní hudební analýzy byly 
převzaty od Lubomíra Tyllnera,2 jen s několika dílčími 
modifikacemi, vycházejícími ze specifik hudebního typu 
písní k tanci do kolečka. Nově byl vypracován systém 
třídění rytmicko-deklamačních modelů. Zároveň bylo 
přihlédnuto k analýzám dalších významných teoretiků 
a sběratelů (O. Zich, O. Hostinský, L. Kuba, Č. Holas, 
J. Jindřich aj.). Za účelem komplexní hudební analýzy 
jsme v programu MS Acces vytvořili obsáhlou databázi 
a všechny příslušné nápěvy jsme podrobili zevrubnému 
zkoumání v oblastech tonality, melodiky, rytmiky v sou
vislosti s deklamací a hudební formou. Prezentované 
a interpretované výsledky jsou tak vyvrcholením mno- 
haměsíční systematické práce, při důkladném sezná
mení se s každým jednotlivým nápěvem.

Vyhodnocením údajů databáze bylo možné stano
vit některé charakteristické hudební znaky nápěvů do 
kolečka v jednotlivých rovinách analýzy:

Nápěvy jsou nejčastěji 8- až 16ti-taktové struktury, 
ve vnitřním formálním členění na melodické články po 
dvojtaktích a trojtaktích. Ve formě se spíše než periodi
cita jeví charakteristickým lineární řazení motivů a té
mat. Z konkrétních forem jsou četné A, B ; A, B, C a A, 
B, C, D. Trojdílnost s doslovným opakováním (v pod
statě minitrojdílná forma a, b, a) se vyskytuje jen u šes
ti nápěvů (2%).3 Relativně častá je forma A, B, C, B, 
u níž uvažujeme o dílu C jako o tzv. středové figuraci.

Nápěvy k tanci do kolečka vykazují ustálené dur- 
mollové cítění, zřejmě v souvislosti s pevnou instru
mentální oporou, především dudácké hry. Jednoznačně 

převažuje tónina tvrdá (96%). Nápěvy jsou ve velké 
většině pouze diatonické. Chromatika, omezená navíc 
jen na užití zmenšené kvinty, má svůj původ v orna- 
mentice nástrojové, zejména houslové (či klarinetové) 
hry. Má výhradně zdobnou funkci. Ambitus, tónový roz
sah zkoumaných nápěvů písní k tanci do kolečka, není 
zpravidla příliš velký a až na výjimky má hodnotu nej
výše velké sexty, malé septimy, čisté oktávy či velké 
nony.

Sběratelé často píší o zásadním vlivu rozsahu dud, 
nejobvyklejšího doprovodného nástroje, na výběr tóno
vého materiálu písní. Předpokládali jsme, že na větším 
vzorku bude možné tento vliv úspěšně zpochybnit. Vý
sledky šetření jej však opět v podstatě potvrzují. Spo
radický výskyt stupňů, které dudy českého typu neumějí 
zahrát, je dostatečně průkazný. Horní septima se obje
vuje v pouhých 2%, horní oktáva je užita ve 4% a spod
ní malá tercie jen ve 12% všech nápěvů písní k tanci 
do kolečka. V melodice upřednostňují nápěvy postupy 
sekundové a terciové.

Písně k tanci do kolečka ze sbírek 19. a první 
poloviny 20. století jsou všechny výhradně třídobého 
metra. Předtaktí se v zápisech nevyskytuje. Vnitřní pro
měna metra, tzv. furiantský rytmus (dva třídobé takty 
jsou deklamovány jako tři dvoudobé, s příslušnými 
posuny akcentů) je pro tento hudební typ charakteris
tický (87% všech nápěvů do kolečka). Jeho časté užití 
je možné vysvětlit jednoduchým (v podstatě monotón
ním) rytmem tanečního kroku v otáčení, který je natolik 
stabilní, že spolehlivě zabezpečuje pravidelnou metric
kou pulsaci a dovoluje tak zpěvákům a muzikantům po
mocí textových i hudebních akcentů improvizovat i na 
poli vnitřní proměny metra.

Na základě výsledků rytmické analýzy lze kon
statovat:

Bohatost rytmů v nápěvech studovaného tance ne
ní v rozsáhlém repertoáru rytmických figur, ale ožije te
prve ve spojení s textem a deklamací. Největší část 
nápěvů (44%) je tvořena pouhými dvěma rytmickými fi
gurami. Přesto však v napětí mezi textovými a hudeb
ními akcenty působí rytmika zajímavě a různorodě. Zá
kladní je rytmus izorytmický (I), kopírující základní me
trickou pulsaci a zároveň rytmus tanečního kroku při 
otáčení. Je užit v 99% zkoumaných nápěvů. Hojně se 
dále vyskytuje rytmus synkopický (S), jež v rozměrech 
3/4 taktu tvoří jedna čtvrťová a jedna půlová hodnota. 
Méně již je zastoupen rytmus krokový (K), tvořený pů
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lovou a čtvrťovou hodnotou. Rytmus cele vyplněného 
taktu (P) je užit zejména v závěru frází a je tvořen 
hodnotou půlovou s tečkou. Kromě těchto rytmů jsme 
definovali zvláštní rytmus partikulární (osminové hod
noty v jiné než zdobné funkci, kdy každá osmina odpo
vídá jedné slabice v textu - užito jen ve 2% nápěvů). 
Partikulární a tečkované rytmy nejsou pro hudební typ 
do kolečka charakteristické.

Tempo nápěvů písní do kolečka bylo podle všech 
dostupných zpráv hbité, rychlé, či velmi rychlé. Při pou
hém zpěvu, nikoliv jako předzpěv k tanci, však mohlo 
být volnější a tak vznikal prostor pro zdobení nápěvů. 
Konkrétní předpisy tempa nejsou samozřejmostí a po
hybují se od „pohybu polonézy” až po presto.

Textů je mnohem více než nápěvů. Podkládáním 
nových textů s odlišnými metrorytmickými kvalitami 
známým melodiím často vznikaly varianty nápěvů. Ne
bylo by na místě spekulovat o tom, co bylo první, zda 
nápěv nebo text. Také rozbor obsahové (motivické aj.) 
stránky často velmi poetických, jindy jadrných textů by 
zasloužil samostatné zpracování. Prozatím byl prove
den jejich formální rozbor v souvislosti s rytmem, de- 
klamací a hudební formou. Sledovány byly také rýmy 
a asonance, které zároveň kopírují či spoluvytvářejí 
hudební formu.

Nejzajímavější částí celé hudební analýzy byla ka
pitola o deklamaci textů. Sběratelé a muzikologové se 
vesměs shodují, že české lidové písně obecně dobře 
deklamují. Odchylky pak podle nich vznikají při pod
kládání nového textu známé melodii. U tanečních pís
ní badatelé obvykle hledají „původní” text každého ná
pěvu, a to zpětně podle toho, jak vyhovují jeho texto
vé akcenty (deklamace) taktovému uspořádání a ryt
mickým figurám. Nejhlouběji se problematikou zabýval 
Otakar Zich.4 U padesáti čtyř nápěvů k tanci do ko
lečka z vlastních sběrů zkoumal deklamaci ve vztahu 
k metrorytmické výstavbě. Díky počítačové databázi 
a šestkrát rozsáhlejšímu repertoáru písní bylo možné 
doplnit a dopracovat Zichův systém.

Teoreticky jsme stanovili a v nápěvech hledali 
kombinace vztahu slovního a taktového přízvuku. Pře
kvapením byl velmi rozsáhlý repertoár těchto rytmicko- 
deklamačních figur. Převzali jsme základní Zichovu 
klasifikaci na hudebně-textové struktury jednotaktové 
(obyčejné), dvoutaktové (furiantské) a třítaktové (sví- 
táníčka).

Výše, v úvaze o rytmu nápěvů do kolečka již by
ly stanoveny tři základní jednotaktové rytmické figury: 
I, S, K, P. Každá z nich zároveň tvoří jednotaktový 
rytmicko-deklamační typ. Je jich užito v 94% zkou
maných nápěvů. Řazením těchto figur a přesahy či po
suny slovních akcentů vznikají dvoutaktové a třítakto
vé struktury. O. Zich naznačil několik možností. Vypra
covali jsme podrobný soupis všech kombinací, užitých 
ve zkoumaných nápěvech.

Dvoutaktových, „furiantských” rytmicko-deklamač- 
ních figur je 36 druhů a je jich užito v 87% nápěvů. 
Kombinací „svítáníčkových”, třítaktových rytmicko- 
deklamačních figur je 30 a najdeme je ve 22% zkou
maných nápěvů. Vyšší než třítaktové figury jsme nalez
li jen u dvou nápěvů do kolečka. Obě považujeme za 
výjimky vzniklé atypickým opakováním hudebních mo
tivů.

Ještě na přelomu století byla otázka deklamace 
dosti citlivá. Při povrchním pohledu na zkoumanou pro
blematiku jediný jednotaktový typ „správně deklamuje”, 
tj. jeho taktové akcenty se zcela shodují s akcenty slov
ními. Ostatní rytmicko-deklamační typy však podle na
šeho pojetí nevznikly náhodou (nerespektováním pra
videl deklamace), ale záměrnou hrou se slovními ak
centy na spolehlivém a neměnném podkladu metrické 
pulsace nápěvů do kolečka.

Šíře problematiky deklamace v souvislosti s metri
kou a rytmikou tanečních písní by si v budoucnu za
sloužila samostatné pojednání. Zajímavé bude srovná
ní rytmicko-deklamačních figur zkoumaných písní s ji
nými třídobými českými lidovými nápěvy. (Zcela nové 
obzory se odkrývají v souvislosti s vypracováním do
sud neexistující systematiky dvoudobých rytmicko- 
deklamačních figur.) Jejich široký repertoár a půvab 
v konkrétních lidových písních je dokladem vytříbe- 
nosti, vysoké umělecké hodnoty těchto drobných útva
rů, které by mohly posloužit i mnohým soudobým au
torům (tyto stesky totiž nepatří výlučně době Zichově 
a Holasově) jako učebnice práce s českým písňovým 
textem.

Mnohé z otázek, které byly v práci otevřeny, zů
stávají jako výzva pro další bádání v oboru. Nyní však 
již můžeme spolehlivě konstatovat, že má smysl o ná
pěvech písní k tanci do kolečka hovořit jako o zvlášt
ním hudebním typu v kontextu českých lidových taneč- 
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nich písní. Byly o tom podány důkazy ve všech rovi
nách zmiňované hudební analýzy.

Po skončení mnohaměsíční systematické práce 
s dokumenty a se samotnými nápěvy, po utřídění a in
terpretování všech výsledků hudební analýzy bylo tepr
ve možné pokusit se odpovědět na zásadní otázku mu
zikologů a etnochoreologů: Co je základním stavebním 
principem hudebně tanečního typu do kolečka? Co je tu 
natolik stabilní, spolehlivé a sugestivní, že dovoluje onu 
bohatou a v podstatě improvizovanou rozmanitost v ta
nečním tvaru, prostoru, hudebním doprovodu, rytmu, 
melodii, formě, textu, deklamaci... Odpověď zní: tanec 
sám. Krok, který zcela spontánně, přesně a zřetelně ko
píruje, či spíše spoluurčuje metrickou pulsaci, tvoří spo
lehlivý základ pro všechny zmíněné improvizační nad
stavby. Rytmus kroku tance do kolečka je oním jediným 

hlavním stavebním principem tohoto hudebně taneční
ho typu.

Díky vlastní taneční praxi mi toto téma bylo zvláště 
blízké a nehleděl jsem na analyzované nápěvy jen jako 
na neživotný, neosobní hudební materiál. Vnímal jsem 
je zároveň jako skvělá umělecká dílka, která jsou 
schopna na velmi malé ploše podat hluboce emocio
nální výpověď. Odstup je u badatele obecně jistě žá
doucí vlastnost, v našem oboru však není zcela možné 
nebýt vtažen do poetického světa lidové písně. Některé 
její hodnoty totiž nelze změřit, spočítat a kategorizovat.

Závěrem tedy připojujeme výroky lidových zpěvá
ků a muzikantů o písničce a kolečku. Dy lidom humře 
pjisnička, humře jim teký serce. Než se nadiješ, si sta- 
ryj, ha zubatá s kosú na tebe zakyjbá! Hale prvá, než 
voryjdu, eště si zazpjívám ha zatancuju kolečko!

Poznámky:
1. Vejvoda, Z.: Píseň a tanec do kolečka v Čechách. Diplomová práce

KHK PFZČU v Plzni. Plzeň 2000.
2. Tyllner, L: Úvod do studia lidové písně. České Budějovice 11989.

Aktualizovaná verze komplexní analýzy českých lidových písní, ze 
které jsme vycházeli, dosud nebyla publikována.

3. Nemůžeme tak na příkladech nápěvů k tanci do kolečka potvrdit Hos
tinského názor, že „nejraději česká píseň lidová na konci opakuje prv
ní takty své, nápěv takto zaokrouhlujíc ... Tato stavba třídílná ... má 

rozhodnou převahu, o tom poučuje nás pohled do Erbenovy sbírky”. 
Srov. O. Hostinský: Česká světská píseň lidová. In: O hudbě. Praha 
1961, s. 350-351.

4. Zich, O.: Píseň a tanec „do kolečka" na Chodsku. Český lid 15, 1906, 
s. 305-310, 406-410; 16, 1907, 305-310, 353-357, 406-411; 17, 
1908, s. 12-22, 68-70, 261-263; 18, 1909, s. 98-100, 221-22, 276- 
278, 326-328, 442-445; 19, 1910, s. 33-35, 100-101, 133-135, 333- 
335.

105



NĚKOLIK PODNĚTŮ ZE STUDIA NEJSTARŠÍCH ZÁPISŮ LIDOVÉ INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY CHEBSKA 
Tomáš Spurný

Záznamy lidové instrumentální hudby Chebska 
z guberniální sběratelské akce v roce 1819 zůstávaly 
doposud stranou hlavního badatelského zájmu etno- 
muzikologie a etnochoreologie.1 Bude proto na místě 
zaměřit pozornost tímto směrem vzhledem k tomu, že:
1) materiál v těchto sbírkách tvoří určitou stylovou jed
notu, danou historickými okolnostmi a geografickým pů
vodem;
2) tento materiál přispívá ke studiu interetnických vzta
hů, které je nezbytným předpokladem hudebně-taneční- 
ho bádání v oblasti české lidové hudby ve vztahu k li
dové hudbě sousedních zemí (Rakouska, Německa, 
Polska, oblasti Lužice apod.);
3) porovnáním těchto pramenů s nejstaršími zvukovými 
snímky dudácké hudby2 a s notovými zápisy z jižních 
a západních Čech v pozdějších sbírkách3 se vytvoří ob
raz vývoje lidové dudácké hudby v Čechách a z tohoto 
třetího důvodu vyplývá důvod následující;
4) pouze na základě analýz a srovnání těchto pramenů 
lze provést rekonstrukci lidové dudácké hudby v Če
chách, která by i stylově odpovídala dobové interpre
tační praxi.

Záznamy tanců obsahují pouze notové zápisy, jež 
většinou nejsou označeny tanečním názvem. Jde o zá
pisy písní, resp. jejich instrumentálních variací (vět
šinou part houslí) s podloženými písňovými texty, nebo 
o taneční melodie (part houslí) bez podloženého textu.4 
Zápis variace považoval tehdejší sběratel za důležitější 
než zápis pouhé melodie písně, snad proto, že takto 
přetvořená písňová melodie určovala charakter tehdejší 
lidové hudby a potažmo i tance. Rekonstrukce nápěvu 
na základě dochované variace přináší s sebou samo
zřejmě problémy. Výsledek dvou rekonstrukcí se totiž 
může v detailech lišit, avšak z hlediska stavby melodie 
písně a jejího celkového obrazu nejsou tyto rozdíly pod
statné (viz notová ukázka č. 1). Charakter písně zůstá-

Kunz, faksimile str. 37, Nr.[110]101

První verze

Druhá verze

vá vždy stejný (většinou jde o sylabický průběh čtvrťo
vých hodnot), charakter variace je dán téměř nepřetrži
tým pohybem osminových hodnot, které, jak nás pou
čují nejstarší zvukové záznamy chodské a jihočeské 
dudácké hudby, nebyly hrány rovně a pravidelně, ale 
první z každé dvojice osmin měla přibližně dvojnásob
nou délku trvání, než osmina následující (viz notová 
ukázka č. 2). Tento jakoby „swingový” rytmus byl oči-
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Provedení dud

vidně ovlivněn funkčním určením této hudby, tj. k tanci. 
Námitka, že se u těchto písní nenachází žádný taneční 
název, ani poznámka či pokyn, jak se na melodii tanco
valo, však nesmí vést k závěru, že tyto prameny jsou 
pro etnochoreology bez významu. Chtěl bych právě na 
tomto místě zdůraznit nutnost etnomuzikologické ana
lýzy pramene jako východiska k etnochoreologické- 
mu zařazení těchto notových zápisů. Jedná se zjevně 
o tance do kolečka a kolo, ačkoliv sběratel zde ani je
den z názvů neuvádí. Považoval tento způsob tance 
zřejmě za naprostou samozřejmost, a protože k melodii 
nebyl určen nějaký zvláštní a ojedinělý sled tanečních 
figur, nechal tyto zápisy bez choreologických poznámek 
- ostatně obdobně si počínal při svých písňových sbě
rech na sklonku 19. století na Chodsku Ludvík Kuba ne
bo Čeněk Holas.

Dalším dokladem tanečního charakteru těchto nej
starších zápisů z Chebska je rukopis Antona Kohla z ro
ku 1865, nacházející se ve sbírkových fondech Etno
logického ústavu AV ČR v Praze, který shromažďuje 21 
notových zápisů instrumentálních variací na melodie 
chebských lidových písní.5 Z hlediska stylu jde o na
prosto stejnou hudební kulturu i muzikantskou praxi 
jako v případě již zmíněných zápisů z Kunzovy sbírky. 
Rukopis je nadepsán Altbäuerische Stücke oder 
Umadum arang. oder gesetzt von Anton Kohl für 
Dudelsackmusik für die Violin meistens in A. Umadum 
je německým termínem pro tanec do kolečka.

Postřeh, že ne píseň, ale její variační zpracování 
určovalo charakter tanečního ztvárnění písňové melo
die, není ničím novým, a právě zde se musí nutně do
plňovat etnomuzikologické a etnochoreologické bádá
ní. V již zmiňovaném rukopise Antona Kohla se nachá
zejí dvě melodie, které mají na první poslech charakter 

ländleru. Je to dáno rozsahem i stavbou melodie (akor
dická výstavba, velký tónový ambit, svědčící spíše o in
strumentálním původu, či směřující k lidovým hudeb
ním projevům „jodleru”). Přesto zpracování této melo
die (tj. dochovaná instrumentální variace) svědčí o ta
nečním ztvárnění způsobem tance do kolečka. Z dneš
ního hlediska nelze než ocenit prozíravost počínání nej
starších sběratelů, když místo holé melodie písně za
znamenávali melodie instrumentálních variací. Ostatně 
i v českém prostředí se s touto dvojznačností u melo
dií písní lze setkat, např. u nejstarších zvukových sním
ků F. Kopšíka z Blat, či malé selské muziky z Chod
ska.6 U písně Já mám malovaný vejce, která se dnes 
běžně v souborové folklorní praxi tancuje jako soused
ská, je patrné, že instrumentální variace zaznamenaná 
v roce 1909 ztvárňuje píseň jako kolečko.

Je možné uvést ještě jiný případ rozličného ta
nečního a muzikantského ztvárnění jednoho typu melo
die, v tomto případě v různých etnických kontextech. 
Jde o tzv. čtyřverší, německy nazývaná Vierzeiler nebo 
též Schnaderhüpfel. Tyto krátké, mnohdy improvizova
né melodie byly běžné pro všechny německé jazykové 
oblasti Čech, Moravy a Slezska a vyskytovaly se v nes
početných variantách. Nejčastější harmonický průběh 
těchto melodií byl TDDTTDDT, někdy též TTTDDDDT 
apod. (T tónika, D dominanta). Počet textů k těmto me
lodiím samozřejmě daleko přesahuje množství variant 
nápěvů. Zajímavé je, že zatímco na Chebsku byly tyto 
melodie tanečně ztvárňovány jako tanec Roija (tedy do 
kolečka), na Šumavě byly tyto melodie mnohdy sou
částí ländlerů, kam se vkládaly na místo, kdy po skon
čení určitého, pravidelně se opakujícího sledu taneč
ních figur kráčely taneční páry dokola ve směru tance 
po sále. Ze západní Šumavy (Friedrichstal) máme však 
dochován taneční popis, kdy děvčata po zazpívání čtyř
verší tancovala v kroužku.7 Tato lokalita je v těsném 
sousedství národopisného regionu Chodsko, kde jsou 
tyto melodie řazeny mezi ostatní lidové písně bez jaké
hokoli dalšího hudebního či tanečního rozlišení (pouze 
u některých zápisů těchto melodií se vyskytuje označe
ní tance do kolečka).8 Rovněž v oblasti Pošumaví se 
setkáváme s těmito melodiemi.9 Zde je třeba zdůraznit 
nutnost interetnického hudebně tanečního bádání. Na 
základě srovnávací analýzy můžeme totiž nalézt nejen 
jeden ze základních melodických typů tzv. Schnader
hüpfel ve sbírkách Čeňka Holase (notová ukázka č. 3)10 
a Ludvíka Kuby11 (Holas, I. díl, č. 98 a 116; Kuba č. 166
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116.
Ze Sichova u Chudenic,

1. Kováři, kováři, 
kovej mi šavličku, 
já si s ní pojedu 
pro Hančičku.

2. Zadudej, dudáku, 
zadudej na cestu, 
že já si pojedu 
pro nevěstu.

3. Pojedu si pro ni 
za ty černé lesy, 
zavolej, má milá, 
kde jsi, kde jsi.

4. Zazpíval slavíček
v háječku zeleném, 
že my, moje milá, 
svý nebudem.

a-b), ale i jeho variační obměny (Holas, I. díl č. 56c-d, 
72a, 76, 78, 79a, 80a, 150, 173a, 184 a 230; Kuba č. 4, 
8, 61, 185, 268 a 365), někdy též melodicky vyzdobe
né „prolamováním” a nazývané „jukačky” (Holas, I. díl, 
č. 46, 131 a-b, 132a, 135b, 153, 169, 173b, 216, 259a-b; 
Kuba č. 154, 169). Od téhož harmonického schématu 
se pak odvíjejí i další české lidové písně (např. Holas, I. 
díl č. 50, 69, 269; Kuba č. 64, 173, 190), přičemž někte
ré toto schéma ještě dalším pokračováním rozvíjejí 
(Holas, I. díl č. 137, 153, 181 a 213). Jak velkou roli 
hrají z hudebního hlediska v české lidové písni tyto 
„čtyřveršové” melodické typy, ukazuje celkový součet 
analyzovaných případů (9,9% zápisů v Holasově prv
ním dílu z Klatovska a Chodska a 3,25% zápisů v Ku
bových písňových sběrech). Doposud se však v české 
etnomuzikologii nenašla snaha zohlednit tento interet- 
nický fakt v typologii české lidové písně, mluví se vždy 
jen o vágních příbuznostech s jodlery, alpskou melodi
kou či zlidovělými písněmi typu Tief drin im Böhmer- 
wald, ačkoli prokazatelně nejde o přenos módních spe
cifik z alpských oblastí či německých zemí, nýbrž dale
ko ve větší míře o prolnutí dvou hudebně tanečních 
kultur na území Čech. Jakým způsobem se tyto hudeb
ní elementy odrážejí ve struktuře tance, zůstává na po
souzení etnochoreologům. Jisté je, že se ani jeden ze 
zmíněných oborů nemůže vyhnout interetnickému bá
dání, zvláště v případě naší země, v níž odedávna ži
lo vedle sebe více etnik.

Závěrem bych chtěl ještě poukázat na nutnost 
zabývat se zápisy hudby a tance 17. a 18. století. Ve 
svých výzkumech tance do kolečka z Chebska jsem 
totiž narazil na dva případy způsobu rytmického myšle

ní, příbuzného nebo dokonce vycházejícího ze stejné
ho principu, jako některé skladby autorů pozdního baro
ka. Jde konkrétně o notový zápis instrumentální variace 
č. 6 u rukopisu Antona Kohla (třetí část)12 a notový zá
pis Kima Pauliho, který pod názvem Roija Steiermark 
zaznamenal pravděpodobně podle hry některého cheb
ského dudáka variaci, která důsledně aplikuje synkopa- 
ci přes taktovou čáru13 (notová ukázka č. 4). Tento hu

úryvek z rukopisu Antona Kohla, Nr.6

dební prvek byl zcela vlastní barokní hudbě, v Kubo
vých záznamech a v nejstarších zvukových snímcích 
české dudácké hudby se již nevyskytuje, avšak setká
váme se s ním například u třetí věty 6. Braniborského 
koncertu J. S. Bacha (tzv. Urfassung)14 a v mnoha ji
ných barokních skladbách. Protože dnešní etnomuziko- 
logické bádání již připouští, že kořeny naší lidové hud
by jsou zakotveny v 18. století, nabízí se zde hypotéza, 
zda kořeny tanců do kolečka a kol není třeba hledat 

108



v době vrcholného baroka. Ostatně i lineární faktura 
starých notových zápisů dudácké hudby i nejstarší zvu
kové záznamy, které toto lineární hudební myšlení ještě 
zachovávají, přispívají k této hypotéze. Z tohoto hledis

ka ještě mnoho dluží jak etnomuzikologie tak i etno- 
choreologie interoborovému bádání ve spolupráci s vý
zkumem dějin taneční kultury v nejširším slova smyslu 
a dějin hudby.
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PROMĚNY TRADICE
VERBUŇK

Loni v červnu nás Ludvík Vaculík 
v Posledním slově pozval na „obsedant- 
ní soutěž o nejlepšího tanečníka ver
buňku” na Mezinárodní folklorní festival 
do Strážnice. Když jsme tuto soutěž 
soutěží za týden sledovali, tak jsem se 
ho ptal, co tím mínil. „Šak vidíš, jak je 
to tu obseděné,” odpověděl a skutečně: 
každé místečko bylo obseděné, nebo 
obležené. Protože soutěž verbířů je 
možná nejžádanějším, nejnavštěvo
vanějším i nejoblíbenějším pořadem 
strážnického festivalu. To se ukázalo, 
když porota sněmovala a Markéta Pav- 
lištíková s Janou Pluhařovou, ty křehké 
protiváhy slováckých verbířů, pozvaly 
na jeviště diváky, aby si zacifrovali. Na
hrnulo se tam sto chlapů i chlapců a jak 
zazvonil cimbál, tak se jeviště proměni
lo v dokonalé mraveniště, v barikádu 
mužských těl, v barevné pohyby. Dostal 
jsem nutkání skočit tam taky, ale když 
jsem viděl, jak se to pódium, stavěné 
pro třicet lidí, prohýbá a kroutí, tak jsem 
zatrnul a zvítězilo ve mně to, co by ne
mělo.

Ale aspoň mě to kamsi přeneslo. Do 
dob, kdy jsme často a rádi hledali zá
minku pro cifrování ve vinných skle
pích, při muzikách i v hospodě. Stačilo, 
aby někdo zazpíval, nahodil postoj, při 
první sloce jsme se rozezpívali, chytli 
kolem pasu nebo ramen a při další už 
jsme skákali. Nestejně, každý jinak, po
dle vlastní povahy, někdo rozvážně, jiný 
zbrkle či odvážně. Mnohdy to bylo ne
přesné, ale v jednom pro všechny stej
né - držela se nota. Každý prováděl ta
kové pohyby, které zvládl, bylo to silně 
pocitové, vymýšleli jsme něco pěkného 
a nového, vysoké švihy nohou jsme 
prokládali dřepy, koleny jsme nakleká- 
vali na zem, podupávali a někteří u nás, 
na Kyjovsku, skákali kozáčka, aniž vě
děli proč. Tak jsme se podepisovali na 
neviditelné slovácké malířské plátno. 
Vymýšleli jsme co nejpodivnější pohy
by, které jsme ale obhlédli u svých otců 

či starších kamarádů a ještě jsme se 
stačili ohlížet, jak jsme sledováni děv
čaty, pokud tam nějaká byla - tehdy 
se v tom verbuňku objevilo i milostné 
jiskření. Gesta, jako by nesmyslná, ne
použitelná v běžném životě, pravá ruka 
za hlavu, levá za záda, ale jenom na 
vteřinku a pak zas jinak, tlesknutí dla
němi o sebe, o zem a švih, výskok, no
hy našpónované jak řeznické nože, jed
na figura zadýchávala druhou, až jsem 
si uvědomoval, že verbuňk je na Slo
vácku druhá nejnamáhavější činnost 
v životě mladého muže, kterou lze ko
nat jen několik desítek vteřin, je to tak 
mohutný výron energie, že je po něm 
nutné oddechovat, lapat po dechu, stát 
v půlkruhu a navzájem se posilovat 
dotekem rukou kolem pasu a zklidňo
vat se pomalejším rytmem další sloky. 
A potom naráz znovu, natruc bůhví 
čemu, pokračování v příjemné námaze, 
v dosahování po odvěké touze létat, 
snaze vyskočit a nedopadnout, letět 
co nejdéle. Je to bezčasový moment, 
ve kterém tělo pluje mezi dalšími těly 
a nedýchá, mozek je nedokrvený a ne
myslí, vařící krev je v těch chvílích 
úplně někde jinde. Rozum je podřízen 
pudu a vůli mladého chlapa zařvat: „To 
su já!"

Je to v našich předcích, je to v na
šich maminkách, které nás od narození 
v kočárcích vláčely za hodovými prů
vody, je to v zemi a ve vínu z ní, je to 
v našem kroji a nedá se to naučit, dá se 
to jen zdokonalovat. Protože cifrování 
není bezdůvodné poskakování ani gym
nastické cvičení, má svého ducha, ver
buňk se táhne staletími, ten mýtus se 
dědí. Cifrovat znamená umně tančit 
s křížením noh, ale také hrdě si vy
kračovat, cifra je příkrasa, umělůstka 
v tanci, z maďarštiny ozdoba. Cifrare ve 
středověké latině uherské znamenalo 
zdobiti. Název verbuňk pochází od ně
meckého slova Werbung, verbovat na 
vojnu. Považte, že do roku 1802 se od
vádělo na vojnu doživotně, pak to bylo 
u pěchoty na deset, u jezdectva na dva
náct a u dělostřelectva na čtrnáct let. 

Vojenští oficíři a panští drábi naháněli 
a chytali chlapce v době odvodů všemi 
způsoby, i lstí, třeba při draní peří nebo 
muzikách, pouze v kostelech to bylo za
kázáno. Ti, co byli chyceni a odvedeni, 
věděli, že je konec a svůj odpor dávali 
najevo tancem, který působil dojmem 
veselým, ale ve své podstatě byl smut
ný. Rituál o žalu, o posledním přání od
souzencově. Možná by se dalo říct, že 
je to i tanec vojenský. Časem se z něho 
stal rituál, který není ani smutný, ani 
veselý, protože je o chlapské podstatě. 
Verbuňk je tanec svobodomyslných li
dí. Vzdor, hrdost. Síla, šikovnost. Hlas, 
charakter. Páv, tetřev hlušec. Ptáci, 
kteří se za určitých okolností dokáží 
předvést jinak, než jak běžně vypadají. 
V barvách, obratnosti, tónech. V rytmu 
spořádaně, v pohybu naopak.

My jsme se cifrování neučili, ani ho 
nezkoušeli, protože jsme se styděli. Ale 
tak, jako ptačí mláďata pozorují své ro
diče, když odlétají za potravou, a vzlét
nou až přijde jejich čas, tak i my jsme 
kdysi vyskočili, a tak skáčí i naši sy-

Karel Pavlištík (v popředí) při verbuňku.
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OHLÉDNUTÍ
nové. Naostro. Letí. Cítí sílu vlastního 
těla a opojení z námahy. Uvědomují si 
sebe sama a dosahují na svoje mož
nosti. Dosahují i nad ně a to je lákavé, 
to je vzrušující. Získávají sebevědomí. 
Cítí svoji podstatu. Verbuňk je důrazné 
připomenutí vlastní existence.

Léta jsem se ptal, kam se poděli 
dnešní verbíři. Už to vím: rok čekají na 
Strážnici.

Patří k nehynoucím zásluhám Karla 
Pavlištíka, že jako pětapadesátiletý se 
v roce 1986 podílel na obnovení stráž
nické verbířské soutěže a sám si ještě 
zacifroval. Nikdy bych nevěřil, že mezi 
pětapadesátým a sedmdesátým rokem 
života je tak krátký čas. Karel Pavlištík 
ho mnohonásobně využil. Verbířská 
soutěž (mimo jiné) je důrazným připo
menutím jeho osobnosti.

Josef Holcman

LIDOVÝ PÍSMÁK VÁCLAV JAN MAŠEK 
Z VODOKRT NA PLZEŇSKU

Jsouť i někdy chvilky prázdné
Po práci k odpočinutí, 
Že i může rolník za dne
Jinším se zabývati.
Ne vždy s pluhem, srpem v poli,
Aneb cepem v stodole, 
Mravné knihy jakékoli 
Může čítat svobodně.

Lépe jest to vždy pro něho
Nežli karban, pálenka, 
Něco vědět poučného, 
Odkud jaká novinka.
Zná-li drobet perem škrabat
I to nikdy neztratí,
Může sobě vždy znamenat
Příjmy, též i outraty..."

V. J. Mašek, 1823

V červnu letošního roku uplynulo 
205 let od narození Václava Jana Maš
ka z Vodokrt na Plzeňsku - významné 

osobnosti mezi západočeskými kroniká
ři a lidovými písmáky. Právě z jeho pe
ra pochází řada nejrůznějších děl a dí
lek, která dokumentují některé stránky 
života v malé vesnici nedaleko Plzně na 
počátku 19. století.

Václav Jan Mašek se narodil 2. 6. 
1795 ve Vodokrtech č. 24, v tzv. Havlo
vě dvoře na někdejším panství Dolní 
Lukavice. Ačkoli zřejmě toužil po vyš
ším vzdělání, dostalo se mu dle mož
ností jen toho, které poskytovala farní 
škola v Dolní Lukavici. Z tohoto období 
se zachovalo několik zdobených průpo
vědí českých i německých, ze kterých je 
patrná zbožnost malého Václava. V je
denácti letech si pro sebe rovněž sepsal 
Krátké popsánj pro obveselenj Czlowie- 
ka a nietco ze starých Českých kněh 
vybráno (1806). Počínaje tímto spiskem 
se Mašek stal také zdatným ilustráto
rem svých prací.

Mašek nikdy nereptal na své povolá
ní sedláka - svědomitě vykonával práci, 
„která mu byla údělem od pána Boha" 
a byl na ni dostatečně pyšný - i písem
né doklady dokazují, že slovo „sedlák” 
bylo Maškem vždy psáno výrazně. V ro
ce 1816 se oženil s Kateřinou Peclovou 
ze selské rodiny z Oplota a 18. 6. 1817 
převzal po otci dvůr ve Vodokrtech. Na 
své mládí prozíravě pochopil, že je tře
ba vést si o všem v hospodářství pře
hled a založil si vázanou knihu, kterou 
nadepsal Regstřjk na Hlawnj Obsach 
celoročzné pořžádnosty, při Sedlském 
Dwoře we Wsi Wodokrtě Nro pop. 
24ho, od Roku 1817im zacžjnajcz, pro 
mně Waclawa Maška. Kniha byla roz
dělena na několik oddílů, kde byly s vel
kou pečlivostí kromě výnosů, výdajů, 
ztrát a dluhů zaznamenávány i „pamětnj 
udalosti a přyhody”. Dobře pochopil ta
ké význam rodopisu, a tak do Pamětní 
knížky i Rejstříku zapisoval všechny ro
dinné události a roku 1836 sestavil do
konce Posloupnost, aneb Rodnj kmén 
Pawla Masska, we Wsy Wosece. Kro
mě toho se dochovala rovněž Maškova 
pečlivě vedená Knissku na vydání Pe
něz za ssatstvo.

Dne 17. 3. 1827 na sebe Mašek pře
vzal povinnost rychtáře, kterou vykoná
val až do své smrti 10. 7. 1847. (Po 
vdově Maškové pak 12. 7. 1848 celé 
hospodářství převzala Marie Kokoško
vá, jejich schovanka, s manželem Jose
fem Rundou).

Nutno připomenout, že písemný od
kaz V. J. Maška nespočívá jen v již zmí
něných pečlivě vedených zápisech. Nej
spíš vlivem selského básníka Vaváka či 
staršího bratra Martina (který z Plzně 
přinášel české knihy) začal písmák Ma
šek též básnit. První prací v tomto smě
ru byl sešitek nadepsaný Písně swěd- 
skj, genž jsou vypsany pro Waclava 
Masska, rozeném z Wodokrta dne 1ho 
ledna w Roku 1810 im. Jedná se o 23 
písní, z nichž však jen malá část je dí
lem Maškovým, většina je pravděpo
dobně jen pouhou parafrází cizích prací 
nebo jednoduchým záznamem. V letech 
1824-1832 vznikala rovněž Píseň o se
dlském posvícení, ze které vyznívá lás
ka k chudým spoluobčanům. Do této 
doby pravděpodobně spadá i nedatova
ný svazek Písní a básní.

V letech 1823-1827 vznikala Histo
rická povídka o původu a konci hradu 
vodokrtského, též tam ležící vesnici Vo- 
dokrty, aneb Ladislav a Růženka (125 
stran), jedno z hlavních Maškových děl. 
Povídka začíná předmluvou, ve které se 
Mašek obrací k „laskavému čtenáři” a je 
rovněž připojena báseň, v níž je pouka
zováno, jak užitečné je, dovede-li sed
lák číst a psát. Poté následuje vlastní 
vyprávění o 16 kapitolách. Historickou 
látkou se Mašek zaobírá i v knize Vícov, 
která pochází z roku 1842. V roce 1828 
se Mašek dokonce pokusil o divadelní 
hru. Dochovala se totiž „veselohra v de
satero jednáních" nazvaná Vondra se 
bude ženit. Svůj půvab mají i Maškovy 
modlitby a modlitební knížky, které jsou 
nejen krásně psány, ale i velmi pěkně 
ilustrovány. (Těmto malbám se mimo
chodem dostalo ocenění na Národopis
né výstavě českoslovanské v Praze ro
ku 1895.)
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OHLÉDNUTÍ
V. J. Mašek se několikrát také poku

sil o zmapování svého kraje. Roku 
1830 nakreslil pro vrchnost na perga
menu mapu panství s měřítkem, vyjá
dřeným délkou cesty, jež se dá pěšky 
vykonat za hodinu. V záhlaví pergame
nu čteme: Zeměpisná poloha panství 
Lukawského, patřícj Geho Excellencj 
Pa. Pánnu Hraběti Fridrich Karlu, ze 
Šenbornu, držitele a pána na Panstwjch 
Přjchowicz, Lužan, Malesicz, Dlažkovicz 
a města Přešticz. Wipracoval Wáclav 
Massek, Sedlák ze Wsi Wodokrta, 
1830. V roce 1837 pak pečlivě zakreslil 
katastrální mapu Zeměpisnou polohu 
obce Wodokrtské, v jejíž dolní části je 
pohled na rodnou obec Vodokrty.

Václav Jan Mašek byl sedlák, který 
mnoho četl a hodně přemýšlel, překva
pivé jsou i jeho historické znalosti. Bo
hužel nutno podotknout, že jeho jméno 
zůstalo široké veřejnosti neznámé, jen 
úzký kroužek přátel, s nimiž se stýkal, 
znal jeho práci a snažení. V Dolní Luka- 
vici prý Mašek zřídil knihovnu, která ale 
časem zanikla. Maškova bohatá písem
ná pozůstalost byla náhodně objevena 
v Přešticích, v materiálu pro připravo
vané muzeum památkovým referentem 
Josefem Machalou mezi „zbytky” z Ná
rodopisné výstavy českoslovanské. Vět- 
tšina pozůstalosti je dnes uložena v ar
chivu přeštického muzea a okresního 
muzea v Blovicích, část zápisů se na
chází v Národopisném muzeu v Plzni.

O popularizaci postavy písmáka 
Maška se ve čtyřicátých letech 20. sto
letí významnou měrou zasloužil přede
vším Jaroslav František Urban, který 
výsledky své několikaleté badatelské 
práce shrnul v knize Západočeský pís
mák Václav Jan Mašek.

Pro doplnění dodejme, že 10. čer
vence 1997 byla ve Vodokrtech (dům č. 
24) slavnostně odhalena pamětní deska 
u příležitosti 150. výročí úmrtí písmáka 
Václava Jana Maška, a tak snad tato 
významná osobnost z lidového prostře
dí ani po čase nezapadne úplně v za
pomnění...

Michaela Benešová
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jaroslavu štikovi k sedmdesáti
nám (1.4.1931)

Když jsem na konci padesátých let 
psal diplomovou práci, příjmení Štika 
patřilo k nejcitovanějším. A když jsme 
se po letech osobně seznámili a začali 
se vídat na konferencích karpatské 
komise, vypadal úplně tak, jak jsem si 
ho od začátku představoval. Obvykle 
mě překvapí první setkání s člověkem, 
o němž jsem slyšel, ale nikdy ho nevi
děl. Tentokrát mi připadalo, že se osob
ně známe už roky. Když jsme se roku 
1972 sešli k profesní spolupráci ve 
Valašském muzeu v přírodě, pocítil 
jsem tuto atmosféru pochopení a důvě
ry i z jeho strany. Tehdy byla v muzeu 
dost obtížná situace, protože bylo třeba 
dovršit přeměnu záchranářské koncep
ce v muzejní a vybudovat větší kapacity 
činnosti na všech pracovištích. Náv
štěvnost rostla a muzeum se jí muse
lo přizpůsobit rozšířením služeb i zave
dením provozu nově otvíraných areálů. 
A navíc bylo třeba neustále obhajovat 
jak muzeum, tak jeho pracovníky, a to 
na několika frontách.

Těšil jsem se, že Slávek Štika bude 
v Rožnově pokračovat i ve své vědecké 
práci, kterou rozvinul v brněnském et
nografickém ústavu ČSAV. Věnoval se 
západokarpatským formám zemědělství 
a ve svých výzkumech obsáhl morav
skou, slezskou i slovenskou část kultur

ního pomezí. Podnikal řadu srovnáva
cích výzkumů v Polsku a zejména v Ru
munsku. Zasáhl do diskuse o valašské 
kolonizace etnografickou interpretací 
historických pramenů a dal je do sou
vislosti s diferenciací forem salašnic- 
tví, známých z recentních dokladů. Je
ho historický přístup etnografa ke kul
turním jevům nás sbližoval, protože ve 
mně vězel etnografický přístup histo
rika.

PhDr. Jaroslav Štika, CSc. začal vy
mezením etnografického regionu mo
ravského Valašska (1973), knihou o li
dové stravě (1980) a sérií konferencí 
Agricultura Carpatica (1-4, 1973-1987). 
Povinnosti ředitele ho ale od tohoto 
zaměření stále více vzdalovaly. Musel 
se věnovat kromě provozních a strate
gických úkolů především problémům 
spojeným s návštěvností muzea a tedy 
způsobům sdělování muzeem prezento
vaných hodnot návštěvníkům. Tam na
šel místo i pro svou celoživotní zálibu, 
pro tvorbu komponovaných folklorních 
programů. Společně jsme si ujasňovali 
naše stanoviska a obhajovali je na do
mácím i zahraničním poli. V letech 
1986 - 1990 J. Štika zastával funkci 
viceprezidenta Svazu evropských muzeí 
v přírodě, na jehož práci jsem se také 
podílel a společně s dalšími kolegy 
jsme připravili několik zahraničních 
výstav. Přitahovalo nás především ro
diště muzeí v přírodě - Skandinávie. 
Zpočátku jsme tam my dva společně 
výstavu instalovali, zahajovali a účinko
vali ve folklorním programu, protože na 
nějakou dělbu práce tehdy nebyly pro
středky.

Rozešli jsme se po 24 letech. Já 
jsem se stal důchodcem, abych mohl 
dokončit rozpracovaná témata, a on ta
ké myslí na svůj dluh osudu, na dovrše
ní svých výzkumů karpatského salaš- 
nictví. Vynikajícím dílem o zemědělství 
v monografii Těšínsko 1 (1997) ho již 
začal splácet.

Přeji ti, Slávku, hodně zdraví a tvůr
čí energie, aby se ti to vše podařilo.

Jiří Langer
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JUBILANT FRANTIŠEK OKÉNKA

Zpíval od malička, nejdříve pro radost 
rodičům, sousedům i profesorům ve škole, 
později i pro potěšení a poučení svých žáků. 
Už jako školák byl ovlivňován celou řadou 
dobrých zpěváků. V malovrbecké jednotřídce 
na něho působil učitel Martin Hudeček, muzi
kant, synovec sběratele Martina Zemana, na 
velické měšťance (1933-1936) další z aktiv
ních sběratelů a muzikantů Rudolf Kynčl, kte
rý coby regionální spisovatel mladého žáka 
nasměroval i k dramatickému projevu. Fran
tišek Okénka v pozdějších letech dokázal 
toto nadáni široce uplatnit jako autor folklor
ních pořadů, hlavně však jako dobrý konfe
renciér a vypravěč muzikantských humor
ných zážitků, a to nejen na pódiích, ale rov
něž v rozhlase, televizi nebo na zvukových 
nosičích.

Nejvíce muzikantského a zpěváckého cí
tění však získal v domácím prostředí v Malé 
Vrbce, kde se 5. května 1921 narodil. Po ma
mince, zpěvačce, vyšívačce i známé svateb
ní kuchařce a vypravěčce humorných pří

běhů, zdědil optimismus a dar výřečnosti. Po 
otci, který se domluvil anglicky, německy či 
maďarsky a který během čtrnáctiletého po
bytu v Americe večerně studoval, pak 
všeobecný rozhled, pěvecké a hudební 
dovednosti, jelikož tatínek byl vyhlášeným 
kostelním zpěvákem, literákem kuželov- 
ského kostela a tudíž také jakýmsi upra
vovatelem písní a sbormistrem kostelních 
pěvců. Takto získané poznatky zúročil 
F. Okénka nejen při studiích na brněnském 
Mužském učitelském ústavu (1937-1941), 
ale i při své kantorské praxi na horňáckých 
školách.

Pan učitel Okénka si byl a stále je vě
dom, jak mocnou sílu má lidová píseň a co 
vše z ní vyvěrá. Jemu samotnému byla čas
to balzámem na nejrůznější neduhy a staros
ti, přinášela mu ale také uspokojení a osvě
žení. Byla mu oporou v době studií a za to
tálního nasazení i v těžkých životních si
tuacích, jež musel řešit. Z ní čerpal novou 
a novou sílu. Proto jej píseň provázela celým 
životem, proto si ji zamiloval, hýčkal, rozvíjel 
a ve své praxi předával dál. Jak sám říkal, 
mimo předepsané osnovy a učebnice hu
dební výchovy si sestavil např. zpěvník li
dových písni pro děti prvního stupně základ
ních škol tak, aby textovým obsahem a ná
pěvem odpovídal věku i individuálním zvlášt
nostem žáků a hlavně - aby zpěvník obsa
hoval písně jejich rodného regionu. Prosa
zoval názor, že dítě právě pomocí písně, 
zvláště lidové, přilne ke svému rodišti a vy
tvoří si vřelý vztah k domovu, lidem i kraji.

Podobný vroucí vztah jako k lidové písni 
měl F. Okénka i ke svým žákům, ať již tomu 
bylo v Kuželově, Malé Vrbce či v Hrubé 
Vrbce. Několik generací dětí za jeho vedení 
udržovalo lidové zvyky a obyčeje nejen v rod
ných obcích, ale od prvních ročníků je před
váděly jak na folklorním festivalu ve Strážnici, 
tak na Horňáckých slavnostech. A což teprve 
dětský folklorní festival Mladé Horňácko! To
mu věnoval ze všech svých aktivit spojova
ných se školou a dětmi snad nejvíce času, 
neboť od jeho vzniku v roce 1972 až do roku 
1985, kdy odešel na zasloužený odpočinek, 
připravoval pro tuto přehlídku se svými žáky 
folklorní pásma. Přehlídku také po desetiletí 
pan ředitel Okénka uváděl, a to nejen pěvec

kými vstupy, ale i vpravdě ryzím horňáckým 
dialektem.

Vedle práce s dětmi se F. Okénka věno
val dlouhá léta i činnosti osvětové, zastával 
řadu funkcí ve veřejné a státní správě, v bý
valém JZD, myslivosti apod. Převažoval ale 
stále zájem o folklor. O tom by mohly vyprá
vět jeho housle a kroj, které s ním procesto
valy celou Moravu, Slovensko i řadu cizích 
zemí.

Muzicírování se F. Okénka věnoval nej
déle v cimbálové muzice hrubovrbeckého 
Joženy Kubíka, v níž počal hrávat už v roce 
1941. Teprve až skon Majstra Kubíka ukončil 
pětatřicetileté účinkováni v muzice, kde mi
mo hraní a zpívání vykonával post organi
začního i programového vedoucího. Šest
náct let potom působil v Horňácké cimbálové 
muzice Martina Hrbáče. Často také hostoval 
jako zpěvák a vypravěč v muzice Jaromíra 
Miškeříka, Viléma Zahradníka, Josefa Var- 
muži, v BROLNu aj. V relacích ČR Brno 
poutavě vyprávěl o Vánocích, Velikonocích, 
kosení luk, draní peří a jiných zvycích. Roz
hlasovým posluchačům vzpomínkami přiblí
žil rovněž osobnost R. Kynčla a J. Kubíka.

K Františku Okénkovi také neodmyslitel
ně patří konferování folklorních programů 
zejména na festivalu ve Strážnici a Velké nad 
Veličkou, ale také na setkáních cimbálo
vých muzik, dále pořadů BROLNu, brati
slavského rozhlasu či souboru Velička (do 
stovky jich schází opravdu jen málo). Nechy
běla ani spolupráce s filmem a televizí. Jeho 
zpěv a vyprávění jsou zachyceny ve filmech 
Ještě svatba nebyla, Nebojsa, Ani smrt ne
bere i na dokumentárních a krátkých sním
cích Vánoce, O vojně a verbování, Učitelská 
vonička, Majstr, Poslední hudci, Dalekonos
né husle, Medailon F. Okénky. I zvukové no
siče, např. Horňácké pěsničky ke koštu vína, 
Se strýcem Franckem v družstevním sklepě, 
zejména však jeho profilové CD (František 
Okénka Preletěuo vtáča) zachycují mnoho
strannost této osobnosti. Jeho životní krédo 
(... budu z celé své duše usilovat o to, aby 
krása lidového umění na našem Horňácku 
nikdy nezanikla, ale rozhojněná předávala se 
dál na mladší pokolení...) naplňuje jubilant 
F. Okénka až dodnes měrou vrchovatou.

Antonín Mička
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BLAHOPŘÁNÍ RICHARDU JEŘÁBKOVI 
(14. 5.1931)

Univerzitní profesor a vedoucí Ústa
vu evropské etnologie na Filozofické fa
kultě Masarykovy univerzity v Brně - 
PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. - je jed
nou z nejvýraznějších osobností české
ho vědeckého národopisu. I když se 
brání článkům ke svým životním jubile
ím, neubránil se gratulaci k padesáti
nám, již napsal do Národopisných aktu
alit Adam Pranda, ani sestavení osobní 
bibliografie, kterou vydal k jeho šedesá
tinám Ústav lidové kultury ve Strážnici. 
Málo biografických údajů o jeho oso
bě možná také znamená, že mnozí ne
našli odvahu psát o přísném univerzit
ním profesorovi, jemuž „nic svatého 
není svaté", jak se vyjádřil v rozhovoru 
s Dušanem Holým ve 21. ročníku Náro
dopisných aktualit. Navíc jeho hluboký 
odpor k jakékoliv povrchnosti, zejména 
ve vědecké práci, stejně jako kritika 
totalitní podpory folklorismu, jíž mnozí 
národopisci rádi využívali, mu nezíska
la mnoho přátel. Přesto byl a je uzná
vanou autoritou jako profesor národo
pisu, autor desítek významných etno
grafických studií, aktivní kritik a glosá- 
tor vědecké práce, i jako tvůrce teorie 

a metodologie studia výtvarné kultury li
du a výtvarného folklorismu.

V rozsahu Jeřábkových vědeckých 
aktivit zaujímají významné místo biblio
grafické práce jak v České republice, 
tak i v mezinárodním kontextu, neboť je 
členem autorského kolektivu Inter
nationale Volkskundliche Bibliographie. 
Bibliografie jsou ceněny v každém věd
ním oboru, i když jakoby ve stínu ostat
ní badatelské činnosti. Zvláštní kapitolu 
jubilantova života tvoří zahraniční cesty: 
dosud navštívil více než 50 zemí Evro
py, Asie, Afriky a Ameriky. Nejde však 
o běžné turistické cesty či účast na vě
deckých kongresech, nýbrž o cesty, na 
nichž dovede všestranně dokumentovat 
tradiční kultury navštívených zemí a po
znatků využívat ke zkvalitnění výuky 
etnologie.

Do svých šedesátin napsal téměř 
čtyři stovky studií, recenzí a článků. Při 
tom zastal i pozoruhodný rozsah vě- 
decko-pedagogických funkcí nejenom 
na Filozofické fakultě MU v Brně, ale 
i v mnoha dalších institucích jako člen 
jejich vědeckých rad nebo předseda 
vědeckých komisí. V období mezi svými 
šedesátinami a letošními sedmdesáti
nami jakoby s novou energií vytvořil řa
du analytických studií a bystrých glos, 
ale především se výrazně podílí na 
mnoha souborných dílech. Je autorem 
dobře vypravené antologie Počátky ná
rodopisu na Moravě, inicioval zpraco
vání slovníku novodobého folklorismu, 
který vydal ve dvou dílech Ústav lido
vé kultury ve Strážnici pod názvem Od 
folkloru k folklorismu. Zásadní význam 
má jeho práce na národopisné encyklo
pedii Čech, Moravy a Slezska a na 
Slovníku národopisců, právě připravo
vaných do tisku. V poslední době při
spěl závažnými kapitolami o národopis
né rajonizaci, o lidové kultuře výtvarné 
a o historii národopisného bádání na 
Moravě do 10. svazku nové řady Vlasti
vědy moravské, již pod názvem Lidová 
kultura na Moravě vydal Ústav lidové 
kultury ve Strážnici ve spolupráci s Mu
zejní a vlastivědnou společností v Brně.

Richard Jeřábek, ačkoliv není pří
znivcem projevů folklorismu jako jsou 
folklorní festivaly a slavnosti, je aktiv
ním spolupracovníkem Ústavu lidové 
kultury ve Strážnici - jediné instituce 
Ministerstva kultury České republiky pro 
praktickou péči o lidovou kulturu. U pří
ležitosti jeho životního jubilea si rádi při
pomínáme tuto spolupráci jak ve funkci 
člena ředitelské rady a člena redakční 
rady Národopisné revue, tak i jako ini
ciátora mnohých projektů ÚLK. K jeho 
sedmdesátinám mu přejeme pevné 
zdraví, životní pohodu a tvůrčí elán i do 
dalších let!

Josef Jančář

„A NA BARRANDOVĚ STE UŽ BYLI?” 
(ZDRAVICE RUDOLFU ADLEROVI)

Tak se ptal Jožka Kubík v roce 1974 
filmového režiséra Adlera (tehdy ješ
tě mladíčka v létech Kristových), když 
o něm točil film Majstr. Však to Ruda 
sám cituje ve svém textu, kterým mi 
přispěl do knížky Mudrosloví primáše 
Jožky Kubíka (Praha 1984, s. 66-67).

Naše první seznámení - to jsme si 
tehdy ještě uctivě vykali - bylo po tele
fonu právě okolo Kubíka. Určili jsme si 
sraz v Brně „v Opeře”, domluvili přes
nou hodinu (on oznámil i v jakém saku 
bude, abychom se nepřehlédli), ale chy
ba lávky! Každý jsme tu „Operu” chápali 
jinak. Rudynek kavárnu Bohemia v Ja
náčkově divadle, já kavárnu s názvem 
Opera, poblíž dnešního divadla Mahe- 
nova, v současnosti už bohužel neexis
tující. Dlouho jsem tam čekal i se svou 
ženou, pak jsme přecházeli sem a tam, 
rozhlíželi se, ale Rudolfa nebylo. (Když 
později došlo k podobným nedorozu
měním asi potřetí, ukázal na mne prs
tem a - myslete si co chcete - řekl: 
„Tento člověk vždycky všechno splete!") 
Odešli jsme tehdy zklamáni domů, což 
bylo na štěstí jen pár kroků, a teprve 
asi po dvou hodinách se zoufale - zase

114



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
po telefonu - ozval Ruda. Vše se vy
světlilo, zasmáli jsme se, poseděli, vín
ka popili a hlavně ukuli plán k vypraco
vání scénáře O primáši Jožkovi Kubí
kovi a jeho kapele, k němuž jsem mu 
rád zapůjčil rukopis dlouho připravova
ného Mudrosloví.

Naše spolupráce byla tehdy i pří vý
měně odlišných názorů krásná! Byl 
jsem jako odborný poradce na všech 
objížďkách, u každého natáčení, u se
střihů v Praze a rozuměl jsem si nejen 
s ním, ale s celým tvůrčím kolektivem. 
Vzpomínám, jak mu bylo líto jednoho 
opravdu pěkného záběru, který jsem 
doporučil vyřadit - průhled „gánkem” na 
dvůr, kde při hodové obchůzce tančili 
do rytmu sedlácké dva mladí Kuželov- 
jané. Filmařsky to bylo opravdu nádher
né, ale očima člověka, který ví, jak se 
sedlácká tančí, nemožné. Sám Pavel 
Kubík - starší bratr Majstrův - se nad 
tím podivoval, když se k tanci neuměli 
ani postavit: „Jéžišmarija, oni tú sedlác
kú tancujú jak polku!" Ano, došlo tam 
k přerušení tradice, už to nejen sami 
netančili, ale ani nevídali, a proto ne
znali. Možná by nevadilo, kdyby i toto 
film dokumentoval, ale prosadil jsem 
tehdy své a onen nedlouhý úsek byl 
z filmu vyloučen. Dokument je jinak 
pravdivý, žádné kašulírování, natož pak 
nějaké nacvičování a zkoušení předem. 
Když hody v Kuželově, tak skutečné - 
„martinské”! Na cestu pro máj poblíž 
dnes dobře známé hospody „U Sabotů”, 
na jeho kácení a na cestu zpět okolo 
větrného mlýna ke Kuželovu měl sebou 
každý účastník na posilněnou nejméně 
půllitr páleného a vysoký - uprostřed 
kovářem zpevněný - máj se stavěl, jak 
bývalo odedávna zvykem, jen za pomo
ci přinesených žebříků. Když se pak po 
krátkém pozpívání u máje dlouho se
dělo při muzice v kuželovské hospodě, 
vytáhl jsem „ze zadní kapsy” text sed
lácké

Pila sem pálené, piła sem růž, 
vlézła sem na hůru, był tam Matúš, 
potŕkał ňa jedným rohem 
a potom odešéł, nedał sbohem.

Píseň zaujala muzikanty i okolí 
a Ruda vyskočil a rozhodl, že ta písnič
ka nesmí rozhodně ve filmu chybět. Ne
chybí! Pohotově ji zazpíval druhý den 
při hodové obchůzce František Okén
ka. (Existuje však i druhá sloka!) Jinak 
každý tehdy předzpěvoval muzikantům, 
co mu zrovna napadlo, ba najde se zde 
i přirozené a typické střetnutí zpěváků 
při přednesu různých písní. Pouze hu
dební formový svorník celého filmu, na 
němž jsme se s režisérem předem do
hodli - dlouhá balada o vandrujících 
hudcích - byla natáčena v brněnském 
rozhlase s Rudovou výzvou, že tady 
můžeme muzikanty i trochu „pérovat”. 
Pérovali jsme. „A není toho až trochu 
moc?" - šeptal mi po čase, když zare
gistroval otrávenost některých hudců, 
zvláště kontrášů. Velmi dnes lituji, že se 
nedochoval úplný a žádnými „ruchy" 
nepoškozený snímek celé balady. Zpívá 
ji se zařazením krátkých sól sedmi
členný sbor, v němž jsme byli já a můj 
bratr Luboš mladší o celou generaci.

Některé filmy časem vyblednou, do
kument o Kubíkovi však zůstal živý jako 
málokterý, a jestliže Jožkakubík obíhá 
od 9. března 2001 jako planetka na ne
bi, pouze dotvrzuje, že Adler zvolil tento 
námět dobře, ne-li přímo prozřetelně. 
Vytvořil velký monument prostému Ro
movi, jinak ovšem vynikajícímu primáši 
z Hrubé Vrbky; ze tří filmů, o něm nato
čených, daleko nejpůsobivější a nej
zdařilejší.

Měli jsme s Rudolfem ještě i jiné 
plány. Kromě filmu Podšable ve Strání - 
na který jsem ho nasměroval, jenž jsem 
však pružně přehrál na svého mladšího 
kolegu, rodilého Straňáka Pavla Popel
ku - jsme např. plánovali pro brněnskou 
televizi filmově zpracovat Podlužácký 
verbunk. I objížďku k tomu jsme absol
vovali a nevynechali při ní zvláště nej
lepšího podlužáckého verbíře, jakého 
jsem v životě poznal, †Miloše Janulíka 
z Kostic. Ale padlo to. Z popudu Rudol
fa Adlera jsme pak společně s kolegou 
Richardem Jeřábkem a dalšími začali 
pořádat koncem sedmdesátých let od

borné semináře o národopisném filmu. 
Jenže s těmi se zrovna tehdy roztrhl 
pytel, a proto jsme raději brzy přestali. 
Kdyby však ničeho jiného nebylo, 
aspoň jsme se při nich seznámili s Ru
dovým učitelem, vynikajícím dokumen- 
taristou prof. Šulcem z FAMU. A když 
jsme po ročníku ve Strážnici zůsta
li v Kyjově trochu osamocení, Šulc 
s upřímností sobě vlastní večer při po
sezení prohodil: „Proč na to ti volové 
nejezdí?!"

Do poslední spolupráce s Rudol
fem Adlerem - dokumentu o Lubošovi 
a o mně, který natáčel pro brněnskou 
televizi (1998), jsem však neměl příliš 
chuti. Zato můj starší bratr ji měl, a tak 
mne k tomu velmi tvrdě (on ani jinak 
neumí) dostrkal: „Hergot, blbče, půjdeš 
a hotovo!” Ruda pro film zvolil název 
Zpěváci, zpěvci, inspirovaný Kubíkem, 
a velmi šťastné bylo, že sem zařadil 
též „naších kamarádů chłapců Pracha
řů z Kužełového” i naši tetičku Kateřinu 
Ďugovou (1909-1999) z Hrubé Vrbky. 
Povedlo se též spojení úryvku Beetho
venovy skladby, kterou hraje na klavír 
můj stejnojmenný vnuk (tehdy patnácti
letý), s letitým dokumentárním záběrem 
části mého odzemku „za mlada”. „Na to 
mohou přijít jenom muzikanti!” - neod
pustil si komentář Ruda. Ale daleko nej
lépe vyšel úsek z Lubošovy veterinár
ní praxe, když přenáší do krávy embryo 
a spontánně zpívá mladičké pomáhající 
asistentce písničku: Nepozeraj za mnú, 
očka ti vypadnú, mała si pozérat, do- 
káds była pannú. Krásné je, jak se při
tom ona dívenka usmívá i jak se cudně 
červená. „Takový záběr se ti podaří jed
nou za uherský rok!" - nadšeně a spo
kojeně konstatoval režisér.

Dnes je Rudolf Adler pedagogem na 
pražské FAMU, jeho základní životopis
ná data, jakož i další činnost z oblasti 
folkloru jsou charakterizovány ve Slov
níku folklorního hnutí na Moravě a ve 
Slezsku (Strážnice 1997) a ostatní na 
poli filmu hraného v jiných slovnících, 
jako např. Kdo je kdo v České republice 
(Praha 1998) aj.

115



KONFERENCE
Na otázku „A na Barrandově ste už 

byli?" - mohl tedy Ruda Majstrovi Ku
bíkovi popravdě odpovědět jedině 
kladně. Nezklamal ho! A tak se stalo 
rovněž při premiéře filmu Majstr ve 
Velké nad Veličkou a v Hrubé Vrbce. Ať 
mu vše, jako čerstvému šedesátníku, 
vychází co nejlépe! Ke dni 25. 5. 2001 
mu to z plna hrdel přeje

Dušan Holý

KONFERENCE O ETNICKÝCH STEREO
TYPECH

Fenomén stereotypů ve smyslu spe
cifického vnímání okolního světa je 
zřejmě starý jako lidstvo samo. Přesto 
patří jeho výzkum k nejmladším vědním 
odvětvím (jeho počátky spadají zhruba 
do dvacátých let 20. století, v literatuře 
bývá uváděn rok 1922, kdy Walter Lipp- 
mann ve spise Public Opinion poprvé 
použil slova „stereotyp" jako vědecké
ho termínu). V současné době zahrnuje 
tuto problematiku do předmětu svého 
zkoumání řada společenskovědních 
oborů, od psychologie přes sociologii, 
resp. sociální psychologii až k historii, 
lingvistice a literární vědě. V souvislosti 
s významnou úlohou stereotypů v po
litickém životě a rozmachem mediální 
komunikace ve 20. století se působe
ním stereotypů ve veřejném životě za
bývá také politologie a věda o komuni
kaci a médiích. Záležitostí posledních 
let je pak výzkum etnických stereotypů 
na půdě české a slovenské etnologie. 
V rámci pracovních aktivit Ústavu et
nologie SAV a Etnologického ústavu AV 
ČR v Brně je v současné době zkou
mán výskyt a funkce etnických stereoty
pů jako specifické reflexe odlišných et
nických skupin ve folkloru.

Právě z podnětu brněnského aka
demického pracoviště byla 23. října 
2000 v Brně uspořádána konference 
nazvaná Etnické stereotypy z pohledu 

různých vědních oborů, kladoucí si za 
cíl umožnit konfrontaci odlišných vědec
kých přístupů k dané problematice. Pro
gram sestával z necelé desítky příspěv
ků především z per etnologů, sociologů 
a psychologů. Vzhledem ke skutečnosti, 
že je u nás výzkum stereotypů poměrně 
mladou záležitostí, ukázalo se jako pří
nosné zařazení referátů, nabízejících 
obecný pohled na celou problematiku. 
M. Kanovský se v příspěvku Kognitivní 
základ etnických klasifikácií: ľudská my- 
sel a ľudské typy pokusil na základě po
znatků amerických badatelů prokázat 
alternativní názor, že osvojení etnických 
stereotypů nesouvisí pouze s působe
ním sociálního prostředí, ale je do urči
té míry dáno vrozenou schopností lid
ské mysli vytvářet etnické kategorie. 
Na základní problémy výzkumu stereo
typů se zaměřila E. Krekovičová (Med
zi autoobrazom a heteroobrazom). Ve
dle otázek vzniku, definice, klasifikace 
a hlavních rysů stereotypů dokládaných 
příklady z autorčina vlastního výzkumu 
zaměřeného na obraz Romů a Židů ve 
slovenském folkloru se věnovala rov
něž terminologii, kde namísto pojmu 
stereotyp prosazuje jako výstižnější šir
ší termín obraz, schopný v sobě zahr
novat celý soubor stereotypů. Další re
ferát obecnějšího zaměření přednesla
L. Uhlíková (Několik poznámek ke vzni
ku a zániku etnických stereotypů). Teo
retické poznatky, týkající se utváření, 
zániku a významové modifikace národ
ních stereotypů konfrontovala s výsled
ky dotazníkové akce, vedené převážně 
u respondentů z řad mladé generace.

Ostatní autoři se ve svých příspěv
cích již věnovali konkrétním otázkám:
M. Toncrová (Reflexe Cikána v lidových 
písních českých zemí) problematice, 
zpracovávané v rámci výzkumného 
grantu EÚ AV ČR v Brně, B. Soukupová 
(Český národněpolitický stereotyp Ra
kouska, Němce a německého Žida před 
sto lety) dobovému pohledu na promě
nu obrazu Čechů a Němců v závislosti 
na historických událostech přelomu 19. 

a 20. století na území Rakouska-Uher- 
ska, Z. Kusá (Obrazy Rómov ve slo
venskej tlači) a K. Novotná (Etnické ste
reotypy a tisková média) pak výskytem 
a způsobem užívání etnických stereo
typů v tiskových médiích. Za psycho
logy vystoupily L. Lacinová (Stereoty
py a výchova v rodině) a S. Vaculová, 
P. Samková a M. Pavelková (Stereoty
py v pojetí výchovy a školy u romských 
a neromských matek) s příspěvky, za
bývajícími se působením stereotypů při 
výchově dětí v rodině a ve škole.

Iniciátoři konference se snažili vý
běrem jednotlivých referátů postihnout 
interdisciplinární charakter vědecké re
flexe stereotypů, aniž podlehli hrozící
mu nebezpečí příliš volného pojetí a ob
sahového rozmělnění programové kon
cepce. Omezení tématu na oblast et
nických stereotypů zabránilo výskytu 
tematicky příliš vzdálených příspěvků, 
přizváním referujících z různých věd
ních oborů zůstala zachována zamýšle
ná rozmanitost vědeckých pohledů. 
Snad jen referát L. Lacinové a společ
ný příspěvek S. Vaculové, P. Samkové 
a M. Pavelkové se poněkud vymykaly 
z celkového zaměření pracovního set
kání.

Věříme, že chystaný sborník bude 
počátkem soustavnějšího doplňování 
zatím skromné domácí vědecké litera
tury, týkající se etnických stereotypů.

Dana Toncrová

ZVUKOVÁ DOKUMENTACE A DIGITALI
ZACE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Výsledkem společné iniciativy Et
nologického ústavu Akademie věd ČR 
a Phonogrammarchivu Rakouské aka
demie věd byl chvályhodný počin uspo
řádání etnomuzikologického seminá
ře zaměřeného na otázky digitalizace 
a záchrany archivních zvukových zá
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znamů. Rozbor technologických před
pokladů mechanického, magnetického 
a optického zachycení zvuku nás vede 
k nemilosrdnému závěru: fyzická život
nost záznamů na těchto médiích je vel
mi omezená a v historicky krátké době 
bude tato část pramenné báze etnolo
gie ztracena. Velkou příležitostí pro zá
chranu nabízí právě digitalizační tech
nologie a postupy.

Pro etnomuzikologii naprosto esen
ciální předpoklad - totiž technická mož
nost zaznamenávat a opakovaně repro
dukovat hudební záznamy - vedl k poři
zování rozsáhlých kolekcí zvukových 
záznamů již na přelomu 19. a 20. stole
tí. Jedním z průkopníků zvukové doku
mentace se stal také vídeňský Phono- 
grammarchiv založený roku 1899. Po
dle všech informací o jeho současné, 
moderní podobě můžeme soudit, že je 
této své tradici věrný i nyní.1 Jeho ve
doucí pracovníci (ředitel dr. D. Schüller, 
a hlavní technik ing. F. Lechleitner) se 
s velkou ochotou a zanícením ujali úlo
hy vést seminář a být tak našimi prů
vodci ve světě digitálních archivů.

Pozvánka na akci předem deklaro
vala praktické a utilitární zaměření s co 
nejširší diskusí. První části, zaměřené 
na obecné a etické otázky digitalizace 
zvukových záznamů, se ujal D. Schü
ller, v dalších blocích spolu s F. Lech- 
leitnerem detailně rozebírali digitalizač
ní praxi (pro magnetické i mechanické 
typy záznamu).

Konstatovali především neudržitel- 
nosti stávajícího archivního přístupu, 
který se snaží více či méně úspěšně 
udržovat originální záznam na původ
ním médiu. Fyzická degradace jednot
livých médií však vylučuje dlouhodobé 
uchování originálních nosičů, navíc 
zrychlený inovační cyklus moderní tech
nologií v krátké době omezí dostupnost 
prostředků pro jejich přehrávání.

V průběhu minulých desetiletí na 
půdě profesních organizací audiovizuál
ních archivů (IASA, FIAT/IFTA) postup

ně krystalizovalo nové paradigma, je
hož předpokladem sice zůstává digitální 
transkripce, ale samotným smyslem je 
odklon od chápání zvukového zázna
mu v úzké vazbě na originální médium. 
Podstatou a předmětem archivace pra
menem se stává samotná digitali
zovaná informace bez ohledu na místo 
a způsob svého uložení. Již z principu 
lze digitální data bez jakékoliv ztráty ko
pírovat, přenášet na nová média; do
konce mohou migrovat do nových pro
středí, která teprve přinese budoucnost. 
Ideálním „médiem” pro ukládání zvuko
vých (a také audiovizuálních a obrazo
vých) informací by se měly stát roboti- 
zované mediotéky („jukeboxy”, Digital 
Mass Storage Systems).2 Jejich nasa
zení je však v současnosti limitováno 
značnými náklady, avšak v průběhu ně
kolika let se stanou více dostupnými 
i v nekomerční institucionální sféře.

Jaké jsou základní předpoklady kva
litní a profesionální digitalizace zvuko
vých záznamů? Prvotním a naprosto 
determinujícím krokem je samotný pře
vod analogových zvukových záznamů 
do digitální domény (vlastní konverze). 
Jejím předpokladem je zajištění co nej
kvalitnějšího přehrání původních zá
znamů, aby bylo přeneseno maximum 
dosažitelných informací. V některých 
případech je dokonce možno získat 
více informací, než v době vzniku zá
znamu (některé historické typy mecha
nického záznamu zvuku). Dalším, stej
ně důležitým předpokladem je samot
ný převod, analogově digitální konver
ze. Známý fakt trvalého a neměnné
ho charakteru digitálních dat má totiž 
také nepříjemné důsledky: digitalizo
vaná informace může jednou provždy 
přenést jenom tolik informací, kolik 
jsme získali při prvotním převodu. Jed
ná se tedy o jednorázový, výjimeč
ný krok, a co nezískáme v této fázi, 
již bude jednou provždy ztraceno. Na
víc značné finanční a osobní nákla
dy ve spojení se stárnutím analogo

vých médií omezují možnost, že by
chom v budoucnosti tento proces moh
li opakovat, snad s výjimkou nejcen
nějších záznamů.

Etickým a filozofickým předpokla
dem A-D transferu je zachování původ
ního signálu v pokud možno nezměně
né podobě.3 Pro vážně míněnou archi
vaci je tedy nepřípustné provádění ne
vratných úprav a další větší manipulace 
s informacemi. Přestože mluvíme o no
vém paradigmatu a zaměření na „čis
tou” informaci, požadavek na pečlivé 
udržování a uchovávání archivním ori
ginálních médií trvá. Jedním z důvodů 
je překotný technický vývoj, který při
nesl za uplynulé desetiletí kvalitativní 
skok v oblasti digitálního zvuku a který 
pravděpodobně přinese ještě sofisti
kovanější prostředky. Je proto důležité 
uchovat si alespoň možnost vracet se 
k původním materiálům, tedy k těm, 
které do té doby přežijí.4

Je tedy vhodná doba pro digitaliza
ci? Anebo máme riskovat další degra
daci stávajících archivů a ještě čekat? 
Rozhodně není doporučeno překot
né, nepromyšlené zavádění digitálních 
technik archivace za každou cenu. Mu
síme plánovat a pracovat pečlivě, pro
myšleně a neuspěchaně, avšak vyhýbat 
se transferu archiválií nesmíme, pro
tože ohrožené typy médií a ty, se kte
rými se často a pravidelně pracuje, vo
lají po okamžitém řešení.

Svébytné problémy před námi vy
vstávají při přehrávání a digitalizaci his
torických typů mechanického záznamu 
zvuku fonografických válečků a gramo
fonových desek všech vývojových typů. 
Výklad ing. Lechleitnera se ukázal být 
velmi fundovaným, avšak až příliš ná
ročným úvodem do problematiky. Nic
méně jeho závěry byly pro nás opět ne
milosrdné: kromě moderních typů viny- 
lových gramofonových desek, užíva
ných od konce padesátých let, není 
možno v amatérských podmínkách do
sáhnout kvalitního archivního přehrání 
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a přepisu starých médií. Neexistuje 
běžně dostupná technologie přehrá
vání a navíc si neustálenost tehdejších 
norem výroby vynucuje při soudobém 
zpracování značnou míru zkušeností 
a ověřenou metodologii.

Poněkud méně problematickými 
médii se jeví být podle dr. Schüllera 
magnetofonové pásky, kde se neproje
vuje tolik technických problémů spoje
ných s formáty a normami. Kvalitní 
přehrávací technika je však i zde alfou 
a omegou jakékoliv vážně míněné prá
ce. V tomto případě padlo jedno z mála 
konkrétních a adresných doporučení: 
pokud někdo vlastní větší a závažnější 
fond magnetofonových pásků, měl by 
uvažovat o okamžitém pořízení profe
sionálního magnetofonu včetně základ
ní sady náhradních dílů. V současné 
době existují asi čtyři světoví výrobci 
profesionálních studiových magnetofo
nů, ovšem momentální vývoj směřuje 
k postupnému zániku výroby analogo
vých magnetofonů.5 Základem pro kva
litní digitalizaci je opět co nejdokona
lejší možné přehrání originálů. Jeho 
předpokladem je spolehlivá znalost typů 
magnetického záznamu a dostupnost 
optimálních přehrávacích zařízení urče
ných pro daný typ záznamu. Nedílnou 
podmínkou se stává pravidelná a peč
livá údržba přehrávací techniky. Oba 
„technické” bloky přinesly řadu podnětů 
i diskusních příspěvků, které se ovšem 
svým zaměřením a rozsahem vymykají 
rozsahu této zprávy.

V závěrečném bloku dr. Schüller 
opět shrnul celou problematiku obecněji 
a přednesl zásadní doporučení k orga
nizaci digitální archivace na území ČR: 
pro zemi našich rozměrů je jedinou 
efektivní alternativou vybudování 1-2 
středisek pro digitalizaci zvukových zá
znamů. Rozhodně to platí pro všechny 
exotičtější a problémové nosiče zvuko
vé informace, ovšem náklady na tech
nologie i lidskou práci budou při za
chování profesionálních standardů vždy 
vysoké; přílišná decentralizace je tedy 
neefektivní a nevhodná.

Z možných digitalizačních postupů 
(obsahujících varianty zavádění výše 
uvedených automatizovaných media- 
ték, DMSS) pro naše poměry připadá 
do úvahy některé z přechodných řešení, 
které bude využívat pro archivaci vyso
ce kvalitní záložní média ověřená praxí 
finančních a bankovních institucí (tedy 
záložní digitální kazety DLT nebo AIT). 
Podobný systém v současnosti provo
zuje také Phonogrammarchiv ve Vídni, 
který základní variantu DMSS teprve 
připravuje.

Zkusme nyní shrnout nejzávažnější 
doporučení, která vyplynula z přednáš
ky i následné diskuse: Samotné digitali
zační pracoviště by mělo využívat vhod
né profesionální přehrávače analogo
vých médií (pro magnetofonové pásky 
např. magnetofony Studer), co nejkva
litnější analogově digitální převodník 
(např. Lake People, Digital Audio 
Denmark, Sekd, Prism Sounds) propo
jený digitální cestou s výkonnou počíta
čovou stanicí. Digitální data by měla 
svou kvalitou (tzv. rozlišením) výrazně 
převyšovat nynější standard kompakt
ních disků formátů CD-Audio.6 Velmi 
důrazně se nedoporučují všechny for
máty a systémy užívající ztrátové kom
prese dat (např. MP3 nebo datová re
dukce užívaná u minidisku).

Vlastní zpracování i následná archi
vace by pak probíhaly v počítačových 
systémech, nejlépe se zálohováním na 
archivní pásky AIT nebo DLT. Nároky 
na samotný počítač se koncentrují pře
devším na vhodné programové vybave
ní, profesionální digitální zvukovou kar
tu a vysokou kapacity pro ukládání kon
vertovaných dat řádově 100 GB disko
vého prostoru [sic!]. Samotná konstruk
ce počítače se nevymyká ze standardu 
pro kvalitní profesionální počítač a pro 
výběr komponent existuje řada dopo
ručení.7 Podrobnější informace týkající 
se jednotlivých typů médií (mechanic
ká, magnetická média, CD-R, R-DAT) 
a další technická doporučení by se mě
ly stát předmětem širší diskuse.

Edukativní a energický přístup obou 
přednášejících zaujal většinu přítom
ných a bohatá diskuse musela být 
ukončena z časových důvodů. Součástí 
prezentací dr. Schüllera a ing. Lech- 
leitnera bylo také předání připravených 
materiálů pro účastníky semináře - to
tiž resumé Schüllerem připravovaného 
článku včetně seznamu odkazů a vý
pravné propagační brožury Phono- 
grammarchivu obsahující kompaktní 
disk s výběrem ukázek z jejich archiv
ních fondů. Věřím, že pro většinu účast
níků představoval odborný seminář EÚ 
AV ČR a Phonogrammarchivu AV Ra
kouské republiky hodnotný a zasvěcený 
úvod do problematiky jedné ze základ
ních oblastí audiovizuálního archivnic
tví, které v České republice zatím ještě 
nemá silné zázemí a tradici. Pokud by 
navíc přispěl ke koordinaci a efektivní 
spolupráci v oblasti archivace pramenů 
české etnologie, byl by jeho efekt ještě 
více umocněn.

Michal Škopík

Poznámky:
1. Bližší informace dostupné na webové stránce

Phonogrammarchivu <www.pha.oeaw.ac.at>
2. Blíže Schüller, D.: Digitale Massenspeicher:

Von der Pilotphase zur Einführung auf Breiter 
Front. (<www.pha.oeaw.ac.at/home_d.htm>).

3. Samotné přehrávání historických záznamů je
často problematické a menší zásahy jsou ne
vyhnutelné. Musí však být přesně dokumento
vány a jejich množství či úroveň minimali
zována.

4. Blíž viz Gerzon, M.: Don't Destroy the Archives.
(<www.waves.com>).

5. Doporučeny byly především výrobky firmy 
Studer, a to dokonce i repasované starší typy. 
V tomto případě bych si dovolil upozornit, že 
jejich výrobky nejsou plně vhodné pro ko
merční magnetofonové pásky (typy DP a TP), 
které byly v bývalém Československu hojně 
využívány. Zde se musí zvažovat další alter
nativy.

6. Datové rozlišení CD-A (16bit/44 kHZ) má být
rozšířena minimálně na 24bit/48 kHz a ideálně 
24bit/96 kHz.

7. Velmi relevantní doporučení nalezneme např. na
webových stránkách německé firmy RME 
<www.rme-audio.com>
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KONFERENCE
KULTURNÍ DĚDICTVÍ A REGION 
V SYSTÉMU VÝUKY

Seminář se konal 9, - 10. března 
2001 v prostorách klubu na Zvolen
ském zámku. Na jeho realizaci se podí
lela Slovenská národopisná spoločnosť, 
Katedra folkloristiky a regionalistiky FF 
UKF v Nitre, Sekcia kultúrneho dedič
stva MK SR a Podpolianske osvetové 
stredisko vo Zvolene. Ústředním téma
tem jednání se staly perspektivy pře
dávání tradiční lidové kultury součas
né mládeži ve formě regionální výchovy 
a vzdělávání. Vedle odborníků z oblasti 
etnologie, muzeologie, osvětových pra
covišť a dalších institucí se jednání 
zúčastnili také učitelé různých stupňů 
a typů škol ze Slovenska a Moravy. Ta
to skutečnost díky iniciativě pořadatelů 
poukázala na šířku i aktuálnost pro
blematiky. Vzhledem k tomu, že během 
dvoudenního jednání odeznělo přibližně 
25 referátů, je možné podat o jednot
livých vystoupeních pouze stručnou in
formaci.

Seminář zahájili státní tajemník MK 
SR M. Gacík a ředitel Podpolianskeho 
osvetového strediska ve Zvolenu I. Da- 
nihel, kteří upozornili na některá opa
tření, vyplývající z deklarace UNESCO 
o ochraně kulturního dědictví národů, 
a dále zdůraznili roli osvíceného učitele 
i dobré osvětové činnosti.

První blok referátů otevřel M. Leš
čák, který vyzval s odkazem na doku
ment UNESCO ke konkrétním krokům 
při začleňování tradiční lidové kultury 
do systému základních i středních škol. 
Známá absence znalostí současné mlá
deže o vlastní lokální či regionální kul
tuře by mohla být odstraňována např. 
formou kulturní regionalistiky. O zkuše
nostech z uplatňování regionální vý
chovy v Maďarsku referovala M. Paríko- 
vá. Dále seznámila účastníky semináře 
s některými publikacemi a učebnicemi 
doplňkového rázu, které jsou určeny 
především studentům a učitelům škol. 
S propracovanou polskou systemati

kou začleňování tradiční lidové kultury 
do základních a středních škol sezná
mila přítomné V. Feglová. Hovořila mj. 
také o možnostech pedagogické aplika
ce regionálních kulturních a přírodních 
jevů. Zdůraznila význam mezioborové 
spolupráce a především nutnost vý
chovy učitelů a metodiků. H. Hlôšková 
se zaměřila v příspěvku inspirovaném 
projektem UNESCO na náměty pro 
vzdělání a výchovu v 21. století, při
čemž vyzvedla význam regionální kul
tury i historické paměti regionu. Projekt 
výuky o kulturním a přírodním dědictví 
u žáků základních a středních škol při
blížila jeho autorka V. Obuchová. Ná
sledovala E. Horánska, která přítomné 
seznámila s postgraduálním studijním 
programem pro dospělé.

V další části semináře hovořili refe
rující o zkušenostech při uplatňování 
prvků lidové kultury a regionální výcho
vy ve slovenských a moravských ško
lách. T. Ruščáková (Necpaly) a O. Ka- 
ľavská (Klenovec) informovaly o činnos
tech v mateřské škole, na prostředí zá
kladní školy se zaměřili E. Abrhanová 
(Maňa), J. Lomenčík (Banská Bystri
ca), E. Melichová (Detva), J. Polášková 
(Kněžpole), základní umělecké školy 
V. Urban (Košice). Vyučující prokázali 
ověřováním svých programů regionální 
výchovy, že je lze úspěšně uplatňovat 
v různých vzdělávacích i výchovných 
oblastech (např. jazyková výuka, děje
pis, přírodopis, zeměpis, hudební, vý
tvarná, tělesná výchova apod.). O pří
pravě budoucích učitelů hudební vý
chovy v oblasti tradiční lidové kultury 
a folkloru na Pedagogické fakultě v Br
ně informovala J. Kučerová. Začleňo
vání regionální kultury do programu 
současných i budoucích učitelů (včetně 
obtíží tohoto procesu) bylo také námě
tem vystoupení J. Darulové. Zdůraznila 
nutnost zařazení kulturně sociologic
kých poznatků do širšího vědního zá
kladu při studiu na pedagogických fa
kultách. O nutnosti transformace vý
chovně vzdělávacího systému ve smys
lu začleňování tradiční lidové kultury do 

systému integrované pojaté výchovy 
hovořila M. Telarová.

A. Schauerová seznámila účastníky 
semináře s výsledky projektu, ověřující
ho domněnku, že tradiční lidová kultura 
může sehrát integrační roli v oblasti ná
rodní kultury. Uplatnění psychologic
kých, etnologických i pedagogických 
aspektů při výzkumu dětí, stýkajících se 
s projevy lidové kultury a folkloru na 
Moravě, prokázalo podle autorů projek
tu platnost zmíněné hypotézy a výchov
nou perspektivu regionální kultury, ze
jména ve smyslu uvědomování si vlast
ní identity. Na možnosti spolupráce mu
zeí se školami poukázala M. Šáškyová. 
Konkrétní zkušenosti z této oblasti sdě
lily K. Holbová (o programu výstav pro 
děti ZŠ v Leviciach), I. Zuskinová (mj. 
také o dvouletém pomaturitním studiu 
regionální turistiky, Liptov). O. Pipíšová 
podala zprávu o škole řemesel v bra
tislavské ÚĽUVu, M. Jágerová hovořila 
o možnostech výchovných koncertů 
při předkládání lidové kultury a folkloru 
mládeži. O zkušenostech s přípravou 
budoucích houslařů na dřevařské prů
myslovce ve Zvolenu referoval M. Šíp
ka. Jednu z alternativních forem výuky, 
kdy se žáci sami snaží získávat kulturní 
informace z nejbližšího okolí (tzv. frene- 
tovskou technikou), přiblížila K. Koš- 
tialová. Na možnosti školské výchovy 
v oblasti rodinných a společenských 
vztahů se zaměřila Z. Škovierová.

V průběhu celého jednání včetně 
diskuse zněly často pochybností o při
pravenosti učitelů na problematiku regi
onální kultury. Tento problém byl shle
dán jako klíčový. M. Leščák poukázal 
v závěrečném shrnutí výsledků setkání 
nejen na nutnost začlenit regionální kul
turu do učebních a výchovných progra
mů dětí a mládeže, ale současně aktua
lizovat v tomto smyslu především pří
pravu budoucích i současných učitelů. 
Vytvoření promyšlené koncepce regio
nální výchovy v rámci studia na peda
gogických fakultách (včetně postgradu
álních či jiných forem vzdělávání) bylo 
vytyčeno jako jeden z nezbytných úkolů.
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Výzvu podporili přítomní etnologové, 
muzejní a osvětoví pracovníci i sami 
pedagogové. Dále byl formulován po
žadavek mezioborové spolupráce při 
vzdělávání učitelů, tvorbě metodických 
textů a učebnic, přístupnosti materiálů, 
propagace zkušeností atd. Současně je 
třeba vytvořit účinný systém stimulace 
učitelů i oceňování dětí, podporovat 
rozvoj aktivit prostřednictvím grantů 
apod. Předkládané náměty se stanou 
součástí zprávy, adresované mj. MŠ 
SR; ostatně jeho přítomní zástupci vy
slovili projektu do značné míry podporu.

O tom, že téma regionální výchovy 
všechny zúčastněné zaujalo, svědčily 
také neformální přátelské rozhovory ve 
volných chvílích. Pořadatelé semináře 
připravili účastníkům i zajímavý kulturní 
program. Umožnili prohlídku expozic 
zvolenského Lesníckeho a drevárskeho 
múzea, pozvali k vystoupení členky pě
vecké skupiny místního folklorního sou
boru Marína a instrumentalistu M. Kočí
ka. Všem iniciátorům setkání náleží po
děkování za tvořivou a přátelskou at
mosféru a především otevření množství 
pracovních okruhů, jejichž realizaci sou
časná doba žádá.

Judita Kučerová

ZA PAMÁTKAMI ODEZNĚLÉHO ČASU

Nebývá častým zvykem zmiňovat se 
o drobných výstavních aktivitách míst
ního charakteru vyvíjených jednotlivými 
obcemi. Spojím však připomínku na 
jednu z nich s pohledem na publikaci, 
výstavě tematicky blízkou, i malým 
dovětkem.

Mezi 27. lednem a 18. únorem le
tošního roku připravilo Muzeum obce 
Zubří (okres Vsetín) výstavu kreseb 
a fotografií Richarda Sobotky Svědkové 
minulého času. Těmito svědky jsou mí
něny kříže, kapličky a boží muka roz
manitých podob, velikostí i lokalizace. 
Realizace výstavy samotné je přímým 

pokračováním a rozpracováním boha
tých aktivit tohoto regionálního spisova
tele a publicisty, který v roce 2000 vy
dal spolu s Městským úřadem v Rož
nově pod Radhoštěm brožuru obdob
né náplně Památky odeznělého času 
s podtitulem Drobná lidová architektura. 
Vytkl si v ní za cíl přiblížit veřejnosti 
podobu, místa výskytu i barvitou historii 
s těmito drobnými stavebními proje
vy spojenou a „nahlédnout do dávno 
odeznělých příběhů a lidských osudů” 
(s. 2). Oba počiny - knižní i výstavní - 
jsou výsledkem několikaletého Sobot
kova putování údolím Rožnovské Beč
vy, jejích přítoků i stráněmi a lesy Vse
tínských a Veřovských vrchů. Památky 
odeznělého času si nekladou za prvotní 
cíl důkladnou dokumentaci. Mají podo
bu několika zastavení na vlastivědné 
procházce částí Valašska, stávají se 
spíše upozorněním na zajímavá zákou
tí a příběhy s nimi spojené. Stejně tak 
mohou sloužit jako impulz i počáteční 
východisko k jejich důkladnému zmapo
vání a odbornému zhodnocení. Zvláště,

jsou-li tyto stavební projevy po opomí
jení v druhé polovině 20. století v po
sledním decenniu opět „objevovány". 
Řadě z nich se dostalo renovace a ně
které dokonce vznikly zcela nově!

Zastavil bych se ovšem u podtitulu 
výstavy i brožury: Drobná lidová archi
tektura. Dá se mu vytknout jistá termi
nologická nepřesnost. Vedle projevů se 
známkami místní stavební tradice se 
mezi nimi setkáváme jak s opožděný
mi rustikalizovanými slohovými ohlasy, 
tak i s importovanými a původem cizími 
prvky, u nichž se krajová či etnografic
ká specifičnost zcela smazává (např. 
využití litiny od druhé poloviny 19. sto
letí). Lidovost by se tedy dala odvo
zovat ze sociálních aspektů, pohnutek 
i původu některých stavitelů, kdy jsou 
budované památky dokladem jejich cí
tění, potřeby i společenského postave
ní. Jak bychom ovšem obstáli s lido
vostí např. u železného kříže na Kozinci 
v Rožnově p. R., jedné z mála hmata
telných připomínek lázeňské minulosti 
tohoto města? Nechal jej roku 1858

Železný kříž na Kozinci, který nechal zbudovat 
šlechtic Derscényi. (Kresba R. Sobotka).

Tzv. smírčí kříž z okolí Čartáku (dnes ve Va
lašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R.). 
(Kresba R. Sobotka).
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zbudovat šlechtic Derscényi jako dík za 
uzdravení svého bratra - alespoň tak 
nás o tom zpravuje německý nápis na 
kamenném bloku. Jiný - a opět železný 
kříž, byl zase vystavěn na místě starší
ho Jakšíkova kříže díky podpoře „neli- 
dové" rožnovské záložny.

Pokud bychom stále ještě trvali na 
označení drobná lidová architektura, 
pak nám zde chybí i další její stavební 
projevy - samostatně stojící zvonice či 
zvoničky (dones např. k nalezení přímo 
v terénu ve Vidči, Hážovicích, Tylovi- 
cích, nebo přenesené do Valašského 
muzea v přírodě - zvonice z Dolní Beč
vy apod.). V posledních letech ztratily 
svoji původní funkci v životním rytmu 
venkovské komunity, navíc jsou, na 
rozdíl od kapliček či křížů, očividně 
chudší na barvitost lidských příběhů.

Vzhledem k provedenému výběru 
bych se proto přiklonil spíše k označení 
drobné projevy sakrálního stavitelství 
s lidovými prvky - přestože se jedná 
o definici o poznání delší, vystihuje dle 
mého názoru, mnohem lépe rozmani
tost souboru.

Ale ať již je nazveme jakkoli, jejich 
úloha se nikterak nemění. Vytvářejí kra
jinnou dominantu stejně jako drobný 
doplněk zákoutí či přehlédnutelnou 
složku navštíveného místa. Stále ale 
zůstávají prostředníky a - i když němý
mi, přesto informátory, vypovídajícími

o jejich budovatelích i dnešních pečli
vých opatrovnících. A mnohdy to jsou 
příběhy velmi zajímavé. Nejčastěji se 
setkáme s doklady lidské snahy zhmot
nit pro budoucnost připomínku pocitů 
a událostí, v jejich očích zvlášť význam
ných. Rozmanitost podnětů k jejich 
vztyčení tak zahrnuje od připomínky se
bevraždy lesního adjunkta pro nešťast
nou lásku (příběh téměř jak vystřižený 
z „červené knihovny”), přes díkuvzdání 
sedláka, jenž ušel smrti z pod kol po
vozu se splašenými koňmi, až po vstup 
moderní doby, kdy se stává díkem za 
návrat z koncentračního tábora. Stejně 
tak jsou kříže tichou připomínkou smrti 
náhodné i násilné. Smrt má „na svědo
mí” i prostý nízký železný kříž u juřin- 
ského splavu, který byl vztyčen na pa
měť životů valašských plťařů, kteří přišli 
pod zrádným splavem o život.

Pochopitelně nesmíme zapomenout 
na kapličky a kříže coby jeden z produk
tů lidové religiozity a dokladů hlubokého 
náboženského cítění jejich budovatelů. 
Přestože zašovský cholerový kříž vznikl 
až v první třetině 19. století, jsou zde 
znatelné silné reminiscence barokní 
zbožnosti v díkuvzdání a děkovných 
procesích. Svou roli ovšem sehrávají 
kaple a kříže i jako doklad jejich spole
čenského postavení a reprezentace ně
kterých řemeslnických a měšťanských 
rodin, které na ně neopomenuly umístit 
svou dedikaci: „Nákladem Floriána Ja
níka, obchodníka a měšťana, číslo 179 
z Rožnova a Veroniky manželky jeho".

Vztyčením kříže či kapličky jejich 
život přitom teprve započal. Přestože 
většina z nich vzešla z ryze soukromé 
potřeby jedince, přecházejí posléze do 
„užívání" celé komunity. V dalších de
setiletích tak plní funkce informační 
(příčina vzniku, jména iniciátorů, místo 
samé), kultovní (májové, různé výroční 
společné modlitby), stávají se orien
tačním bodem při cestách a křižovat
kách i místem odpočinku a společen
ské komunikace - anebo zcela nety
picky prostředkem záchrany lidského 

života (pod střechou kapličky v údolí 
Kobylská na Horní Bečvě našli v době 
protektorátu úkryt partyzáni).

Daniel Drápala

Kaple se zvoničkou z údolí Kobylská na Horní 
Bečvě. (Kresba R. Sobotka).

ZPRÁVY

U MUZIKY S PLZEŇÁKY - NOVÁ TVÁŘ 
POŘADU ČESKÉHO ROZHLASU PLZEŇ

14. ledna 2001 proběhlo ve stu
diu 1 Českého rozhlasu Plzeň poprvé 
pod novým názvem a v nové režii natá
čení přímého přenosu hudebního po
řadu dvou muzik - tentokrát muziky 
Dětského folklorního souboru Jiskřička 
(Plzeň) a Mráček (Mrákov). Nutno po
dotknout, že plzeňské studio je jediným 
regionálním studiem Českého rozhlasu, 
které ve svém vysílacím schematu pra
videlně věnuje lidové a dechové hudbě 
velký časový prostor. Kromě Špalíčku 
lidových písní (každý všední den 19,00 - 
19,30 hod) se nyní lidové muziky folk
lorních souborů začínají objevovat ta
ké v pořadu, který byl dříve zaměřen 
výhradně na hudbu dechovou. Jedná 
se o hodinový soutěžní pořad U muziky 
s Plzeňáky, vysílaný každou druhou 
neděli v měsíci od 14 do 15 hodin.

Historicky první pořad byl odvysílán 
v roce 1993. Od té doby se pod názvem 
O plzeňský soudek (později se změnou 
sponzora O chodovarský soudek) každý 
měsíc v plzeňském studiu střídaly de
chové kapely z Čech a sousedního Ba
vorska. Svým programem se snažily 
zaujmout nejen posluchače ve studiu, 
ale i u rozhlasových přijímačů - ti pak 
pomocí telefonického hlasování rozho
dovali o vítezi hudebního klání, který si 
z Plzně jako odměnu odvážel soudek 
plzeňského zlatavého moku...

Počátek nového tisíciletí tvář tohoto 
pořadu trochu pozměnil. Kromě změny 
názvu (nyní U muziky s Plzeňáky) se 
změnila i osoba autora pořadu a mode
rátora: Petra Jančaříka v této funkci vy
střídal Josef Pospíšil, kterého lze pravi-
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dělně slýchat i v jiných pořadech ČRo 
zaměřených na dechovou hudbu. V no
vém pojetí pořadu se navíc čas od ča
su objevují i muziky folklorních soubo
rů a především - příležitost dostávají 
rovněž muziky dětské. Zachován byl 
soutěžní ráz pořadu, ovšem nově se ve 
studiu objevuje odborná porota, která 
na konci pořadu hodnotí výkony obou 
zúčastěných muzik. Při lednovém natá
čení se této čestné funkce zhostil hu
dební skladatel Tomáš Sak, který spolu 
s diváky a posluchači hodnotil dětské 
lidové muziky Jiskřička z Plzně a Mrá
ček z Mrákova. Po hodinovém progra
mu odborná porota lépe ohodnotila pro
jev a harmonii muziky Jiskřičky (ve
doucí Jana Bísková), která se předsta
vila lidovými písněmi Plzeňska v úpravě 
Miroslava Šimandla. Mezi sólisty vynik
la především zpěvačka a dudačka Tere
za Paráková, velmi pěkně zazpívala 
také Markéta Metlická. V soutěži však 
mají poslední slovo vždy posluchači, 
a tak nakonec díky většímu počtu po- 

sluchačských hlasů zvítězila dudácká 
muzika dětského souboru Mráček (ve
doucí Marie Johánková) z Mrákova. Ta 
do svého programu zařadila lidové pís
ně svého regionu - dolního Chodska, 
a vsadila především na známé a oblí
bené melodie. Projev všech dětských 
muzikantů byl spontánní a přesvědčivý 
a obě muziky příjemně překvapily čis
tým laděním i citem pro dynamiku, což 
u dětských kapel nebývá vždy pravid
lem. Všichni účastníci hudebního klání 
se shodli na tom, že spíše než o soutěž 
šlo o přátelské setkání s lidovou písní 
a vytvoření příjemné atmosféry předá
vané dále pomocí rozhlasových vln. Ne
zbývá než tomuto pořadu popřát ještě 
hodně zdařilých nahrávek a úspěšná 
pokračování. Povzbuzením, ale závaz
kem zároveň je i fakt, že si pořad již 
získal své věrné posluchače, o čemž 
svědčí nejen vysoké umístění na křivce 
poslechovosti, ale i množství nadše
ných ohlasů.

Michaela Benešová

Zpěváci souboru Mráček z Mrákova (v pozadí Jiskřička z Plzně). Foto M. Benešová 2001.

RECENZE
IVAN LOVRENOVI: BOSNA A HERCE
GOVINA. KRÁTKÝ PŘEHLED KULTURNÍ 
HISTORIE. Praha: Institut pro středoev
ropskou kulturu a politiku 2000, 249 
stran.

Bosna je hádanka. Tak začíná Ivan 
Lovrenovi svou knihu o Bosně a Her
cegovině, balkánské zemi, která svým 
válečným konfliktem v devadesátých 
letech vešla do světového povědomí. 
Vzápětí ale dodává, že je Bosna i něco 
více, něco složitějšího, je to labyrint. 
Protože klíčem k porozumění nedáv
ných událostí je kulturní historie, snaží 
se autor alespoň ve stručné podobě po
stihnout a osvětlit všechna významná 
historická období, jimiž tato balkánská 
země postupně prošla. Prostřednictvím 
politických dějin a kulturní historie tak 
lze lépe pochopit nedávný válečný kon
flikt a odhalit jeho kořeny. Které jsou te
dy klíčové momenty bosenské kulturní 
historie a jak je I. Lovrenovi charakteri
zuje?

Území Bosny a Hercegoviny, ve sta
rověku osídlené illyrskými kmeny, je
jichž etnická jednota i podíl na formová
ní pozdější kultury jsou stále předmě
tem výzkumu, se dostalo do sféry vlivu 
římské říše a později Byzance. Nový 
etnický element představují od 6. století 
Slované, kteří postupně vytvářejí první 
státní útvary, na bosenském území ale 
později než na sousedním území chor
vatském a srbském. V Bosně a Herce
govině se udržují déle archaické formy 
společenského života a specifické kul
turní tradice, patrně díky vnitrozemské 
a nedostupné poloze země. Převrstvo- 
vání starších domácích tradic slovan
skými je nejvíce patrné v reliktech lido
vé kultury (obyčeje, folklor, některé jevy 
materiální kultury, toponymie). Další 
historický moment charakteristický pro 
Bosnu a Hercegovinu: v zemi se stýkají 
obě velké kulturní, náboženské a civili
zační sféry - řeckobyzantská (pravo
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slavná) a západoevropská (katolická), 
které po okupaci Bosny a Hercegoviny 
osmanskou říší doplňuje islámský 
(muslimsko-bošňacký) kulturní kontext. 
Jen pro úplnost je třeba doplnit, že čtvr
tým kulturním kontextem je sefard- 
sko židovský poté, co v Bosně nalezli 
azyl Židé (větev Sefardů), vypovězení 
ze Španělska Ferdinandem II. Bosna 
a Hercegovina se tak podle I. Lovreno- 
vie stává nejkomplikovanější zemí v Ev
ropě.

Čtyři století turecké nadvlády končí 
v 19. století, kdy se země dostává do 
sféry vlivu Rakouska-Uherska a nako
nec, v roce 1908 po anexi, jednou z ko
runních zemí habsburské monarchie. 
Modernizace země, zavádění průmyslu 
a obchodu je v druhé polovině 19. sto
letí v oblasti kulturní a politické prová
zeno výraznou národní identifikací, a to 
srbskou, chorvatskou a bošňackou 
(muslimskou). Po rozpadu Rakousko- 
Uherska sdílí kulturně a etnicky různo
rodé obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny 
společné osudy s ostatními jihoslovan- 
skými národy v Království Srbů, Chor- 
vatů a Slovinců (od roku 1929 Králov
ství Jugoslávie), po druhé světové válce 
žije v centralistické Jugoslávské re
publice, od roku 1966 federalizované, 
se všemi problémy, které tento státní 
útvar prodělal až do svého rozpadu na 
počátku devadesátých let.

Otazníky za slovy kultura a identita 
v závěrečné kapitole knihy (místo do
slovu) předznamenává směr a orientaci 
autorova uvažování. Zásadní se mu jeví 
otázka výběru toho, co je v tradici tvo
řivě vitální a produktivní. V případě 
bosenské kulturní historie jde přede
vším o hodnocení osmanského období, 
nahlíženého dosud převážně z pohledu 
politické historie, jako osudová a nepro
duktivní epizoda. I. Lovrenovi uvádí, že 
v případě Bosny a Hercegoviny musíme 
vycházet z duality duchovní a kulturní 
situace, založené na historické koexis
tenci několika etnicko-konfesionálních 

entit. Pokud vycházíme z relace vysoká 
x lidová kultura, pro první z nich je pří
značná krajní, vyhraněná izolace mezi 
uvedenými kulturními entitami, zatímco 
ve sféře lidové kultury dochází k jejich 
vzájemnému prolínání. V oblasti vysoké 
kultury tak vedle sebe stojí tři odlišné 
kultury, ve sféře lidové kultury společný 
fond kulturních modelů a zákonitostí. Je 
třeba připomenout, že pojmy lidová a 
vysoká kultura mají omezenou platnost 
a musejí být chápány jako pomocné, 
protože zmíněnou relaci (zejména po
jem vysoká kultura) neznají všechny 
bosenské etnickokulturní entity. Naproti 
tomu lidová kultura je oblastí, kde mezi 
všemi entitami dochází k vysokému 
stupni vzájemnosti. Autor se domnívá, 
že moderní etnologie, folkloristika a kul
turní antropologie by svými výzkumy 
mohly přinést přesvědčivé důkazy pro 
uvedené postuláty o značném stupni 
jednotnosti kulturotvorných mechanis
mů a zákonitostí, jež prolamovaly civi
lizačně konfesionální rozdělení vyso
kých kultur. Podstata zděděného bo
senského kulturního bytí spočívá v jeho 
civilizační provázanosti a časové sou
běžnosti jedné společné a tří zvláštních 
tradic, uzavírá Lovrenovi.

Knihu provázejí dvě desítky fotogra
fií, přibližujících bosenské kulturní reá
lie, zejména stavební památky, z nichž 
některé vzaly za své během válečného 
konfliktu. Připojený Chronologický pře
hled umožňuje rychlou orientaci v tisíci
leté historii země, stejně jako jmenný 
rejstřík. Soupis literatury uvádí vesměs 
domácí produkci a díla dalších jiho
slovanských autorů. Publikace I. Lovre- 
novie se snaží o nezaujatý, objektivní 
pohled na problematiku kulturní historie 
Bosny a Hercegoviny. V žádném přípa
dě nejde o suchopárný výčet dat a udá
lostí, ale o komplexní pohled, hledající 
příčiny a souvislosti nedávných událostí 
v tolik zkoušené balkánské zemi.

Miroslav Válka

ŚLAŞK - SCHLESIEN - SLEZSKO. PRZE
NIKANIE KULTUR. (Editor: Z. Klodnicki.) 
Wrocław: Muzeum narodowe we Wroc
ławiu 2000, 167 strán, farebné a čb ilus
trácie, mapy, geograficko-etnický regis
ter, angl. resumé.

Pri príležitosti tisíceho výročia mes
ta Vroclavy bola usporiadaná výstava 
a vyšla reprezentatívna publikácia ve
novaná procesom utvárania ľudovej 
kultúry na území Sliezska, s akcentom 
na región Dolného Sliezska. Tento re
gión s centrom vo Vroclavy sa podstat
nou časťou kultúry vždy odlišoval od 
ostatných oblastí Sliezska (Opolského, 
Horného a Tešínskeho). Dolné Sliezsko 
bolo typickým multietnickým a multire- 
ligióznym regiónom, čo spôsobili najmä 
jeho pestré historické peripetie. Toto 
územie od 10. storočia patrilo postup
ne poľským Piastovcom, Českému 
kráľovstvu, Rakúsko-uhorskej monar
chii, Pruskému kráľovstvu, Nemeckej 
ríši a od 2. svetovej vojny patrí do Poľ
ska. Ani najpresnejšie historické údaje 
nedokážu však osvetliť celú zložitosť 
kultúrnej histórie Dolného Sliezska a je
ho subregionálne špecifiká ľudovej kul
túry. Na túto úlohu sa podujali organi
zátori výstavy a autori publikácie.

Prvá kapitola (H. Wesolowska) 
predstavuje etnografickú charakteristiku 
regiónu a konštatuje, že v tradičnej ľu
dovej kultúre tu boli čitateľné vnútorné 
genetické procesy zviazané s regiónom, 
ako aj tie, ktoré sem prenikali zvonka. 
Najvýraznejším elementom ľudovej kul
túry v ktorom sa prejavila regionálna 
špecifika bola architektúra, pre ktorú 
boli typické viacizbové poschodové do
my, ktoré vyhovovali majiteľom veľkých 
poľnohospodárskych usadlostí. Pre ten
to región boli typické aj technické stav
by, predovšetkým veterné mlyny. Zo 
sakrálnych stavieb sú zaujímavé najmä 
protestantské kostoly stavané technikou 
tzv. pruského múru. Pre katolícke de- 
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diny sú zasa charakterické renesan
čné a barokové kostoly, kaplnky, sochy 
a prícestné kamenné kríže. Autorka sa 
venuje i artefaktom ľudovej kultúry, kto
ré sa dajú doložiť najmä muzeálnymi 
exponátmi.

Druhá kapitola (Z. Klodnicki) sa po
kúša rekonštruovať duchovný rozmer 
(zvyky, obrady, ľudové predstavy, vieru, 
kult, demenológiu, ľudovú slovesnoť) 
pôvodnej dolnosliezskej kultúry. Autor 
sa opiera o mapy a komentáre z ne
meckého etnografického atlasu, ktoré 
boli spracované na základe ankiet roz
posielaných po dedinách obývaných ne
meckým etnikom v Európe v rokoch 
1930-1935.

Autorka ďalšej kapitoly (E. Berendt) 
nazvanej „Ľudové umenie ako výraz et
nickej diferenciácie regiónu" vysvetľuje, 
že najrozvinutejšie sa v ľudovom umení 
Dolného Sliezska javí maliarstvo, so
chárstvo a grafika, ktoré tu boli „živé” 
najmä od konca 18. do polovice 
19. storočia.

V štvrtej časti (Z. Klodnicki) využil 
možnosť pracovať etnogeografickou 
metódou a porovnal výsledky Polskiego 
atlasu etnograficznego a Atlasu der 
deutschen Volkskunde, v ktorých je ob
siahnutých veľa máp k problematike 
materiálnej kultúry. Zo širokej proble
matiky sa venoval najmä vybraným 
problémom z oblasti poľnohospodár
stva, staviteľstva a transportu. Autor 
v kapitole prezentuje aj mapu, ktorá ná
zorne ilustruje kultúrne zviazanie Dol
ného Sliezska s ďalšími oblasťami Poľ
ska.

Český folklorista (M. Dohnal) spra
coval do publikácie príspevok o špe
cifických národných a jazykových reáli
ách klodských Čechov, ktoré boli pod
mienené ich geografickou izolovanos
ťou a ktorej efektom bola aj bohatá 
tvorba ľudovej prózy tunajších obyvate
ľov. Autor prezentuje jednotlivé látkové 
motívy z tzv. Českého koutku (územie 
na poľskej strane česko-poľskej hrani
ce) a porovnáva ich s českými pramen
nými zdrojmi.

Na pozadí historických, hospodár
skych, sociálnych, náboženských a kul
túrnych dejín sa snaží vysvetliť nemec
ký historik (B. Schöne) fakt, že na sever
nom území Saska, vo východnej časti 
Hornej Lužice, v meste Görlitz (Zhore- 
lec) a na okolí, sa väčšina obyvateľov 
dodnes cíti oveľa viac Slezanmi, ako 
Sasmi. Autor kvalifikuje túto historickú 
emocionálnu pamäť tamojších obyva
teľov ako súčasť ich kultúrneho dedič
stva a špecifiku tamojšieho kraja.

Posledná kapitola „Povojnová podo
ba dolnosliezskej ľudovej tradície” (au
torka E. Berendt) vysvetľuje dôsledky 
zložitých procesov, ktoré prebehli na 
území Dolného Sliezska po 2. svetovej 
vojne, kedy bola táto oblasť pričlenená 
k Poľsku a takmer všetko pôvodné oby
vateľstvo odišlo alebo bolo vysídlené do 
Nemecka a nahradili ich ľudia z rôznych 
oblastí Európy. Do vojnou zničenej ob
lasti prichádzali postupne Poliaci z úze
mí, ktoré po 2. vojne pripadli Sovietske
mu zväzu. Dolné Sliezsko prijalo aj ve
ľa poľských reemigrantov z Rumunska, 
Juhoslávie, Francúzska a Belgicka. 
Násilne sem boli presídlení Lemkovia 
a Bojkovia, čiastočne aj obyvatelia 
ukrajinskej etnicity z juhovýchodu Poľ
ska. Prišli sem Gréci s komunistickou 
minulosťou. Všetci títo ľudia prišli do 
„cudzej" kultúry a priniesli si v rámci 
možností symboly „svojej” kultúry. Ten
to multietnický a multikultúrny „melpot" 
musel začať žiť svojím vlastným živo
tom. Rôznorodá spoločnosť Dolného 
Sliezska sa ocitla v neustálej konfron
tácii vlastných a cudzích životných hod
nôt a kultúrnych vzorov. Musela vyriešiť 
mnohé kultúrne dizonancie medzi jed
notlivými skupinami ľudí, ktoré boli evi
dentné nielen v hovorovom jazyku, ale 
aj v spôsoboch hospodárenia, stravo
vania, odievania, v obradoch i vo folk
lóre. Zložité procesy adaptácie a akul- 
turácie povojnových obyvateľov Dolné
ho Sliezska nie sú zďaleka ukončené 
a poľským etnológom ponúkajú zaují
mavé možnosti k výskumom i v sú
časnosti.

Kniha Šlaşk - Schlesien - Slezsko. 
Przenikanie kultur svojim obsahom 
napĺňa jej názov. Autorom sa podari
lo predstaviť región Dolného Sliezska 
z rôznych úhlov pohľadu a vysvetliť tak 
vplyv bohatých kultúrno-historických 
peripetií ktoré ho zasiahli, na charakter 
predvojnovej a povojnovej ľudovej 
kultúry. Kniha sa otvorene vyjadrila aj 
k tzv. citlivým témam, ako bola germa
nizácia slovanského obyvateľstva, ná
silné vysídlenie a presídlenie rôznych 
etnicít, povojnová devastácia zabraných 
území „novými ľuďmi”. Jej hodnota stú
pa aj faktom, že do nej prispeli autori 
všetkých troch národov, na území kto
rých sa historické Sliezsko rozkladá. 
Bol to iste správny pokus nadetnického 
pohľadu na jeden z dôležitých európ
skych kultúrnych regiónov a významný 
príspevok k modernej európskej kultúr
nej regionalistike. Kniha je svojím obsa
hom, posolstvom i pekným knižným 
spracovaním dôstojným príspevkom 
k oslavám prvého milénia mesta Vroc- 
lavy i druhého milénia kresťanských de
jín Európy.

Rastislava Stoličná

V. ŠTAJNOCHR: PANNA MARIA DIVO- 
TVŮRKYNĚ. NAUKA O PANNĚ MARII, 
MARIÁNSKÁ IKONOGRAFIE, MARIÁN
SKÁ POUTNÍ MÍSTA. Uherské Hradiště: 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
2000, 326 stran.

Kniha V. Štajnochra, vydaná kon
cem minulého roku Slováckým muze
em v Uherském Hradišti, se zabývá 
otázkami mariologie - nauky o Panně 
Marii - nejenom z umělecko historické
ho hlediska, ale také z hlediska religio- 
nistického, umožňujícího postihnout šir
ší kontexty mariánského kultu a jeho 
vyjádření výtvarnými projevy. I když 
hledisko umělecko historické v díle pře
važuje, způsob zpracování bude nepo
chybně podnětem k etnografickému
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studiu legend, pověstí, vyprávění a ritu
álů, spojených s kultem Panny Marie, 
hluboce zakořeněným právě v lidovém 
prostředí.

Autor rozdělil knihu do dvou dílů. 
V prvním předkládá prameny k mariolo- 
gickému studiu, k němuž uvádí pozoru
hodně rozsáhlý seznam literatury, hlav
ní pozornost pak věnuje estetickým hle
diskům výtvarného vyjadřování marián
ského kultu. Pojednává o vzniku obrazů 
s náboženskými motivy od byzantského 
pojetí až k pojetí západoevropskému. 
Upozorňuje, že zvláště v lidovém pro
středí se zachovala archaická estetika 
obrazů Panny Marie, jak ji dokládá na
příklad lukášská legenda v Horákových 
Českých legendách. V jednotlivých ka
pitolách píše o mariánských kostelech, 
bazilikách i kaplích, o poutích k milost
ným a zázračným obrazům a místům, 
a o výtvarných i náboženských charak
teristikách obrazů a soch. Upozorňu
je, že vedle původních uměleckých děl, 
zobrazující Pannu Marii, vznikaly nej
různější kopie, reprodukce a množství 
lidových a řemeslných výtvorů, jako by
ly podmalby na skle, tisky, dřevěné soš
ky nebo voskové plastiky atd. Zmiňuje 
se o poutích a o jejich rozsahu v druhé 
polovině 19. století, o poutních průvo
dech a o rozšiřování devocionálií pout
níky, kteří si z pouti přinášeli zejména 
svaté obrázky, škapulíře, růžence a po
dobné předměty. K zajímavým částem 
tohoto dílu patří přehled o zázračných 
obrazech a sochách, vyvolávajících 
spontánní poutě nebo představující 
ochranné symboly země, měst nebo 
různých regionálních oblastí. Například 
Panna Maria Svatohostýnská je vzývá
na jako ochránkyně Moravy, Panna Ma
ria Svatotomášská, dnes na Starém Br
ně, je Paladiem města Brna, Panna Ma
ria Klasovská (podle pláště s vyšitými 
klasy) je Paladiem Českých Budějovic, 
Panna Maria Staroboleslavská je Pa
ladiem České země a pod. Zvláštní 
pozornost věnuje autor korunovaci nej
významnějších obrazů a soch Panny 
Marie. Podrobně popisuje korunovační 

oděvy, zavití hlavy, korunovační králov
ské insignie a slavnosti spojené s těmi
to korunovacemi.

V druhém dílu knihy usiluje V. Štaj- 
nochr o postihnutí ikonografických sou
vislostí tohoto kultu. Uvádí zde nejvíce 
obrazového materiálu, převážně repro
dukcí devocionálních obrázků a tisků. 
Popisuje nejvýznamnější sochy a obra
zy od typu byzantských ikon Bohorodič
ky, na jejichž podobu (stejně jako obra
zy Panny Marie Kojící) mělo vliv zobra
zení egyptské bohyně Isis - Éset, divo- 
tvůrkyně a ochránkyně uctívané v ce
lém antickém světě, přes středově
ké deskové obrazy Madon a Piet až 
po časté obrazy Panny Marie Bolestné 
i dalších lokálních názvů obrazů a soch.

Štajnochrova kniha je dílem potřeb
ným a svým dokumentačním uspořádá
ním nezapře muzejního pracovníka. Je 
jistě škoda, že se na tomto dokumen-

tačně tak příkladném díle nepodílelo je
ho předchozí pracoviště: Národní muze
um. Nepochybně alespoň mohlo přispět 
ke kvalitnějším podkladům pro repro
dukci mnohých materiálů. Především je 
však třeba ocenit práci Slováckého mu
zea, které vydáním této knihy (a svými 
dalšími aktivitami) dokládá, že v regio
nech vznikají mnohé významné hodno
ty. O nich se obvykle ostatní občané 
dozvědí málokdy, neboť hlavní pozor
nost všech typů sdělovacích prostředků 
je přece jenom upřena jinam.

Josef Jančář

Matka Boží Hrabyňská. Vyobrazení revelace 
devočního obrazu nad městem.

VLASTIMIL MAREK: TAJNÉ DĚJINY 
HUDBY. ZVUK A TICHO JAKO STAV 
VĚDOMÍ. Praha: Eminent ve spolu
práci s Knižním klubem, k. s. 2000, 
214 stran.

Kniha je psána vtipně, svěže, s lás
kou k věci, s elánem, ale i s pokorou 
a s mimořádnou upřímností. „Mimo
chodem znáte rozdíl mezi slavíkem 
a vrabcem? Vrabec je slavík, který ab
solvoval konzervatoř” - dovíte se hned 
v úvodu, a já to zde jen štěbetám jako 
vrabec na střeše. Zároveň se autor na 
s. 8 představuje jako rocker, který na 
různých festivalech slýchal ke svému 
překvapení hudbu, již nade vše miloval 
- tedy rock - v nudném a odflinknutém 
provedení, zatímco když začala zpívat 
Jarmila Šuláková, běhal mu mráz po 
zádech. S primášem Jožkou Kubíkem 
z Hrubé Vrbky (1907 - 1978) můžeme 
k tomu dodat: „To je pravá hudba, dyž 
mráz jezdí po chrbtě a vłasy stávajú.” 
(Srov. jeho Mudrosloví, Praha 1984, 
s. 76, č. 5.)

Adjektivum tajný došlo teď v náz
vech knih značné obliby. Pročetl jsem 
knihu Američana B. Lewise Tajná řeč 
těla (USA 1989, vyšla v českém překla
du bez přesné datace někdy v polovině 
devadesátých let), v kterémsi knihku
pectví jsem si ohmatal třídílné Vurmovy 
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Tajné dějiny Evropy z konce let devade
sátých a teď se podrobně seznamuji 
s Markovými Tajnými dějinami hudby. 
A jak už vyplynulo z prvních vět - rád. 
Autor ví, že pomocí bubnů lidé odjak
živa dosahovali změněných stavů vě
domí, ví, jak snadno lze např. pomocí 
šamanského bubnování docílit stavu 
transu i zharmonizovat své emoce, ví 
o hudbě, která léčí (v roce 1998 tomu 
dokonce věnoval samostatnou publikaci 
Hudba jako lék), ví, že na světě existuje 
přibližně deset tisíc odlišných hudeb
ních kultur a ví, že hudba je nejlepším 
a nejbezpečnějším průvodcem na cestě 
do hlubin vlastního vědomí. Ptá se, jak 
to, že nám o tom všem nikdy ve škole 
neřekli?! Proto tedy tajné dějiny hudby. 
A nepovažuje za nadbytečné užít slovo 
tajemství i v titulech dvou ze třiadvaceti 
kapitol, přičemž jednu ještě nazývá Taj
né vědění hudby.

Velmi sympatická je grafická úprava 
knížky, vybavená množstvím příhodně 

volených vyobrazení, často neznámých. 
Jen několik fotografií by si zasluhovalo 
větší formát (např. s. 191 dole), aby je 
nebylo nutno sledovat pod lupou. Po
drobnými seznamy dává autor přesně 
nahlédnout, s jakou diskografií i s jakou 
literaturou pracoval.

Ve výčtu nahrávek, řazených v pod
statě podle sledu kapitol v knize, na
prosto převažují snímky vydané v de
vadesátých letech na CD. Týká se to 
i technicky na patřičné úrovni zvládnu
té reedice Mimoevropská hudba v pů
vodních nahrávkách ze sbírky Karla 
Čapka, vydané v rámci České komise 
pro UNESCO Náprstkovým muzeem 
v Praze. Je jistě možné jen obdivovat, 
s jakým rozhledem si náš geniální spi
sovatel pořizoval tuto část své disko
téky v meziválečných letech - od prv
ních vlaštovek, k nimž patřila zvláště 
Hornbostelova edice Musik des Orients. 
O LP Lidová hudba Arnhemské země 
(tj. poloostrova na severu Austrálie), 

která už v roce 1977 spatřila světlo 
světa v pražském Gramofonovém klubu 
a k níž pořídil nahrávky v roce 1969 
člen osmičlenné expedice Moravského 
muzea v Brně M. Prokopec, neměla 
však chybět alespoň patřičná zmínka 
v kapitole Tajemství australské džidže- 
ridu. Prokopec důsledně používá pře
pisu „džidžeridů” (což by asi více odpo
vídalo anglické transkripci „didgeridoo" 
v Markem citované knize D. Schellber- 
ga z roku 1993) a zdůrazňuje, že se 
neříká „hrát” na džidžeridů, ale „táh
nout” a naznačuje i proč. Ale to jsou 
jen nepatrné detaily. Ve srovnání s ob
divuhodnou Čapkovou sbírkou letitých 
ve světě vydávaných gramofonových 
desek jde ovšem v tomto případě o je
den z prvních skutečně původních čes
kých snímků mimoevropské hudby. 
A zmiňované LP - po technické stránce 
velmi slušné - je navíc vybaveno po
drobným a zasvěceným komentářem 
o domorodcích, jejich hudebních ná
strojích, mytologickém či symbolickém 
významu písní, typech zpěvů, ale také 
o atmosféře při pořizování jednotlivých 
snímků. Takovými podrobnostmi nebý
vají vždy vybaveny ani nejmodernější 
nosiče!

Rovněž dvoustránkový výběr litera
tury v Markově knížce obsahuje hlavně 
díla novější, i když zde se častěji ob
jevují též práce z let osmdesátých, ba 
i starší. Pokud jsem se nepřehlédl, pak 
„metuzalémský" je zde z 53 citovaných 
děl titul Šnejerson, G. M.: Hudební 
umění Číny, Praha 1955. Přitom však 
17 z půlstovky prací v knize o tajných 
dějinách hudby směřuje k šamanismu, 
mysticismu a léčitelství. Už bylo trochu 
naznačeno, ale na závěr zkusíme ještě 
více pochopit - proč. Zakladatele a kla
siky srovnávací hudební vědy z přelo
mu 19. a 20. století, u nichž to vlastně 
s odtajňováním mimoevropské hudby 
na vskutku vědecké bázi všechno za
čalo, autor zcela pominul. Vynahradil si 
to však jinak - konzultacemi se součas
nými kolegy z rozličných končin světa, 
jimž děkuje hned za titulním listem.Autor knihy při hře na část balijského gamelanu ze sbírky Muzea asijských umění v Liběchově.
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Zná-li  Kunstovu  Ethnomusicology  -  bib 
liografii,  která  vyšla  v  několikerém  vy
dáni  a  v  posledním  obsahuje  5079  titu
lů  z  celého  světa  -  a  necituje  ji,  na  tom 
jeho  práce  nestojí!  A  nepadá  ani  s  tím, 
že  např.  ke  kapitole  Pythagorův  mono- 
chord  neuvádí  fundovanou,  současnou, 
obsáhlou  a  po  stránce  literatury  do 
hloubky  vyčerpávající  publikaci  českého 
autora M. K.  Černého  Hudba  antických

  kultur  (Olomouc  1995),  kde  jsou  o  Py 
thagorovi  shromážděny  docela  jiné  po 
znatky,  než  jaké  podle  pár  titulů  shrnuje

  Marek;  srov.  zvláště  Černého  kapitolu
  Zrození  řecké  hudební  teorie,  s.  77n.
  Po  této  stránce  bychom  nemuseli  šet
  řit  i  dalšími  připomínkami  z  rozličných
  hudebních  kultur  světa.  Mezery  snad
  no  také  shledáme,  píše-li  autor  např.
  o  brumlích  nebo  o  fujaře  (s.  129)  -  ná
  strojích,  u  nichž  ho  upoutal  -  stejně  jako
  u  australské  píšťaly  džidžeridů  -  účinek
  alikvotních  tónů.  Blahovolně  mu  od
  pouštíme,  nezná-li  třeba  Elschekovu
  obsáhlou  monografii  Slovenské ľudové
  píšťaly  a ďalšie aerofóny  (Bratislava
  1991),  v  níž  se  její  autor  věnuje  pomocí
  nejmodernějších  metod  též  akustickým
  zvláštnostem  těchto  nástrojů  a  fujary
  zvláště  (s.  71-78).  A  pokud  jde  o  „ústní
  harfičku",  zvanou  v  českých  zemích

místy  grumle  či  drmle,  tak  není  pod 
jménem  brumle  známa  pouze  na  Slo 
vensku,  jak  autor  praví  na  s.  62.  (Mimo 
chodem,  právě  odkaz  na  tuto  stranu, 
ale  i  na  s.  139,  kde  brumli  představuje 
jako  „židovskou  harfu”,  chybí  v  jinak 
pečlivě  vyhotoveném  a  pro  knihu  uži 
tečném  rejstříku.)  O  brumlích  by  zase

  Marek  našel  podrobné  informace  (včet
  ně  vyluzovaných  alikvotních  tónů)  v  kni 

ze  Pavla  Kurfürsta  Organologie  (prope
  deutika,  exemplifikace),  Hradec  Králové
  1998,  s.  92.  „Brum,  brum,  brum  -  zazpí 

vám  medvědům":  brumlajzka,  brumlič-
  ka,  brumlačka,  drumlička  ...  -  i  to  jsou
  názvy  z  českých  zemí!  Možná  ale,  že  si
  dost  dobře  vždy  neuvědomujeme  -  a  to 

je  pro  autora  podstatné  -  léčivý  poklad
  těchto  nástrojů,  založený  právě  na  jím
  tolik  zdůrazňovaných  alikvotních  tó

nech. Aniž by o nich něco byl věděl, 
musely však takto působit na každého, 
kdo na ně někdy hrál.

Autora jsme už představili jeho 
vlastními slovy jako rockera. Na zadní 
záložce se však o něm dovídáme tro
chu víc. Narodil se v roce 1946 (je tedy 
proti mně o třináct let mladší a naprosto 
jinak zaměřený). Je jedním z nejvýraz- 
nějších představitelů české alternativní 
hudební scény, zabývá se řadu let teo
rií hudby, hraje na nejrůznější nástroje, 
a je zde vyfotografován (ještě zdařilej
ší variantu téhož snímku najdeme na 
s. 191) při hře na část balijského ga- 
melanu ze sbírky asijských umění v Li- 
běchově. Ale co je snad nejdůležitější, 
v poslední době proslul především jako 
průkopník hudby „new age”. Sám ji chá
pe (s. 14) jako hudbu tichou, uklidňu
jící, relaxační ve smyslu šamanském 
(s. 13n.) a za slavného hudebního ša
mana považuje mezi prvními bájného 
Orfea, který zvuky své kithary dokázal 
uspat lidi, zvířata i stromy. Jen pro úpl
nost připomeňme, že new age - nový 
věk - se chápe též mnohem šíře, že 
zčásti souvisí s některými astrologic
kými představami a názory, ale že se 
uplatňuje i jako učení a hnutí filozofic
ké, zasahující jak do věd humanitních, 
tak přírodních; srov. třeba J. W. Sire: 
Průvodce světovými názory (Praha 
1993, s. 101-136). To také vysvětluje, 
proč se v seznamu Markovy bibliografie 
celá třetina týká šamanismu, mysticis- 
mu a léčitelství.

Marek má široký rozhled. Umí kom
binovat, shrnovat a především samo
statně přemýšlet. A to je na této prá
ci nejhodnotnější. V druhé kapitole na 
s. 20 uvádí s moderními psychiatry, že 
lidský plod slyší již od třetího měsíce 
vývoje a že už dvouměsíční děti roze
znávají nejen hlasitost tónu, ale i melo
dii, nebo že již ve čtyřech měsících 
dávají děti přednost harmonickým tó
nům (s. 193). Dává však zároveň otev
řeně najevo, že už dávno, bohužel, 
neplatí úsloví „Co Čech, to muzikant”. 
Nedávný výzkum potvrdil, že v součas

né době u nás 70% dětí nedokáže za
zpívat jednoduchou písničku (s. 190n.).
- Co z toho plyne? Dobře si to uvědo
moval (na rozdíl od současných vycho
vatelů ve školách, k nimž se Marek 
vyslovuje velmi kriticky) už J. A. Ko
menský, který ve svém Kancionálu z ro
ku 1659 vzpomíná v předmluvě nejen 
lahodného účinku zpívání duchovních, 
ale i světských písní, a to od nejraněj
šího vývoje každého lidského jedince, 
i při nejrůznějších příležitostech, kte
ré ho provázejí na cestě životem: „Nic 
jiného naši duši tak od země nevznáší 
a jako křídel jí vyletování z těla a ze 
světa k Bohu nedává jako zpěv du
chovní pěkně v métr anebo rým vzatý. 
Nebo jakož matky zpěvem dítky kojí 
a líbě uspávají: pocestní a robotní li
dé na roli a vinicích, i plavci na lodích 
a ženy předouc a šijíc, tesknost mysli 
odhánějí, a práce své osladčují zpívá
ním veselým etc., tak i toho nám Pán 
Bůh přeje, abychom sobě duchovního 
svého života, práce a nesnadnosti sva
tými duchovními zpěvy ocukrovávali."

Závěrem jen dvě věty: Jde o kvalitní 
práci, která odtajňuje hudbu různých 
končin světa - mezi nimi i tu naši 
a která by neměla chybět minimálně 
jako doporučená literatura nejen pro 
studenty konzervatoří, ale i etnomuziko- 
logie, muzikologie a hudební výchovy 
na vysokých školách. Vřele se za to při
mlouvám.

Dušan Holý

NA PRAHU MILÉNIA. FOLKLÓR A FOLK
LORISTIKA NA SLOVENSKU. Editor a ve
decký redaktor Zuzana Profantová. Brati
slava : ARM 333 pre Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky 2000, 255 stran.

S příchodem nového tisíciletí mů
žeme pozorovat v nejrůznějších obo
rech lidské činnosti snahu podívat se za 
sebe a zároveň nahlédnout do budouc
nosti. Slovenští folkloristé spolu s ně-

127



RECENZE
kterými českými kolegy tento časový 
mezník spojili s životním výročím doc. 
PhDr. Milana Leščáka, CSc. a k jeho 
šedesátým narozeninám vydali sborník.

M. Leščák (nar. 12. října 1940 v Le
voči) významně ovlivnil slovenskou folk
loristiku v posledních čtyřech deseti
letích nejen jako dlouholetý pracovník 
a posléze ředitel Národopisného ústavu 
SAV v Bratislavě, ale také svou rozsáh
lou publikační a editorskou činností. Vě
noval se teoretickým a metodologickým 
problémům folkloristiky, ekologii folklo
ru a jeho vztahu k literatuře. Tím však 
jeho aktivity zdaleka nekončí - je také 
členem Umělecké rady souboru Lúčni
ca, přednášel v bratislavském Osvěto
vém ústavu, založil a podílel se na or
ganizaci soutěže Etnofilm Čadca. Kro
mě jiných ocenění získal v roce 1985 
cenu SAV za popularizaci vědy. Od ro
ku 1998 působí jako vedoucí Katedry 
etnologie a religionistiky na Filozofické 
fakultě UK v Bratislavě.

Sborník na úvod přináší zhodnocení 
Leščákovy vědecké činnosti a výběro
vou bibliografii jeho prací. Autoři trojice 
příspěvků pod souborným názvem Oral

history alias trojgeneračné vyznanie se 
podělili o své osobní zkušenosti s osla
vencem. Ľ. Herzánová a Z. Veselská 
popisují jeho příchod na katedru tak
to: „Prišiel, aby prednášal o folkloristike 
a folklóre, ako ho študoval, ale najmä 
cítil a prežil.”

Jádro sborníku tvoří 23 studií Leš- 
čákových kolegů, přátel a žáků. Dá se 
říci, že všechny se dotýkají oblastí, do 
nichž jubilant nějakým způsobem za
sáhl. Z. Profantová stav etnologie ve 
světě porovnává se slovenskou situací 
v oboru, O. Elschek poukazuje na to, že 
výzkum jednotlivých jevů lidové kultury 
ovlivňuje „miera spoločenskej preferen
cie". J. Michálek upozorňuje na etické 
hodnoty prozaické tvorby, především 
pohádek, na které M. Kanovský pohlíží 
z hlediska jejich sémantické topografie. 
M. Kováč zaznamenává stav vyprávění 
u Lakadónců v mexickém státě Chia
pas. J. Komorovský se zabývá lidovým 
náboženstvím jako religionistickou ka
tegorií a T. Podolinská počátky kře
sťanství ve Skandinávii a jeho prolíná
ním s původní vírou. Z. Vanovičová 
sleduje pronikání středověkého exem- 
pla do folklorní tradice, kde tento útvar 
žije ještě ve druhé polovině 20. století. 
V. Marčok vychází ze svého a Leščá- 
kova referátu Folklór v literatúre - lite
ratúra vo folklóre (Akademická Nitra 
94). H. Hlôšková se věnuje Pověsťové 
tvorbě Jozefa Horáka a G. Kiliánová se 
vrací k osobnosti Františka Šujanského.

J. Pospíšilová se zaměřila na pro
blematiku živých jmen, E. Krekovičová 
zase na obraz Židů ve folkloru. B. Be
neš sleduje odraz právních představ 
v české a německé tradici. S. Burlaso- 
vá zdůrazňuje dvě složky balady - ná
pěv i text a Ľ. Droppová vykresluje mat
ku v lidové písni. D. Luther rozděluje 
hry slovenského lidového divadla z hle
diska žánrů a druhů. K. Jakubíková si 
všímá změny obyčejů jako ukazatele 
přeměn etických hodnot. A. Navrátilová 
se věnuje významu kmotrovství v české 
obřadní kultuře. M. Šípka v příspěvku 

Od autenticity k folklórnemu festivalu 
popsal, co předcházelo vzniku každo
ročních slavností ve Východně. Posled
ní tři studie se zabývají tanečním folk
lorem: B. Garaj z etnomuzikologické- 
ho aspektu, S. Dúžek přeměnami tance 
rolníků na Slovensku v 19. a 20. století 
a I. Murin současným vrstvením tance. 
Sborník je doplněn anglickým resumé.

Jubileum doc. M. Leščáka tak bylo 
oslaveno opravdu důstojným způso
bem. Vydání knihy předcházela pečli
vá příprava o tom svědčí fakt, že byla 
lektorsky posouzena a měla technickou 
a jazykovou redakci. Je škoda, že unikly 
některé drobnosti - například v biblio
grafii chybí údaj o Sirovátkově spolu- 
autorství monografie Folklór a folkloris
tika. O ľudovej slovesnosti (Bratislava 
1982). Možná by se hodilo uvést také 
Leščákovu předmluvu k práci O. Siro- 
vátky Česká pohádka a pověst v lido
vé tradici a dětské literatuře (Brno 1998, 
s. 7-9). Redaktoři rovněž měli trvat na 
tom, aby autoři citovali z literatury jed
notně.

V jakém stavu překročila slovenská 
folkloristika pomyslný práh 21. století? 
Vyčerpávající odpovědí je sám sbor
ník. Má ještě obor budoucnost? Tomu 
věří všichni zúčastnění. Jistě se dá sou
hlasit se slovy Z. Profantové, že „folklór 
a folkloristika znamenajú pretrvávajúce 
hodnoty aj v dnešnom postmodernom 
globalizovanom svete".

Andrea Zobačová

HISTORICAL STUDIES ON FOLK 
AND TRADITIONAL MUSIC. Ed. Doris 
Stockmann - Jens Henrik Koudal. 
Danish Folklore Archives and 
Museum Tusculanum Press 1997, 
260 stran.

Mezinárodní rada pro tradiční hudbu 
(ICTM) má od šedesátých let 20. století 
pracovní skupinu pro studium historic- 
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kých zdrojů lidové hudby. Jedenáctá 
konference studijní skupiny se konala 
ve dnech 24. - 28. dubna 1995 v Ko
dani. Mezi třicítkou účastníků z patnácti 
zemí nebyl žádný Čech. Sborník, jehož 
příprava trvala dva roky a jež se do 
knihovny Etnologického ústavu AV ČR 
v Brně dostal až v roce 2000, přináší 
dvaadvacet příspěvků v němčině a an
gličtině.

Filozofii a téma konference vysvět
luje v úvodu vedoucí studijní skupiny 
D. Stockmannová a jeden z organizá
torů, J. H. Koudal. K výběru témat vedl 
živý zájem členů studijní skupiny o hu
dební žánry, oblasti a činnosti mezi li
dovou hudbou v užším slova smyslu 
a dalšími druhy vznikající populární 
hudby. Historický výzkum ukazuje, že 
hranice mezi různými typy hudby, kte
rá je přenášena většinou ústně, ne
jsou stálé, ale naopak těkavé a nejas
né. V tomto kontextu vymezili témata 
konference: I. Tradiční hudba mezi 
městskými a venkovskými komunitami 
(s pododdíly okolí Baltu, střední Evro
pa, Balkán a mimoevropské či okrajové 
oblasti) a II. Hudba a práce.

Konkrétní příspěvky pokrývají 
s ohledem na zájmy skupiny (historie) 
nejčastěji 17., 18. a 19. století a mají 
velice široký záběr. Píše se v nich např. 
o hudbě hornického městečka, o vlivu 
klasické a populární hudby na repertoár 
švédských houslistů, o významu měst
ských hudebníků pro venkovskou hud
bu, o starých pěveckých technikách 
tureckých kočovníku či o postiliónech 
a jejich hudebních nástrojích nebo 
o žňových písních na Litvě. Jako pří
klad uvádím stručnou charakteristiku 
dvou referátů:

Grozdana Maroševič ze Záhřebu na
zvala svůj příspěvek Potulní muzikanti 
v Chorvatsku a jejich úloha při vytváření 
populární hudební kultury. Potulné mu
zikanty podle Maroševičové charakte
rizuje chybějící vazba na jedno místo 
a formální neschopnost patřit do hudeb
ní komunity v konkrétním společenství. 

Jejich vystoupení nejsou součástí běž
ného, organizovaného života dané ko
munity. Tam, kde vystupují, patří k ne
zvaným, ovšem ne vždy nevítaným 
hostům. Své umění vyměňují přímo za 
materiální nebo finanční příspěvky. Po
dle Maroševičové jde o směnu zboží.

Potulné muzikanty sleduje autorka 
v Chorvatsku od raného středověku do 
konce 20. století. Vymezuje pro ně ka
tegorie: zpěvák příběhů, hráč na flaši
net, „slepec", žebraví muzikanti a ostat
ní (např. novodobí pouliční muzikanti, 
zpívající prodavači řepného semínka či 
hadrníci hrající na flétnu). Zpěváci pří
běhů jezdili v 19. století Chorvat
skem po pravidelných trasách a zpívali 
o vraždách, katastrofách a dalších sen
zacích. Zpěv doprovázeli malovanými 
výjevy na velkých deskách a někdo 
z jejich rodiny k tomu hrál na flašinet 
neboli vergl (z německého Werkel). 
Autorka připomíná, že podle sběratele 
F. K. Kuhače byli zpěváci obvykle Němci 
pocházející z Čech.

Pracovní písně v Dánsku sledoval 
Svend Nielsen z Kodaně. S politováním 
konstatoval, že už patří jen historii a že 
je k dispozicí jen málo audio a video 
ukázek. Přesto však mohl sumarizovat, 
že v Dánsku existovalo osmadvacet 
různých typů pracovních písní v rámci 
deseti profesí. Týkají se zemědělství 
(sem autor zařazuje i ukolébavky), ry
bářství, obchodních plachetnic, staveb
nictví, stavby dřevěných lodí, provaz- 
nictví, pivovarnictví, práce v lomu a ar
mády.

Přestože se kodaňská konference 
konala před pouhými šesti lety, je tech
nický pokrok tak rychlý, že vydavatel 
ještě neuvádí odkaz na webové stránky. 
Organizátoři připomínají příští konfe
renci, která se měla konat v roce 1997 
poblíž řecké Soluně.

Irena Přibylová

HANS STADEN: DVĚ CESTY DO BRAZÍ
LIE. PRAHA: Titanic 2000, 158 stran.
ALBERTO VOJTĚCH FRIČ: ČERWUIŠ 
ANEB Z PACHEKA DO PACHEKA OKLI
KOU PŘES STŘEDNÍ EVROPU. Praha: 
Titanic 2000, 267 stran.

Nakladatelství Titanic nabídlo čtená
řům v loňském roce hned dva cestopi
sy, které se vztahují k oblasti jižní Ame
riky. Jejich autory však dělí téměř 450 
let.

Hans Staden putoval jako žoldnéř 
v portugalských a španělských služ
bách ke břehům Brazílie během svého 
života dvakrát - v roce 1547 a poté v ro
ce 1549 (vědci datují začátky jeho cest 
podle nejnovějších výzkumů vždy o rok 
později, tzn. do roku 1548, resp. 1550). 
Jeho druhá cesta trvala i s pobytem na 
jihoamerické pevnině 5 let. Pro Stade- 
nův cestopis je stěžejním bodem jeho 
zajetí domorodým obyvatelstvem a do
ba, kdy „devět a půl měsíce žil v nebez
pečí, že jej zabijí a sežerou”. Cestopis 
(Pravdivá historie a popis země nahých 
a strašlivě lidožroutských divochů, nalé
zající se v novém světě Americe, před 
narozením Krista a po něm v hessen-

Mrtvola je rozčtvrcena...
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ské zemi neznámé, až do minulého 
roku, kdy ji Hans Staden z Hombergu 
v Hesssensku z vlastní zkušenosti po
znal, a nyní ho vydává tiskem) rozdělil 
sám autor na dvě hlavní části, v první 
(Cesty) popisuje své cesty a dobrodruž
ství, ve druhé (Země a lidé) se věnuje 
životu a zvykům Tupinambů, kterými 
byl zajat, líčí také faunu a floru v Bra
zílii.

Stadenův cestopis vyšel tiskem po
prvé roku 1557 v Marburgu a stal se 
okamžitě bestsellerem. Moderní věda 
na něm oceňuje především střízlivost 
v popisu cizích krajů, spolehlivost infor
mací, které pocházejí z doby počátků 
osídlování Brazílie (oblast byla objeve
na kolem roku 1500), a používá ho jako 
zdroj informací o místním tupíjském 
obyvatelstvu. Staden se zmiňuje o ně
kolika indiánských kmenech (Tupinam- 
bové, Tupinikové, Guaianá, Karižó, Ma- 
rakažá) a především druhá část jeho 
cestopisu je plná důležitých etnologic
kých informací.

V češtině vychází Stadenův cestopis 
podruhé (poprvé 1957). Překlad je ne
uvěřitelně čtivý, navíc se nakladatelství 
Titanic podařilo přetisknout všechny 
dřevoryty, které doprovázely původní 
vydání z roku 1557, a kniha tak získává 
na kráse. Stejně důležitý je i fundovaný 
doslov Simony Binkové, který osvětluje 
problematiku indiánského osídlení Jižní 
Ameriky, vývoj kolonizačních snah v té
to oblasti, srovnává Stadenův cestopis 
s díly jiných autorů a zmiňuje se i o do
bových znalostech o Brazílii v českém 
prostředí.

Druhou zajímavou knihou je popis 
putování a dobrodružství českého ces
tovatele Alberto Vojtěcha Friče. Známý 
etnograf, botanik a publicista pobýval 
v Jižní Americe v letech 1901-1913 ně
kolikrát. Nejvíce času strávil v oblasti 
Mato Grosso a Grand Chaco. (Jeho 
cesty v pozdějších letech vedly převáž
ně do Mexika a horských oblastí Jižní 
Ameriky.) Knihu postřehů, poznámek 
a vyprávění sestavila Yvonna Fričová. 
Použila časopisecky zveřejňované me- 

moáry, které A. V. Frič otiskoval během 
druhé světové války v časopisu Pestrý 
týden, jež doplnila rukopisy a fotografi
emi z Fričovy pozůstalosti. Členění 
knihy na krátké kapitoly je tedy částeč
ně důsledkem uveřejňování jako četby 
na pokračování v časopisu, ale svědčí 
i o schopnostech autora vytvořit vyprá
vění s vtipnou pointou.

Předkládaná kniha je poněkud po
divný cestopis. Popisuje pouť z Para- 
guaye do Čech a nazpátek a hlavní hr
dinové jsou dva: A. V. Frič a Čerwuiš. 
Čerwuiš Piošád Mendoza alias Červí
ček byl indián z paraguayského kme
ne Čamakoko, kterého Frič přivezl do 
Prahy v roce 1908. Seznámil se s ním 
v Pachecu, kde byl požádán, aby našel 
lék na neznámou chorobu, na kterou 
umíralo pouze místní indiánské obyva
telstvo. Frič byl však neúspěšný, a tak 
se rozhodl vzít s sebou jednoho z indiá
nů a najít pomoc u lékařů ve velkých 
paraguayských městech. Souhrou ná
hod nakonec musel s Červíčkem doces
tovat až do Evropy.

Fričovy vzpomínky a krátké příběhy 
tak zachycují nejen pobyt v Jižní Ame
rice, ale především události, které prožil 
poté, co se s Čerwuišem vrátil do Čech. 
A. V. Frič byl autor s velkým rozhledem, 
zkušeností a bystrým úsudkem, ironický 
a kritický k domácím poměrům, což mu 
přineslo nejednu nesnáz. Nesnadná by
la cesta i pro Čerwuiše, pro něhož bylo 
setkání s naprosto odlišnou společností 
kulturním šokem. Ještě tragičtější byl 
osud Červíčka po návratu do Jižní 
Ameriky, kdy byl jako největší „kušía" 
(lhář) terčem posměchu a nakonec vy
puzen ze svého kmene. Humorné pří
běhy mají tak i hlubší přesah, dokazují, 
jak obtížné bylo a je pochopit kulturu 
toho druhého, vážit si jí a naučit se ji 
přijmout.

Nakladatelství Titanic připravilo pro 
čtenáře v loňském roce dvě velmi zají
mavé knihy, které neposlouží pouze od
borníkům, ale nabízí poutavé a zábav
né čtení i pro laiky.

Jana Nosková

ACTA MUSEALIA. Zlín: Muzeum jiho
východní Moravy 2001, 120 s.

Cílem prvního ročníku sborníku pra
cí zlínského muzea je podle jeho ředite
le Ivana Plánky „zaujmout osobité mís
to ve spektru odborných publikací infor
macemi o stavu vědních oborů zastou
pených v Muzeu jihovýchodní Moravy". 
V tomto prvním ročníku se podařilo rea
lizovat záměr vydavatele na velmi dob
ré úrovni.

Ve shrnující studii informuje J. Lan
gová o zajímavých archeologických ná
lezech ve Všemině a Dešné, o kolekci 
tradiční čínské obuvi a o historii někte
rých forem této obuvi píše M. Štrýbro- 
vá, objevné poznatky o Janáčkových 
sběrech lidových písní na luhačovickém 
Zálesí přinášejí J. Procházková a L. Uh
líková. Metodicky i věcně přínosná je 
studie B. Petrákové, srovnávající po
znatky o vánočních oslavách u dnešní 
nejstarší a nejmladší generace na luha
čovickém Zálesí

Odborný tisk v regionu by měl vě
novat výraznou pozornost materiálům 
o regionu v němž vydavatel působí, a to 
jak biografiím osobností spjatých s kon
krétními místy, tak materiálům, které 
mohou zaujat širokou badatelskou 
veřejnost. Sborník splňuje tento poža
davek v článku A. Deváté o Františku 
Bartošovi a Adolfu Šiškovi, v článku
K. Pavlištíka o záznamech lidových zvy
ků v kronice všeminské farnosti z po
čátku 19. století, stejně jako v práci 
J. Wicherka o dějinách napajedelské 
Fatry a v příspěvku H. Kuslové o zlín
ských filmařích: režiséru Josefu Pinka- 
vovi a výtvarníku Zdeňkovi Rozkopalo- 
vi. U resumé článků v tomto oddílu je 
správně uveden nejdříve anglický a pak 
německý překlad, jen mně není jasné 
proč je anglický před textem a německý 
za textem.

Neméně důležitý je oddíl Musealia, 
informující čtenáře o muzejních fon
dech, o způsobech jejich zpracovávání 
i o nových dokumentačních a akvizič- 
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nich záměrech muzea. Sborník uzavírá 
obvyklý oddíl věnovaný jubilejím a vý
roční zprávě ředitele o činnosti muzea 
v roce 2000. Obálka a grafická úprava 
F. Petráka jsou sympatické a odpovída
jí duchu sborníku, i když vtipné označe
ní oddílů na okraji všech pravých strá
nek působí poněkud rušivě. První roč
ník Acta musealia představuje jen první 
dobrý krok na cestě za seriozní publi
kací práce muzea v tomto zajímavém 
regionu.

Josef Jančář

VÝBĚROVÝ SOUPIS ČESKÝCH PUB
LIKACÍ SOUVISEJÍCÍCH S NÁRODO
PISNOU TEMATIKOU
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Die Volkskundliche Revue 2/2001 widmet sich dem Volkstanz und 
der Tanzkultur. Daniela Stavělová skizziert in ihrer Studie die 
Perspektiven der gegenwärtigen Tanzforschung unter Berücksichtigung 
sowohl der bisherigen tschechischen Forschungen, als auch der neuen 
Trends in der ausländischen Ethnochoreologie (Volkstanz eine 
Gesellschafts- Kultur- oder historische Erscheinung?). Martina Pavlicová 
befaßt sich mit der Verbindung zwischen dem folkloristischen und dem 
ethnologischen Tanzstudium sowie mit seinen weiteren Perspektiven 
(Folkloristik und Ethnologie: zweierlei Darstellung des Volkstanzes?). Die 
gegenwärtigen ethnochoreologischen Forschungen in der Slowakei 
erläutert Stanislav Dúžek (Ethnochoreologische Forschungen in der 
Slowakei und ihre aktuellen Probleme). Jitka Matuszková geht in ihrem 
Beitrag von ihrer eigenen langjährigen Forschung im Feld aus, die sie in 
der ethnographischen Region Podluzi/Südmähren führte (Einige Ideen 
zu gegenwärtiger Forschung des Tanzes und seines Milieus in den 
Gebieten mit lebendiger Folkloretradition). Mit dem Tanz als dem Symbol 
des Nationalwertes insbesondere im 19. Jahrhundert befaßt sich 
Dorota Gremlicová (Tanz und tschechisches Nationalprogramm), von 
derselben historischen Periode geht auch Kateřina Réblová aus 
(Darstellung der Volkstanzkultur in den Literatenwerken des 19. Jahr
hunderts). Zdeněk Vejvoda widmet sich in seinem analytischen Beitrag 
dem Umadum-Tanz (Umadum-Lied und Umadum-Tanz in Böhmen), 
Tomáš Spurný bringt einen ethnomusikologischen Blick auf die Auf
zeichnungen der instrumentalen Volksmusik mit Tanzcharakter in West
böhmen (Einige Anregungen aus dem Studium der ältesten Aufzeich
nungen der instrumentalen Volksmusik in Egerland).

Die Rubrik "Tradition im Wandel" bringt im Artikel "Verbuňk" die 
eigenartige Bekenntnis eines Tänzers dieses Männersprungtanzes. Die 
Rubrik "Rückblicke" wird dem schreibenden Philosophen Václav Jan 
Mašek (1795-1847) aus Westböhmen gewidmet. Die "Gesellschafts
chronik" erinnert an die Jubiläen von Ethnographen Jaroslav Štika 
(*1931), Volkssänger, Musikanten und Erzähler František Okénka 
(*1921), Ethnologen Richard Jeřábek (*1931) sowie Filmregisseur 
Rudolf Adler (*1941).

In der Zeitschrift findet man ferner Berichterstattungen aus 
Konferenzen, Ausstellungen und Vorführungen sowie Besprechungen 
von neuen Büchern. Die Nummer ist durch eine Auswahlliste 
tschechischer Publikationen ergänzt, die mit der volkskundlichen 
Thematik Zusammenhängen.

Schlüsselworte:
Tanz, Volkstanz, Ethnochoreologie Geschichte, Projekte, Perspektiven, 
Forscher, Kulturgeschichte, Tanzanthropologie, Gebiete mit lebendiger 
Folkloretradition, Tänzermonographien, Werbetanz, Tanzökologie, 
Frauenemanzipation, Tanzkarte, Drehtanz, komplexe Musikanalyse, 
Deklamation, Instrumentalmusik, Tanzaufzeichnung, Tanzrekonstruktion, 
interethnische Beziehungen, Tanz ein Nationalsymbol, Sonnleithner- 
Sammlung, Kyjovsko-Region, Slowakei, Böhmen, Domažlicko-Region/ 
Chodenland, Egerland
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The Journal of Ethnography 2/2001 is devoted to folk dance and 
dance culture. In her study, Daniela Stavělová outlines the perspectives 
of the contemporary dance research, considering both the existing Czech 
research, and new trends in foreign ethnochoreology (Folk Dance: A 
Social, Cultural, or Historical Phenomenon?) Martina Pavlicová deals 
with links of folkloristic and ethnologic dance studies with other 
possibilities (Folkloristics and Ethnology: A Dual Picture of a Folk 
Dance?). Stanislav Dúžek gives an outline of the contemporary 
ethnochoreologic research in Slovakia (Ethnochoreologic Research in 
Slovakia and its Current Issues). Jitka Matuszková based her article on 
her long-term field research of the south Moravian region called Podluží 
(Some Thoughts on the Contemporary Dance Research in its 
Environment in the Folklore Surviving Areas). Dorota Gremlicová deals 
with dance as a symbol of a national value, especially in the 19th century 
(Dance and Czech National Programme). Kateřina Réblová explores the 
same period (Reflections of Folk Dance Culture in the Work of the 19th 
Century Men of Letters). In his analytical article, Zdeněk Vejvoda deals 
with a dance called do kolečka/in circles (The Song and Dance do koleč
ka in the Czech Lands). Tomáš Spurný offers an ethnomusicologist’s 
view on written records of dance instrumental folk music in western 
Bohemia (Some Initiatives from the Study of the Oldest Records of Folk 
Instrumental Music in Chebsko).

The Transformation Tradition column brings a specific declaration of 
a verbuňk dancer, focused on this male leaping dance. The Looking 
Back column is devoted to the western Bohemian Bible reader Václav 
Jan Mašek (1795-1847). The Social Chronicle notes the anniversaries of 
ethnographer Jaroslav Štika (*1931), folk singer, musician and narrator 
František Okénka (*1921), ethnologist Richard Jeřábek (*1931), and film 
director Rudolf Adler (*1941).

The journal brings conference, exhibition and performance news as 
well, together with book reviews. The issue is completed with a selected 
bibliography in ethnography.

Key words:
dance, folk dance, ethnochoreology history, projects, perspectives, 
researchers, cultural history, dance anthropology, folklore surviving 
areas, monography of dancers, verbunk dance, dance ecology, women's 
emancipation, dance order, whirling dance, overall musical analysis, 
declamation, instrumental music, dance record, reconstruction, 
inter-ethnic attitudes, Dance - a national symbol, Slovakia, southern 
Bohemia, Kyjov and environs, Domažlice and environs, Cheb and 
environs
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